
Συμμετοχή στην έκθεση οικολογικών προϊόντων του GREENWAVE FESTIVAL  
ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΘ 
15-17 Σεπτεμβρίου 2022 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το GREENWAVE FESTIVAL θα φιλοξενήσει και θα 
δώσει τη δυνατότητα τόσο σε οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, κινήσεις 
πολιτών και πρωτοβουλίες να  παρουσιάσουν τις απόψεις τους, να προτείνουν δράσεις, 
να διαμαρτυρηθούν, να διεκδικήσουν, όσο και σε παραγωγούς και μεταποιείς αγροτικών 
βιολογικών προϊόντων, καλλιτέχνες/ιδες και χειροτέχνες/ισσες, κατασκευαστές/στριες 
και εμπειροτέχνες/ισσες  με οικολογικό προσανατολισμό, να παρουσιάσουν τη δουλειά 
τους. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να συμμετέχουν: 

• Οικολογικές, περιβαλλοντικές, εναλλακτικές,  & κοινωνικές οργανώσεις ή 
εγχειρήματα 

• Πρωτοβουλίες για θέματα υγείας & παιδείας 
• Εγχειρήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας 
• Παραγωγοί & μεταποιητές αγροτικών προϊόντων 
• Καλλιτέχνες/ιδες (εικαστικά, λογοτεχνικά, μουσικά κλπ.), κατασκευαστές/στριες 

(έπιπλα, παιχνίδια, μικροκατασκευές, κλπ.) και εμπειροτέχνες/ισσες 
(παρουσιάσεις διαφόρων τεχνικών κατασκευής και δημιουργίας) 

• Παρασκευαστές/στριες διαφόρων σκευασμάτων (καλλυντικών, σαπουνιών, 
υλικών περιποίησης κλπ.) 

• Παραγωγοί και αντιπρόσωποι προϊόντων με σαφή οικολογικό χαρακτήρα. 
 
Αυτή τη χρονιά ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών στην έκθεση θα είναι 150.  
 
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανά κατηγορία 
*σε περίπτωση μη κάλυψης των συμμετοχών σε κάποια κατηγορία, οι κενές 
θέσεις θα καλυφθούν από άλλες κατηγορίες βάσει της ημερομηνίας αποστολής 
της αίτησης.  
 
Πληροφορίες για την αίτηση συμμετοχής στην έκθεση οικολογικών προϊόντων 
του φεστιβάλ 
Στην αίτηση συμμετοχής σας θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια το αντικείμενο της 
δραστηριότητάς σας. Επίσης δηλώστε τυχόν πρόθεσή σας για τη διοργάνωση 
εκδήλωσης (ομιλία, εργαστήριο, σεμινάριο κλπ). Οι καλλιεργητές/τριες, μεταποιητές 
/τριες, παρασκευαστές/στριες, κατασκευαστές/στριες θα πρέπει να αναφέρουν -εκτός 
αυτών- και τη χρήση μεθόδων ή συστατικών φιλικών προς το περιβάλλον και την 
προέλευση της δράσης ή των προϊόντων τους (με λεπτομερή αιτιολόγηση). Εφόσον 
ζητηθούν περισσότερες διευκρινίσεις από την οργανωτική επιτροπή, αυτές παρακα-
λούμε να δοθούν εγκαίρως. 
Το φεστιβάλ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και γι’ αυτό υπάρχει συμβολικό οργανωτικό 
κόστος συμμετοχής  ανάλογα με τον χώρο που καταλαμβάνει κάθε εκθέτης/τρια:  

• Μέχρι 1 μέτρο όψης, 40 ευρώ (για όλες τις ημέρες του φεστιβάλ) 
• Μέχρι 2 μέτρα όψης 70 ευρώ (για όλες τις ημέρες του φεστιβάλ) 
• Μέχρι 3 μέτρα όψης 100 ευρώ (για όλες τις ημέρες του φεστιβάλ) 



