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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΕΛ: Οικονομίας και διοίκησης γραμματέων 
με καλή γνώση Η/Υ, τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας 
με 5 χρόνια προϋπηρεσία μέτρια αγγλικά, ζητώ εργασί-
α, η οποία επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ. Όχι κλήσεις με α-
πόκρυψη. Τηλ.: 6974612869 (Κωδ:24896)

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Κατάκοιτα και ηλικιωμένα 
άτομα, παιδιά με ιδιαιτερότητες. Παρέχει μέτρηση πίε-
σης, οξυγόνου στο αίμα, καρδιακών παλμών, ζαχάρου, 
θερμομέτρηση, ενέσεις, κοπή ραμμάτων, ορούς, κα-
θώς και ότι ορίζει ο θεράπων ιατρός σας. Τιμές προσι-
τές. Όχι με απόκρυψη. Τηλ.: 6977791753 (Κωδ:23683)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΩ: Ως βοηθός ηλεκτρο-
λόγου ή βοηθός υδραυλικού για ημιαπασχόληση μό-
νο. Δεν διαθέτω δίπλωμα οδήγησης.Τηλ.:6946558566 
(Κωδ:25473)

ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Συλλογή ελαιοκάρπου, με 
μεγάλη εμπειρία, σε καλές τιμές. Τηλ.: 6976894820 
(Κωδ:25385)

ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Παντός φύσεως ερ-
γασίες σπιτιού, κήπου, καθαριότητα, πέταμα μπάζα, βά-
ψιμο, άσπρισμα, κηπουρικής, ξεχορτάριασμα κήπων και 
κόψιμο με μηχανή και μεταφορές σε πολύ χαμηλές τι-
μές, καθώς και συλλογή σιδήρων και μεταφορά τους 
στην ανακύκλωση. Τηλ.: 6976894820, 6970341299 
(Κωδ:24648)

ΚΥΡΙΑ 56 ΕΤΩΝ: Άνευ υποχρεώσεων, μη καπνίστρια, α-
ναλαμβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών και ηλικι-
ωμένων ατόμων, με εμπειρία και με νοσηλευτικές γνώ-
σεις ως εσωτερική. Τηλ.: 6972488491 (Κωδ:25521)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φροντίδα ηλικιωμένων 
και καθαρισμό σε σπίτια, με εμπειρία πολλών ετών. 
Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα όλη την ημέρα και τις υ-
πόλοιπες ημέρες απόγευμα και βράδυ. Περιοχές Χαλ-
κίδα, Νέα Αρτάκη, Δροσιά, Αυλίδα. Τηλ.: 6993440566 
(Κωδ:25551)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη ηλικιωμένης κυ-
ρίας, στη Χαλκίδα, από τις 9πμ έως 2μμ, με εμπειρία ερ-
γασίας. Τηλ.: 6988237759 (Κωδ:25564)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη ηλικιωμένων 
και ως εσωτερική και για πρωί απόγευμα ή νύχτα, στη 
Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. Εμπειρία πολλών ετών. 
Τηλ.: 6998141513 (Κωδ:25550)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη ηλικιωμένων 
με εμπειρία 15 ετών και ως εσωτερική και πρωί από-
γευμα ή με την ώρα. Στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 
6994214206 (Κωδ:25547)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σαν φύλακας νυχτερι-
νός στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6984136064 (Κωδ:25495)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως εσωτερική για τη φρο-
ντίδα ηλικιωμένων. Περιοχές Χαλκίδα, Βαθύ, Σχηματά-
ρι, Οινόφυτα, Μαλακάσα, Δήλεσι, Χαλκούτσι, Ωρωπός. 
Τηλ. 6971747332 (Κωδ:25600)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως λαντζιέρα και για καθα-
ριότητα επ. χώρων, ξενοδοχείων, σχολείων, κήπων, με 
μεγάλη εμπειρία εργασίας, στις περιοχές Χαλκίδα, Αρ-
τάκη, Δροσιά, Βασιλικό, Λευκαντί. Τηλ.:6992766571, 
6993210664 (Κωδ:25274)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως λαντζιέρα, με εμπειρία 
πολλών ετών. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όλη την η-
μέρα και τις υπόλοιπες ημέρες απόγευμα ή και βράδυ. 
Περιοχές Χαλκίδα, Νέα Αρτάκη, Δροσιά, Αυλίδα. Τηλ.: 
6993440566 (Κωδ:25555)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: Σε σχολεία, 
παιδικούς σταθμούς. ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. Με-
γάλη εμπειρία, εργασία σε σχολεία, εμπιστοσύνη και υ-
πευθυνότητα. Τηλ.: 6976894820 (Κωδ:25168)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαρισμούς και φροντίδα σε 
κατοικίδια ζωάκια, στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ. Ε-
πικοινωνίας: 6984136064 (Κωδ:25491)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ: Κήπων και τη φρο-
ντίδα τους, καθώς και εργασία σε φυτώρια και καλλιέρ-
γειες, στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6984136064 (Κωδ:25493)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑ-
ΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: Ξενοδοχεία, κρεοπωλεία, εργοστάσια, βι-
οτεχνίες, γραφεία, σκάλες, πολυκατοικίες, σπίτια, σχο-
λεία, παιδικούς σταθμούς και κάθε άλλο επαγγελματικό 
χώρο, με άτομα εμπιστοσύνης γρήγορα και οικονομικά. 
Τηλ.: 6976894820, 6970341299 (Κωδ:24649)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διανομή φυλλαδίων στην πε-
ριοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 6984136064 (Κωδ:25494)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Να προσέχει ηλικιωμένους, 
στην περιοχή της Χαλκίδας και πλησίον περιοχές, με 
την ώρα. Τηλ. 6992307751 (Κωδ:25539)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη ηλικιωμένων με εμπει-
ρία 10 ετών και εσωτερική και πρωί απόγευμα ή βράδυ. 
Τηλ.: 6988683287 (Κωδ:24981)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για πρωινές ή βραδινές ώρες την 
ημέρα από 8πμ έως 12.30μμ, ή 9μμ έως το πρωί, σε 
φύλαξη ηλικιωμένων, καθαρισμό σπιτιών, κ.α. Περιο-
χές Χαλκίδα, Αρτάκη, Βασιλικό, Λευκαντί και κοντινές 
περιοχές. Τηλ.:6992766571 (Κωδ:25569)

ΚΥΡΙΑ ΜΕ: Εμπειρία 15 ετών και συστάσεις, αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων, πρωινές ώ-
ρες 8άωρο ή και λίγες ώρες το απόγευμα, στην περι-
οχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 6971745832, 6987026018 
(Κωδ:25210)

ΚΥΡΙΑ ΜΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη ηλικιωμένων ως εσωτερική, στη Χαλκίδα, Ν. Αρ-
τάκη, Βατώντα, Ψαχνά και τις γύρω περιοχές. Τηλ.: 
6992032843 (Κωδ:24451)

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναλαμβάνει τη φροντίδα η-
λικιωμένων, μόνο για πρωινές ώρες, στην περιοχή 
της Χαλκίδας, με εργασιακή εμπειρία 22 ετών. Τηλ.: 
6994994374 (Κωδ:25606) συνέχεια στη σελ. 3

1. Η «ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ»: ∆ιατηρεί το δικαίωµα να µην 
δηµοσιεύσει αγγελίες που κατά την κρίση της είναι πα-
ραπλανητικές.
2. ∆ΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙA: Μπορείτε να δώσετε την αγγε-
λία σας (µια) ∆ΩΡΕΑΝ. 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»: ∆εν 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 ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ: 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.  ∆ΕΝ 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 ∆ιεύθυνση, 5ο e-mail.  
8. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επαγγελµατικές Άδειες υπο-
χρεωτικό πεδίο αποτελεί το είδος της άδειας π.χ. Φορ-
τηγού ∆.Χ. άδεια ή Φαρµακείου άδεια και ΟΧΙ!!! Α∆ΕΙΑ 
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. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ 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 & 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ.

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

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

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

για κάθε επιπλέον λέξη. 
ΦΩΤΟ – ΑΓΓΕΛΙΕΣ: ∆ηµοσιεύστε 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

ΥΠΟ∆ΟΧΗ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ&ΥΠΟ∆ΟΧΗ&ΥΠΟ∆ΟΧΗ

∆ώστε την αγγελία σας από ∆ευτέρα 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. ∆ 3565/1956 & 4224/1962, 
καθώς & άλλων σχετικών διατάξεων Ελληνικού, Κοινοτικού 
& ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναλαμβάνει τη φύλαξη ατό-
μων, ως εσωτερική στις περιοχές, Χαλκίδα, Βαθύ, Δή-
λεσι, Χαλκούτσι και τις γύρω περιοχές. Μεγάλη εμπει-
ρία 22 χρόνων σε φροντίδα και φύλαξη ατόμων. Τηλ.: 
6995337387, 6970629879 (Κωδ:25571)

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΕΙΡΙΑ 30 ΕΤΩΝ: Αναζητά εργασία για κα-
θαριότητα σε σπίτια, επ. χώρους, στις περιοχές: Περι-
στέρι, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Κορυδαλλό και πλησίον. Τηλ.: 
6972579937 (Κωδ:25619)

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΕΙΡΙΑ 30 ΕΤΩΝ: Αναζητά εργασία για φύ-
λαξη ηλικιωμένων πρωί ή και απόγευμα, στις περιοχές: 
Περιστέρι, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Κορυδαλλό και πλησίον. 
Τηλ.: 6972579937 (Κωδ:25557)

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ζητά εργασία για φύ-
λαξη ηλικιωμένων ως εσωτερική, στην περιοχή της Εύ-
βοιας. Τηλ.: 6995777037 (Κωδ:25608)

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: Αναλαμβάνει φύλαξη ηλι-
κιωμένων, πρωινές ώρες, για λίγες ώρες, καθώς και 
σίδερο, σε Χαλκίδα, Βασιλικό, Ν. Λάμψακο, Μύτικα, 
Μπούρτζι.Τηλ.:6977911749 (Κωδ:25520)

ΚΥΡΙΑ: Αναλαμβάνει να φυλάει παιδάκια και ηλικιωμέ-
νους (όχι κατάκοιτους), καθώς και την καθαριότητα σπι-
τιών, σκάλες, σίδερο κ.α. και γραφείων, στην περιοχή 
της Χαλκίδας. Τηλ.: 6984136064 (Κωδ:25496)
ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή με εμπειρία, αναλαμβάνει καθαριότητα 
σε σπίτια, σε επ. χώρους, σε ξενοδοχεία, καφετέριες, ε-
στιατόρια κ.α.Τηλ.:6945111998 (Κωδ:22325)

ΚΥΡΙΟΣ: Ετών 70, ζητά κυρία ή κοπέλα, για συντρο-
φιά, 1 ώρα/40€ ή 6 ώρες τον μήνα 260€. Εμβολια-
σμένος. Τηλ.: 6946730256 (Κωδ:25594)
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ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Με μεγάλη εμπειρί-
α ως κηπουρός, για φροντίδα, κήπων, φυτών, εξοχι-
κών, περιποίηση και καθαριότητα. Τηλ.: 6994512205 
(Κωδ:25553)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως φύλακας ή εργάτης σε 
χωράφια παραγωγής, σε συλλογή καρπών και φρού-
των και οποιαδήποτε άλλη εργασία. Τηλ.: 2221402273, 
6946720280 (Κωδ:24174)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαρισμούς ελιάς και κλά-
δεμα στην περιοχή της Χαλκίδας και τις γύρω περιοχές, 
Δροσιά, Λουκίσια κ.α. Τηλ.: 6980556297 (Κωδ:24470)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙ-
ΣΜΟΥΣ: Κύριος διαθέτει χορτοκοπτικό μηχάνημα 
και αλυσοπρίονο, κλαδεύει, καθαρίζει κήπους, 
οικόπεδα και ασβεστώνει, σε πολύ καλές τιμές. Τηλ.: 
6958209650 (Κωδ:25595)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ελαιοχρωματισμούς, χτι-
σίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες, μερεμέτια, διάφο-
ρους καθαρισμούς κήπων, κλάδεμα δέντρων. Τηλ.: 
6980556297 (Κωδ:24621)

ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Και 
προϋπηρεσία χρόνων σε εργοστάσιο αλουμινίου και 
κατασκευαστές, αναζητά εργασία στο αντικείμενο αυ-
τό. Περιοχές: Χαλκίδα, Σχηματάρι, Οινόφυτα, Οινόη. 
Τηλ.:6994341677 (Κωδ:25546)

ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ: Αναλαμβάνει περι-
ποίηση κήπων, αυλές, πότισμα και τους καλοκαι-
ρινούς μήνες, κλάδεμα, κούρεμα γκαζόν, κ.α. Χαλ-
κίδα και γύρω περιοχές. Σε πολύ χαμηλές τιμές. 
Τηλ.: 6976847267, 6988613698. Παρακαλώ όχι από-
κρυψη. (Κωδ:24837)

ΚΥΡΙΟΣ ΨΑΧΝΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στη 
Χαλκίδα, σε μεταφορική εταιρεία ή σε μετακομίσεις. 
Με εμπειρία εργασίας 4 ετών. Τηλ.: 6994100709 
(Κωδ:25607)

ΝΕΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ: Ετών 48, μόνιμος κάτοικος Ωρω-
πού, αναζητά οποιαδήποτε εργασία. Τηλ.: 6983521735 
(Κωδ:25516)

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: Ζητά ανάλογη εργα- 
σία καθώς φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών, για 
λίγες ώρες. Επίσης νοσηλεία ενέσεις, περιποίηση 
τραυμάτων, κατακλίσεων, μέτρηση σακχάρου και 
αρτηριακής πίεσης. Τιμές οικονομικές. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.: 6976847267 Παρακαλώ όχι 
απόκρυψη. (Κωδ:24836)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ: Κάτοχος ευρωπαϊκού πιστοποι-
ητικού 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

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)

Μarketing 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:25212)

ZHTEITAI OIKIAKH ΒΟΗΘΟΣ: Για την περιποίηση ανδρός 
με ειδικές ανάγκες και τις δουλειές του σπιτιού, να δια-
θέτει δικό της μεταφορικό μέσο. Για 3 έως 4 φορές την 
εβδομάδα ώρες 9πμ έως 14:00 Ημερομίσθιο 25€.Τηλ. 
Επικοινωνίας:6984096692 (Κωδ:25462)

ZHTOYNTAI ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Kοπέλες για εργα-
σία σε καφέ-κρεπερί, στο Βασιλικό Χαλκίδας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6976890817 (Κωδ:25389)

ΑΠΟ BEACH BAR ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: Α) Προσωπικό για κουζίνα: 
Μάγειρας ή μαγείρισσα, άτομα για λάντζα. 
Β) Προσωπικό για service, καθώς και φύλα-
κας για τη νύχτα. Εργασία στην περιοχή 
Αλυκές Δροσιάς, για όλη τη σεζόν. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6946331179 (Κωδ:25625)

