
 
 

Change is coming! 

Κάηη αιιάδεη! 

Athens Science Festival 2019 

Σερλόπνιε Γήκνπ Αζελαίωλ 

3 – 7 Απξηιίνπ 2019 

To Πεξηβάιινλ θαη ε Βηψζηκε Αλάπηπμε  

ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ  

Athens Re-Science Festival 

 

Φέηνο, ην Athens Science Festival επηζηξέθεη γηα 6ε ρξνληά, από ηηο 3 έωο ηηο 7 

Απξηιίνπ ζηελ Τερλφπνιε Γήκνπ Αζελαίσλ θαη αλεβάδεη ηνλ πήρε, αιιάδεη θαη 

θηινδνμεί λα δείμεη φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε κέξηκλα γηα ην κέιινλ 

είλαη φρη κφλν εθηθηή, αιιά θαη ζπλαξπαζηηθή!  

Οη κεγάιεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο, ε πείλα, ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε 

ελεξγεηαθή θηψρεηα, ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

απαηηνχλ κηα λέα κνξθή αλάπηπμεο, φπσο απηήλ ηεο βηννηθνλνκίαο θαη ηεο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο ζα 

κηκνχληαη ηελ θχζε. Η κεηάβαζε ζε απηή ηε κνξθή αλάπηπμεο αθνξά θαη ηελ ρψξα 

καο. Γηα λα γίλεη φκσο απηφ, απαηηείηαη  ε ζσζηή  γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ 

πνπ καο πεξηβάιιεη.  

Με απηφ ην φξακα ζρεδηάζηεθε ην θεηηλφ, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πξφγξακκα ηνπ 

ASF2019, πνπ θηινδνμεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε, πνπ δνχκε, πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο.  

Μεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ θεηηλνχ καο πξνγξάκκαηνο: 

Ο Γηνλύζεο Αζεκαθόπνπινο θαη ν Φξαγθίζθνο Κνιίζεο, θαζεγεηέο ηνπ ΔΜΠ θαη 

ε Γξ. Ηιέθηξα Παπαδνπνύινπ απφ ην Διιεληθφ Φφξνπκ Βηννηθνλνκίαο ζα 

http://www.athens-science-festival.gr/
http://www.technopolis-athens.com/web/guest/home


εμεξεπλήζνπλ ηνπο βέιηηζηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ην πψο 

ε βηννηθνλνκία απνηειεί κηα ειπηδνθφξα απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο.  

Θέκα ηεο ζπδήηεζεο: Μεγάιεο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο θαη βηννηθνλνκία || 

Ηκεξνκελία & ώξα: Παξαζθεπή 5 Απξηιίνπ, 18.00. 

Οη θαζεγεηέο Γεκήηξηνο Κνπξέηαο θαη Γηώξγνο θαξάθεο, ν κνξηαθφο 

βηνιφγνο θαη δεκνζηνγξάθνο πύξνο Μαλνπζέιεο, κε ζπληνληζηή ηνλ θαζ. 

Φξαγθίζθν Κνιίζε, ζα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο εθαξκνγέο απηήο ηεο ζπλαξπαζηηθήο, 

αιιά θαη ακθηιεγφκελεο επηζηήκεο ηεο βηνηερλνινγίαο πνπ παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

βηννηθνλνκία, κε ζηφρν ηελ ζσζηή θαη έγθπξε ελεκέξσζε ζηα πεξηβαιινληηθά, εζηθά 

θαη πξαθηηθά ζέκαηα πνπ εγείξεη.  

Θέκα ηεο ζπδήηεζεο: Βηνηερλνινγία: Παλάθεηα ή ην θνπηί ηεο Παλδώξαο || 

Ηκεξνκελία & ώξα: Παξαζθεπή 5 Απξηιίνπ, 19.00.  

Ο Βαζίιεο Ληόγθαο, κεραλνιφγνο κεραληθφο, ζχκβνπινο ηνπ Αλαπι. 

Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ζπληνληζηήο ηεο δηυπνπξγηθήο 

νκάδαο δηνίθεζεο έξγνπ γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, ζα καο παξνπζηάζεη ηηο δξάζεηο 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο ρψξαο γηα ηελ επφκελε δηεηία.  

 

Τίηινο νκηιίαο: Η Εζληθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία || Ηκεξνκελία & ώξα: 

Σάββαην 6 Απξηιίνπ, 19.00.  

 

Σηελ αλάδεημε λέσλ ζηξαηεγηθψλ  πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο βηννηθνλνκίαο  

θαη ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο θηλείηαη θαη ην ηξαπέδη κε ζέκα «Έλα λέν 

επηρεηξεκαηηθό κνληέιν γηα έλαλ βηώζηκν πιαλήηε» κε ζπληνλίζηξηα ηελ επηθ. 

θαζ. Κωλζηαληίλα Κνηηαξίδε. Ο Παλαγηώηεο Κνιιάο CEO & Founder - 

UNISCRAP, ε Διέλε παλίδε, Τερλνιφγνο Πεξηβάιινληνο - APIVITA SA θαη ν 

αξρηηέθηνλαο πύξνο Κίδεο - Κizi Design Studio ζα καο παξνπζηάζνπλ κεξηθά 

εχζηνρα θαη αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα γηα ηνλ ηξφπν ηφζν ηνπ επηρεηξείλ φζν 

θαη ηνπ παξάγεηλ ζηε ρψξα καο.  

 

Τίηινο ηξαπεδηνύ: Έλα λέν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν γηα έλαλ βηώζηκν πιαλήηε || 

Ηκεξνκελία & ώξα: Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ, 18.00. 

