
 

  



Eco-Fest 2020  
 Έλα να ζήσεις την πιο πράσινη εμπειρία 

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ), το Insider.gr και ο Δήμος Αθηναίων 
συνδιοργανώνουν στις 18, 19 & 20 Ιανουαρίου 2020 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, μία διοργάνωση – 
γιορτή αφιερωμένη στις Πράσινες Πόλεις, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ηλεκτροκίνηση.   

Η τριήμερη διοργάνωση Eco-Fest 2020 έχει πρωτότυπο εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα και αποτελείται από 3 βασικούς πυλώνες:  

1) Εκθεσιακό σκέλος “Eco-Fair” (18-19-20 Ιανουαρίου 2020) 

Χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καινοτόμα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και 
πρωτοπόρες υπηρεσίες γύρω από τον τομέα της ηλεκτροκίνησης, της ενέργειας και της 
ανακύκλωσης.  

- Ηλεκτρικά σκούτερ, πατίνια και ποδήλατα 

- Πρωτότυπα ηλεκτρικά οχήματα από ερευνητικές πανεπιστημιακές ομάδες  

- Ταχυ-φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων  

- Έξυπνα παγκάκια, έξυπνοι ηλιακοί σταθμοί ποδηλάτων 

2) Παράλληλες δράσεις "Eco-Events” (18-19-20 Ιανουαρίου 2020)  

Με κυρίαρχο στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διοργάνωση Eco-Fest 2020 θα 
πλαισιώνεται και τις τρεις ημέρες από παράλληλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
όπως:  

- Eco-Basket Weekend Skill challenges - Tournament 3x3 - Exhibition Games με συμμετοχή αγα-
πημένων παικτών της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με πολλά & πλούσια δώρα 

- Test-drive ηλεκτρικού οχήματος με τα νέα ηλεκτρικά και φυσικού αερίου οχήματα της 
Volkswagen, Audi και Skoda στην ειδικά διαμορφωμένη έκθεση  

- Εικονικό παιχνίδι τένις με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με στόχο τη συγκέ-
ντρωση της παραγόμενης ενέργειας και έπαθλο το ηλεκτρικό ρεύμα δωρεάν για ένα ολόκληρο 
έτος 

- Ανταποδοτική ανακύκλωση: Ανακύκλωσε συσκευασίες και πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνι-
σμό, για να κερδίσεις ένα ταξίδι στο Milwaukee και να δεις από κοντά το Γιάννη Αντετοκούν-
μπο! Τα κουπόνια που θα συγκεντρωθούν από τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα ενισχύσουν 
την Κιβωτό του Κόσμου. 

-  «Ζωγραφήγηση» eco θεματικών με μουσική, μια μοναδική εμπειρία έμπνευσης για παιδιά 
σαν ζωντανός κινηματογράφος 

- Εκπαίδευση για τη σωστή και ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών/ποδηλάτων σε σημα-
τοδοτημένη διαδρομή  

- Δημιουργία εντυπωσιακού eco-graffiti σε καμβά 3,5*4,0m με θεματική ‘’Η Πράσινη & Έξυπνη 
Πόλη του Αύριο’’ 

H διοργάνωση θα έχει έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα με τις παρακάτω δράσεις: 

1. Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης-Προαιρετική συνεισφορά για την ενίσχυση των Παιδιών 
της Κιβωτού του Κόσμου 

2. Ανταποδοτική Ανακύκλωση-Το σύνολο του αντίτιμου θα παρέχεται με μορφή κουπο-
νιών για την ενίσχυση της Κιβωτού του Κόσμου 

3. Καμπάνια με θέμα ‘’ Δώρισε το μπουφάν που δε χρειάζεσαι και ζέστανε μια ψυχή ’’ 
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

  

http://haee.gr/events/international-events/2020/5th-annual-symposium/
https://www.insider.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://eco-fest.org/


3) Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης “Eco-Mobility Conference” (20 Ιανουαρίου 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, με ομιλητές από την κεντρική 
πολιτική σκηνή, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό χώρο.  

 

 

Η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους! 

 


