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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

l ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΕΛ: Οικονομίας και διοίκησης 
γραμματέων με καλή  γνώση Η/Υ, τυφλό 
σύστημα δακτυλογραφίας με 5 χρόνια 
προϋπηρεσία μέτρια αγγλικά, ζητώ εργασία, η 
οποία επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ. Όχι κλήσεις  
με απόκρυψη. Τηλ.: 6974612869 (Κωδ:24629)
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Κατάκοιτα και 
ηλικιωμένα άτομα, παιδιά με ιδιαιτερότητες. 
Παρέχει μέτρηση πίεσης, οξυγόνου στο αίμα, 
καρδιακών παλμών, ζαχάρου, θερμομέτρηση, 
ενέσεις, κοπή ραμμάτων, ορούς, καθώς και ότι 
ορίζει ο θεράπων ιατρός σας. Τιμές προσιτές. Όχι 
με απόκρυψη. Τηλ.: 6977791753 (Κωδ:23683)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Ειδική 
παιδαγωγός αναλαμβάνει παιδιά δημοτικού, 
γυμνασίου, λυκείου, για παράλληλη στήριξη, 
στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας. Τιμές 
λογικές. Τηλ.: 6974738183 (Κωδ:24523)
l ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Παντός 
φύσεως εργασίες σπιτιού, κήπου, καθαριότητα, 
πέταμα μπάζα, βάψιμο, άσπρισμα, κηπουρικής, 
ξεχορτάριασμα κήπων και κόψιμο με μηχανή 
και μεταφορές σε πολύ χαμηλές τιμές. Τηλ.: 
6976894820, 6970341299 (Κωδ:24648)
l ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΡΩΣΙΚΩΝ: Πτυχιούχος 
παραδίδει μαθήματα Ρωσικής γλώσσας.  
Τηλ.: 6973295515 (Κωδ:24656)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη 
ηλικιωμένων στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές 
και ως εσωτερική και για πρωί ή απόγευμα.
Τηλ.: 6982094978 (Κωδ:24466)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σαν φύλακας 
νυχτερινός στην περιοχή της Χαλκίδας.  
Τηλ. Επικοινωνίας: 6984136064 (Κωδ:24519)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε κουζίνα ως 
λαντζιέρα, σε εστιατόρια, ταβέρνες, ουζερί κ.α. 
στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6984136064 (Κωδ:24521)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαρισμούς και 
φροντίδα σε κατοικίδια ζωάκια, στην περιοχή 
της Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6984136064 
(Κωδ:24515)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη 
ηλικιωμένων, για πρωί ή απόγευμα, όχι 
εσωτερική, με εμπειρία, στη Χαλκίδα.  
Τηλ.: 6974770673 (Κωδ:24510)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ: Κήπων 
και τη φροντίδα τους, καθώς και εργασία σε 
φυτώρια και καλλιέργειες, στην περιοχή της 
Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6984136064 
(Κωδ:24518)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΎ 
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: 
Ξενοδοχεία, κρεοπωλεία, εργοστάσια, 
γραφεία, σκάλες, πολυκατοικίες, σπίτια, 
σχολεία, παιδικούς σταθμούς και κάθε άλλο 
επαγγελματικό χώρο, με άτομα εμπιστοσύνης 
γρήγορα και οικονομικά. Τηλ.: 6976894820, 
6970341299 (Κωδ:24649)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διανομή φυλλαδίων 
στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 6984136064 
(Κωδ:24520)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη 
ηλικιωμένων ατόμων, ως εσωτερική ή πρωί 
απόγευμα, στην περιοχή της Χαλκίδας, 
με εμπειρία χρόνων. Τηλ.: 6992307753 
(Κωδ:24644)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη 
ηλικιωμένων μόνο για ημέρα, όχι εσωτερική, 
στη Χαλκίδα. Τηλ.: 6992800304 (Κωδ:24485)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Την προσοχή και τη 
φύλαξη ατόμων στη Χαλκίδα και τις περιοχές 
πλησίον αυτής, την ημέρα. Τηλ.: 6987781591 
(Κωδ:24544)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη ηλικιωμένων 
με εμπειρία 10 ετών και εσωτερική και πρωί 
απόγευμα ή βράδυ. Τηλ.: 6988683287 
(Κωδ:24341)
ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:  
Και εμπειρία, αναλαμβάνει τη φροντίδα 
ατόμων, για λίγες ώρες την ημέρα, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, στη Χαλκίδα 
και τις γύρω περιοχές. Τηλ.: 6945596584 
(Κωδ:24446) 
ΚΥΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Νοικοκυρά, 
κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ barista, ζητά 
ανάλογη εργασία. Ευρύτερη περιοχή Ερέτριας.  
Τηλ.: 6972138716 (Κωδ:24599)
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για καθαριότητα 
σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, με 
εμπειρία και συστάσεις. Τηλ.: 6973982399 Κα 
Σωτηρία (Κωδ:24529)
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη 
ηλικιωμένων ως εξωτερική με την ώρα, καθώς 
για καθαριότητα, σίδερο και άλλες εργασίες 
σπιτιού, γραφείου, στη Χαλκίδα και τις γύρω 
περιοχές. Τηλ.: 6994230994 (Κωδ:24477)

l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Που γνωρίζει 
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, αναλαμβάνει 
τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, καθώς 
και τη  φροντίδα παιδιών. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6987781591 (Κωδ:24542)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ: Εμπειρία 15 ετών και συστάσεις, 
αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων, 
πρωινές ώρες 8άωρο ή και λίγες ώρες το 
απόγευμα,  στην περιοχή της Χαλκίδας.  
Τηλ.: 6971745832, 6987026018 (Κωδ:24571)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 
Αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων 
ως εσωτερική, στη Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη, 
Βατώντα, Ψαχνά  και τις γύρω περιοχές.  
Τηλ.:  6992032843 (Κωδ:24451)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναλαμβάνει τη φροντίδα 
ηλικιωμένων, μόνο για πρωινές ώρες, στην 
περιοχή της Χαλκίδας, με εργασιακή εμπειρία 
22 ετών. Τηλ.: 6994994374 (Κωδ:24569)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Και συστάσεις, 
αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων ή 
για πρωί ή για απόγευμα, στον ευρύτερο δήμο 
Χαλκιδέων. Τηλ.: 6943073271 (Κωδ:24581)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ 
RECEPTIONIST: Εργαζόμενη σε ξενοδοχεία, 
ομιλεί Αγγλικά, Ισπανικά και Ελληνικά, 
αναζητά ανάλογη εργασία. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6987781591 (Κωδ:24543)

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αναλαμβάνει 
φύλαξη ηλικιωμένων,  για συνεχόμενο 8ωρο 
πρωινές ώρες, ή και για λίγες ώρες, καθώς 
και σίδερο, σε Χαλκίδα, Βασιλικό, Ν. Λάμψακο, 
Μύτικα, Μπούρτζι. Τηλ.: 6977911749 
(Κωδ:24532)
ΚΥΡΙΑ ΝΕΑΡΗ: Φοιτήτρια, αναλαμβάνει τη 
φύλαξη παιδιών 1 έτους και άνω, με εμπειρία 
και συστάσεις, πλήρως εμβολιασμένη. 
Στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές.  
Τηλ.: 6909428326 (Κωδ:24530)
ΚΥΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ - ΕΡΓΑΣΙΟΜΑΝΗΣ: 
Αναζητά εργασία ως καθαρίστρια.  
Τηλ.: 6972138716 (Κωδ:24600)
ΚΥΡΙΑ: Αναλαμβάνει να φυλάει παιδάκια και 
ηλικιωμένους (όχι κατάκοιτους), καθώς και  την 
καθαριότητα σπιτιών -σκάλες, σίδερο κ.λ.π.- 
και γραφείων, στην περιοχή της Χαλκίδας.  
Τηλ.: 6984136064 (Κωδ:24517)
ΚΥΡΙΑ: Αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών, 
με εμπειρία αυτιστικού παιδιού υψηλής 
λειτουργικότητας. Τηλ.: 6979139734 (ΌΧΙ ΜΕ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗ) (Κωδ:24268)
ΚΥΡΙΟΣ: Ετών 72, ζητά κυρία για 
συντροφιά, 1 ώρα/40€ ή 5 ώρες τον μήνα 
200€. Εμβολιασμένος. Τηλ.: 6946730256 
(Κωδ:23712)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ: 
Αγροτικές εργασίες, κηπουρικές εργασίες, 
χειρισμό αγροτικών μηχανημάτων και σαν 
οδηγός επαγγελματικών αυτοκινήτων.  
Τηλ.: 6976320991 (Κωδ:24459)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως φύλακας ή και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία. Τηλ.: 2221402273, 
6946720280 (Κωδ:24174)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ : Καθαρισμούς 
ελιάς και κλάδεμα στην περιοχή της Χαλκίδας 
και τις γύρω περιοχές, Δροσιά, Λουκίσια κ.α.  
Τηλ.: 6980556297 (Κωδ:24470)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φροντίδα 
κήπων σε οικίες, βίλες, ξενοδοχεία κ.α. Στην 
Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. Διαθέτει τον 
εξοπλισμό και έχει εμπειρία. Τηλ. 6980301395 
(Κωδ:24528)
l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:  Ελαιο-
χρωματισμούς, χτισίματα, πλακάκια, γυ-
ψοσανίδες, μερεμέτια, διάφορους κα-
θαρισμούς κήπων, κλάδεμα δέντρων.  
Τηλ.: 6980556297 (Κωδ:24621)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλακάκια, 
ελαιοχρωματισμούς, χτισίματα, σοβατίσματα, 
γυψοσανίδες και δάφορα μερεμέτια.  
Τηλ.: 6980556297 (Κωδ:24467)

συνέχεια στη σελ. 3

1. Η «ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ»: Διατηρεί το δικαίωμα να μην 
δημοσιεύσει αγγελίες που κατά την κρίση της είναι πα-
ραπλανητικές.
2. ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙA: Μπορείτε να δώσετε την αγγε-
λία σας (μια) ΔΩΡΕΑΝ. Οι δωρεάν αγγελίες δημοσιεύ-
ονται από ιδιώτες, μια αγγελία ανά κατηγορία και έως 
δύο διαφορετικές κατηγορίες. Οι αγγελίες δημοσιεύ-
ονται σε δύο συνεχόμενες εκδόσεις & μπορείτε να τις 
ανανεώσετε όσες φορές επιθυμείτε. Κατά περίπτωση 
η εφημερίδα μπορεί να αναπροσαρμόσει τον αριθμό 
των ανανεώσεων κατά την κρίση της.
3. Η «ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ»: Δεν ενεργεί ως μεσάζοντας, 
ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις συναλλα-
γές που πραγματοποιούνται μεταξύ των αναγνωστών. 
Κατά συνέπεια δεν έχουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζη-
μιά που θα προκύψει από τη χρήση στοιχείων που δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
4. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Προϋποθέτει ότι συμ-
φωνείται με τα παραπάνω και ότι έχετε την πλήρη ευθύ-
νη να διαπιστώσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που 
δημοσιεύονται
5. ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ: αποστολή χρηματι-
κών ποσών, αντικαταβολές χρημάτων ή γραμματοσή-
μων δεν γίνονται δεκτές. 
6.  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: στα κείμενα των αγγελιών 
η χρήση περιφράσεων του τύπου «λόγω ανάγκης», 
«λόγω αναχώρησης», «λόγω σύνταξης», «λόγω θανά-
του», «από γιατρό», «από δικηγόρο» κ.α. 
7. ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 
η καταχώρηση μέχρι 2 στοιχείων επικοινω-
νίας. Η σειρά προτεραιότητας των στοιχεί-
ων επικοινωνίας στις αγγελίες είναι η εξής:  
1ο τηλέφωνο, 2ο fax, 3ο ΤΘ, 4ο Διεύθυνση, 5ο e-mail.  
8. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επαγγελματικές Άδειες υπο-
χρεωτικό πεδίο αποτελεί το είδος της άδειας π.χ. Φορ-
τηγού Δ.Χ. άδεια ή Φαρμακείου άδεια και ΟΧΙ!!! ΑΔΕΙΑ 
φαρμακείου. 
9. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «Χαρίζονται Αντικείμενα» ζητάμε 
οπωσδήποτε και σταθερό τηλέφωνο το οποίο πρέπει να 
επαληθευτεί και να δημοσιευθεί στην αγγελία. 
10. ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ: γενικά για εργασία 
στο εξωτερικό ζητάμε οπωσδήποτε και σταθερό τηλέ-
φωνο το οποίο πρέπει να επαληθευτεί.
11. ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ αυτοκινήτων, ΤΑ ΜΕΣΙΤΙΚΑ γρα-
φεία, ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ γραφεία, ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
εταιρείες,  τα γραφεία ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ, τα γραφεία 
ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ και ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ δεν μπορούν 
να καταχωρήσουν δωρεάν αγγελίες,  πρέπει να επι-
κοινωνήσουν με το Τμήμα Πληρωμένων αγγελιών 
(2221087801-2221087861) για διαφήμιση.
12. ΑΓΓΕΛΙΕΣ: σε πληθυντικό αριθμό όπως πωλούνται 
οικόπεδα ,διαμερίσματα, γραφεία κλπ χρεώνονται.
13. ΑΓΓΕΛΙΕΣ: με επωνυμία επιχείρησης η επαγγελμα-
τία δημοσιεύονται μόνο σε πλαίσιο με έντονα γράμματα  
με την ανάλογη χρέωση.
14. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Γνωριμίες, προσωπικά, 
αστρολογία, μέντιουμ,  γίνονται δεκτές μόνο επί πλη-
ρωμή, στα γραφεία της εφημερίδας (Βενιζέλου 6, 1ος 
όροφος), & με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητα.
15. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ: οι αγγελίες που 
προβάλλουν υπηρεσίες προσφερόμενες από μεσιτικά 
γραφεία, γραφεία συνοικεσίων - γνωριμιών, γραφεία 
ευρέσεως εργασίας, εκθέσεις αυτοκινήτων - σκαφών, 
ασφαλιστικές εταιρείες, επαγγελματίες κλπ. 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ & 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ:  
Δημοσιεύονται για όσες φορές επιθυμείτε με χρέωση 10 € / 