 

Ο Αληώλεο Κνθόζεο, θαζεγεηήο ηεο Σρνιήο Φεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ, θαη 

ν Ξελνθώλ Μπαθνύξαο, κεραληθφο πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ 

Αλαπι. Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ζθνπεχνπλ λα καο απνδείμνπλ φηη κε 

ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, ηε κεηαηξνπή εξεπλεηηθψλ επελδχζεσλ ζε 

θαηλνηφκεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πξσηνπνξίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζα 

πξνεηνηκάζνπκε θαηάιιεια ην έδαθνο γηα κηα έμππλε, θαηλνηφκα θαη βηψζηκε 

βηνκεραλία. Τε ζπδήηεζε ζα ζπληνλίδεη ν Βαζίιεο Ληόγθαο, κεραλνιφγνο κεραληθφο 

θαη ζχκβνπινο ηνπ Αλαπι. Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

Τίηινο ηξαπεδηνύ: Επελδύνληαο ζηελ έμππλε, θαηλνηόκν θαη βηώζηκε βηνκεραλία  || 

Ηκεξνκελία & ώξα: Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ, 19.00. 



Απφ ην Δζληθό Κέληξν Κνηλωληθώλ Δξεπλώλ κία κεγάιε νκάδα εξεπλεηψλ, νη: 

Ιωάλλα Σζίγθαλνπ, Ρωμάλε Καπηαληδόγινπ, Νίθνο Γεκεξηδήο, Χξηζηίλα 

Βαξνπμή, Νίθνο Γεωξγαξάθεο, Καιιηζζέλεο Αβδειίδεο θαη Αιίθε Μνπξίθε ζα 

θαηαζέζνπλ ελδηαθέξνπζεο απφςεηο ζρεηηθά κε φζα νθείινπκε λα γλσξίδνπκε γηα λα 

αλαζεσξήζνπκε ηε ζρέζε καο κε ην πεξηβάιινλ.  

Τίηινο νκηιίαο: Εξεπλώληαο ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη ||  

Ηκεξνκελία & ώξα: Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ, 19.00.  

Με ηελ Υπνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο 

Απφ ην Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, νη ηζηνξηθνί Μαξία Λενληζίλε, Κέιιπ 

Μαπξνκκάηε θαη Μαξία Αιπζαλδξάηνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε κηα εληππσζηαθή 

πεξηήγεζε ζηα εθπιεθηηθά κνλνπάηηα ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο 

κε ην… δάζνο, ζην παξειζφλ, ζην παξφλ θαη ην κέιινλ.  

Τίηινο νκηιίαο: «Εμεκεξώλνληαο» ην δάζνο || Ηκεξνκελία & ώξα: Κπξηαθή 7 

Απξηιίνπ, 20.00.  

*Με ηελ Υπνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο 

Δπηπιένλ, ζην θεηηλφ  Athens Science Festival 2019 ζα παξνπζηαζηνχλ 

πεξηζζφηεξα απφ 15 πεξηβαιινληηθά εξγαζηήξηα γηα παηδηά. Τη πξνβιήκαηα 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε παξνπζία δηρηπψλ ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο; Tη ζα είρε 

ζπκβεί ζηνλ πιαλήηε καο, εάλ δελ είραλ ππάξμεη απηέο νη καδηθέο εμαθαλίζεηο 

εηδψλ; Τη ζπκβαίλεη ζε κία ρσκαηεξή; Πνηφο έθιεςε ηα ινπινχδηα απφ ηε 

Μειηζζνρψξα; Μπνξείο λα ζψζεηο ην λεξφ; 

Όιεο νη απαληήζεηο ζην Athens Re-Science Festival, ζηελ Τερλφπνιε!  

Δζύ ζα ιείπεηο; 

 

 

Γείηε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα εδώ.  

Ηκέξεο ιεηηνπξγίαο: 

Τεηάξηε 3 Απξηιίνπ έσο Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ 2019 

Γεληθή είζνδνο: 5 επξψ 

Γηα ζρνιηθά group θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη θξάηεζεο 3€.  

Μεησκέλν-Αλέξγσλ-ΑΜΔΑ 3€ κε ηελ επίδεημε ησλ θαηάιιεισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

(ηζρχεη κφλν γηα ηα εθδνηήξηα ηεο εθδήισζεο) 

Πξνκεζεπηείηε ηα εηζηηήξηά ζαο εδώ θαη ζην δίθηπν ηεο Viva Wallet. 

 

 

http://www.athens-science-festival.gr/news/kati-allazi-me-17-monadika-perivallontika-ergastiria-gia-pedia/
http://www.athens-science-festival.gr/programme/
https://www.viva.gr/tickets/festival/texnopolis/athens-science-festival-2019/


*Τν Athens Re-Science Festival δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ Δπηζηήκε Δπηθνηλσλία – SciCo, ην British Council, ηελ Τερλφπνιε Γήκνπ 

Αζελαίσλ, ηνλ Σχλδεζκν Υπνηξφθσλ ηνπ Ιδξχκαηνο Ωλάζε, ην Υπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθνχο, εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Υπφ ηελ Αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο. Σηξαηεγηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Φεζηηβάι είλαη 

ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ. 

 

Σερλόπνιε Γήκνπ Αζελαίωλ 

Πεηξαηψο 100, 11854 – Γθάδη 

213 0109300 

press@athens-technopolis.gr 

 

Πξόζβαζε: Μεηξφ: Σηαζκφο «Κεξακεηθφο», Τξφιεï: No. 21 (απφ Οκφλνηα), Σηάζε 

«Φσηαέξην», Λεσθνξεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Σηάζε «Φσηαέξην» 
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