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Θέματα-Ανακοινώσεις  

Α. Προσχέδιο νέου Καταστατικού της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας 

Β. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (ΗELECOS 9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, 
Ηράκλειο Κρήτης 

Γ. Ανακοίνωση προαναγγελίας προκήρυξης του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» 

για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2018-19, ΕΚΠΑ - Τμήμα Βιολογίας 

Δ. 2nd European Meeting of Young Ornithologists, 26-28 October 2018, 

Turin, Italy   

 

Α. Προσχέδιο νέου Καταστατικού της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας 

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, 

Στον ιστοχώρο http://www.helecos.gr/el/information/announcements/38 θα βρείτε 

το προσχέδιο του νέου καταστατικού της Εταιρείας. Σε αυτό, εκτός από τον 

απαραίτητο εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος καταστατικού,  προβλέπονται αρκετές 

αλλαγές με σημαντικότερες: 1) τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας μελών, τα Αρωγά 

Μέλη, 2) τη θεσμοθέτηση των Θεματικών Ομάδων, και 3) την εκλογή Προέδρου 

ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αυτό το προσχέδιο κατατίθεται προς διαβούλευση μεταξύ των μελών της Ελληνικής 

Οικολογικής Εταιρεία, και σας παρακαλούμε δείτε το προσεκτικά και στείλτε τις 

http://www.helecos.gr/el/information/announcements/38


παρατηρήσεις και τα σχόλια σας επ‘ αυτού μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2018. 

Το νέο καταστατικό θα κατατεθεί προς έγκριση και ψήφιση στην επόμενη Γενική 

Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου 

της, στο Ηράκλειο της Κρήτης (4-7 Οκτωβρίου 2018). 

Φιλικά 

Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας 

Ο Πρόεδρος 

Σίνος Γκιώκας 

 

Β. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (ΗELECOS 9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, 
Ηράκλειο Κρήτης 

4-7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο Κρήτης Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών 

http://helecos9.nhmc.uoc.gr  

 

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9) 

(http://helecos9.nhmc.uoc.gr), που διοργανώνεται από την Ελληνική Οικολογική 

Εταιρεία, θα πραγματοποιηθεί από 4 μέχρι 7 Οκτωβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών - Ηράκλειο. Στο συνέδριο θα 

παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που θα καλύπτουν όλους τους 

κλάδους της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Οικολογία, στη Διατήρηση 

του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Χρήση των Φυσικών Πόρων, και θα 

διοργανωθούν Θεματικές Συζητήσεις. 

Μπορείτε να βρείτε και να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής εδώ: 

http://helecos9.nhmc.uoc.gr/el/registration-form Επίσης, για να υποβάλετε την 

περίληψη της εργασίας σας ακολουθείστε τις οδηγίες για την υποβολή περιλήψεων 

και το πρότυπο των περιλήψεων και στείλτε την στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

helecos9@nhmc.uoc.gr  

Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής στο 9ο HELECOS είναι ενεργοποιημένη στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://helecos9.nhmc.uoc.gr/registration#cost (εφαρμογή 

Easy Pay της τράπεζας Πειραιώς ή μέσω e-banking στον τραπεζικό λογαριασμό του 

ΕΛΚΕ Παν/μίου Κρήτης). 

http://helecos9.nhmc.uoc.gr/
http://helecos9.nhmc.uoc.gr/
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του συνεδρίου μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα http://helecos9.nhmc.uoc.gr  

Η επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου γίνεται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στη διεύθυνση: helecos9@nhmc.uoc.gr  

Το HELECOS-9 συνδιοργανώνεται από: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης - 

Τμήμα Βιολογίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ΤΕΙ Κρήτης - Τμήμα 

Τεχνολόγων Γεωπόνων και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

  

 

Γ. Ανακοίνωση προαναγγελίας προκήρυξης του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας" 
για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2018-19, ΕΚΠΑ - Τμήμα Βιολογίας 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικολογία και 
Διαχείριση της Βιοποικιλότητας"  

ΕΚΠΑ - Τμήμα Βιολογίας 

 

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών προαναγγέλλει την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 
σπουδών 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ". Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η 
προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής που περιλαμβάνονται στο 
ευρύτερο φάσμα της Οικολογίας, με έμφαση στο χερσαίο περιβάλλον, τη Διαχείριση της 
Βιοποικιλότητας και των εφαρμογών της επιστήμης της Οικολογίας. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της 
τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών 
τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα 
θέματα που αφορούν στη βιοποικιλότητα των χερσαίων περιβαλλόντων (των 
εσωτερικών υδάτων συμπεριλαμβανομένων), αλλά και τη διαχείρισή της, με έμφαση 
στο ελληνικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προετοιμασία ικανών 
και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων για τη στελέχωση ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας και 
διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την αριστεία και την καινοτομία. 

http://helecos9.nhmc.uoc.gr/
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ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: 10 
Σεπτεμβρίου 2018 ως 7 Οκτωβρίου 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και την επικείμενη προκήρυξη θα βρείτε στον 
ιστοχώρο: https://sites.google.com/view/uoa-ecology-and-biodiversity  

 

Δ. 2nd European Meeting of Young Ornithologists, 26-28 October 2018, 

Turin, Italy 

 

 

 

2nd European Meeting of Young Ornithologists 

(EOU Fledglings event) 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορνιθολόγων (European Ornithologists’ Union - EOU) 

διοργανώνει για δεύτερη φορά τη διεθνή συνάντηση νέων ερευνητών με αντικείμενο 

την ορνιθοπανίδα. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Τορίνο 

(Ιταλία) τον ερχόμενο Οκτώβριο και η προθεσμία για την εγγραφή και υποβολή 

περιλήψεων λήγει στις 31 Αυγούστου 2018. Ακολουθεί το κείμενο - πρόσκληση 

συμμετοχής των διοργανωτών: 

The meeting is targeted at early career researchers (so ‘young’ in career terms rather 

than years!), in particular students (Bachelor, Master and PhD) and those who have 

completed their PhD within the last five years. 

The goals of the meeting are to provide a forum for discussion of ongoing research, and 

for early-career researchers to enhance their network by meeting with peers in a relaxed 

and informal setting. 

We would, however, welcome anyone with an interest in ornithology, although the 

programme of presentations, apart from the plenaries, will be specifically for early 

career researchers to present and discuss their work. 

 For further details please visit the website: http://fledgelings-in-torino.blogspot.com/  
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