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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

l ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ: Νετάρω  Τιμή 3,40€. 
Αρματώνω Τιμή 6,90€. Ενοικιάζω επίσης. 
Σας στέλνω τα παραγάδια σε άλλες πόλεις, 
με μεταφορική, σε πολύ οικονομική τιμή. 
Τηλ.: 6986061208 (Κωδ:25313)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΛΑΔΕΜΑ 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: Κλάδεμα δέντρων, 
ελιάς και άλλων, κοπή χόρτων και 
καθαρισμούς σε αυλές, κήπους και 
χωράφια. Καθαρίζει οικόπεδα, ασβεστώνει 
μάντρες, ραντίζει δέντρα.  Διαθέτει όλα 
τα εργαλεία και τα μηχανήματα. Τηλ.: 
6958209650 Κος Βαγγέλης (Κωδ:24871) 
 
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:24896)  
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) 
 
l ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ : Συλλογή 
ελαιοκάρπου, με μεγάλη εμπειρία, σε καλές 
τιμές. Τηλ.: 6976894820 (Κωδ:25385) 
 
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, καθώς και συλλογή σιδήρων 
και μεταφορά τους στην ανακύκλωση. Τηλ.: 
6976894820, 6970341299 (Κωδ:24648) 
 

ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ: 
Με την ώρα στις περιοχές Χαλκίδα, 
Κάνηθος, Δροσιά, με 25ετή προϋπηρεσία. 
Επίσης μπορώ   να ανταλλάσσω ρεπό 
τα Σαββατοκύριακα. Ειδικευμένη στις 
κατακλίσεις, κάνω και αντιπηκτικές 
ενέσεις. Τηλ.: 6981583873 (Κωδ:25198) 
 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΩΝ: 
Kύριος αναλαμβάνει την καθαριότητα και 
περιποίηση σε αυλές, κήπους, οικόπεδα,  στις 
περιοχές Χαλκίδα, Βασιλικό, Μαλακώντα, 
Ερέτρια. Τηλ.: 6972922309 (Κωδ:25194) 
 

ΚΥΡΙΑ 56 ΕΤΩΝ ΣΟΒΑΡΗ ΜΕ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑ: Αναζητώ εργασία για φύλαξη 
και προσοχή μικρού παιδιού έως 5 
ετών, μόνο στην περιοχή της Χαλκί-
δας. Τηλ.: 6945051098 (Κωδ:25254)  

ΚΥΡΙΑ ME ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη 
φύλαξη παιδιών και τη μεταφορά τους στο 
σχολείο. Με εμπειρία εργασίας σε παιδικούς 
σταθμούς και ιδρύματα και με συστάσεις. Στην 
ευρύτερη περιοχή Ωρωπού (Δήλεσι, Χαλ-
κούτσι κ.α.) Τηλ.: 6955847912 (Κωδ:25191) 
 
l ΚΥΡΙΑ ME ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη 
φύλαξη παιδιών, τη μελέτη τους και τη μετακί-
νησή τους σε εξωτερικές δραστηριότητες. Στην 
ευρύτερη περιοχή Σκάλας Ωρωπού (Δήλεσι, 
Χαλκούτσι κ.α.) Τηλ.: 6955847912 (Κωδ:25406) 
 
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : Για φύλα-
ξη ηλικιωμένων και οικιακές εργασίες. Πε-
ριοχή Χαλκίδα, Δροσιά και κοντινές πε-
ριοχές. Τηλ.: 6980141709 (Κωδ:25134) 

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:  
Διαθέτει εμπειρία ετών ως υπάλληλος γρα-
φείου και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μπο-
ρεί να αναλάβει, τηλεφωνικές επικοινω-
νίες και κατασκευές χειροτεχνικές. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6979243602 (Κωδ:25307) 
 
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη ηλικιω-
μένων (όχι κατάκοιτων) σαν εσωτερική, με με-
γάλη εμπειρία, στις περιοχές Χαλκίδα, Βασιλικό, 
Ερέτρια, Ψαχνά, Δροσιά, Βαθύ, Δήλεσι, Ωρωπό, 
Μαρκόπουλο. Τηλ.: 6936837531 (Κωδ:25279) 
 
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ    ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη 
ηλικιωμένων και ως εσωτερική και για πρωί 
απόγευμα ή νύχτα, στη Χαλκίδα και τις γύρω 
περιοχές. Τηλ.: 6998141513 (Κωδ:25031) 
 
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως λαντζι-
έρα και για καθαριότητα επ. χώρων, ξε-
νοδοχείων, σχολείων, κήπων, με με-
γάλη εμπειρία εργασίας. Στις περιοχές 
Χαλκίδα, Αρτάκη, Δροσιά, Βασιλικό, Λευκαντί. 
Τηλ.: 6992766571, 6993210664 (Κωδ:25274) 
 
 

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

ή αποστολή στα emails:

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.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: 
Σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς. ΣΕ ΠΟΛΥ 
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. Μεγάλη εμπειρία, ερ-
γασία σε σχολεία,  εμπιστοσύνη και υπευ-

θυνότητα. Τηλ.: 6976894820 (Κωδ:25168) 

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: Ξενοδοχεία, κρεοπω-
λεία, εργοστάσια, βιοτεχνίες, γραφεία, σκάλες, 
πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία, παιδικούς σταθ-
μούς και κάθε άλλο επαγγελματικό χώρο, με 
άτομα εμπιστοσύνης γρήγορα και οικονομικά. 
Τηλ.: 6976894820, 6970341299 (Κωδ:24649) 
 
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη ηλι-
κιωμένων ατόμων, πρωί απόγευμα, στην 
περιοχή της Χαλκίδας, με εμπειρία χρό-
νων. Τηλ.: 6992307753 (Κωδ:25421) 
 
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη ηλι-
κιωμένων για ημέρα, νύχτα ή σαν εσω-
τερική, στη Χαλκίδα. Με μεγάλη εμπει-
ρία. Τηλ.: 6992800304 (Κωδ:25369) 
 
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη ηλι-
κιωμένων, ως εσωτερική ή για πρωί και 
απόγευμα, με μεγάλη εμπειρία εργα-
σίας, στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 
6992766571, 6993210664 (Κωδ:25275) 
 
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φροντίδα ηλι-
κιωμένων ατόμων, και σαν εσωτερική 
και για την ημέρα, με εμπειρία, στη Χαλ-
κίδα. Τηλ.: 6995372480 (Κωδ:25296) 
 
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη ηλικιωμένων 
με εμπειρία 10 ετών και εσωτερική και πρωί από-
γευμα ή βράδυ. Τηλ.: 6988683287 (Κωδ:24981) 
 
l ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για γραμματεια-
κή υποστήριξη, σαν υπάλληλος γραφείου.  
Διαθέτει πτυχία: Nομικής, Αγγλικών, Η/Υ. Με 
μεγάλη εμπειρία εργασίας ως υπάλληλος 
γραφείου.  Τηλ.  6973087492 (Κωδ:25416) 
 
ΚΥΡΙΑ  ΖΗΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε βενζινάδικο, στην 
Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. Τηλ.: 6971648694 
έως 9μμ Όχι απόκρυψη (Κωδ:25221) 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ: Αναλαμβά-
νει περιποίηση κήπων, αυλές, πότισμα και τους 
καλοκαιρινούς μήνες, κλάδεμα, κούρεμα γκα-
ζόν, κ.α. Χαλκίδα και γύρω περιοχές. Σε πολύ 
χαμηλές τιμές. Τηλ.: 6976847267, 6988613698. 
Παρακαλώ όχι απόκρυψη. (Κωδ:24837) 
 
l ΚΥΡΙΟΣ ΨΑΧΝΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ: Στη Χαλκίδα, σε μεταφορική εται-
ρεία ή σε μετακομίσεις. Με εμπειρία εργασί-
ας 4 ετών. Τηλ.: 6994100709 (Κωδ:25362) 
 
ΚΥΡΙΟΣ : Ετών 72, ζητά κυρία ή κο-
πέλα, για συντροφιά, 1 ώρα/40€ ή 5 
ώρες τον μήνα 200€. Εμβολιασμέ-
νος. Τηλ.:6946730256 (Κωδ:23712) 
 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: Ζητά ανά-
λογη εργασία καθώς  φροντίδα ηλικιωμέ-
νων και παιδιών, για λίγες ώρες. Επίσης 
νοσηλεία ενέσεις, περιποίηση τραυμάτων, 
κατακλίσεων, μέτρηση σακχάρου και αρ-
τηριακής πίεσης. Τιμές οικονομικές. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6976847267 
Παρακαλώ όχι απόκρυψη. (Κωδ:24836) 
 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ: Κάτοχος ευρωπαϊκού 
πιστοποιητικού φροντίδας, αναλαμβάνει τη 
φροντίδα-νοσηλεία ηλικιωμένων γυναικών, 
όχι κατάκοιτων, όχι νυχτερινά. Μόνο εξωτε-
ρική για λίγες ώρες στη Χαλκίδα. Συστάσεις 
διαθέσιμες. Τηλ.: 6932638557 (Κωδ:23481)

ΚΥΡΙΑ ΜΕ : Εμπειρία 15 ετών και συστάσεις, 
αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ατό-
μων, πρωινές ώρες 8άωρο ή και λίγες ώρες 
το απόγευμα,  στην περιοχή της Χαλκίδας. 
Τηλ.: 6971745832, 6987026018 (Κωδ:25210) 
 
ΚΥΡΙΑ  ΜΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναλαμβά-
νει τη φύλαξη ηλικιωμένων ως εσωτερική, στη 
Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη, Βατώντα, Ψαχνά  και τις 
γύρω περιοχές. Τηλ.:  6992032843 (Κωδ:24451) 
 
l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ-
ΣΕΙΣ : Αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων 
ατόμων, ως εσωτερική, στην ευρύτερη περιοχή 
της Χαλκίδας. Τηλ.: 6976123410 (Κωδ:25420) 
 
l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη ατόμων, ως εσωτερική ή πρωί απόγευμα, 
στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. Μεγάλη 
εμπειρία 22 χρόνων σε φροντίδα και φύλα-
ξη ατόμων. Τηλ.: 6995337387 (Κωδ:25375) 
 
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ζητά εργασία 
για φύλαξη ηλικιωμένων ως εσωτερική. Μόνο 
στην Χαλκίδα. Τηλ.: 6995777037 (Κωδ:25229) 
 
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : Αναλαμβά-
νει φύλαξη ηλικιωμένων, πρωινές ώρες, 
για λίγες ώρες, καθώς και σίδερο, σε Χαλ-
κίδα, Βασιλικό, Ν. Λάμψακο, Μύτικα, 
Μπούρτζι. Τηλ.: 6977911749 (Κωδ:25264) 
 

 

l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Φύλαξη/φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων μόνο 
πρωινές ώρες. Δυνατότητα μετακίνησης σε κο-
ντινές αποστάσεις. Περιοχή Χαλκίδας, Δροσιάς.
Τηλ. επικοινωνίας: 6972634187 (Κωδ:25405)  
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σαν οδηγός, 
με δίπλωμα Β’ κατηγορίας, έως 3,5 τόνους, 
(να παρέχεται και διαμονή), ή σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες, (να του παρέχεται και δι-
αμονή). Τηλ.: 6907659443 (Κωδ:25276) 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως φύλακας 
security (χωρίς άδεια) ή σαν γηροκόμος ή 
σε λάντζα ταβέρνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία. 
(Να παρέχεται διαμονή). Επίσης αναλαμβά-
νει καθαρισμούς σε αυλές, κήπους, με χλο-
οκοπτικό. Τηλ.: 6907659443 (Κωδ:25278) 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως φύλα-
κας ή και οποιαδήποτε άλλη εργασία. Τηλ.: 
2221402273, 6946720280 (Κωδ:24174) 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ : Καθαρισμούς 
ελιάς και κλάδεμα στην περιοχή της Χαλ-
κίδας και τις γύρω περιοχές, Δροσιά, Λου-
κίσια κ.α. Τηλ.: 6980556297 (Κωδ:24470) 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ελαιοχρωματισμούς, 
χτισίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες, μερεμέ-
τια, διάφορους καθαρισμούς κήπων, κλάδε-
μα δέντρων. Τηλ.: 6980556297 (Κωδ:24621) 
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l ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ζητά να προ-
σλάβει: Εταιρεία κατασκευής εργαστη-
ριακών επίπλων με έδρα στον Αυλώνα 
Αττικής,  ηλικίας έως 35 ετών, με εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις . 
Ιδανικά να είναι κάτοικοι των γύρω περι-
οχών.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να επικοινωνήσουν με το 2295042736 
ή να στείλουν το βιογραφικό τους 
στο info@basileiou.com (Κωδ:25407) 
 
 
lΤεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή των Οινοφύτων, ζητά προ-
σωπικό για τις παρακάτω ειδικότητες : 
Α) Χειριστές μηχανημάτων (με δίπλωμα)- 
Β)Βοηθοί χειριστές   
(κλαρκ,εκσκαφέας,γερανός)  
Γ)Εργατοτεχνίτες και ανειδίκευτοι εργάτες.  
Αποστολή    βιογραφικών : info@psk.com.gr  
Τηλ. επικοινωνίας: 2221094162  
(Κωδ:25380)

l Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΝΑ-
ΖΗΤΑ: Επαγγελματία οδηγό οχημάτων 
με  δίπλωμα Γ’ και Ε’ κατηγορίας.Πλή-
ρης απασχόληση και ασφάλιση. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6978068391 (Κωδ:25431) 
 
 
 
     

Η εταιρεία boutros με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει ηλεκτρολόγο και υδραυλικό  
(τεχνίτη και βοηθητικό προσωπικό) για 
πλήρη απασχόληση σε ηλεκτρικές - 
υδραυλικές εγκαταστάσεις, φυσικό αέριο 
και συντήρηση καυστήρων.
Μισθός αναλόγως προσόντων. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
l Εμπειρία σε εγκαταστάσεις κατοικιών 
και επαγγελματικών χώρων.
l Προϋπηρεσία.
l Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας.
l Συνέπεια, εργατικότητα και ομαδικό 
πνεύμα. 
l Ε κ π λ η ρ ω μ έ ν ε ς  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ ς 
υποχρεώσεις. 
l Δίπλωμα οδήγησης.
Αποστολή βιογραφικών στο: 
info@boutros.gr | www.boutros.gr
Τηλ .  Επ ικο ινων ίας :  2221086119  
Ώρες: 10πμ έως 13:00 (Κωδ:25209) 

 
Digital marketing στέλεχος  
ζητείται από την εταιρεία  

www.vasilainas.gr   
Προσφέρουμε καριέρα σε δημιουργικό 
περιβάλλον με αποδοχές ανάλογες των 

σπουδών και  προϋπηρεσίας.  
Παρακαλώ για αποστολή βιογραφικού 

στο av@wands.gr (Κωδ:25213) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ: 
Από εταιρεία για μόνιμη εργασία. 
Μισθός ικανοποιητικός. Επιθυμη-
τή προϋπηρεσία. Τηλέφωνο Επικοι-
νωνίας: 6948004284 (Κωδ:25065)  

ETAΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
με έδρα στα Οινόφυτα Βοιωτίας ζητά:
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ – ΜΟΝΤΑΔΟΡΟ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟ
- ΜΠΟΡΙΣΤΑ
Μισθός αναλόγως προσόντων
Αποστολή βιογραφικών: 
info@assimakis.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2262032054 & 
2262032770 (Κωδ:25232)   

 
MARKETING ΣΤΕΛΕΧΟΣ :  
Ζητείται από την εταιρεία  

www.vasilainas.gr.  
Προσφέρουμε καριέρα σε δημιουργικό 
περιβάλλον με αποδοχές ανάλογες των 
σπουδών και προϋπηρεσίας.Παρακαλώ 

