
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ) 
 

 

 

1. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Φυτικής, άνδρας, µε διάθεση για πωλήσεις, εµπειρία σε 

γεωπονικό κατάστηµα ή φυτώριο, ηλικία µέχρι 37 ετών, , τιµή 1.200€, 

συζητήσιµη βιογραφικά :e-mail: administration@fitotech.gr  ,τηλέφωνο 

επικοινωνίας : 6948464323 

 

 

2. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, νέοι, ζητούνται για εργασία σε κατάστηµα 

γεωργικών εφοδίων, περιοχή Κηφισιά e-mail: info@gardenpoint.gr  ,τηλέφωνο 

επικοινωνίας : 2106206185 

 

 

3. ΓΕΩΠOΝΟΣ ζητείται από εταιρεία απολυµάνσεων στην Αττική. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας :2105573890 

 

 

4. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Βιολογικής Γεωργίας, βιολογίας, γεωπονικής ή άλλης 

συναφούς ειδικότητας ζητείται από βιολογικό αγρόκτηµα για πλήρη 

απασχόληση, βιογραφικό σηµείωµα στο e-mail: agroktimaandravida@yahoo.gr  

 

 

5. ΖΗΤΕΊΤΑΙ Γεωπόνος µε ειδίκευση στα Οικονοµικά. τηλέφωνο επικοινωνίας 

:6977890474 

 

 

6. ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ 25 - 30 ετών, ζητείται για εργασία σε οινοποιείο στην Ελευσίνα, 

µε γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, µισθός και ωράριο συζητήσιµο , τηλέφωνο 

επικοινωνίας : 210/5545666, 16.00 - 18.00  

 

 

7. ΓΕΩΠΟΝΟΙ κηπουροί, αρχιτέκτονες κήπων, Βιολόγοι, δηµοσιογράφοι 

ζητούνται για περιοδικό κήπου, κηπουρικής, κτηµάτων, βιογραφικά στο e-mail: 

personnelstr@gmail.com  

 

 

8. ΕΤΑΙΡΕΙΑ γεωπονική ζητεί γεωπόνο µε έδρα την Αττική, προηγούµενη 

εµπειρία σε πωλήσεις θα εκτιµηθεί, fax: 28920/91438, e-mail: 

info@rigakisseeds.gr    

 

e-mail: isiodosgeo@yahoo.com 
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ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, 
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9. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ζητείται για 8ωρη εργασία, από εταιρεία 

λιπασµάτων, περιοχή Χαλκίδα τηλέφωνο επικοινωνίας :  6946/795190 

 

 

10. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή τεχνολόγος µε γνώσεις Η/Υ, ξένης γλώσσας ζητείται απο 

φυτώρια στον Αγ. Στέφανο Αττικής, αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 

fitoriatsakiris@gmail.com  

 

 

11. ΕΤΑΙΡΕΙΑ απολυµάνσεων στην Αργυρούπολη ζητεί κοπέλα γεωπόνο για 

συνεργασία Τηλέφωνο επικοινωνίας :210/9604860, 210/9604861 8.00 - 16.00 

 

 

12. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ,ΜΕ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ,ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας · Όνοµα: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ  

Τηλέφωνο: 2314 317 575 , 6932 918 981 

 

 

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ · Τίτλος θέσης: ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον 

ιό του ∆υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην 

ελληνική επικράτεια»  
 

1. Πτυχίο Γεωπονίας κατά προτίµηση σχετικό µε την φυτοπροστασία 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωµα σχετικό µε Γεωργική Ζωολογία ή Εντοµολογία 

3. Άριστη γνώση Αγγλικών 

4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ 

5. Εµπειρία σε: 

• δειγµατοληψίες εντόµων στο πεδίο, εµπειρία στην αναγνώριση 

και ταυτοποίηση εντόµων και τεχνικών πειραµατισµού µε 

έντοµα ή άλλα αρθρόποδα 

• στατιστική επεξεργασία βιολογικών δεδοµένων και χρήσης 

στατιστικών προγραµµάτων όπως: SAS JMP7 ή άλλων 

παρόµοιων. 

6. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα για διάστηµα τουλάχιστον 12 

µηνών 

Στοιχεία Επικοινωνίας · Τηλέφωνο : 24210-06402, 415 και 416 

 

e-mail: isiodosgeo@yahoo.com 
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14. Από µεγάλη Γεωπονική Εταιρία ζητείται γεωπόνος / τεχνολόγος στη νήσο 

Κω, µε δυνατότητα ταξιδιών σε γύρω νησιά. Αποστολή βιογραφικών στο email 

hr_information@rocketmail.com  

 

15. Η General Mills Hellas εταιρία µε ηγετικό ρόλο στο χώρο των προϊόντων 

ζύµης και παγωτού διεθνώς, ζητά για τo τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, στο 

Εργοστάσιο της στα Οινόφυτα Βοιωτίας: 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κωδ. FT512) 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

• Απόφοιτος/η Τεχνολογίας Τροφίµων ή άλλης ειδικότητας σχετικής µε 

τρόφιµα 

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας & χειρισµού MS Office  

• Άνεση στην επικοινωνία 

Η Εταιρία Προσφέρει: 

• Εµπειρία σε περιβάλλον σύγχρονης πολυεθνικής εταιρίας 

• Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 

• Πρόσθετη ιατροφαρµακευτική κάλυψη 

• Μεταφορά από/προς Κάτω Κηφισιά  

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις, να 

στείλουν βιογραφικό σηµείωµα αναφέροντας τον σχετικό κωδικό στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]  
http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=68935  ή στο fax: 22620-30902, 

υπόψη: ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ. 

 

 

e-mail: isiodosgeo@yahoo.com 
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16. DS Foods Ltd is a leading company in food industry located in Kumanovo, 

FYROM. The company’s core activities are processing and exporting of frozen 

(IQF) fruits & vegetables (pepper, leek, onion, tomato, sour cherry etc). In its 15 

cooling chambers can store and preserve over 7.000t of frozen products. DSF’s 

gross annual product surpasses the 7.000t of IQF products while our major 

clients can be found throughout Europe. The company is certified and functions 

in absolute compliance with ISO 22:000 & HACCP system standards.DSF has 

recently entered the production of vegetables pickled & stuffed vegetables - 

olives & peppers stuffed with cheese (in oil). With regards to the company’s 

new ventures we are therefore searching for a dynamic professional to cover the 

position of: Business Development Manager     (REF: DSF002)      Skills 

& Requirements: 

• At least 5 years of related experience in stuffed and pickled food products. 

• University Degree (TEI or AEI) Degree in food science / technology, business 

management 

• Excellent written & spoken communication skills both in German & English 

language are a fundamental prerequisite. Additional knowledge of Former 

Yugoslavian languages (FYROM, Serbian, Bulgarian etc) shall be considered 

as a strong plus. 

• Excellent communication & negotiation skills with clients. 

• High experience in market research, acquisition of new clients, existing & new 

markets penetration and identification market gaps for the company’s new 

products. 

• Development, project and executive management of company new production 

projects (new products), from the initial idea stage to the final positioning in 

the market according to clients’ requirements. 

• Solution oriented, targeting for continuous cost & waste reduction. 

• Initiative and willingness to take on leadership roles - assembling, developing 

& managing the company team in line with company’s strategic production & 

marketing objectives. 

• Experience in application of quality standards, HACCP system andprocedures. 

• High competency in all MS Office applications (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook). 

• Ability to demonstrate outstanding time management and organizational skills. 

• Possibility of working abroad. Cultural adaptivity and ability to cope with the 

special conditions of a foreign environment. 

• Military obligations fulfilled (for male candidates) 

• Full driving-license. 