ΑΠΟ ΤΗΝ PIZZA 
FAN ZHTOYNTAI 

ATOMA ΓΙΑ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ: Α) Ζητούνται 

Διανομείς με δικό 
τους μηχανάκι από την 

PIZZA FAN Χαλκίδας. 
Σταθερή εργασία όλο 

το χρόνο. Αμοιβή 1000€ 
καθαρά+bonus. Τηλ. Επικοι-

νωνίας 6977219975 
B) Ζητείται άτομο για κουζίνα 

από την PIZZA FAN Χαλκίδας. 
Προϋπηρεσία στον χώρο της 

εστίασης θα εκτιμηθεί. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6977219975 (Κωδ:25558)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑ-
ΖΗΤΑ 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:25634)

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ-ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ : Mε προϋπηρεσία 
στο χώρο εκτυπώσεων ζητείται από εταιρία 
στο Σχηματάρι. Απαιτούμενα προσόντα: 
Καλός χειρισμός, Adobe Creative Suite 
(Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Acrobat Pro) σε περιβάλλον Mac/PC. Γνώση 
Art Pro θα εκτιμηθεί. Ικανότητα επικοινω-
νίας σε Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
packaginghellas@gmail.com (Κωδ:25639)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Για πλήρη απασχόληση 
στον τομέα αυτοματισμών. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6943475608 Αποστολή βιογραφικού στο email: 
bouros2008@windowslive.com (Κωδ:24895)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Για την περιποίηση ηλικιωμένης, που 
χρίζει φροντίδας, μόνο πρωινές ώρες, στην περιοχή της 
Κανήθου Χαλκίδας. Τηλ.: 2221025762, 6973841261 
(Κωδ:25538)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ: Οικιακές εργασίες, 3 ημέρες 
την εβδομάδα από τις 9πμ έως 3μμ. Τιμή 25€/ημέρα. 
Τηλ.:6946227747 (Κωδ:25591)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Για προσοχή ηλικιωμέ-
νου, 3 φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, στην περι-
οχή ΔΕΗ. Τηλ.: 6981955004 (Κωδ:25578)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ: Για την φροντίδα ηλικι-
ωμένης κυρίας, (κατά προτίμηση ελληνίδα), στις Λιβα-
νάτες Φθιώτιδας. Τηλ.: 6984109811 (Κωδ:25540)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Για την προσοχή και φροντίδα 
κυρίου, αυτοεξυπηρετούμενου, ως εσωτερική ή 
από το πρωί έως το βράδυ. Τηλ.: 6981454362 Κα 
Δήμητρα (Κωδ:25563)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Ευγενής και γνώστης βασικών της 
μαγειρικής, εσωτερική ή εξωτερική, για τη φροντίδα η-
λικιωμένης κυρίας στη Ν. Αρτάκη.Τηλ.:6939239200 
(Κωδ:25643)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΣ: Για μό-
νιμη εργασία σε πάρκινγκ, στο κέντρο της 
Χαλκίδας, απογευματινές ώρες από τις 3μμ. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2221022609 (Κωδ:25650)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ: Με έδρα τη Χαλ-
κίδα. Απαραίτητη ειδική άδεια οδήγησης Ταξί. 
Πρόσληψη με ΕΦΚΑ. Εργασία με βάρδιες. 
Εμπειρία σε ανάλογη εργασία θα εκτιμηθεί 
κατά προτεραιότητα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6942447861 Κος Νίκος (Κωδ:25622)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ : Εργασία σε νέο κατά-
στημα Αβάντων 18, με είδη ρουχισμού και 
καλλυντικών. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη 
Γνώση Η/Υ (MC Office, Excel, Word, email), 
έκδοση παραστατικών, εξυπηρέτηση πελα-
τών, Αγγλικά. Προσφέρουμε: Μισθός ικανο-
ποιητικός, διαρκή εκπαίδευση, δυνατότητα 
εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας, μό-
νιμη απασχόληση. Αποστείλατε βιογραφικό: 
info@lineplanet.gr (Κωδ:25561)
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Με απαραίτητες γνώ-
σεις ζυγοστάθμισης και ευθυγράμμισης. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2221082826 
E-mail: akislk@hotmail.com (Κωδ:25548)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Για εργασία 
απασχόλησης σε Τεχνικό γραφείο. Απαραίτητες 
γνώσεις λογιστικής και γνώση word-excel, γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Ωράριο 9πμ-14μμ. Απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: bechstef@gmail.
com Τηλ:6972720881 (Κωδ:25620)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Για εργα-
σία πλήρους απασχόλησης, σε μεταφορική 
εταιρεία.Απαραίτητες γνώσεις λογιστικής και 
γνώση του προγράμματος soft one. 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
katsanasmetaforiki@gmail.com 
Τηλ.: 2221027250, 6937176750 (Κωδ:25536)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σε 
εταιρεία παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων 
στην περιοχή Ριτσώνας-παράδρομος Εθνικής 
οδού. Ηλικίες μέχρι 45 ετών. Αποστολή βιο-
γραφικού: info@swordhellas.com 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262071422 / 
6983909943 / 6942215885 (Κωδ:25623)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ: Για κατ’ οίκον συνεδρί-
ες, 3 φορές την εβδομάδα, στην περιοχή Κάνηθος Χαλ-
κίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6971609523 (Κωδ:25374)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΙΑΣ: 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 από-
κτηση 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 μαθημα-
τικά. Θερινά μαθήματα προετοιμασίας για την επόμενη 
τάξη. Συνέπεια-Mεταδοτικότητα. Τιμή 6€/ώρα. Τηλ. Ε-
πικοινωνίας:6978856635 (Κωδ:24004)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: Παραδίδει θεωρη-
τικά μαθήματα, σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυ-
κείου, με μαθησιακές δυσκολίες-παράλληλη στήρι-
ξη. Στην περιοχή της Χαλκίδας. Συστάσεις διαθέσιμες. 
Τηλ.: 6932638557 (Κωδ:23480)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Εμπειρότατος με άριστη μεταδοτι-
κότητα και μεθοδολογία αναλαμβάνει τη μελέτη μαθη-
τών Δημοτικού, Γυμνασίου. Ευρύτερη περιοχή Xαλκί-
δας.Τηλ.:6944436898 (Κωδ:25642)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Σε μαθητές δημοτικού σε όλα τα μαθήμα-
τα και σε μαθητές γυμνασίου στα θεωρητικά. Προσεγ-
μένη προετοιμασία, έμφαση στην εμπέδωση της ύλης, 
άριστα αποτελέσματα. Τιμή 10€. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6939870365 (Κωδ:25444)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΡΩΣΙΚΩΝ: Πτυχιούχος παραδίδει μαθήμα-
τα Ρωσικής γλώσσας. Τηλ.: 6973295515 (Κωδ:25574)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου. Άριστα αποτελέσματα στις πα-
νελλήνιες. Ευρύτερη πeριοχή Δήμου Χαλκιδέων. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6975028144 (Κωδ:25358)

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: Μαθήματα φυσικής και χη-
μείας, από έμπειρο καθηγητή σε προσιτές τιμές. Τηλ.: 
6978483860 (Κωδ:25016)

� ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ-
Σ: Μαθήματα Ρωσικών από άτομο με μητρική γλώσσα 
τα Ρωσικά στην περιοχή της Χαλκίδας. Τιμή 8€/ώρα.
Τηλ.:6988509636 (Κωδ:25596)

� ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ-
Σ: Μαθήματα Ρωσικών από άτομο με μητρική γλώσσα 
τα Ρωσικά στην περιοχή της Χαλκίδας. Τιμή 8€/ώρα.
Τηλ.:6988509636 (Κωδ:25596)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΛΙΒΕΡΙ-ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ: Πωλείται ισόγειο ορο-
φοδιαμέρισμα 126τ.μ., καινούριας κατασκευ-
ής, με κήπο, ηλιακό κλιματική ζώνη Β’, ενερ-
γειακή κατηγορία Δ’, έτος 1993, αποπερά-
τωση το 2015, κήπο, πάρκινγκ, 3Υ/Δ, κουζί-
να τραπεζαρία, σαλόνι, μπάνιο, wc. Απόστα-
ση 250μ. από θάλασσα. Εϊναι μισθμένο. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:23821)

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ : Πωλείται γκαρσονιέρα 40τμ, 
3ου ορόφου, 1υ/δ, κουζίνα, χωλ, μπάνιο. 
Πλήρως ανακαινισμένο. Απόσταση από θά-
λασσα 150μ. Έτος κατασκευής 1978, ΠΕΑ (Δ). 
Τιμή πώλησης 36.000€ Π3538 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΦΥΛΛΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται ισόγειο δια-
μέρισμα 90τμ, σε διπλοκατοικία με μεγά-
λη αυλή. Χρίζει επισκευών. Τιμή 38.000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25337)

ΧΑΛΚΙΔΑ: Α) Πωλείται διαμέρισμα 2άρι 
47,30τμ, 6ου ορόφου, 1Υ/Δ, σαλονοκουζίνα, 
μπάνιο. Αποθήκη υπογείου. Έτος κατασκευής 
2006, ΠΕΑ (υπό έκδοση). Ετοιμοπαράδοτο 
τιμή 75.000€ Π*2198* Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 
Β) Πωλείται γκαρσονιέρα 30,35τμ, 6ου ορό-
φου, 1Υ/Δ, μπάνιο. Αποθήκη υπογείου. Έτος 
κατασκευής 2006, ΠΕΑ (υπό έκδοση). Ετοι-
μοπαράδοτο τιμή 50.000€ Π*2198* Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλούνται καινούρια διαμερί-
σματα, πρωτοκατοίκητα νεόδμητα, δυάρια, τρι-
άρια, από 48τμ έως 78τμ, 1ου και 4ου ορόφου. 
Διαθέτουν αυτονομία, πόρτες ασφαλείας, ανοι-
κτό πάρκιν πυλωτής, αποθήκη, και θέα. ΠΕΑ Β, 
Έτος κτήσεως 2009 (άδεια του 2006), πρόσφατη 
αποπεράτωση. Τιμή από 88.000€- 135.000ευρώ. 
Τηλ: 6970373751 (Κωδ:25330)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΚΑΡΑ 70: Πωλείται γκαρσονιέρα 
ισογείου 35τμ, σε πολύ καλή κατάσταση, δροσερή το 
καλοκαίρι και ζεστή τον χειμώνα. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 
1985. Τιμή 30.000€. Τηλ.: 6985028642, 2221054383 
(Κωδ:25500)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται ακίνητο σε οι-
κόπεδο 215τμ, που αποτελείται από: α) Κατά-
στημα 45τμ β) Διαμέρισμα 1ου ορόφου 96τμ, 
γ) Διαμέρισμα ισογείου 60τμ, δ) διαμέρισμα 
ισογείου 25τμ. Μερικώς ανακαινισμένα. Έτος 
κτήσεως 1970, ΠΕΑ Ε. Είναι όλα μισθωμένα. 
Συνολικό μίσθωμα 900€/μήνα με δυνατότητα 
αύξησης ενοικίου. Τιμή πώλησης 160000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25238)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Πωλούνται νεόδμητα 
διαμερίσματα (υπό κατασκευή), γκαρσονιέρα, 
δυάρι, τριάρι, τεσσάρι, με όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές.
Τηλ.:6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25656)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 
420τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή 35000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ. 25683)

ΒΕΛΟΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται οικόπεδο 1500τμ, άρτι-
ο και οικοδομήσιμο, μέσα στον οικισμό. Τιμή 20000€ 
Τηλ.: 6973211279 (Κωδ:25580)

ΓΑΓΙΑ ΒΡΥΣΗ - Δ. ΚΥΜΗΣ: Πωλείται οικόπεδο 181τμ, μέ-
σα στον οικισμό, εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Περιέχει πετρόκτιστη διώροφη οικία με φθορές, (χωρίς 
σκεπή και μια πεσμένη πλευρά). Πωλείται σαν οικόπε-
δο. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6995348415 (Κωδ:25448)

ΓΥΜΝΟ - Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 1200τμ, ε-
ντός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή 32000 συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6944061099 (Κωδ:24738)

ΔΡΟΣΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 300τμ, σε ωραία 
περιοχή, άρτιο και οικοδομήσιμο.Τιμή 37.000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ 25655)

ΔΡΟΣΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 400τμ, οικοδομή-
σιμο, με πράξη εφαρμογής 500τμ) κοντά στο κλει-
στό γυμναστήριο. Τιμή 40000€ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974807102 (Κωδ:24852)

ΔΡΟΣΙΑ-ΜΠΟΥΡΝΩΝΤΑΣ (Θέση Λάκεζα): Πωλείται οι-
κόπεδο 3240τμ, με οικοδομή στα μπετά 100τμ, με υ-
πόγειο και δυνατότητα ανέγερσης δεύτερης οικοδο-
μής, με φως, νερό, τηλέφωνο, 270μ από την παραλί-
α του Μπουρνώντα, πηγάδι με μοτέρ, 10 ελιές μεγά-
λες παραγωγής. Τιμή 300.000€ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6985700272 (Κωδ:25511)

ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Πωλείται 
οικόπεδο 382τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, στην 
Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας, στους Αγ. Αναργύρους. 
Τιμή 65.000€ Τηλ.:6973745316 (Κωδ:25633)

ΚΡΙΕΖΑ: Πωλείται οικόπεδο 1811τμ, εντός σχεδίου, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο, στην περιοχή Μαργαρίτες, περι-
φραγμένο με είσοδο. Τηλ.: 6977481233, 6972086612 
(Κωδ:25476)

ΛΑΤΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται οικόπεδο με ελαιώ-
να 1640τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο στο παλιό χω-
ριό Λάτα Αλιβερίου. Τηλ. Επικοινωνίας:6977481233, 
6972086612 (Κωδ:25272)

συνέχεια στη σελ. 5

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Cnc Laser και Cnc 
Router: Με εμπειρία σε εργοστάσιο 
μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών 
στο Σχηματάρι. Αποστείλατε βιογραφικό 
info@art-metal.gr 
Τηλ: 2262059750 
Κιν: 6934552170 (Κωδ:25518)

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)

