Ημερίδα για την αξία της
«βιωσιμότητας»
στην
οικονομική
ζωή
και
την
καθημερινότητα στο 3ο Λύκειο
Π. Φαλήρου
Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αξία
της
βιωσιμότητας με τίτλο «Βιωσιμότητα σε μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα» με
την συμμετοχή πανεπιστημιακών, επιχειρηματιών και στελεχών της
αγοράς, διοργανώθηκε από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, στο 3 ο
Λύκειο Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν», παρουσία του Δημάρχου
Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου.
Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Κ.Ε.Π. Δήμου Παλαιού
Φαλήρου Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας και κατά την διάρκεια της οι
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου, ενημερώθηκαν από
τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο για την αξία και την σημασία
της αρχής της βιωσιμότητας στις δημόσιες πολιτικές, την
σημασία της για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και τις δράσεις
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου σε αυτόν τον τομέα.

Στόχος της ημερίδας ήταν να πάρουν οι μαθητές όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις, για τις επαγγελματικές,
επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν
στους διάφορους τομείς της βιωσιμότητας, καθώς και για το κατά
πόσο είναι εφικτό να υλοποιήσουν δικές τους καινοτόμες ιδέες ή
να ειδικευτούν σε τομείς της οικονομίας που συνάδουν και
ενστερνίζονται την αξία της βιωσιμότητας.
Τα θέματα που αναλύθηκαν και αναπτύχθηκαν μεταξύ άλλων

ήταν:

1. Οι startups στον χώρο της Βιωσιμότητας
2. Μετεκπαίδευση διαφόρων επαγγελμάτων και εξειδίκευση στην
Βιωσιμότητα
3. Κριτήρια ESG
4. Βιώσιμη Μόδα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο
5. Δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς
χρηματοδότησης
καινοτομίας
και
επιχειρηματικότητας από την Ευρώπη
6. Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποτροφιών για σπουδές

και μεταπτυχιακά στον χώρο της Βιωσιμότητας
Στην ημερίδα παρέστησαν και μίλησαν στα παιδιά, μεταφέροντας
τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους, η Κωνσταντίνα
Κοτταρίδη, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και
Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία,
Βιώσιμη Ανάπτυξη», η Μαίρη Βαρσάμη, Σύμβουλος Επικοινωνίας &
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Media & Partnerships για το «Fashion
Revolution Greece» και η Μαριλένα Σταθοπούλου, Συντονίστρια
Λειτουργιών SoFFa,
δημιουργός ρούχων.
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