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Θέμα: «πλδξνκή από ην παξάξηεκα καο γηα ηελ εύξεζε γεσπόλσλ – ππεύζπλσλ 

επηζηεκόλσλ πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζνύλ κε κεξηθή απαζρόιεζε ζηηο κηθξέο θαη 

πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θη εκπνξίαο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ 

θαιιηεξγνύκελσλ θπηηθώλ εηδώλ θαζώο θαη ζηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο εκπνξίαο ιηπαζκάησλ» 

χετ.: Π.Γ. 159 ζην ΦΔΘ η.Α’ 241/5-11-2014 

 

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ Π.Γ. 159, ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ κεξηθή 

απαζρόιεζε ησλ ππεύζπλσλ επηζηεκόλσλ ζηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ θαιιηεξγνύκελσλ θπηηθώλ εηδώλ 

θαζώο θαη ζηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο ιηπαζκάησλ, νη αλσηέξσ 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ππεύζπλνπο επηζηήκνλεο Γεσπόλνπο πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη ζύλλνκεο θαη λα κπνξνύλ λα εθδώζνπλ ή λα αλαλεώζνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο 

άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Σν παξάξηεκα καο εθπξνζσπώληαο όινπο ηνπο Γεσπόλνπο ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

(Λ. Γξάκαο, Θαβάιαο θαη εξξώλ), έρεη εγθαζηδξύζεη έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο κέζσ 

ηαθηηθνύ ειεθηξνληθνύ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ (newsletter). Θηλνύκελνη ζηα πιαίζηα απηά 

θαη ζέινληαο λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ πξνζπάζεηα εμεύξεζεο εξγαζίαο, 

ηνπο θνηλνπνηνύκε ηαθηηθά θαη ζέζεηο εξγαζίαο, από εηαηξείεο πνπ απεπζύλνληαη ζην 

παξάξηεκα, ή πνπ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςε καο από ηα ΚΚΔ, ή καο θνηλνπνηνύληαη κε 

θάζε ηξόπν.  

Κε ηελ επθαηξία ινηπόλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ Π.Γ. θαη εθόζνλ ππάξρνπλ 

θπησξηαθέο επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο εκπνξίαο ιηπαζκάησλ πνπ αλαδεηνύλ ππεύζπλν 

επηζηήκνλα γηα ηε ζηειέρσζε ηνπο, ην παξάξηεκα καο είλαη ζηε δηάζεζε ηνπο ώζηε λα 
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θνηλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπο κε ηε κνξθή κηθξήο αγγειίαο, ζε όινπο ηνπο Γεσπόλνπο ηεο 

πεξηνρήο. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.        

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 
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