
  



 

Auto Forum 2021 

«Εξηλεκτρισμός…» 

25 Φεβρουαρίου 2021 

LiveOn Digital Event 

 

Ζούμε μια σπάνια μεταβατική περίοδο, την πρώτη εξηλεκτρισμένη στην ιστορία 

της αυτοκίνησης. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια τεχνολογία θα επικρατήσει στο 

μέλλον; Επαναφορτιζόμενα υβριδικά ή αμιγώς ηλεκτρικά; Με μπαταρίες ή 

κυψέλες καυσίμου με υδρογόνο; Η Ελλάδα τι υποδομές χρειάζεται για την 

επόμενη μέρα; Χρειάζονται σταθμοί φόρτισης στους αυτοκινητόδρομους; 

Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια χάρη στην εξηλεκτρισμένη αυτοκίνηση; 

Ύστερα από την εξαιρετική επιτυχία που είχε το 3ο Auto Forum (2019), η ethosEvents σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», το 

οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργανώνουν 

για 4η χρονιά το Auto Forum με τίτλο: «Εξηλεκτρισμός».  

Το συνέδριο τελεί μεταξύ άλλων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, του Υπουργείου Ανάπτυξής και Επενδύσεων, του Συνδέσμου 

Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων & Δικύκλων (ΣΕΑΑ) και της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και θα πραγματοποιηθεί online, μέσα από τη LiveOn, 

την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του 

ethosGROUP, επιτρέποντας σε μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων από διάφορα μέρη της 

Ελλάδας και του εξωτερικού να το παρακολουθήσουν από την άνεση και την ασφάλεια του 

προσωπικού τους χώρου.  

 

Υπεύθυνος Προγράμματος είναι ο Δημοσιογράφος κ. Τάκης Πουρναράκης. 

 

Εισαγωγή 

Ελάτε να σταθούμε μια στιγμή πάνω από ένα πολύβουο, πολυσύχναστο κόμβο στην Αθήνα: 

Μαρσαρίσματα, καυσαέρια, θόρυβος στην ημερήσια διάταξη. Πως θα ήταν, αν μπορούσαμε 

να βάλουμε όλους τους θορύβους στο mute και ταυτόχρονα να σταματήσουμε όλες τις 

εξατμίσεις ή ακόμη καλύτερα να τις καταργήσουμε; Θα άλλαζε η ζωή μας προς το καλύτερο; 

Πάνω από 10.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Αθήνα λόγω ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Όλοι μας ζούμε σε μια ένταση λόγω ηχορύπανσης. Ακόμη και στον ύπνο μας 

πάλλονται τα τύμπανα των αυτιών και ο εγκέφαλος δεν ξεκουράζεται. Γι’ αυτό λέμε 

συνεχώς: «Τι ύπνος στο χωριό, ξαναγεννιέμαι». Η ηλεκτροκίνηση είναι μια μοναδική και ίσως 

http://banks.com.gr/


 

η τελευταία ευκαιρία να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του Αθηναίου ή του Θεσσαλονικιού ή του 

κατοίκου οιασδήποτε ελληνικής πόλης. Αλλά κακά τα ψέματα, για τον Αθηναίο είναι 

πραγματικά ζήτημα ζωής και θανάτου.  

 

Ζούμε μια ιστορική μεταβατική περίοδο για την αυτοκίνηση. Το τέλος του θερμικού 

κινητήρα είναι πλέον ορατό, ήδη χώρες όπως η Βρετανία (2030) και η Ιαπωνία (2035) έχουν 

ανακοινώσει ημερομηνία για την απαγόρευση της πώλησης οχημάτων με θερμικό κινητήρα 

στην επικράτειά τους. Στη χώρα μας το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» είναι ένα πρώτο σωστό βήμα 

που υποβοηθά την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Ήδη χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν 

επιδοτηθεί για να αποκτήσουν, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μηχανάκι ή ποδήλατο. Αυτό φέρνει 

προ των πυλών το επόμενο θέμα: Φόρτιση, επάρκεια δικτύου.  