για αποστολή βιογραφικού στο  
av@wands.gr (Κωδ:25212)

l ZHTEITAI OIKIAKH ΒΟΗΘΟΣ: Για την περι-
ποίηση ανδρός με ειδικές ανάγκες και τις δου-
λειές του σπιτιού, να διαθέτει δικό της μεταφο-
ρικό μέσο. Από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρες 
8:30πμ έως 15:00 Μισθός 450€/μήνα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6971609523 (Κωδ:25382) 
   
l ZHTOYNTAI ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Kοπέ-
λες για εργασία σε καφέ-κρεπερί, 
στο Βασιλικό Χαλκίδας.  Τηλ. Επι-
κοινωνίας: 6976890817 (Κωδ:25389)  

l ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ 
ΧΑΛΚΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ: Υπάλληλο μπου-
φέ για τα καταστήματα που διατηρεί.
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
kokofarm15@gmail.com  (Κωδ:25379)   

l ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΧΑΛ-
ΚΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ:
Πωλητή-πωλήτρια Β2Β για εξυπηρέτηση 
και ανάπτυξη του δικτύου της.
Αρμοδιότητες
✓Παραγγελιοληψία / Ανάπτυξη πελατο-
λογίου
✓Δημιουργία report και καθημερινή ενη-
μέρωση της διοίκησης.
Απαραίτητα προσόντα
✓Προϋπηρεσία σε πωλήσεις Β2Β επιθυ-
μητή.
✓Γνώση χειρισμού Η/Υ κ’ εφαρμογών.
✓Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και συνέ-
πεια.
✓Διαπραγματευτικές ικανότητες.
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
kokofarm15@gmail.com  (Κωδ:25370) 
 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑ-

ΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΤΖΑΜΙΩΝ: Από εταιρεία στη 

Χαλκίδα, με δίπλωμα οδήγησης. Τηλέφω-

νο Επικοινωνίας: 6948004284 (Κωδ:25066) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ SHOWROOM 
Απαραίτητα Προσόντα: Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση Δυναμική προσωπικότητα 
και άνεση στην επικοινωνία, γνώση Αγγλι-
κών  και χρήση υπολογιστή.
Θα εκτιμηθεί τυχόν προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση πωλήσεων, καθώς και συστά-
σεις.Μηνιαίος μισθός και bonus.
E-MAIL: ioanna@pop-art.gr (Κωδ:25299)   
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΗΣ: Για μόνιμη εργασία, σε αρτο-
ζαχαροπλαστείο, στη Χαλκίδα.(Δε-
κτή εμπειρία). Μισθός ικανοποιητι-
κός. Τηλ.  6974807102 (Κωδ:25203) 

 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΙΤΣΑΣ: Με 
εμπειρία σε ξυλόφουρνο. Απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: 
kosmpaky@yahoo.com (Κωδ:25214) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ : Kατασκευής πολυεστερικών 
σκαφών τύπου RIB, για μερική είτε ολική 
απασχόληση. Ακόμη και νέος ανειδίκευτος 
με όρεξη για δουλειά. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6944313556 Κος Περιμένης (Κωδ:25339) 
 
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ: Για 
κατ’ οίκον συνεδρίες, 3 φορές την εβδομά-
δα, στην περιοχή Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6971609523 (Κωδ:25374)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ:  Πωλητής-πωλήτρια, 
για την παρασκευή καφέ, σε καφέ-αρτο-
ζαχαροπλαστείο. Σταθερή εργασία, καλές 
απολαβές. Τηλ.: 6974807102 (Κωδ:25204) 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ: Μεγάλη βιομηχανία πλα-
στικών στην περιοχή του Σχηματαρίου 
ζητεί χειριστές γραμμών παραγωγής 
- εργατοτεχνίτες για μόνιμη πενθήμε-
ρη εργασία με ικανοποιητικές αποδο-
χές βάσει προσόντων. Παρέχεται με-
ταφορικό μέσο από Χαλκίδα και Θήβα.  
Αποστολή βιογραφικών-αιτήσεων στα 
e-mail: dimitriosganis@katradis.com  &  
factory-markakis@katradis.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 2104060444 (Κωδ:25233) 

 
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) 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ‘Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

(ΝΕΟ-ΝΕΑ): 
Αντικείμενο εργασίας:   
Mελέτες  σε ανακαινίσεις και κουφώμα-
τα, επ. χώρων και κατοικιών.   
Υποστήριξη πωλήσεων-Προσφορές-Ταξίδια  
Εργασία με προοπτικές εξέλιξης σε δημι-
ουργικό περιβάλλον. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ στο 
e-mail: info@vs-windows-doors.gr 
(Κωδ:25309)

ΠΙΚΑΔΟΡΟΙ & ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  
Από εταιρεία LOGISTICS ΣΤΟΝ  
ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ζητούνται πι-
καδόροι και εργάτες αποθήκης.  
Τηλ. Επικοινωνίας: 2295042694 και e-mail: 
malexiou@sconto.com.gr (Κωδ:25234) 

συνέχεια στη σελ. 5

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Για περιποίηση κτήματος, 
κλάδεμα και συλλογή ελαιοκάρπου, στην 
περιοχή της Ν. Λαμψάκου. Τηλ. Επικοινωνί-
ας: 6932222599 (Κωδ:25321) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Για πλήρη απασχόληση 
στον τομέα αυτοματισμών. Τηλ. Επικοινω-
νίας: 6943475608 Αποστολή βιογραφικού 
στο email: bouros2008@windowslive.com 
(Κωδ:24895)
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Για φροντίδα κυρίας 
με κινητικά προβλήματα, στη Χαλκίδα. 
8ωρη απασχόληση. Μισθός 400€. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6973301293 (Κωδ:25206) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ: 
Στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινω-
νίας: 6973611677 Αποστολή Βιογραφι-
κών: tmandas@yahoo.gr  (Κωδ:25306) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ: Mε 
δίπλωμα Β κατηγορίας, από εταιρεία στη 
Χαλκίδα,  για μόνιμη εργασία. Μισθός 
ικανοποιητικός, επιθυμητή προϋπηρε-
σία. Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6948004284 
(Κωδ:25064) 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ : Για εργασία σε σπίτι, άτο-
μο εμπιστοσύνης. Περιοχή Δύο Δέντρα ΔΕΗ. 
Τηλ.: 6974318014 (Κωδ:25171)
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ: Και φροντί-
δα νεαρού ΑΜΕΑ, ως εσωτερική ή και για 
την ημέρα. Τηλ. Επικοινωνίας: 6985653402 
(Κωδ:25255)  
 
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ: Ζητεί-
ται από τριμελή οικογένεια στην Αυλίδα Χαλ-
κίδας, γυναίκα ως εσωτερική (Ελληνίδα ή με 
καλά ελληνικά), για την φροντίδα ασθενούς 
κυρίας στο κρεβάτι και νεαρού ΑμεΑ με κινη-
τικές δυσκολίες καθώς και για τις λοιπές οικια-
κές εργασίες. Τηλ. 6974877125 (Κωδ:25418) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: Από τη Σρι 
Λανκα ή την Αιθιοπία, από κύριο 59 ετών, στη 
Γλυφάδα. Τηλ.: 6977691471 (Κωδ:25304) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΤΑ: ΚΟΥΖΙΝΑ-ΨΗΣΤΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6977776356 
(Κωδ:25235) 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ,  
INTERNET SITES, ΑΦΙΣΕΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ, 
ΕΞΏΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΏΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΏΝ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ,  
ΜΕΝU, BANNER, PROMO VIDEO, 

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ,  
SOCIAL MEDIA POSTS

design@ckgraphics.gr

6947797175
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συνέχεια στη σελ. 6

(Κωδ:25149)        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: 
Με μακρόχρονη φροντιστηριακή εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, 
διά ζώσης και διαδικτυακά (skype, we-
bex) σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου 
και λυκείου. Τιμές συζητήσιμες. 
Τηλέφωνο: 6980138311 (Κωδ:25130)   
Reading First: Ταχύρρυθμα μαθήματα 
αγγλικών για ενήλικες.Στόχος: η απόκτηση 
πτυχίου σε επίπεδο Lower & Proficien-
cy σε 4 μήνες, γρήγορα, οικονομικά και 
αποτελεσματικά (ελάχιστες ώρες μελέτης 
την εβδομάδα το πολύ), ανάλογα με το 
επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο σπουδαστής.
Επίσης παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα 
και σε παιδιά, ακόμα και  προσχολικής 
ηλικίας, τα οποία μέσα από παιχνίδια 
και τραγούδια θα έχουν την ευκαιρία 
να επικοινωνήσουν στα αγγλικά!!!!Τιμή 
από 6€/ώρα ανάλογα το επίπεδο. Τηλ 
επικοινωνίας 6978856635 (Κωδ:23111) 
 
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. Τιμή από 8€/ώρα ανάλογα το 
επίπεδο. Τηλ.: 6978856635 (Κωδ:22925) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ: Παραδίδονται 
μαθήματα σε παιδιά δημοτικού. Παρέχεται 
καθημερινή στήριξη στη μελέτη τους με 
έμφαση στη γλώσσα και στα μαθηματικά. 
Θερινά μαθήματα προετοιμασίας 
για την επόμενη τάξη. Συνέπεια-
Μεταδοτικότητα.Τιμή  6€/ώρα. Τηλ. 
επικοινωνίας 6978856635 (Κωδ:24004) 
 
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) 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Δασκάλα, απόφοιτος 
ΕΚΠΑ, παραδίδει μαθήματα στη Χαλκίδα, 
σε μαθητές δημοτικού. Δυνατότητα 
και για εξ αποστάσεως μελέτη. Μόνο 
απογευματινές ώρες 6μμ έως 9μ.μ.Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6946936438 (Κωδ:25217) 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ: Απόφοιτη 
του τμήματος γερμανικής γλώσσας και 
φιλολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
και ενήλικες. Προετοιμασία για την 
απόκτηση πτυχίων όλων των επιπέδων και 
για το ειδικό μάθημα των πανελληνίων. 
Παρέχεται ψηφιακό υλικό και η δυνατότητα 
διαδικτυακών μαθημάτων. Τιμές προσιτές. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6988464770 (Κωδ:25288) 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 
Παραδίδει μαθήματα για όλα τα 
επίπεδα και πτυχία. Παραδίδονται και 

διαδικτυακά. Σε προσιτές τιμές. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6987257907 (Κωδ:25314) 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΡΩΣΙΚΩΝ: Πτυχιούχος 
παραδίδει μαθήματα Ρωσικής γλώσσας. 
Τηλ.: 6973295515 (Κωδ:25207) 
 
l ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: Παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου. Περιοχές Χαλκίδα, 
Ν. Λάμψακος, Μπούρτζι, Βασιλικό. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6975028144 (Κωδ:25358) 
 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ: Aπό έμπειρη εκπαιδευτικό, 
για όλα τα επίπεδα και προετοιμασία για 
απόκτηση πτυχίου(ECCE,ECPE,FCE,CPE,L-
RN,MSU,TOIEC).Θερινά μαθήματα και για 
κάλυψη κενών!!Ευχάριστη πρώτη επαφή 
με την Αγγλική γλώσσα και για μαθητές που 
επιθυμούν να ξεκινήσουν τα Αγγλικά σε μικρή 
ηλικία (νήπιο-προνήπιο). Εξειδίκευση από 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και για μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες -δυσλεξία.Τιμές προσιτές. 
Περιοχή:  Χαλκίδα-Δροσά Χαλκίδας Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6970314840 (Κωδ:25077) 
 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: Μαθήματα 
μαθηματικών, σε προσιτές τιμές. Πολυετής 
εμπειρία. Τηλ.: 6978483865 (Κωδ:25228) 
 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: 
Μαθήματα φυσικής και χημείας, από 
έμπειρο καθηγητή σε προσιτές τιμές. 
Τηλ.: 6978483860 (Κωδ:25016) 
 
l ΠΑΡΑΔΊΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ: 
Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού, στην 

περιοχή Έξω Παναγίτσα, Ν. Αρτάκη. Τιμή 6€ 
την ώρα. Τηλ.: 6987322182 (Κωδ:25415) 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: Απόφοιτος του Αριστοτελείου, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού, Γυμνασίου και  Λυκείου. Τιμή 
7€/ώρα. Τηλ.: 2221088892 (Κωδ:25298) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 
 
l ΑΘΗΝΑ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Πωλείται διαμέρι-
σμα 60τμ, τριάρι, υπερυψωμένο ισόγειο, ανα-
καινισμένο το 2020, αλουμίνια κουφώματα, 
διπλά τζάμια, σιδερένια ασφαλείας μπαλκο-
νόπορτα, πόρτα ασφαλείας, A/C. Είναι ενοικι-
ασμένο με μίσθωμα 350€/μήνα. ΠΕΑ Η, Έτος 
κτήσεως 1960. Τιμή πώλησης 72.000€ συ-
ζητήσιμη.     Τηλ.: 6937789765 (Κωδ:25414) 
 
ΑΛΙΒΕΡΙ-ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ: Πωλείται ισόγειο 
οροφοδιαμέρισμα 126τ.μ., καινούριας κατα-
σκευής,  με κήπο, κλιματική ζώνη Β’, ενερ-
γειακή κατηγορία Δ’, έτος 1993, αποπεράτω-
ση το 2010, κήπο, πάρκινγκ, 3Υ/Δ, κουζίνα 
τραπεζαρία, σαλόνι, μπάνιο, wc. Απόσταση 
250μ. Από θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6944293438 (Κωδ:23821)
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l Ν. ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται διαμέρισμα 75τμ, 
ισόγειο, διαμπερές, σε άριστη κατάσταση, 
2Υ/Δ, Α/Θ,  μεγάλη αυλή, πλησίον θαλάσσης.  
ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 2000. Τιμή 75.000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25239) 
 
l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ : Πωλείται γκαρσονιέρα 40τμ, 
3ου ορόφου. Πλήρως ανακαινισμένη.  Από-
σταση από θάλασσα 150μ και 500μ από την 
εκκλησία Παναγία Φανερωμένη. Έτος κατα-
σκευής 1978 ΠΕΑ ( Δ)  Τιμή 36.000€  Π-3538 
Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
 
l ΦΥΛΛΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται ισόγειο δια-
μέρισμα 90τμ, σε διπλοκατοικία με μεγά-
λη αυλή. Χρίζει επισκευών. Τιμή 38.000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25337) 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ :  Πωλείται  2άρι 56,50τμ, 3ου 
ορόφου, 1υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο. Αυ-
τονομία θέρμανσης, μπόιλερ. Αλουμίνια 
παράθυρα, διπλά τζάμια. Δάπεδο πλακά-
κια.  Άνετο πάρκινγκ η περιοχή.  Μισθω-
μένο. ΠΕΑ ( Δ ) Έτος κατασκευής  2006 
Τιμή πώλησης 70.000€ Π-1618 Μεσιτι-
κό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
 

