
Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στην ημερίδα που διοργανώνει το WWF  
– Καλύτερη Ζωή, το πρόγραμμα του WWF Ελλάς για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πο-
λιτών, στις 30 Ιουνίου 2015, στο Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή), με θέμα: 

Καλύτερη Πόλη  
Τρόποι και πράξεις βελτίωσης της ζωής στις πόλεις της Ελλάδας

Κύριος στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στε-
λεχών της Δημόσιας Διοίκησης για τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν προς βελτίωση της καθη-
μερινότητας τόσο της ζωής των πολιτών όσο και των περιβαλλοντικών συνθηκών σε κάθε πόλη 
της χώρας. Μεταφορές, διατροφή, αστικό πράσινο, απορρίμματα, ενέργεια και καταναλωτικά 
πρότυπα, είναι τα θέματα που θα συζητηθούν σε μια προσπάθεια να δοθεί το έναυσμα για πε-
ρισσότερες πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν 
θετικές πρωτοβουλίες που συμβαίνουν σε Ελλάδα και εξωτερικό και θα υπάρξει μια σφαιρική 
παρουσίαση για τους τρόπους που μπορεί να γίνει μια πόλη της Ελλάδας πραγματικά βιώσιμη.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ
Αποκλειστικός Δωρητής του προγράμματος

www.kalyterizoi.gr



09:30  
Ώρα προσέλευσης και εγγραφές

10:15 
Χαιρετισμός / καλωσόρισμα

Βιώσιμη πόλη, βιώσιμες πολιτικές  
Συντονίστρια: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, δημοσιογράφος.

10:30 
Βιώσιμη αστική κινητικότητα  
– πώς μπορεί να επιτευχθεί  
Θάνος Βλαστός, Ε.Μ.Π.

10:45 
Πράσινοι διάδρομοι και συνεκτικές  
παρεμβάσεις στον αστικό χώρο  
Γιάννης Πολύζος, Ε.Μ.Π. 

11:00  
Αστική γεωργία – τάσεις και αλλαγή στάσης   
Θεοδοσία Ανθοπούλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

11:15  
Χάραξη διατροφικής πολιτικής  
για τους δήμους  
Γιώργος Κεράνης, Εργαστήριο Διατροφικής Πολιτικής 
Δήμου Αθηναίων.

11:30-12:00 
Διάλογος, απαντήσεις σε ερωτήσεις  
των πολιτών

12:00 - 12:30  Διάλειμμα για καφέ.

Μεγάλες προκλήσεις  
Συντονιστής: Κώστας Τσαούσης, δημοσιογράφος.

12:30
Ενεργειακή θωράκιση δημόσιων κτηρίων - 
τι ισχύει, τι πρέπει να γίνει
Μιχάλης Προδρόμου, WWF Ελλάς.

12:45 
Πράσινες προμήθειες – τι μπορούν να 
κάνουν οι δήμοι  
Θάλεια Μπογδάνου, Ανατολική Α.Ε.

13:00 
Διαχείριση απορριμμάτων στους δήμους – 
τρέχουσες εξελίξεις και χάραξη νέας πορείας  
Φίλιππος Κυρκίτσος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

13:15
Ευκαιρίες χρηματοδότησης για βιώσιμες 
επενδύσεις στις πόλεις
εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Ε. (εν αναμονή επιβεβαίωσης)

13:30 - 14:00
Διάλογος, απαντήσεις  
σε ερωτήσεις των πολιτών 

14:00 - 15:00  
Γεύμα - μπουφέ

Πράξεις της κοινωνίας των πολιτών  
Συντονίστρια: Λίνα Γιάνναρου, δημοσιογράφος.

15:00 
Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών  
και οι σχέσεις με δήμους – το παράδειγμα 
των χώρων πρασίνου  
Αχιλλέας Πληθάρας, WWF Ελλάς.

15:15  
ΣυνΑθηνά και χείρα κίνει – δράσεις του Δή-
μου Αθηναίων για την κοινωνία των πολιτών  
Αμαλία Ζέπου, ΣυνΑθηνά.

15:30 
Επιχειρηματικότητα  
και κυκλική οικονομία  
Νίκος Γιαννούλης, ΚοινΣεπ Έλευσις.

15:45 
Μπορούμε να μειώσουμε  
τη σπατάλη τροφίμων  
Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Μπορούμε.

15:45 - 16:15  Διάλειμμα για καφέ

16:15 
Από το Κέντρο της Γης στην αλλαγή  
νοοτροπίας  
Πέτρος Κόκκαλης, Οργάνωση Γη.

16:30 
Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης  
Καλαμάτας: η αρχή μιας βιώσιμης πόλης  
Μυρτώ Φοίφα, Re-Think Project.

16:45 
Φαντάσου την πόλη σου
Μαριάννα Πατελίδα, Μαρία Κικίδου, Imagine the City.

17:00 
Με το ποδήλατο στην πόλη  
Μαρία Καραγιαννάκη, Ποδηλαττική κοινότητα.

17:15 - 17:45 
Διάλογος, απαντήσεις  
σε ερωτήσεις των πολιτών

17:45  Κλείσιμο ημερίδας
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
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