έκδοση για τις πρώτες 25 λέξεις  
& 0,30 € για κάθε επιπλέον λέξη.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΦΟΝΤΟ: Δημοσιεύονται μέχρι 25 λέξεις  
με χρέωση 25€ για ιδιώτες, 25€ για επαγγελματίες & 0,30€  

για κάθε επιπλέον λέξη. 
ΦΩΤΟ – ΑΓΓΕΛΙΕΣ: Δημοσιεύστε με φωτογραφία  

& κείμενο μέχρι 25 λέξεις (κόστος ανά έκδοση 25 €)  
το θέμα που θέλετε να προβάλλετε & στείλτε μας  

τη φωτογραφία & το κείμενο ηλεκτρονικά στο  

e-mail: info@mikri-aggelia.gr

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 488/404488-63 

I BAN:  GR 8701104880000048840448863

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ&
Δώστε την αγγελία σας από Δευτέρα έως 

Παρασκευή  9.30πμ-15.00μμ.  
στα τηλ..: 22210 87801,  ΚΙΝ.: 6970885369

Οδηγίες  δημοσίευσης αγγελιών

info@mikri-aggelia.gr
m-press2@otenet.gr

E-MAILS:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική  
ή μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση 
του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιοδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια  του εκδότη, βάσει των Νόμων 238/1970, 
100/1975, 4301/1979, 2121/1993, των Ν. Δ 3565/1956 & 4224/1962, 
καθώς & άλλων σχετικών διατάξεων Ελληνικού, Κοινοτικού  
& Διεθνούς Δικαίου.
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συνέχεια στη σελ. 4

ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ: 
Αναλαμβάνει περιποίηση κήπων, αυλές, 
πότισμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, 
κλάδεμα, κούρεμα γκαζόν, κ.α. Χαλκίδα 
και γύρω περιοχές. Σε πολύ χαμηλές τιμές.  
Τηλ.: 6976847267, 6988613698. Παρακαλώ 
όχι απόκρυψη. (Κωδ:24455)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Πτυχιούχος αναλαμβάνει 
ενέσεις, αλλαγές τραυμάτων, νοσηλεία στο 
σπίτι, κατακλίσεις, φύλαξη ηλικιωμένων.  
Τηλ.: 6942907421 (Κωδ:24471)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: Ζητά ανάλογη 
εργασία καθώς  φροντίδα ηλικιωμένων και 
παιδιών, για λίγες ώρες. Επίσης νοσηλεία 
ενέσεις, περιποίηση τραυμάτων, κατακλίσεων, 
μέτρηση σακχάρου και αρτηριακής πίεσης. 
Τιμές οικονομικές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ.: 6976847267 Παρακαλώ όχι απόκρυψη. 
(Κωδ:24454)
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ: Ζητά εργασία 
σε καταστήματα επίπλων, μπάνια, κουζίνες, 
κατασκευαστικές εταιρίες, τεχνικά γραφεία, 
εργαστήρι τέχνης, και σε φυτώρια για στολισμό 
κήπων και εκδηλώσεων. Τηλ.: 6979139734 
(ΌΧΙ ΜΕ ΑΠΟΚΡΥΨΗ) (Κωδ:24269)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ: Κάτοχος ευρωπαϊκού 
πιστοποιητικού φροντίδας, αναλαμβάνει τη 
φροντίδα-νοσηλεία ηλικιωμένων γυναικών, όχι 
κατάκοιτων, όχι νυχτερινά. Μόνο εξωτερική για 
λίγες ώρες στη Χαλκίδα. Συστάσεις διαθέσιμες. 
Τηλ.  6932638557 (Κωδ:23481)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα, 
αναζητά υπάλληλο γραφείου: Για 
γραμματειακή υποστήριξη για το 
υποκατάστημά της στη Χαλκίδα. 

Παροχές
•  Συνεχής εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης σε έναν αξιόπιστο 
και συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό 
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Απαραίτητα Προσόντα 
• Πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα  Επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση  
• Άριστη γνώση MS Office 
• Άριστη χρήση Η/Υ  
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό 
λόγο  
• Ι κ α ν ό τ η τ ε ς  ο ρ γ ά ν ω σ η ς  κ α ι  
διαχείρισης χρόνου  
• Συνεργασία και ομαδικότητα 
• Ικανότητες επικοινωνίας 
Αποστολή Βιογραφικού στο email 
Realins2011@gmail.com                        
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
(Κωδ:24554)

l ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ/ΙΣΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Για συμμετοχή στη δημιουργική 
ομάδα της εταιρείας WandS με έδρα τη 
Χαλκίδα / Βαθύ. 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό και 
portfolio στο av@wands.gr

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
• Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική 
• Γνώσεις ΝΟΚ
• Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε 
αρχιτεκτονικό ή τεχνικό γραφείο 
• Αγγλικά 

Παροχές
1. Αμοιβή ανάλογα το επίπεδο σπουδών 
και εμπειρία.
2. Βonus ανάλογα με την εξέλιξη των 
έργων
3. Καριέρα  σε δημιουργικό περιβάλλον
4. Αυτοκίνητο (Κωδ:24653) 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: 
Για την ανάπτυξή της στην περιοχή της 
Εύβοιας.
Ευέλικτο ωράριο και από τον χώρο σας, 
υψηλά bonus, δυνατότητα αυτοκινήτου.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944411991
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
fergadiotis.nick@gmail.com (Κωδ:24549) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ 
ΕΔΡΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: 
Ζητάει υπάλληλο καταστήματος με 
βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού που θα έχει την ευθύνη για 
την προετοιμασία, συλλογή και διανομή 
των παραγγελιών, καθώς επίσης και την 
τακτοποίηση της αποθήκης.
Αν διαθέτετε τα κάτωθι προσόντα: 
• Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Όρεξη για εργασία
Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
elecinofita@yahoo.com
Τηλ. Επικοινωνίας:  2262057128 
(Κωδ:24594) 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΝ MΕ ΕΔΡΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΖΗΤΑ 
ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
Α) Σιδερά, ηλικίας έως 35 ετών με 
εκπληρωμένες τις στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. 
Β) Ξυλουργό – Τεχνίτη Παραγωγής,  
ηλικίας έως 35 ετών, με εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις και επιθυμητή 
γνώση χειρισμού ξυλουργικών 
μηχανημάτων (όρθια / πλάγια τεμαχιστική, 
συγκολλητική, CNC). 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
επικοινωνήσουν με το 2295042736 
(Κωδ:24551)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Διαφημιστικού υλικού στην περιοχή της 
Χαλκίδας, part time. Τιμή 5€ την ώρα. Tηλ. 
Επικοινωνίας: 6977219975 (Κωδ:24620) 

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:  
Για απογευματινή εργασία, από 5μμ έως 10μμ, 
για φροντίδα και βοήθεια κατάκοιτου κυρίου, 
καθημερινά εκτός Κυριακής, στη Δροσιά 
Χαλκίδας. Τηλ.: 6971656217, 6940982118 
(Κωδ:24623)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Νέος έως 25 ετών ως 
βοηθός ηλεκτρολόγου.
Αποστολή βιογραφικού στο email: 
b o u r o s 2 0 0 8 @ w i n d o w s l i v e . c o m 
(Κωδ:22807)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Ως καθαρίστρια για 
κτήριο επιπλωμένων διαμερισμάτων, στο 
κέντρο της Χαλκίδας, στην περιοχή της Αγίας 
Παρασκευής. Τηλ.: 6977303606 (Κωδ:24628)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ: Για 
εργασία σε οδοντιατρείο στο κέντρο της 
Χαλκίδας.
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος 
νοσηλευτικής ή άλλων παραϊατρικών 
επαγγελμάτων. Αποστολή Βιογραφικού 
στο: tmandas@yahoo.gr
Πληροφορίες στο τηλ.: 6973611677 
(Κωδ:24526)

Ζητείται βοηθός σε οδοντιατρείο στο 
κέντρο της Χαλκίδας. Απαραίτητη 
η  γνώση αγγλικών και χρήσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε περίπτωση 
ενδιαφέροντος, παρακαλώ αποστείλετε 
το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@periodontalperfection.gr
Γίνονται δεκτά μόνο βιογραφικά αποφοίτων 
νοσηλευτικής και παραϊατρικών 
επαγγελμάτων. (Κωδ:24531)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Για κατ’ οίκον 
συνεδρίες ατόμου(ανδρός) με ειδικές 
ανάγκες, στην περιοχή της Χαλκίδας.  
Τηλ.: 6984096692 (Κωδ:24593)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Έως 65 ετών, χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις, για εργασία ως 
εσωτερική, να αναλάβει όλες τις οικιακές 
εργασίες και τη στήριξη-φροντίδα ηλικιωμένου 
κυρίου, αυτοεξυπηρετούμενου. Καλοί όροι 
εργασίας. Ξεχωριστό διαμέρισμα. Περιοχή 
Μουρτερή Ευβοίας. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6976407133 (Κωδ:24575)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟΔΙΣΤΡΑ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ: Με 
προϋπηρεσία σε επιδιορθώσεις, για εργασία 
σε εργαστήριο ραψίματος-επιδιορθώσεων, 
στη Χαλκίδα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ.: 2221075458 Κα Φωτεινή (Κωδ:24540)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ: Με δίπλωμα  
Γ’ κατηγορίας για διανομές. Υψηλές 
αποδοχές. Τηλ. Επικοινωνίας: 
2221027250, 6937176750 (Κωδ:24490) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: Για δουλειές 
του σπιτιού και περιποίηση ανδρός με ειδικές 
ανάγκες για 3 φορές την εβδομάδα, από 
8.30πμ έως 3.30μμ, 4€ την ώρα. Με καλούς 
τρόπους, ευγενική και να διαθέτει δικό 
της μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 6984096692 
(Κωδ:24503)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΚΑΙ DELIVERY: Από την επιχείρηση 
‘’Sparos’’ στο κέντρο της Χαλκίδας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6907466552 
(Κωδ:24582) 

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
(ΑΝΤΡΑΣ)  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PIZZA 
FAN  ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Πλήρης απασχόληση, 
ασφάλιση, μισθός 650€ - 700€  καθαρά. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977219975 
(Κωδ:24626) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ: Κατασκευής πολυεστερικών 
φουσκωτών σκαφών τύπου RIB,  
για μερική είτε ολική απασχόληση.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογο 
Ναυπηγείο.
Τηλ. Επικοινωνίας:  6944313556  
Κος Περιμένης (Κωδ:24463) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
συμβολαιογραφείο ή λογιστικό γραφείο 
ή δικηγορικό γραφείο. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6978607176 Αποστολή e-mail: 
mariakaminiari@gmail.com (Κωδ:24488)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  
Σε εταιρεία επεξεργασίας μετάλλου στην 
περιοχή Ριτσώνας - παράδρομος Εθνικής 
οδού. Ηλικίες μέχρι 45 ετών. Αποστολή 
βιογραφικού: info@swordhellas.com 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262071422  
& 6983909943 (Κωδ:24475)

l ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Άτομα, 
έμπειροι τεχνίτες-εργάτες για εργασία 
σε οικοδομικές κατασκευές, κυρίως 
πλακάκια. Η εργασία βρίσκεται στο 
Όσλο της Νορβηγίας. Τηλ. Επικοινωνίας: 
004796665455 (Η ΚΛΗΣΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ 
ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΝ 
ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΧΡΕΩΣΗ).
Επίσης μπορείτε να στείλετε 
το βιογραφικό σας στο e-mail:  
mixalakis.kyranis@gmail.com (Κωδ:24643)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:
Α)Πωλητής-πωλήτρια-Αποθηκάριος 
Β)Μηχανικός αυτοκινήτων 
Αποστολή βιογραφικού: 
vathisparts@gmail.com
Τηλ. Eπικοινωνίας:  6979626088 
(Κωδ:24461)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΑ:
Οδηγούς Χειριστές γερανών-παπαγάλων
Με τις απαραίτητες άδειες και την 
ανάλογη εμπειρία, για μόνιμη εργασία.
Τηλ. Eπικοινωνίας :  6932269145  
Κος Λεμπέσης
e-mail: info@lebesis.gr (Κωδ:24457)

l ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: A)ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Β) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2221044433, 
2221044422
Στείλτε το Βιογραφικό σας στο Email: 
info@kontzinos.gr
ή στο Fax:2221043960 (Κωδ:24617)

