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Περίληψη και Στόχοι

Η ημερίδα αποσκοπεί στην συζήτηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας και τη μελέτη
των διαδικασιών μετάβασης που αφορούν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ως κυκλική
οικονομία (Ανακοίνωση ΕΕ COM(2014) 398 της 25.9.2014) ορίζεται ως η διατήρηση σε
χρήση και αξιοποίηση των υλικών ροών, των ροών ενέργειας και των προϊόντων σε μια
οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με βιώσιμο τρόπο.
Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι ερευνητές, ειδικοί εμπειρογνώμονες, ιδιαιτέρως νέοι
επιστήμονες, δημόσιοι και εθελοντικοί φορείς και οργανώσεις πολιτών να εισφέρουν
θεωρητικά ενήμερες προσεγγίσεις για το θέμα με σκοπό να γίνουν κατανοητές οι απόψεις
περί κυκλικής οικονομίας και οι τρόποι μετάβασης από το σημερινό μοντέλο (γραμμικής
οικονομίας) προς το μοντέλο της κυκλικότητας.
Παράλληλα ενθαρρύνονται οι παρουσιάσεις που τοποθετούνται με βάση τις συναφείς
προσεγγίσεις της γαλάζιας οικονομίας, του βιομιμητισμού, της βιο-οικονομίας και της
πράσινης οικονομίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η συζήτηση παραδειγμάτων εισαγωγής πρακτικών
κυκλικότητας α) στην παραγωγή και στην κατανάλωση προϊόντων , β) σε διακριτές
γεωγραφικές κλίμακες δράσης όπως είναι π.χ. κτήριο, γειτονιά, αστική ενότητα, πόλη,
περιφέρεια, επικράτεια, γ) σε επίπεδο παγκόσμιου συστήματος.
Ειδικότερο ενδιαφέρον θα έχει η παρουσίαση και κριτική αποτίμηση των μεθοδολογικών
εργαλείων και προσεγγίσεων όπως η ανάλυση του κύκλου ζωής (LCA) και η προσέγγιση των
δικτύων αξίας (value networks) στη μελέτη της κυκλικότητας.
Τέλος θα παρουσιαστούν παραδείγματα αποτελεσματικής αξιοποίησης της κυκλικότητας
από επιχειρήσεις, οργανισμούς και συλλογικότητες στην Ελλάδα και διεθνώς.
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Ενδεικτική Θεματολογία Ημερίδας

Α’ Συνεδρία: Κυκλική Οικονομία και νέα βιομηχανική οργάνωση
- Κυκλικότητα και Βιομηχανική Συμβίωση
- Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων: ευκαιρία για κυκλικές
συμπράξεις;
- Κυκλικότητα στη βιομηχανική παραγωγή και ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης.
- Κυκλική Βιομηχανία και Κατανάλωση μια σχέση αγάπης ή μίσους;
Β’ Συνεδρία: Η κυκλική μετάβαση σε πόλεις και περιφέρειες
- Κυκλική διαχείριση ροών περιβαλλοντικών πόρων σε πόλεις και περιφέρειες.
- Ενέργεια, εξοικονόμηση πόρων και αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.
- Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων: ώρα μηδέν για την κυκλικότητα;
- Τεχνολογίες και Πρότυπα Διακυβέρνησης για τις Κυκλικές Πόλεις.
Γ’ Συνεδρία: Η κοινωνία της κατανάλωσης στην εποχή της κυκλικότητας και ο ρόλος των
πολιτών
- Οργανώσεις πολιτών και καταναλωτών στη διαχείριση της κυκλικής μετάβασης.
- Η ανταλλακτική οικονομία και οικονομία διαμοιρασμού: δρόμοι παράλληλοι ή τεμνόμενοι
με την κυκλική οικονομία.
- Τα καλά και τα ανάποδα της κυκλικής οικονομίας. Η παγκόσμια κυκλοφορία
απορριμμάτων όπως συμβαίνει σήμερα. Προκλήσεις και Ευκαιρίες.
- Κυκλικά συστήματα διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων και απορριμμάτων.
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