 ΜΠΟΛΤ &ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Reading First: Ταχύρρυθμα μαθήματα αγγλικών για 
ενήλικες. Στόχος: η απόκτηση πτυχίου σε επίπεδο 
Lower & Proficiency σε 4 μήνες, γρήγορα, οικονο-
μικά και αποτελεσματικά (ελάχιστες ώρες μελέτης 
την εβδομάδα το πολύ), ανάλογα με το επίπεδο στο 
οποίο βρίσκεται ο σπουδαστής. Επίσης παραδίδο-
νται ιδιαίτερα μαθήματα και σε παιδιά, ακόμα και 
προσχολικής ηλικίας, τα οποία μέσα από παιχνί-
δια και τραγούδια θα έχουν την ευκαιρία να επικοι-
νωνήσουν στα αγγλικά!!!! Τιμή από 6€/ώρα ανά-
λογα το επίπεδο. Τηλ. Επικοινωνίας: 6978856635 
(Κωδ:23111)
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συνέχεια στη σελ. 6

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

 
ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται οικόπεδο 225τ.μ., με γκαρσο-
νιέρα, 300μ. από την θάλασσα. Τηλ.: 2221050112, 
6977015419 (Κωδ:24812)

ΜΠΟΥΡΤΖΙ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Πωλείται οικό-
πεδο 1500τμ, εντός οικισμού, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο. Τιμή 70000€. Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΟ (Κωδ. 25684)

ΜΠΟΥΡΤΖΙ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Πωλείται παραθαλάσ-
σιο οικόπεδο, γωνιακό 341,20τμ, εντός του οικισμού, 
άρτιο και οικοδομήσιμο(316,18τμ), επί των οδών Κα-
νάρη και Καποδίστρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6977296692 (Κωδ:25047)
Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 550τμ, εντός οι-
κισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο, πάνω στον εμπορι-
κό κεντρικό δρόμο. Χτίζει 400τμ. Τιμή 75000€. Τηλ.: 
6909590272 (Κωδ:25381)
ΟΝΤΑΘΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 300τμ, γωνια-
κό, άρτιο και οικοδομήσιμο, έναντι εισόδου εργοστασί-
ου. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6992463465 (Κωδ:25575)
ΟΞΥΛΙΘΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 2στρ., 300μ από θάλασσα 
μπροστά σε δρόμο. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 2221020734, 
6979963837, 6984564370 (Κωδ:24813)
ΣΕΤΑ-ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 297τμ, στο 
κέντρο του οικισμού της Σέτας, με θέα, άρτιο και οικο-
δομήσιμο, με τοπογραφικό. Τιμή 45000€ συζητήσιμη. 
Τηλ. 6944061099 (Κωδ:24734)
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 οικοδο-
μήσιμο, δίπλα στο δημοτικό σχολείο.Τηλ.:6972138306 
(Κωδ:23920)
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 815τμ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, μέσα στον οικισμό Σχηματα-
ρίου Βοιωτίας. Μπορεί να χωριστεί και σε 2 οικόπε-
δα. Τιμή 50.000€ Τηλ.: 2262058457, 6947466362 
(Κωδ:25629)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 
256τμ, με πηγάδι. Τιμή 40.000€. Τηλ.: 2221083486, 
6940211794 (Κωδ:25265)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: Πωλείται οικόπεδο 350τμ, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο. Τηλ. Επικοινωνίας: 2106717165 
(Κωδ:25509)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ- Όπισθεν  
τζάμπο: Πωλείται αμφιθεατρικό  
γωνιακό οικόπεδο 300τμ, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, θέα θάλασσα, ΣΔ 0,8. Τιμή 45000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25241)

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

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται οικόπεδο 400τ.μ., 
100μ από θάλασσα, άρτιο και οικοδομήσιμο, Σ.Δ. 0,8. 
Τηλ.: 6944137137 (Κωδ:24708)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται  
οικόπεδο 500τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο,  
απόσταση από θάλασσα 200μ. Τιμή 60000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25584)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται οικόπεδο 
600τμ, περιφραγμένο, παραθαλάσσιο 150μ από θά-
λασσα, εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, ΣΔ 0,8.
Τιμή 75.000€.Τηλ.:6981856122 (Κωδ:25597)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 250τ.μ., οικοδο-
μήσιμο. Τηλ.: 2221083261, 6976367815 (Κωδ:25151)

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)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΟΝΤΑΘΙ: Πωλείται οικόπεδο 300τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο. Τηλ.: 6975589902 (Κωδ:25534)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται οικόπεδο άρτιο 
και οικοδομήσιμο 500τμ, σε τρεις δρόμους, τρίφα-
τσο. Τιμή 80000€ συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ.: 6974807102 (Κωδ:24851)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΓΥΜΝΟ-Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 4000τμ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, επίπεδο, με θέα τη θάλασ-
σα, 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 οίκημα 12τμ, αποθήκη βοηθη-
τικό χώρο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με πηγάδι και θέ-
α τη θάλασσα. Με μεγάλα δέντρα παραγωγής, ελιές 
και αμυγδαλιές. Επί του δρόμου. Πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6944061099 (Κωδ:24742)

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 20στρ, ποτιστι-
κό, με ελαιόδενδρα, οικοδομήσιμο, από ιδιώτη. Τηλ.: 
6936488495 (Κωδ:25344)

ΑΜΦΙΘΕΑ (ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ): Πωλείται αγρός 6898τ.μ., 
με 50 ρίζες ελιές και αμπέλια. Τιμή: 7000€. Τηλ.: 
6936477411 (Κωδ:25327)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 8400τμ, 
στην περιοχή του Βασιλικού στο Νηχώρι, με θέα όλο το 
Ληλάντιο. Πάνω σε δρόμο, ενδείκνυται για επαγγελματι-
κή χρήση. Τιμή λογική. Τηλ.: 6949714739 (Κωδ:25504)

ΓΑΓΙΑ ΒΡΥΣΗ-Δ. ΚΥΜΗΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 2500τμ, 
με 8 ελαιόδεντρα παραγωγής, καλλιεργήσιμο. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 6995348415 (Κωδ:25447)

Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΥΜΝΟΥ: 
Πωλείται αγροτεμάχιο 5000τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, θέση Κότσαρη, ε-
πί του δρόμου, πρόσβαση σε άσφαλτο, με μεγάλες ε-
λιές παραγωγής. Τιμή 100.000€. Τηλ.: 6944061099 
(Κωδ:24741)

ΔΡΟΣΙΑ-ΦΟΥΣΑΖΑΝΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 1000τμ, 
στη βιοτεχνική ζώνη. Τιμή 100.000€. Τηλ.: 6970578858 
(Κωδ:25562)

ΔΗΛΕΣΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 27000τμ, πάνω σε ά-
σφαλτο πλησίον οικισμού στην περιοχή Λούτσα Δηλε-
σίου, κατάλληλο για κάθε επαγγελματική χρήση και 
για φωτοβολταϊκά.Τηλ.:6942242150, 2221041706 
(Κωδ:25609)
ΔΥΣΤΟΣ -ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 2025τ.μ., αμ-
φιθεατρικό, 20 ρίζες 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 κτήμα 10στρ, άρτι-
ο και οικοδομήσιμο, αμφιθεατρικό, πάνω σε κεντρικό 
δρόμο, με 50 ρίζες ελιές. Κατάλληλο και για εκμετάλ-
λευση. Τηλ.: 6985945180 (Κωδ:25468)
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 500τμ, 
με θέα θάλασσα, όπισθεν ξενοδοχειακής μονάδας, 
στον Άγιο Ραφαήλ. Είναι περιφραγμένο, με 100τμ έ-
τοιμη στρωμένη πλατφόρμα και υπάρχει isobox 3 δω-
ματίων, έτοιμο, επιπλωμένο. Παροχή νερού και αυτό-
ματο πότισμα για τα δέντρα. Κατάλληλο για φωτοβολ-
ταϊκά. Τιμή 32000€.Τηλ.:6970456800 (Κωδ:25647)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ: Πωλείται αγροτεμάχιο στην 
Καλλιθέα Αμαρύνθου, στην περιοχή Πλατάνα. Μισό 
στρέμμα, εκτός σχεδίου, έχει 16 ελαιόδεντρα. Είσοδος 
από δύο πλευρές και οι δύο άσφαλτος. Τιμή 4.000€.
Τηλ.: 6986130895 (Κωδ:25441)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ: Πωλείται κτήμα 4200τμ, 
οικοδομήσιμο, αμφιθεατρικό, σε πλαγιά λόφου, 
πρόσοψη 60μ σε άσφαλτο, με ελαιόδεντρα, μετα-
ξύ Άνω Βάθειας και Καλλιθέας. Τηλ.: 6936488495 
(Κωδ:25342)
ΚΑΡΥΣΤΟΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 250στρ., πανοραμι-
κό στον επαρχιακό δρόμο, 9 ελαιώνες αναγνωρισμένα 
από το υπουργείο Γεωργίας. Τηλ.: 6987736379 Ιδιο-
κτήτης (Κωδ:25517)
ΜΑΝΤΟΥΔΙ-ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 1500τμ, 
στο Κυμάσι Μαντουδίου σε κομβικό σημείο προς το λι-
μάνι για Σποράδες, γωνιακό, κατάλληλο για χρήση ε-
παγγελματική ή οικιακή. Τιμή συζητήσιμη 30000€. 
Τηλ.: 6970256644 (Κωδ. 25688)
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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:25505)

ΚΑΝΗΘΟΣ-ΡΟΔΙΕΣ: Πωλείται παλαιά δι-
ώροφη μονοκατοικία που αποτελείται από 
υπερυψωμένο ισόγειο 85τμ και υπερυψωμένο 
υπόγειο 60τμ, σε οικόπεδο 460τμ, με υπό-
λοιπο συντελεστή δόμησης. Βρίσκεται πολύ 
κοντά στη θάλασσα με θέα τη θάλασσα. Χρί-
ζει επισκευής.ΠΕΑ εξαιρείται, έτος κτήσεως 
1960.Επενδυτικό ακίνητο.Τιμή 180.000€.Τηλ.: 
6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25657)

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ: Πωλείται Μονοκατοικία 
2όροφη που αποτελείται από: Α)Υπερυψω-
μένο ισόγειο 115τμ. Β)Α’ όροφος 115τμ. Οι-
κόπεδο επιφανείας 380τμ. Το ακίνητο είναι 
διαμπερές εφαπτόμενο σε 2 δρόμους. Πω-
λούνται και τμηματικά ως δύο ανεξάρτητα δι-
αμερίσματα. Έτος κατασκευής 1975, ΠΕΑ (υπό 
έκδοση).Τιμή πώλησης 150,000€. Π*3675* 
Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ: Πωλείται μονοκατοικία 105τμ, σε 
οικόπεδο, με 3Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, τζάκι, A/
C, πλησίον θαλάσσης, 150μ απόσταση από τη θάλασ-
σα, πλήρως ανακαινισμένη το 2018. ΠΕΑ Δ, Έτος κτή-
σεως 1975, αποπεράτωση 1990. Τιμή 110000€ Τηλ. 
6947271702 (Κωδ:25464)

 ΦΥΛΛΑ-Περιοχή Άγιος Γεώργιος Αρμάς: 
Πωλείται μονοκατοικία 80τμ, σε ελαιόκτη-
μα 4000τμ, σε καλή κατάσταση, 2Υ/Δ, σα-
λόνι, κουζίνα, τζάκι, χωρίς σύνδεση με ηλε-
κτρικό. ΠΕΑ Η, έτος 1983. Τιμή 45000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25248)

ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ( 
ΒΑΛΟΠΟΥΛΑ ): Πωλείται μονοκατοικία 88τμ, 
σε οικόπεδο 940τμ, που αποτελείται από ισό-
γειο και Α’ όροφο. Διαθέτει 3υ/δ, μπάνιο, wc, 
σαλόνι, κουζίνα. τζάκι, αυτονομία θέρμανσης 
με πετρέλαιο θέρμανσης. Αποθήκη, κήπος, 
bbq, πηγάδι. Απόσταση από την παραλία της 
Βαλοπούλας 500μ.Έτος 1986, ΠΕΑ (Ε). Τιμή 
πώλησης 140,000€ Π3287 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται μονοκατοικία 56τμ, με 
μικρό κήπο, 1υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, 
μπάνιο. Ανακαινισμένο, τέντες, ηλιακό θερμο-
σίφωνα, A/C. Έτος κατασκευής 1970, ΠΕΑ( Ε ) 
Τιμή πώλησης 60,000€. Π3534 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΨΑΧΝΑ: Πωλείται μονοκατοικία 150τμ, σε 
οικόπεδο 700τμ, Α/Θ καλοριφέρ, σε καλή κατάστα-
ση. ΠΕΑ Ζ, έτος κτήσεως 1974. Tηλ.: 6978483860 
(Κωδ:25435)

ΠΩΛΗΣΗ ANTIΠΑΡΟΧΗ

ΛΕΥΚΑΝΤΙ - ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ: Δίδεται οικόπεδο 
1000τμ, για αντιπαροχή. Απόσταση 50μ από θάλασ-
σα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6949714739 
(Κωδ:25503)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται μεζονέτα 4άρι, 
106τμ, 3ου και 4ου ορόφου.3ος όροφος 2υ/δ, 
μπάνιο, σαλονοτραπεζαρία, τζάκι. 4ος όροφος 
1υ/δ, μπάνιο. Αυτονομία θέρμανσης, μπόιλερ, 
διαμπερές, τριφασικό ρεύμα, γκαράζ αυτοκι-
νήτου, πάρκινγκ. Έτος κατασκευής 2005, ΠΕΑ 
(Β). Τιμή πώλησης 110,000€ Π*2101* Μεσι-
τικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΨΑΧΝΑ - Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΑΚΙΝΗΤΑ: 
1) Αγρόκτημα 1120τμ, στη θέση Πύργος, με 
πρόσοψη στον επαρχιακό δρόμο Ψαχνών 
Τριάδας (στο μέσο της διαδρομής), άρτιο και 
οικοδομήσιμο, λόγω της πρόσοψης στον επ. 
δρόμο. Προέρχεται από διανομή του 
Υπ. Γεωργίας, του 1931, με αριθμό αγροτεμα-
χίου 110. 
2) Αγροτεμάχιο 1089τμ, στην ίδια θέση, 
όμορο και σε συνέχεια του προηγούμενου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, προέρχεται και αυτό 
από διανομή του Υπ. Γεωργίας του 1931, 
με αριθμό αγροτεμαχίου 111. Μπορούν να 
πωληθούν μεμονωμένα ή μαζί και τα δύο. 
Κατάλληλα για κατασκευή οικοδομής ή για 
επαγγελματική χρήση. 
3) Αγροτεμάχιο 752τμ, στην ίδια θέση, εφα-
πτόμενο στα προηγούμενα, με ξεχωριστό 
τίτλο, στην οπίσθιο όψη των δύο προηγου-
μένων. 
4) Αγρόκτημα εμβαδού 3010τμ, στη θέση 
Ποταμιά ή Νταλμάς, που προσφέρεται για 
καθαρά αγροτική εκμετάλλευση. Προέρχεται 
από διανομή του Υπ. Γεωργίας του 1930, με 
αριθμό αγροτεμαχίου 21 και βρίσκεται εφα-
πτόμενο του Μεσσάπιου ποταμού. 5)Αγρό-
κτημα εμβαδού 710τμ, στη θέση ‘’Ράσσοντα’’ 
Ψαχνών, επί αγροτικού δρόμου παράλληλου 
με τον επ. δρόμο Ψαχνών Μακρυμμάλης. 
Προέρχεται και αυτό από διανομή του Υπ. Γε-
ωργίας του 1930 με αριθμό αγροτεμαχίου 78. 
κατάλληλο για γεωργική χρήση. Όλα τα παρα-
πάνω ακίνητα είναι με συμβόλαια και τίτλους 
και είναι όλα δηλωμένα στο Εθνικό Κτηματο-
λόγιο Ελλάδας. Κατά προτίμηση πωλούνται 
όλα μαζί. Τηλ. Επικοινωνίας: 6972423842, 
6980891379 (Κωδ:25512)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΡΟΣΙΑ: Πωλείται μονοκατοικία 
150τμ, 3υ/δ, 3 μπάνια, τζάκι, καλοριφέρ. Με 
υπόγειο 83τμ. Κήπος, περιφραγμένο οικό-
πεδο, πηγάδι. Οικόπεδο 3150τμ, περιφραγ-
μένο. Απόσταση 500μ από θάλασσα. Έτος 
αδείας 1989, ΠΕΑ (Δ). Τιμή πώλησης 320,000€ 
Π2365 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876 