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ: στην περιοχή του 
Σχηματαρίου Βοιωτίας αναζητεί 
Α)Έναν ανειδίκευτο εργάτη - βοηθό 
γενικών καθηκόντων παραγωγής (1) και
Β)Έναν ηλεκτροσυγκολλητή (1)  για 
τετράμηνη σύμβαση .
Απασχόληση: 
*Πρωινή/Πλήρης 8.00-16.00.
*Πενθήμερη εργασία .
*Ορισμένου χρόνου με προοπτική 
Αορίστου.
Προϋπηρεσία: Κρίνεται απαραίτητη .
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kapa3@otenet
Τηλ. Επικοινωνίας: 2262059931 
(Κωδ:24462) 

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ PRIMAVERA ΣΤΗΝ 
ΕΡΕΤΡΙΑ ΖΗΤΑ:
Σερβιτόρο-σερβιτόρα για όλον τον 
χειμώνα,  για τις ημέρες Παρασκευή, 
Σάββατο, Κυριακή και όλες τις αργίες.
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία, 
γνώση αγγλικών, ομαδικό πνεύμα 
εργασίας.
ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΪΟ ΕΩΣ ΤΕΛΗ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
Αποστολή βιογραφικού στο 
georgeprimavera13@hotmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944263274 
(Κωδ:24497) 

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ – ΒΑΦΕΑΣ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ:  
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΤΗ  
ΧΑΛΚΙΔΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ 
ΣΤΟ ΤΗΛ.: 6974384330 (Κωδ:24548)

       ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Του ΕΚΠΑ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών σε παιδιά 
και ενήλικες. Παρέχεται: -Ψηφιακό υλικό 
για επανάληψη\κάλυψη κενών -Θερινά 
μαθήματα προετοιμασίας για την επόμενη 
τάξη-Προφορική εξάσκηση γλώσσας 
για απόκτηση ευχέρειας-Υπεύθυνη 
προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίου Β2 
σε ένα έτος. Τηλ.: 6978856635 (Κωδ:22925)

συνέχεια στη σελ. 5

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ε Σ

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ  

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 95, ΧΑΛΚΙΔΑ 34133 - ΤΗΛ.: 22210 29 800, ΚΙΝ.: 6977 985 303
SITE: www.myronestate.gr - www.myroncad.gr  /  email: myroncad@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ε Σ
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συνέχεια στη σελ. 6

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: 
Παραδίδει θεωρητικά μαθήματα, σε παιδιά 
δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, με μαθησιακές 
δυσκολίες-παράλληλη στήριξη. Στην περιοχή 
της Χαλκίδας. Συστάσεις διαθέσιμες. Τηλ.: 
6932638557 (Κωδ:23480)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Ειδική 
παιδαγωγός αναλαμβάνει παιδιά δημοτικού, 
γυμνασίου, λυκείου, για παράλληλη στήριξη, 
στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας. Τιμές 
λογικές. Τηλ.: 6974738183 (Κωδ:24523)
ΈΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Προετοιμάζει 
υπεύθυνα (στην αγγλική και γαλλική γλώσσα), 
για εμπέδωση της ύλης των εξετάσεων 
DELF, Κρατικό Α1-Γ2, Πτυχία Πανεπιστημίων 
Cambridge και Michigan, IELTS, Εισαγωγικές 
εξετάσεις Γαλλικής και Αγγλικής Φιλολογίας, 
Ορολογία Τουριστικών επαγγελμάτων.  
Τηλ.: 6946444426 (Κωδ:24547)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Που γνωρίζει Ελληνικά, 
Αγγλικά, Ισπανικά, αναλαμβάνει τη διδασκαλία 
των ξένων γλωσσών, καθώς και τη  φροντίδα 
παιδιών. Τηλ. Επικοινωνίας: 6987781591 
(Κωδ:24542)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: Μαθήματα 
φυσικής και χημείας, από έμπειρο καθηγητή σε 
προσιτές τιμές. Τηλ.: 6978483860 (Κωδ:24343)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Aγγλικών 
μέσω skype ή κατ’ οίκον, από πτυχιούχο 
καθηγήτρια. Τιμές προσιτές. Tηλ.: 
6978856635 (Κωδ:23111)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Μελέτης σε 
παιδιά δημοτικού. Περιοχή Χαλκίδας. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 2221309469 (Κωδ:24004)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

l ΑΛΙΒΕΡΙ-ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ: Πωλείται 
ισόγειο οροφοδιαμέρισμα 126τ.μ., 
καινούριας κατασκευής,  με κήπο, 
κλιματική ζώνη Β’, ενεργειακή 
κατηγορία Δ’, έτος 1993, αποπεράτωση 
το 2010, κήπο, πάρκινγκ, 3Υ/Δ, κουζίνα 
τραπεζαρία, σαλόνι, μπάνιο, wc. Απόσταση 
250μ. Από θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη.  
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:23821)

l Ν. ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται καινούριο 
διαμέρισμα 58τμ, ισόγειο με κήπο, 2Υ/Δ, 
σαλονοκουζίνα ενιαία, A/C, σε άριστη 
κατάσταση. ΠΕΑ Ε, έτος κτήσεως 2007. 
Τιμή 40.000€. Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:24502) 

l Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται 
οροφοδιαμέρισμα υπερυψωμένο ισόγειο, 
135τμ, σε καλή κατάσταση, κατοικήσιμο, 
διαμπερές, με αυλή, Κ/Θ, 3Υ/Δ, ανεξάρτητη 
κουζίνα ΠΕΑ Ζ, Έτος κτήσεως 1970. Τιμή 
75.000€ Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:24604)

Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ: Πωλείται 

διαμέρισμα 48τμ, διαμπερές, πλησίον Παναγίας 

Φανερωμένης, 50μ από τη θάλασσα, πλησίον 

ουζερί, ηλιακό, A/C, αλουμίνια, σίτες, τέντες, 

λινοθήκη, w/c με παράθυρο, πλησίον στάσης 

λεωφορείων. Άμεσα διαθέσιμο. Κλιματική 

ζώνη Β, έτος 1999. Τιμή συζητήσιμη.  

Τηλ.: 2221402273, 6946720280 (Κωδ:24175)

l ΧΑΛΚΙΔΑ:  Πωλείται διαμπερές 
οροφοδιαμέρισμα, 4άρι 120τμ, 3υ/δ,  2 
μπάνια, σαλονοκουζίνα. Αυτονομία 
θέρμανσης, μπόιλερ, προεγκατάσταση 
ηλιακού θερμοσίφωνα. Τζάκι. Απεριόριστη 
θέα. Πάρκινγκ αυτοκινήτου δυνατότητα 
2 θέσεων,  αποθήκη υπογείου. Έτος 
κατασκευής 2010 ΠΕΑ(Β)  Τιμή 
πώλησης 180.000€ Π2098 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876  

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται 3άρι 86,50τμ,  
1ου ορόφου, 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, 
μπάνιο. Αποθήκη υπογείου, μεγάλες 
βεράντες. Δάπεδο πλακάκια. Αυτονομία 
θέρμανσης, άνετο πάρκινγκ η περιοχή. 
Αποθήκη υπογείου. Και για  εκμετάλλευση 
μισθωμένο μηνιαίως 400€. ΠΕΑ ( Γ) Έτος 
Κατασκευής  2006. Τιμή πώλησης 130,000€  
Π1618  Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876  

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Πωλείται 
οροφοδιαμέρισμα 122τμ, με θέα τη θάλασσα, 
με πάρκινγκ και αποθήκη, κατασκευής ‘92, 
ΠΕΑ Γ. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή 90000€.  
Τηλ.: 6988609548 (Κωδ:24536)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Πωλείται 
οροφοδιαμέρισμα ρετιρέ 90τμ, με θέα 
τη θάλασσα, με πάρκινγκ και αποθήκη, 
κατασκευής ‘92, ΠΕΑ Γ. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή 90000€. Τηλ.: 6988609548 (Κωδ:24535)

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται 3άρι 86,50τμ, 3ου 
ορόφου,  2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο, 
2ου ορόφου . Αυτονομία θέρμανσης, 
μπόιλερ. Αλουμίνια παράθυρα, διπλά 
τζάμια. Δάπεδο πλακάκια. Αποθήκη 
υπογείου. Άνετο πάρκινγκ η περιοχή.   Και 
για εκμετάλλευση μισθωμένο μηνιαίως 
280€.  ΠΕΑ ( Γ) Έτος Κατασκευής  2006.  
Τιμή πώλησης 130,000€  Π1618  Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

info@mikri-aggelia.gr

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΕΣΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: 
Πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα, 46τμ, 
1ου ορόφου, πολυτελούς κατασκευής, 
διαμπερές, μεγάλες βεράντες, ατομικός 
λέβητας. ΠΕΑ Α, Έτος κτήσεως 2022. 
Τιμή 85.000€ Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:24602)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΕΣΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: 
Πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα, 
80τμ, 1ου ορόφου, πολυτελούς 
κατασκευής, διαμπερές, 2Υ/Δ, μπάνιο, 
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα με εσοχή, 
μεγάλες βεράντες, ατομικός λέβητας, 
πάρκινγκ, αποθήκη. ΠΕΑ Α, Έτος κτήσεως 
2022. Τιμή 150.000€ Τηλ.: 6936931709 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24603)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΕΣΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: 
Πωλείται νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα, 
πολυτελούς κατασκευής,  διαμπερές, 3ου 
ορόφου, 108τμ, 3Υ/Δ, μπάνιο, wc, μεγάλες 
βεράντες, πάρκινγκ, αποθήκη, ατομικός 
λέβητας. Τιμή 205.000€ Τηλ.: 6936931709 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24601) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΣΟΥΒΑΛΑ: Πωλείται 
διαμέρισμα 110τμ, 2ου ορόφου, σε καλή 
κατάσταση, 3Υ/Δ, μπάνιο, wc, διαμπερές, 
Α/Θ. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 1985. Τιμή 
90000€. Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:24336) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ:  Πωλείται διαμέρισμα 61τμ, 
3άρι ισόγειο, 2υ/δ, μπάνιο, σαλονοκουζίνα. 
Πλήρως ανακαίνιση σε ηλεκτρικά, 
πατώματα, αλουμίνια, υδραυλικά. 
Πατώματα, κουζίνα, μπάνιο. Έτος 
κατασκευής 1977, ΠΕΑ Δ. Τιμή πώλησης 
39.000€  Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ - ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται 

οικόπεδο 211τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, στη 

θέση Κοπανάς, όπισθεν της εκκλησίας. Τιμή 

28000€. Τηλ.: 6981120349 (Κωδ:24480)

ΑΛΙΒΕΡΙ - ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 

300τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, μεταξύ 

Αλιβερίου και Καράβου. Σε πολύ καλή τιμή. 

Τηλ.: 2223024249, 6989720453 (Κωδ:24538)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ :Πωλείται οικόπεδο 

560τμ, πάνω στον κεντρικό δρόμο του 

Βασιλικού, εντός σχεδίου, άρτιο και 

οικοδομήσιμο, κατάλληλο για κάθε χρήση και 

επαγγελματική. Τιμή 120000€ συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6975808360 (Κωδ:24598)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 

520τμ, γωνιακό άρτιο και οικοδομήσιμο. Είναι 

γωνιακό μεταξύ των οδών Ηροδότου και 

Αριστοτέλους κοντά στο γυμνάσιο Βασιλικού. 

Τιμή 60000€. Τηλ.: 6977284310 (Κωδ:24209)

ΓΑΓΙΑ ΒΡΥΣΗ - Δ. ΚΥΜΗΣ: Πωλείται οικόπεδο 
181τμ, μέσα στον οικισμό, εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο. Περιέχει πετρόκτιστη 
διώροφη οικία με φθορές, (χωρίς σκεπή και μια 
πεσμένη πλευρά). Πωλείται σαν οικόπεδο. Τιμή 
ευκαιρίας. Τηλ.: 6995348415 (Κωδ:24473)

l ΔΡΟΣΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 750τμ, άρτιο 
και οικοδομήσιμο, σε ωραία περιοχή. 
Δυνατότητα κατάτμησης. Τιμή 70000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24608)

ΔΡΟΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 2στρ εντός περιμετρικής ζώνης, 
περιφραγμένο με νερό, χτίζει 200τμ. Όχι μεσίτες. 
Τιμή 75.000€  Δυνατότητα και με ευκολία 
πληρωμής. Τηλ.: 6979076661 (Κωδ:24186)

ΔΡΟΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ: 
Πωλούνται οικόπεδα εντός σχεδίου 
Δροσιάς 700τμ και 435τμ, ολόκληρα ή 
χωρισμένα με σύσταση ανα δύο το κάθε 
ένα. Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24101) 

l ΔΡΟΣΙΑ-ΦΟΥΣΑΖΑΝΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΖΩΝΗ: Πωλείται οικόπεδο 500τμ, εντός 
βιοτεχνικής ζώνης, υπό ένταξη στο νέο σχέδιο 
για κάθε επαγγελματική χρήση. Τιμή 70€/τμ.  
Τηλ.: 6970578858 , 6998228480 (Κωδ:24622)

l ΛΙΜΝΗ-ΧΡΟΝΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 

4στρ με υπέροχη θέα, 500μ από θάλασσα, 

τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6937944140 

(Κωδ:24635)

ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 2στρ,  

70 ρίζες ελιές, οπωροφόρα, γεώτρηση, 

αποθήκη, περιφραγμένο, με μάντρα και 

συρόμενη σιδερένια πόρτα. Τιμή 50000€.  

