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ΜΕΓΑΡΑ, 26 Ιουνίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ςυγχαίρει την 
ςυμπολίτιςςα ΕΛΕΝΗ ΓΚΕΛΗ, Γεωλόγο – Μηχανικό, για τη ςυμμετοχή 
τησ ςε διεθνζσ Συνζδριο ICONHIC, για τουσ “Φυςικοφσ Κινδφνουσ και 

τισ Υποδομζσ”  ςτα Χανιά τησ Κρήτησ από 23 – 26 Ιουνίου 

Ζ ζπκπνιίηηζζά καο Γεσιόγνο – Μεραληθόο Ελένη Γκέλη, ζπκκεηείρε  σο 

νκηιήηξηα ζην Διεθνές Σσνέδριο ICONHIC, ην νπνίν δηεμήρζε  ζηα Χαληά ηεο 

Κξήηεο από ηηο 23 κέρξη ηηο 26 Ηνπλίνπ. Ζ νκηιία ηεο ζην ζπλέδξην, αθνξνύζε ηελ 

ζσξάθηζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ από ηνπο θηλδύλνπο, πνπ εγθπκνλνύλ θπξίσο νη 

ζεηζκνί θαζώο θαη κηα πξσηνπνξηαθή κέζνδν ζεηζκηθνύ ζρεδηαζκνύ πςειώλ πξαλώλ 

ζε ζπγθνηλσληαθά έξγα κε θξηηήξηα αλζεθηηθόηεηαο θαη απνηειεί κέξνο ηεο δνπιεηάο, 

πνπ θάλεη ζηε Νέα Εειαλδία, όπνπ δεη θη εξγάδεηαη από ην 2012. 

Σην Οπέιηγθηνλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ζπγθεθξηκέλα, εξγάδεηαη ζηε 

κεγαιύηεξε ηερληθή εηαηξία ηεο ρώξαο, ηελ Opus International Consultants (WSP 

Opus) θαη αζρνιείηαη κε ηνλ ζτεδιαζμό κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, θαζώο επίζεο κε 

ηελ ζσξάθηζε ησλ θξίζηκσλ ππνδνκώλ ηεο ρώξαο έλαληη θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, έρεη 

αλώηεξε ζέζε θαη θεωρείηαι ειδικός ζηην Βρατομητανική και ηις Σήραγγες θαη 

κάιηζηα πξόζθαηα εμειέγε από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο κέινο ηεο Γηνηθνύζαο 

Δπηηξνπήο ηεο Γεσηερληθήο εηαηξείαο ηεο Νέαο Εειαλδίαο, δειαδή ηεο Ενωζης 

Γεωηετνικών Επαγγελμαηιών ηης τώρας. 

Ζ Ελένη, θόξε ηνπ αεηκλήζηνπ Μεγαξίηε δηθεγόξνπ Χαράλαμποσ Γκέλη θαη 

αδειθή ηεο δηθεγόξνπ Μαξίαο Γθέιε, ζπνύδαζε Γεσινγία ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ, κε εηδίθεπζε ζηε Μεραληθή Γεσινγία θαη Γεσθπζηθή. Σπλέρηζε ηηο ζπνπδέο 

ηεο ζηελ Αγγιία, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Newcastle – Upon - Tyne από ην νπνίν 

απέθηεζε MSc ζηελ Βξαρνκεραληθή - Δδαθνκεραληθή. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, 

εξγαδόκελε ηαπηόρξνλα απέθηεζε κεηαπηπρηαθό δίπισκα ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ 

θαηαζθεπή ζήξαγγαο από ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν. 

 

 



 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ με αφορμή την ςυμμετοχή 
τησ ςτο διεθνζσ Συνζδριο ςτα Χανιά δήλωςε: 

 
« Ολοζνα και περιςςότεροι ςυμπολίτεσ τελευταία αναδεικνφονται και διαπρζπουν 
ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Η περίπτωςθ τθσ ςυμπολίτιςςασ ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΕΛΗ 
κόρθσ του διακεκριμζνου Δικθγόρου και εξαιρετικοφ φίλου, του αείμνθςτου 
Μπάμπη Γκζλη, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και ξεχωριςτι και θ επιςτθμονικι τθσ 
κατάρτιςθ θ εξειδίκευςι τθσ ςε ζναν πολφ ςπουδαίο τομζα όπωσ είναι θ Μθχανικι 
Γεωλογία και Γεωφυςικι τθν ζχουν καταξιώςει ςτθν Νζα Ζθλανδία αλλά και 
διεκνώσ. 

Αναμφιςβιτθτα αποτελεί κορυφαίο κεφάλαιο για τθν Ελλάδα ςτο χώρο, που 
ζχει εξειδικευκεί  και ταυτόχρονα αποτελεί ιδιαίτερθ τιμι για τθν πόλθ μασ και το 
Διμο Μεγαρζων. 

Επαινώ δθμόςια και ςυγχαίρω τθν Ελζνθ για το ζργο τθσ και τθσ εφχομαι 
κάκε επιτυχία ςε ότι κάνει ςτθ ηωι τθσ και ςτθν καριζρα τθσ.» 
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