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

ΑΦΡΑΤΙ: Πωλείται παλαιά διώροφη μονοκα-
τοικία 120τμ, με αποθήκη 15τμ, σε οικόπεδο 
150τμ. Χρίζει γενικής επισκευής. Τιμή 35000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25245)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΘΗΝΑ-ΚΟΛΩΝΟΣ: Πωλείται ημιυπόγειο γωνιακό κα-
τάστημα 200τμ, στην περιοχή του Κολωνού, πολύ κο-
ντά στο μετρό. Χωρίς κοινόχρηστα. Δυνατή και η αλλαγή 
χρήσης. Έτος κτήσεως 1975, ΠΕΑ Η. Τιμή 100.000€. 
Τηλ.: 6977513606 (Κωδ:25410)

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Πωλείται κατάστημα πρώην ταβέρ-
να «»Αμυγδαλιές»», στο 1ο χλμ Αμαρύνθου Γυ-
μνού, αίθουσα 300 τμ, υπόγειο 85 τμ, αύλειος χώ-
ρος 3000 τμ, για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. 
Τηλ.:6937310257 (Κωδ:25637)

Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ: Πωλείται κατάστημα 55τ.μ., με 
πατάρι 27τ.μ., 2 τουαλέτες, σύνδεση με την αποχέτευ-
ση, τριφασικό ρεύμα, άδεια για ότι επιχείρηση θέλετε. 
ΠΕΑ Η, έτος 1985. Τηλ.: 6976396606, 2228031235 
(Κωδ:24873)

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ: Πωλείται 
με 30ετή λειτουργία, λόγω συνταξιοδότησης, 
σε κεντρικό δρόμο, με σταθερή και πολύ καλή 
πελατεία. Τηλ. Επικοινωνίας : 6977486619 
Πληροφορίες Κος Γιάννης (Κωδ:25442)

Πωλείται η επιχείρηση Nanou Donuts house: 
Εν λειτουργία, αποκλειστική αντιπρόσωπος 
νομού Ευβοίας στην Χαλκίδα, στο κέντρο της 
πόλης, επί της οδού Χαϊνά. Σταθερή πελατεία 
και μεγάλες δυνατότητες σε χονδρική και 
λιανική πώληση, χαμηλό ενοίκιο και άδεια για 
Παρασκευή ΚΑΦΕ! Τιμή 12.000€. Τηλέφωνο: 
6971757938 (Κωδ:25463)

ΠΩΛΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ SEACO: 
Πωλείται κατάλληλος για φροντιστήριο, 
παιδικό σταθμό, αναψυκτήριο, γυμναστήριο. 
Τιμή πώλησης 1500€ (αντί 10500€ αγοράς). 
Τηλ.: 6985014774 (Κωδ:22708)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ-
ΒΕΡΝΑΣ: Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.:  6937310257 
(Κωδ:25641)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Που αποτε-
λείται: α) Από μηχανή παγωτού soft β) ψυγείο 2μ βιτρί-
να για γλυκά γ)βιτρίνα παγωτού 10 βάσκες και με απο-
θηκευτικό χώρο. Τηλ.:6945785551 (Κωδ:25510)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Καταστήματος με εμπόρευ-
μα, λόγω συνταξιοδότησης στην περιοχή της Κύμης.
Τηλ.:6949501280 (Κωδ:25589)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Εξοπλισμός inox, από κατάστημα, τοστιέρα 
επαγγελματική, πάγκος εργασίας 2μ inox, λάντζα με 2 
γούρνες 1,60, 1 ταμπέλα, 1 γραφείο χειροποίητο κε-
ρασιά, 1 βιβλιοθήκη, 1 λουτήρας, πολυθρόνα σεσου-
άρ, 1 νιπτήρας ντουλάπι, 1 λουτήρας κομμωτηρίου εν-
σωματωμένος με καρέκλα, 3 τηλεοράσεις. Τιμή για όλα 
1750€ Τηλ.: 6972749523 (Κωδ:25572)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΡΑΦΙΕΡΕΣ: 2 ραφιέρες (με ρά-
φια και από τις 2 πλευρές) διαστάσεων 2.50Χ1.30 
Τηλ.:6949501280 (Κωδ:25523)

συνέχεια στη σελ. 7

ΛΟΥΚΙΣΙΑ: Πωλείται κτήμα 
γωνιακό, 3.500τμ περίπου. Κτίζει 220τμ, 
βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα, με 
υπέροχη θέα θάλασσα. Τιμή 80.000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25336)

ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΨΑΧΝΩΝ-ΘΕΣΗ ΓΚΡΕΝΤΗ: Πωλείται α-
γροτεμάχιο με 50 ελαιόδεντρα μεγάλα, καρποφόρα, 
περιποιημένα κλαδεμένα, έτοιμα για την καινούρια πα-
ραγωγή. Άριστη ποιότητα λαδιού, παράγουν εξαιρε-
τικό αγουρέλαιο με 0 οξέα. Σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6973695652 (Κωδ:25570)

ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 2στρ, 70 ρίζες ελιές, 
οπωροφόρα, γεώτρηση, αποθήκη, περιφραγμένο, με 
μάντρα και συρόμενη σιδερένια πόρτα. Τιμή 50000€. 
Τηλ.: 2221027858 (Κωδ:25567)

ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται αγροτεμάχιο 20000τμ, 
με 300 ρίζες ελιές. Τηλ.: 6973211279 (Κωδ:25052)

ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται αγροτεμάχιο 20000τμ, 
με 300 ρίζες ελιές. Τηλ.: 6973211279 (Κωδ:25579)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
2037τ.μ. στην Παραλία Αυλίδας, 
περιοχή Ασπροχώματα. Τιμή 100.000€ 
Τηλ.:6973745316 (Κωδ:25631)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
582τ.μ. στην Παραλία Αυλίδας περιοχή ΒΙΑΜΩΝ. 
Τιμή 30.000€ Τηλ.:6973745316 (Κωδ:25630)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
740τ.μ. στην Παραλία Αυλίδας περιοχή Πύργος.
Τιμή 40.000€ Τηλ.:6973745316 (Κωδ:25632)

ΣΕΤΑ-ΑΜΠΟΥΔΙΩΤΙΣΣΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 2000τμ, 
επίπεδο, καλλιεργήσιμο, με νερό, επί του δρόμου και με 
απεριόριστη θέα προς τη θάλασσα. Τιμή 18.000€ Τηλ.: 
6944061099 (Κωδ:24740)

ΣΕΤΑ-ΑΜΠΟΥΔΙΩΤΙΣΣΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 4100τμ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, επίπεδο, καλλιεργήσιμο, με κα-
ρυδιές 20 δέντρα μεγάλα καρποφόρα, επί του δρόμου, 
με νερό. Τιμή πολύ καλή, 36.000€ Τηλ.: 6944061099 
(Κωδ:25430)

ΤΡΙΑΔΑ-ΒΡΩΜΟΝΕΡΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 4600τ.μ. 
Τηλ.: 2106049508, 6972124010 (Κωδ:25185)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ : 
Πωλείται οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο 2160τμ, 
100μ από τη διασταύρωση Χαλκίδας Δρο-
σιάς. Μετά την εφαρμογή του νέου Γ.Π.Σ θα 
έχει Σ.Δ. 0,4 Τηλ.: 6944143276 (Κωδ:25483)

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)

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
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

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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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

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ: Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 24τμ, πλήρως 
επιπλωμένη, ηλιακός, κλιματισμός, μέσα σε περιφραγ-
μένο οικόπεδο με πάρκινγκ, πλησίον σε ψαροταβέρνες. 
ΠΕΑ Η, Έτος 1983, ανακαινισμένη, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6981856122 (Κωδ:25542)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ: Ενοικιάζεται αυτόνομη 
γκαρσονιέρα 30τμ, με χωριστό δωμάτιο, σε χαμηλή τι-
μή, χωρίς κοινόχρηστα. ΠΕΑ υπό έκδοση, έτος κτήσε-
ως 2005. Τηλ.: 6945777390 (Κωδ:25626)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΝΕΟΦΥΤΟΥ 60: Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
πόλης, studio 42τμ, 3ου ορόφου, πλήρως επιπλωμένο 
και με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, A/C, Α/Θ, σε άρι-
στη κατάσταση. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 2010.Τιμή 300€.
Τηλ.:6980329995 (Κωδ:25646)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΥΑΡΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ: Ενοικιάζεται δυάρι περίπου 56τμ, μεγά-
λο Υ/Δ, κουζίνα, σαλόνι, Α/Θ, ηλιακός, κλιματισμός, (και 
σόμπα) μέσα σε περιφραγμένο οικόπεδο με πάρκινγκ, 
πλησίον σε ψαροταβέρνες. ΠΕΑ Η, Έτος 1983, ανακαι-
νισμένο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6981856122 
(Κωδ:25543)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ: Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυά-
ρι 48τμ, διαμπερές, 1ου ορόφου, με θέα τη θάλασσα, 
ιδιωτική ύδρευση, χωρίς κοινόχρηστα, με θέση πάρ-
κινγκ, για όλο το χρόνο. ΠΕΑ Γ, έτος κτήσεως 1980. Τιμή 
ενοικίου 200€/μήνα. Τηλ.: 6944142086 (Κωδ:24880)

Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ: Eνοικιάζεται μεγάλο δυάρι, 61τμ, 
1ου ορόφου, επιπλωμένο, Α/Θ, Α/C, σε άριστη κατά-
σταση. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 1993. Σοβαρές προτά-
σεις. Τηλ.: 6978753101 (Κωδ:25467)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ: Ενοικιάζεται δυάρι 61τμ, 
1ου ορόφου, στην οδό Βλαχάβα, έναντι λυκείου, με τζά-
κι, καλοριφέρ, A/C, 3 μπαλκόνια, αυλή με κοινόχρηστο 
χώρο, 2 κοινόχρηστα bbq, πάρκινγκ πιλοτής, αποθή-
κη. ΠΕΑ Δ, Έτος 2006. Τιμή 250€. Τηλ.: 6980798357  
(Κωδ. 25690)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ: Ενοικιάζεται μεζονέτα 90τμ, μεγάλα 
μπαλκόνια με τέντες, A/C, σε πολύ καλή κατάσταση. 
ΠΕΑ Η, Έτος 2002. Τηλ.: 6947138098 (Κωδ:25541)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ: Ενοικιάζεται μεζονέτα δυά-
ρι 75τμ, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, καινούρια, σα-
λόνι, κουζίνα 1Υ/Δ, 1 μπάνιο, 1wc. ΠΕΑ Δ, έτος κτήσε-
ως 2005. Τηλ.: 6986781456 (Κωδ:25549)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ν. ΑΡΤΑΚΗ: Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου, 
85τμ, 2 δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο, σαλόνι, πάρκινγκ, εν-
δοδαπέδια θέρμανση, τζάκι, αντλία θερμότητας, διπλά 
τζάμια, σίτες, bbq, κήπος. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 2011. 
Tιμή 500€. Τηλ.: 6977513606 (Κωδ:25592)

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: Ενοικιάζεται διαμέρισμα πρώτου ορό-
φου, 161τμ, 4 δωμάτια, σαλόνι κουζίνα τραπεζαρία, 
αποθήκη, μπάνιο, μεγάλες βεράντες, BBQ, πάρκινγκ, 
κήπος, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλία θερμότητας με 
ηλιακή υποβοήθηση, ερκοντίσιον, ενεργειακό τζάκι, δι-
πλά τζάμια, ηλιακός θερμοσίφωνας, Επιπλωμένο. Έτος 
κτήσεως 2006, ΠΕΑ Γ. Τιμή 750€. Τηλ.: 6977513606 
(Κωδ:25408)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: Διατίθε-
ται οικόπεδο 1673τμ, τρίφατσο, ΣΔ 0,8 επί της 
λεωφόρου Αθηνών, δίπλα σε S/M, στη δι-
ασταύρωση Χαλκίδας-Δροσιάς, κατάλλη-
λο για επαγγελματική χρήση. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24966)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: Ενοικιά-
ζεται γωνιακό οικόπεδο 900τμ, στην οδό Θε-
οφιλοπούλου, πλησίον διασταύρωσης Χαλκί-
δας-Δροσιάς. Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24965)

ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ενοικι-
άζεται αγροτεμάχιο 4500τμ, πάνω σε κεντρι-
κό δρόμο. Τηλ.: 6977623717 (Κωδ:24637)

ΔΗΛΕΣΙ: Ενοικιάζεται αγροτεμάχιο 27000τμ, πά-
νω σε άσφαλτο πλησίον οικισμού, στην περιοχή Λού-
τσα Δηλεσίου, για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση, 
κατάλληλο και για φωτοβολταϊκά.Τηλ.:6942242150, 
2221041706 (Κωδ:25610)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΜΟΥ: Ενοικιάζεται κατάστημα ισόγειο 
35τμ, με πατάρι 15τμ,που διαθέτει όλα τα συστήματα 
ασφαλείας, στο κέντρο της Χαλκίδας, στην οδό Ερμού.
ΠΕΑ Γ, Έτος κτήσεως ακινήτου 1975. 
Τηλ.:2221094598, 6948668747  (Κωδ. 25658)