 
l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλούνται καινούρια δια-
μερίσματα, πρωτοκατοίκητα νεόδμητα, 
δυάρια, τριάρια, από 48τμ έως 78τμ, 1ου 
και 4ου ορόφου. Διαθέτουν αυτονομία, 
πόρτες ασφαλείας, ανοικτό πάρκιν πυ-
λωτής, αποθήκη, και θέα. ΠΕΑ Β, Έτος 
κτήσεως 2009, πρόσφατη αποπεράτω-
ση. Τιμή  από 88.000€- 135.000ευρώ. 
Τηλ: 6970373751 (Κωδ:25330) 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗ : Πωλείται 
2άρι  διαμέρισμα  46,30τμ, 2ου ορό-
φου.  Έτος κατασκευής  1978   ΠΕΑ (Ε ) 
Τιμή πώλησης 44.000€ Π-3551 Μεσιτι-
κό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876   
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ: Πωλείται, 
πλησίον πλατείας, οροφοδιαμέρισμα δια-
μπερές, 2ου ορόφου, τριάρι 80τμ, ρετιρέ, 
Α/Θ με δικό του λέβητα, αλουμίνια σίτες, 
πολύ καλή κατάσταση. ΠΕΑ E, έτος κτή-
σεως 1975 του ακινήτου και του ορόφου 
το 2006. Τηλ.: 6971894125 (Κωδ:25372) 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται ακίνητο 
σε οικόπεδο 215τμ, που αποτελείται από: 
α) Κατάστημα 45τμ β) Διαμέρισμα 1ου 
ορόφου 96τμ, γ) Διαμέρισμα ισογείου 
60τμ, δ)διαμέρισμα ισογείου 25τμ. Μερι-
κώς ανακαινισμένα. Έτος κτήσεως 1970, 
ΠΕΑ Ε. Είναι όλα μισθωμένα. Συνολικό 
μίσθωμα 900€/μήνα με δυνατότητα αύ-
ξησης ενοικίου. Τιμή πώλησης 160.000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25238)   
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ: Πω-
λούνται 2 δυάρια 60τμ έκαστο, μπο-
ρούν να ενωθούν πολύ εύκολα. ΠΕΑ Ε, 
Έτος κτήσεως 1960. Τιμή 45.000€ έκα-
στο. Tηλ.: 6986781456 (Κωδ:25227) 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται καινούριο 
διαμέρισμα δυάρι 50τμ, 1ου ορόφου, που δια-
θέτει σαλονοκουζίνα, 1 Υ/Δ και δεύτερο μικρό 
Υ/Δ, με αποθήκη και πάρκινγκ. Έτος κτήσεως 
2004, ΠΕΑ Δ. Τιμή 60.000€ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6981856122, 6971548399 (Κωδ:25391) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται γκαρσονιέρα ολοκαί-
νουρια, μισθωμένη, 3ου ορόφου, έτος κτήσε-
ως 2007, ΠΕΑ Ε. Tηλ.: 6983015842 Ώρες 8πμ 
έως 2μμ και 5μμ έως 9.30μμ (Κωδ:25388) 
 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ: Πωλείται δια-
μέρισμα 1ου ορόφου 93τμ, καινούριο, 2Υ/Δ, 
2 μπάνια, Α/C,  ακριβώς μπροστά στη θάλασ-
σα,  ΠΕΑ Δ, έτος 2013. Τιμή 140.000€ συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6986781456 (Κωδ:25289)

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ: Πωλεί-
ται γωνιακό οικόπεδο 233τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, με  θέα,  ΣΔ 0,8 Τιμή 
πώλησης 25,000€  Π-3532 Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
 
l ΑΦΡΑΤΙ-ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται αμφιθε-
ατρικό οικόπεδο 300τμ, εντός οικισμού, 
με υπέροχη θέα. Τιμή 17.000€ Τηλ.: 
6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25237) 
 
l ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 
520τμ, γωνιακό άρτιο και οικοδομήσιμο. Είναι 
γωνιακό μεταξύ των οδών Ηροδότου και Αρι-
στοτέλους κοντά στο γυμνάσιο Βασιλικού. Τιμή 
50.000€. Τηλ.: 6977284310 (Κωδ:25361) 
 
ΒΕΛΟΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται οικόπεδο 
1500τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, μέσα στον 
οικισμό. Τιμή 20.000€ Τηλ.: 6973211279 
(Κωδ:25051)

ΓΥΜΝΟ-Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται οι-
κόπεδο 1200τμ, εντός οικισμού, άρτιο 
και οικοδομήσιμο. Τιμή 32000 συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6944061099 (Κωδ:24738) 
 
ΔΡΟΣΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 400τμ, οικοδο-
μήσιμο, με πράξη εφαρμογής 500τμ) κοντά 
στο κλειστό γυμναστήριο. Τιμή 40.000€ συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6974807102 (Κωδ:24852) 
 
ΔΡΟΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 2στρ εντός περιμετρικής ζώνης, πε-
ριφραγμένο με νερό, χτίζει 200τμ. Όχι μεσί-
τες. Τιμή 80.000€  Δυνατότητα και με ευκολία 
πληρωμής. Τηλ.: 6979076661 (Κωδ:25294) 
 
l ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 750τμ, άρτιο και οικοδομήσι-
μο, γωνιακό, περιφραγμένο, με ελαι-
όδεντρα. Απόσταση 900μ, από τον νο-
μαρχιακό δρόμο Χαλκίδας Ν. Αρτάκης. 
Τιμή πώλησης 50.000€ Π*1389  Μεσιτι-
κό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
 
l ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ προς Δροσιά: Πω-
λείται οικόπεδο 4300τμ, γωνιακό, με 
νερό, μεγάλα ελαιόδενδρα παραγω-
γής. Χτίζει 100τμ. Κατάλληλο για εξο-
χική ή μόνιμη κατοικία. Τιμή 65.000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25243) 
 
ΚΥΠΑΡΡΙΣΙ-ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑ-
ΠΙΩΝ: Πωλείται οικόπεδο 2000τμ,  στη θέση 
Δροσιά στο Κυπαρίσσι με παλαιά αγροικία, πε-
ριφραγμένο, ΔΕΗ, νερό, 40 ρίζες ελαιόδεντρα 
παραγωγής.  Πρόσβαση από άσφαλτο. Προ-
σιτή τιμή. Τηλ.: 6982185851 (Κωδ:25284) 
 
ΛΑΤΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται οικόπεδο με 
ελαιώνα 1640τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο στο 
παλιό χωριό Λάτα Αλιβερίου. Τηλ. Επικοινωνί-
ας: 6977481233, 6972086612 (Κωδ:25272)

ΛΙΜΝΗ-ΧΡΟΝΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 4στρ 
με υπέροχη θέα, 500μ από θάλασσα, τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6937944140 (Κωδ:24635) 

ΛΟΥΚΙΣΙΑ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ: Πωλείται οικό-
πεδο 768τμ  εντός εκτάσεως Παραθερι-
στικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού  Υπαλ-
λήλων Υπουργείου Γεωργίας ΕΣΤΙΑ ΣΠΕ, 
στην περιοχή Ανθηδώνας Λουκισίων, 
Δήμου Χαλκιδέων. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6945293354 (Κωδ:25176) 
 
ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται οικόπεδο 225τ.μ., με 
γκαρσονιέρα, 300μ. από την θάλασσα. Τηλ.: 
2221050112, 6977015419 (Κωδ:24812)  
ΜΠΟΥΡΤΖΙ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Πωλεί-
ται παραθαλάσσιο οικόπεδο, γωνιακό 
341,20τμ, εντός του οικισμού, άρτιο και οι-
κοδομήσιμο(316,18τμ), επί των οδών Κα-
νάρη και Καποδίστρια. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 6977296692 (Κωδ:25047) 
 
l Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 
1120τμ, εντός σχεδίου ΣΔ 1 σε κεντρι-
κό σημείο, με καλή πρόσοψη, περιφραγ-
μένο. Δυνατότητα Τιμή 95.000€ Τηλ.: 
6981856122, 6971548399 (Κωδ:25390) 
 
l Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 550τμ, 
εντός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο, πάνω 
στον εμπορικό κεντρικό δρόμο. Χτίζει 400τμ. 

Τιμή 75.000€. Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:25381) 

 
l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΥ: Πω-
λείται οικόπεδο 300τμ, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, σε ωραία περιοχή. Τιμή 28.000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25242) 
 
ΟΞΥΛΙΘΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 2στρ., 
300μ από θάλασσα μπροστά σε δρό-
μο. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 2221020734, 
6979963837, 6984564370 (Κωδ:24813) 
 
ΟΞΥΛΙΘΟΣ-Δ. ΚΥΜΗΣ: Πωλείται οικόπε-
δο 816,5τμ άρτιο και οικοδομήσιμο στη 
θέση Χαλαπιάνοι, εντός οικισμού, εφάπτε-
ται αγροτικού δρόμου. Τιμή 20.000€ (συζη-
τήσιμη).  Τηλ.: 6976411919 (Κωδ:25301) 
 
l ΠΟΛΙΤΙΚΑ: Πωλείται οικόπεδο 4000τμ, 
επίπεδο, με περίπου 30 μεγάλα ελαιόδεντρα, 
μέσα στα Πολιτικά, στον κεντρικό δρόμο από 
την πλατεία προς παραλία, με ύδρευση και 
με δυνατότητα γεώτρησης. Τιμή 32.000€ συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6944841004 (Κωδ:25348) 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: Πωλείται 
οικόπεδο οικοδομήσιμο 1700τμ, με ρεύμα, 
νερό, δέντρα πορτοκαλιές, ελιές κ.α., εντός 
οικισμού Πολιτικών πάνω στον κεντρικό 
δρόμο Ψαχνών-Πολιτικών. Τιμή 35.000€ συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6978083174 (Κωδ:25270) 
 
ΣΕΤΑ-ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται οι-
κόπεδο 297τμ, στο κέντρο του οικισμού 
της Σέτας, με θέα, άρτιο και οικοδομήσι-
μο, με τοπογραφικό. Τιμή 45.000€ συζη-
τήσιμη.  Τηλ.  6944061099 (Κωδ:24734) 
 
ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ: Πωλείται οικόπε-
δο 5500τμ, στο οικοδομικό τετράγωνο 
9Α, κοντά στη θάλασσα. Τιμή 130.000€ 
Τηλ.: 2221096001 (Κωδ:25091) 
 
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 
600τμ, μέσα στον οικισμό, στην Άνω Στε-
νή, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή προ-
σιτή. Τηλ.: 6977230816 (Κωδ:23745) 
 
ΣΤΕΝΗ- ΚΑΤΩ : Πωλείται οικόπεδο 705τμ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, δίπλα στο δημοτικό 
σχολείο. Τηλ.: 6972138306 (Κωδ:23920) 
 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 
815τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, μέσα στον 

οικισμό Σχηματαρίου Βοιωτίας. Μπορεί να 
χωριστεί και σε 2 οικόπεδα. Τιμή 50.000€  
Τηλ.: 2262058457, 6947466362 (Κωδ:25116) 
 
ΦΑΡΑΚΛΑ-Δ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ: Πωλείται οικό-
πεδο εντός οικισμού 4.700τμ, με νερό και ρεύ-
μα. Τηλ.: 6941677849 (Κωδ:25325)  
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ ΒΟΥΡΚΟΣ-Πλησίον ΤΕΧΝΙΚΑ 
και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 247τμ, με παλιά κτίσματα ως απο-
θηκευτικούς χώρους επιφανείας 100τμ, 
ηλεκτροδοτούμενο.  Έτος κατασκευής 1930 
ΠΕΑ Η Τιμή πώλησης 45.000€ Π-3542 Με-
σιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
  
l ΧΑΛΚΙΔΑ- ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ- ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Πωλείται οικόπεδο 277τμ, 
ΣΔ 0,8 Άρτιο και οικοδομήσιμο. Γω-
νιακό θέα Χαλκίδα και  Αρτάκη. Τιμή 
πώλησης 40.000€ Π-3528 Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876  
 
ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται οικό-
πεδο 276τμ, αμφιθεατρικό, με απεριόριστη 
θέα ψηλά από λόφο στον Eυβοϊκό κόλπο 
και τη Χαλκίδα, εντός σχεδίου, πολύ κοντά 
στη θάλασσα, άρτιο και οικοδομήσιμο, στην 
περιοχή Μολόχα, συνοικία Η’, πρώην Κλω-
στοϋφαντουργών, ΣΔ 0,8. Τιμή 48.000€ 
Τηλ: 6942709862 ΙΔΙΩΤΗΣ (Κωδ:25308) 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ- ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ : Πωλεί-
ται γωνιακό οικόπεδο 400τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο. ΣΔ 0,8,  απεριόριστη 
θέα προς τη Χαλκίδα και θέα θάλασσα. 
Τιμή πώλησης 55.000€ Π-3535. Μεσιτι-
κό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ- ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται γωνι-
ακό οικόπεδο 405τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο 
ΣΔ 0,8. Τιμή πώλησης 55.000€ Π-3521  Με-
σιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλεί-
ται οικόπεδο 256τμ, με πηγάδι. Τιμή 40.000€. 
Τηλ.: 2221083486, 6940211794 (Κωδ:25265) 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ : Πωλείται 
οικόπεδο 387τμ εντός σχεδίου πόλεως 
άρτιο και οικοδομήσιμο. Δεν διέρχο-
νται εναέριες γραμμές μεταφοράς Υψη-
λής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού 
αερίου. Είδος δρόμου: άσφαλτος. Τιμή 
πώλησης  50.000€    Π-3554  Μεσιτι-
κό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ : Πωλείται οικό-
πεδο 252τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, ΣΔ 0,8. 
ΟΤ 82 Τιμή πώλησης 55.000€ Π*3539 Με-
σιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ: Πωλείται οι-
κόπεδο 253τμ, άρτιο και οικοδομήσι-
μο. Πωλείται με οικοδομική άδεια ή χω-
ρίς. Τηλ.: 6937081183 (Κωδ:25196) 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ- Όπισθεν 
τζάμπο: Πωλείται αμφιθεατρικό γωνιακό 
οικόπεδο 300τμ, άρτιο και οικοδομήσι-
μο, θέα θάλασσα, ΣΔ 0,8. Τιμή 45.000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25241) 
 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται οικό-
πεδο 266τμ, αμφιθεατρικό, με απεριόριστη 
θέα, εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδομή-
σιμο,  στην περιοχή Μολόχα, συνοικία 
Ζ, πρώην Κλωστοϋφαντουργών(όπισθεν 
jumbo). Τηλ.: 6947522809 (Κωδ:24545) 
 

συνέχεια στη σελ. 7

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
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συνέχεια στη σελ. 8

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλεί-
ται οικόπεδο 400τ.μ., 100μ από θά-
λασσα, άρτιο και οικοδομήσιμο, Σ.Δ. 
0,8. Τηλ.: 6944137137 (Κωδ:24708) 
 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται οι-
κόπεδο 250τ.μ., οικοδομήσιμο. Τηλ.: 
2221083261, 6976367815 (Κωδ:25151) 
 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ: Πωλείται 
οικόπεδο γωνιακό 450τ.μ., άρτιο και οι-
κοδομήσιμο, πλησίον εκκλησίας Πέτρου 
και Παύλου, περιφραγμένο, νερό, απο-
χέτευση. Τιμή 50.000€. Τηλ.: 6977623717 
(Κωδ:24638)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται οικό-
πεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 500τμ, σε 
τρεις δρόμους, τρίφατσο. Τιμή 80000€ 
συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Τηλ.: 6974807102 (Κωδ:24851) 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΝΕΟΦΥΤΟΥ: Πωλείται οι-
κόπεδο 600τμ, το οποίο περιλαμβάνει 
διώροφη μονοκατοικία 200τμ και δεύ-
τερη οικία 60τμ. Βλέπει σε πάρκο. Τιμή 
265.000€. Δίδεται και αντιπαροχή. Τηλ.: 
6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25247) 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΓΥΜΝΟ-Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται αγρο-
τεμάχιο 4000τμ, άρτιο και οικοδομήσι-
μο, επίπεδο, με θέα τη θάλασσα, πλησίον 
οικισμού, πάνω σε δρόμο, με ελιές πα-
ραγωγής. Σε πολύ καλή τιμή, 10.000€/
στρέμμα. Τηλ.: 6944061099 (Κωδ:24739) 
ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 6263τμ, φραγμένο με οίκη-
μα 12τμ, αποθήκη βοηθητικό χώρο, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο, με πηγάδι και θέα τη 
θάλασσα. Με μεγάλα δέντρα παραγωγής, 
ελιές και αμυγδαλιές. Επί του δρόμου. Πολύ 
καλή τιμή. Τηλ.: 6944061099 (Κωδ:24742) 
l ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ- ΓΟΥΡΝΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ: Πωλείται αγροτεμάχιο 1750τ.μ., 
με 3 ρίζες αμυγδαλιές, περιφραγμένο με 
νερό. Τηλ.: 6957935470 (Κωδ:25343) 
l ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 20στρ, 
ποτιστικό, με ελαιόδενδρα, οικοδομήσιμο, 
από ιδιώτη. Τηλ.: 6936488495 (Κωδ:25344) 
ΑΜΦΙΘΕΑ (ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ): Πωλείται αγρός 
6898τ.μ., με 50 ρίζες ελιές και αμπέλια. Τιμή: 
7.000€. Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:25327) 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πωλείται αγροτεμά-
χιο 8400τμ, στην περιοχή του Βασιλικού στο 
Νηχώρι, με θέα όλο το Ληλάντιο. Πάνω σε 
δρόμο, ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση. 
Τιμή λογική. Τηλ.: 6949714739 (Κωδ:25219)  
l Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΥΜΝΟΥ: Πωλείται αγροτε-
μάχιο 5000τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, με 
απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, θέση Κότσα-
ρη, επί του δρόμου, πρόσβαση σε άσφαλ-
το, με μεγάλες ελιές παραγωγής. Τιμή 
100.000€. Τηλ.: 6944061099 (Κωδ:24741) 

ΔΥΣΤΟΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται αγροτε-
μάχιο 2025τ.μ., αμφιθεατρικό, 20 ρί-
ζες ελιές, και άλλα δέντρα . Τιμή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:24567) 
ΔΥΣΤΟΣ-ΚΡΙΕΖΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
20στρεμ. Τιμή ευκαιρίας, συζητήσιμη. Τηλ.: 
6986814726, 6944345354 (Κωδ:25273)
ΕΛΛΟΠΙΑ ΘΗΒΩΝ-ΘΙΣΒΗ: Πωλείται κτή-
μα 10στρ, άρτιο και οικοδομήσιμο, αμφι-
θεατρικό, πάνω σε κεντρικό δρόμο, με 50 
ρίζες ελιές. Κατάλληλο και για εκμετάλ-
λευση. Τηλ.: 6985945180 (Κωδ:25262) 
ΚΑΘΕΝΟΙ-Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ: Πωλείται αγροτεμά-
χιο 8000τμ, επίπεδο στη θέση Κρασάς (με δυ-
νατότητα να γίνει έως 20000τμ, πωλούνται και 
τα αγροτεμάχια που συνορεύει). Τιμή 15000€. 
Τηλ.: 6986760114, 6932777014 (Κωδ:25271)
l ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ: Πωλείται κτή-
μα 4200τμ, οικοδομήσιμο, αμφιθεατρικό, σε 
πλαγιά λόφου,  πρόσοψη 60μ σε άσφαλτο, 
με ελαιόδενδρα, μεταξύ Άνω Βάθειας και 
Καλλιθέας. Τηλ.: 6936488495 (Κωδ:25342) 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 250στρ., 
πανοραμικό στον επαρχιακό δρόμο, 9 ελαιώ-
νες αναγνωρισμένα από το υπουργείο Γεωργί-
ας. Τηλ.: 6987736379 Ιδιοκτήτης (Κωδ:25058) 
ΛΟΥΚΙΣΙΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
3800τμ, χτίζει 200τμ, ρεύμα, νερό. Τιμή 
110.000€.  Τηλ.: 2221096001 (Κωδ:25092) 
 
l ΛΟΥΚΙΣΙΑ: Πωλείται κτήμα γωνιακό, 
3.500τμ περίπου. Κτίζει 220τμ, βρίσκε-
ται πολύ κοντά στη θάλασσα, με υπέ-
ροχη θέα θάλασσα. Τιμή 95.000€. Τηλ.: 
6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25336) 
 
ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
2στρ, 70 ρίζες ελιές, οπωροφόρα, γεώ-
τρηση, αποθήκη, περιφραγμένο, με μά-
ντρα και συρόμενη σιδερένια πόρτα. Τιμή 
50.000€. Τηλ.: 2221027858 (Κωδ:25186) 
ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται αγρο-
τεμάχιο 20000τμ, με 300 ρίζες ελιές. 
Τηλ.: 6973211279 (Κωδ:25052) 
ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ: 
Πωλείται κτήμα 11στρ, στην περιοχή Ρι-
τσώνα Αυλίδας, με κτίσμα 70τμ, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, επαγγελματική, 
βιομηχανική κ.α. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Τηλ.: 6973761503 (Κωδ:25122) 
l ΡΙΤΣΩΝΑ-ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ: Πωλείται αγρο-
τεμάχιο 7 στρεμμάτων. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
2262024829, 6985023124 (Κωδ:25367) 
l ΣΕΤΑ-ΑΜΠΟΥΔΙΩΤΙΣΣΑ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 2000τμ, επίπεδο, καλλι-
εργήσιμο, επί του δρόμου, με νερό και 
απεριόριστη θέα προς τη θάλασσα. Τιμή 
18.000€ . Τηλ.: 6944061099 (Κωδ:24740) 
l ΣΕΤΑ-ΑΜΠΟΥΔΙΩΤΙΣΣΑ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 4100τμ, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, επίπεδο, καλλιεργήσιμο, με καρυ-
διές 20 δέντρα μεγάλα καρποφόρα,  επί 
του δρόμου, με νερό. Τιμή πολύ καλή, 
36.000€ . Τηλ.: 6944061099 (Κωδ: 25430) 
ΣΚΥΡΟΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
10000τμ, στη Λιναριά Σκύρου, πάνω στον κε-
ντρικό δρόμο, κατάλληλο για επένδυση τουρι-
στική και κάθε χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις.  
Τηλ. Επικοινωνίας: 6934121510 (Κωδ:25182) 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ(ΒΕΡΤΟΥΡΑ)-Δ. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- 
Θέση Πανόραμα: Πωλείται αγροτεμάχιο 
4200τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο (και για επ. 
χώρο) με πρόσωπο 55μ στον επαρχιακό δρόμο 
Χαλκίδας-Σταυρού. Περιέχει 15 ελαιόδεντρα. 
Δηλωμένο στο Κτηματολόγιο. Τιμή μεγάλης 
ευκαιρίας. Τηλ.: 6980891379 (Κωδ:25318) 
ΤΡΙΑΔΑ-ΒΡΩΜΟΝΕΡΑ: Πωλεί-
ται αγροτεμάχιο 4600τ.μ. Τηλ.: 
2106049508, 6972124010 (Κωδ:25185) 

ΦΑΡΑΚΛΑ-Δ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ: Πω-
λείται αγροτεμάχιο 25στρ στη Φαρά-
κλα. Τηλ.: 6942823844 (Κωδ:25324)   
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ: 
Πωλείται αγροτεμάχιο 2730τμ. Οικοδομεί-
ται-Και με το νέο Γ.Π.Σ. θα έχει ΣΔ Ο,4 Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6973796632 (Κωδ:24967) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πωλείται παλαιά μο-
νοκατοικία 60τμ, σε κεντρικό δρόμο, και για 
αντιπαροχή. Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:24564) 
 
l ΑΦΡΑΤΙ: Πωλείται παλαιά διώρο-
φη μονοκατοικία 120τμ, με αποθήκη 
15τμ, σε οικόπεδο 150τμ. Χρίζει γε-
νικής επισκευής. Τιμή 35.000€ Τηλ.: 
6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25245)   

ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΥΒΟΙΑ: Πωλείται μονοκατοικία 
50τμ, με κεραμίδι, με 2 μικρές αποθήκες, σε 
οικόπεδο 500τμ. Μέσα στο κέντρο του χωριού 
Γαβαλάς. ΠΕΑ Η, Έτος κτήσεως 1950. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6949714739 (Κωδ:25218) 

l ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ κ’ ΠΑ-
ΣΧΑΛΙΑΣ: Πωλείται οροφοδιαμέρισμα 118τμ, 
50μ από τη θάλασσα, θέα βουνό, κήπο με δέ-
ντρα, 3Υ/Δ, playroom, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
wc, Α/Θ, A/C, πάρκινγκ 2 θέσεων, μπαλκόνια 
μπροστά και πίσω, πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
135000€. ΠΕΑ Β, Έτος κτήσεως 1980.  Tηλ. 
Επικοινωνίας:  6958456325 πρωινές ώρες 
εκτός Σαββατοκύριακο. (Κωδ:25305)

l ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται ακίνητο, δι-
ώροφη διπλοκατοικία, μέσα στο κέντρο του χω-
ριού, πάνω στην πλατεία, σε οικόπεδο με μεγά-
λη αυλή με δέντρα και πηγάδι. ΠΕΑ Η, έτος κτή-
σεως 1950. Tηλ.: 2221083464 (Κωδ:25256) 
  

l ΦΥΛΛΑ-Περιοχή Άγιος Γεώργιος Αρμάς: 
Πωλείται μονοκατοικία 80τμ, σε ελαιό-
κτημα 4000τμ, σε καλή κατάσταση, 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, τζάκι, χωρίς σύνδεση με 
ηλεκτρικό. ΠΕΑ Η, έτος 1983. Τιμή 47.000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25248) 
 
 
  
l ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Πωλείται ισόγειο 
66,32τμ, 3 κύρια δωμάτια, χωλ, διάδρομος, 
κουζίνα, μπάνιο,  αποθήκη 4,16 τμ. Α’ όρο-
φος: 63τμ, κατοικία. Ισόγειο 27τμ,  αποθή-
κη εσωτερικά του οικοπέδου επιφανείας 
7τμ. Υπόγειο 22τμ. Οικόπεδο 368τμ. ΠΕΑ 
(Ζ)  Έτος 1965 Τιμή 80.000€ Π-3501 Μεσι-
τικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

 l ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗ:  Πωλείται Μονο-
κατοικία 57τμ,  με μικρό κήπο, 1υ/δ, σαλό-
νι, κουζίνα, μπάνιο. Ανακαινισμένο το έτος 
2000  τέντες, ηλιακός θερμοσίφωνας. A/C. 
Έτος κατασκευής 1960.  ΠΕΑ   
(Ε )   Τιμή 52.000€  Π*3534  Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΟΑ-
ΣΤΙΟΥ: Πωλείται μονοκατοικία, πέτρινη δι-
ατηρητέα, 90τμ, με αυλή μπροστά. ΠΕΑ Η, 
Έτος κτήσεως 1950. Τιμή 130.000€. Τηλ.: 
6985028642 (Κωδ:25282)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται μεζονέτα-μονοκα-
τοικία, επιφανείας 190τμ, επιπλέον ισογεί-
ου 80τμ. Οικόπεδο 420τμ.
Το ισόγειο επιφανείας 50τμ, αποτελείται 
από  1Υ/Δ, σαλονο-κουζίνα, μπάνιο.
A’ όροφος επιφανείας 110τμ, με αίθριο 
εσωτερική βεράντα πάνω από το σαλόνι, 
αποτελούμενο από ενιαία μεγάλη τρα-
πεζαρία, 1Υ/Δ,  χωριστή μεγάλη κουζίνα,  
1 υπνοδωμάτιο, μπάνιο, αποθήκη 3τμ. Δι-
αθέτει κλειστό ενεργειακό τζάκι, μεγάλη 
βεράντα.
Β΄όροφος επιφανείας 80τμ, αποτελείται 
από 3Υ/Δ, μπάνιο, χώρος καθιστικού. Είναι 
ενιαία μεζονέτα με τον Α΄ όροφο επικοι-
νωνώντας με εσωτερική σκάλα μαρμάρινη 
επένδυση ξύλινα πατώματα. Όλα τα πα-
ράθυρα είναι αλουμίνια, σίτες παντού και 
ηλεκτρικά ρολά. Ηλιακός θερμοσίφωνας, 
boiler μέσω του καυστήρα και ηλεκτρικός 
θερμοσίφωνας. Συναγερμός σε όλα τα 
επίπεδα του σπιτιού. Αντικεραυνική προ-
στασία. Θέρμανση: Καυστήρας πετρελαίου. 
Κήπος περίπου  260τμ, με γκαζόν 90τμ, 
καλλωπιστικά φυτά και πολλά δέντρα οπω-
ροφόρα. Αυτόματο σύστημα ποτίσματος 
του κήπου. Έτος κατασκευής 2010. ΠΕΑ  
(Γ).  Γκαράζ κλειστό ενός αυτοκινήτου με 
αποθήκη επιφανείας 30τμ. 
Τιμή  360.000€ Π-3460  Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ

 
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ: Ενοικιάζεται 
θέση πάρκινγκ αυτοκινήτου ανοιχτή επί της 
Μενεδήμου 53. Τιμή ενοικίου 55€ συζητήσιμη.  
Τηλ.: 6934026350 (Κωδ:25059)
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Κρήνης, όπισθεν ψητοπωλείου. ΠΕΑ Δ, έτος κτή-
σεως 2007. Τιμή 350€ Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 6983633990 (Κωδ:25400)
Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ : Ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 90τμ, 1ου ορόφου, 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο, Α/Θ. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 1982. Τιμή 
προσιτή. Τηλ.: 6907979649 (Κωδ:25224)
l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: Ενοικιάζεται διαμέρισμα πρώ-
του ορόφου, 161τμ, 4 δωμάτια, σαλόνι κουζίνα 
τραπεζαρία, αποθήκη, μπάνιο, μεγάλες βεράντες, 
BBQ, πάρκινγκ, κήπος, ενδοδαπέδια θέρμαν-
ση, αντλία θερμότητας με ηλιακή υποβοήθηση, 
ερκοντίσιον, ενεργειακό τζάκι, διπλά τζάμια, ηλι-
ακός θερμοσίφωνας, Επιπλωμένο. Έτος κτήσε-
ως 2006, ΠΕΑ Γ. Τιμή 750€. Τηλ.: 6977513606 
(Κωδ:25408)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΛΩΝΑΚΙ: Ενοικιάζεται τριάρι 92τμ, 
1ου ορόφου, μεγάλες βεράντες, 2Υ/Δ, σαλό-
νι, τραπεζαρία, κουζίνα, Α/Θ καλοριφέρ, φρε-
σκοβαμμένο, χωρίς κοινόχρηστα. ΠΕΑ Η, έτος 
κτήσεως 1977. Τιμή 400€. Τηλ.: 2221099443, 
6989882258 (Κωδ:25223)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: Ενοι-
κιάζεται  οικόπεδο οικοδομήσιμο 1700τμ., 
με ρεύμα, νερό, δέντρα πορτοκαλιές, 
ελιές κ.α., εντός οικισμού Πολιτικών 
πάνω στον κεντρικό δρόμο Ψαχνών-Πο-
λιτικών.. Τηλ.: 6978083174 (Κωδ:25269)  
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: Διατί-
θεται 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:24966)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: Ενοικι-
άζεται γωνιακό οικόπεδο 900τμ, στην οδό Θε-
οφιλοπούλου, πλησίον διασταύρωσης Χαλκί-
δας-Δροσιάς. Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24965) 
     
l ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ-ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ: Ενοικι-
άζεται αγροτεμάχιο 4000τμ, με περίφραξη, 
κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Βρί-
σκεται πάνω σε δρόμο άσφαλτο, 30μ. από τον 
κεντρικό. Τηλ.: 6943128555 (Κωδ:25300)  
ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ενοι-
κιάζεται αγροτεμάχιο 4500τμ, πάνω σε κεντρι-
κό δρόμο. Τηλ.: 6977623717 (Κωδ:24637)