Τηλ.: 2221027858 (Κωδ:24550)

ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται οικόπεδο 225τ.μ., 

με γκαρσονιέρα, 300μ. από την θάλασσα.  

Τηλ.: 2221050112, 6977015419 (Κωδ:24464)

Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 550τμ, 

εντός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο, πάνω 

στον εμπορικό κεντρικό δρόμο. Χτίζει 400τμ. 

Τιμή 75000€. Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24340)

l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ( ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ ): Πωλείται 

οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 913.81τμ 

σε  πράξη εφαρμογής σχεδίου, άρτιο και 

οικοδομήσιμο, εντός  σχεδίου πόλεως 

γωνιακό  εφαπτόμενου δρόμου και 

πεζόδρομου. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 55.000€ 

Π3254          Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  Τηλ.: 2221073430, 

6936843876 

συνέχεια στη σελ. 7

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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συνέχεια στη σελ. 8

l  ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΥ: 
Πωλείται οικόπεδο 300τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, σε ωραία περιοχή. Τιμή 
26000€. Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:24287) 

ΟΞΥΛΙΘΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 2στρ., 300μ από 
θάλασσα μπροστά σε δρόμο. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 2221050112, 6977015419 (Κωδ:24465)
ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: Πωλείται 
οικόπεδο οικοδομήσιμο 2στρ, με ρεύμα, 
νερό, δέντρα πορτοκαλιές, ελιές κ.α., εντός 
οικισμού Πολιτικών πάνω στον κεντρικό δρόμο 
Ψαχνών-Πολιτικών. Τιμή 35000€ συζητήσιμη.  
Τηλ.: 6978083174 (Κωδ:23921)
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 600τμ, 
μέσα στον οικισμό, στην Άνω Στενή, άρτιο και 
οικοδομήσιμο. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6977230816 
(Κωδ:23745)
ΣΤΕΝΗ - ΚΑΤΩ: Πωλείται οικόπεδο 705τμ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, δίπλα στο δημοτικό 
σχολείο. Τηλ.: 6972138306 (Κωδ:23920)

l ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 365 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, 
εντός σχεδίου πόλεως, με συντελεστή 
δόμησης Σ.Δ. 0,8 Είδος δρόμου: Άσφαλτος. 
Απόσταση 500 μέτρα από το πάρκο της 
ελευθερίας. Τιμή πώλησης 30.000€ 
Π3440 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 300τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
οδός Ρόδων, πλησίον ορφανοτροφείου. 
Τιμή 50000€ Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:24607) 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ: Πωλείται γωνιακό 
οικόπεδο 235τμ. Τηλ.: 2221082646, 
6944128259 (Κωδ:23919)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ - ΔΕΗ: Πωλείται 
οικόπεδο γωνιακό 900τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, εντός ορίων οικισμού ΣΔ 
0.8  Κοντά σε σχολεία, πλησίον  ΔΕΗ. Τιμή 
πώλησης 60.000€  Π3202 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (πλησίον 
ΑΓΙΟΙ ΕΥΒΟΕΙΣ) : Πωλείται οικόπεδο 284τμ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, ΣΔ 0,8   Τιμή 
πώλησης 40.000€  Π3390  Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ): Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 
416τμ, εντός σχεδίου, με πηγάδι και 
καρποφόρα δέντρα. Απόσταση από 
θάλασσα 150μ. Τιμή πώλησης 79.000€  
Π3314 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876  

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 266τμ, αμφιθεατρικό, με 
απεριόριστη θέα, εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο,  στην 
περιοχή Μολόχα, συνοικία Ζ, πρώην 
Κλωστοϋφαντουργών(όπισθεν jumbo). 
Τηλ.: 6947522809 (Κωδ:24545) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 400τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο 
ΣΔ 0,8 150μ από τη θάλασσα, με 
γεώτρηση και θέα θάλασσα. Τιμή 65.000€.  
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24286) 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 
250τ.μ., οικοδομήσιμο. Τηλ.: 2221083261, 
6976367815 (Κωδ:24435)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ: Πωλείται 
οικόπεδο γωνιακό 450τ.μ., άρτιο και 
οικοδομήσιμο, πλησίον εκκλησίας 
Πέτρου και Παύλου, περιφραγμένο, νερό, 
αποχέτευση. Τιμή 50000€. Τηλ.: 6977623717 
(Κωδ:24638)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 441τμ, ΣΔ 08 εντός σχεδίου 
πόλεως, άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Απεριόριστη θέα θάλασσα. Πανοραμική 
θέα τη Χαλκίδα.  Διαστάσεις 16Χ27.  Τιμή 
πώλησης 65.000€   Π 3432 (α). Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876  

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται 
πανοραμικό οικόπεδο 400τμ, γωνιακό, 
απεριόριστη θέα στην Χαλκίδα και την 
ευρύτερη περιοχή. Βρίσκεται ψηλά στην 
τελευταία στροφή με πάρκο δίπλα. Τιμή: 
80000€ Τηλ.: 6955784334 (Κωδ:22361)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΑΡ. ΟΡΕΣΤΗ 
ΜΑΚΡΗ (πλησίον  S/M): Πωλείται 
οικόπεδο 210τμ, ΣΔ 0,8 άρτιο και 
οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 40.000€   
Π3364  Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876 

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ: Πωλείται 
οικόπεδο 300τμ, γωνιακό, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, πλησίον σχολείων, παιδικής 
χαράς, συγκροτήματος πολυκατοικιών, 
στην οδό Σαμοθράκης. Τηλ.: 6975517646 
(Κωδ:24506)

info@mikri-aggelia.gr
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l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 
Πωλείται οικόπεδο 212τμ,  ΣΔ 0,8  εντός 
σχεδίου πόλεως, άρτιο και οικοδομήσιμο.  
Τιμή πώλησης 32.000€  Π3426 Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
6000τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο επί της οδού 
Χιλιαδού. Τιμή 150.000. Τηλ.: 6979330804 
(Κωδ:24492)

ΑΛΙΒΕΡΙ-ΛΑΤΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
3στρ, με 30 ελαιόδεντρα μεγάλα με 
εισόδημα, σε κεκλιμένο επίπεδο.  
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:19815)

ΓΑΓΙΑ ΒΡΥΣΗ-Δ. ΚΥΜΗΣ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 2500τμ, με 8 ελαιόδεντρα 
παραγωγής, καλλιεργήσιμο. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6995348415 (Κωδ:24472)
ΔΗΛΕΣΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 27000τμ, 
πάνω σε άσφαλτο πλησίον οικισμού.  
Τηλ.: 6942242150, 2221041706 (Κωδ:24533)
ΔΡΟΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
903τμ, αμφιθεατρικό, με θέα θάλασσα.  
Τιμή 50.000€. Τηλ.: 6934380300 (Κωδ:24573)
l ΔΥΣΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
20στρεμ. Ευκαιρία. Τιμή συζητήσιμη.  
Τηλ.: 6986814727, 6944345354 (Κωδ:24633)

ΔΥΣΤΟΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
2025τ.μ., αμφιθεατρικό, 20 ρίζες ελιές, και άλλα 
δέντρα . Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6998414913 
(Κωδ:24567)
ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ:  Πωλείται 
αγροτεμάχιο 15στρ, εκτός σχεδίου, από 
αναδασμό, γεώτρηση με άδεια, πρόσβαση 
σε ρεύμα και ασφαλτοστρωμένο δρόμο. 
Πλησίον θάλασσας. Ιδανικό για κατοικία, 
γόνιμο έδαφος για καλλιέργειες. Τιμή 30000€.  
Τηλ.: 6977272319 (Κωδ:24507)
ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΚΑΤΣΑΡΩΝΙ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 20στρ, στη θέση Κοτζιά, 
γωνιακό, επίπεδο, σε δυο δρόμους πλησίον 
επ. οδού Χαλκίδας Καρύστου. Κατάλληλο 
για κάθε χρήση, αγροτική, βιομηχανική και 
για επένδυση-εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.  
Τηλ.: 2224024173 (Κωδ:24541)
l ΚΑΡΥΣΤΟΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 250στρ., 
πανοραμικό στον επαρχιακό δρόμο, 9 ελαιώνες 
αναγνωρισμένα από το υπουργείο Γεωργίας. 
Τηλ.: 6987736379 Ιδιοκτήτης (Κωδ:24630)

ΛΑΤΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Διατίθεται κτήμα 9στρ, 
για φωτοβολταϊκά, πάνω σε δρόμο.  
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:23533) 

ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 3.700τμ, 
με 70 ρίζες ελιές υψηλής παραγωγής. 100μ 
από την επαρχιακή οδό, μετά το Βασιλικό. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6980262692 (Κωδ:24563)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΒΑΤΩΝΤΑΣ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 15στρ περιοχή Κεραμικής. Τιμή 
ευκαιρίας. Τηλ.: 6974259979 (Κωδ:22716)

ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ: 
Πωλείται κτήμα 11στρ, στην περιοχή Ριτσώνα 
Αυλίδας, με κτίσμα 70τμ, κατάλληλο για κάθε 
χρήση, επαγγελματική, βιομηχανική κ.α.  
Τηλ.: 6973761503 (Κωδ:24474)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

l ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: ΜΕΖΟΝΕΤΑ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιφανείας 190τμ, 
ισογείου 80τμ. Οικόπεδο 420τμ.
 Ισόγειο επιφανείας 50τμ αποτελείται από  
1υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο.
A’ όροφος επιφανείας 110τμ,  ενιαία 
μεγάλη τραπεζαρία, 4υ/δ, κουζίνα,  
2 μπάνια, αποθήκη. Διαθέτει κλειστό 
ενεργειακό τζάκι, μεγάλες βεράντες.
Β΄ όροφος επιφανείας 80τμ Γκαράζ 
αυτοκινήτου, περιβάλλοντας χώρος 
κήπου. Έτος κατασκευής 2010. ΠΕΑ (Γ). 
Τιμή  340.000€ Π3460 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πωλείται παλαιά 
μονοκατοικία 60τμ, σε κεντρικό δρόμο, και για 
αντιπαροχή. Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:24564)

l ΚΑΣΤΕΛΛΑ: Πωλείται μονοκατοικία 
100τμ, σε ωραίο κεντρικό σημείο, σε 
500τμ οικόπεδο, 2 Υ/Δ, ανεξάρτητη 
κουζίνα, τζάκι, που βρίσκεται σε στάδιο 
αποπεράτωσης, υπολείπονται τελικές 
εργασίες. ΠΕΑ εξαιρείται, Έτος κτήσεως 
2010. Τιμή 68.000€ Τηλ.: 6936931709 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24605)

l ΦΥΛΛΑ - Περιοχή Άγιος Γεώργιος 
Αρμάς: Πωλείται μονοκατοικία 80τμ, σε 
ελαιόκτημα 4000τμ, σε καλή κατάσταση, 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, τζάκι, χωρίς 
σύνδεση με ηλεκτρικό. ΠΕΑ Η, έτος 1983. 
Τιμή 45000€. Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:24292)

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται Μονοκατοικία 
πέτρινη διατηρητέο, 184τμ, που αποτελείται 
από Ημι-Υπόγειο 109τμ, Ισόγειο 109τμ, Α’ 
όροφος 27,50τμ.  Οικόπεδο 315τμ, έχει 
συντελεστή δόμησης  2.6, με επιπλέον 
δόμηση.    Κατάλληλο για επαγγελματική 
χρήση. ΠΕΑ Η, έτος 1927. Τιμή πώλησης 
235.000€ Π3377 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 
μονοκατοικία 60τμ, σε οικόπεδο 600τμ, 
τακτοποιημένο με το νόμο αυθαιρέτων. ΠΕΑ 
Ζ, Έτος κτήσεως 1996. Τηλ.: 6943461211 
(Κωδ:24652)

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟ: Πωλείται 
μονοκατοικία 110τμ, 2όροφη σε οικόπεδο 
200τμ. Σαλόνι καθιστικό, κουζίνα, 2 μπάνια, 
3υ/δ, τζάκι. 3 θέσεις στάθμευσης, αποθήκη 
10τμ περίπου. Κήπος περιφραγμένος 
με καλλωπιστικά φυτά και γκαζόν. 
ΠΕΑ (Γ )  Έτος κατασκευής  2001. Τιμή 
πώλησης 180,000€  Π3397 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται  σε  3-όροφο κτίριο 
που αποτελείται από δύο διαμερίσματα 
που αποτελούνται από: 
1ος όροφος : 65τμ κατοικία {στα τούβλα} 
2ος όροφος : 65τμ κατοικία {στα τούβλα} 
Τιμή 60000€ Π3224 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ: Ενοικιάζεται 
θέση πάρκινγκ αυτοκινήτου ανοιχτή επί της 
Μενεδήμου 53. Τιμή ενοικίου 55€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6934026350 (Κωδ:23945)