συνέχεια στη σελ. 8

ΧΑΛΚIΔΑ-Περιοχή Δύο Δέντρα: Ενοικιάζεται οροφο-
διαμέρισμα 110τμ, διαμπερές 1ου ορόφου, χωρίς κοι-
νόχρηστα, με μεγάλα μπαλκόνια 60τμ και αυτόνομο κή-
πο 50τμ, αυτόνομη θέρμανση, αλουμίνια, σίτες, 2 μπά-
νια, νεοκλασικό, δάπεδα μάρμαρο, ευάερο, ευήλιο με 
απεριόριστη θέα, ελευθ. παρκινγκ 2 θέσεις έμπροσθεν 
της οικίας. Ενοικιάζεται προς 490€. Τηλ.: 6983463123 
(Κωδ:25653)

ΧΑΛΚΙΔΑ: Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 
1ου ορόφου, 120τμ, 2υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, 
κουζίνα. Πλήρως ανακαινισμένο 2020. Αυτο-
νομία θέρμανσης, χωρίς κοινόχρηστα, γωνι-
ακό, διαμπερές. Έτος 1970, ΠΕΑ (Γ). 
Τιμή ενοικίασης 500€. Ε4479 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Ενοικιάζεται κατοικία 100τμ, υπερυψω-
μένο ισόγειο, σε διπλοκατοικία, πλήρως ανακαινι-
σμένη, με αυλή, ενεργειακή αναβάθμιση, θερμο-
μόνωση, θερμοπρόσοψη, ηλιακός, τζάκι, Α/Θ, Α/C, 
εντοιχιζόμενη κουζίνα. ΠΕΑ Β, Έτος κτήσεως 1990. 
Τιμή 500€ Τηλ. 6942928611 (Κωδ:25499)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΛΩΝΑΚΙ: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 85τμ, 
2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, ηλιακός, μεγάλη 
αυλή. ΠΕΑ Η, Έτος κτήσεως 1955. Τηλ.:6907937434 
(Κωδ:25604)
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ΧΑΛΚΙΔΑ-Ελ. Στρατιώτου 34: Ενοικιάζεται ισόγειο κα-
τάστημα γωνιακό 89τμ, κατάλληλο για γραφείο, φαρμα-
κείο, κομμωτήριο, φροντιστήριο κ.α. ΠΕΑ Δ’, έτος κτή-
σεως 1978, αποπεράτωση 1987. Τηλ.: 6937310257 
(Κωδ:25640)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 40: Ενοικιάζεται κατά-
στημα 165τμ, ισόγειο 65τμ, υπόγειο 65τμ, πατάρι 35τμ. 
Το υπόγειο έχει πρόσβαση και εσωτερικά και εξωτερικά 
από το πεζοδρόμιο. Πλήρως ανακαινισμένο, ηλεκτρικά, 
υδραυλικά, μεγάλο wc. Κατάλληλο για κάθε επαγγελ-
ματική χρήση. ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 1975. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6934281260 (Κωδ:25502)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 131Α: Ενοικιάζεται ισόγειος γω-
νιακός, επαγγελματικός χώρος 100τμ, (ή 150τμ με ακά-
λυπτο χώρο και πάρκινγκ) πλησίον ΚΤΕΛ και Νέο Νοσο-
κομείο Χαλκίδας. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 2001. Κατάλλη-
λο και για φαρμακείο. Τηλ.: 6976511716 (Κωδ:25576)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΣΙΩΚΟΥ 19: Ενοικιάζεται κατάστημα 75τμ, 
σε άριστη κατάσταση, οροφή γυψοσανίδα με φωτι-
σμό, εντοιχιζόμενα ράφια, wenge, κατάλληλο για 
ιατρείο, κατάστημα ένδυσης ή υπόδησης και για 
κάθε άλλη χρήση. Τιμή συζητήσιμη. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. ΠΕΑ Ε, Έτος κτήσεως 1962, πλήρη 
ανακαίνιση το 2006. Τηλ.: 6945275034 (Κωδ:25422)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ενοικιάζεται κατάστημα 
54τμ με βοηθητικό πατάρι 25τμ, ανακαινισμένο, για ο-
ποιαδήποτε χρήση και για αποθηκευτικό χώρο. ΠΕ-
Α Ζ, Έτος 1983. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6946421765 
(Κωδ:25593)

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:24814)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ /
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΚΑΡΑΖ

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ: Ενοικιάζεται θέση πάρ-
κινγκ αυτοκινήτου ανοιχτή επί της Μενεδήμου 53. 
Τιμή ενοικίου 55€ συζητήσιμη. Τηλ.: 6934026350 
(Κωδ:25347)

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: Ενοικιάζεται ή πωλείται, θέση 
στάθμευσης σε πιλοτή πολυκατοικίας στον Άγιο Δημή-
τριο. Τιμή 50€/μήνα.Τηλ.:6931172320 (Κωδ:25426)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ: Ενοικιάζεται θέση πάρκινγκ 
σε πυλωτή πολυκατοικίας περιοχή Καναπίτσα. Τιμή 80€ 
Τηλ.: 6971812686 (Κωδ:25621)

ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΓΚΑΡ-
ΣΟΝΙΕΡΑ: Προς αγορά, εντός Ευβοίας, για αγορά τοις 
μετρητοίς. Τηλ.: 6946720280 (Κωδ:25316)

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ: Στην περιο-
χή της Χαλκίδας. Τηλ.: 6936693583, 6971800808 
(Κωδ:25261)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: Παλαιά μονοκατοικία 
50τ.μ. και πάνω, στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας. 
Τηλ.: 6936693583, 6971800808 (Κωδ:25259)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 30 ΕΩΣ 50ΤΜ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Προς αγορά με ξεχωρι-
στό υπνοδωμάτιο. Πληρώνω 150€ έως 200€/μήνα α-
ντί γραμματίου έως αποπληρωμής του. Περιοχές Χαλ-
κίδα, Αρτάκη, Βασιλικό, Λευκαντί, Αιδηψός, Ιστιαία, Λί-
μνη, Μαντούδι, Κύμη, Σκύρος, Βοιωτία. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Όποιος έχει την ευγενή καλοσύνη και ευαι-
σθητοποιηθεί να καλέσει στο Τηλ.: 6977791753 ΌΧΙ Α-
ΠΟΚΡΥΨΗ (Κωδ:24275)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ: Αντί ενοικίου προ-
σφέρεται εργασία ή για τη φροντίδα ηλικιωμένου ατό-
μου ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία όπως φύλαξη χώ-
ρου, περιποίηση κτλ. Στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ. 
Επικοινωνίας:6907937440 (Κωδ:25513)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 BMW 316: Coupe E92 πωλείται, 1600cc, 160hp, του 
2009, ανθρακί χρώμα, full extra, δέρμα, 180000χλμ, 
με βιβλίο service. Τιμή 13000€ Τηλ.: 6948187174 
(Κωδ:25611)

FIAT KUGO FIORINO: Πωλείται 1400cc, μοντέλο 2013, 
11000χλμ, βενζίνη, χρώμα πράσινο, πολλαπλών χρήσε-
ων(πέφτει το κάθισμα γίνεται κρεβάτι), συρόμενες πόρ-
τες,, όλα ηλεκτρονικά τιμόνι-καθίσματα, πληρωμένο ΚΤΕ-
Ο, πληρωμένα τέλη 22. Τιμή λογική. Πωλείται ή ανταλ-
λάσσεται με κάποιο άλλο κουρσάκι 4Χ4 ή πουλμανάκι. Σε 
τιμή ευκαιρίας λόγω αναχώρησης. Όχι απόκρυψη, μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:6977791753 (Κωδ:24634)

MERCEDES 190E: Πωλείται μοντέλο του ‘91, 1796cc, 
14hp, βενζίνη, χρώμα μπορντό, σε τιμή ευκαιρίας, 
220.000χλμ. Πωλείται και για ανταλλακτικά. Τηλ.: 
6936693583, 6971800808 (Κωδ:25260)

MERCEDES C 180: Πωλείται μοντέλο 2000, 1800cc, 
13hp φορολογήσιμοι, βενζίνη, χρώματος μπλε σκούρο, 
με 199000Km πραγματικά, πληρωμένη ασφάλεια έως 
14/8/23, ατρακάριστο σε αρίστη κατάσταση. Τιμή πώλη-
σης 2500€. Έλεγχος επιθυμητός. Τηλ.: 6973695164 
(Κωδ:25605)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD ESCORT: 1400cc, βενζίνη, του 1998, 
175000χλμ, μπλε χρώμα, κάνει και για αγροτικές δου-
λειές. Σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 2000€. Τηλ.: 
6983015842 (Κωδ:25465)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUSUKI SWIFT: Πωλείται swift, 1000cc, του 
‘99, χρώμα άσπρο, με service, σε πολύ καλή κατάστα-
ση, περασμένο ΚΤΕΟ (χωρίς καμία παρατήρηση). Τιμή 
700€ Τηλ.:6944702620 (Κωδ:25554)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ KIA: Sephia 2004 β’ εξάμηνο, 
1600cc, χρώματος βυσσινί, full extra, ζάντες 15άρες, 
λάστιχα michelin, service, βιολογικό καθαρισμό. Πλη-
ρωμένο μαζί και το σήμα του 2023. Τιμή 2200€. Από ι-
διώτη. Τηλ.: 6946720280, 2221402273 (Κωδ:24639)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

HONDA 1000: Πωλείται 23000χλμ., σε άριστη κατάστα-
ση σαν καινούρια. Τηλ.: 2221022537, 6976510068 
(Κωδ:24918)
ΜΗΧΑΝΗ HONDA 100cc: Μοντέλο 2003, χλμ 30000, 
αυτόματο, σε καλή κατάσταση. Τιμή 600€. Τηλ.: 
6908604494 (Κωδ:24921)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΑΚΙ: Παπάκι κινέζικο 50άρι. Τιμή οικο-
νομική. Τηλ.: 2221020734 6979963837 (Κωδ:25427)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ: YAMAHA VIRAGO, 250cc, 
1η άδεια κυκλοφορίας 1995, με πραγματικά 28000 
χλμ, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.:6948204853 (Κωδ:25616)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ: Aquila, μοντέλο 2001, 
250cc, 24hp, τσόπερ, 40000χλμ, χρώμα μπορντό κ’ 
μπεζ, περασμένη ΚΤΕΟ. Σε πολύ καλή κατάσταση. Τι-
μή 2000€. Τηλ.:6937094579 (Κωδ:25573)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ BMW ΜΗΧΑΝΗ: R50, 500cc, 
χαρακτηρισμένη ως ιστορική, βενζίνη, εν λειτουργία, 
σε πολύ καλή κατάσταση, μαύρη με μεταλλικές λεπτο-
μέρειες. (Εξαίρεση οφειλής τελών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ). 
Τηλ.: 2221027858 (Κωδ:25568)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΡΚΑ: Με τρέιλερ και δύο μηχανές. 
Η μία μηχανή 10 ίππων και η δεύτερη 8 ίππων.
Τηλ.:6977822478, 6948882361 (Κωδ:25469)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΡΚΑ: Πολυεστερική μήκους 4μ, σε α-
ρίστη κατάσταση, μαζί με τρέιλερ. Τιμή 1300€. Τηλ.: 
6936488495 (Κωδ:25345)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΚΑΜΕΡΕΣ - ACCESS CONTROL
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Ενοικιάζεται κατάστημα πρώην ταβέρ-
να «»Αμυγδαλιές»», στο 1ο χλμ Αμαρύνθου Γυμνού, αί-
θουσα 300τμ, υπόγειο 85τμ, αύλειος χώρος 3000τμ, για 
οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Τηλ.:6937310257 
(Κωδ:25638)

ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ: Ενοικιάζεται επαγγελματικός 
χώρος 170τμ, γωνιακός, ισόγειος, 2 τουαλέτες, με 
υπόγειο χώρο 200τμ και αύλειο χώρο, έναντι δημο-
τικού ιατρείου, πλησίον δημοτικού σχολείου. ΠΕΑ Δ, 
Έτος κτήσεως 1990. Τηλ.: 2221033113, 6955350675 
(Κωδ:25208)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται κατάστημα 50,9τμ, ι-
σόγειο, με ευρύχωρο χώρο πάρκινγκ, στην τοποθεσί-
α Μύλοι. ΠΕΑ Η, Έτος κτήσεως καταστήματος 2007, (έ-
τος κτήσεως οικοδομής 1985). Τιμή 300€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6982461839 (Κωδ:25507)

ΔΡΟΣΙΑ-ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41: Ενοικιάζονται 
καταστήματα α)50τμ, κατάλληλο για καφέ, ψη-
τοπωλείο και κάθε άλλη χρήση. β)Δύο κατα-
στήματα ημιτελή 50τμ, έκαστο. γ)150τμ, κατάλ-
ληλα 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 κατάλληλη για χρήση. Σε λογική τιμή. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6987155968 (Κωδ:25297)

ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-6ο ΧΛΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ν. ΑΡ-
ΤΑΚΗΣ: Ενοικιάζεται επ. χώρος 140τμ, ισόγει-
ος, με μεγάλο άνετο πάρκινγκ, (πρώην κατά-
στημα τυροκομικά, επί της λεωφόρου), κα-
τάλληλο για οποιαδήποτε εμπορική χρή-
ση. ΠΕΑ Ε, Έτος κτήσεως 1990. Τιμή 800€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:25432)

ΕΡΕΤΡΙΑ: Ενοικιάζεται επ. χώρος 100τμ, απέναντι από 
τα σχολεία σε κεντρικό δρόμο, γωνιακός πολυτελούς 
κατασκευής, λειτουργούσε πολλά έτη ως cafe και ως 
γραφεία-έκθεση. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 2008. Τηλ. Επι-
κοινωνίας: 6947973345 (Κωδ:25559)

ΕΡΕΤΡΙΑ: Ενοικιάζεται επ. χώρος 95τμ, (Ισόγειο 46τμ 
+ Υπόγειο 48τμ, πολύ καλή κατασκευή, επικοινωνεί 
με εσωτερική σκάλα), απέναντι από τα σχολεία της Ε-
ρέτριας, σε κεντρικό δρόμο, σε στάση μαθητικών Κτελ, 
πολυτελές, επί πολλά έτη λειτουργούσε ως ψιλικατζί-
δικο. ΠΕΑ Γ, Έτος κτήσεως 2008. Τηλ.: 6947973345 
(Κωδ:25560)

Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ: Ενοικιάζεται κατάστη-
μα 48τμ, επί του κεντρικού δρόμου, υπερυψωμένο ισό-
γειο, με χώρο στάθμευσης, ΠΕΑ Ζ, Έτος κτήσεως 1975. 
Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:25485)

Ν.ΑΡΤΑΚΗ-ΠΡΟΣ ΚΤΕΟ: Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος 350τ.μ.. Τηλ.: 6976695624 (Κωδ:25613)

ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ: Ενοικιάζεται κατάστημα 36τ.μ. στο 
κέντρο της Νέας Λαμψάκου. Ιδανικό για μικρό καφέ δι-
ότι διαθέτει ένα μέρος του εξοπλισμού για το είδος αυτό. 
ΠΕΑ Ζ, Έτος κτήσεως 1997. Τιμή ενοικίου 250€. Τηλ. Ε-
πικοινωνίας: 6971765441 (Κωδ:25652)

ΣΤΟΜΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ: Ενοικιάζεται κατάστημα 
στο Στόμιο Oξυλίθου για κάθε 
επαγγελματική χρήση. ΠΕΑ Γ, Έτος 
κτήσεως 1990. Τηλ.: 6970885369 (Κωδ:24806)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ: Ενοικιάζεται κατάστημα 200τ.μ. 
με παρκινγκ. ΠΕΑ Ε, έτος κτήσεως 1982. Σε άριστη κα-
τάσταση, πλήρως ανακαινισμένο. Τηλ.: 2221092157, 
6979948271 (Κωδ:25150)
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΨΑΡΟΒΑΡΚΑ: 4,20μ. μή-
κος, με μηχανή 15hp Yamaha τετράχρονη και τρέιλερ 
μαζί. Σε καλή κατάσταση στην περιοχή Ν. Αρτάκη. Τιμή 
3000€.Τηλ.:6948834314 (Κωδ:25649)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΟ: Μήκος 4,90μ, μη-
χανή selva 50hp, full injection, τετρά-
χρονη με τρέιλερ, μοντέλο 2008. Τιμή 
6000€. Τηλ.: 6943475608 (Κωδ:22791)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ: Καινούριο στο κου-
τί του. Τιμή 100€ (αγορά 250€). Τηλ.: 6976510068 
(Κωδ:24916)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΙΖΑ: Caterpillar 955, σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.: 6908604494 (Κωδ:24922)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ: Από φορτηγό VOLVO 500άρι 
καινούρια στο κουτί της από Γερμανία. Τιμή 400€ Τηλ.: 
6976510068 (Κωδ:24917)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΖΑΝΤΕΣ: Αλουμινίου για μοντέλο Ford 
focus, 15 ιντσών, με 5 μπουλόνια, (χωρίς ελαστικά).Τι-
μή 200€ Τηλ.: 6974992763 (Κωδ:25277)μή 200€ Τηλ.: 6974992763 (Κωδ:25277)

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ: Ολόκληρες 
φυτεμένες σε ελαιώνα περιποιημέ-
νο, καλαμών και μανάκι, 40 ετών, πε-
ρίμετρος κορμού 80 έως 1,20cm. Τηλ.: 
6932475400 Κος Βαγγέλης (Κωδ:25533)

ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: Πωλείται πάγκος, με στηρίγμα-
τα, μπάρες και μια στραβόμπαρα. Χρήση μόνο 3 μήνες. 
Τιμή 250€. Τηλ.: 6973087492 (Κωδ:25461)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ: Ηλεκτρικό, ολοκαί-
νουριο. Τηλ.: 6975589902 (Κωδ:25535)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BI-PAP: Κατάλλη-
λη για άπνοιες, ΧΑΠ, σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:24568)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΟ: Με πεντάλ, με δύο σειρές πλή-
κτρα, ηλεκτρικό, παίρνει και εξωτερικά ηχεία. Τιμή 80€.
Τηλ.:2221085135, 6936479421 (Κωδ:25479)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: STRENGTH 
MASTER σε πολύ καλή κατάσταση, για μεγάλο βάρος. 
Τιμή πώλησης 250€. Τηλ.: 6931172320 Ώρες επικοι-
νωνίας: 10π.μ. έως 9μ.μ. (Κωδ:25449)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: Ηλεκτρικός, 
μάρκας jaco, 125 κιλών, σε άριστη κατάσταση, με ιμάντα 
καινούριο. Τιμή 450€ συζητήσιμη. Τηλ.: 6981856122 
(Κωδ:25423)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: I Phone 6, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή 50€ συζητήσιμη.Τηλ.:6909590272 
(Κωδ:25446)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΥ: COPAL SECONIC 290 DUAL, σε καλή κατάστα-
ση, άνω των 50 ετών (Αντίκα). Πολύ καλό είδος που 
μπορεί να εκτεθεί σε εκθέσεις, βιτρίνες κλπ. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:25618)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΤΡΑΜΣ: Συλλεκτικά δεκαετίας του ‘60, λό-
γω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6932254135, 2221309884 
(Κωδ:25349)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΥΦΙΚΟ: Σε άριστη κατάσταση, φορεμένο 1 
φορά, λευκού χρώματος, ραμμένο σε μοδίστρα, με-
γέθους s/m, που μπορεί να προσαρμοστεί. Τιμή 500€ 
Τηλ.: 6984136064 (Κωδ:25490)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΥΦΙΚΟ: Χρώμα άσπρο σε ίσια γραμμή, μέγε-
θος s/m, σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.:6946046372 
(Κωδ:25566)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: Σε καλή κα-
τάσταση στη Χαλκίδα. Διαστάσεις 1,5Χ2Χ2 Τιμή 100€. 
Τηλ.:6909590272 (Κωδ:25506)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΜΠΑ PELLET: Σε άριστη κατάσταση, 
ilaria, raveli, 10kw, ελάχιστα χρησιμοποιημένη. Τιμή 
1200€ από 3000€. Τηλ.: 6976396606, 2228031235 
(Κωδ:24872)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΡΩΜΑ: Καινούριο, αχρησιμοποίητο διαστά-
σεων 1,20Χ2μ Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:25486)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Α) Samsung 33’’ μαζί με τη βά-
ση, σε καλή κατάσταση. Τιμή 130€ Β) Siemens 60’’, πα-
λιά, σε καλή κατάσταση, μαζί με μικρό τραπεζάκι. Τιμή 
70€ Τηλ.: 2221083486, 6940211794 (Κωδ:25266)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΓΡΑΦΕΙΑ: Ξύλο μελαμίνη, με διαστά-
σεις 0,80Χ1,50 περίπου, το ένα χρώματος οξυά και το 
δεύτερο μαύρο.Τηλ.:2221042682 (Κωδ:25636)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ CD και DVD: Πωλούνται cd καλογραμμέ-
να (στοκ από dj) ξένα και ελληνικά, όλα τα είδη μουσι-
κής και dvd παιδικά, ξένες σειρές και ταινίες. Ενδεικτι-
κές τιμές: cdιέρα με 200cd 150€ και μεμονωμένο cd 
1€. Τηλ.: 6946967128 (Κωδ:25436)

συνέχεια στη σελ. 10

ΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΣΕΤ  

από

ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ                                                                                                                         

ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ 

από
ΜΟΝΟ μόνο   

ΔΙΠΛΟ  μόνο

ΥΠΕΡΔΙΠΛΟ μόνο

15€

KAΤΩΣΕΝΤΟΝΑ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ                                                 

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ                                                                                                                                         
50Χ70 cotton 100%      

μόνο

ΜΟΝΟ από     

ΔΙΠΛΟ από

ΥΠΕΡΔΙΠΛΟ από

202020202020202020€€€

14€

6€

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 
ΥΠΝΟΥ 

Μόνο από 6€ 13€

25€

16€

12€

222222222222€€€

Γαζέπη 17, Χαλκίδα, Τ. 2221082847
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από 65 έως 70 ετών, χωρίς υποχρεώσεις, 
συνταξιούχο, για παρέα.  Όχι απόκρυψη. Τηλ.: 
6934026350 (Κωδ:25346)

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LAPTOP DELL: Οθόνη 15,6/full/
Hd/35ms/60hz.επεξεργαστης intel core 15_1135 
g7.Μνημη Ram 8 GB/2666MHZ .Βάρος 1.73 
.Μάρκα κάρτας intel.σκληρος δίσκος 256 Gb.Λει-
τουργικο σύστημα Microsoft Window, σε άρι-
στη κατάσταση, αχρησιμοποίητο. Τιμή 300€. Τηλ.: 
6937599460 (Κωδ:25545)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ XIAOMI: Redmi 8A, σε καλή κατάστα-
ση, 8πύρηνος επεξεργαστής. Τιμή 80€. Tηλ.: 
6984136064 (Κωδ:25489)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η/Υ: Kαινούριος, σταθερός, Samsung, κε-
ντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, οθόνη 24άρα. Τιμή 
370€. Τηλ.: 6973211279 (Κωδ:25474)

ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ PHILIPS: Πωλείται ραδιοκα-
σετόφωνο cd  σε άριστη κατάσταση. Τιμή 20€. 
Τηλ.:6909590272 (Κωδ:25445)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ CATERPILLAR E14: Μοντέλο 1992, με 
πινακίδες. Τηλ.: 2221022537, 6976510068 
(Κωδ:24919)

ΜΗΧΑΝΗ AGRIA: Πωλείται μηχανή με ρυμούλκα, σε 
καλή κατάσταση. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 2221078402 
6973462731 (Κωδ:25497)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ: Huqsvarna 137, 40kybcm, 

ΚΡΙΟΣ
Ο μήνας αυτός είναι σημαντικός και συνάμα απελευθερωτι-
κός για σας.. το ξεκίνημα της Άνοιξης φαίνεται να έχει σημα-
ντικές αλλαγές που διαφέρουν από την τρέχουσα καθημερι-
νότητα των προηγούμενων δυο μηνών, αφού εν όψη των φά-
σεων του φεγγαριού του μήνα και της πολυαστρίας σε Ιχθύ, 
όπως και η θέση του Κρόνου στον Υδροχόο, σε πολλά μπορεί 
να σας βοηθήσουν. Η υγεία, η δουλειά τόσο οι προσωπικές 
σχέσεις όσο και οι οικονομικές διευθετήσεις μπαίνουν στο 
προσκήνιο. Το σώμα φαίνεται να αντέχει.. η Ν. Σελήνη στο 
ζώδιό σας στις 21 ενισχύει ακόμα περισσότερο και με την νέα 
θέση του κυβερνήτη σας στον Καρκίνο απ’ τις 25 του Μάρτη, 
αλλάζουν τα δεδομένα. Αν εκμεταλλευτείτε την εμπειρία σας 
τώρα που ανοίγεται ένας νέος κύκλος ζωής, θα μπορέσετε να 
αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις με επιτυχία.

ΤΑΥΡΟΣ
Το πέρασμα του Κρόνου στους Ιχθείς και του Πλούτωνα στον 
Υδροχόο ανοίγουν νέους δρόμους για σας το μήνα αυτό Ταύ-
ροι μου ενισχύοντας τα τρωτά σας σημεία ώστε να ανακάμψε-
τε. Η θέση της Αφροδίτης στο ζώδιό σας απ’ τις 17 δημιουργεί 
μια καθησυχαστική κατάσταση φίλοι μου τόσο στα οικονομι-
κά όσο κι αισθηματικά θέματα. Η Πανσέληνος στις 7 με την 
συμμετοχή του φιλοξενούμενου σας βοηθά να ξεπεράσετε 
γρήγορα τις δυσκολίες και να βελτιώσετε τη διάθεσή σας. Εξι-
σορροπητικά σε γενικές γραμμές θα λειτουργήσει ο Δίας συν-
δέοντας έτσι οράματα και επαγγελματικά ένστικτα των άλλων 
με τα δικά σας. Η Ν. Σελήνη στις 21 φαίνεται να μην σας επη-
ρεάζει, το τετράγωνο όμως του Πλούτωνα με την Αφροδίτη 
την ίδια μέρα χτυπά καμπανάκια στην καριέρα σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ο μήνας αυτός είναι αρκετά ενθαρρυντικός για σας, αρκετά 
δημιουργικός λόγω της αποχώρησης του Άρη και της θέσης 
του Ερμή από τις 3 στους Ιχθείς με καλές όψεις ιδιαίτερα με 
τον Ουρανό όπου καθιστούν την περίοδο αυτή κατάλληλη 
ως προς την ανταμοιβή κι αναγνώριση σε θέματα εργασια-
κά. Οι συζητήσεις κι οι υπογραφές πάνω σ΄ αυτόν τον τομέ-
α θα δώσουν ώθηση στην δημιουργικότητά σας. Η θέση της 
Αφροδίτης απ’ τις 17 στον Ταύρο και τα φεγγάρια του Μάρ-
τη εξισορροπούν τα πράγματα γι’ αυτό αγνοήστε τα σημάδια 
από κάποιους που δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης σε μια 
πραγματικότητα που έχει αλλάξει προτεραιότητες. Κοινωνικά 
θα βρεθείτε στο προσκήνιο και θα πρέπει έξυπνα να διαχειρι-
στείτε κινήσεις και ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μπορεί καθυστερήσεις και αναθεωρήσεις να μην είναι στα 
ζητούμενά σας Καρκίνοι μου, ωστόσο θα πρέπει σ΄ αυτό να 
μην συναινέσετε κιόλας! Καιρός να δείξετε πως μπορείτε να 
τολμήσετε, άλλωστε ο Μάρτης είναι μήνας ιδιαίτερα καλός 
για να αποδείξετε πως μπορείτε να χειριστείτε ό,τι επηρεάζει 
τα αισθηματικά, την σταδιοδρομία σας και τα οικονομικά σας, 
αφού η Ν Σελήνη του μήνα βοηθά την εξέλιξή τους. Ο Άρης δί-
πλα σας στο ζώδιό σας απ’ τις 25 ενισχύει τον ψυχισμό σας και 
παράλληλα εξυπηρετεί στοχεύοντας σωστά, το ίδιο κι η Αφρο-
δίτη που βοηθά να καλύψετε τις οικονομικές εκκρεμότητες. 
Οι πλανητικοί σύμμαχοι κι η οικογένειά σας δίνουν ένα τέλος 
σε μια περίοδο επικοινωνιακής σύγχυσης, ανταμείβοντάς σας 
για τους κόπους σας σε ένα μήνα αξιόλογο.

ΛΕΩΝ
Οι προσπάθειές σας Λέοντές μου να βρείτε λύση στις φιλοδο-
ξίες και τα σχέδιά σας είναι φανερές κι όταν η Αφροδίτη στη-
ρίζει κι επουλώνει όσα σας πλήγωσαν στη μάχη που δώσατε 
τους δυο προηγούμενους μήνες, φαίνεται αυτές πως δεν πέ-
φτουν στο κενό. Το πολυμήχανο μυαλό σας κι ο χαρακτήρας 
σας θα προβληματιστούν λίγο ακόμα και στιγμές θα αναρω-
τιέστε αν αυτά τα έχετε ξαναζήσει ή αν τα ζείτε στη παρούσα 
χρονική περίοδο. Ωστόσο ο μήνας αυτός είναι πιο τυχερός και 
πιο αισιόδοξος, το κλίμα αλλάζει με τον Κρόνο στον Ιχθύ. Ο 
Ερμής δίπλα απ’ τον Δία λειτουργεί σαν σταθμός που παράγει 
διευκολύνσεις. Όταν λοιπόν δώσετε τόπο στην οργή και περι-
θώρια χρόνου να λυθούν οι προσωπικές και συνεργασιακές 
παρεξηγήσεις, θα ομαλοποιηθεί κι η πορεία σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Με μια Πανσέληνο στο ζώδιό σας που πραγματοποιείται στην 
καθημερινότητά σας σας είναι δύσκολο να κλείσετε νοσηρά 
κεφάλαια στη ζωή σας το καταλαβαίνω, πόσο μάλλον να εστι-
άσετε σε ανθρώπους και καταστάσεις που σας βοηθούν να 
εξελιχθείτε. Ο μήνας αυτός ωστόσο προβλέπεται καλύτερος 
για την προσωπική σας ζωή, θα δεχτείτε την θετική επιρροή 
της Ν. Σελήνης και της Αφροδίτης και θα γίνετε ευέλικτοι. Η ε-
αρινή ισημερία σας βοηθά να κάνετε νέα βήματα κι ο Άρης σας 
ανανεώνει ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο κοινωνικό σας πε-
ριβάλλον. Πρέπει να μπουν τα πράγματα σε τάξη ωστόσο έ-
χοντας τον Κρόνο απέναντί σας από τις 7, να κλείσετε οικο-
νομικές συμφωνίες την περίοδο της Πανσελήνου που γίνεται 
στον άξονά σας, αρκεί αυτές να γίνουν στα όρια ασφαλείας.

ΖΥΓΟΣ
Το ξεκίνημα της άνοιξης Ζυγοί μου τονίζει τις αντοχές σας, την 
αυτοπεποίθησή σας και σας βρίσκει να κάνετε όνειρα και σχέ-
δια επενδυτικά για το μέλλον. Σχέδια που αυτή τη φορά δεν 
θα σκοντάψουν σε εμπόδια λόγω της εναρμόνισης των.. Δία, 
Ήλιου και Ερμή. Ο μήνας αυτός φαίνεται καλύτερος, βοηθά να 
βάλετε νέους στόχους και να διακρίνετε κινδύνους που δεν εί-
ναι ορατοί. Με μια Πανσέληνο στην Παρθένο και την διακριτική 
ματιά του Δία φροντίστε να την εκμεταλλευτείτε και να βάλετε 
γερά θεμέλια σε προσωπικό και συνεργασιακό επίπεδο, δίχως 
να φοβάστε την ανανέωση, αρκεί παράλληλα να θυμάστε πως 
πρέπει να κρατάτε το χέρι σας σε απόσταση από το πορτοφόλι 
σας μετά τις 17 που η Αφροδίτη θα είναι στα οικονομικά σε α-
πόσταση αναπνοής απ’ τον Ουρανό!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σκορπιουδάκια μου είναι γνωστό το πόσο σας κούρασαν οι κα-
ταστάσεις ως τώρα.. οι πλανήτες ωστόσο υπόσχονται δυνατές 
συγκινήσεις τόσο η θέση του Πλούτωνα στον Υδροχόο όσο 
και του Κρόνου στους Ιχθείς.. συγκινήσεις φέρνει κι η Αφρο-
δίτη στα ερωτικά κι άλλο τόσο ο Άρης που στις 25 περνά στα 
σχέδιά σας. Μοναδική παραφωνία το τετράγωνο Αφροδίτης 
Ουρανού, που δεν σας αφήνει να δράσετε ελεύθερα σε θέ-
ματα που αφορούν συγγενείς και σχέσεις παράλληλα με την Ν. 
Σελήνη στις 21. Οι αιφνίδιες αλλαγές θα διαφοροποιήσουν το 
πρόγραμμά σας, η τάξη τελικά θα αποκατασταθεί παρ΄ όλες τις 
αντιξοότητες και τις επιρροές των φεγγαριών. Τον μήνα αυτό 
αν κάνετε έναν απολογισμό κι αν απομυθοποιήσετε πρόσωπα, 
θα μπορέσετε να δείτε τα θετικά αποτελέσματα ενός ξεκινήμα-
τος που φαίνεται να είναι προσοδοφόρο και διδαχτικό.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ο μήνας αυτός παύει να είναι εκρηκτικός ο Άρης σιγά σιγά περ-
νά στον Καρκίνο, κάνοντας την περίοδο αυτή πιο γαλήνια και 
πιο βατή παρότι η προσοχή σας είναι στραμμένη σε τρεις καί-
ριους τομείς .. επαφές, σπίτι, οικονομικά.. (δίχως να σημαίνει 
πως δεν σας ενδιαφέρει εργασία και συνεργασίες) εκεί όπου 
θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις λόγω των πλανητικών θέσε-
ων.. της Πανσελήνου και της Ν. Σελήνης (αν κ η τελευταία, 
μοιάζει πιο ενθαρρυντική). Η νέα θέση του Κρόνου μέσα στην 
οικογένεια κι η δυσθυμία των ανθρώπων γύρω σας, θυμίζουν 
τις υποχρεώσεις και φρενάρουν τις δημιουργικές επιδιώξεις. 
Παίξτε το ρόλο του διπλωμάτη εκμεταλλευτείτε το καλό κλί-
μα που μέσα στο μήνα διακρίνεται ως σύμμαχος ΤΥΧΗ.. κι ως 
να βγει ο μήνας βρείτε την ευτυχία που αναζητάτε πριν πάλι 
μπλοκάρετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προσπαθήστε να είστε σαφείς φίλοι μου το μήνα αυτό γιατί ο 
Μάρτης είναι εδώ για να σας πιάσει το χέρι και να σας οδη-
γήσει στο στόχο σας.. Η καθημερινότητα φαίνεται να αλλάζει 
στα οικονομικά ζητήματα και παρά τις προσπάθειες κάποιων 
να σας φρενάρουν στη δουλειά, με το πέρασμα του Πλούτωνα 
στον Υδροχόο και του Κρόνου στους Ιχθείς πιο ανάλαφροι πια 
προχωράτε σε μια επανεκκίνηση. Με τη θέση του Ερμή στους 
Ιχθείς ως τις 19 κοντά στον Ήλιο και κάτω από τη Ν. Σελήνη 
και την Πανσέληνο του μήνα θα έχετε εξελίξεις που θα ενισχύ-
σουν την αισιοδοξία σας. Πολλούς θα σας στέψει πρωταγωνι-
στές του ζωδιακού αξιοποιώντας την αντίληψη τις αντοχές και 
τις δυνάμεις. Ξεχάστε τις κόντρες που δεν έχουν λόγο ύπαρ-
ξης στη ζωή σας και δείτε μόνο τις ευκαιρίες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετές από τις εντάσεις τα άγχη και τις εκρήξεις κατευνάζουν 
με το πέρασμα του Κρόνου στους Ιχθείς κι αποσύρονται αυτόν 
τον μήνα.. ένα μήνα που μέσα από τόσες αντιξοότητες θα μπο-
ρέσετε τελικά να κάνετε σημαντικά βήματα προόδου. Οργα-
νώστε το χρόνο σας, επιλέξτε τις επαφές σας, προσέχετε τι και 
πως το λέτε και συνεχίστε αλλάζοντας τακτική στα οικονομικά 
για να.. έχετε, μέχρι να βρει τον δρόμο του αυτός ο τομέας και 
σεις.. τον δικό σας! Το παρασκήνιο θα παίξει το ρόλο του γι’ 
αυτό πρέπει να σβήσετε τα ίχνη σας σε μονοπάτια δυσδιάκριτα 
όσο η Αφροδίτη ανεβαίνει τα σκαλοπάτια του σπιτιού σας. Με 
την Πανσέληνο στη Παρθένο και τη Ν. Σελήνη στον Κριό.. με 
την Εαρινή ισημερία ανάμεσά τους θα μπορέσετε να απεγκλω-
βιστείτε. Τολμήστε να ανοίξετε το βήμα σας, μην περιμένετε 
απ΄ τους άλλους να ανοίξουν τον δρόμο σας.

ΙΧΘΥΣ
Μπορεί η περίοδος αυτή να στέφεται από πολλές ανησυχίες 
ωστόσο ο μήνας αυτός είναι πολλά υποσχόμενος ακόμα και 
με τον Κρόνο στο ζώδιό σας. Ο Ήλιος ως τις 20 κάνει τη ζωή 
σας πιο όμορφη και πιο εύκολη, όσο για τον Ουρανό εκτός από 
τα οικογενειακά παρατράγουδα απελευθερώνει το απύθμενο 
βάθος των συναισθημάτων σας. Οι καλές πλανητικές όψεις 
του μήνα είναι ένα κέρασμα γενεθλίων κυριολεκτικά. Αν δια-
χειριστείτε σωστά και προνοητικά τα οικονομικά κι υπερασπι-
στείτε τα συμφέροντά σας, τότε μπορείτε και να ρισκάρετε σε 
μια σχέση που σας γυροφέρνει καιρό. Η Πανσέληνος άλλωστε 
ευνοεί τις σχέσεις, το νέο φεγγάρι του Μάρτη σας δίνει δυνα-
τότητες να διορθώσετε πολλά στα οικονομικά.. η προάσπιση 
των περιουσιακών δικαιωμάτων εξυπακούεται!

Ο πρώτος µήνας της Ανοιξης... Μάρτιος 2023

ΖώδιαΖώδια από.... την Άλκηστις

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ! ! ! ! !

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ: Τηλεφωνικοί κατάλογοι 
του ΟΤΕ, Εύβοιας και Βοιωτίας, περασμένων ετών.
Τηλ.:6947138098 (Κωδ:25537)

 ΆΤΟΜΟ ΑΜΕΑ ΧΡΙΖΕΙ: Μιας πολυθρόνας κουνιστής 
αναπαυτικής. Όποιος έχει την ευγενή καλοσύνη ας ε-
πικοινωνήσει στο Τηλ.: 6977791753 Όχι απόκρυψη 
(Κωδ:25601)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ: Με συρόμενο μηχανι-
σμό, για άτομο με ειδικές ανάγκες, στην περιοχή της 
Χαλκίδας. Όποιος έχει την ευγενή καλοσύνη τον ευ-
χαριστούμε πολύ.Τηλ.: 6977791753 Όχι απόκρυψη 
(Κωδ:25602)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ: Ζητείται κρεβάτι διπλό με 
2 κομοδίνα και τουαλέτα, σε καλή κατάσταση, για ηλικι-
ωμένη κυρία με προβλήματα υγείας, (δωρεάν). Όποιος 
έχει την ευγενή καλοσύνη και ευαισθητοποιηθεί ας κα-
λέσει στο τηλέφωνο: 6977791753 Χωρίς απόκρυψη 
(Κωδ:24426)

ΠΩΛΗΣEΙΣ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ: Πωλούνται με πάγκο ντου-
λάπια 1,40m, σε πολύ καλή κατάσταση από ανακαίνι-
ση με νιπτήρα κ.α. σε λάκα χρώμα μπεζ ανοικτό ο πά-
γκος και τα ντουλάπια άσπρα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6948204853 (Κωδ:25615)

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΜΙΝΙ): Πωλείται πλυντήριο πιάτων, 
μάρκας bosch, πάγκου, 4 σερβιτσίων, σε άριστη κατά-
σταση.Τιμή 150€ Τηλ.:6998414913 (Κωδ:25411)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ: Σε πολύ καλή κατάστα-
ση.Τιμή 30€.Τηλ.:2221085135, 6936479421 
(Κωδ:25586)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜEΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ: Ιταλική κουζίνα 
scavolini. Σε πολύ καλή κατάσταση, λόγω αναχώρη-
σης.Τηλ.: 6931172320 (Κωδ:25428)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: Με καθρέπτη, από ξύλο, 
σε άριστη κατάσταση. Τιμή 150€. Τηλ.: 6937160992 
(Κωδ:25396)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ: Πίτσος αερόθερ-
μη με μάτια.Σε καλή κατάσταση.Τηλ.:2221085135, 
6936479421 (Κωδ:25587)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ: Μεγάλο μέγε-
θος, ονομάζεται ‘Ο Διόνυσος και οι Βάκχες’. Στον πί-
νακα υπάρχει μια πολιτεία αρχαία Ελληνική, 4 Βάκχες 
που χορεύουν ημίγυμνες και ο Διόνυσος με κόκκινο 
μανδύα.Τιμή 600€.Τηλ.:2221080592, 6979106064 
(Κωδ:25648)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Χειροποίητο, καλό ξύλο και ύφα-
σμα, σε πολύ καλή κατάσταση, τριθέσιος, διθέσιος και 
μονή πολυθρόνα. Πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 6942928611 
(Κωδ:25456)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ ΜΠΑΜΠΟΥ: Εσωτερικού χώρου, κα-
ναπές τριθέσιος, 2 πολυθρόνες με μαξιλάρες, 2 τραπε-
ζάκια μiκρό και μεγάλο. Σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 
300€. Τηλ.: 6985945640 (Κωδ:25263)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Χειροποίητο, ατόφιο ξύλο, σε άρι-
στη κατάσταση που αποτελείται από 4θέσιο καναπέ, 2 
πολυθρόνες με μπράτσο, 2 καρεκλοπολυθρόνες και 3 
τραπεζάκια σκαλιστά. Πωλούνται και μεμονωμένα. Τιμή 
προσιτή. Τηλ.: 6937160992 (Κωδ:25395)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΤ ΤΣΑΓΙΕΡΑΣ: Επάργυρη 6 τεμαχίων, ά-
νω των 50 ετών σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:25617)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ: 2 μεγάλες και 2 μικρές 
σόμπες αλογόνου. Τηλ: 6973087492 (Κωδ:25459)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ: Με έξι συρτάρια, από ξύ-
λο ανοιχτόχρωμο. Τιμή 150€. Τηλ.: 6937160992 
(Κωδ:25397)

συνέχεια στη σελ. 11

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Νταούλια και ντέφια παραδοσιακά, α-
πό φυσικό δέρμα. Τηλ.: 2221309884, 6932254135 
(Κωδ:25350)
ΣΟΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: Πωλείται σόμπα θερμάστρα 
πετρελαίου από μαντέμι. Ζεσταίνει μεγάλη επιφάνεια. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6945346243 (Κωδ:25654)