 

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη της 

ηλεκτροκίνησης: Μπαταρίες, λογισμικό, διασυνδεσιμότητα με υποδομές (V2G) και άλλα 

οχήματα (V2V) νέες πλατφόρμες για ηλεκτρικά οχήματα που μετασχηματίζονται εύκολα, ο 

κόσμος της αυτοκίνησης αλλάζει. Το καινούργιο αυτοκίνητο θα γίνει πιο ακριβό και θα 

μπορούν να το αγοράσουν μόνο οι οικονομικά ισχυροί.  Τάσεις όπως το car sharing σε 

συνδυασμό με την αυτόνομη οδήγηση θα γιγαντωθούν για όλους όσοι δε θέλουν το όχημά 

τους παρκαρισμένο, όταν δε το χρειάζονται. Κακά τα ψέματα σήμερα στην Αθήνα, τα 

οχήματα είναι παρκαρισμένα ή μποτιλιαρισμένα, το 90% του χρόνου τους. Σκεφτείτε να 

υπήρχαν πολύ πιο λίγα αυτοκίνητα ηλεκτρικά, αυτόνομα και να κυκλοφορούσαν συνέχεια. 

Επίσης να μπορούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τα φανάρια ώστε να μην 

υπάρχει πια μποτιλιάρισμα. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας όλο αυτό; Πιθανόν να μην 

απέχουμε πολύ απ’ αυτή τη μέρα. Γνωρίζετε πως στα Τρίκαλα κυκλοφορούν δυο αυτόνομα 

ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία πηγαινοφέρνουν επιβάτες από τα ΚΤΕΛ στο κέντρο της 

πόλης;  

 

Η μικροκινητικότητα οριοθετήθηκε μέσα από το πρόσφατο νόμο του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, η ανάπτυξή της αποτελεί κλειδί για την επιτυχία της 

ηλεκτροκίνησης. Από τη στιγμή που μπήκαν στη ζωή μας τα ηλεκτρικά πατίνια, είναι καιρός 

να ξεκινήσει η συζήτηση για τον περιορισμό των αυτοκινήτων ώστε να μην ενοχλούν τα 

ηλεκτρικά πατίνια και άλλες μορφές κινητικότητας όπως e scooter, ηλεκτρικά ποδήλατα 

pedelec κ.α. Η ταχύτητα των αυτοκινήτων θα πρέπει να μειωθεί στα 30km/h. Είναι δεδομένο 

ότι ο ρόλος της μικροκινητικότητας το επόμενο χρονικό διάστημα θα αυξηθεί σημαντικά στο 

κέντρο της πόλης. Επιβεβλημένο είναι δε, να γίνουν και σημαντικά βήματα προόδου όσον 

αφορά στην κουλτούρα μας.    

  

Κομβικό ρόλο θα παίξει η κατασκευή υποδομών από τους Δήμους το επόμενο 

χρονικό διάστημα. Αποτελεί υποχρέωσή τους η σχεδίαση/οριοθέτηση ΣΦΗΟ (Σημείο 

Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος). Μόλις αυτό γίνει, θα έρθουν ιδιωτικές εταιρείες να 



 

νοικιάσουν το χώρο και να τοποθετήσουν εκεί φορτιστές. Σημαντικό ρόλο θα παίξει το 

πράσινο πιστοποιητικό του ρεύματος που θα πωλείται στο φορτιστή αλλά και οι εφαρμογές 

που θα διευκολύνουν τη χρήση των φορτιστών. Όλα φυσικά θα κριθούν στο κόστος της 

kwh. Αξίζει να τονιστεί πως σήμερα η ΔΕΗ χρεώνει στο οικιακό τιμολόγιο 0,1e την kwh. 