ΠΩΛΗΣΗ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Από 
λευκή μελαμίνη με ράφια 10άρια 
κρύσταλλα ροντέ(σπαστές γωνίες) ύψος 
2μ, φάρδος 1μ, με αποθηκευτικούς χώρους 
από βακελίτη χρώματος ροδί, 5 τεμάχια 
ίδιο μέγεθος και χρώμα. Κατάλληλα για 
εξοπλισμό καταστήματος, πολύ καλή 
κατασκευή. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22756) 

l ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΌ SUPER MARKET ΠΟΥ 
ΕΚΛΕΙΣΕ: Ράφια S/M, φωτιστικά, 1 μοτέρ για 
ψυγείο 10 κυβικών, 2 ψυγεία μόστρες, 1 μοτέρ 
ανεβατόριο 1 τόνου και συρμάτινα ράφια.  
Τηλ.: 6988054268 (Κωδ:24612)

l Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ο Σ 
ΠΩΛΗΤΗΣ SEACO: 
Πωλείται κατάλληλος 
για φροντιστήριο, 
παιδικό σταθμό, 
α ν α ψ υ κ τ ή ρ ι ο , 
γυμναστήριο. Τιμή 
πώλησης 1500€ (αντί 
10500€ αγοράς). 
Τηλ.: 6985014774 
(Κωδ:22708)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ: 
Τραπεζοκαθίσματα, έπιπλα μπαρ ξύλινα, 
καναπέδες, τραπεζάκια, 2 λάντζες. Πολύ 
καλή κατάσταση και σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6987159351 (Κωδ:24555)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ-
ΒΙΤΡΙΝΑ: Κατάλληλο για γλυκά, μάρκα frigorex, 
διαστάσεις 2μ μήκος, 1μ πλάτος, 1,20μ ύψος. 
Ελάχιστα δουλεμένο, σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τιμή 1100€. Τηλ.: 6945785551 (Κωδ:24654)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΠΟΡΤΑ  ΤΖΑΜΕΝΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ: 
1 διπλή, χοντρό τζάμι, εξωτερική καταστήματος, 
πλήρως λειτουργική, με όλα τα εξαρτήματα, 
90εκ έκαστο φύλλο. Περιοχή Χαλκίδας. Τιμή 
προσιτή. Τηλ.: 6983529275 (Κωδ:24613)

ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ  22210 87801

ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ  22210 87801

ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ  22210 87801

ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ  22210 87801

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ AUTO / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ           

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ            

ΣΚΑΦΗ 

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ

AUT TO

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ / ΚΗΠΟΥ                     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ΚΙΝΗΤΑ          

ΖΩΑ          

ΕΠΙΠΛΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ          ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ          

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                      

ΕΡΓΑΣ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ          ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ         ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ          

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΕΣ          

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ          

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ          

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ BABY SITTER          

 / ΠΩΛΗΣΗ: 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / ΟΙΚΙΕΣ / ΕΞΟΧΙΚΑ / ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΦΟΡΑΑΔ

ΑΚΙΝΗΤ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ         

M ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Ενοικιάζεται 
δίχωρη γκαρσονιέρα καινούριας κατασκευής, 
1ου ορόφου, Α/Θ, ενεργειακή κατηγορία Δ, 
έτος 2006. Τηλ.: 6932527404 (Κωδ:24513)

ΧΑΛΚΙΔΑ -  ΝΕΑΠΟΛΗ:  Ενο ικ ιάζετα ι 

γκαρσονιέρα 28τμ, 3ου ορόφου, στην οδό 
Έλληνος Στρατιώτου 57, πλήρως επιπλωμένη 
με Α/Θ, A/C, τέντα, ελάχιστα κοινόχρηστα. 
ΠΕΑ Β, Έτος κτήσεως 2012. Τιμή 250€.  
Τηλ.: 6975517646 (Κωδ:24505)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ: Ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα δίχωρη, 30τμ, 3ου ορόφου, μη 
επιπλωμένη, A/C, σε πολύ καλή κατάσταση. 
ΠΕΑ Ζ, Έτος κτήσεως 1970. Τηλ.: 6945030736 
(Κωδ:24647)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΥΑΡΙΑ

ΑΥΛΙΔΑ ΒΑΘΥ: Ενοικιάζεται δυάρι 55τμ, 
ισόγειο σε διώροφη μονοκατοικία, A/C, 
βεράντα. ΠΕΑ Ζ, έτος κτήσεως 2000. Τιμή 
190€. Τηλ.: 6947138098 (Κωδ:24552)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ: Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
επιπλωμένο, ημι- ισόγειο, μικρό τριάρι 
60τμ, 2Υ/Δ, κλιματισμός, κατάλληλο για 
δύο άτομα, σε άριστη κατάσταση, σε 
ιδιόκτητη διώροφη έπαυλη. Κοινόχρηστα και 
παροχές συμπεριλαμβάνονται στο ενοίκιο. 
(Βραχυχρόνια μίσθωση). Τιμή ενοικίου 390€. 
Τηλ.: 6977303606 (Κωδ:24411)

l	ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 45τμ, στο κέντρο της 

Χαλκίδας, Α/Θ. ΠΕΑ Γ.  Έτος κτήσεως 1967.  
Τηλ.:  6947255215 (Κωδ:24662)

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυάρι 1ου ορόφου, 
φρεσκοβαμμένο, ανακαινισμένο, σε άριστη 
κατάσταση, καλοριφέρ, A/C. ΠΕΑ Ζ, έτος 
κτήσεως 1974. Τηλ.: 2221082825 (Κωδ:24522)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ: Ενοικιάζεται 
ισόγειο οροφοδιαμέρισμα 126τ.μ., 
καινούριας κατασκευής, κλιματική ζώνη 
Β’, ενεργειακή κατηγορία Δ’, έτος 1993, 
αποπεράτωση το 2010, με κήπο, πάρκινγκ, 
3Υ/Δ, κουζίνα τραπεζαρία, σαλόνι, μπάνιο, 
wc. Απόσταση 250μ. Από θάλασσα. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:23534)

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΓΑΖΕΠΗ κ’ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ: 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 75τμ, 2ου ορόφου, 
διαμπερές, 2Υ/Δ, σαλόνι κουζίνα ενιαία, μπάνιο 
ευρύχωρο, Α/Θ, καλοριφέρ, εγκατάσταση 
έτοιμη για σόμπα. Χωρίς ασανσέρ, χωρίς 
κοινόχρηστα. Πλήρως ανακαινισμένο, 
ΠΕΑ Ζ, Έτος κτήσεως 1985. Τιμή 370€.  
Τηλ.: 2221088654, 6978141024 (Κωδ:24625)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΣΚΥΡΟΥ 14: Ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 90τμ, 3ου ορόφου, μπαλκόνι, 
μεγάλο σαλόνι, μεγάλη κουζίνα, 1Υ/Δ, 
θέρμανση, μαρμάρινα δάπεδα, ΠΕΑ Β, έτος 
κτήσεως  1990, αποπεράτωση 2000. Τιμή 300€. 
Τηλ.: 6986986283, 2221085680 (Κωδ:24632)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΡΟΣΙΑ-ΚΑΜΠΟΣ: Ενοικιάζεται ο 1ος όροφος, 
νεόδμητης διπλοκατοικίας, επιπλωμένη, 2Υ/Δ,  
μπάνιo, τζάκι, κεντρική θέρμανση, μεγάλος 
κήπος. ΠΕΑ Ε, Έτος κτήσεως 2002. Τιμή 500€. 
Τηλ.: 6934380300 (Κωδ:24572)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΓΙΑΜΙΝΑ: Ενοικιάζεται ο 1ος 
όροφος διπλοκατοικίας 155τμ, απεριόριστη 
θέα θάλασσα, 3Υ/Δ, το ένα master, 2 μπάνια, 
μεγάλη σαλοτραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα, 
εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές, τζάκι, 
Α/Θ καλοριφέρ, A/C, αποθήκη. Πολύ μεγάλες 
βεράντες, με bbq και ξυλόφουρνο στη βεράντα. 
Μεγάλος κήπος, bbq στον κήπο,  μεγάλη 
πισίνα, πάρκινγκ. Χωρίς κοινόχρηστα. Δίδεται 
και επιπλωμένο. Ενεργειακή κλάση Ζ, έτος 
κτήσεως ‘94, αποπεράτωση 2007. Τιμή ενοικίου 
800€. Τηλ.: 6942915346 (Κωδ:24609)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: Ενοικιάζεται  
οικόπεδο οικοδομήσιμο 2στρ, με ρεύμα, νερό, 
δέντρα πορτοκαλιές, ελιές κ.α., εντός οικισμού 
Πολιτικών πάνω στον κεντρικό δρόμο Ψαχνών-
Πολιτικών.. Τηλ.: 6978083174 (Κωδ:23922)

info@mikri-aggelia.gr
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ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: 
Διατίθεται οικόπεδο 1673τμ, τρίφατσο, 
ΣΔ 0,8 επί της λεωφόρου Αθηνών, δίπλα 
σε S/M, στη διασταύρωση Χαλκίδας-
Δροσιάς, κατάλληλο για επαγγελματική 
χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις.  
Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24103) 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: 
Ενοικιάζεται γωνιακό οικόπεδο 900τμ, 
στην οδό Θεοφιλοπούλου, πλησίον 
διασταύρωσης Χαλκίδας-Δροσιάς.  
Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24104)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται αγροτεμάχιο 
3 στρεμμάτων και 5 στρ, προς 150€/στρέμμα, 
στο κέντρο του Βασιλικού. Τηλ.: 6975808360 
(Κωδ:24597)

l Β Α Τ Ω Ν ΤΑ Σ  -  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η 
ΠΕΡΙΟΧΗ: Ενοικιάζεται αγροτεμάχιο 
4500τμ, πάνω σε κεντρικό δρόμο.  
Τηλ.: 6977623717 (Κωδ:24637) 

ΓΥΜΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: Eνοικιάζεται αγροτεμάχιο 
12στρ με νερό, ρεύμα, στο χωριό, με πολλές 
ελιές και αμυγδαλιές, οπωροφόρα δέντρα 
και μια γκαρσονιέρα, για οποιαδήποτε χρήση.  
Τηλ.: 6984028710 (Κωδ:24396)
ΓΥΜΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: Eνοικιάζεται αγροτεμάχιο 
70στρ, 300 ρίζες ελιές, μαντρί και νερό 
τρεχούμενο για οποιαδήποτε χρήση.  
Τηλ.: 6984028710 (Κωδ:24397)
ΔΗΛΕΣΙ: Ενοικιάζεται αγροτεμάχιο 27000τμ, 
πάνω σε άσφαλτο πλησίον οικισμού, για 
οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση, κατάλληλο 
και για φωτοβολταϊκά. Τηλ.: 6942242150, 
2221041706 (Κωδ:24534)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

l ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΤΟ ΑΦΡΑΤΙ - ΦΥΤΟ:  Στο Φυτό Αφρατίου, 

σε ορεινή περιοχή, πλήρως εξοπλισμένη, με 

νερό, και με απεριόριστη γη για οποιαδήποτε 

καλλιέργεια, λόγω συνταξιοδότησης.  

Τηλ.: 6973349939 (Κωδ:24627)

