ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον
για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβαση μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+
HERMES «Harmonization & Recognition of LAS Education
and Training in Member Εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων στον
Αγρο-διατροφικό Τομέα
Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης μεθοδολογίας επικοινωνίας και εμπλοκής χρηστών των ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων
Διδακτική εμπειρία σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοσιευμένο έργο στην Αγγλική γλώσσα σε επιστημονικά
περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους Σε περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, παρουσία αυτών.
Η εν λόγω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από
την υπογραφή της σύμβασης έως 25 Σεπτεμβρίου 2019.
Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται συνολικά στο ποσό των 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης του ανωτέρου
ερευνητικού προγράμματος, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ HERMES-Harmonization & Recognition of LAS Education and Training in Member States.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει με συμβάσεις οκτώ (8) μηνών πενήντα (50) συνολικά άτομα για την
επικαιροποίηση-ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης
Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική
Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: ΜακεδονίαςΘράκης, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας & Κρήτης και στην Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι Γεωπόνοι, Δασολόγοι,
Τοπογράφοι Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Γεωπονίας και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας (ΤΕΙ).
Ολόκληρη την Ανακοίνωση με τις θέσεις, τα προσόντα και
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση:

"Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική
Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα καταστήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Περιφερειακής Μονάδας,
καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών
καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, Ιωαννίνων, Λαρισαίων & Ηρακλείου, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε
η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα."

IΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ζητείται πτυχιούχος Γεωπόνος για το τμήμα πωλήσεων από
ανώνυμη εταιρεία παραγωγής προϊόντων ξυλείας με έδρα
την ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ.
Απαραίτητα προσόντα:
5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Άριστη χρήση Η/Υ
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Δίπλωμα οδήγησης
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info
@euroco.gr
Η Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ζητά να προσλάβει απόφοιτο
Τμήματος Γεωπόνων ή Τεχνολόγων Γεωπόνων Φυτικής
Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών, Αγροτικής Οικονομίας, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη των συνεχώς αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων του. Επιθυμητή η
συναφής προϋπηρεσία με τον τίτλο σπουδών.
Βιογραφικά κατατίθενται στα γραφεία του Ε.Α.Σ. που λειτουργούν καθημερινά (από τις 8 πρωί έως τις 4 απόγευμα)
στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα της ΕΝΩΣΗΣ στη παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτση 1 στο Αργοστόλι ή στο
email: egs_kef@otenet.gr.
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Λάρισα ζητείται Γεωπόνος
με πτυχίο ΜΕΚ πρασίνουΒ τάξεως και άνω για στελέχωση
της εταιρείας ή και συνεργασία
Τηλ:2410 /555.205Fax: 2410 /555.074Mail : dalive@tee.gr
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Ζητείται γεωπόνος (Α.Ε.Ι. Φυτικής Παραγωγής) με γνώσεις
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και θρέψης των φυτών,
με σκοπό τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρίας
και με έδρα τη Λάρισα.
Απαραίτητα προσόντα: μεταπτυχιακό δίπλωμα επιστημών
φυτοπροστασίας – δενδρωδών καλλιεργειών, εργασιακή
εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, πολύ καλή γνώση αγγλικής
γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης, πολύ καλή γνώση χρήσης
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Θα εκτιμηθούν: ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και
οργάνωσης, προηγούμενη ενασχόληση και εμπειρία σε
δενδρώδεις καλλιέργειες.
Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: info
@plantdirect.gr
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).
PlantDirect Ο.Ε. / ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 259 / Τ.Κ. 41221
/ ΛΑΡΙΣΑ
Tel.: 2411117241 / Fax: 2411103133
info@plantdirect.gr / www.plantdirect.gr
Ζητείται γεωπόνος-πωλητής με περιοχή ευθύνης ΉπειροΑιτωλοακαρνανία-Αχαΐα-Ηλεία από εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των σπόρων και των λιπασμάτων.
Προαπαιτούμενα, κάτοχος διπλώματος Β' κατηγορίας,
γνώση στη χρήση Η/Υ και αγγλικών και εμπειρία στο χώρο
της εμπορίας αγροεφοδίων.
Αποστολή βιογραφικών στο mihailva@otenet.gr
Η βιομηχανία ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητά εποχικό προσωπικό για τις
ανάγκες της παραγωγής του επόμενου οκτάμηνου.