Μόλις αναπτυχθεί το δίκτυο φορτιστών σε όλη την Ευρώπη και οι Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 

μεγαλουπόλεις υιοθετήσουν την οδηγία της Ε.Ε. απαγορεύοντας την κυκλοφορία οχημάτων 

που εκπέμπουν πάνω από 50 gr CO2/km στο κέντρο τους, θα αλλάξουν όλα. Η Ευρωπαϊκή 

λογική "ο ρυπαίνων πληρώνει" που ισχύει σήμερα στα τέλη κυκλοφορίας των νέων 

αυτοκινήτων, θα εξελιχθεί στο "ο ρυπαίνων κυκλοφορεί περιορισμένα". Πόσο μακριά είμαστε 

απ' όλα αυτά στην Ελλάδα; Όταν βλέπεις ταξί προδιαγραφών Euro 2 που αγοράστηκαν το 

2003-2004 ν' αφήνουν πίσω τους ένα μαύρο σύννεφο, κάθε φορά που επιταχύνουν 

δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι πλησιάζει αυτή μέρα για την Αθήνα.  

 

Τα πρώτα ηλεκτρικά ταξί θα κάνουν φέτος την εμφάνισή τους στους  δρόμους της 

Αθήνας. Το μεγάλο στοίχημα είναι οι δημόσιες υποδομές φόρτισης και το τι θα γίνει σε κάθε 

δήμο. Για παράδειγμα πότε θα αναπτυχθεί η πλατφόρμα (ΙοΤ) που θα επιτρέπει στο δημότη 

να πάει να φορτίσει με προκαθορισμένο ραντεβού; Προφανώς το πείραμα της Αστυπάλαιας 

και η επιτυχία του έχει τεράστια σημασία όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για όλο τον 

πλανήτη.   

 

Αντικείμενο του συνεδρίου αυτού είναι να αποσαφηνιστεί μέσα από τις 

τοποθετήσεις θεσμικών παραγόντων από την Ε.Ε. αλλά και την κυβέρνηση το πόσο 

απέχουμε από την εξηλεκτρισμένη εποχή. Όχι μόνο χρονικά αλλά και σε υποδομές, 

νοοτροπία, κουλτούρα και επάρκεια στην παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ. Οι τοποθετήσεις 

παραγόντων της αγοράς αλλά και εξειδικευμένων μηχανικών, καθηγητών, στελεχών 

αυτοκινητοβιομηχανιών που δουλεύουν πάνω στις μελλοντικές τεχνολογίες θα αναδείξει το 

μονοπάτι προς την νέα εξηλεκτρισμένη εποχή της αυτοκίνησης στη χώρα μας. Το πείραμα 

της Αστυπάλαιας θα αναλυθεί με λεπτομέρειες ώστε να γίνει κατανοητό πόσο σημαντικό 

είναι.  

 

Η αύξηση στην κυκλοφορία των υβριδικών/ηλεκτρικών οχημάτων, παρά τα 

σύγχρονα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας που φέρουν, θα οδηγήσει μοιραία και στην 

εμπλοκή τους σε τροχαία ατυχήματα/δυστυχήματα. Μπορεί τα ηλεκτρικά οχήματα λόγω ότι 

δεν έχουν ογκώδη θερμικό κινητήρα να είναι πιο ασφαλή αλλά μια πιθανή διαρροή 

ηλεκτρικού ρεύματος ή επικίνδυνων υγρών από τις μπαταρίες θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

από κατάλληλα εκπαιδευμένους διασώστες, ειδικά στην περίπτωση που έχουμε εγκλωβισμό 

ατόμου. Απαιτείται αντίστοιχη εκπαίδευση και οφείλουμε να σταθούμε στις ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν από τις κατασκευάστριες εταιρείες σε συνέργεια με την Τροχαία και την 

Πυροσβεστική σ’ αυτό τον τομέα ώστε να δημιουργηθούν διασώστες καταρτισμένοι που να 
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ξεχωρίζουν τα υβριδικά/ηλεκτρικά μοντέλα και να γνωρίζουν πως πρέπει να ενεργήσουν σε 

κάθε περίπτωση.  

