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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – Ιανουάριος 2018

1.

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Ανατολικής
Στερεάς με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής &
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Αττικής
Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής & Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Αττικής κου Αθανασίου Αναγνωστόπουλου και
αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας,
αποτελούμενης από την Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) κα Ευαγγελία
Κώτση, τα μέλη της Δ.Ε. κ.κ. Γρηγόριο Βασιλόπουλο Δασολόγο, Βασίλειο
Περλέρο Γεωλόγο, Βασίλειο Τσατήρη Γεωπόνο και τον κ. Ηλία Αποστολίδη
μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής Δασολόγων του Παραρτήματος.
Στη συζήτηση κυριάρχησαν τα θέματα που αναδείχθηκαν στην Έκθεση για την
πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα και Νέα Πέραμο Αττικής,
που συντάχθηκε από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς και
αναπτύχθηκαν οι προτάσεις του Παραρτήματος, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις
ομάδες.
Η πρώτη ομάδα θεμάτων σχετίζεται με άμεσες ενέργειες, που πρέπει να
ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό, η δεύτερη ομάδα προτάσεων σχετίζεται με
την επανεξέταση των έργων της περιοχής με βάση τα πρόσφατα πλημμυρικά
γεγονότα και η τρίτη ομάδα σχετίζεται με θέματα γενικότερου σχεδιασμού που
εμπεριέχουν και θέματα που άπτονται και της νομοθεσίας. Στον ακόλουθο
σύνδεσμο θα βρείτε το Υπόμνημα που υποβλήθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη, στο
οποίο συνοψίζεται η δέσμη των προτάσεων του Παραρτήματος Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν και να επεκτείνουν τη συνεργασία
τους σε όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής
και εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας.

2.

'Εναρξη λειτουργίας διαδικτυακού γραφείου απασχόλησης γεωτεχνικών
στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Στις 12/1/2018 ξεκίνησε η λειτουργία του διαδικτυακού Γραφείου Απασχόλησης
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), το οποίο ενσωματώθηκε
στον αναμορφωμένο κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Μέσω των υπηρεσιών του οι
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ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν / αναρτήσουν αγγελίες προσφοράς
εργασίας σε εργαζόμενους του γεωτεχνικού χώρου, ενώ επιπλέον τα μέλη του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (με ενεργό λογαριασμό στο σύστημα OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) μπορούν να
αναρτήσουν αγγελία αναζήτησης εργασίας, αναφέροντας τα επαγγελματικά τους
προσόντα / ενδιαφέροντα.
Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο Γραφείο Απασχόλησης
Γεωτεχνικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν το σύνδεσμο:
http://www.geotee.gr/aggelies.aspx
3. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.: Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις
μίσθωσης έργου
Η εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση A.E. δημοσίευσε την
προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου για την
κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών. Ο συνολικός αριθμός των
συμβάσεων είναι εξήντα δύο (62) εκ των οποίων οι οκτώ (8) αφορούν
δασολόγους. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε τρία (3) έτη.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι η 14η
Φεβρουαρίου 2018.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Περίληψη της Προκήρυξης.
4. Προκήρυξη του Ιδρύματος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ για τη χορήγηση
υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές
Το 'Ιδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» δημοσίευσε την προκήρυξη για τη
χορήγηση υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές. Για το Ακαδημαϊκό έτος
2018– 2019 θα χορηγηθούν έως είκοσι (20) υποτροφίες εσωτερικού ή
εξωτερικού διάρκειας 1 έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό
επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών),
στους παρακάτω τομείς σπουδών:
1. Ανθρωπιστικές - Κοινωνικές Επιστήμες
2. Ιατρική, Φυσικές & Βιολογικές Επιστήμες
3. Τεχνολογικές Επιστήμες
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί έως 30-03-2018 στο Ιδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», Νίκης
16 ( 7ος όροφος) 105 57 Αθήνα.
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Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη, ενώ περισσότερες
πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο
2103224127.
5. Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Ακαδημαϊκού
Έτους 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ) ανακοίνωσε το ετήσιο
Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο
Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία,
Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα). Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη
άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση
σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις
σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.
Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με
μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Εξειδίκευσης (Master’s Degree). Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 / 2019 θα
χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει
δαπάνες διαβίωσης και δίδακτρα.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών
ορίζεται η 27η Απριλίου 2018.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική ανακοίνωση.
6. Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 27η AGROTICA 2018
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) θα δώσει το παρόν στην 27η
Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, AGROTICA
2018, στο Περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μαζί
με τους υπόλοιπους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου (Περίπτερο 2, stand
27, 1ος όροφος).
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης (1 – 4 Φεβρουαρίου 2018) το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
συμμετέχει στη διοργάνωση εκδηλώσεων με άλλους φορείς, τις οποίες μπορείτε
να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο σχετικό Δελτίο Τύπου
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
7. 1η Ημερίδα Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών
Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρες 09:00-16:00 θα πραγματοποιηθεί η
1η Ημερίδα Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών που διοργανώνεται
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από την Επιτροπή Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών της Ελληνικής
Γεωλογικής Εταιρείας.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Τελετών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΧΠΑ), Θησέως (Ε. Βενιζέλου) 70, Αθήνα.
Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι η 7η Φεβρουαρίου 2018.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.
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