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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – Νοέμβριος 2017

1.

Καταστροφικές πλημμύρες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δελτίο Τύπου
που εξέδωσε μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τις περιοχές της
ευρύτερης Δυτικής Αττικής, τονίζει τη σημασία της πρόληψης και της σωστής
προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων καιρικών
φαινομένων. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Δελτίο Τύπου.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Στρατηγικές Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διευθύνει ο Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, μαζί με την
ερευνητική του ομάδα εξέδωσαν την 1η επιστημονική έκθεση για την πλημμύρα
στη Δυτική Αττική. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της
Επιστημονικής Έκθεσης. Επιπλέον στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε Video
αποτέλεσμα της ερευνητικής δουλειάς του ΠΜΣ, που απεικονίζει τη ροή του
νερού στην περιοχή της Δυτικής Αττικής (15 Νοεμβρίου) και τις καταστροφικές
συνέπειες της πλημμύρας στους οικισμούς Μάνδρα και Νέα Πέραμο (16
Νοεμβρίου).
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε Χάρτη αναφορικά με την Προσεγγιστική
Εκτίμηση της Έκτασης Πλημμυρισμένων Περιοχών στην περιοχή του Δήμου
Μάνδρας και Νέας Περάμου που εκδηλώθηκε στις 15/11/2017. Ο χάρτης
συντάχθηκε και τέθηκε στη διάθεση του Παραρτήματος από τους συναδέλφους
γεωλόγους κ.κ. Κρασάκη Παύλο, Γεωλόγος Ειδικός ΓΣΠ M.Sc. | Εθνικού Κέντρου
Έρευνας &Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών &
Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Κούκουζα Νικόλαο, Γεωλόγος Δρ. | Διευθυντής
Ερευνών
Εθνικού
Κέντρου
Έρευνας
&
Τεχνολογικής
Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Καζάνα
Σταυρούλα, Γεωλόγος – Γεωτεχνικός M.Sc. | Μελετήτρια Ιδιωτικών & Δημοσίων
Τεχνικών Έργων.
Δημοσίευση δεδομένων για την πλημμύρα έχει γίνει και από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Copernicus, τα οποία μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο Σύνδεσμο.

2.

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Ενίσχυση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύκλος)

αυτοαπασχόλησης

πτυχιούχων

Στις 8/11/2017 ξεκίνησε η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα -
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Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος), η οποία λήγει στις 13/12/2017.
Υπενθυμίζουμε ότι η δράση αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με 100%
χρηματοδότηση και οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.
Πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.
3. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Προκήρυξη για την πρόσληψη σαράντα εννέα (49) ατόμων
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει την
πρόσληψη σαράντα εννέα (49) ατόμων με ετήσια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης και με Κωδικούς 01-42, για
τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Παρακολούθηση και καταγραφή της
κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας».
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως τις 28/11/2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.
4. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει την
πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης για 12 επιπλέον μήνες,
για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος "Ανάπτυξη διαχειριστικών
εργαλείων για θαλάσσια και λιμναία οικοσυστήματα - ΑΝΑΘΑΛΛΟΙ".
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 1/12/2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.
5. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.:
υποτροφίας

Πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

για

χορήγηση

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενδιαφέρεται για την
χορήγηση υποτροφίας ενός (1) Διδακτορικού Υποτρόφου σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4386/2016 άρθρο 16 παρ.12β, τον κανονισμό χορήγησης
υποτροφιών του ΕΛΚΕΘΕ και την απόφαση Θ27 του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Συνεδρία 264η/16.10.17.
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H προκήρυξη αφορά την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας διάρκειας έξι (6) μηνών
με δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο
της υλοποίησης της Πράξης «Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη
θαλάσσια βιολογία (MOdern UNifying Trends in marine biology - MOUNT)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 1/12/2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
6. 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων μέλισσας
Το 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων μέλισσας, που θα
πραγματοποιηθεί στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2017 στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας, έχει ως στόχο την προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού
μελιού, κυρίως των μικρών παραγωγών, και των προϊόντων κυψέλης στο
καταναλωτικό κοινό και στους χώρους μαζικής εστίασης. Επιπλέον, αποτελεί τον
τόπο για την σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ των
παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών
προϊόντων και εξοπλισμού.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Πρόγραμμα του 8ου Συνεδρίου Ελληνικού
Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 & 3 Δεκεμβρίου
2017 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του greekhoneyfestival.gr.
7. ΕΛ.Γ.Α.: Υποβολή προτάσεων για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του
ΕΛ.Γ.Α.
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με Δελτίο Τύπου
που εξέδωσε ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας βελτίωσης του θεσμικού
πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του και καλεί τους ενδιαφερόμενους να
καταθέσουν παρατηρήσεις και προτάσεις για τροποποιήσεις, βελτιώσεις,
συμπληρώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία του
Οργανισμού.
Οι προτάσεις μπορούν αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: protaseis@elga.gr,
μέχρι τέλος του 2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.
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