Θεματολογία:  

Panel 1: Tι θα επικρατήσει τελικά τα επαναφορτιζόμενα (phev) ή τα αμιγώς 

ηλεκτρικά οχήματα (bev); Οι κυψέλες καυσίμων θα προχωρήσουν; 

 Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα επαναφορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων 

 Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα ηλεκτρικών οχημάτων 

 Κυψέλες καυσίμου  

 Μεταφορές ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα, ταξί, λεωφορεία φορτηγά.  

 

Panel 2: Προώθηση της ηλεκτροκίνησης, υποδομές, δίκτυα, πρατήρια ενέργειας, 

προδιαγραφές φόρτισης. 

 Δημιουργία δημοσίων σημείων φόρτισης (ΣΦΗΟ), υποχρεώσεις δήμων, περιφερειών 

 Επάρκεια δικτύου 

 Ρεύμα που προέρχεται από ΑΠΕ 

 Αργή έξυπνη φόρτιση, ή ταχυφόρτιση; 

 

Panel 3 : Οδική ασφάλεια, μικροκινητικότητα 

 Πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων στην παθητική ασφάλεια 

 Απεγκλωβισμός επιβάτη από ηλεκτρικό όχημα 

 Διαρροή υγρών μπαταρίας μετά από σύγκρουση 

 Συνύπαρξη αυτοκινήτων, πατινιών, ηλεκτρικών ποδηλάτων, ηλεκτρικών σκούτερ. 

 Ασφάλιση ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών, αυτοκινήτων και δημόσιων φορτιστών.  

 

  



 

Σε τι διαφοροποιείται 

Το Auto Forum είναι μια καινοτόμος προσπάθεια που αγκαλιάστηκε από το σύνολο της 

αγοράς. Φέτος διοργανώνεται για 4η χρονιά και θα διεξαχθεί online στο περιβάλλον της 

LiveOn, της ολοκληρωμένης ψηφιακής τεχνολογίας επιχειρηματικής επικοινωνίας του 

ethosGROUP.  

Στο πλαίσιο του Auto Forum 21 και στο περιβάλλον της LiveOn, εκτός από ομιλίες 

και παρουσιάσεις στην κεντρική σκηνή, θα πραγματοποιηθούν επιμέρους workshop και 

συζητήσεις με στόχο την περαιτέρω λεπτομερή ανάλυση συγκεκριμένων τομέων, όπως η 

διαμόρφωση προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά ο συντονισμός αποτελεσματικών 

δράσεων για την εκπαίδευση των πολιτών στα νέα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης. 

 

Λόγοι Συμμετοχής 

Το 4nd Auto Forum αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να παρουσιαστούν οι διεθνείς τάσεις 

στην αυτοκίνηση, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η υστέρηση στη χώρα μας σε 

συγκεκριμένους τομείς ώστε να δημιουργηθεί ένα επίπεδο ελάχιστης συνεννόησης/ 

επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό την ανάληψη δράσεων, 

νομοθετικών πρωτοβουλιών.  Επίσης είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους Έλληνες 

Δημάρχους να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. 

 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το κοινό που αναμένεται να παρακολουθήσει τις ομιλίες, τα πάνελ και τα workshops του 

4nd Auto Forum περιλαμβάνει διαφορετικές ομάδες επαγγελματιών με ένα κοινό στοιχείο: 

Άπαντες σχετίζονται με την αυτοκίνηση και την μικροκινητικότητα στη χώρα μας: 

 Εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων: Υψηλόβαθμα στελέχη που εργάζονται στις 

εισαγωγικές εταιρείες και επιδιώκουν να καταστήσουν ευρύτερα γνωστή την νέα 

τεχνολογία που διαθέτει η μάρκα που αντιπροσωπεύουν 

 Aσφαλιστικός κλάδος: Στελέχη από τον κλάδο των ασφαλειών που έχουν κάθε λόγο 

να επενδύουν σε οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων στη χώρα 

μας, όπως τα νέα οχήματα. 