  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

l ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΛΙΘΕΑ: Ενοικιάζεται υπόγεια 
αποθήκη 40τμ, σε άριστη κατάσταση σε 
κεντρικό σημείο, πλησίον κεντρικής πλατείας 
Κύπρου. Eνοικιάζεται σαν αποθηκευτικός, 
εργαστηριακός, βιοτεχνικός κ.α., βοηθητικός 
χώρος. Τιμή 160€. Τηλ.  6998414913 
(Κωδ:24642)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΩΡΟΦΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ 
ΧΑΛΚΙΔΑ: Πλησίον παλαιού νοσοκομείου, στην 
οδό Γαζέπη, 300τμ, για κάθε επαγγελματική 
χρήση, φροντιστήριο, χοροδιδασκαλείο, ιατρικό 
κέντρο, κτλ. ΠΕΑ Η, Έτος κτήσεως 1956. 
Τηλ.: 6955576715 (Κωδ:24427)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΟΣ: Ανεξάρτητος 
40τ.μ. πλησίον Κέντρου Ξένων Γλωσσών, 
άριστα εξοπλισμένος(χώρος υποδοχής, μπάνιο, 
γραφεία, πίνακας (δια δραστικός), βιβλιοθήκη 
κ.α.)  για εκπαιδευτική χρήση. Μαθήματα για 
μαθητές Δημοτικού και Μέσης Εκπαίδευσης 
στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας-Αυλίδος 12. 
ΠΕΑ Δ. Έτος κτήσεως 1991. Τηλ.: 6937627485 
(Κωδ:24553)
ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΛΕΩΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 
Ενοικιάζονται δύο επ. χώροι κατάλληλοι 
για γραφείο, κατάστημα κ.α. 50τμ, και 65τμ, 
αντίστοιχα πάνω στον κεντρικό δρόμο. ΠΕΑ Δ, 
έτος 1997. Τηλ.: 6936121795 (Κωδ:24469)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ: Ενοικιάζεται 
κατάστημα 200τ.μ. με παρκινγκ. ΠΕΑ Ε, 
έτος κτήσεως 1982. Τηλ.: 2221092157, 
6979948271 (Κωδ:24436)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΩΡΙΩΝΟΣ κ’ ΙΩΝΩΝ 13: 
Ενοικιάζεται κατάστημα 40τμ, γωνιακό 
καινούριο, για κάθε επαγγελματική χρήση, 
κατάλληλο για κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, 
κομμωτήριο, προπό, κ.α. ΠΕΑ Η, έτος κτήσεως 
2006. Τηλ.: 2221020734, 6984564370, 
6979963837 (Κωδ:24619)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ: Πωλείται κατάστημα 
55τ.μ., με πατάρι 27τ.μ., 2 τουαλέτες, σύνδεση 
με την αποχέτευση, τριφασικό ρεύμα, άδεια 
για ότι επιχείρηση θέλετε. ΠΕΑ Η, έτος 1985.  
Τηλ.: 6976396606, 2228031235 (Κωδ:24565)
ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ: Πωλείται επαγγελματικός 
χώρος που αποτελείται από οικόπεδο 100τμ, με 
παλαιό κτίσμα 70τμ και πρασιά 30τμ, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο Βαθέως-Παραλίας Αυλίδος. 
Τηλ.: 6973562384 (Κωδ:24501)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΒΑΡΑΤΑΣΗ: Πωλείται επ. 
χώρος 30τμ, γραφείο ενιαίο, μπορεί 
να διαμορφωθεί σε 2 χώρους, στο 
κέντρο, πλησίον Δικαστηρίων, μερικώς 
ανακαινισμένο, φωτεινό, ευήλιο. ΠΕΑ 
Ε, Έτος κτήσεως 1980. Τιμή 20.000€  
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24606)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Καφεζαχαροπλαστείο στην Στενή Ευβοίας, 
στην κεντρική πλατεία, με σταθερή και 
πολύ καλή πελατεία. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6937176750 (Κωδ:24478) 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΚΡΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ:  
Προς ενοικίαση, έως 120€, με συμβόλαιο 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, στη Χαλκίδα 
και τις γύρω περιοχές. Τηλ.: 6945160286 
(Κωδ:24618)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 30ΤΜ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:  Προς 
αγορά με ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Πληρώνω 
150€ έως 200€/μήνα αντί γραμματίου έως 
αποπληρωμής του. Περιοχές Χαλκίδα, Αρτάκη, 
Αιδηψός, Ιστιαία, Λίμνη, Μαντούδι, Σκύρος, 
Βοιωτία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Όποιος έχει 
την ευγενή καλοσύνη και ευαισθητοποιηθεί να 
καλέσει στο Τηλ.: 6977791753 ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ 
(Κωδ:24275)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ: Ισόγεια κατοικία 
έως 15000€ ή δίχωρη γκαρσονιέρα, στις 
περιοχές Χαλκίδα, Βατώντα, Ν. Αρτάκη. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6978862402 Όχι 
απόκρυψη (Κωδ:24438)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: 
Για δημιουργία σταθμού αυτοκινήτων 
-πάρκινγκ- εντός της Χαλκίδας, από ιδιώτη. 
Τηλ.: 6946720280, 6987001186 Κος Κώστας 
(Κωδ:24325)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

BMW 316: Πωλείται μοντέλο 2003, 1600cc, 70hp, 
χρώμα μαύρο. Τιμή 1900€. Τιμή συζητήσιμη.  
Τηλ.: 6937879911 (Κωδ:24525)
l FIAT KUGO FIORINO: Πωλείται 1400cc, hp, 
μοντέλο 2013, 11000χλμ, βενζίνη, χρώμμα 
πράσινο, πολλαπλών χρήσεων(πέφτει το 
κάθισμα γίνεται κρεβάτι), συρόμενες πόρτες,, 
όλα ηλεκτρονικά τιμόνι-καθίσματα, πληρωμένο 
ΚΤΕΟ, πληρωμένα τέλη 22. Τιμή λογική. 
Όχι απόκρυψη, μόνο σοβαρές προτάσεις.  
Τηλ.: 6977791753 (Κωδ:24634)
FORD FIESTA: Diesel, χωρίς τέλη κυκλοφορίας, 
1500cc, 11hp, λευκό, του 2014, 120000χλμ. 
Σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 6937627485 
(Κωδ:24580)
MERCEDES C 180: Πωλείται 1800cc,  
12 hp, βενζίνη, χρώματος μπλε με 190000Km 
πραγματικά, σε υπεράριστη κατάσταση. 
Τιμή πώλησης 4000€. Τηλ.: 6973695164 
(Κωδ:24508)
RENAULT SCENIC: Πωλείται επταθέσιο full 
extra,  ανοιγόμενη οροφή κλπ.,1600cc,  
μοντέλο 2004, 124000χλμ, μπλε χρώμα 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6944293438 
(Κωδ:18898)

ακολουθώντας το αντίστοιχο 

χρώμα της κατηγορίας 

που επιθυμείτε

Βρείτε εύκολα 

την αγγελία που ψάχνετε

l TOYOTA CARINA: Πωλείται 1587cc, 
του 1993, βενζίνη, χρώμα ανθρακί.  
Τηλ.: 6977417945 (Κωδ:24646)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ KIA: Sephia 2004 
β’ εξάμηνο, 1600cc, χρώματος βυσσινί, full 
extra, ζάντες 15άρες, λάστιχα michelin, service 
βιολογικό καθαρισμό. Πληρωμένο μαζί και 
το σήμα του 2022. Τιμή 2500€. Από ιδιώτη.  
Τηλ.: 6946720280, 2221402273 (Κωδ:24639)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/ΑΔΕΙΕΣ

TOYOTA TARO:  Πωλείται πετρέλαιο 2400cc, 
πίσω κίνηση, μπλοκέ, διαφορικό, χρώμα μπεζ, 
πολύ προσεγμένο δεκτός κάθε έλεγχος, 
400.000χλμ. Τιμή 7000€. Τηλ.: 6987063560 
(Κωδ:24091)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ 50% ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ: VW 
passat, 2000cc, με ηλιοροφή, αυτόματο 
σασμάν, μοντέλο του 2007, σε πολύ 
καλή κατάσταση, με έδρα τη Χαλκίδα.  
Τηλ.: 6944735349 (Κωδ:24160)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ: Και χωρίς 
την άδεια, Mercedes Benz C200 με έδρα 
το Αλιβέρι. Άριστη κατάσταση. Δεκτός 
έλεγχος. Τηλ. Επικοινωνίας: 6987203881 
(Κωδ:24493)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

HONDA 1000: Πωλείται 23000χλμ., σε άριστη 
κατάσταση σαν καινούρια. Τηλ.: 2221022537, 
6976510068 (Κωδ:24589)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ: YAMAHA VIRAGO, 250 
cc,  1η άδεια κυκλοφορίας 1995, με πραγματικά 
28000 χλμ, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:24559)
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ: Kawasaki KLE 
400. Τηλ.: 6942901791 (Κωδ:24496)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΟ: Μήκος 4,90μ, 
μηχανή selva 50hp, full injection, 
τετράχρονη με τρέιλερ, μοντέλο 2008. Τιμή 
6000€. Τηλ.: 6943475608 (Κωδ:22791)
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ΚΡΙΟΣ
Το 2022 μπαίνει δυναμικά στη ζωή σας δίνοντας την δυνατότητα να 
προσεγγίσετε τις επιθυμίες και τους στόχους σας. Θα διατηρηθούν 
οι δυσκολίες στα οικονομικά γι’ αυτό θα χρειαστεί να είστε 
προνοητικοί Μάιο και Νοέμβριο όπου οι εκλείψεις είναι πρόκληση. 
Η συνέπεια στην επαγγελματική σας διαδρομή είναι απαραίτητη, 
την περίοδο που ο Άρης αναδρομεί (ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ). 
Στον αισθηματικό τομέα ξεκινά μια καινούργια περίοδος από τις 
αρχές Μαΐου ως τέλος Οκτωβρίου όταν ο Δίας περνά δοκιμαστικά 
στο ζώδιό σας, ιδιαίτερα από τις 11/8 και μετά με την Αφροδίτη στο 
ζώδιό σας θα είστε πρωταγωνιστές στον έρωτα. Η χρονιά αυτή θα 
φέρει καινούργια πράγματα στη ζωή σας, θα ανοίξει νέους κύκλους 
που θα είναι τα δώρα σας !!!

ΤΑΥΡΟΣ
Βρίσκεστε σε μια περίοδο αλλαγών στη ζωή σας πολύ καθοριστική 
για την εξέλιξή σας αυτή τη χρονιά, που έρχεται αυθαίρετα δυναμική 
να χρωματίσει την δωδεκάμηνη διάρκειά της. Απαιτητικό κι 
ανατρεπτικό το 2022.. γι’ αυτό πρέπει να φανείτε συνετοί και δυνατοί 
πριν αρχίσετε να μετράτε τα θέλω σας. Οι εκλείψεις στον άξονά σας, 
φέρνουν ξεκαθαρίσματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, παράλληλα ο 
Κρόνος ζητά να αναλάβετε ευθύνες στα επαγγελματικά. Το ερωτικό 
παιχνίδι φουντώνει 5-29/9 και 23/10-16/11 όπου θα απολαύσετε 
στιγμές πάθους. Με τον Δια στον Κριό από 11/5-28/10 θα έχετε την 
τύχη με το μέρος σας κι έναν φύλακα άγγελο που θα επουλώνει 
τις πληγές σας. Αυτή η χρονιά είναι λαμπερή σαν μαργαριτάρι, 
ανακαλύψτε την κι αφήστε τη λάμψη της να σας πλημμυρίσει!

ΔΙΔΥΜΟΙ
Το 2022 είναι η χρονιά που θα σας βάλει σε σκέψεις σε ότι αφορά 
στόχους και επιθυμίες.  Οι συνθήκες θα βοηθήσουν να καθιερώσετε 
νέες απόψεις στη διαδρομή σας, με την συνάντηση Δία Ποσειδώνα 
θα δοθεί νέα διάσταση στην καριέρα σας. Οι αλλαγές και μετά τον 
τερματισμό των εκλείψεων θα ανοίξουν διάπλατα το δρόμο σας. Θα 
χρειαστεί ωστόσο να αποφύγετε τη τρέλα του Άρη που από 29/10 
γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιό σας. Φορώντας ένα πέπλο ασφάλειας 
που σας παρέχει ο Κρόνος κάνετε το ορμητήριο των ονείρων 
σας μοναδικό και την επιβράβευση που περιμένατε, το κλειδί για 
την υλοποίηση! Αν είστε συνετοί το πρώτο εξάμηνο θα δείτε να 
τακτοποιούνται και τα οικονομικά σας. Με τον Δία στον Κριό από 
11/5-28/10 και 21/12 θα νιώσετε πως οι φίλοι θα είναι δίπλα σας 
με θαυμασμό.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το 2022 είναι μια χρονιά αξιόλογη και επεκτατική  με κομβική 
διάσταση παρά τις γενικότερες δυσκολίες γύρω σας, είναι άκρως 
μελωδική!! Οι αλλαγές είναι απαραίτητες, μπορείτε όμως να 
βάλετε αέρα στα πανιά σας και να επεκτείνετε τους ορίζοντές σας.                    
Ο Πλούτωνας προτρέπει να ενδυναμώσετε τις άμυνές σας, κι ενώ ο 
Κρόνος κι οι εκλείψεις της χρονιάς σας δημιουργούν άγχος, εσείς 
έχοντας ανοιχτούς διαύλους πορεύεστε ατάραχοι κι ευτυχισμένοι. 
Με τον Δία στον Κριό (11/5-28/10) κατατάσσεστε στους τυχερούς 
της χρονιάς αφού θα δώσει ώθηση στα επαγ/τικά σας οράματα. 
Η σύνοδος Αφροδίτης Άρη Πλούτωνα αρχές Μαρτίου αποτελεί 
σημείο αναφοράς στις σχέσεις σας γι’ αυτό ότι κάνετε η τολμήσετε, 
φροντίστε να είναι κι η πραγματική σας επιθυμία. 

ΛΕΩΝ
Το 2022 θα είναι μια χρονιά αλλαγής κι ανανέωσης, φέρνει νέα 
δεδομένα και καρπούς που θα τροφοδοτήσουν τις αντιστάσεις 
σας για το ΄23. Οι αγώνες θα συνεχιστούν με τη θέση του Κρόνου 
απέναντι να δοκιμάζει τις αντοχές σας κι η δυσαρμονία του με τον 
Ουρανό θα ενισχύσει τα οικογενειακά θέματα κι ότι αφορά τις επαγ/
κες συνεργασίες. Οι εκλείψεις στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού σας 
επηρεάζουν Απρίλη και Νοέμβρη, όπως κι ο Άρης στην ανάδρομη 
πορεία του που δυσκολεύει συνεργασίες και πελατεία. Παρότι 
θα είστε εκνευρισμένοι από την ανάδρομη πορεία του (29/10) οι 
συναντήσεις με φίλους και το φλερτ θα σας βοηθήσει να αμυνθείτε 
σε αυτές τις περίεργες καταστάσεις. Το 2022 θα ενισχύσει τις 
αντοχές σας, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται μην αμελήσετε να κάνετε 
βήματα προόδου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το 2022 κάνει την είσοδό του με μια εκπληκτική δυναμική 
ανανέωσης που χρειάζεται για να ενισχυθεί η υπομονή σας γι αυτό 
καλωσορίστε το με όλες τις τιμές που απαιτούνται. Η προσωπική 
σας ζωή με την σύνοδο Δία Ποσειδώνα φωτίζεται με αισιοδοξία 
διατηρώντας την ισορροπία στις συναισθηματικές σχέσεις, 
φέρνοντας ένα ποτάμι συναισθημάτων που παρασύρει. Ο Δίας απ΄ 
τον Κριό θα φέρει ανανέωση κι ενίσχυση τύχης σε οικονομικά  κι 
οικογενειακές σχέσεις, ωστόσο η προσοχή σας θα είναι στραμμένη 
στην καριέρα αφού ο Άρης θα αυξάνει τις απαιτήσεις. Η νέα χρονιά 
είναι μια χρονιά ξεχωριστή τόσο σε επίπεδο προσωπικής όσο και 
οικονομικής ανάπτυξης. Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες και χαρείτε τη 
ζεστασιά και την τρυφερότητα των ανθρώπινων σχέσεων στη φιλία 
και την εργασία!!

