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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Μάρτιος 2017

1. Ημερίδα: Δυνατότητες και εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους
Το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την παρακολούθηση της ημερίδας με
θέμα: «Δυνατότητες και εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους»,
που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής
Στερεάς σε συνεργασία με τη Marathon Data Systems το Δεκέμβριο του 2016,
οδήγησε στην απόφαση για τη διοργάνωση νέας ημερίδας με το ίδιο θέμα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αθήνα (Διδότου 26, 4ος
όροφος).
Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως η υποβολή
αίτησης συμμετοχής. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι που είχαν υποβάλλει αίτηση για την
παρακολούθηση της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2016 και
δε μπόρεσαν για λόγους χωρητικότητας της αίθουσας να συμμετέχουν, θα έχουν
προτεραιότητα, θα πρέπει όμως να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση συμμετοχής.
Παρακαλούμε, μέχρι την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017, να συμπληρώσετε και να
αποστείλετε την ακόλουθη Αίτηση Συμμετοχής.
2. Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Ακαδημαϊκού
Έτους 2017-2018 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 2017 / 2018 θα
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χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει
δαπάνες διαβίωσης και δίδακτρα.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών
ορίζεται η 28η Απριλίου 2017
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.
3. 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ
Μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών

για

την

ενίσχυση

Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η 1η
Προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για
την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. Στόχος της προκήρυξης του
ΕΛΙΔΕΚ είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων
υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι
Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (ΜΕ).
Οι ΜΕ θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν τη δική τους ερευνητική
ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν, ως
επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ). Τα ερευνητικά έργα των ΜΕ θα υλοποιηθούν σε
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, εμπλουτίζοντας τις
ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά έως και την 31η Μαρτίου 2017
και ώρα 17:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Προκήρυξη.
4. Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Στρατηγικές
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" για το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018
Η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων" ανακοίνωσε την προκήρυξη νέων
θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών έχουν προστεθεί νέες Κατευθύνσεις και
Ειδικότητες ειδικά σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του
σύγχρονου επιστήμονα και επαγγελματία. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Προγράμματος. Η
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας γίνεται μόνο μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

2|3

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
Διδότου 26, 10680 Αθήνα - 210.3618118 - geoteeath@otenet.gr

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2017 έως την
Παρασκευή 28 Απριλίου 2017. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται
αναλυτικά στην Προκήρυξη του Προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
του ΠΜΣ www.edcm.edu.gr.
5. ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2017
Δημοσιεύτηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας
αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2017 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης. Σύμφωνα με αυτές η Αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά από τον
ίδιο το γεωργό ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η προθεσμία εμπρόθεσμης
υποβολής της ΕΑΕ λήγει την 15η Μαΐου 2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πλήρες κείμενο των Οδηγιών.
6. Προδημοσίευση της δράσης 10.01.04 "Μείωση της ρύπανσης του νερού από
γεωργική δραστηριότητα" του ΠΑΑ 2014-2020
Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο 10 "Γεωργοπεριβαλλοντικά και
κλιματικά μέτρα" πραγματοποιήθηκε η προδημοσίευση της δράσης 10.01.04
"Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα". Η δράση
πρόκειται να προκηρυχθεί το τρίτο τρίμηνο του 2017 με πρώτο έτος εφαρμογής
το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018).
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προδημοσίευση της δράσης που
περιλαμβάνει πληροφόρηση για την περιοχή παρέμβασης, τις δεσμεύσεις των
δικαιούχων, τα ύψη ενίσχυσης και τις επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση της
δράσης.
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