ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η εταιρεία ΜEDILCO HELLAS A.E. με 46 χρόνια εμπειρίας
στην ελληνική αγορά λιπασμάτων - αγροτικών εφοδίων και ο
πολυεθνικός οργανισμός παραγωγής λιπασμάτων και α’
υλών ICL FERTILIZERS συνεχίζουν να επενδύουν στο Ανθρώπινο Δυναμικό για την κάλυψη των συνεχώς αναπτυσσόμενων αναγκών τους.
Η εταιρεία ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη:
Γεωπόνου για Υπάλληλο Γραφείου (Έδρα Αττική)
Απαιτούμενα Προσόντα θέσης Γεωπόνοu Γραφείου
Καθήκοντα:
●Επίβλεψη των επικοινωνιών με τους εργαζομένους,
καθώς και με τους πελάτες της εταιρίας.
●Handling παραγγελιών.
●Γραμματειακή υποστήριξη.
●Συμμετοχή και παρακολούθηση πειραματικών.
●Συνολική επίβλεψη της λειτουργίας
των γραφείων της εταιρίας.
Προφίλ Υποψηφίου:
●Πτυχίο Γεωπόνου.
●Άριστο επίπεδο Αγγλικών.
●Γνώση Γραμματειακής Υποστήριξης.
●Ικανότητα παρακολούθησης
και ελέγχου αποθηκών Logistics.
●Ικανότητα διαχείρισης πελατολογίου.
●Εμπειρία οργάνωσης συνεδρίων, εκδηλώσεων κτλ.
●Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
(MsOffice, Word, Excel, Power Point, Internet)
●Γνώση επιπλέον προγραμμάτων Η/Υ, όπως Photoshop,θα
εκτιμηθεί.
●Γνώση προγράμματος ERP της Softone θα εκτιμηθεί.
●Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση.
●Άμεση Διαθεσιμότητα.
●Ικανότητα στην διεκπεραίωση
πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα.
●Ικανότητα προγραμματισμού και επιμερισμού εργασιών.
●Άτομο σοβαρό, έξυπνο, εχέμυθο, δυναμικό, δραστήριο,
οργανωτικό, αποτελεσματικό, υπεύθυνο, με όρεξη για δουλειά.
●Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & ομαδικό πνεύμα
συνεργασίας.
Η εταιρία προσφέρει:
●Μισθό ανάλογο προσόντων
●Δυνατότητα εξέλιξης
●Συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη
●Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(απαραίτητη επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας)
στο: hr@medilcohellas.com
Ζητείται Γεωπόνος, Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ή Φυτοπροστασίας από την περιοχή της Ημαθίας και Πέλλας, για να απασχοληθεί εποχικά σε Εταρεία Τροφίμων, για τον ποιοτικό έλεγχο
παραλαβής ροδακίνων.
Αποστολή Βιογραφικού: ergasia77@gmail.com

Η ProGnosis Biotech, με έδρα τη Λάρισα, για τη στελέχωση
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ του γραφείου της στη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να
προχωρήσει στην πρόσληψη Χημικού/Χημικού Μηχανικού/Γεωπόνου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ειδίκευση στην Τεχνολογία Τροφίμων/Βιολόγου.
Αντικείμενο απασχόλησης:
Product Specialist Διαγνωστικών Προϊόντων στον Τομέα της
Ασφάλειας Τροφίμων. Μέρος του αντικειμένου απασχόλησης
αποτελεί η υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο χειριστές διαγνωστικών της τεχνικής ELISA, Lateral-Flow και PCR σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Βασικά προσόντα: Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος στους
Τομείς Βιοχημείας, Οργανικής Χημείας, Αναλυτικής Χημείας.
Εξαιρετική γνώση Αγγλικών, Ιταλικών και Ισπανικών (τουλάχιστον 2 εξ αυτών των γλωσσών σε άριστο επίπεδο).
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: humanresources@prognosis-biotech.com
Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Αγροτικές
Καλλιέργιες με χρήση Ιπτάμενων μέσων ( Drones ), υπό σύσταση, αναζητεί Γεωπόνο/Τεχνολόγο Αγροτικής Παραγωγής, με
κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα Βιογραφικά τους στο: thkarp@hotmail.com
Η εταιρία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, βρίσκεται υπό σύσταση και θα έχει
έδρα τη Θεσσαλία. Η συνεργασία θα ξεκινήσει τον Αύγουστο.