ΖΥΓΟΣ
Αυτή η χρονιά μπαίνει δυναμικά στη ζωή σας γόνιμη και τυχερή με 
απίστευτες ιδέες υλοποίησης για να πορευτείτε. Στο επίκεντρο οι 
σχέσεις, [όπου θα χρειαστεί να αλλάξετε τον τρόπο που χειρίζεστε 
τα οικογενειακά θέματα κ’ να αποφύγετε όσες σχέσεις είναι 
τοξικές. Σ΄ αυτό θα παίξουν ρόλο οι εκλείψεις όπου θα σας δώσουν 
τη δυνατότητα να δείτε τις ανασφάλειές σας. Με την Αφροδίτη 
στο ζώδιο σας 29/9-23/10 και το πέρασμα του Δία απέναντί σας 
γίνεστε το αντικείμενο του πόθου ωστόσο καλό είναι να κρατάτε 
κι αποστάσεις 24/5-5/7 εκεί που απαιτείται. Φανείτε προνοητικοί 
στη διαχείριση των χρημάτων Μάιο και Νοέμβριο κι αξιοποιήστε τις 
ευκαιρίες κάνοντας επαγγελματικά ανοίγματα. Η χρονιά αυτή είναι 
πλούσια σε ευκαιρίες.. αγκαλιάστε τες!!! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η νέα χρονιά θα είναι χρονιά σημαντικής ανάπτυξης και προόδου 
που θα αποτελέσει αντικείμενο μετάβασης.. το ΄χρυσό κλειδί΄ 
που θα ξεκλειδώσει τα θετικά ως το 2026. Βέβαια θα υπάρξουν 
δοκιμασίες και  προκλήσεις με τις αναταράξεις του Ουρανού και τις 
εκλείψεις που στοχεύουν σχέσεις και συνεργασίες. Νέες γνωριμίες 
και ειδύλλια θα φανούν, 15/4 -24/5 όπου θα εκτοξευτεί το πάθος, 
ιδιαίτερα στο τέλος Απριλίου με τη σύνοδο Δία Αφροδίτης και όταν 
η Αφροδίτη μπει στο ζώδιό σας 23/10-16/11. Στον εργασιακό τομέα 
δύσκολα θα ξεφύγετε τις ευθύνες, τα αποτελέσματα επιμελούς 
εργασίας όμως θα είναι αυτά που θα φέρουν και την οικονομική 
αφθονία, ωστόσο οφείλετε να είστε διακριτικοί με την τσέπη σας. 
Συνειδητοποιήστε πως κρύβετε δυνάμεις μέσα σας.. αυτό θα 
συμβάλλει θετικά σε μια χρονιά  όμορφη και λαμπερή!!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το 2022 έρχεται να εξομαλύνει τα πράγματα και να βοηθήσει να 
γίνουν ευκολότερα οι όποιες αναπροσαρμογές απαιτούνται. Αυτά 
που θα εισπράξετε θα είναι οι καλές προοπτικές και η υποστήριξη 
από το κοντινό σας περιβάλλον. Έρχονται πολλές αλλαγές στη ζωή 
σας, αυτές θα είναι και το εισιτήριο για μια χρονιά γεμάτη χαρά!  
Στην προσωπική σας ζωή όσοι είστε δεσμευμένοι θα μπορέσετε 
να διορθώσετε και να εδραιώσετε τη σχέση σας. Κάποιοι κάτω από 
την επιρροή του Άρη από την Άνοιξη θα κανονίσετε ημερομηνία 
γάμου! Την περίοδο που αναδρομεί (29/10-13/1 του΄23) καλό θα 
είναι να απέχετε απ’ τις κόντρες. Οι εκλείψεις δονούν το εργασιακό 
περιβάλλον όμως στα οικονομικά θα έχετε την ευκαιρία να βγείτε 
από τους περιορισμούς. Διεκδικήστε οτι δικαιωματικά σας ανήκει 
και προχωρήστε μπροστά!!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Το 2022 είναι η χρονιά που θα φέρει αλλαγές, καλές και δύσκολες.. 
συνάμα θα δώσει δυνατότητες ανανέωσης και επέκτασης. Ήρθε το 
πλήρωμα του χρόνου να σας εξαιρέσει απ΄ τις μεγάλες ταλαιπωρίες 
δίχως αυτό να σημαίνει πως δεν θα σας αγγίξουν κι οι μικρές!!  
Ο οικονομικός επαναπροσδιορισμός είναι αναγκαίος αφού η θέση 
του Κρόνου εκεί πιέζει. Οι εκλείψεις φέρνουν πρόσωπα μοιραία που 
εισβάλλουν στη ζωή σας ανοίγοντας νέα κεφάλαια στα προσωπικά, 
οι δε περιστάσεις, θα βοηθήσουν πολλούς να προχωρήσετε σε 
επισημοποίηση λίγο μετά τον Ιούλιο. Η σύνοδος Δία Ποσειδώνα όσο 
ελπιδοφόρα κι αν είναι κρύβει παγίδες, όταν περάσει ο Δίας στον 
Κριό 11/5 ως 29/10 θα σας τονώσει, θα βελτιώσει οικογενειακές και 
επαγγελματικές σχέσεις, χαρίζοντας μεγάλη τύχη στο σπιτικό σας!!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η νέα χρονιά θα είναι εκείνη που θα σας δώσει ελπίδες ανάτασης 
οδηγώντας σας προς το καλύτερο κι ο πλανήτης της τύχης θα 
σας χαρίσει την εύνοιά του. Οι εκλείψεις Μαΐου κι Οκτωβρίου θα 
αποφέρουν αναγνώριση κι ανταμοιβή, η επαγγελματική σας καριέρα 
κι επιτυχία θα είναι δεδομένα. Τα οικονομικά σας θα ανθίσουν 
κυριολεκτικά την άνοιξη κ’ τους 2 τελευταίους μήνες της χρονιάς και 
σ΄αυτό θα συντελέσετε εσείς. Δεν αποκλείεται κάποιοι να προβείτε 
σε ένα τολμηρό βήμα αξιοποιώντας τις γνωριμίες σχετικά με την 
οικονομική σας εξέλιξη. Η σταθερότητα ενός δεσμού ή γάμου δεν θα 
είναι το δυνατό σας χαρτί αυτή την χρονιά, θα΄ χετε απώλειες ακόμα 
και στις φιλίες σας. Η κοινωνική σας ζωή είναι το φωτεινό σημείο.. 
πείτε ναι στις ευκαιρίες και συνεργαστείτε με την εύνοιά σας!!

ΙΧΘΥΣ
Το 2022 σας βρίσκει φρέσκους κι ανανεωμένους με σύμμαχο τον 
Δια που φέρνει στο διάβα του έναν άνεμο αισιοδοξίας τόσο σε 
προσωπικά θέματα όσο και στον χώρο δραστηριοποίησης. Οι θετικές 
ενέργειες απ’ την αρχή της χρονιάς θα κυριαρχήσουν, η οικογένεια 
θα σας παρέχει υποστήριξη και τεράστιες δόσεις αισιοδοξίας. Με 
τον Δία στον Κριό απο 11/5-28/10 θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε 
τα οικονομικά σχέδιά σας στο μέγιστο αφού πλημμυρίζετε τύχη. 
Μάιο και Νοέμβριο, την περίοδο των εκλείψεων θα αντιμετωπίσετε 
κάποιες αντιξοότητες, το ίδιο κι όταν ο Ερμής κινείται ανάδρομος 
(11/9-2/10). Παρ΄ όλο που η χρονιά για τα αισθηματικά  ξεκινά 
περίεργα, απ΄τον Ιούνιο ενισχύεται η ρομαντική σας πλευρά. Το 
2022 έρχεται να σας χαροποιήσει, να σας δωρίσει.. όλα δείχνουν 
πως με μοναδικό όπλο τη δική σας καλή πρόθεση, η ιστορία αλλάζει, 
όπως κι η ταχύτητα!!

Ετήσιες προβλέψεις για το 2022

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! ! ! ! !

Ζώδια από.... την ΆλκηστιςΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  B A X T E R : 
Δερμάτινο για Kawasaki z 750.  
Τηλ.: 6937930492 (Κωδ:24495)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ: 
Καινούριο στο κουτί του. 
Τιμή 100€ (αγορά 250€).  
Τηλ.: 6976510068 (Κωδ:24591)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΙΖΑ: Caterpillar 
955, σε άριστη κατάσταση.  
Τηλ.: 6908604494 (Κωδ:24588)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ: Από 
φορτηγό VOLVO 500άρι καινούρια 
στο κουτί της από Γερμανία. 
Τιμή 400€. Τηλ.: 6976510068 
(Κωδ:24590)
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι :  Μ η χ α ν ι σ μ ό ς 
κοτσαδούρας αυτοκινήτου μαζί 
με την καλωδίωση, για ΙΧ μάρκας 
SUSUKI SWIFT, μοντέλο 2007. 
Τιμή 120€. Τηλ.: 6983520555 
(Κωδ:24578)
Τ Ρ Ο Μ Π Α  Α Ν ΑΤ Ρ Ο Π Η Σ : 
Πωλείται από νταλίκα. Τιμή 200€. 
Τηλ.: 6976510068 (Κωδ:24592)

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΗ BI-PAP: Κατάλληλη 

για άπνοιες, ΧΑΠ, σε άριστη 

κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας.  

Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:24568)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΟ: Δίσκαλο 

Viscount RBX 3000 με πατήματα, 

που κλείνει. Κατάλληλο και για 

εκκλησιαστικό όργανο. Σε πολύ 

καλή κατάσταση. Τιμή 400€. 

Τηλ.: 2223024249, 6989720453 

(Κωδ:24539)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ: 

Είδη δώρων, δερμάτινα, είδη 

κομμωτηρίου, φο μπιζού 

και πολλά άλλα, εξαιρετικής 

ποιότητας. Τηλ.: 6944293438 

(Κωδ:22759)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΣΟΜΠΑ: Ξύλου piazzetta, 

σε άριστη κατάσταση, μόνο 

1000€ από 3.500€ αγορά.  

Τηλ.: 6937627485 (Κωδ:24537)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 
Σ Ω Μ Α :  Υ π έ ρ υ θ ρ η ς  
ακτινοβολίας(infrared panel 
heater) με θερμοστάτη ακριβείας. 
Χαρακτηριστικά προϊόντος: 1000w. 
Μόνο 5 μήνες χρήσης, σχεδόν 
ολοκαίνουριο. Είναι θερμαντικό 
σώμα τοίχου. Διαστάσεις 
120Χ60cm. Είναι μεγάλο και είναι 
κατάλληλο και για μεγάλο χώρο.
Ο χώρος θερμαίνεται αμέσως. 
Τοποθεσία Σέρρες. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6939380204 Για 
περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ επικοινωνήστε. 
(Κωδ:24655)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μη ομιλούσα συσκευή 
κ ινηματογράφου:  COPAL 
SECONIC 290 DUAL, σε καλή 
κατάσταση, άνω των 50 ετών 
(Αντίκα). Πολύ καλό είδος που 
μπορεί να εκτεθεί σε εκθέσεις, 
βιτρίνες κλπ. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:24561)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΤΙΓΚΕΛΙ: 
Σε άριστη κατάσταση, 
ελαφρώς μεταχειρ ισμένη.  
Τηλ.: 6906462657 (Κωδ:24514)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΥΦΙΚΟ: Σε άριστη 
κατάσταση, φορεμένο 1 φορά, 
λευκού χρώματος, ραμμένο σε 
μοδίστρα, μεγέθους s/m, που 
μπορεί να προσαρμοστεί. Τιμή 500€ 
Τηλ.:  6984136064 (Κωδ:24516)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ: Σε άριστη 
κατάσταση, γυναικείο με καλάθι, 
πράσινο χρώμα, παλιό στυλ.  
Τηλ.: 6988571836 (Κωδ:24456)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ: Πολύ γερό, σε 
καλή κατάσταση. Τιμή 50€.  
Τηλ.: 6972342785 (Κωδ:24460)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΙΚΑΚΙ: Με 11037 
τραγούδια, ελληνικά και ξένα 
όλων των ειδών, νησιώτικα, 
χορευτικά, ποπ, ροκ, τζαζ, ρέγγε, 
κτλ. Οι πιο top επιτυχίες όλων των 
ετών από το 1960 έως σήμερα, 
ταξινομημένες ανά είδος, έτος, 
συγκρότημα, τίτλος, άλμπουμ.  
Τηλ.: 6973397711 (Κωδ:24596)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΤΡΟΧΟ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ: Mε καλάθι,  
7 ταχυτήτων. Ολοκαίνουριο. 
Γίνεται και βενζινοκίνητο και 
ηλεκτροκίνητο. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6943073271 (Κωδ:24267)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αραμπάς ‘’ κάρο’’, 
με 4 τροχούς. Τηλ.: 6988054268 
(Κωδ:24611)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΙΒΛΙΑ: Αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων, ιστορικά 
και λογοτεχνικά. Λιγότερο από 
τη μισή τιμή. Σε κατάσταση 
άριστη, σχεδόν αμεταχείριστα.  
Τηλ.: 6943252074 (Κωδ:24641)