  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 
 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Ενοικιάζεται κατάστημα πρώην 
ταβέρνα ""Αμυγδαλιές"", στο 1ο χλμ Αμαρύν-
θου Γυμνού, αίθουσα 300τμ, υπόγειο 85τμ, αύ-
λειος χώρος 3000τμ, για οποιαδήποτε επαγγελ-

ματική χρήση.  Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:25291) 

 
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ: Ενοικιάζεται επαγγελ-
ματικός χώρος 170τμ, γωνιακός, ισό-

γειος, 2 τουαλέτες, με υπόγειο χώρο 
200τμ και αύλειο χώρο, έναντι δημοτι-
κού ιατρείου, πλησίον δημοτικού σχο-
λείου. ΠΕΑ Δ Έτος κτήσεως 1990. Τηλ.: 
2221033113, 6955350675 (Κωδ:25208)  
ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Ενοικιάζεται κατάστημα 60τμ, 
ισόγειο, καινούριο, κατάλληλο για κομμω-
τήριο, γραφείο και κάθε άλλη χρήση, στον 
Άγιο Ιωάννη Βασιλικού. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσε-
ως 2009. Τηλ.: 6984256097 (Κωδ:25153)  
l ΔΡΟΣΙΑ-ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41: Ενοικιάζο-
νται καταστήματα α)50τμ, κατάλληλο για 
καφέ, ψητοπωλείο και κάθε άλλη χρήση.Β)
Δύο καταστήματα ημιτελή 50τμ, έκαστο 
γ)150τμ, κατάλληλα και για αποθηκευτικό 
χώρο. Ισόγεια,  με πολύ μεγάλο προαύλιο 
χώρο, πρόσοψη 87τμ, 1000τμ έμπροσθεν 
κατάλληλα για χρήση και 2000τμ όπισθεν 
οικοδομής, με επιπλέον 300τμ ταράτσα κα-
τάλληλη για χρήση. Σε λογική τιμή. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6987155968 (Κωδ:25297)  
l Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ- Επί της Επ. 
Οδού Χαλκίδας Λεπούρων: Ενοικιάζε-
ται νεόδμητο ισόγειο κατάστημα 120τμ, 
με υπόγειο 120τμ. Μεγάλη πρόσοψη επί 
της Επ. οδού Χαλκίδος Αλιβερίου, άνε-
το πάρκινγκ.. Έτος κτήσεως 2012, ΠΕΑ Γ. 
Tιμή 550€. Τηλ.: 6974885950 (Κωδ:25338)   
l ΣΤΟΜΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ: Ενοικιάζεται κα-
τάστημα στο Στόμιο Oξυλίθου για κάθε 
επαγγελματική χρήση.  ΠΕΑ Γ, Έτος κτήσε-
ως 1990.  Τηλ.: 6970885369 (Κωδ:24806)  
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ: Ενοικιάζε-
ται κατάστημα 200τ.μ. με παρκινγκ. ΠΕΑ 
Ε, έτος κτήσεως 1982. Σε άριστη κα-
τάσταση, πλήρως ανακαινισμένο. Τηλ.: 
2221092157, 6979948271 (Κωδ:25150) 
ΧΑΛΚΙΔΑ-Ελ. Στρατιώτου 34: Ενοικιάζεται 
ισόγειο κατάστημα γωνιακό 89τμ, κατάλληλο 
για γραφείο, φαρμακείο, κομμωτήριο, φρο-
ντιστήριο κ.α. ΠΕΑ Δ', έτος 1978, αποπερά-
τωση 1987. Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:24973) 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ : Ενοικιάζεται κα-
τάστημα 40τμ, με 20τμ πατάρι στην Αρε-
θούσης. ΠΕΑ Ε, Έτος κτήσεως 1980. τιμή 
λογική. Τηλ.: 6907979649 (Κωδ:25189) 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΓΟΡΑΣ: Ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός χώρος ισόγειος 23τμ, 
με wc και δικό του πάρκινγκ, καινούριο, σε 
άριστη κατάσταση, με μεγάλο πεζοδρόμιο, κα-
τάλληλο για γραφείο ή κατάστημα. ΠΕΑ Ζ, Έτος 
κτήσεως 1995. Προσιτή τιμή. Τηλ. Επικοινωνί-
ας: 2221076950, 6985566239 (Κωδ:25154)  
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΣΙΩΚΟΥ 19: Ενοικιάζεται κα-
τάστημα 75τμ, σε άριστη κατάσταση, ορο-
φή γυψοσανίδα με φωτισμό, εντοιχιζόμε-
να ράφια, wenge, κατάλληλο για ιατρείο, 
κατάστημα ένδυσης ή υπόδησης και για 
κάθε άλλη χρήση. Τιμή συζητήσιμη. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. ΠΕΑ Ε, Έτος κτή-
σεως 1962, πλήρη ανακαίνιση το 2006.  
Τηλ.: 6945275034 (Κωδ:25422)    
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΩΡΙΩΝΟΣ κ' ΙΩΝΩΝ 13: 
Ενοικιάζεται κατάστημα 40τμ, γωνιακό και-
νούριο, για κάθε επαγγελματική χρήση, 
κατάλληλο για κατάστημα κινητής τηλε-
φωνίας, κομμωτήριο, Προπό, κ.α. ΠΕΑ Η, 
έτος κτήσεως 2006. Τηλ.: 2221020734, 
6984564370, 6979963837 (Κωδ:24814) 
 
l ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-6ο ΧΛΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ν. 
ΑΡΤΑΚΗΣ: Ενοικιάζεται επ. χώρος 140τμ, 
ισόγειος, με μεγάλο άνετο πάρκινγκ, (πρώην 
κατάστημα τυροκομικά, επί της λεωφόρου), 
κατάλληλο για οποιαδήποτε εμπορική χρή-
ση. ΠΕΑ Ε, Έτος κτήσεως 1990. Τιμή 800€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25432)

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥ-
ΧΑ: Και αξεσουάρ, εν λειτουργία, στο 
κέντρο της Χαλκίδας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. Σταθερή και καλή πελατεία. Τηλ. 
Επικοινωνίας : 6987351255(Κωδ:25425) 
 
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Έπιπλα, φωτιστικά, οικιακά είδη και κατα-
σκευή κλειδιών. Στο κέντρο της Ν. Αρτάκης, 
Μάρκου Μπότσαρη 11. Λειτουργία 50 ετών, 
πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας: 6906078734 (Κωδ:25322) 

ΠΩΛΗΣΗ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  
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 
10.500€ αγοράς). 
Τηλ.: 6985014774 
(Κωδ:22708)

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ-ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ: 
Πωλείται πλήρης επαγγελματικός εξοπλισμός, 
εργαστηρίου και τραπεζοκαθίσματα, εξ ολο-
κλήρου ή μεμονωμένα. Σε πολύ καλή τιμή. 
Τηλ.: 6977359226, 2229060002 (Κωδ:25295)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΒΕΡΝΑΣ: Πωλείται σε τιμή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:25290) 
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ: 
α)Ζεστή κ’ κρύα βιτρίνα β)ανοξείδωτος πά-
γκος εργασίας, γ)κατάψυξη βούτα 
Όλα μαζί ή μεμονωμένα. Λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τηλ. Επικοινωνίας: 6998414913 
(Κωδ:25311)  

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ: Τρα-
πέζια, καρέκλες, πολυθρόνες με τις μαξιλάρες 
και άλλα είδη, στη Χαλκίδα. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6983749359, 2221029822 (Κωδ:25183)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ: Επαγγελματικός με-
γάλος, σε πολύ καλή κατάσταση, σχεδόν αχρη-
σιμοποίητος. Στους Ωρεούς Β. Ευβοίας.  Τιμή 
70€. Τηλ.: 6932761217 (Κωδ:25225)

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

 
l Ν.ΑΡΤΑΚΗ: Ενοικιάζεται καινούρια γκαρσο-
νιέρα 30τ.μ., 1ου ορόφου, πλήρως επιπλωμέ-
νη, Α/Θ, μεγάλο μπαλκόνι, κοντά στη στάση λε-
ωφορείων (κ' για ΤΕΙ), χωρίς κοινόχρηστα, σε 
άριστη κατάσταση, σε περιποιημένη οικοδομή. 
ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 2006. Τιμή 250€. Τηλ.: 
6945911417 (Κωδ:25363)

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ: Ενοικιάζεται 
νεόδμητο στούντιο 75τμ, πλησίον ΟΣΕ, πλήρως 
επιπλωμένο, με όλες τις ηλεκτρικές συσκευ-
ές, κλιματισμός, ηλιακός, νυχτερινό ρεύμα, 
θέρμανση ξυλόσομπα. 2ος όροφος, μεγάλη 
βεράντα, θέα θάλασσα, χωρίς κοινόχρηστα, 
ΠΕΑ Α, έτος κτήσεως 2015. Ενοικιάζεται και 
για μικρό χρονικό διάστημα ή για σεζόν. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6947007926 (Κωδ:25371) 
 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΥΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ: Ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα δυάρι 48τμ, διαμπερές, 1ου ορόφου, με 
θέα τη θάλασσα, ιδιωτική ύδρευση, χωρίς κοι-
νόχρηστα, με θέση πάρκινγκ,  για όλο το χρό-
νο. ΠΕΑ Γ, έτος κτήσεως 1980. Τιμή ενοικίου 
200€/μήνα. Τηλ.: 6944142086 (Κωδ:24880)

Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ: Eνοικιάζεται μεγάλο δυ-
άρι 62τμ, επιπλωμένο, Α/Θ, Α/C, σε άριστη κα-
τάσταση. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 1993. Σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ.: 6978753101 (Κωδ:25201)  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ: Ενοικιάζεται με-
ζονέτα ρετιρέ 70τμ,  1Υ/Δ, ηλιακός, μπροστά στη 
θάλασσα, καινούρια. Ενοικιάζεται από Σεπτέμ-
βριο έως Ιούνιο.  ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 2010. 
Τιμή 500€. Τηλ.: 6986781456 (Κωδ:25226) 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

l ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90τμ, 
ισόγειο, Α/Θ πετρέλαιο, 2Υ/Δ, σαλόνι, καθιστικό 
κουζίνα, μπάνιο, σε καλή κατάσταση, μερικώς 
ανακαινισμένο. Τιμή λογική. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσε-
ως  1975. Tηλ.: 2221053712 Ώρες επικοινωνίας 
10πμ έως 13:00 (Κωδ:25392)
l Ν. ΑΡΤΑΚΗ: Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 
92τμ, 2 δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο, σαλόνι, πάρ-
κινγκ, τζάκι, αντλία θερμότητας, bbq, κήπο, διπλά 
τζάμια, σίτες. Έτος κτήσεως 2011, ΠΕΑ Δ. Τιμή 
500€. Τηλ.: 6977513606 (Κωδ:25409)
l Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ: Ενοικιάζεται ρετιρέ οροφο-
διαμέρισμα, 80τμ, 3ου ορόφου, οδός Στρατωνος, 
Α/Θ, μεγάλα μπαλκόνια μπροστά και πίσω, ευάε-
ρο, 2Υ/Δ, ενιαίος χώρος σαλόνι, με τζάκι. ΠΕΑ Δ, 
Έτος κτήσεως, 2006 η άδεια, 2012 η αποπεράτω-
ση. Τιμή 450€. Τηλ.: 6932527404 (Κωδ:25419)
l Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ: Ενοικιάζεται τριάρι οροφοδι-
αμέρισμα 2ου ορόφου, 70τμ, με τζάκι, Α/Θ, θέα 
θάλασσα, στην παραλία της Ν. Λαμψάκου, οδός 

ακολουθώντας το αντίστοιχο 

χρώμα της κατηγορίας 

που επιθυμείτε

Βρείτε εύκολα 

την αγγελία που ψάχνετε
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συνέχεια στη σελ. 10

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Έπιπλα, φωτιστικά, οικιακά 
είδη και κατασκευή κλειδιών. Στο κέντρο 
της Ν. Αρτάκης,  Μάρκου Μπότσαρη 11. Λει-
τουργία 50 ετών, εξαιρετική πελατεία, ενοι-
κιάζεται λόγω συνταξιοδότησης. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας: 6906078734 (Κωδ:25323)  
 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 
l ΑΘΗΝΑ-ΚΟΛΩΝΟΣ: Πωλείται ημιυπό-
γειο γωνιακό κατάστημα 200τμ, στην περι-
οχή του Κολωνού, πολύ κοντά στο μετρό. 
Χωρίς κοινόχρηστα. Δυνατή και η αλλαγή 
χρήσης. Έτος κτήσεως 1975, ΠΕΑ Η. Τιμή 
100.000€. Τηλ.: 6977513606 (Κωδ:25410) 
 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Πωλείται κατάστημα πρώ-
ην ταβέρνα ""Αμυγδαλιές"", στο 1ο χλμ 
Αμαρύνθου Γυμνού, αίθουσα 300τμ, 
υπόγειο 85τμ, αύλειος χώρος 3000τμ, 
για οποιαδήποτε επαγγελματική χρή-
ση.  Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:25292) 
 
ΔΡΟΣΙΑ-ΦΟΥΣΑΖΑΝΙ: Πωλείται ημιτε-
λές βιομηχανικό κτήριο 450τμ, με άδεια 
κόμβου. Τηλ.: 6937627485 (Κωδ:25215) 
 
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:24873) 
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ- ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: Πωλείται  ισό-
γειο  γωνιακό  κατάστημα 102τμ, με πατά-
ρι 16,28 τμ.  Έτος κατασκευής 1987  ΠΕΑ 
(Ε) Τιμή πώλησης 68.000€ Π-3263 Μεσι-
τικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
       
l ΧΑΛΚΙΔΑ ΒΟΥΡΚΟΣ-Πλησίον ΤΕΧΝΙΚΑ 
και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 247τμ, με παλιά κτίσματα ως απο-
θηκευτικούς χώρους επιφανείας 100τμ, 
ηλεκτροδοτούμενο.  Έτος κατασκευής 1930, 
ΠΕΑ Η. Τιμή πώλησης 45.000€ Π-3542 Με-
σιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876  
 
l ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗ: Πωλείται ισό-
γειο κατάστημα 69τμ, 2 τουαλέτες. 
Έτος κατασκευής 1975  ΠΕΑ (Ε) Τιμή 
πώλησης 45,000€ Π-3561  Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876        
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ : Πωλείται κατάστημα 
40τμ, με 20τμ πατάρι στην Αρεθούσης. ΠΕΑ 
Ε, Έτος κτήσεως 1980. τιμή λογική. Τηλ.: 
6907979649 (Κωδ:25190)

ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

l ΑΚΙΝΗΤΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Eντός της πόλης 
της Θεσσαλονίκης ή στην περιοχή του δή-
μου Θερμαϊκού ζητείται από το σωματείο 
amea.gr για δωρεάν παραχώρηση. Πρό-
σβαση για ΑΜΕΑ απαραίτητη. Περισσότε-
ρες πληροφορίες για το σωματείο μας στην 
ιστοσελίδα amea.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 
2310458745 και 6981142691 (Κωδ:25383) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 30 
ΕΩΣ 50ΤΜ ΓΙΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑ-
ΓΚΕΣ:  Προς αγορά με ξεχωριστό υπνο-
δωμάτιο. Πληρώνω 150€ έως 200€/μήνα 
αντί γραμματίου έως αποπληρωμής του. 
Περιοχές Χαλκίδα, Αρτάκη, Βασιλικό, Λευ-
καντί, Αιδηψός, Ιστιαία, Λίμνη, Μαντούδι, 
Κύμη, Σκύρος, Βοιωτία. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Όποιος έχει την ευγενή καλοσύνη 
και ευαισθητοποιηθεί να καλέσει στο Τηλ.: 
6977791753 ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ (Κωδ:24275) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΠΡΟΣ ΑΓΟ-
ΡΑ: Στην περιοχή της Χαλκίδας.  Τηλ.: 
6936693583, 6971800808 (Κωδ:25261) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ: Μικρή μονοκατοι-
κία έως 55τμ, στην περιοχή του Ληλαντίου, 
Μπούρτζι, Βασιλικό, Λευκαντί, Νέα Λάμψα-
κο έως Ερέτρια. Για άμεση αγορά. Μόνο από 
ιδιοκτήτες. Τηλ.: 6932222599 (Κωδ:25320) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΔΙ-
ΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ: Προς αγο-
ρά, εντός Ευβοίας,  για αγορά τοις με-
τρητοίς. Τηλ.: 6946720280 (Κωδ:25316) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: Παλαιά μο-
νοκατοικία  50τ.μ. και πάνω, στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 
6936693583, 6971800808 (Κωδ:25259) 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: Από 
ιδιώτη, δυάρι ή τριάρι ή μονοκατοικία, στην 
περιοχή της Ν. Αρτάκης, αγορά μετρητοίς. 
Τηλ.: 6976787983, 2221402273, 6946720280 
(Κωδ:24848)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

CITROEN XSARA: Πωλείται αυτοκίνητο του 
2002, 1400cc, 9hp, χρώμα μεταλλικό αση-
μί, 250000χλμ. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
2500€. Τηλ.: 6977272151 (Κωδ:25125) 
FIAT KUGO FIORINO: Πωλείται 1400cc, hp, 
μοντέλο 2013, 11000χλμ, βενζίνη, χρώμα πρά-
σινο, πολλαπλών χρήσεων(πέφτει το κάθισμα 
γίνεται κρεβάτι), συρόμενες πόρτες,, όλα ηλε-
κτρονικά τιμόνι-καθίσματα, πληρωμένο ΚΤΕΟ, 
πληρωμένα τέλη 22. Τιμή λογική. Πωλείται ή 
ανταλλάσσεται με κάποιο άλλο κουρσάκι 4Χ4 
ή πουλμανάκι. Όχι απόκρυψη, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ.: 6977791753 (Κωδ:24634) 
 
 

MERCEDES 190E: Πωλείται μοντέλο 
του ‘91, 1796cc, 14hp, βενζίνη, χρώμα 
μπορντώ, σε τιμή ευκαιρίας, 220.000χλμ. 
Πωλείται και για ανταλλακτικά. Τηλ.: 
6936693583,  6971800808 (Κωδ:25260) 
 
l NISSAN X-TRAIL: Πωλείται, άριστα συντη-
ρημένο, 2000cc, 140hp, βενζίνη, 2006, χρώμα 
μαύρο, 75.000χλμ πραγματικά, από ιδιώτη, 1ο 
χέρι. Ατρακάριστο, super lux, δερμάτινο σαλό-
νι, πανοραμική ηλιοροφή, προβολής με ράγες 
οροφής, κλιματισμός, radio cd, 4X4 κατ’ επι-
λογήν, φυλασσόμενο σε γκαράζ. Δεκτός κάθε 
έλεγχος. Τηλ.: 6979071872 (Κωδ:25364) 
 
RENAULT SCENIC: Πωλείται επταθέσιο full 
extra,  ανοιγόμενη οροφή κλπ.,1600cc,  μο-
ντέλο 2004, 124000χλμ, μπλε χρώμα σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:18898) 
 
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 ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SCOOTER PIAGGIO: Scooter 50άρι 
δίχρονο, c25, βενζίνη, χρώμα ηλεκτρίκ μπλε, 
σε καλή κατάσταση.Τηλ.: 6980141709 
(Κωδ:25136)  
 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ VESPA PIAGGIO: Με ταχύτητες 
του 1980, 175cc, βενζίνη, κόκκινο χρώμα. 
Tηλ.: 6972026862 (Κωδ:25366) 
 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ: YAMAHA VIRAGO, 250 
cc,  1η άδεια κυκλοφορίας 1995, με πραγματικά 
28000 χλμ, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:25333) 
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ : Aquila, μοντέλο 
2001, 250cc, 24hp, τσόπερ, 40000χλμ, χρώμα 
μπορντώ κ’ μπεζ, περασμένη ΚΤΕΟ. Σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή 2.000€. Τηλ.: 
6937094579 (Κωδ:25258)  

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΡΚΑ : Ξύλινη 4,60μ, με τον 
εξοπλισμό, την άδεια και τρέιλερ. Λιμε-
ναρχείο Χαλκίδας. Τιμή πώλησης 1.300€ 
η βάρκα και το τρέιλερ. Υπάρχει δυνατότη-
τα αγοράς επιπλέον και μικρής 5άρας μη-
χανής. Τηλ.: 6937094579 (Κωδ:25257) 
 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΡΚΑ: Πολυεστερική μήκους 
4μ, σε αρίστη κατάσταση, μαζί με τρέιλερ. 
Τιμή 1300€. Τηλ.: 6936488495 (Κωδ:25345) 
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΡΚΑ: Πολυεστερική, 4,40Χ2,10 
Assos, με τρέιλερ alpha hellas. Τιμή 
2.000€. Τηλ.: 6934513071 (Κωδ:25317) 
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΟ: Μήκος 4,90μ, μηχα-
νή selva 50hp, full injection, τετράχρονη με 
τρέιλερ, μοντέλο 2008. Τιμή 6.000€. Τηλ.: 
6943475608 (Κωδ:22791) 
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l ΓΙΛΕΚΟ SEAC : Πωλείται.  
Τηλ.: 6934513071 (Κωδ:25394)  
l ΚΡΑΝΟΣ AIROH: Πωλείται σπαστό. 
Τιμή 40€. Τηλ.: 6934513071 (Κωδ:25393) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΕΪΛΕΡ: Σε καλή κατά-
σταση με κοτσαδόρο για όλα τα αμά-
ξια. Τηλ.: 6980141709 (Κωδ:25137) 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΖΑΝΤΕΣ: Αλουμινίου  για μοντέ-
λο Ford focus, με 5 μπουλόνια, (χωρίς ελαστι-
κά). Τιμή 200€. Τηλ.: 6974992763 (Κωδ:25277)  

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΛΥΦΩΤΑ ΦΥΣΤΙΚΙΑ : 
Νέας εσοδείας, ψημένα ή ωμά. Χονδρι-
κή ή λιανική, από παραγωγό. Περιοχή 
Τανάγρας.Τηλ.: 6940738352 (Κωδ:25360)   
l ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ: Πωλεί-
ται. Τηλ.: 6988536531 (Κωδ:25403) 
l ΚΑΛΑΜΙ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΙ-
ΣΜΟΣ: Πωλείται καλάμι Shimano (spinning) 
και ο μηχανισμός Shimano Ultegra, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 120€ και τα 
δύο. Τηλ.: 6980798357 (Κωδ:25356) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ LAPTOP: Οθόνη 15,6/full/
Hd/35ms/60hz.επεξεργαστης intel core 
15_1135 g7. Μνήμη Ram 8 GB/2666MHZ 
.Βάρος 1.73 .Μάρκα κάρτας intel.σκληρός δί-
σκος 256 Gb. Λειτουργικό σύστημα Microsoft 
Window, σε άριστη κατάσταση, αχρησιμοποίη-
το. Τιμή 300€. Τηλ.: 6937599460 (Κωδ:25287) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑ-
ΝΗ BI-PAP: Κατάλληλη για άπνοιες, 
ΧΑΠ, σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:24568) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΟ: Αρμόνιο CASIO LK 
2005, με USB, ελαφρώς μεταχειρισμένο. 
Τιμή 100€. Τηλ.: 2221050143 Κος Χάρης 
(Κωδ:25178)l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: Ηλεκτρικός, μάρκας jaco, 
125 κιλών, σε άριστη κατάσταση, με ιμά-
ντα καινούριο. Τιμή 450€ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6981856122 (Κωδ:25423)l ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ: Alpine με 2 μήνες χρήση. 
Τηλ.: 6993909087 (Κωδ:25352)l ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ: Μοτέρ ρολού 
καταστήματος μαζί με την πλακέτα του και 
τα κομπιούτερ. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
πολύ καλή. Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:25355) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μη ομιλούσα συσκευή κινημα-
τογράφου: COPAL SECONIC 290 DUAL, σε 
καλή κατάσταση, άνω των 50 ετών (Αντί-
κα). Πολύ καλό είδος που μπορεί να εκτε-
θεί σε εκθέσεις, βιτρίνες κλπ. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:25331) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ: Μάρ-
κας Singer, με μοτεράκι ρεύμα-
τος. Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:25328) 
l ΝΤΡΑΜΣ: Πωλούνται Συλλεκτικά δεκα-
ετίας του '60, λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 
6932254135, 2221309884 (Κωδ:25349) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ: Σε άριστη 
κατάσταση, πολύ λίγο δουλεμένος, δυνα-
τότητα θέρμανσης 100-120τμ. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6988215427 (Κωδ:25378) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ: Μι-
κρασιάτισσα σε χρώμα μαύρο με κίτρινα 
σιρίτια. Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:25326) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ: Ονο-
μάζεται 'Αδάμ & Εύα'. Παριστάνει ένα το-
πίο και το ζευγάρι γυμνό. Τιμή 150€. Τηλ.: 
2221080592, 6979106064 (Κωδ:25310) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ: Γυναικείο, σε 
άριστη κατάσταση, ιταλικό, με καλά-
θι για ψώνια, εύκολο στο πετάλι. Τιμή 
120€ Τηλ.: 6945914400 (Κωδ:25283) 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΜΠΑ PELLET: Σε άριστη κα-
τάσταση, ilaria, raveli, 10kw, ελάχιστα χρησι-
μοποιημένη. Τιμή 1.200€ από 3.000€. Τηλ.: 
6976396606, 2228031235 (Κωδ:24872) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΜΠΑ: Μαντεμένια 
όλη, μεγάλη, για ξύλα, σε άριστη κατά-
σταση 3 μήνες χρησιμοποιημένη. Τηλ.: 
6993909087 (Κωδ:25351)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΗ-
ΛΕΟΡΑΣΗ: Α) Samsung 33'' μαζί με τη 
βάση, σε καλή κατάσταση. Τιμή 130€ Β) 
Siemens 60'', παλιά, σε καλή κατάσταση, 
μαζί με μικρό τραπεζάκι. Τιμή 70€ Τηλ.: 
2221083486, 6940211794 (Κωδ:25266) 
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ: Πωλού-
νται δυο αλυσοπρίονα βενζίνης. Α) Ένα 
Husqvarna 235 x-torq /35cc/1,8hp με 
40cm λάμα, καινούριο 120€ Β) Mc culloch 
/55cc/3hp με 50cm λάμα, δουλεμένο αλλά 
πλήρως λειτουργικό στα 80€. Περιοχή 
Χαλκίδα. Τηλ. 6973495177 (Κωδ:25354) 
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ:  70τμ, χρώ-
μα κλασικό κεραμιδί, χρησιμοποιημένα 
5 έτη. Τηλ.: 6939410002 (Κωδ:25377) 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑΦΥΛΙΑ: Μερλό και μο-
σχοφίλερο. Τηλ.: 6973462731 (Κωδ:25230) 
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Νταούλια και ντέφια πα-
ραδοσιακά, από φυσικό δέρμα. Τηλ.: 
2221309884, 6932254135 (Κωδ:25350) 
ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ PHILIPS: Πωλού-
νται 2 ραδιοκασετόφωνα cd του 2002 
σε άριστη κατάσταση. Τιμή 30€ έκα-
στο. Τηλ.:6984096692 (Κωδ:25180) 
l ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ: Πωλείται σόμπα ξύ-
λου, αλουμινίου, με πυρότουβλα, αερό-
θερμη, για 80τμ επιφάνεια. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6985957502 (Κωδ:25359) 
l ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ: Πωλούνται 2 
στρώματα κατάκλισης φουσκωτά. Τηλ.: 
6988536531 (Κωδ:25404)

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
 
l ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ YAMAHA: Πωλείται με 
2 ηχεία, cd, κασετόφωνο, ράδιο. Σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή 200€. Τηλ. 6944061099 
(Κωδ:25335)

ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
   

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Για περιποίηση κτή-
ματος, κλάδεμα και συλλογή ελαιοκάρ-
που, στην περιοχή της Ν. Λαμψάκου. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6932222599 (Κωδ:25319) 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ: Ζητεί-
ται κρεβάτι διπλό με 2 κομοδίνα και τουα-
λέτα, σε καλή κατάσταση, για ηλικιωμένη 
κυρία με προβλήματα υγείας, (δωρεάν). 
Όποιος έχει την ευγενή καλοσύνη και ευ-
αισθητοποιηθεί ας καλέσει στο τηλέφωνο: 
6977791753 Χωρίς απόκρυψη (Κωδ:24426) 
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (ΔΡΟΜΟΥ): Ζη-
τείται επειγόντως, σε καλή κατάσταση, άνευ 
χρημάτων (δωρεάν), από άτομο με νευρο-
λογικά προβλήματα στα πόδια, για να κινεί-
ται. Όποιος έχει την ευγενή καλοσύνη και 
ευαισθητοποιηθεί ας καλέσει στο τηλέφωνο: 
6977791753 Χωρίς απόκρυψη (Κωδ:25373) 
ΚΟΥΚΕΤΑ-ΚΡΕΒΑΤΙ : Ζητώ να μου χα-
ρίσουν κουκέτα, δίκλινη ή μονή. 
Τηλ.: 6974872409 (Κωδ:25200) 
ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ: Διαθέτω 
σπίτι και κτήμα 11στρ με αμυγδαλιές, στην πε-
ριοχή Ριτσώνα Αυλίδας, άνευ ενοικίου, για επί-
βλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση καρπών. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις.  Τηλ.: 6973761503 
(Κωδ:25123)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Μεταλλικός κανα-
πές, 2 θέσεων, που γίνεται ημίδιπλο κρε-
βάτι. Τιμή 65€ (τιμή αγοράς 150€). Κά-
λυμμα στρώματος (extra). Τιμή 10€. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6987354732 (Κωδ:25048) 
l ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΙΤΣΟΣ: Πω-
λείται ηλ. κουζίνα, με εμαγιέ μάτια, λει-
τουργική. Τιμή πώλησης 50€. Τηλ.: 
2221082887, 6945543062 (Κωδ:25417) 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ: Πωλούνται με πάγκο 
ντουλάπια 1,40m, σε πολύ καλή κατάσταση από 