• To apply for the position please send us your CV with recent photo, 

both in English and Greek, to the following address: 

[To send your CV please click here]  

http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=68412  

e-mail: isiodosgeo@yahoo.com 
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17.                    Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ 

                   ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ: 

Τεχνολόγο Τροφίµων 

για το Τµήµα του Ποιοτικού Ελέγχου 

• Εποπτεύει το επίπεδο ποιότητας των προϊόντων 

• Επινοεί και εφαρµόζει µεθόδους και διαδικασίες δοκιµής και ελέγχου 

παραγωγής 

• Εκτελεί µικροβιολογικές αναλύσεις 

• Συνεργάζεται µε τα τµήµατα Παραγωγής για τον εντοπισµό και την 

αποµάκρυνση λειτουργικών προβληµάτων 

• Συµπληρώνει αναφορές για την ποιότητα των προϊόντων και των 

διαδικασιών µε αναλύσεις των στοιχείων και των τάσεων του 

ανταγωνισµού 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Κάτοχος πτυχίου Χηµικού, Γεωπόνου ή Μηχανικού 

• Επιθυµητός µεταπτυχιακός τίτλος στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ή στο 

Marketing ή στη Τεχνολογία Τροφίµων 

• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

• Ικανότητα εκτέλεσης στατιστικών ταξινοµήσεων και µαθηµατικών 

αναλύσεων 

• 2- 4 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο χώρο των τροφίµων 

κρίνεται απαραίτητη 
• Πολύ καλή γνώση εφαρµογών Η/Υ (MS Office) 

• Κάτοχος διπλώµατος οδήγησης 

• ∆υνατότητα να ταξιδεύει εντός και εκτός Ελλάδας 

• Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωµένες 

Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται: 

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

• ∆υνατότητα εξέλιξης 

• ∆ια βίου εκπαίδευση και επιµόρφωση 

• Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναµικό περιβάλλον εργασίας 

Βιογραφικά σηµειώµατα να σταλούν στην Τ.Θ.75 Σέρρες 

ή στο FAX: 23210 68311 ή στο e-mail: 

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ] 

http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=68157  Υπ' όψιν κ. Μαυρίδη 

Παύλου 

e-mail: isiodosgeo@yahoo.com 
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18. Οι µελετητικές εταιρείες "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" και "Land Data" ενδιαφέρονται για 

Γεωπόνους, ∆ασολόγους, Γεωλόγους, Τοπογράφους ή άλλης 
συναφούς ειδικότητας (απόφοιτους, τελειόφοιτους, σπουδαστές, ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ). 

 

Η εργασία αφορά την καταγραφή της χρήσης και κάλυψης γης στις 
περιοχές Έβρου, Ροδόπης, Ιωαννίνων, Γρεβενών, Αργολίδας, Χαλκιδικής 
και Φθιώτιδας για την περίοδο από 01/05/2012 έως 30/08/2012. 

 

Το έργο αποτελεί τµήµα του Ευρωπαϊκού έργου Lucas (Land Use / Cover 
Area Frame Survey) το οποίο έχει σαν σκοπό να εφοδιάσει τη διοίκηση της 
ευρωπαϊκής κοινότητας µε οµοιογενή στατιστικά δεδοµένα χρήσης 
κάλυψης της γης. 
 

Η εργασία θα απαιτήσει 5 µέρες την εβδοµάδα 8-10 ώρες ηµερησίως. Η 
αµοιβή θα γίνει κατόπιν συµφωνίας ανά σηµείο παρατήρησης. 
 

Απαιτείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, να διατίθεται αυτοκίνητο ή 
µοτοσυκλέτα και άδεια οδήγησης. Επίσης να υπάρχει διαθέσιµος 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και γνώσεις Microsoft 
Office. Ο υπόλοιπος εξοπλισµός (GPS, camera, πυξίδα κ.τ.λ.) θα χορηγηθεί 
από τις παραπάνω εταιρείες. 

•  βιογραφικά σηµειώµατα : e-mail: btao@otenet.gr ή 

• fax: 210 -8216544 

 

19. Γεωπονικό κατάστηµα αναζητά υπάλληλο µε καλές γνώσεις λογιστικής 
και χειρισµού υπολογιστών. 

 

Επιθυµητή προϋπάρχουσα εµπειρία και πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ. 
 

