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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – Ιούλιος 2019 
 

 

1. ΕΛ.Γ.Α.: Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη 140 Γεωπόνων και 10 
Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων (εκ 
των οποίων οι 140 είναι γεωπόνοι και οι 10 κτηνίατροι) για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α.. 

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 23-07-2019 και λήγει στις 01-08-2019. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, ενώ 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. 

2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πρόσληψη διδασκόντων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020  

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων, 
κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού 
κύρους, με εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου (στις περιπτώσεις γνωστικού 
αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν 
είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της 
οικείας τέχνης ή επιστήμης), για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-
2020, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική 
απασχόληση, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη 
διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται 
και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.  

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 23-07-2019 και λήγει στις 08-08-2019.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

3. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Ερευνητών Β  

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), προκηρύσσει μια (1) 
θέση Ερευνητή βαθμίδας Β΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και 
Εσωτερικών Υδάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Αλιευτική Βιολογία και 
διαχείριση παράκτιας ζώνης» και μια (1) θέση Ερευνητή βαθμίδας Β΄ για το 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, με γνωστικό 

http://www.geotee-anste.gr/
https://www.geotee-anste.gr/images/ELGA_ANAKOINOSI_SOX1_2019_24_7_2019.pdf
http://www.elga.gr/diagonismoi/proslipseis/784-anakoinosi-yp-arithm-sox1-2019-gia-ti-synapsi-symvasis-ergasias-orismenou-xronou-epoxikou-prosopikou
https://www.geotee-anste.gr/images/Prokirixi_PanThes_didaskodes_Aexamino_2019_2020_23_7_2019.pdf
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αντικείμενο «Βιολογία Ιχθύων με έμφαση στα ιχθυαποθέματα βαθιών νερών – 
θαλάσσια απορρίμματα σε οργανισμούς και στο περιβάλλον». 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφιοτήτων είναι η 
13/09/2019 ημέρα Παρασκευή.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη. 

4. Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για το Π.Μ.Σ. 
‘Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών’ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, έως και την 13η Σεπτεμβρίου 2019.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Αφίσα της Προκήρυξης του Π.Μ.Σ., ενώ 
για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οδός Φυτόκου 38446 Νέα Ιωνία, Βόλος, Τηλ. 24210 
93006, E-mail: greentech@uth.gr και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 
http://greentech.agr.uth.gr.  

5. Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για το Π.Μ.Σ. 
‘Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής’ να υποβάλουν τις 
αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έως και την 16η Σεπτεμβρίου 
2019.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Αφίσα της Προκήρυξης για το Π.Μ.Σ., ενώ 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε Γραμματεία του ΠΜΣ Οδός 
Φυτόκου 38446 Νέα Ιωνία, Βόλος, Τηλ. 24210 93006, E-mail: aeiforospost@uth.gr 
και στον ιστότοπο http://agr.uth.gr.  

http://www.geotee-anste.gr/
https://www.geotee-anste.gr/images/Prokirixi_ELKETHE_EreynitesB_24_7_2019.pdf
https://www.geotee-anste.gr/images/PThes_Prokirixixi_PMS_Texn_Diaxeir_Thermokipion_23_7_2019.pdf
http://greentech.agr.uth.gr/
https://www.geotee-anste.gr/images/PThes_Prokirixi_PMS_Epist_Syst_Aeiforou_Fytikis_Paragogis.23_7_2019pdf.pdf
http://agr.uth.gr/
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