Συγκεκριμένα:
• Εργάτες/τριες παραγωγής
• Επιστημονικό προσωπικό (Γεωπόνους – Χημικούς - Τεχν.
Τροφίμων -Τεχν. Γεωπόνους)
• Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικούς – ηλεκτρολόγους)
• Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας - Κρύας Βρύσης, έως τις 30/06/2018.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από μια απλή φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Email: info@almifoods.gr
Η Κονσερβοποιία Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε., που εδρεύει στην

www.agroekfrasi.gr

Ημαθία, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση εργασίας. Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν
τις παρακάτω ειδικότητες:
1. Μηχανικοί
2. Χειριστές - Βοηθοί χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
(κλαρκ)
3. Τεχνολόγοι Τροφίμων
4. Τεχνολόγοι Γεωπονίας
5. Εποχιακό προσωπικό εργάτριες/εργάτες
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23310 97700
Τμήμα Προσωπικού και Ανθρωπίνου Δυναμικού
e-mail: almme@otenet.gr
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “
ΕΝΩΣΗ αγροτών” προκηρύσσει μία θέση Γεωπόνου με κατεύθυνση την Αγροτική Οικονομία για τη στελέχωση της
Ομάδας Παραγωγών Προβατοτρόφων και Αιγοτρόφων του
Συνεταιρισμού και αποδοχές το βασικό μισθό της ειδικότητάς του, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο Γεωπονικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι ) με την παραπάνω ειδικότητα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στον κ. Σπυρίδωνα Γκούρα - Πρόεδρο
της Διοικούσας Επιτροπής της Ομάδας Παραγωγών στο
τηλ. 6942 476328.
Βιογραφικά κατατίθενται στα γραφεία του Συν/σμού
στην οδό Χαρ.Τρικούπη 38 στα Ιωάννινα, 3ος όροφος,
στη Γραμματεία , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι
την 10-08-2018 και ώρα 12:00 μ. ή στο email :
easikap@otenet.gr

H OPORELLO εταιρία εμπορίας και συσκευασίας
φρούτων-με έδρα Λάρισα ζητά:
άτομα με προυπηρεσία σε συσκευαστήριο φρέσκων
φρούτων για την κάλυψη θλέσεων στα παρακάτω πόστα:
Εργάτριες συσκευαστηρίου, χειριστές κλαρκ,υπεύθυνοι βάρδιας παραγωγής, μηχανικοί παραγωγής.
Πληροφορίες στο 2410972700
υπεύθυνο για τμήμα εξαγωγών με όρεξη για δουλειά,ομαδικότητα για ανάπτυξη αγοράς.
Αιτήσεις γίνονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας 10ο
χιλΛάρισας-Αγιάς.
Αποστολήβιογραφικών:
lamproulisko@lamproulis.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΑΠΟ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. 26620 22110
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26620-22110
Πωλείται τρακτέρ Fiat 766 με διπλό διαφορικό,αροτρο
τριηνο υψιλοσταβαρο,καλλιεργητης 2,5 μετρων Ζαμπιδη,δισκοσβαρνα 28 Παπαδόπουλος στη περιοχή Γιαννιτσών .Τηλ.επικοινωνιας : 6978322933
Είσαι παραγωγός και ενδιαφέρεσαιγια πρωτογενή επικερδή επιχείρηση αρωματικών φυτών; Διαθέτω για άμεση σπορά φυτά λεβάντας από Βουλγαρία. Ποικιλία χεμούς και σεφτόπολις. Δεχόμαστε παραγγελίες. VENUS BUSINESS
SERVICE L.T.D TΗΛ. 6981 793717- 6940 122914
Πωλείται σκαληστήρι GASPARDO σε άριστη κατάτσαση .
Πληροφορίες στο 6951-798258
Πωλούνται αγροτικά ανταλλακτικά από ΕΑΣ Ιωαννίνων .
Πληροφορίες στο 26510-70961
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε πολυ χαμηλή τιμή, χειροποίητες βιολογικές παγίδες για τα βλαβερά έντομα
της ελιάς. (δάκος, μαργαρόνια, ακρίδες, μύγες, πυρινοτρίτης,
κτλ ) οι παγίδες είναι έτοιμες και με το σύρμα τους, έτοιμες για
χρήση. Τηλέφωνο : 6949 772964
Πωλούνται 150 πρόβατα διασταυρωμένα Χιώτικα. Τηλέφωνο
6978166666
Πωλούνταιάγριοι λαγοί με δυνατότητα αποστολής Αθήνα-Θεσσαλονίκη.Κιν1:6942542111, κιν2:6934050179
Πωλούνται 3 βελγικά λυκόσκυλα, 50 ημερών, 50 ευρώ το
καθένα. Τηλ: 6946214047
Πωλείται χορτοκοπτικό Ageloni, με 5 δισκάκια, αναρτώμενα (Αλμυρός Μαγνησίας Τηλ: 6978010738
Πωλούνται μπουκάλια για κρασί, μέλι και λάδι, μικρά-μεγάλα, σε καλή τιμή. Τηλ: 2310684438
Πωλείται σπαρτική μηχανή MEKARINNA (520)Τηλ:
6947981455
Πωλούνται 3 βελγικά λυκόσκυλα, 50 ημερών, 50 ευρώ το
καθένα. Τηλ: 6946214047
Πωλείται χορτοκοπτικό Ageloni, με 5 δισκάκια, αναρτώμενα (Αλμυρός Μαγνησίας Τηλ: 6978010738
Πωλούνται μπουκάλια για κρασί, μέλι και λάδι, μικρά-μεγάλα, σε καλή τιμή. Τηλ: 2310684438
Πωλείται σπαρτική μηχανή MEKARINNA (520)Τηλ:
6947981455
Πωλούνται δικαιώματα από ζώα 3.750ευρω. οι μεταβιβάσεις έχουν ανοίξει και γίνονται άμεσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988280753 ζητήσετε των Κωνσταντίνο.
Πωλείται μηχανή ποτίσματος RUGGERINI 18 HP με εκίνηση με μπαταρία( τηλ. 6936930206).
Πωλείται 1 ζευγάρι ζαντολάστιχα τρακτέρ 13.6.28 (τηλ.
6936930206)
Πωλείται ηλεκτομοτέρ 15 ΗΡ με κεντρόφυγα (τηλ
6936930206) Δ) Πωλείται αναρτώμενο ψεκαστικό 1000 lt full
spray με 16 μέτρα ράμπα (τηλ. 6936930206)
Πωλούνται8 βαρέλια πλαστικά των 220 λίτρων, με βρυσούλα,
σχεδόν αχρησιμοποίητα. Τηλ: 6944980831
Πωλούνται δύο (2) αερόθερμα θερμοκηπίου 250.000 θερμίδες έκαστο. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ: 6932076272
Πωλούνται στρόγγυλες μπάλες τριφυλλιού 13 λεπτά. Επίσης
πωλούνται ισπανογαλλικά κριαράκια 7μηνών 80€ το ένα.
Πληροφορίες Κων/νος-Σέρρες 6977-151781
Πωλούνταιδικαιώματα αξίας 10.000 και απο ζώα και απο χωράφια.τηλ. εποικινωνιας 6988280753 Κωστας

Πωλείται Μπιζέλι κτηνοτροφικό, ποικιλίας ΟΛΥΜΠΟΣ σε
μπάλες 30kl. Το Μπιζελι είναι προβροχικό Τηλ. Επικοινωνίας
6980688788 Δημήτρης
Πωλούνται 60 πρόβατα διασταυρωμένα Χιώτικα με γερμανό. Τηλ: 6971836617 κ. Νίκος
Πωλείται σιτοσπαρτική Σφότζια, 3,6 μέτρα, χαμηλή Τηλ:
6948758805
Πωλείται σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης, μήκους 20.500 m
χρησιμοποιηθής 3 έτη με σταλάκτες στα 80cm και παροχή 2litra
τυλιγμένος σε ανέμη Ζήκον Τηλ: 698173432
Πωλούνται 220 μπάλες τριφύλλι, 2ης κοπής, προς 4 ευρώ
τη μπάλα. Τηλ: 6947351579
Πωλούνται450 πρόβατα, Ροδιά Τυρνάβου. Τηλ: 2492051054
Πωλείται ανέμη Ζήκου απλώματος, μαζέματος σταλακτηφόρου σωλήνα με τυλιγμένο λάστιχο 20,5 χιλιόμετρα με σταλάκτες, δίλιτροι στα 80 εκατοστά μεταξύ των, με 3ετή χρήση.