ΚΡΙΟΣ
Προετοιμαστείτε για έναν μήνα περίεργο Κριοί μου, 
που τα εμπόδια συμβαδίζουν άθελά τους μαζί με 
τις ευκαιρίες στον οικονομικό τομέα, καλώντας σας 
να λύσετε τους γρίφους όσο γρηγορότερα γίνεται 
εν μέσω μιας έκλειψης-Πανσεληνου στις αρχές 
του μήνα.H Ν. Σελήνη στις 24 στα σχέδιά σας, η 
θέση και η φορά του Άρη θα δείξει πόσο μακριά 
μπορείτε να πάτε γιατί η ανάδρομή του πορεία 
δυσχεραίνει τις προσπάθειές σας από το ξεκίνημα 
του μήνα. Το καλό είναι πως η ορθόδρομη πορεία 
του Ερμή κι η θέση της Αφροδίτης στα οικονομικά 
βοηθούν κάποια πράγματα.. πάνω απ΄ όλα να 
διορθώσετε τις οφειλές σας, χρειάζεται όμως να 
έχετε γερά κότσια!
ΤΑΥΡΟΣ
Βασικό στοιχείο συζήτησης αποτελούν τα 
προσωπικά σας αυτό τον μήνα Ταυράκια μου 
ωστόσο και τα οικονομικά χρωματίζονται από 
τη Ν. Σελήνη του μήνα αυτού που γίνεται στον 
Τοξότη. Παρότι ο κυβερνήτης σας σας βοηθά 
να προωθήσετε τις σχέσεις κάποια σχέδιά 
σας στη δουλειά, θα στρέψει το ενδιαφέρον 
σας μόνο στις σχέσεις. Η Αφροδίτη φαίνεται 
να΄ χει σχέδια για σας και ό,τι αφορά το 
γάμο. Τα φεγγάρια του μήνα μπορεί να μην 
έχουν την ίδια μορφή γιατί μεσολαβεί και 
μια έκλειψη Πανσέληνος που σας αφορά 
προσωπικά αφού γίνεται στο ζώδιό σας στις 
8, ωστόσο με τον Ουρανό δίπλα σε κάθε 
φάση αντίφασης, την ίδια γεύση αφήνουν. 
ΔΙΔΥΜΟΙ
Στο επίκεντρο είναι οι σχέσεις στην 
προσωπική και εργασιακή σας ζωή αυτόν 
τον μήνα φίλοι μου. Κάτω από το εκρηκτικό 
τοπίο του πλανητικού σκηνικού και την 
ανάδρομη πορεία του Άρη στο ζώδιό σας και 
Ποσειδώνα - Δία είναι δύσκολο να κρατήσετε 
τις απαιτούμενες ισορροπίες γιατί εκτός 
όλων των άλλων, έπεται και μια Πανσέληνος 
παρασκηνιακή με τάσεις απομόνωσης 
στα εργασιακά και  για τους μεγαλύτερους 
του ζωδίου στην υγεία. Το μόνο καλό είναι 
η ορθόδρομη πορεία του κυβερνήτη σας. 
Ωστόσο πρέπει να ξέρετε πως όλα είναι 
στο στόχαστρο, ακόμα και τα σχέδιά σας.  
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Καρκινάκια μου η καλή μέρα πάντα απ’ το πρωί 
φαίνεται γι’ αυτό προσπαθήστε να κρατήσετε μια 
ψύχραιμη στάση στον οικογενειακό χώρο, την 
καριέρα σας, όλο αυτό το διάστημα που είναι 
δύσκολο γιατί είναι μήνας κατανομής. Μέσα 
σ΄αυτόν τον πλανητικό συνωστισμό έρχεται να 
προστεθεί δίπλα σε έναν ανάδρομο Ουρανό 
Ποσειδώνα Κρόνο κ’ Πλούτωνα που κρατούν τα 
ηνία των σχέσεων κ΄ των οικονομικών σχεδίων 
σας και μια έκλειψη. Ρυθμίστε τις οικονομικές 
εκκρεμότητες κι όποιες δυσμορφίες υπάρχουν 
εκεί, αποφύγετε τις χρηματικές συναλλαγές για 
να μην εξαπατηθείτε και αποδράστε με ένα μίνι 
ταξιδάκι μακριά απ΄ όλους και από όλα, έστω και 
καθυστερημένα.
ΛΕΩΝ
Παρότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις 
είναι πολλές, εσείς βρίσκετε τρόπους να 
προσπερνάτε κάθε τι που σας εμποδίζει. 
Μακριά από μας κι ας μην είναι και πόλεμος 
όπως λέει κι η λαϊκή ρύση, μα καλό είναι να 
έχετε το νου σας στις επιλογές σας και τα 
φαινόμενα του φεγγαριού γιατί μια έκλειψη 
ποτέ δεν είναι αθώα. Ευτυχώς για σας η Ν. 
Σελήνη ενεργοποιεί τη ανύπαρκτη ως τώρα 
λίμπιντό σας φέρνοντας γνωριμίες που θα 
αναστατώσουν. Η θέση Ερμή κι Αφροδίτης 
δείχνει τρόπους και λύσεις εναλλακτικές, το ίδιο 
κι η ορθή πορεία του Δια απ’ τις 25 ευλογώντας 
οικονομικά και σχέδια με κάθε μορφή. 
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Με τον κυβερνήτη σας σε τόσο στενό 
μαρκάρισμα Παρθένοι μου με δυο πλανήτες 
δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Με την 
ορθόδρομή του ωστόσο πορεία και το πέρασμα 
στον Σκορπιό μπορείτε να έχετε υψηλές 
προσδοκίες. Κι ενώ γυρίζετε σελίδα στη ζωή 
σας, δίνονται μεγάλα περιθώρια να ελιχθείτε 
όπως επιθυμείτε από τις φάσεις του φεγγαριού 
που είναι δυνατές κι ανεπανάληπτες με μια 
έκλειψη στις 8 με την οριοθέτηση του κυβερνήτη 
σας στοχεύοντας την καριέρα και μια Ν. Σελήνη 
στις 24 που δυναμιτίζει το σπίτι. Ευελπιστώ 
πως έτσι θα ξεκαθαρίσετε τα συναισθήματα και 
θα συσφίξετε στενές σχέσεις.
 

ΖΥΓΟΣ
Με τον κυβερνήτη σας σε τόσο στενό μαρκά-
ρισμα Παρθένοι μου με δυο πλανήτες δεν είναι 
τόσο εύκολα τα πράγματα. Με την ορθόδρομή 
του ωστόσο πορεία και το πέρασμα στον Σκορ-
πιό μπορείτε να έχετε υψηλές προσδοκίες. Κι 
ενώ γυρίζετε σελίδα στη ζωή σας, δίνονται με-
γάλα περιθώρια να ελιχθείτε όπως επιθυμείτε 
από τις φάσεις του φεγγαριού που είναι δυνα-
τές κι ανεπανάληπτες με μια έκλειψη στις 8 με 
την οριοθέτηση του κυβερνήτη σας στοχεύο-
ντας την καριέρα και μια Ν. Σελήνη στις 24 που 
δυναμιτίζει το σπίτι. Ευελπιστώ πως έτσι θα ξε-
καθαρίσετε τα συναισθήματα και θα συσφίξετε 
στενές σχέσεις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ο μήνας των γενεθλίων σας φίλοι Σκορπιοί έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον από την άποψη ότι είστε το 
πέρασμα των πλανητών προς στο ζώδιό σας. 
Μπορεί να κρύβει μπερδέματα μα παράλληλα 
φέρνει και συγκινήσεις δυνατές. Η Πανσέληνος-
έκλειψη στις 8 που γίνεται στον άξονα του ζώδιού 
σας, σας ανοίγει τα μάτια για να αναλάβετε 
τις ευθύνες σας σε σχέσεις και συνεργασίες, 
αντίθετα με την Ν. Σελήνη στις 24 που φέρνει 
τριγμούς που αφορούν τα οικονομικά. Παρότι ο 
Ερμής βρίσκεται στο ζώδιό σας κι ορθόδρομος 
πρέπει να κινείστε αργά αλλά δραστικά 
γιατί ο Άρης αναδρομεί. Ο κυβερνήτης σας 
Πλούτωνας έχει καλή όψη με τον Δια γι αυτό 
κι η τύχη σας φαίνεται να σας γυροφέρνει. 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Ήδη τρέχετε και δεν φτάνετε και συνεχίζετε μέχρι 
τις 22 που ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σας και 
συναντά την Αφροδίτη και τον Ερμή. Ως τότε και 
με τον κυβερνήτη σας πιεσμένο κι ανάδρομο ως 
25 και με την έκλειψη Πανσέληνο συνάμα που θα 
γίνει στις 8, θα πρέπει να είστε πολύ προσεχτικοί. 
Μην ξεχνάτε πως βρίσκεται ο Άρης στα 
προσωπικά απέναντί σας. Πιθανές ανασφάλειες 
να βγουν εκεί που δεν το περιμένατε και ένα 
έντονο παρασκήνιο να πλήξει τα συμφέροντά 
σας ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά τη δουλειά 
σας ή κάποιο θέμα υγείας να εμποδίσει την 
εργασιακή σας εξέλιξη. Η Ν. Σελήνη στις 24 
στο ζώδιό σας είναι διαφωτιστική ως προς την 
πρόοδό σας και το μονοπάτι της επιλογής σας. 
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Εσωστρέφεια, άγχος και έμπνευση συμβαδίζουν 
αυτόν τον μήνα οδηγώντας σε μια περίοδο έξαρσης 
λόγω του ανάδρομου Άρη και των εξωκρόνιων Δία, 
Ποσειδώνα κι Ουρανό, ενισχύοντας την ασάφεια. 
Οι φίλοι ευτυχώς είναι κοντά σας και τα χαρμόσυνα 
νέα έρχονται με δυο πλανήτες στον τομέα αυτό. 
Ο Άρης βρίσκεται στη δουλειά σας και την υγεία 
σας ανοίγοντας τα κανάλια των αντιθέσεων 
ενεργοποιώντας παράλληλα τις δραστηριότητές 
σας. Καλός οιωνός η Αφροδίτη που φέρνει 
λάμψη σε μια περίοδο που έχετε θαμπώσει.. 
τα εξάγωνα ωστόσο του φιλοξενούμενού σας 
θα προβάλλουν τις επαφές και το προφίλ σας.  
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Παρότι ο Νοέμβριος σας βρίσκει κάτω από 
καλές διαθέσεις φίλοι Υδροχόοι, στη διάρκειά 
του προκαλεί έντονους προβληματισμούς και 
πολύ περισσότερο το δεύτερο δεκαήμερο του 
μήνα. Εκτός από τα λάθη και τις καθυστερήσεις 
που φέρνουν στην επιφάνεια την ανάγκη 
σας για αλλαγές σε επαγγελματικό και 
προσωπικό επίπεδο, οι μάσκες φαίνεται να 
πέφτουν με πολλές εντάσεις την περίοδο της 
έκλειψης-Πανσεληνου. Ωστόσο η Ν. Σελήνη 
στις 24 στον Τοξότη βοηθά το κοινωνικό 
σας προφίλ να προβληθεί με τον καλύτερο 
τρόπο. Ο Άρης φαίνεται να αγγίζει τη λίμπιντό 
σας ακόμα και κάτω από την ανάδρομή 
του πορεία, λειτουργεί σαν μαγνήτης. 
ΙΧΘΥΣ
Με ανεβασμένη τη διάθεση υποδέχεστε τον 
τελευταίο μήνα του φθινοπώρου ψαράκια 
μου έχοντας τον Άρη στο σπίτι σας, κάτι που 
σημαίνει πως στο πίσω μέρος του μυαλού 
προβληματίζεστε. Κι ενώ ο παραδοσιακός 
κυβερνήτης σας Δίας ευνοεί τα γένια σας κι 
ορθοδρομεί στις 24 του Νοέμβρη, τα φεγγάρια 
του μήνα μπερδεύουν τη ροή των γεγονότων. 
Η επιρροή της έκλειψης-Πανσελήνου στις 8 στο 
επικοινωνιακό σας κομμάτι είναι ανεπαίσθητη, 
η Ν. Σελήνη με τη συμμετοχή του Ερμή και 
της Αφροδίτης ζωηρεύει τόσο τα ελπιδοφόρα 
μηνύματα όσο και τις μνήμες από ένα παρελθόν 
οικείο, ακόμα κι όταν Ν. Σελήνη και Πανσέληνος 
φρουρούν τα θέλω σας.

Διανύοντας τον Νοέμβριο του 2022...

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! ! ! ! !

ΖώδιαΖώδια από.... την Άλκηστις
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✔ Τα ελαστικά. Η σωστή κατάσταση των ελαστικών είναι ο πιο κρίσιμος 
παράγοντας όσον αφορά στην ασφάλειά μας και για αυτό, πρέπει να δίνουμε 
μεγάλη προσοχή και να μην κάνουμε εκπτώσεις. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος 
της σωστής κατάστασής τους (με τις πιέσεις που συνιστά ο κάθε κατασκευαστής). 
Για περιοχές με κακοκαιρία ή χιόνια, επιλέγουμε λάστιχα ειδικού τύπου.  
Αλλάζουμε τα λάστιχα αν έχουν μεγάλη ηλικία περίπου  2 ή 3 χρόνια.  

 
  
✔ Μπαταρία: Όλες οι μπαταρίες έχουν όριο ηλικίας. Ελέγχουμε την τάση 
της μπαταρίας ωστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο ξεκίνημα τα κρύα 
χειμωνιάτικα πρωινά και να μην μας αφήσει καθώς η πεσμένη μπαταρία 
είναι από τους πρώτους λόγους ακινητοποίησης των οχημάτων το χειμώνα. 

✔ Υγρά αυτοκινήτου-Σύστημα ψύξης κινητήρα: Ελέγξτε τα 
υγρά του αυτοκινήτου Απαραίτητο το αντιψυκτικό-αντιθερμικό για 
τη σωστή λειτουργία του κινητήρα και την προφύλαξή του στις 
χαμηλές θερμοκρασίες. Απαραίτητος επίσης ο πλήρης έλεγχος του 
συστήματος (κατάσταση ιμάντων, σωληνώσεων και σφικτήρων κά) και 
ο έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης / εξαερισμού. 

✔ Ελέγχουμε το φρέον.  
 
✔Υαλοκαθαριστήρες: Ελέγχουμε ότι καθαρίζουν σωστά και δεν αφήνουν 
ίχνη στο  παρμπρίζ Καλό είναι να αλλάζουμε τα λαστιχάκια ή και ολόκληρους 
τους υαλοκαθαριστήρες μια φορά τον χρόνο ή το πολύ κάθε δύο χρόνια.
 
Επίσης ελέγχουμε αν στο δοχείο του πλυστικού υγρού υπάρχει 
αντιψυκτικό.

Όλα ξεκινούν από τη 
συντήρηση του οχήματός 
μας. 
Αν τηρούμε το χρονοδιάγραμμα που 
μας έχει δώσει ο κατασκευαστής για τα 
προγραμματισμένα σέρβις είναι σχεδόν 
απίθανο να αντιμετωπίσουμε κάποιο  
πρόβλημα. 
 

Βασικά σημεία ελέγχου ενός αυτοκινήτου:
✔ Φώτα: Πρέπει να ελεγχθεί η σωστή τους ρύθμιση  και για να 
βλέπουμε καλά και να μη «τυφλώνουμε» τους υπόλοιπους οδηγούς. 
Αν κινούμαστε σε περιοχές με ομίχλη, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση 
διαθλαστικών προβολέων (ομίχλης).
✔Απαραίτητος είναι ο έλεγχος της κατάστασης των 
αμορτισέρ στο ειδικό αμορτισερόμετρο.  
  
✔ Ανανεώνουμε τη βαλβολίνη, όταν χρειάζεται, για τη σωστή 
συντήρηση και λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων, έτσι ώστε να μπορεί 
να αντέξει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

‘’Ιαβέρης’’

Όταν κάποιος ταξιδεύει πρέπει απαραίτητα να έχει αλυσίδες ή ‘κουβέρτες’ 
ελαστικών.
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Τα λάστιχα του αυτοκινήτου μας 
είναι πολύ σημαντικά και χρειάζονται 
ιδιαίτερη προσοχή γιατί μας 
εξασφαλίζουν την σωστή πρόσφυση 
στο οδόστρωμα και ουσιαστικά είναι 
υπεύθυνα (μαζί με τις αναρτήσεις) για 
την ασφαλή επαφή μας με αυτό.

Για την μείωση της φθοράς των 
ελαστικών πρέπει να οδηγούμε με 
προσοχή. 