συνέχεια στη σελ. 13
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l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΑ: Ελαίου, 
παλαιά, 1600 κιλών. Τηλ.: 6988054268 
(Κωδ:24610)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ: Ταχείας συνδέσεως 
μεταλλικές, 6μ έκαστη. Τιμή προσιτή.  
Τηλ.: 6974992763 (Κωδ:24168)

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ:  Πωλούνται   
2 φωτοβολταϊκά πάνελ, 110w, 1 inverter 
24volt, 500watt, 1 ρυθμιστής φόρτισης 
Γερμανικής προέλευσης. Τιμή 600€ όλα μαζί.  
Τηλ.: 6934380300 (Κωδ:24484)

ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ: Ζητείται 
κρεβάτι διπλό με 2 κομοδίνα και τουαλέτα, 
σε καλή κατάσταση, για ηλικιωμένη κυρία με 
προβλήματα υγείας, (δωρεάν). Όποιος έχει 
την ευγενή καλοσύνη και ευαισθητοποιηθεί 
ας καλέσει στο τηλέφωνο: 6977791753 Χωρίς 
απόκρυψη (Κωδ:24426)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (ΔΡΟΜΟΥ): Ζητείται 
επειγόντως, σε καλή κατάσταση, άνευ 
χρημάτων (δωρεάν), από άτομο με νευρολογικά 
προβλήματα στα πόδια, για να κινείται. Όποιος 
έχει την ευγενή καλοσύνη και ευαισθητοποιηθεί 
ας καλέσει στο τηλέφωνο: 6977791753 Χωρίς 
απόκρυψη (Κωδ:24309)

ΠΩΛΗΣΗ  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΧΙΒΑΔΑ: Για περιστρεφόμενη 
τσάπα, σχεδόν καινούρια. Τηλ.: 6908604494, 
2221022537 (Κωδ:24586)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ: Έτοιμο για δουλειά, 

14Ε, σε αρίστη κατάσταση. Τιμή 15000€.  

Τηλ.: 6908604494 (Κωδ:24587)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΥΒΑΣ: 60 πόντων, για liebherr 

περιστρεφόμενη τσάπα. Τηλ.: 2221022537, 

6908604494 (Κωδ:24585)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ Belarus: 4Χ4, 22hp, 

του ‘95. Τιμή 4000€. Τηλ.: 2221078402, 

6973462731 (Κωδ:24176)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΡΕΖΑ: Σκαπτικό κήπου, μάρκας 

OLIO-mac, 5,5hp, ελαφρώς μεταχειρισμένο  

2 ετών, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 6983520555 

(Κωδ:24579)

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Πωλείται LAPTOP TOSHIBA: Satellite 

A100-071, μεγάλη οθόνη,  λειτουργικό, σε 

πολή καλή κ α τ ά σ τ α σ η .  Τι μ ή  1 5 0 €  

Τηλ.: 2221050143 (Κωδ:24562) 

l Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  Ε Ν Ι Σ Χ Υ Τ Η Σ  (ΣΠΙΤΙΟΥ): 

SONY 4X160, 210watt. Σε πολύ καλή 

κατάσταση. Τιμή 250€ Τηλ.: 6979047281 

Ώρες επικοινωνίας μετά τις 17:00  

Όχι απόκρυψη (Κωδ:24640)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΑΔΙΟ: Sony cd player, με κα-

σετόφωνο. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 45€.  

Τηλ.: 6909590272, 6984096692 (Κωδ:23932)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟ-

ΤΗΜΑ TECHNICS: Ενισχυτής,  πικάπ, 

ραδιόφωνο και equalizer, fisher, 

με δίσκους 33 στροφών. Ευκαιρία.  

Τηλ.: 6974259979 (Κωδ:22717)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ: Πωλούνται με πάγκο 

ντουλάπια 1,40m, σε πολύ καλή κατάσταση από 

ανακαίνιση με νιπτήρα κ.α. σε λάκα χρώμα μπεζ 

ανοικτό ο πάγκος και τα ντουλάπια άσπρα. Τιμή 

συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:24558)

ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΜΠΑΜΠΟΥ: Πωλούνται 

ολακαίνουριες, με τις μαξιλάρες τους.  

Τιμή 300€. Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24242)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Διθέσιος και μονοθέσια 
πολυθρόνα, μεταχειρισμένα. Σε πολύ καλή 
τιμή 100€ και τα δύο. Τηλ.: 6983949330 
(Κωδ:24511)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Τριθέσιος, καναπές 
κρεβάτι, σε άριστη κατάσταση, σε πολύ καλή 
τιμή. Τηλ.: 6945596584 (Κωδ:24574)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ: Σε πολύ 
καλή κατάσταση, διαστάσεις  πλάτος 1,42 
βάθος 1μ. ύψος 0,87. Τιμή ευκαιρίας 150€.  
Τηλ.: 6983520555 (Κωδ:24577)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙ ΥΠΕΡΔΙΠΛΟ: Ξύλινο, 
κουμπωτό, χρώμα καρυδί, σε πολύ καλή 
κατάσταση (χωρίς στρώμα), με τις τάβλες.  
Τιμή 100€. Τηλ.: 6981120349 (Κωδ:24481)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙ: Ημίδιπλο, σιδερένιο, 
ολοκαίνουριο, με ορθοπεδικό στρώμα.  
Τιμή 350€. Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24240)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: Ξύλινη καρυδιά 
αντίκα, 85 ετών μονόφυλλη με διαστάσεις 
180Χ250Χ60. Τιμή 300€. Τηλ.: 6976878520 
Κος Μιχάλης (Κωδ:24546)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ:  
Σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6948786690 (Κωδ:24615)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

συνέχεια στη σελ. 14
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ SINGER: 

Ποδοκίνητη, μαντεμένια, του ‘50, 

λειτουργικότατη, κεντήματος και ραψίματος. 

Τιμή 150€. Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24241)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ: 

Αποτελείται από 4θέσιο καναπέ, 2 μεγάλες 

πολυθρόνες , 2 καρέκλες, 3 τραπεζάκια, ένα 

μεγάλο, 2 μικρά, βαρύ δεμένο σαλόνι. Άριστη 

κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη.  Τηλ.  6948786690 

(Κωδ:24614)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Που αποτελείται από 
4θέσιο καναπέ, 2 πολυθρόνες, όλα από ξύλο 
οξυάς, στυλ άνακτος. Αχρησιμοποίητο σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή 1000€. Τηλ.: 6909590272 
(Κωδ:24239)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Που αποτελείται από 
τριθέσιο και διθέσιο καναπέ, ελάχιστα 
χρησιμοποιημένο σε πολύ καλή κατάσταση, 
επώνυμο ιταλικής προέλευσης, χρώματος 
μπεζ καφέ με ξύλο οξιάς. Πωλείται λόγω 
αναχώρησης. Τιμή 1000€. Τηλ.: 2221089286, 

6943295446, 6978590007 (Κωδ:24486)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΑΝ ΑΝΤΙΚΑ: Σε άριστη 

κατάσταση, φρεσκολουστραρισμένο.  

Τιμή 150€. Τηλ.: 2221024584 (Κωδ:24645)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΤ ΤΣΑΓΙΕΡΑΣ: Επάργυρη 6 

τεμαχίων, άνω των 50 ετών σε πολύ καλή 

κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 

(Κωδ:24560)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΜΠΑ PELLET: Σε άριστη 

κατάσταση, ilaria, raveli, 10kw, ελάχιστα 

χρησιμοποιημένη. Τιμή 1200€ από 3000€. 

Τηλ.: 6976396606, 2228031235 (Κωδ:24566)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Τραπέζι μακρόστενο 

με 6 καρέκλες, ξύλο καρυδιά, σε άριστη 

κατάσταση. Τηλ.: 6932254135 Κος Κώστας 

(Κωδ:24499)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ: Eskimo 2πορτο, σε πολύ 

καλή κατάσταση, με διαστάσεις: ύψος 1,60 

πλάτος 0,59 βάθος 0,56. Περιοχή Χαλκουτσίου 

Ωρωπού. Τιμή 150€Τηλ.: 6972848863 Κος 

Γιάννης (Κωδ:24500)

l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ: Κομμάτια σύνθετο 

από μαόνι ξύλο, σε άριστη κατάσταση, 

πολυχρηστικά. Τιμή 40€ έκαστο.  

Τηλ.: 2221084584 (Κωδ:24650)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ: Χειροποίητα, 

καινούρια αχρησιμοποίητα. Τηλ.: 6937930492 

(Κωδ:24494)

l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΙΑΤΑ ΠΗΛΙΝΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ 

ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ. ΤΙΜΗ 15€/τεμ.  

Τηλ.: 2221024584 (Κωδ:24651)

ΣΕΡΒΑΝ ΣΕΤ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Πωλείται 

χειροποίητο του 1940, οικογενειακό 

κειμήλιο, σετ ασορτι με έξι καρέκλες η 

τραπεζαρία. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22755)

ΖΩΑΚΙΑ

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΓΑΤΟΣ :2 ετών, ράτσας Αγκύρας, 

στειρωμένος, στην περιοχή της Χαλκίδας. 

Μόνο ζωόφιλοι. Τηλ.: 6985605153. Ώρες 

επικοινωνίας: 10:00πμ-14:00 (Κωδ:24527)

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΜΒΡΟΣ: 1) Ανεμβολίαστος  

2) Αντι»αιολικός»(όχι άλλες ανεμογεννήτριες, 

θα πετάξει η Εύβοια). Σεξ μετά τον γάμο.

Μήνυμα γραπτό στο 6944234658 (Κωδ:24624)

ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Εμφανίσιμος επιθυμεί 

γνωριμία με κυρία έως 50 ετών για σχέση, 

παρέα και ότι προκύψει. Τηλ.: 6988698082 

(Κωδ:24583)

συνέχεια στη σελ. 15
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ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Ζητά 

κυρία 50 έως 58 ετών για σοβαρή σχέση. 

Τηλ.: 6977152620 (ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ) 

(Κωδ:24482)

ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ: Εμφανίσιμη, οικονομικά 

ανεξάρτητη, ζητά κύριο 55 έως 65 ετών, 

ανεξάρτητο, για σοβαρή γνωριμία. Τηλ.: 

6984564370 Όχι απόκρυψη. (Κωδ:24304)

ΚΥΡΙΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ 1,79 ΑΝΑΖΗΤΑ 

ΚΥΡΙΑ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ 

ΚΑΙ ΌΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ. ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ.  

ΤΗΛ.: 6934026350 (Κωδ:23686)

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ  

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Ζητά απογευματινή εργασία 

στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.  

Τηλ.: 6981024553 (Κωδ. 24659)

ΟΡΙΟ - ΟΞΥΛΙΘΟΣ - Δ. ΚΥΜΗΣ: Πωλείται 

αγροτεμάχιο 1052τμ, περιοχή όρια Οριού 

-Οξυλίθου, 5 λεπτά από τον Οξύλιθο και την 
παραλία του Στομίου. Έχει 10 δέντρα ελιές 
κυρίως, με νοτιοδυτικό προσανατολισμό, 
αμφιθεατρικό ιδανικό για καλλιέργειες Ελιάς, 
Συκιάς. Τιμή 10000€ Τηλ.: 6907646863 Κος 
Γιώργος (Κωδ. 24658)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ: 
Με εμπειρία 40 ετών στην ευρύτερη περιοχή 
Ερέτριας. Τηλ.: 6948509297 (Κωδ. 24660)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε λάντζα, 
καθώς και σε καθαριότητα, σε συνεργεία, σε 
ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, μαγειρεία, ταβέρνες, 
με εμπειρία. Τηλ.: 6944780296 (Κωδ. 24663)
ΛΙΜΝΗ-ΧΡΟΝΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 4στρ 
με υπέροχη θέα, 500μ από θάλασσα, τιμή 

συζητήσιμη. Τηλ.: 6937944140

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

Α) Μπουφάν μηχανής Modeka, αντρικό, 

μέγεθος xl, 

Β) Κράνος μηχανής πολύ καλή ποιότητα.
Είναι και τα δύο ελάχιστα χρησιμοποιημένα,  
σε άριστη κατάσταση.
Τιμή πώλησης 100€ και τα δύο (από 230€).
Τηλ.: 6980798357 / 6980791631 (Κωδ. 24661)
ΣΤΟΜΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ: Ενοικιάζεται κατάστημα 
στο Στόμιο Oξυλίθου,  για κάθε επαγγελματική 
χρήση. ΠΕΑ Γ, Έτος κτήσεως 1992.  
Τηλ.: 6970885369
ΨΑΧΝΑ ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται διαμέρισμα 
δευτέρου ορόφου, Ομήρου κ’ Μακεδονομάχων 
24, 101τμ, Α/Θ. ΠΕΑ Η Έτος κτήσεως 1979 
Τηλ.: 6907907150

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ




