
Διοργάνωση

Ο ι σύγχρονες πόλεις είναι πράσινες, ανταποκρί-
νονται στους όρους της αειφορίας, της βιώσι-
μης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της 

κυκλικής οικονομίας. Αποτελούν την πιο «οικονομική» 
αστική δομή όσον αφορά στην ενεργειακή κατανάλω-
ση, στη ζήτηση για μετακίνηση, στην παροχή βιώσιμων 
μεταφορών και -γενικά- στην αποδοτικότητα των πόρων. 
Είναι πόλεις, που βελτιώνουν τους όρους διαβίωσης των 
κατοίκων τους κι αποτελούν τα κλειδιά για τη βιωσιμό-

τητα του πλανήτη. Η ορθή χρήση νέων τεχνολογικών 
εργαλείων είναι επιτακτική. Είναι, όμως, και καταλυτική;
Είμαστε πεπεισμένοι ότι το πιο ζωτικό ρόλο παίζουν 
οι άνθρωποι. Ενεργοί, παθιασμένοι decision-makers 
των σχετικών κλάδων και καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό -τους αποκαλούμε 
“City Changers”- είναι πρωτοπόροι στη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη και την εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής 
οικονομίας.
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Το συνέδριο
Πώς γίνεται μια επιτυχημένη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, ώστε να δημιουργηθούν 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε βιώσιμη βάση; Ποιο είναι το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας 
στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα και πώς αυτό μπορεί να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην 
αστική ανάπτυξη; Πώς μπορεί να επιτευχθεί ευφυέστερη χρήση των πόρων σε όλους τους τομείς και 
τις βιομηχανίες, προκειμένου να οδηγήσουν στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών;
Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς και τις βιομηχανίες, σύμφωνα 
με πρόσφατη μελέτη με θέμα «Προς μια Βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
έχει τη δυνατότητα να παράγει καθαρό οικονομικό όφελος ύψους 1,8 τρισ. ευρώ έως το 2030. 
Μέσα από ongoing επιτυχημένα projects και καινοτόμες ιδέες, οι “City Changers” σας προσκαλούν 
να ζήσετε το 1ο Urban Growth Conference 2019, αποκτώντας την τεχνογνωσία και χαράσσοντας 
την κατεύθυνση, που συμβάλλει όχι μόνο στην ευημερία των πολιτών, αλλά και στην αύξηση της 
παραγωγικότητάς σας και στην παράλληλη μείωση των εξόδων σας.

4  
Keynote Speakers

15  
Ομιλητές

Το Urban Growth 
Conference 2019 είναι 

αφιερωμένο στους 
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Σε ποιους απευθύνεται
Το Urban Growth Conference 2019 
συνδέει όλους τους κρίκους της 
Κυκλικής Οικονομίας: 
n   Υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, 

στελέχη Περιφερειακών Ενοτήτων και 
ΟΤΑ

n   Στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, επιχειρήσεων κοινής 
ωφελείας, ερευνητικών κέντρων

n   CEOs, CFOs, CIOs και υψηλόβαθμα 
στελέχη από τους κλάδους, που συνθέτουν 
την αστική ανάπτυξη (μεταφορές, 
δίκτυα, υποδομές, περιβάλλον, ενέργεια, 
ανακύκλωση, επικοινωνία, δημόσια υγεία 
κ.λπ.).

n   Προμηθευτές καινοτόμων τεχνολογιών 
και υπηρεσιών 

n   Μηχανικούς και μελετητές 
n   Στελέχη και συμβούλους σχεδιασμού-

ανάπτυξης πόλεων
n   Ακαδημαϊκούς και ερευνητές

Ατζέντα
Η θεματολογία του Urban Growth Conference 2019 
επικεντρώνεται στους εξής πυλώνες:
n   Η αστική ανάπτυξη σήμερα: Προκλήσεις  

και τρόποι διαχείρισης
n   H αειφορία στη βιομηχανική παραγωγή
n   Υποδομές και eco-architecture
n   Βιώσιμη αστική κινητικότητα 
n   Επενδυτικές ευκαιρίες και συμπράξεις  

Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα 
n   Κυκλική Οικονομία: Τεχνολογίες αιχμής,  

λύσεις, υπηρεσίες και νέες πρακτικές
n   Διαχείριση αστικών -και μη- αποβλήτων
n   Η διαδικασία της ψηφιοποίησης των πόλεων
n   Χρήσεις του νερού (ενεργειακός κλάδος, εξόρυξη, 

βιομηχανίες μετάλλου,  
χημική βιομηχανία κ.ά.)

n   Τεχνολογίες για την επεξεργασία των υδάτινων λυμάτων 
από τις βιομηχανίες και ελέγχου ποιότητας νερού

Γιατί να δηλώσετε 
συμμετοχή στο συνέδριο 
Με τη συμμετοχή σας στο Urban Growth 
Conference 2019, τα στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης έχουν την ευκαιρία να:
n   Γνωρίσουν καινοτόμους τρόπους αξιοποί-

ησης της τεχνολογίας και των δεδομένων, 
οι οποίοι θα γίνουν αρωγοί στην επίλυση 
σημαντικών προκλήσεων.

n   Ενημερωθούν πώς διεθνή ή τοπικά projects 
μπορούν να υλοποιηθούν, χρησιμοποιώντας 
μεθόδους χρηματοδότησης και αποτελε-
σματικής απορρόφησης πόρων.

Early Bird -20% έως τις 7/11

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ EARLY BIRD
Η προσφορά early bird ισχύει για συμμετοχές που θα εξοφληθούν έως τη λήξη 
της προσφοράς. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων 
(υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης της συμμετοχής σε άλλο πρόσωπο).

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ
Οι συμμετοχές προπληρώνονται. Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει 
να γνωστοποιηθούν εγγράφως ως τις 4/12/19, διαφορετικά τιμολογείται 
το 50% του κόστους συμμετοχής. Σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς 
έγγραφη ενημέρωση μέχρι τις 10/12/19, θα τιμολογηθεί το 100% του κόστους 
συμμετοχής. Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1η ΣΥΜΜΕΤΟΧH: 250 200€ + 24%ΦΠΑ 
ΠΑΚEΤΟ 3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (2+1 δωρεάν): 500 400€ + 24% ΦΠΑ 
ΠΑΚΈΤΟ 5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ (3+2 δωρεάν): 750 600€+ 24% ΦΠΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧEΣ: Ειρήνη Λιβανού Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 119), Ε: ilivanou@boussias.com

11|12|2019
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ MAROUSSI PLAZA

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H συμμετοχή είναι ελεύθερη για Στελέχη Δήμων,  
Περιφερειών και Υπουργείων.  
Για την παρακολούθηση απαιτείται προεγγραφή.  
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