Η επιλογή του χώρου όπου θα εκτεθεί η δράση σας ή τα προϊόντα σας θα ορισθεί από 
την οργανωτική επιτροπή με κριτήρια που έχουν σχέση με τη δομή του φεστιβάλ, το 
αντικείμενό σας και το οικολογικό αποτύπωμα της δράσης σας ή των προϊόντων σας. 
Ο χώρος θα διαθέτει τον βασικό φωτισμό του πάρκου και για κάθε/μια εκθέτη/τρια 
παροχή ρεύματος με πολύμπριζο για να βάλει το δικό του φωτιστικό ή άλλη ηλεκτρική 
συσκευή. Παρακαλούμε να αποφύγετε συσκευές μεγάλης ισχύος.  
Αν και θα υπάρχει στοιχειώδης φύλαξη του χώρου κατά τη νύχτα, μην αφήνετε στα 
περίπτερα αντικείμενα αξίας. Για πιθανές απώλειες δεν ευθύνεται το φεστιβάλ. Επίσης, 
όπως και άλλες χρονιές, θα υπάρχουν διαθέσιμα τραπεζάκια/πάγκοι προς ενοικίαση 
σε πολύ χαμηλό κόστος (Παρακαλείσθε να δηλώσετε εγκαίρως την πιθανή 
ενοικίαση τραπεζιού για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε). Σε αντίθετη 
περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε τις ημέρες διεξαγωγής του 
φεστιβάλ. Το κόστος ενοικίασης πάγκου – τραπεζιού αναγράφεται στην αίτηση 
συμμετοχής και πρέπει να καταβληθεί μαζί με το κόστος συμμετοχής. 

Προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής ορίζεται η 25/08/2022. Εκπρόθεσμες 
αιτήσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές.  Η έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής στο 
φεστιβάλ θα γίνει άμεσα (εντός 10 ημερών, από τη στιγμή της παραλαβής της αίτησης) 
και θα ενημερωθείτε σχετικά με e-mail (ή τηλεφωνικά). Εφόσον εγκριθεί η αίτηση θα 
γίνει αποστολή συμφωνητικού συμμετοχής (από την οργανωτική επιτροπή) που 
πρέπει να μας επιστραφεί υπογεγραμμένο (μέχρι 30/08) και παράλληλα να εξοφληθεί. 
Αν δεν επιστραφεί το συμφωνητικό συμμετοχής υπογγεγραμμένο  (μέχρι 30/08) η 
αίτηση ακυρώνεται και το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται. Παρακαλείσθε να 
χρησιμοποιείτε κατά τη κατάθεση των χρημάτων την ίδια επωνυμία που δηλώνετε 
στο συμφωνητικό.  

- Όσοι/ες από τους συμμετέχοντες/ουσες δηλώσουν και επιλεχθούν για τη διοργάνωση 
εκδήλωσης ή εργαστηρίου, θα υποστηριχθούν από τη συντονιστική ομάδα με 
ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του 
φεστιβάλ και αναφορά στο έντυπο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. 
- Ό,τι κατακτήσαμε τις προηγούμενες χρονιές θέλουμε να το διατηρήσουμε και να το 
ενισχύσουμε! Έτσι λοιπόν θα συνεχιστούν: 

• η οικολογική αξιολόγηση των δράσεων και προϊόντων που εκτέθηκαν στην 
έκθεση οικολογικών προϊόντων. 

• η μηδενική χρήση πλαστικής σακούλας. Παρακαλούμε όλους τους εκθέτες να 
φέρουν μόνο χάρτινες ή πάνινες τσάντες ή διχτάκια. Η επιτυχία του 
περιορισμού της χρήσης πλαστικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απ’ όλους/ες 
μας! 

• ο αποκλεισμός ζωικών προϊόντων και η προσφορά vegan μενού από τη 
κουζίνα του φεστιβάλ. 

• ο αποκλεισμός εκθετών των οποίων η διαδικασία παραγωγής ή κατασκευής 
των προϊόντων τους παραβιάζει βασικές οικολογικές αρχές και αξίες (π.χ. 
δέρματα, γούνες, είδη κρεοπωλείου και αλλαντικών) 

• ο δειγματοληπτικός έλεγχος από επιτροπή του φεστιβάλ για την ακρίβεια των 
δηλωθέντων στην αίτηση από τους συμμετέχοντες. Προϊόντα – εκθέματα που 
δεν συμβαδίζουν με τις αρχές του φεστιβάλ και δεν ανταποκρίνονται σε αυτά 
που δηλώθηκαν στην αίτηση συμμετοχής θα αποβάλονται, χωρίς καμία 
απαίτηση αποζημίωσης από τους εκθέτες.   

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα λειτουργεί vegan κουζίνα και μπαρ από τις 19.00 
 



Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση συμμετοχής και στείλτε την με mail 
στο greenwaveexhibition@gmail.com ή αυτοπροσώπως στο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, 
Πτολεμαίων 29Α , 5ος όροφος, τηλ: 2310.222503, κατόπιν συνεννόησης.  
Μετά την υποβολή της αίτησής σας θα υπογραφεί συμβόλαιο με τους διοργανωτές.  
Θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε στο 11ο GreenWave Festival 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREENWAVE FESTIVAL 2022 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ/ΟΥΣΑΣ 

Ονοματεπώνυμο/ Τίτλος/ Διακριτική επωνυμία 
Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε κατά την κατάθεση των 
χρημάτων την ίδια επωνυμία που δηλώνετε στο 
συμφωνητικό. 

