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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – Μάρτιος 2019 
 

 

1. Ημερίδα Xylella fastidiosa: Αντιμετώπιση του κινδύνου με τη συμβολή της 
επιστήμης, της πολιτείας και των επαγγελματιών 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς 
διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Xylella fastidiosa: Αντιμετώπιση του κινδύνου 
με τη συμβολή της επιστήμης, της πολιτείας και των επαγγελματιών». H 
ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 στο 
Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Η ημερίδα στοχεύει στην παρουσίαση των νέων δεδομένων που αφορούν το 
βακτήριο Xylella fastidiosa, στη γνωστοποίηση των απαιτούμενων μέτρων και 
ενεργειών που οφείλουν να λαμβάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και 
επαγγελματίες, καθώς και στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και συνεργειών που 
είναι αναγκαίες για τον περιορισμό του κινδύνου. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Πρόγραμμα και την Πρόσκληση για την 
ημερίδα. 

2. 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ 
ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ  

Δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 
προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2, του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) της Ομάδας 
Τοπικής Δράσης «Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ». 

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από ολόκληρη την 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (εξαιρούνται τα αστικά κέντρα Λιβαδειάς και 
Θήβας – εντός σχεδίου περιοχές). 

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται από 20 Μαρτίου 2019 
έως 20 Ιουνίου 2019.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Περίληψη της Πρόσκλησης.  

 

http://www.geotee-anste.gr/
https://www.geotee-anste.gr/images/ProgrammaHmeridas_Xylella_fastidiosa.pdf
https://www.geotee-anste.gr/images/Prosklisi_Hmeridas_Xylella_fastidiosa.pdf
https://www.geotee-anste.gr/images/Prosklisi_M_19_2_PAA_PE_Boivtias_20_3_2019.pdf
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3. 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER - ΟΤΔ Δίκτυο 
Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής  

Δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 
προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2, του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) της Ομάδας 
Τοπικής Δράσης Δίκτυο Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής 

Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους εξής Δήμους: 1. Δήμος Αγκιστρίου, 
2. Δήμος Αίγινας, 3. Δήμων Κυθήρων, 4. Δήμος Πόρου, 5. Δήμος Σαλαμίνας, 6. 
Δήμος Σπετσών, 7. Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, 8. Δήμος Ύδρας. 

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται από 20 Μαρτίου 2019 
έως 10 Ιουνίου 2019.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Περίληψη της Πρόσκλησης. 

4. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας γεωλόγου 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει την 
πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας γεωλόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τις ανάγκες υλοποίησης του 
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Παρακολούθηση και καταγραφή της 
κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και 
λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης» 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 26/03/2019. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη. 

5. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 
ερευνητικού προγράμματος «ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ ΨΑΡΙΩΝ" 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει την 
πρόσληψη ενός (1) ατόμου, πτυχιούχου ΠΕ στις Θαλάσσιες Βιολογικές Επιστήμες 
ή στις επιστήμες της θάλασσας με εξειδίκευση στην ιχθυολογίαμε, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τις 
ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ ΨΑΡΙΩΝ" (FRESQO)» με Κ.Ε (32.2031801).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 26/03/2019. 

http://www.geotee-anste.gr/
https://www.geotee-anste.gr/images/Prosklisi_M_19_2_PAA_PE_NISON_20_3_2019.pdf
https://www.geotee-anste.gr/images/Prokirixi_ELKETHE_Geologos_GIS_18_3_2019.pdf
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Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη. 

6. Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Ακαδημαϊκού 
Έτους 2019-2020 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ) ανακοίνωσε ετήσιο Πρόγραμμα 
Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια με αγγλόφωνα 
προγράμματα στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ελβετία και Ολλανδία. Το πρόγραμμα 
στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση και σύγχρονες προσεγγίσεις σε 
θέματα Ενέργειας, Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και σε κλάδους που απαιτούν 
τεχνολογίες αιχμής. 

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 2019 / 2020 θα 
χορηγηθούν συνολικά δέκα (10) υποτροφίες. 

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών 
ορίζεται η 30η Απριλίου 2019. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση. 

http://www.geotee-anste.gr/
https://www.geotee-anste.gr/images/Prokirixi_ELKETHE_EPISTIMES_THS_THALASSAS_18_3_2019.pdf
https://www.geotee-anste.gr/images/Prokirixi_Programma_Ypotrofiwn_ELPE_2019_2020_18_3_2019.pdf
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