● Μισθός Βασικός, αυξανόμενος με βάση τα προσόντα ● Σύμβαση 24μηνη ● Παροχή στέγης στα πλαίσια της συγκατοίκησης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα Βιογραφικά τους
στο: thkarp@hotmail.com
Η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», εταιρεία οικονομοτεχνικών,
γεωργικών μελετών και εμπορίας γεωργικών και κηποτεχνικών εφοδίων με καταστήματα στο Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρεται να προσλάβει μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ έναν Γεωπόνο με έδρα το Πολύκαστρο Κιλκίς.
Προφίλ Υποψήφιου/-ας:
● Εμπειρία από προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (Επιδοτούμενα
Προγράμματα για Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Δηλώσεις ΟΣΔΕ)
● Ενεργή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
● Πολύ καλό χειρισμό Η/Υ
● Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά
τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: geotechniki@gmail.com
Ο ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ ζητεί να προσλάβει Πτυχιούχους Γεωπόνους (ΑΕΙ – ΤΕΙ) για εποχιακή απασχόληση.Αιτήσεις – βιογραφικά θα γίνονται δεκτά στα γραφεία του Συνεταιρισμού.Στοιχεία
επικοινωνίας:Τηλ: 2332041196, E-mail: asepopn@hol.gr
Η εταιρεία συσκευασίας και εξαγωγής φρούτων «Κ xK FRUIT»
ζητά προσωπικό για διαλογή-συσκευασία φρούτων.Τρόποι επικοινωνίας: στα γραφεία της εταιρείας στην Κουλούρα (Κόμβος
Εγνατίας, Κτήριο KxK Farm-KxK Solar) και στο Συσκευαστήριο
στον Παλιό Πρόδρομο Ημαθίας (δίπλα από το υδραγωγείο). Τηλέφωνα για πληροφορίες: 23310 95255 / 23310 73433.Εmail :
info @kxkfruit.gr
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ΗΕΛΒΑΚΑΕζητάναπροσλάβειανειδίκευτουςεργάτεςκαιεργάτριες
για την παραγωγική περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 22/5/2017 καθημερινές 9.30-14.00 στο εργοστάσιο στο 5ο χιλμ Λάρισας-Φαλάνης.
Πληροφορίες 2410-549544
Ανακοίνωση της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ) : Είναι
γνωστή η μεγάλη ζήτηση για εποχιακούς εργαζόμενους, τόσο από
τις κονσερβοποιίες όσο και από άλλες δραστηριότητεςΣύμφωνα
με. το άρθρο 92 του Νόμου αυτού: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.),που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ.
να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως
άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά
το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.Έτσι κάθε ενδιαφερόμενος που είναι εγγεγραμμένος άνεργος, μπορεί να εργαστεί το καλοκαίρι στις κονσερβοποιίες χωρίς να χάσει κανένα δικαίωμά του
που προκύπτει από την ιδιότητά του αυτή.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) Προβατοτρόφων φυλής Χίου
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - Πανελλήνιος Φορέας Αναπαραγωγής προβάτων φυλής Χίου, με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310778948 (7ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Τ.Κ. 57008 – Ιωνία Θεσσαλονίκης) προκηρύσσει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015
(Α’/176), για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1,
Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/
66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β’/2016), 2) 19/3696/12-012017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής
κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και απαιτούμενα προσόντα.
Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, μία (1) θέση
● Πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση τη Ζωική Παραγωγή
(Α.Ε.Ι.).
●Επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών.
●Πτυχίο αγγλικής γλώσσας.
●Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
● Δίπλωμα οδήγησης.
● Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην
εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε
θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά
μηρυκαστικά.
Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, μία (1) θέση
● Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής (Τ.Ε.Ι.).
●Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
●Δίπλωμα οδήγησης.
●Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην
εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε
θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά
μηρυκαστικά.
Χειριστής Η/Υ, μία (1) θέση
●Απολυτήριο λυκείου.
●Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
●Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην
εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε
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θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά
μηρυκαστικά.
Λογιστής-Διοικτικός, μία (1) θέση
Πτυχίο Τεχνολόγου Λογιστικής (Τ.Ε.Ι.).
●Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
●Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην οικονομική και διοικητική διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών
έργων σχετικών με τη ζωική παραγωγή.
Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων,
δύο (2) θέσεις
● Απολυτήριο λυκείου.
● Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
● Δίπλωμα οδήγησης.
● Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην
εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε
θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά
μηρυκαστικά.
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι έξι (6) μήνες.
Η ανανέωση της σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του
έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική
προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο
του Φορέα ή από το διαδίκτυο από τον ιστότοπο: www.xiosbreed.com, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως
στο γραφείο ή στο email: aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η καταλληλότητα
του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα
ανωτέρω προσόντα.
Πληροφορίες: Μαρία Παμπουκίδου Τηλ/Fax: 2310-778-948, email: aspfxm@yahoo.gr.
Η εταιρία FERTILIS trade με δραστηριότητα την εμπορία οργανικών και οργανοχημικών λιπασμάτων (αγροτικός τομέας) και
έδρα την Λάρισα αναζητά Πωλητή για να αναλάβει τη προώθηση
των προϊόντων της εταιρίας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των
στόχων και της ενίσχυσης της εταιρικής της εικόνας.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Γεωπονικής σχολής
• Επιθυμητή 2-3 έτη εργασιακή εμπειρία σε θέση Πωλητή στον
αγροτικό τομέα.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή - προφορική)
• Δυνατότητα για ταξίδια και μετακινήσεις
• Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
• Προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων
• Δυναμική Προσωπικότητα, Οργανωτικές
ικανότητες και υπευθυνότητα
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας) στην ακόλουθη διεύθυνση: hr@fertilis.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλούνται 150 πρόβατα διασταυρωμένα Χιώτικα. Τηλέφωνο
6978166666
Πωλούνται άγριοι 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 τρακτερ SAME DRAGO 100 Hp μοντελο 1974 διπλό διαφορικό, 6 κυλινδρο, προς 4.000 ευρω μετρητά. Περιοχη Δομοκού. τηλ.6932164962’’
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)
Πωλείται Καροτσα μεταφορας βάμβακος,αλετρι 4υνο 10αρακι
Γκλαβανή,λαστιχακια ποτισματος βαμβακιού 240μ 5ευρω το
ένα, 2 βεργες ποτισματος για καρουλι,ριπερ βαρεους τυπου με
7 ποδια 900 ευρω.ΤΗΛ.6932164962 περιοχη Δομοκου
Πωλούνται 8 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
Πωλούνται δικαιώματα 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
Πωλούνται 450 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
έως το ποσό των 6.500) στην τιμή των 1.500 στοιχεια επικοινωνίας,
6946829425 6988280753 kostantinosgkanas@gmail.com
Πωλούνται 4 μεταχειρισμένες πλατφόρμες από 500-800 ευρώ,
ριπερ βαρέως τύπου με 7 πόδια 1300€, δισκοσβαρνα 400€, κυλινδρος ,τρακτέρ ζετορ παλαιο 400 ευρω,στην περιοχη Δομοκού. Τηλ 6932164962
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 Ζωοτροφές Εισαγωγής για όλες τις κατηγορίες
ζώων. Γαλακτοπαραγωγής και Κρεατοπαραγωγής σε σακκιά.
VENUS BUSINESS SERVICE L.T.D Τηλ. 6981 793717 - 6940
122914
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: 6976602014
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
Πωλείται ενσίρωμα 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
Πωλείται καλαμπόκι 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
Πωλούνται ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
PETKUS ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ,ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩ-

ΓΗΣ. ΠΛΗΡ.2311 283965 ΚΙΝ.6981 793717
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 τιμή
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
Ζητειται για αγορα τρακτερακι βενζινης μεταχειρισμενο ή καινουργιο
(να συνοδευεται με τιμολογιο πωλησης) τηλ 6932164962''
Ζητείται μηχανή Gaspardo νέου τύπου για σπορά βαμβακιού. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλ 6947434133.
Ζητείται για αγορά άμεση τρακτεράκι βενζίνης τιμολόγιο
τηλ.6932164962’’
Ζητείται κτηνοτρόφος για συνεργασία, με στάβλο, που μπορεί
να φιλοξενήσει 150 σταβλισμένα πρόβατα, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6978008917
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
Χορηγία από 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

