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“Πράσινη πόλη είναι αυτή στην οποία οι πολίτες της είναι ευτυχισμένοι, διότι έχει τα 
περισσότερα πάρκα, οι υποδομές της είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) παίζουν βασικό ρόλο και η ενέργειά της δεν 
σπαταλάται, η μετακίνηση γίνεται με ‘’πράσινα’’ οχήματα, τα απορρίμματα 
ανακυκλώνονται, τα οργανικά απόβλητα αξιοποιούνται, και το περιβάλλον προστατεύεται.” 
 

Η διοργάνωση Eco-Fest 2020, έκθεση - συνέδριο - παράλληλες δράσεις, είναι 

αφιερωμένη στις Πράσινες Πόλεις, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ηλεκτροκίνηση, 

στοχεύοντας να αναδείξει:  

- Τα πλεονεκτήματα μιας κοινωνίας από περιβαλλοντικά ενεργούς πολίτες 

- Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή οικολογικών λύσεων 

στην ενέργεια και τη μετακίνηση 

- Τις νέες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και προϊόντα   

- Τις καινοτομίες, τις τάσεις και τις προκλήσεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης 

Η διοργάνωση αποτελείται από 3 πυλώνες: 

Eco-Fair (εκθεσιακό σκέλος) 18-19-20 Ιανουαρίου 

Το εκθεσιακό μέρος της διοργάνωσης Eco-Fest 2020, το οποίο θα διαρκέσει τρεις ημέρες, θα 

δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν καινοτόμα προϊόντα, νέες 

τεχνολογίες και πρωτοπόρες υπηρεσίες γύρω από τον τομέα της ηλεκτροκίνησης, της 

ενέργειας και της ανακύκλωσης, ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να 

επιλέγουν πιο βιώσιμες εναλλακτικές. Όταν το ζητούμενο είναι η αλλαγή συμπεριφοράς, η 

γνώση είναι κομβικής σημασίας. 

Σε ένα μοναδικά διαμορφωμένο χώρο στη Τεχνόπολη στο Γκάζι, ο επισκέπτης θα έχει την 

ευκαιρία να δει από κοντά είναι: 

- Ηλεκτρικά και φυσικού αερίου αυτοκίνητα με δυνατότητα test drive 

- Πρωτότυπα ηλεκτρικά οχήματα κατασκευασμένα από ερευνητικές πανεπιστημιακές 

ομάδες (ΑΠΘ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΜΠ) 

- Ηλεκτρικά σκούτερ, πατίνια και ποδήλατα με δυνατότητα δοκιμαστικής οδήγησης εντός 

της Τεχνόπολης 

- Ταχυ-φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων  

- Νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης 

- Ενεργειακές υπηρεσίες για βιώσιμα κτίρια και οικιακή χρήση, εφαρμογές για έξυπνα 

σπίτια και οικιακά συστήματα ενεργειακής οικονομίας 

- Τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και καινοτόμα προϊόντα, όπως έξυπνα 

ηλεκτρικά παγκάκια, έξυπνοι ηλεκτρικοί πυλώνες, κ.α. 

 

Eco-Events (παράλληλες δράσεις) 18-19-20 Ιανουαρίου 

Με κυρίαρχο στόχο την περιβαλλοντική αφύπνιση της κοινωνίας, των πολιτειακών φορέων 

και των επιχειρήσεων, η διοργάνωση Eco-Fest 2020 θα πλαισιώνεται και τις τρεις ημέρες από 

παράλληλες ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με ποικίλες 

θεματικές για μικρούς και μεγάλους. 

- Eco-Basket Weekend (Skill challenge - Shooting star - Tournament 3x3 - Cheerleading 

show - Exhibition Game 3x3 με συμμετοχή αγαπητών παικτών της Εθνικής ομάδας 

μπάσκετ) με facilitator το Χρήστο Φερεντίνο  
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- Εικονικό παιχνίδι τένις με στόχο τη συγκέντρωση της παραγόμενης ενέργειας και 

δωρεά της σε φιλανθρωπικό ίδρυμα 

- Έκθεση ζωγραφικής μικρών καλλιτεχνών από σχολεία του Δήμου & βράβευση 

παρουσία της Υπουργού Παιδείας 

- Σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από περιβαλλοντικές ΜΚΟ & εταιρείες 