Η ανέμη φέρει 3 διαμερίσματα ή κασέτες. Τηλ: 2410-626047,
κιν: 6978173432
Πωλούνται και ανταλλάσονται με πρόβατα, κατσίκια σταυλισμένα στην 5η τραγιά και 12 κατσίκια. Τηλ: 6932223653
Πωλείται 24αρι αρμεκτήριο με αρμεγόμενα τα 12, ιταλικής
προέλευσης, αυτόματης τάισης σεε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες Χρήστος 6973-908912
Πωλούνται δικαιώματα 3.600 (υπάρχει και αύξηση κάθε χρόνο
έωςτοποσότων6.500)στηντιμήτων1.500στοιχειαεπικοινωνίας,
6946829425 6988280753 kostantinosgkanas@gmail.com
Πωλείται αερολέβητας 200000 kcal/h καινούργιας κατασκευής για καύση στερεών καυσίμων όπως κάρβουνα, ελαιοπυρήνα, pellet, κ.α. Έχει άψογη λειτουργία, υψηλή απόδοση,
εύκολο καθαρισμό, ελάχιστη συντήρηση και αποτελεί αξιόπιστη πρόταση για την θέρμανση βιοτεχνικών χώρων, θερμοκηπίων, στάβλων, χοιροστασίων, βιομηχανιών κλπ. Στοιχεία επικοινωνίας VACOM Βαρελτζής, Πάτρα, 261 052 3456
Πωλούνται 60 πρόβατα (56 έγκυα) τα οποία γεννάνε Ιανουάριο περιοχή νομού Σερρών πληροφορίες κΚώστας
23240-22789.
Πωλείται σπόρος σιταριού R2 από παραγωγό, σε καλή τιμή.
Περιοχή χαλκιδική. τηλ.6974154586 κος Παναγιώτης.
Πωλούνται Καυκάσου 40 ημερών γιγαντόσωμα, φύλακες.
Βλέπετε και τους 2 γονείς. Άριστοι φύλακες. Τιμή 150 ευρώ.
Βοιωτία. Τηλ. επικ. 6977261502
Πωλείται βίκος ποικιλία Ζέφυρος, και μπιζέλι ποικιλία
Όλυμπος για σπόρο. Τηλέφωνο: 6944804870
Διατίθεται για Ζέα βιολογικής καλλιέργειας (Triticum dicoccum) προς σπορά και αλεύρι από χειροποίητο πετ΄ρμυλο
για κάθε χρήση. Πληροφορίες-διάθεση: 6977673262
Διατίθεται 4 τόνοι σιτάρι δίκοκο για σπόρο. Τηλέφωνο:
6941426167
Πωλούνται 26 στρέμματα ποτιστικά στην περιοχή Φαρσάλων Λάρισας. Τηλ: 6937756559
Πωλείται σπόρος ΡΕΒΙΘΙΟΥ μεγαλόκαρπος ΜΑΚΑΡΕΝΑ και
ΓΑΥΔΟΣ σε οικονομικές τιμές από Θεσσαλία τηλ. 6972703887
Πωλούνται20 τόνοι σιτάρι ΖΕΑ πρώτης γενιάς. Τηλ: 6976 602014
Πωλείται αγροτεμάχιο 10άρι. Τηλ:6976617008
Πωλείται Γκότζι μπέρι νωπό. Τηλ: 6977620156
Πωλείται πομώνα caprari 4άρα, 180 μέτρα, στρόφαλος
σχεδόν καινούργιος, 23 κούπες, Τηλ: 6948758804
Πωλείται ενσίρωμα καλαμποκιού σε μπάλα 1ton άριστης
ποιότητας, τιμή συζητήσιμη.τηλ 6944805540
Πωλείται ενσίρωμα τριφιλιού σε μπάλα 700kg άριστης ποιότητας, τιμή συζητήσιμη.τηλ 6944805540
Πωλείταιενσίρωμα Βίκου, βρώμης, μπιζελιού σε μπάλα 800kg
άριστης ποιότητας, τιμή συζητήσιμη.τηλ 6944805540

Πωλείται ένα αγροτεμάχιο 36 στρεμμάτων φυτεμένο με
570 ελαιόδενδρα παραγωγικά. Πολύ καλή ευκαιρία. Μαρώνεια Σητείας, θέση «Καλοκαιρινά». Τιμή 60.000€ με ευκολίες πληρωμής. Τηλέφωνο 6957-670904 Σήφης
Πωλειται κριθάρι βιολογικής παραγωγής 70 τόνοι τηλ.
6972802670
Πωλείται κεχρί τριορισμενο βιολογικής γεωργίας
τηλ6972802670
Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωμένα χιώτικα & αγροτικό
ΙΧ με ανατροπή. Μάριος 6974311286
Πωλείται βαμβακοσυλλεκτική μηχανή John Deer, 9930,
με υπερυψωμένο καλάθι, 4τροχη 150 ίππων, σε υπεράριστη κατάσταση. Τηλ: 6984847191
Πωλούνται 500 κολώνες 2μετρες, σε καλή κατάσταση από
7 στρέμματα αμπελιού. Τηλ: 6988257511
Πωλείται άδεια οινοποιείου. Τηλ: 6988257511
Πωλείταικαλαμπόκι 150 τόνους, περιοχή Βεροίας. Τηλεφ 6976602014
Ζητουνται ειδικά Δικαιώματα. Τηλ: 6976141565
Πωλούνται εκτατικά Δικαιώματα. Τηλ: 6976141565
Πωλείται μεταχειρισμένο αντλητικό συγκρότημα εργοστασίου, με 2 βάθμια κεντρόφυγα 2,5 ίντσες, 1 μοτέρ 25
ίππων και 2 εξαγωγές με τάφ (βάνες), 1 σπιράλ και εξαρτήματα. Πληροφ. ώρες 20.00-24.00 στο τηλ.: 22310 79816
Πωλούνται όσπρια παραγωγής μας βραστερά (φακές, ρεβίθια, φασόλια, φάβα). Τηλ.6973933502
Πωλείται καινούργιο πολυάροτρο από αγρότη σε πολύ
καλή τιμή, Λάρισα. Τηλ.6973933502
Πωλείται κρασί σε συσκευασίες 5 λίτρων (ασκό) βιολογικής καλλιέργειας. Πληροφορίες Χρήστος 6977010466
Πωλείται σιτάρι σπόρος zeas, βιολογικής καλλιέργειας
(Τρίκαλα). Τηλ: 6980061445
ΔιατΙθεται ΖΕΑ βιολογικής καλλιέργειας τύπου Faro (triticum
dicoccum), προσφορά ή αλεύρι Τηλ: 6977673262
Πωλείται τριφύλλι και άχυρο, επίσης πωλείται τρακτέρ,
καρότσα, καρούλι, πρέσα χορτοδεσίας, χορτοκοπτικό και
χορτοσυλλέκτης. Τηλ: 6932396375
Πωλειται σπόρος φακής υψηλής ποιότητας. Φάρσαλα
Τηλ:24910-61114 κιν: 6974824301
Πωλείται κτηνοτροφικό ρεβίθι, για σπόρο και ζωοτροφή,
περιοχή Καρδίτσας. Τηλ: 6977436407
ΠωλΟΥΝται 150 πρόβατα, βελτιωμένης ράτσας, περιοχή Ν,
Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλ: 6974311286
Πωλούνται για Ήφαιστους, φιάλες οξυγόνου, ασετιλίνης,
προπανίου, με εργαλεία κοπής και συγκόλλησης 300 ευρώ.
Τηλ: 6959080800-6936280164
Πωλούνται αρμεκτήρια 12 θέσεων, γρήγορης διαφυγής,
περιοχή Αμφιλοχίας. Τηλ: 6932542787
Πωλούνται δύο αγροτεμάχια, το ένα 20 στρεμμάτων και το
άλλο 22 στρέμματα. Κεσαριανά Εδέσης. Τηλ: 6973688115
Πωλείται αγουρέλαιο ορεινής Μεσσηνίας από παραγωγό,
55 ευρώ το δοχείο, παράδοση κατ’ οίκων. Τηλ: 6932213644
ΠωλεIται τσίπουρο-ρακί, άριστης ποιότητας από παραγωγό. Τηλ: 3982805411
Πωλούνται ι 2 κοχλίες Φ 90 γαλβανιζέ 3 & 6 μέτρων με τα
μοτέρ τους. Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ: 6977436407
Πωλείται ελαιόλαδο Θράκης από βιοκαλλιεργητή από τον Ιασμό Κομοτηνής. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με
τον Αθανάσιο Κιοσσέ, τηλ. 6936877581. Τιμή: 5 ευρώ/χγ. λάδι
(συσκευασία 5, 10, 15 χγ.)