  

Πόλη  

Τηλέφωνο  

E-mail  

Ιστοσελίδα   

Έχετε συμμετάσχει άλλη φορά στο φεστιβάλ; 
 

1. Το 2019  
2. Άλλη χρονιά  

Διαστάσεις μπροστινής όψης που θα χρησιμοποιήσετε 
για τα εκθέματά σας 

 

1 μέτρο 40 ευρώ  

2 μέτρα 70  ευρώ  

3 μέτρα 100 ευρώ  
 

Αναφέρετε τη δράση που θα προβάλετε  
 
 

Προϊόντα που θα προβάλετε 
(αναφέρετε αναλυτικά όλα τα προϊόντα που θα εκθέσετε)  

 
 
 
 

Επιθυμώ να μου παραχωρηθεί από το φεστιβάλ ένα 
τραπέζι διαστάσεων 

Μέγεθος (διαστάσεις) Κόστος 
ενοικίασης 

 

Μικρό τραπέζι (0,80-1 m) x 0,60 
m 

10 ευρώ  

Μεσαίο τραπέζι (1,40–1,80)x0,60 
m 

15 ευρώ  

Μεγάλο τραπέζι(2,20–2,60)x0,60 
m 

20 ευρώ  
 

Κατηγορίες προϊόντων-εκθεμάτων*  
Σε είδη διατροφής (παραγωγής ή και μεταποίησης) 
απαιτείται πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας. Όταν 
πρόκειται για φυσική ή βιοδυναμική καλλιέργεια απαιτούνται 
αξιόπιστες συστάσεις από συνεκθέτες ή άλλους τρίτους. H 
άγρια συλλογή καρπών & βοτάνων επιτρέπεται μόνο από 
αντίστοιχους παραγωγούς, σε επιτρεπτές περιοχές (όχι 

 
  



Natura 2000 ή άλλες προστατευόμενες περιοχές) και μόνο 
με αειφορικό τρόπο. 
Σε περιπτώσεις μη πιστοποιημένων ζωικών παραγώγων 
(πχ. τυρί, γιαούρτι, γάλα κλπ.) να αναφερθεί το περιβάλλον 
διαβίωσης των ζώων, ενδεχόμενη χρήση αντιβιοτικών, 
ορμονών κλπ., είδος διατροφής των ζώων.  
Σε περιπτώσεις προσθήκης  γλυκαντικών , συντηρητικών, 
χρωστικών ουσιών σε μεταποιημένα τρόφιμα να δηλώνετε 
με ακρίβεια η πρόσθετη ουσία (πχ. λευκή ή μαύρη ζάχαρη, 
χρωστική ή συντηρητικό Ε… κλπ.) τόσο στη παρούσα 
αίτηση όσο και στο χώρο που θα εκθέτονται τα προϊόντα 
σας, καθώς επίσης θα φέρουν ετικέτες που αναγράφονται 
όλα τα συστατικά και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
τους. 
Για το δειγματισμό προϊόντων παρακαλούμε να μην 
χρησιμοποιούνται υλικά και σκεύη μιας χρήσης (πχ. 
κουταλάκια ή ποτηράκια πλαστικά).  
 Δεν γίνονται αποδεκτά προϊόντα συμβατικής 
καλλιέργειας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης. Δηλώστε αν 
συμφωνείται με τις παραπάνω προϋποθέσεις και αναφέρεται 
το είδος καλλιέργειας ή μεταποίησης καθώς και τα συστατικά 
ανά συσκευασμένο προϊόν.  
Μελισσοκόμοι-Προϊόντα μέλισσας. Στην παραγωγή 
μελιού πρέπει να αποφεύγονται οι ρυπασμένες περιοχές 
καθώς και οι συμβατικές καλλιέργειες. Οι ασθένειες και οι 
εχθροί πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με 
βιολογικές μεθόδους. Αναφέρεται πού βρίσκονται τα 
μελίσσια σας, πόσα έχετε, πως αντιμετωπίζετε τις ασθένειες 
και πως βοηθάτε τα μελίσσια όταν η μελιτοφορία είναι 
ελαττωμένη.  
Για το δειγματισμό προϊόντων παρακαλούμε να μην 
χρησιμοποιούνται υλικά και σκεύη μιας χρήσης (πχ. 
κουταλάκια ή ποτηράκια πλαστικά). 