Περιοχή: Βελεστίνο, Αλµυρός (Ν. Μαγνησίας) 
 
βιογραφικά σηµειώµατα : e-mail : http://www.euresi-ergasias.gr/job/4728  

  
20. ΕΤΑΙΡΕΙΑ καινούργια στο χώρο της οικοδοµής, ζητά κηπουρούς και 

γεωπόνους για συνεργασία, απαραίτητη γνώση ίντερνετ, κατοχή 

επαγγελµατικής σφραγίδας και µπλοκ παροχής υπηρεσιών Περιοχή Ελληνικού, 

Αττικής ,τηλέφωνο επικοινωνίας :  6981/197525 

 

 

e-mail: isiodosgeo@yahoo.com 
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21. Ζητούνται άτοµα από εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ελληνικό 
τουριστικό χώρο, για εργασία ως κηπουροί. 

Επιθυµητά Προσόντα: 

• Επιθυµητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

• Πτυχίο γεωπονίας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν 

• Καλή φυσική κατάσταση 

Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών και άριστες συνθήκες 

εργασίας. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σηµείωµα 

συνοδευόµενο από µία πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω ταχυδροµική ή 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Υπεύθυνη: Μαρία Καραφουλίδου 

Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων & Ανάπτυξης 

Κασσάνδρα, Χαλκιδική, 63077 

Τηλ.: 23740 99 440 

Fax: 23740 99 441 

E-mail: [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]  

http://www.skywalker.gr/showAdvert.aspx?advertID=68478  

22. Ζητούνται Γεωπόνοι, Αρχιτέκτονες κήπων, Βιολόγοι, ∆ηµοσιογράφοι 
για περιοδικό κήπου, κηπουρικής, κτηµάτων.  Αποστολή βιογραφικών 

personnelstr@gmail.com  

 

23. Ζητείται Γεωπόνος, νέος, ως αντιπρόσωπος γεωργικών εφοδίων από 
εταιρεία εισαγωγών γεωργικών ειδών. 

 

 
Παρακολούθηση και επέκταση πελατολογίου. 

 
Αµοιβή µε προµήθεια επί των πωλήσεων. 

 
Περιοχή: Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη 

Αποστολή βιογραφικών    :  merkourisp@gmail.com  

e-mail: isiodosgeo@yahoo.com 
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24. Job Title: Contract Research Officer –Forest / Plant Pathologist 

Location: Teagasc (Horticulture), Food Research Centre, Ashtown, Dublin 

Title of project: Detection, Epidemiology and Control of P. ramorum and P. 

kernoviae in Irish Forests (RMIS 6271). 

 

Reporting to Head of Department and/or other nominated manager. 

 

Basic function: Research Scientist in applied forest/plant pathology. 

Phytophthora ramorum and P. kernoviae are both recently discovered 

pathogens that pose a significant threat to forests in Ireland. Of most concern 

is the recent host range expansion from low value rhododendron to 

commercial forest plantations. The successful candidate will join a small team 

of scientists as part of a three-year COFORD-funded project working on the 

Detection, Epidemiology and Control of P. ramorum and P. kernoviae in Irish 

Forests. 

 

Project tasks of particular relevance to the successful candidate include: 

characterisation of the Irish population of P. ramorum and P. kernoviae; 

optimisation of detection and sampling methods; 

screening hosts and potential hosts for their susceptibility to Irish isolates and 

identifying mechanisms of infection and spread through controlled inoculation 

experiments and investigations at existing infection sites. 

Ultimately the results will lead to improved management and control measures 

for the forestry sector. The project will focus on an all island approach to 

disease control and will equip forest managers with the tools they need to 

effectively manage forests where these pathogens are detected. 

 

The successful candidate will spend a significant amount of time working at 

the Plant Health Laboratory, Dept. of Agriculture, Food and the Marine 

(DAFM), Backweston, Celbridge, Co. Kildare and on field work at various 

locations in Ireland. The research is being done in collaboration with other 

partners at UCD, Dublin, AFBI, Northern Ireland, and Coillte. 

 

Expiry date: 31 May 2012 

 

Apply for this job    

 

http://academicjobseu.com/content/jobsearch/job_application.asp  

 

 

e-mail: isiodosgeo@yahoo.com 
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25. Προσδιορισµός εποχικών αναγκών του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) -Ν.Π.Ι.∆. και καθορισµός αριθµού προσωπικού µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψή τους». 