Πωλείται βιολογικό τριφύλλι και καλαμπόκι με πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ, περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ: 6976288400
Πωλείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1.000 κιλά σε καλή τι-

μή από παραγωγό Τηλ κ. Γιώργο 6977345695
Πωλούνται 500 μπάλες τριφύλλι, ορθογώνιες, περιοχή
Πολύκαστρου Κιλκίς. Τηλ: 6976621881
Πωλείται σπόρος βίκου «ΙΝΤΙΤΣΕ» (ποικιλία υψηλόσωμη,
ιταλική) και σπόρος βρώμης, ποικιλίας ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ. Τηλ:
6980104600
Πωλείται τριφυλλόσπορος, φετινής σοδειάς, σε άριστη
κατάσταση. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ:
6936833180
Πωλούνται μπάλες άχυρου, μικρές τετράγωνες και μεγάλες στρογγυλές. περιοχή Λαμίας. Τηλ: 6945979571
Πωλούνται Lakon κριάρια, 2ης γενιάς, ενός έτους, από γονείς με πεντι γκρί. Τηλ: 6981030149
Πωλούνται χοιρινά απογαλακτισμένα από 30 ευρώ και πάνω. Περιοχή Χαλκιδικής. Τηλ: 6970593927
Πωλούνται Αρσενικά κατσίκια, φυλής Δαμασκού, καθαρόαιμα. Περιοχή Αρκαδίας. Τηλ: 6945950942
Πωλείται ΤΡΙΦΥΛΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ από όλες τις
κοπές με δυνατότητα παράδοσης στο χώρο σας. Πληροφορίες: 6972 070496/2410-288453/6937 296688
Πωλείται Αγνό μέλι παραγωγής μας - Αλέξανδρος Μεσημέρης 6945568503

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
«Ζητώ να αγοράσω ελαστικό/α για τρακτέρ 520-85-38 ραντιαλ ή συμβατικά 20.8-38 μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση και τιμή, τηλ.6934601727.
ΖΗΤΕΙTΑΙ ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ MASSEY FERGUSON , CASE Y
ΑΠΟ 180 - 220 ΗP ΠΟΥ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥ ΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
2.) ZHTONTAI DDGS ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ 48 ΤΟΝΟΙ / ΜΗΝΑ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ. ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
ΤΗΛ: 0030- 6955 809 388 , 6955 155 661
Ε-μαιλ : kikihatzi2013@hotmail.gr
Ανώνυμη εταιρεία, με έδρα την Αχαΐα, που δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση λιπασμάτων και ΦΠΠ, ζητά γεωπόνο
ΑΕΙ (φυτικής παραγωγής). Προϋπηρεσία απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο ergasiageoponos@gmail.com. Θα
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Ζητείται μηχανή Gaspardo νέου τύπου για σπορά βαμβακιού.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλ 6947434133.
Ζητείται μεταχειρισμένο κανόνι κρότου (διώκτης πουλιών),
ευρωπαϊκό, στην περιοχή της Λάρισας. Τηλ: 6947123509
Ζητουνται καυσόξυλα (πεύκο, έλατο, οξιά και δρυς) κομμένα
στα 1.20 m για βιομηχανική χρήση. 6948077608

ΔΙΑΦΟΡΑ
Χορηγίααπό το Σύλλογο Τρίτεκνων Ν. Λάρισας. Οι δωρεές και οι
χορηγίες των υλικών αγαθών (τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, ακόμη
και χρήματα κτλ), συμβάλλουν άμεσα και καθοριστικά στην υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου. Αναζητούμε χορηγούς - υποστηρικτές, που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου μας.
Αν επιθυμείτε και εσείς να στηρίξετε το σύλλογο μας, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τους παρακάτω τρόπους:
2413014393,6983504021, και 6973 045809 ή στο email triteknoilar@ yahoo.gr