Παρασκευαστές φυτικών σκευασμάτων, καλλυντικών 
και προϊόντων σωματικής υγιεινής (σαπούνια, 
σαμπουάν, κηραλοιφές, καλλυντικά κτλ) 
Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να πληρούν 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να περιέχουν λάδια από 
βιολογική ή φυσική καλλιέργεια, και όχι ραφιναρισμένα λάδια 
ή λάδια που προέρχονται από αποψίλωση δασών 
(φοινικέλαιο κλπ). Να μην περιέχουν πετροχημικές ουσίες 
όπως παραφίνες ή σιλικόνες κλπ, τα αιθέρια έλαια που 
χρησιμοποιούνται να μην έχουν εξαχθεί με επικίνδυνους 
διαλύτες, να μην χρησιμοποιούνται επικίνδυνα χημικά 
συντηρητικά (πχ parabens), όλα τα συστατικά να είναι non 
GMO, ενώ παρασκευάσματά σας με έτοιμες βάσεις 
σαπουνιών γλυκερίνης και με έτοιμες κρέμες βάσης δεν 
γίνονται αποδεκτά.  Όλα τα προϊόντα που θα εκτίθενται, 
θα πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε ετικέτα όπου θα 
αναγράφονται όλα τα συστατικά και η ημερομηνία 



παραγωγής και λήξης τους. Αναφέρετε όλες τις πρώτες 
ύλες (καθώς και χρώματα, συντηρητικά, αρώματα κλπ) για 
κάθε προϊόν  
Προϊόντα που φέρουν ετικέτα ή ταμπελίτσα με τους όρους 
οικολογικό ή βιολογικό πρέπει να διαθέτουν και ανάλογη 
έγκυρη πιστοποίηση. 
Δηλώστε αν συμφωνείτε με τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
Σε προϊόντα καθαριστικών, απορρυπαντικών, 
χρωμάτων, βερνικιών, φυτοφαρμάκων κ.ά. απαιτείται η 
αναγραφή επί των ετικετών όλων των συστατικών κάθε 
προϊόντος ή όταν αυτό δεν υπάρχει να τα δηλώσετε κατά 
προϊόν που θα εκθέσετε στη παρούσα αίτηση. Για ορισμένα 
προϊόντα (καθαριστικά, χρώματα, φυτοφάρμακα κλπ) μπορεί 
να ζητηθούν από την επιτροπή επιπλέον πληροφορίες, 
όπως τεχνικά δελτία ή δελτία δεδομένων ασφαλείας. 
Προϊόντα νανοτεχνολογίας («φυσικά»  ή συνθετικά) δεν 
γίνονται αποδεκτά.  
Προϊόντα που φέρουν ετικέτα ή ταμπελίτσα με τους όρους 
οικολογικό ή βιολογικό πρέπει να διαθέτουν και ανάλογη 
έγκυρη πιστοποίηση.  
Δηλώστε αν συμφωνείτε με τις παραπάνω προϋποθέσεις.  

Χειροτεχνία, κατασκευαστές κοσμημάτων και 
κεραμικών, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, ρούχα 
Τα εκθέματα πρέπει να είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 
με φυσικά υλικά (τουλάχιστον κατά 90%). Στα κεραμικά να 
αναφέρετε το είδος υάλωσης που εφαρμόζετε. Να 
αποφεύγονται υαλώματα μολύβδου, καδμίου, σεληνίου και 
μαγγανίου Κατασκευές αποκλειστικά από συνθετικά υλικά 
θα απορρίπτονται (πχ. συνθετικός πηλός 
(αυτοσκληρυνόμενος), πλεξιγκλάς, ρευστό «γυαλί», υλικά 
από νάυλον ή πλαστικές (ακρυλικές) ουσίες κλπ. Γενικώς 
συνθετικές ουσίες μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο στα 
πλαίσια της ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησής τους  
Αναφέρετε όλες τις πρώτες ύλες (καθώς και χρώματα, 
συντηρητικά, κόλλες κλπ) που χρησιμοποιείτε.  
Δηλώστε αν συμφωνείτε με τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

 

Με την παρούσα αίτηση συμμετοχής δηλώνω ότι συμφωνώ με το πνεύμα, τους στόχους και τους 
όρους του φεστιβάλ. Αποδέχομαι το σημείο που θα μου υποδειχθεί ως εκθεσιακός χώρος, το ανάλογο 
οικονομικό κόστος του χώρου που θα χρησιμοποιήσω, τη μη χρησιμοποίηση πλαστικής τσάντας.  

Ημερομηνία                                                                    Υπογραφή 
 
 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ- 2310.222503 
Ελεονώρα Ζώτου, 6946621161   

e-mail: greenwaveexhibition@gmail.com 

website: http://greenwavefestival.com,  https://www.facebook.com/GreenWaveThess 
 