 ΜΚΟ με αντικείμενο την οδική ασφάλεια 

 Ειδικός Τύπος 

 Θεσμικοί φορείς: Περιφέρεια, Δήμοι, ειδική μόνιμη επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της 

Βουλής, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κόμματα, Τροχαία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ 

 Σύνδεσμος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

 Ιδιωτικά ΚΤΕΟ 

  



 

Διοργάνωση 

Η ethosEVENTS, μέλος του ομίλου εταιρειών ethosGROUP, (ethosEVENTS, 

ethosMEDIA, ethosBUSINESS, LiveOn) έχει ως κύριο αντικείμενο της τη διοργάνωση 

επιχειρηματικών συνεδρίων, επιχειρηματικών βραβείων, και άλλων καινοτόμων εκδηλώσεων.  

Η ethosEVENTS ξεκίνησε την πετυχημένη της πορεία στο χώρο της διοργάνωσης 

εκδηλώσεων, με σκοπό να προσφέρει μία ακόμα επιχειρηματική επιλογή στα πεδία 

δραστηριότητας της ethosMEDIA, και των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων της.  

Παρακολουθώντας διαχρονικά τις ανάγκες τις αγοράς, η ethosEVENTS διευρύνει συνεχώς 

τη γκάμα των προϊόντων της. Πλέον, διοργανώνει περισσότερα από 20 συνέδρια & 

επιχειρηματικά βραβεία το έτος, σε κλάδους όπως αυτοί της οικονομίας, της ασφάλισης, 

της πολιτικής για την υγεία και του φαρμάκου, των εξαγωγών, της τεχνολογίας, της 

ξενοδοχίας, του καφέ και της καφεστίασης κ.ά. Εκτός από τη διοργάνωση εκδηλώσεων για 

τα έντυπα και ψηφιακά μέσα της ethosMEDIA, η ethosEVENTS προσφέρει τη πολύτιμη 

τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της για τη διοργάνωση συνεδρίων του δικτύου συνεργατών 

της.  

Οι εκδηλώσεις της ethosEVENTS απευθύνονται σε υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, προσφέροντάς τους πολλαπλές ευκαιρίες για επαγγελματική 

δικτύωση, πληροφόρηση και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, συστατικά απαραίτητα για την 

επιχειρηματική ανάπτυξη και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τo έμπειρο και κατάλληλα 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζει την άριστη διοργάνωση της κάθε 

εκδήλωσης. Σεβασμός, καινοτομία, περιεχόμενο, ευκαιρίες δικτύωσης, είναι μερικά από τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που κάνουν τις εκδηλώσεις της ethosEVENTS να ξεχωρίζουν στην 

αγορά. 

 

Λίγα λόγια για τη LiveOn και τα LiveOn Digital Events 

H LiveOn, η καινοτόμος, ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής 

επικοινωνίας του ethosGROUP, είναι η ιδανική πλατφόρμα για την διοργάνωση 

ψηφιακών συνεδρίων και εκθέσεων, τη διεξαγωγή εταιρικών παρουσιάσεων, εκδηλώσεων και 

προγραμματισμένων B2B & B2C συναντήσεων, ενώ παράλληλα έρχεται να καλύψει ιδανικά 

τις σύγχρονες και κρίσιμες επιχειρηματικές ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας 

COVID19. 

Σχεδιασμένη για κάθε τύπο εκδήλωσης και πλήρως προσαρμόσιμη στις ανάγκες 

της, η LiveOn μεταμορφώνει συνολικά την εμπειρία εταιρικής επικοινωνίας, προσφέροντας 

μοναδικές ευκαιρίες για επαγγελματική δικτύωση, στοχευμένη επιχειρηματική προώθηση και 

εύκολη αλληλεπίδραση. Χτισμένη με γνώμονα την επιτυχία των πελατών, η LiveOn 

χρησιμοποιεί προηγμένη web τεχνολογία, βασίζεται σε ασφαλές περιβάλλον cloud, 

προσφέρει ένα γρήγορο & φιλικό περιβάλλον εργασίας χρήστη σε διοργανωτές και 



 

συμμετέχοντες, και - τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό - είναι μια συνδρομητική υπηρεσία με 

κλιμακωτό κόστος. 

