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3-5 Οθησβξίνπ 2018, Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Τν ECOCITY, εζεινληηθόο νξγαληζκόο κε πξνζαλαηνιηζκό ζην αζηηθό πεξηβάιινλ θαη κέινο
ησλ δηεζλώλ πεξηβαιινληηθώλ δηθηύσλ European Environmental Bureau (ΔΔΒ), Transport &
Environment, PANEUROPE, ECOS, ECO Energy and ΜΙΟ/ECSDE, αλέιαβε ηελ
πξσηνβνπιία ηεο δηνξγάλσζεο Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μέγαξν
Μνπζηθήο ζηελ Θεζζαινλίθε 3 - 5 Οθησβξίνπ 2018, κε ηνλ ηίηιν ECOCITY FORUM 2018
“Circular Economy In Smart Cities”.
Τν ECOCITY FORUM 2018 ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο θαη ζπγθεληξώλεη ήδε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ζύκπξαμε ζεκαληηθώλ δηεζλώλ
νξγαληζκώλ θαη θνξέσλ ( έρνπλ πξνζθιεζεί νη UNEP, Ellen McArthur Foundation, Γεληθή
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), θαζώο θαη Σπιινγηθώλ
Δθπξνζώπσλ ησλ Παξαγσγηθώλ Τάμεσλ πνπ ζα εθπξνζσπεζνύλ ζε πςειό δηνηθεηηθό
επίπεδν. Σηηο εξγαζίεο ηνπ Σπλεδξίνπ πεξηιακβάλεηαη ην αληίζηνηρν ECOCITY FOCUS LAB
2018 ηελ παξάιιειε δηεμαγσγή ηνπ νπνίνπ αλέζεζε ζην ECOCITY ν ακεξηθαληθόο θνξέαο
Ecocity Builders, πνπ δηνξγαλώλεη ην παγθόζκην ζπλέδξην Ecocity World Summit
Σηόρνο ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη ε δηεξεύλεζε όισλ ησλ πηπρώλ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, κε
έκθαζε ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή αεηθνξία. Δηδηθόηεξα νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο
πνπ θαιύπηνληαη είλαη:
Έμππλεο πόιεηο θαη πνηόηεηα δσήο, Τερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη κεηάβαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ
κνληέινπ από πξντόληα ζε ππεξεζίεο, Απνθαξβνλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο
αλάπηπμεο ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ πξνώζεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, Πεξηνξηζκόο
ζηελ παξαγσγή πιαζηηθώλ απνξξηκκάησλ – κέζνδνη αλαθύθισζεο, Μείσζε θαη δηαρείξηζε
απνξξηκκάησλ, Παξαγσγή ελέξγεηαο από απνξξίκκαηα, Δπηινγέο αλαθύθισζεο πιαζηηθώλ
Βηνκεραληθή ζπκβίσζε, ζπζηήκαηα θιεηζηνύ βξόρνπ θαη νηθν-βηνκεραληθά πάξθα, Σπζηάδεο
επηρεηξήζεσλ θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη αλαδπόκελεο βηνκεραλίεο, εμειίμεηο ζε αζηηθό θαη
πεξηθεξεηαθό επίπεδν, Πνιενδνκηθή αλάπηπμε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο,
Κιεηζηνί βξόγρνη ζε αζηηθό επίπεδν κε ηε ρξήζε θαηλνηόκσλ ιύζεσλ εθνδηαζκνύ θαη θόκβσλ
logistics, Κπθιηθή Οηθνλνκία ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, Κνηλσληθή επεκεξία θαη ηα νθέιε γηα
ηελ πγεία κε έκθαζε ζηνλ αζηηθό πιεζπζκό, Σπκπεξηθνξά πειαηώλ θαη θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε, Πιαίζην πνιηηηθήο, λνκηθέο πηπρέο θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, Δκπόδηα θαη
επθαηξίεο γηα ηηο ΜΜΔ, Ο ξόινο ησλ Τερλνινγηώλ Δπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξίαο (ΤΠΔ) ζηελ
επέθηαζε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, Δπαλεμέηαζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ πξντόλησλ κε γλώκνλα
ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, Μπιε Οηθνλνκία - Μηα επθαηξία γηα επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία θαη
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, Γεσξγία αθξηβείαο, απνδνηηθόηεηα ζξεπηηθώλ νπζηώλ, επδσία δσηθνύ
θεθαιαίνπ θαη «έμππλε» κεηαπνίεζε, Ηιεθηξνθίλεζε.
αρ καλούμε να ςποβάλεηε πεπιλήτειρ (μέσπι 250 λέξειρ) για ανηπηημένερ
ανακοινώζειρ (posters) ζηιρ παπαπάνυ θεμαηικέρ ενόηηηερ οι οποίερ θα κπιθούν από
ηην Επιζηημονική Επιηποπή.
Χπήζιμερ ημεπομηνίερ:
31 Ιανοςαπίος 2018 – Ιζηοζελίδα ηος ςνεδπίος ζε λειηοςπγία www.ecocityforum.eu
10 Μαπηίος 2018 - καηαληκηική ημεπομηνία για ηην ςποβολή πεπιλήτευν
16 Αππιλίος 2018- ειδοποίηζη για ηην αποδοσή ηυν πεπιλήτευν
30 Αππιλίος 2018 – καηαλςηική ημεπομηνία πποεγγπαθών