Ο χρόνος ζωής τους επηρεάζεται 
πολύ από τα συχνά και τα απότομα 
φρεναρίσματα καθώς λόγω της τριβής 
που αναπτύσσεται προκειμένου να 
ακινητοποιηθεί το όχημα, τα ελαστικά 
λιώνουν και αφήνουν υπολείμματα στην 
άσφαλτο. Αντίστοιχα με κάθε απότομη 
εκκίνηση ζορίζονται και φθείρονται

Καλό είναι να μην αναπτύσσουμε πολύ 
υψηλές ταχύτητες καθώς τα ελαστικά 
τότε ανεβάζουν ιδιαίτερα υψηλές 
θερμοκρασίες και έτσι αυξάνετε ο 
κίνδυνος αστοχίας(μπορούν να πάρουν 
φωτιά, ακόμη και να εκραγούν).

Η διάρκεια ζωής των ελαστικών 
αυξάνετε όσο περισσότερο 

αποφεύγουμε τις απότομες εκκινήσεις, 
τα απότομα φρεναρίσματα και τις υψηλές 
ταχύτητες.

Τα ελαστικά, ανάλογα με την φθορά που 
έχουν υποστεί, συνήθως επισκευάζονται σε 
κάποιο ειδικό συνεργείο το βουλκανιζατέρ, 
εκτός από κάποιες περιπτώσεις που 
καταστρέφετε μόνιμα. Τότε δεν μπορούμε 
να αλλάξουμε μόνο το ένα γιατί σωστό -και 
ασφαλές- είναι τα ελαστικά να αλλάζονται 
σε ζευγάρια(τα μπροστινά και τα δυο μαζί  
ή τα πίσω επίσης και τα δύο μαζί).

Επίσης οι διαστάσεις 
των ελαστικών 
πρέπει να είναι 
ίδιες και στους 
τέσσερις τροχούς 
γιατί υπάρχουν 
επιπτώσεις στο 
κράτημα και στη 
σταθερότητα κατά 
την οδήγηση.

Λάστιχα
Στις «έντονες» χειμερινές συνθήκες (βροχή, χιόνι, 
πάγο κ.α.) πρέπει να οδηγούμε με μικρότερες 
ταχύτητες, κρατώντας μεγαλύτερες αποστάσεις από τα 
προπορευόμενα αυτοκίνητα, χωρίς απότομες κινήσεις 
και με έγκαιρη προειδοποίηση των άλλων οδηγών.

kteovelos@gmail.com
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Να πηγαίνετε το αυτοκίνητό σας για σέρβις, σύμφωνα με το Φυλλάδιο 
Συντήρησης και μόνο σε επίσημο αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο.
Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε το ταξίδι σας και απευθυνθείτε 
χωρίς καθυστέρηση σε αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο. 
Εκδίδεται  σε τακτά χρονικά διαστήματα την Κάρτα Καυσαερίων  και να 
επισκέπτεστε τα ΚΤΕΟ.

Για την ασφάλειά σας κάνετε 
συστηματικά τους ελέγχους  
που συνιστώνται.

Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.
Οι έγκυες γυναίκες πρέπει επίσης να φορούν ζώνες ασφαλείας.
Οι ζώνες δεν είναι κατάλληλες για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. 
Για παιδιά ως 12 ετών συνιστάται το ειδικό κάθισμα ασφάλειας.
Μη βάζετε τα παιδιά κάτω των 12 ετών μπροστά και ειδικά στην αγκαλιά 
σας γιατί λειτουργούν σαν αερόσακος.
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των θανατηφόρων ατυχημάτων οδηγοί 
και επιβάτες δε φορούσαν ζώνη ασφαλείας.

Ζώνες Ασφαλείας 
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 Για την καλή κατάσταση των     ελαστικών και τον αέρα τους.
 Για την επαρκή ποσότητα λαδιού και    νερού στο ψυγείο

 Για την καλή κατάσταση της     ρεζέρβας

Σε κάθε σας ταξίδι  σιγουρευτείτε:

Ποτό

 Για την καθαριότητα στα τζάμια Για τα φώτα, μικρά  μεγάλα, φλας,     αλάρμ,  κτλ.

Μην ξεχνάτε να έχετε πάντα μαζί σας:Την άδεια, το δίπλωμα και την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο εγκυμονεί 

κινδύνους, γι αυτό όταν οδηγείτε αποφεύγετε να 

χρησιμοποιείτε το κινητό σας ή όποια άλλη συσκευή απαιτεί 

να χρησιμοποιείτε και τα δύο σας χέρια. Χάνετε τη μισή από 

την συγκέντρωσή σας και οι κινήσεις σας δυσχεραίνονται. 

Αν πρέπει να μιλήσετε στο κινητό σας, σταματήστε τ ο 

αυτοκίνητο σας στα δεξιά μέχρι να ολοκληρώσετε τη 

συνομιλία σας.

Το ποτό είναι πολύ κακός «συνοδηγός» γιατί επιβραδύνει τις εγκεφαλικές λειτουργίες,  

με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ικανότητας συντονισμού των κινήσεων, την 

επιβράδυνση των αντανακλαστικών, τη μείωση της ικανότητας όρασης, τη μη σωστή 

ικανότητα υπολογισμού της ταχύτητας και των αποστάσεων.

Γι αυτό:  Αν πρόκειται να οδηγήσετε μην πιείτε οινοπνευματώδη ποτά.

Αν θέλετε να πιείτε, αφήστε να οδηγήσει κάποιος άλλος ο οποίος να μην έχει πιει,  
ή καλέστε ταξί.

Χρήση του 
κινητού τηλεφώνου
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ανακαίνιση με νιπτήρα κ.α. σε λάκα χρώμα μπεζ 
ανοικτό ο πάγκος και τα ντουλάπια άσπρα. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:25334) 
l ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΜΙΝΙ): Πωλεί-
ται πλυντήριο πιάτων, μάρκας bosch, πά-
γκου, 4 σερβιτσίων, σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή 150€ Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:25411) 
l ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ     ΣΑΛΟΝΙΟΥ: Πωλούνται 2 ξύλι-
νες πολυθρόνες. Τηλ: 6988536531 (Κωδ:25401) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: Με κα-
θρέπτη, από ξύλο, σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή 150€. Τηλ.: 6937160992 (Κωδ:25396) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Μονός, που γίνεται 
κρεβάτι, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Χαλκί-
δα. Τιμή 50€  Τηλ.  6974872409 (Κωδ:25199) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ(βούτα) : Μάρ-
κας delonghi, σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τιμή 100€. Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:25412) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ: Elco 
εμαγιέ, σε πολύ καλή κατάσταση, σχε-
δόν αχρησιμοποίητος φούρνος. Τιμή 
100€ Τηλ.: 6937160992 (Κωδ:25398) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙ-ΚΑΝΑΠΕΣ: Μεταλ-
λικό σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή προ-
σιτή. Τηλ.  6982185851 (Κωδ:25285) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΙΝΟ ΚΡΕΒΑ-
ΤΙ: 1 διπλό και 2 μονά με τα στρώμα-
τά τους. Τηλ: 6988536531 (Κωδ:25402) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ: Με ενι-
σχυμένο μαξιλάρι και ελαφριάς κίνη-
σης σκελετού για αναπαυτικό κάθισμα. 
Τιμή 55€. Τηλ. 6936595577 (Κωδ:25341) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ ΜΠΑΜΠΟΥ: Εσωτε-
ρικού χώρου, καναπές τριθέσιος, 2 πολυ-
θρόνες με μαξιλάρες, 2 τραπεζάκια μικρό 
και μεγάλο. Σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 
300€. Τηλ.: 6985945640 (Κωδ:25263) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Που αποτελείται από 
τριθέσιο και διθέσιο καναπέ, ελάχιστα χρησι-
μοποιημένο σε πολύ καλή κατάσταση, επώ-
νυμο ιταλικής προέλευσης, χρώματος μπεζ 
καφέ με ξύλο οξυάς. Πωλείται λόγω ανακαί-
νισης. Τιμή μόνο 1300€ (από 5500€ ). Τηλ.: 
2221089286,  6978590007 (Κωδ:25365)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Χειροποίητο, ατόφιο 
ξύλο, σε άριστη κατάσταση που αποτελείται 

από 4θέσιο καναπέ, 2 πολυθρόνες με μπρά-
τσο, 2 καρεκλοπολυθρόνες και 3 τραπεζάκια 
σκαλιστά. Πωλούνται και μεμονωμένα. Τιμή 
προσιτή. Τηλ.: 6937160992 (Κωδ:25395) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΑΝ ΑΝΤΙΚΑ: Σε άρι-
στη κατάσταση, φρεσκολουστραρισμένο. 
Τιμή 150€. Τηλ.: 2221024584 (Κωδ:25386) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΤ ΤΣΑΓΙΕΡΑΣ: Επάργυρη 6 τεμαχί-
ων, άνω των 50 ετών σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:25332) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ: Με 4 συρτάρια 
μαζί με σκαμπώ σε σετ και μεγάλο καθρέπτη. 
Τιμή 120€. Τηλ.: 6936595577 (Κωδ:25340) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ: Με έξι συρ-
τάρια, από ξύλο ανοιχτόχρωμο. Τιμή 
150€. Τηλ.: 6937160992 (Κωδ:25397) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΥΡΝΑΚΙ: Μικροκυ-
μάτων σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 
40€ Τηλ.: 6937160992 (Κωδ:25399) 
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ: Με 
επένδυση, χρώμα βαθύ κόκκινο βε-
λούδο, με κρόσσια, στηριζόμενες  σε 4 
μπρούτζινα ροδάκια. Σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6939410002 (Κωδ:25376) 
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ: Κομμάτια σύνθετο από 
μαόνι ξύλο, σε άριστη κατάσταση, πολυχρηστικά. 
Τιμή 50€ έκαστο. Τηλ.: 2221024584 (Κωδ:25387) 
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗΣ: Α)Σαλόνι από ξύλο οξιάς, ελάχι-
στα χρησιμοποιημένο, που αποτελείται από 
τριθέσιο (με μηχανισμό για κρεβάτι), διθέσιο 
και πολυθρόνα Β)Μονό κρεβάτι, Γ) Διπλό 
κρεβάτι. Τηλ.: 6993909087 (Κωδ:25353) 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ: Α)Μονό κρεβάτι ξύλινο, χρώματος 
μπλε. Β) Βιβλιοθήκη μικρή Γ)Καναπές διθέσιος 
που γίνεται κρεβάτι Δ)Σαλόνι που αποτελείται 
από διθέσιο και τριθέσιο Ε)Τραπεζαρία από ξύλο 
άσπρη με 6 καρέκλες, σε άριστη κατάσταση. Τιμές 
πολύ λογικές. Τηλ.: 6937165657 (Κωδ:25211) 
l ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ: Πωλείται με στό-
φα, μάρκας Smeg, στο πάνω μέρος ο φούρνος 
και στο κάτω μέρος η στόφα, λειτουργούν αυ-

τόνομα, σε υπεράριστη κατάσταση, και σε πολύ 
καλή τιμή 450€. Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:25413) 
 

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Εμφανίσιμος επι-
θυμεί γνωριμία με κυρία έως 50 ετών 
για σχέση, παρέα και ότι προκύ-
ψει. Τηλ.: 6988698082 (Κωδ:25216)  
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Ζητά κυ-
ρία 55 έως 60 ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6977152620 (ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ) (Κωδ:24482)  
l ΚΥΡΙΟΣ: Γοητευτικός 45 ετών επι-
θυμεί γνωριμία με κυρία από 30-50 
ετών. Τηλ.: 6973211279 (όχι από-
κρυψη στα τηλέφωνα). (Κωδ:25357)  
ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ: Εμφανίσιμη, οικονομι-
κά ανεξάρτητη, ζητά κύριο 55 έως 65 ετών, 
ανεξάρτητο, για σοβαρή γνωριμία. Τηλ.: 
6984564370 Όχι απόκρυψη. (Κωδ:24304)  
ΚΥΡΙΟΣ : Ετών 72, ζητά κυρία ή κοπέλα, για συ-
ντροφιά, 1 ώρα/40€  ή  5 ώρες τον μήνα 200€. Εμ-
βολιασμένος. Τηλ.: 6946730256 (Κωδ:24720)  
l  ΚΥΡΙΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ 1,79 ΑΝΑΖΗΤΑ: 
Κυρία από 65 έως 70 ετών, χωρίς υπο-
χρεώσεις, συνταξιούχο, για παρέα.  Όχι 
απόκρυψη. Τηλ.: 6934026350 (Κωδ:25346) 
 

l 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ : Ενοικιάζεται 
ή πωλείται, θέση στάθμευσης σε πιλοτή 
πολυκατοικίας στον Άγιο Δημήτριο. Τιμή 
50€/μήνα. Τηλ.: 6931172320 (Κωδ:25426) 
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΑΚΙ: Παπάκι 
κινέζικο 50άρι. Τιμή οικονομική. Τηλ.: 
2221020734 6979963837 (Κωδ:25427) 
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ: Ιταλική 
κουζίνα  scavolini. Σε πολύ καλή κατάσταση, λόγω 
αναχώρησης. Τηλ.: 6931172320 (Κωδ:25428) 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΣΠΙΤΙΟΥ: 
Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, 
σε καλή κατάσταση, λόγω αναχώρησης. 
Τηλ.: 6931172320 (Κωδ:25429) 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΡΕΛΙ ΔΡΥΙΝΟ: Δρύινο 150 
λίτρων,  διαστ. 76Χ55εκ. με 6 στεφάνια, 
ξύλινη βάση, κάνουλα και μεταλλική βαλβίδα. 
Σε άριστη κατάσταση. Χρησιμοποιημένο 
μια μόνο φορά. Πωλείται περιοχή Ιστιαίας. 
Τιμή 150€ Τηλ.: 6934094810 (Κωδ:25424) 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ: Ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 50τμ, 1ου ορόφου, θέα 
θάλασσα, βεράντες, εύκολο πάρκινγκ. ΠΕΑ 
Ε, Έτος κτήσεως 1968, ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6973636182 (Κωδ:25437) 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ CD και DVD: Πωλούνται 
cd καλογραμμένα (στοκ από dj) ξένα και 
ελληνικά, όλα τα είδη μουσικής και dvd 
παιδικά, ξένες σειρές και ταινίες. Ενδεικτικές 
τιμές: cdιέρα με 200cd 150€ και μεμονωμένο 
cd 1€. Τηλ.: 6946967128 (Κωδ:25436) 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΨΑΧΝΑ: Πωλείται μονοκατοικία 
150τμ, σε οικόπεδο 700τμ, Α/Θ καλοριφέρ, 
σε καλή κατάσταση. ΠΕΑ Ζ, έτος κτήσεως 
1974. Tηλ.: 6978483860 (Κωδ:25435) 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΨΑΧΝΑ: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 
110τμ, σε οικόπεδο 700τμ, Α/Θ καλοριφέρ, 
σε καλή κατάσταση. ΠΕΑ Ζ, έτος κτήσεως 
1974. Tηλ.: 6978483860 (Κωδ:25434)  
ΒΛΑΧΙΑ-Δ. ΚΗΡΕΩΣ: Πωλείται οικόπεδο 
4.000τμ. ,οικοδομήσιμο, εντός σχεδίου 
πόλεως και εύκολη πρόσβαση σε όλες 
τις παραλίες. Με θέα βουνό και θάλασσα. 
Tηλ.: 6982688850.     
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ EVIAN FARM ΑΝΑΖΗΤΑ: 
Διανομείς για delivery (δεν είναι απαραίτητη 
η προϋπηρεσία) για τα καταστήματα της στην 
Έξω Παναγίτσα και το κέντρο της Χαλκίδας.  
Παρέχονται:  
•Μόνιμη απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη.  
•Εταιρικό όχημα  
•Εξοπλισμός ασφαλείας  
 
Επικοινωνία μέσω email:  
kokofarm15@gmail.com ή στο  
τηλέφωνο 6972 249797 (Κωδ:25433)