ανακύκλωσης 

- Ανταποδοτική ανακύκλωση: σχολεία θα κληθούν να συλλέξουν ανακυκλώσιμα 

απορρίμματα και να τα φέρουν στο χώρο της εκδήλωσης προς ανακύκλωση ή/και 

επαναχρησιμοποίηση μέσα από εκπαιδευτικές & συνάμα ψυχαγωγικές mini-δράσεις 

- Ζωγραφήγηση με μουσική με οικολογικές θεματικές για παιδιά & μεγάλους 

- Δημιουργία εντυπωσιακού eco-graffiti σε καμβά 3,5*4,0m  

- Εκπαίδευση για τη σωστή και ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε 

σηματοδοτημένη διαδρομή από το Ι.Ο.ΑΣ.  Πάνος Μυλωνάς 

 

Eco-Mobility (Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης) 20/1/2020 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το μεγαλύτερο Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση και τα 

εναλλακτικά καύσιμα, θα λάβει χώρα στα πλαίσια της διοργάνωσης Eco-Fest 2020 και θα 

τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και του 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  

Σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για την Ελλάδα, η οποία οφείλει να επιταχύνει το βήμα 

προς την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών μεταφοράς, το Συνέδριο θα φιλοξενήσει ομιλητές 

από την κεντρική πολιτική σκηνή, τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό χώρο, 

προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αναλύσουν σε βάθος καίρια ζητήματα, όπως το νομικό 

πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση και την προστασία του περιβάλλοντος, κίνητρα για 

επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και τις τελευταίες τεχνολογίες για «πράσινα» οχήματα και 

εναλλακτικά καύσιμα.  

Σε αποκλειστικά αφιερωμένο μέρος του Συνεδρίου, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από 

Δήμους, μεταξύ των οποίων οι smart πρακτικές του δήμου Τρικάλων ενώ για πρώτη φορά 

θα παρουσιαστεί το Εγχειρίδιο του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος που αφορά 

δυνατούς τρόπους χρηματοδότησης των Δήμων για δράσεις ηλεκτροκίνησης. 

 

Επικοινωνία 

Η διοργάνωση Eco-Fest 2020 θα υποστηριχθεί μέσω μίας Πανελλαδικής διαφημιστικής 

εκστρατείας που περιλαμβάνει:  

- Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Alter Ego (One channel, ΤΟ ΒΗΜΑ, in.gr κλπ.) 

- Βασικός υποστηρικτής επικοινωνίας Όμιλος Liquid (Gazzetta.gr, Insider.gr κλπ.) 

- Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις 

- Διαφήμιση μέσω της ιστοσελίδας eco-fest.org, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης eco-

fest αλλά και μέσω ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης των headline sponsors 

- Έντυπες διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, δελτία τύπου, συνεντεύξεις στελεχών 

διοργανωτών/χορηγών/εκθετών  
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- Αποστολή στοχευμένων προσκλήσεων με την υποστήριξη του τμήματος Δημοσίων 

Σχέσεων των διοργανωτών και κυρίως του Δήμου Αθηναίων  

- Διανομή εντύπων και προβολή εξωτερικών banners σε κεντρικά  σημεία του Δήμου 

Αθηναίων αλλά και της Τεχνόπολης 

- Υποστήριξη προσώπων υψηλής αναγνωρισιμότητας ως “Ambassadors” της διοργάνωσης 

 

Κοινό-στόχος 

Σε συνέχεια των δύο επιτυχημένων συνεδρίων για την ηλεκτροκίνηση, η διοργάνωση Eco-

Festαναμένεται να προσελκύσει πάνω από 10.000 επισκέπτες, διαφόρων ηλικιών και 

ενδιαφερόντων, όπως: 

- Εκπροσώπους από την κεντρική πολιτική σκηνή, τις περιφέρειες, την τοπική 

αυτοδιοίκηση 

- Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της 

ανακύκλωσης  

- Ακαδημαϊκούς, φοιτητές, μαθητές 

- Οικογένειες και κοινό με ενδιαφέρον στην οικολογία, το περιβάλλον, την ενεργειακή 

οικονομία, τις νέες τεχνολογίες, λάτρεις αυτοκινήτων  

Πρόκειται για μία συλλογική προσπάθεια ανάμεσα σε διοργανωτές, εκθέτες και 

υποστηρικτές με στόχο να μεγαλώνει κάθε χρόνο και σύντομα να καθιερωθεί ως ετήσιος 

θεσμός για την ηλεκτροκίνηση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ενίσχυση της 

οικολογικής συνείδησης. 

 

 

Διάρκεια: Τρεις (3) ημέρες | 18, 19 & 20 Ιανουαρίου 2020  

Τόπος: Τεχνόπολη, Γκάζι Δήμου Αθηναίων  

Συν-διοργανωτές:  

- Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) 

- Insider.gr 

- Δήμος Αθηναίων 

 

 

 
 

 