 

Το ταξίδι σε ένα LiveOn Digital Event είναι οργανωμένο σε διακριτές περιοχές: 

 Lobby: είναι η εισαγωγική περιοχή ενός LiveOn Digital Event. Εδώ μπορείτε να βρείτε 

χρήσιμες πληροφορίες για τα θέματα, το πρόγραμμα και τους ομιλητές της εκδήλωσης, 

και να πραγματοποιήσετε την εγγραφή και τη σύνδεσή σας. 

 Stage: εδώ διεξάγονται οι συνεδρίες και οι διαδικασίες της εκδήλωσης, τις οποίες 

παρακολουθείτε ζωντανά συμμετέχοντας με ερωτήσεις και έρευνες ή, μετά τη διεξαγωγή 

τους, μπορείτε να τις ξαναδείτε βιντεοσκοπημένες. 

 Agenda: εδώ θα βρείτε πληροφορίες αναλυτικά για το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

(ώρες, θέματα, ομιλητές κ.λπ.) και θα κάνετε το προσωπικό σας πρόγραμμα, ώστε να 

ενημερώνεστε για τις συνεδρίες πριν ξεκινήσουν. 

 Sponsors (ή Expo): εδώ θα επισκεφθείτε τα e-stands των χορηγών / εκθετών της 

εκδήλωσης, θα αφήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, θα συλλέξετε ενημερωτικό υλικό 

προετοιμασμένο για εσάς και θα επικοινωνήσετε μέσω βιντεοκλήσης και chat με τα 

στελέχη τους. 

 Networking: εδώ θα δικτυωθείτε με άλλους online συμμετέχοντες, θα ανταλλάξετε 

στοιχεία επικοινωνίας και θα επικοινωνήσετε μέσω βιντεοκλήσης και chat. 

Ένα LiveOn Digital Event, το διαδικτυακό ισοδύναμο του φυσικού, είναι μια νέα 

εμπλουτισμένη συνεδριακή εμπειρία που προσφέρει: 

 Εύκολη και ασφαλή πλοήγηση και επιλογή παρακολούθησης στο πλήρες πρόγραμμα 

παρουσιάσεων και συζητήσεων, σε πληροφορίες για τους ομιλητές και ενημερωτικό 

υλικό που θα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. 

 Διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ ομιλητών και απλών συμμετεχόντων σε ένα 

περιβάλλον που διευκολύνει την online επικοινωνία και δικτύωση, την υποβολή 

ερωτήσεων και την συμμετοχή σε online έρευνες. 

 Οργανωμένο περιβάλλον περιήγησης το οποίο δίνει σε συμμετέχοντες και χορηγούς 

περισσότερες ευκαιρίες συνάντησης, γνωριμίας και συζήτησης, ακόμα και παράλληλα με 

τις ζωντανές παρουσιάσεις και συζητήσεις. 

 Ψηφιακά περίπτερα για χορηγούς και εκθέτες, με επαυξημένες δυνατότητες 

στοχευμένης προβολής, χώρους παρουσιάσεων και διαμοιρασμού αρχείων και 

δυνατότητα συνομιλίας και δικτύωσης με τους επισκέπτες. 

 Αμφίδρομη online επικοινωνία των συμμετεχόντων είτε με στελέχη των χορηγών 

(κατά την επίσκεψη τους στα ψηφιακά τους περίπτερα) είτε με άλλους συμμετέχοντες 

(δικτύωση “peer-to-peer”) που εμφανίζονται πως είναι live και online! 

 Απολογιστικά δεδομένα συναντήσεων και ενεργειών για τους συμμετέχοντες και για 

τους χορηγούς, τα περίπτερα και τους εκπροσώπους τους.  
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