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http://www.somatioeeda.gr/φεστιβάλ-αειφορίας-στο-πνευµατικό-κέ/

(http://www.somatioeeda.gr/wp-login.php?action=register)Σας
καλοσωρίζουµε στην νέα & ανανεωµένη σελίδα του Σωµατείου
µας.∆ηµιουργήσαµε την δική σας κοινότητα (http://www.somatioeeda.gr
/forums/forum/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%86
%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD/) για να µπορείτε πλέον να
συµµετέχετε ενεργά και να λέτε την γνώµη σας για όσα σας αφορούν.Να έχετε
λόγο και να παίρνετε απαντήσεις σε εργασιακά θέµατα από το Σωµατείο αλλά
και από άλλα µέλη που θα µπορούν να σας δώσουν την δική τους βοήθεια.
Γίνεται λοιπόν µέλη στην πρώτη κοινότητα εργαζοµένων του ∆ήµου
Αθηναίων και όχι µόνο. Μέλη µπορεί να γίνουν εργαζόµενοι σε όποιον ∆ήµο και αν εργάζονται αλλά
και εργαζόµενοι από όλη την Ελλάδα οι οποίοι µέσα από την δική σας συµµετοχή θα βρίσκουν
απαντήσεις σε θέµατα εργασιακά , νοµικά αλλά και οικονοµικά. Γίνετε µέλη σήµερα .

(http://www.somatioeeda.gr)
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Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η Εθελοντική

Ανθρωπιστική ∆ράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙ» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
του ∆ήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝ∆Α) διοργανώνουν 5ημερο φεστιβάλ αειφορίας από τις 14-18 Οκτωβρίου 2015 στα
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Οι δράσεις του έργου ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ (www.ey-aeiforein.gr) έχουν στόχο τη διασύνδεση και συνεργασία
ιδιωτικών επιχειρήσεων με υπηρεσίες κα

δομές του ∆ήμου Αθηναίων, σε τρεις θεματικούς τομείς παρέμβασης:

%b1%cf%80/)
O διάσηµος σταρ πριν το διαζύγιο µετά από 8 µήνες
γάµου (http://www.somatioeeda.gr/o-%ce%b4%ce

• την κοινωνική πρόνοια, με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του ∆ήμου
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• το περιβάλλον, με στόχο την ενίσχυση των δράσεων για το φυσικό περιβάλλον και τη μείωση του οικολογικού
αποτυπώματος της ανθρώπινης δράσης στην περιοχή του ∆ήμου

• την Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα, με στόχο την κοινή δράση ιδιωτικών και κοινωνικών
επιχειρήσεων

Το φεστιβάλ έχει ως στόχο να δημοσιοποιήσει δράσεις υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με τη συμβολή
των επιχειρήσε

ων στην ανάπτυξη, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Στο χώρο του festival θα φιλοξενούνται green spots για τη μέτρηση του Οικολογικού Αποτυπώματος, ενώ θα

παρουσιαστεί έκθεση των κοινωνικών επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των ∆ομών του ∆ήμου Αθηναίων. Τα μέλη
του ΒΕΑ θα συμμετέχουν με εκθέματα, ενημερωτικό ή προωθητικό υλικό.

Το festival θα χαιρετήσουν κατά την εναρκτήρια ημερίδα «Πλανήτης- Περιβάλλον- Εμείς: ACT NOW» οι
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Πασίγνωστη ηθοποιός µαζεύει σκουπίδια από το δρόµο
– ΦΩΤΟ (http://www.somatioeeda.gr/%cf%80
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εκπρόσωποι των συντελεστών του έργου ήτοι, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Β.Ε.Α, κ. ∆. Τσάτσος, ο Πρόεδρος του
ΟΠΑΝ∆Α, κ. Χ. Τεντόμας και η Αν. Καθηγήτρια του ΟΠ
Α κα Ε. Βουδούρη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για την
υποστήριξη των άπορων συνανθρώπων μας.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 15:30 Επίσημη Έναρξη Festival 15:30-19:30 Ημερίδα: «Πλανήτης – Περιβάλλον – Εμείς:
Act Now! » Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 10:00-13:00 «Εργαστήριο Τέχνης: Εικαστική προσέγγιση του ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ
με τη ζωγράφο Γεωργία Καραμπέλου 15:30-19:30 Ημερίδα με θέμα την «Κοινωνική Οικονομία και

Επιχειρηματικότητα» Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 10:00-13:00 ∆ημιουργικά εργαστήρια «Τεχνο-Ανακύκλωση:
Ερευνητές με εργαλεία ανακυκλώσιμα» (technorecycle.gr/index.php/en/) με την επιμέλεια του Καθ. ∆ρ. Α.
Μπαλντούκα 12:00-12:30 Ομιλία με θέμα τη διατροφή από τον κ. Χρήστο ∆ήμου Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015
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Ξέσπασε σε κλάµατα ο Τίµπερλεϊκ – ΦΩΤΟ
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11:00-14:00 ∆ημιουργικά εργαστήρια «Τεχνο-Ανακύκλωση: Ερευνητές με εργαλεία ανακυκλώσιμα»

(technorecycle.gr/index.php/en/) με την επιμέλεια του Καθ. ∆ρ. Α. Μπαλντούκα 18:30-19:30 Χορευτική

παράσταση με θέμα: «Γη, νερό και περιβάλλον» με το συγκρότημα «Χορευτικές ∆ιαδρομές» 19:30-20:30 Συναυλία
με το Κουαρτέτο του ∆ήμου Αθηναίων Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 11:00-14:00 Εργαστήριο Τέχνης: Εικαστική
προσέγγιση του ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ με τη ζωγράφο Καραμπέλου Γεωργία 11:00-14:00 Εξοικονόμηση ενέργειας

17:30-19:30 Επίσημη Λήξη του Festival με την ∆ιαδραστική Θεατρική παράσταση για το περιβάλλον «Αγκάθα Κρίση
και Ηρακλής Πουνερό» του θεάτρου «Ελεύθερη Έκφραση» (www.eleftheri-ekfrasi.gr)

Πνευματικό Κέντρο ∆ήμου Αθηναίων: Σόλωνος και Μασσαλίας, Αίθουσα Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης
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