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ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
 
Παρατείνεται έως την 30η Μαρτίου 2018 η προθεσμία υποβολής περιλήψεων  (μέχρι 
250 λέξεις) για ανηρτημένες ανακοινώσεις (posters) στις παρακάτω θεματικές.  
Αποστολή στο abstracts@ecocity.gr. 

 
 
Το ECOCITY, εθελοντικός οργανισμός με προσανατολισμό στο αστικό περιβάλλον και 
μέλος των διεθνών περιβαλλοντικών δικτύων European Environmental Bureau (ΕΕΒ), 
Transport & Environment, PANEUROPE, ECOS, ECO Energy and ΜΙΟ/ECSDE, ανέλαβε 
την πρωτοβουλία της διοργάνωσης  Διεθνούς Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Μέγαρο Μουσικής στην Θεσσαλονίκη 3 - 5 Οκτωβρίου 2018, με τον τίτλο ECOCITY 
FORUM 2018 “Circular  Economy In Smart Cities”.  
 
Το ECOCITY FORUM 2018 τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας  
κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και πραγματοποιείται με την επικουρία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου  
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του ΕΟΤ. Στις εργασίες του Συνεδρίου περιλαμβά-  
νεται το αντίστοιχο ECOCITY FOCUS LAB 2018 την παράλληλη διεξαγωγή του οποίου  
ανέθεσε στο ECOCITY ο αμερικανικός φορέας Ecocity Builders, που διοργανώνει το  
παγκόσμιο συνέδριο Ecocity World Summit.  
 
Στόχος του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση όλων των πτυχών της κυκλικής οικονομίας, με 
έμφαση σε αυτές που σχετίζονται με την αστική αειφορία. Ειδικότερα οι θεματικές ενότητες 
που καλύπτονται είναι: 
 Έξυπνες πόλεις και ποιότητα ζωής, Τεχνολογική καινοτομία και μετάβαση του οικονομικού 
μοντέλου από προϊόντα σε υπηρεσίες, Αποκαρβονοποίηση της οικονομίας μέσω της 
ανάπτυξης στρατηγικών για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Περιορισμός 
στην παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων – μέθοδοι ανακύκλωσης,  Μείωση και 
διαχείριση απορριμμάτων, Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα, Επιλογές 
ανακύκλωσης πλαστικών Βιομηχανική συμβίωση, συστήματα κλειστού βρόχου και οικο-
βιομηχανικά πάρκα, Συστάδες επιχειρήσεων κυκλικής οικονομίας και αναδυόμενες 
βιομηχανίες, εξελίξεις σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο, Πολεοδομική ανάπτυξη για την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, Κλειστοί βρόγχοι σε αστικό επίπεδο με τη χρήση 
καινοτόμων λύσεων εφοδιασμού και κόμβων logistics, Κυκλική Οικονομία σε 
απομονωμένες περιοχές, Κοινωνική ευημερία και τα οφέλη για την υγεία με έμφαση στον 
αστικό πληθυσμό, Συμπεριφορά πελατών και κοινωνική αλληλεπίδραση, Πλαίσιο 
πολιτικής, νομικές πτυχές και εταιρική διακυβέρνηση, Εμπόδια και ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, 
Ο ρόλος των Τεχνολογιών Επικοινωνίας & Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην επέκταση της 
κυκλικής οικονομίας, Επανεξέταση του σχεδιασμού των προϊόντων με γνώμονα την 
κυκλική οικονομία, Μπλε Οικονομία - Μια ευκαιρία για επιχειρηματική καινοτομία και 
περιφερειακή ανάπτυξη, Γεωργία ακριβείας, αποδοτικότητα θρεπτικών ουσιών, ευζωία 
ζωικού κεφαλαίου και «έξυπνη» μεταποίηση, Ηλεκτροκίνηση.   
 
Οι περιλήψεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του ECOCITY FORUM 2018. 
 
Σημαντικές ημερομηνίες:  
       
30 Μαρτίου 2018 - καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων 
30 Απριλίου 2018- ειδοποίηση για την αποδοχή των περιλήψεων 
15 Μαϊου 2018 – καταληκτική ημερομηνία προεγγραφών ( www.ecocityforum.eu) 

 
 
 
 

 
 


