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Καλησπέρα σας,
 
Παρακαλούμε θερμά όπως ενημερώσετε το κοινό σας για την παρακάτω δράση του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου:
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και 
με την συμβολή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ) 
διοργανώνουν e-learning Θερινό Σχολείο με θέμα "Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά 
έργα" (NDSS2022) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΣΘΕΤ/ΕΑΠ Γεώργιο Χατζηγεωργίου.

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί από 10 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου 2022 και αφορά πλήρως εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και επιμόρφωση, όπου η φυσική παρουσία ΔΕΝ απαιτείται.

Συντελεστές του Θερινού Σχολείου είναι διακεκριμένοι Ειδικοί Επιστήμονες οι οποίοι θα παρουσιάσουν 
όλες τις πρόσφατες τάσεις που αφορούν επιστημονικά και κοινωνικά σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους 
φυσικούς κινδύνους και ότι αφορά την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών και 
ανθρωπογενών κινδύνων.

Το  Θερινό Σχολείο μπορούν να παρακολουθήσουν Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Προπτυχιακοί 
και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί και άλλοι Ερευνητές και γενικά 
Μηχανικοί και Επιστήμονες που ενδιαφέρονται για θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές, βιολογικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές – Τεχνικά έργα και για την Πολιτική Προστασία.
 
Δηλώσεις Συμμετοχής ΕΔΏ!
 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο site του Θερινού σχολείου:  https://eeyem.eap.gr/ndss2022 

 

 
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων,
 
 

0009679504
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Μαριάννα Ν. Σταμάτη 
Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικής και Τεχνικής 
Υποστήριξης 
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  2610367736      marianne@eap.gr 
 
 
  
 
Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενά του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται μόνο για χρήση από τα άτομα στα 
οποία απευθύνεται. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης ή αρμόδιος για την παράδοση του μηνύματος στον προοριζόμενο παραλήπτη, 
παρακαλώ επιστρέψτε το στον αποστολέα και σας γνωρίζουμε ότι η αποθήκευση, ανάγνωση, μετάδοση, αναγραφή, αποκάλυψη, ανακοίνωση ή 
οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στο παρόν μήνυμα, δεν είναι σύννομη. Παρόλο που το Ε.Α.Π. έχει 
λάβει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι τα αποστελλόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα όποια 
επισυναπτόμενα αρχεία τους έχουν ελεγχθεί για ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο είναι ευθύνη του παραλήπτη να ελέγξει τη μη ύπαρξη ιών 
και κακόβουλου λογισμικού, πριν ανοίξετε οποιοδήποτε επισυναπτόμενο αρχείο. Το Ε.Α.Π δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο του 
παρόντος μηνύματος και σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία λόγω αποθήκευσης ή ανάγνωσης του παρόντος, 
καθυστερημένης διαβίβασης, υποκλοπής, αλλοίωσης ή μόλυνσης με ιούς. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν μήνυμα ανήκουν αποκλειστικά 
στον αποστολέα αυτού.
 
E-mail disclaimer
 
This email, including any attachments thereto, is confidential and is intended solely for the use of the individuals to whom it is addressed. If you 
are not the intended recipient, or responsible to deliver it to the intended recipient, please return it to the sender. You are hereby notified that any 
storage, reading, transmission, display, disclosure, communication or any other use of any information contained in this message, is prohibited. 
Although the HOU has taken all necessary precautions to ensure that the emails sent and any attached files have been tested for viruses or other 
malware, it is the recipient’s responsibility to check for the absence of viruses and malware before opening any attachments. The HOU accepts 
no responsibility for the content of this message and shall in no event be liable for any damage resulting from the storage or reading thereof, 
delay in transmission, interception, tampering or virus infection. The views expressed in this message are personal to the sender.
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