Στο ΦΕΚ της 12ης Απριλίου 2012 µε την εν λόγω Κοινή Υπουργική 
Απόφαση αναφέρονται εκτός των άλλων και τα παρακάτω: 
 
1. Ορίζουµε ότι οι κατωτέρω περιγραφόµενες ανάγκες του Οργανισµού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.∆., είναι εποχικές γιατί 
αφορούν την αντιµετώπιση από τον ΕΛΓΑ αναγκών ασφάλισης ζηµιών που 
προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόµενα απρόβλεπτα σε ένταση, 
έκταση, τόπο και χρόνο και οι πραγµατογνωµοσύνες των ζηµιών αυτών πρέπει 
να ολοκληρώνονται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για να µην 
αλλοιωθούν τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται τα πορίσµατα της ζηµιάς και 
να διαφυλαχθεί η δηµόσια υγεία, όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο. 
 

Το αιτούµενο γεωτεχνικό προσωπικό θα κατανεµηθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες, 
σε 12 Υποκαταστήµατα του ΕΛΓΑ (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, 
Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κοζάνης, Λάρισας, Λαµίας, Αθήνας, Αγρινίου, 
Πάτρας, Τρίπολης, Ηρακλείου) και εκτιµάται ότι θα διενεργήσει 150.000 
εξατοµικευµένες εκτιµήσεις ζηµιών περίπου. 
 

Επίσης, επειδή το αντικείµενο εργασιών του ΕΛΓΑ επαυξήθηκε σηµαντικά 
καθώς µε το Ν. 3877/2010 τέθηκε σε εφαρµογή νέο σύστηµα καταβολής της 
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ που συνεπάγεται την ενασχόληση 
του Οργανισµού από 01-01-2011 µε την είσπραξή της από τους παραγωγούς, η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση ένταξής τους στην ασφαλιστική διαδικασία 
πρέπει ο Οργανισµός να εξασφαλισθεί µε το απαραίτητο εποχικό προσωπικό 
ώστε να µπορεί να προβαίνει σε προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών 
αναγκών, που δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν από το τακτικό 
προσωπικό. 
 

2. Καθορίζουµε τον αριθµό κατά κατηγορία και ειδικότητα εκπαίδευσης του 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που 
απαιτείται για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, ως ακολούθως: 

 Ειδικότητα   Γεωπόνοι ΠΕ     

   Αριθµός ατόµων    132 

   
Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζόµενων που θα καλύψουν, τις βάσει 
της παρούσας, προσδιοριζόµενες ανάγκες, θα προηγηθεί έγκριση της 

Τετραµελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, καθώς και ανακοίνωση του άρθρου 

21 του Ν. 2190/1994. 

 

Συνολική διάρκεια απασχόλησης: 3 µήνες  ∆ιαβάστε το ΦΕΚ εδώ 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20120425_2012_B_1297-KYA.457_45875.pdf  

e-mail: isiodosgeo@yahoo.com 
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26. Ζητείται Γεωπόνος από εµπορική εταιρεία πολλαπλασιαστικού υλικού µε έδρα 

τη Θεσσαλονίκη για εργασία ως πωλητής για την περιοχή της Αττικής. 

 

Προσφέρονται: 
Ικανοποιητικός µισθός και αυτοκίνητο. 

Βιογραφικό σηµείωµα:  info@floraseed.eu  

 

27. ΕΠΟΠΤΗΣ υγείας - γεωπόνος ζητείται από εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

κτιρίων για εφαρµογές απολυµάνσεων οικιών και επαγγελµατικών χώρων, 

δραστηριοποίηση κέντρο και προάστια Αττικης, τηλέφωνο επικοινωνίας : 

6972/426458 

 

28. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Περιγραφή Υποψηφίου ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

∆ιεύθυνση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ 

                             ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΥ  

 

Αριθµός Τηλεφώνου :24530677  Αριθµός Φαξ :24531249 

 

Όνοµα Ατόµου Επικοινωνίας Κ. ΖΥΜΑΡΑΣ 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο info@zymaras.com.cy  
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