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ PHILIPS: Πωλείται μοντέλο 32 
PFL5604H/12 σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 180€.
Τηλ.:6947271702 (Κωδ:25645)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LAPTOP DELL: Οθόνη 15,6/full/
Hd/35ms/60hz. επεξεργαστης intel core 15_1135 g7. 
Μνήμη Ram 8 GB/2666MHZ. Βάρος 1.73. Μάρκα κάρ-
τας intel. Σκληρός δίσκος 256Gb. Λειτουργικό σύστημα 
Microsoft Window, σε άριστη κατάσταση, αχρησιμοποί-
ητο. Τιμή 300€. Τηλ.: 6937599460 (Κωδ:25545)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ XIAOMI: Redmi 8A, σε καλή κατάσταση, 8πύ-
ρηνος επεξεργαστής. Τιμή 80€. Tηλ.: 6984136064 
(Κωδ:25489)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η/Υ: Kαινούριος, σταθερός, Samsung, κε-
ντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, οθόνη 24άρα.Τιμή 370€ 
Τηλ.:6973211279 (Κωδ:25474)
ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ PHILIPS: Πωλείται ραδιοκα-
σετόφωνο cd σε άριστη κατάσταση. Τιμή 50€ Τηλ.: 
6909590272 (Κωδ:25445)

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ YAMAHA: Πωλείται με 2 ηχεία, cd, κα-
σετόφωνο, ράδιο. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 200€. 
Τηλ.:6944061099 (Κωδ:25335)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ CATERPILLAR E14: Μοντέλο 1992, με πινα-
κίδες. Τηλ.: 2221022537, 6976510068 (Κωδ:24919)

ΜΗΧΑΝΗ AGRIA: Πωλείται μηχανή με ρυμούλκα, σε 
καλή κατάσταση. Τιμή προσιτή.Τηλ.:2221078402, 
6973462731 (Κωδ:25497)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ: Πωλείται ένα αλυσοπρίονο 
βενζίνης μάρκας Mc culloch /55cc/3hp με 50cm λάμα. 
Με σημάδια χρήσης αλλά πλήρως λειτουργικό και συ-
ντηρημένο. Τιμή πώλησης 80€. Από περιοχή Χαλκίδα. 
Τηλ. 6973495177 (Κωδ:25522)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ: Ιταλική αντλία, 1,2 Amper, 
για τοποθετήσεις air-condition. Αχρησιμοποίητη. Τιμή 
150€ Τηλ.: 6936488495 (Κωδ:25478)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΧΙΒΑΔΑ: Για περιστρεφόμενη τσάπα, σχε-
δόν καινούρια. Τηλ.: 6908604494, 2221022537 
(Κωδ:24923)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΥΒΑΣ: 60 πόντων, για liebherr περιστρε-
φόμενη τσάπα. Τηλ.: 2221022537, 6908604494 
(Κωδ:24920)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ: Πωλείται τρακτέρ Kubota, 17 άλο-
γα, με φρέζα σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 2221025327 
(Κωδ:25588)
ΤΡΟΜΠΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Πωλείται από νταλίκα. Τιμή 
200€. Τηλ.: 6976510068 (Κωδ:24915)

ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΘΗΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
(ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ): Στην περιοχή 
της Χαλκίδας. 
Στοιχεία κατόχου: Κόντος Χαράλαμπος 
του Γεωργίου. Χρονολογία έκδοσης 1985. 
Παρακαλείται ο ευρών να επικοινωνήσει 
στο τηλέφωνο: 6977489454 (Κωδ:25635)

ZHΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙΑ: Κυρία αναζητά 
2 διθέσιους καναπέδες που να γίνονται κρεβάτι. Τηλ.: 
6982916534 (Κωδ:25508)
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΥΡΝΑΚΙ: Με 3 εστίες σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 2221085135, 6936479421 (Κωδ:25598)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ κ’ ΦΟΥΡΝΑΚΙ: Από φοιτητή, το ψυγεί-
ο ύψους 1,5μ, χρίζει επισκευής το μοτερ και στο φουρ-
νάκι δεν λειτουργεί το ένα μάτι. Τηλ: 6973087492 
(Κωδ:25460)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΣΠΙΤΙΟΥ: Σαλόνι, τραπεζαρία, κρε-
βατοκάμαρα, σε καλή κατάσταση, λόγω αναχώρησης. 
Τηλ.: 6931172320 (Κωδ:25429)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΡΤΕΣ: 4 πόρτες, λευκού χρώματος, λά-
κα, εσωτερικού χώρου, mdf μασιφ, μαζί με τις κάσες, 
διαστάσεων 0,80Χ2μ ύψος. Άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
2221085135, 6936479421 (Κωδ:25585)

ΣΕΤ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αποτελείται από 
διπλό κρεβάτι με στρώμα, 2 κομοδίνα, συρταριέρα με 
καθρέπτη και σκαμπό.Από χειροποίητο μπαμπού.Τιμή 
850€.Τηλ.: 6947271702 (Κωδ:25644)

ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ: Πωλείται αερόθερμος φούρ-
νος με στόφα, μάρκας Smeg, στο πάνω μέρος ο φούρ-
νος και στο κάτω μέρος η στόφα, λειτουργούν αυτόνο-
μα, σε υπεράριστη κατάσταση και σε πολύ καλή τιμή 
450€.Τηλ.:6998414913 (Κωδ:25413)

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Εμφανίσιμος επιθυμεί γνωριμία 
με κυρία έως 50 ετών για σχέση, παρέα και ότι προ-
κύψει. Τηλ.: 6988698082 (Κωδ:25651)

ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Ζητά κυρία 55 έως 
60 ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6977152620 (ΌΧΙ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗ) (Κωδ:24482)

ΚΥΡΙΟΣ: Γοητευτικός 45 ετών επιθυμεί γνωριμία με 
κυρία από 30-50 ετών. Τηλ.: 6973211279 (όχι από-
κρυψη στα τηλέφωνα). (Κωδ:25581)

ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ: Εμφανίσιμη, οικονομικά ανεξάρτη-
τη, ζητά κύριο 55 έως 65 ετών, ανεξάρτητο, για σο-
βαρή γνωριμία. Τηλ.: 6984564370 Όχι απόκρυψη. 
(Κωδ:24304)

ΚΥΡΙΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ 1,79 ΑΝΑΖΗΤΑ: Κυρία από 
65 έως 70 ετών, χωρίς υποχρεώσεις, συνταξι-
ούχο, για παρέα. Όχι απόκρυψη. Τηλ.: 6934026350 
(Κωδ:25346)

 ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ: Ενοικιάζεται ισό-
γειος επαγγελματικός χώρος 44τμ, με 
wc, κατάλληλο για γραφείο, studio, κομ-
μωτήριο, κ.α. ΠΕΑ Η, έτος κτήσεως 
1970. Tηλ. 6937299199 (Κωδ. 25686) 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ: Πωλείται ακίνητο που 
αποτελείται από α)οροφοδιαμέρισμα 96τμ, 
1ου ορόφου, με επιπλέον ξεχωριστή απο-
θήκη, Α/Θ καλοριφέρ, ηλιακό, μερικώς ανα-
καινισμένο. Β)ισόγειο κατάστημα 44τμ, γ)ισό-
γεια γκαρσονιέρα 26τμ και δυάρι 60τμ. Δια-
θέτει εσωτερική αυλή, και μεγάλο υπόγειο με 
λέβητα πετρελαίου. Έτος κτήσεως 1970, ΠΕΑ 
υπό έκδοση. Τηλ.: 6937299199  (Κωδ. 25687) 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ-ΠΑΝΙΔΟΥ 28:  Ενοικιάζεται δυάρι 
50τμ, 2ου ορόφου, κουζίνα σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, 
βοηθητικός χώρος, Α/Θ καλοριφέρ, διπλά κουφώματα, 
τέντα, χαμηλά κοινόχρηστα. Έτος κτήσεως 1978, ΠΕΑ 
Γ. Τιμή 250€. Τηλ.: 6930499687 (Κωδ. 25685)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ: Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 
120τμ, διαμπερές, ευάερο, ευήλιο, 3ου ορόφου, χω-
ρίς ασανσέρ, 3Υ/Δ με πατώματα δρύινα και ντουλάπες. 
Α/Θ, καλοριφέρ, ηλιακό θερμοσίφωνα, κουφώματα α-
λουμινίου με διπλά τζάμια. Σε άριστη κατάσταση, φρε-
σκοβαμμένο. Χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 6977949529 
(Κωδ. 25682)

ΧΑΛΚΙΔΑ: Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 32τ.μ. πλήρως ε-
ξοπλισμένη με ηλεκτρικά είδη και έπιπλα, χωρίς κοινό-
χρηστα, κοντά στα νέα ΚΤΕΛ Χαλκίδας. Ενεργειακή κα-
τάσταση E, έτος κατασκευής 2005. Tηλ.: 6978900719, 
6955166697 (Κωδ. 25659)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΜΟΥ: Ενοικιάζεται κατάστημα ισόγει-
ο 35τμ, με πατάρι 15τμ, που διαθέτει όλα τα συστή-
ματα ασφαλείας, στο κέντρο της Χαλκίδας, στην ο-
δό Ερμού. ΠΕΑ Γ, Έτος κτήσεως ακινήτου 1975. Τηλ.: 
2221094589, 6948668747 (Κωδ. 25658)

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ- ΓΟΥΡΝΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Πωλεί-
ται αγροτεμάχιο 1750τ.μ., με 3 ρίζες αμυγδαλιές, πε-
ριφραγμένο με νερό. Τηλ.: 6957935470 (Κωδ. 25662)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ: Ασφαλείας, 700 κιλών, 
με κλειδαριά και συνδυασμό. Σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
2221094589, 6948668747 (Κωδ. 25661)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως βοηθός εργάτης και φύ-
λακας σε εργοστάσιο. Τηλ.: 6994341677 (Κωδ. 25660)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Καταστήματος με εμπόρευ-
μα, λόγω συνταξιοδότησης στην περιοχή της Κύμης.
Τηλ.:6949501280  (Κωδ. 25589)

ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ PHILIPS: Πωλείται ραδιο-
κασετόφωνο cd σε άριστη κατάσταση. Τιμή 50€.
Τηλ.:6909590272 (Κωδ. 25445)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ-ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ: Διαμέρι-
σμα ή κατοικία, από 50τμ έως 60τμ, κατά προτίμηση 
νεόδμητο. Τηλ.: επικοινωνίας: 6906473448   (Κωδ. 
25689)

ΔΡΟΣΙΑ-ΜΙΚΡΑ ΧΑΛΙΑ: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 
105τμ, με μεγάλη βεράντα, τζάκι, μάρμαρα, σε 1στρ οι-
κόπεδο. Απόσταση από θάλασσα 2χλμ, θέα θάλασσα. 
ΠΕΑ Γ, Έτος κτήσεως ακινήτου 1978. Ενοικιάζεται για 
σεζόν και εορτές. Τιμή 900€. Τηλ.: 6934513071 (Κωδ. 
25669)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Πωλείται μονοκατοικία 95τμ, σε 
οικόπεδο 500τμ, σε καλή κατάσταση, 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα ανεξάρτητη, αλουμίνια κου-
φώματα, δάπεδο πλακάκια, θέρμανση καλο-
ριφέρ, A/C, ηλιακός, μόνωση. Διαμορφωμένη 
αυλή, κατάλληλη και για εξοχική κατοικία. 
ΠΕΑ Ε, Έτος κτήσεως 1970. Τιμή 85.000€ Τηλ.: 
6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ. 25691)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ: Πωλείται ισόγεια μονοκα-
τοικία 90τμ, σε γωνιακό οικόπεδο 160τμ, με επι-
πλέον δώμα 25τμ, αυλή, καινούρια αλουμίνια, 
μόνωση, Α/Θ. Χρίζει μερικών επισκευών. Έτος 
κτήσεως 1968, ΠΕΑ υπό έκδοση. Τιμή 90000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ. 25692)

ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ: Πωλείται γιλέκο SEAC sub, με 
χταπόδι oceanic, μανόμετρο και πυξίδα. Τιμή 500€. 
Τηλ.: 6934513071 (Κωδ. 25681)

RENAULT SCENIC: Πωλείται επταθέσιο full extra, ανοιγό-
μενη οροφή κλπ.,1600cc, μοντέλο 2004, 140000χλμ, 
μπλε χρώμα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6944293438 
(Κωδ. 25679)

ΑΛΙΒΕΡΙ-ΛΑΤΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 3στρ, με 30 ε-
λαιόδεντρα αιωνόβια, σε κεκλιμένο επίπεδο. Τηλ.: 
6944293438 (Κωδ. 25678)

ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΝΤΙΚΕΣ: Πωλούνται 2 χάλκινα καζάνια α-
ντίκες του ‘21 βαριά, δεμένα. Τηλ. 6944293438 (Κωδ. 
25677)

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: Πωλείται φορμάικα, χρώμα λευ-
κό-γκρι με γραμμώσεις, διαστάσεις μήκος 1,30Χ0,85. 
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ. 25676)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Με αποθηκευτικό χώρο, 4/θέ-
σιος, που γίνεται κρεβάτι. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ. 
25675)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΡΤ ΜΑΝΤΩ: Ξύλο δρυς χειροποίητο, άρι-
στη κατάσταση, εξαιρετικής κατασκευής, με καπελιέ-
ρα και ομπρελοθήκη ντυμένη γαλβανιζέ, σε διαστάσεις 
1Χ2μ ύψος.Τηλ.: 6944293438 (Κωδ. 25674)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΟΥ: Πωλείται κατάλληλο 
για κατάστημα ειδών δώρου. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ. 
25673)

ΣΕΡΒΑΝ ΣΕΤ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Πωλείται χειροποίητο 
του 1940, οικογενειακό κειμήλιο, σετ ασορτί με έξι κα-
ρέκλες η τραπεζαρία. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ. 25672)

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 μέγε-
θος και χρώμα. Κατάλληλα για εξοπλισμό καταστή-
ματος, πολύ καλή κατασκευή. Τηλ.: 6944293438 
(Κωδ. 25671)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ(στοκ): Είδη δώρων, αξεσουάρ 
μόδας τσάντες, πορτοφόλια ανδρικά, γυναικεία, παιδικά 
σε διάφορα μεγέθη, φο μπιζού και ασημένια, εξαιρετι-
κής ποιότητας. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ. 25670)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Tη φύλαξη ηλικιωμένων ή παι-
διών, για μερικές ώρες, στην περιοχή της Χαλκίδας. 
Τηλ.:6976573639 (Κωδ. 25668)

ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή με εμπειρία, αναλαμβάνει καθαριότητα, 
σπιτιών, επ. χώρων, σε ξενοδοχεία, καφετέριες, εστια-
τόρια κ.α. Τηλ.: 6989936804 (Κωδ. 25667)
ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή με εμπειρία, αναλαμβάνει τη φροντί-
δα ηλικιωμένων, ως εσωτερική ή για μέρα νύχτα, στη 
Χαλκίδα και γύρω περιοχές, στην Αρτάκη, Ψαχνά, Βα-
θύ, Αυλίδα Ωρωπό, Θήβα. Τηλ.: 6989936804 (Κωδ. 
25666)

ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή με εμπειρία, αναλαμβάνει φύλαξη ηλι-
κιωμένων για ημέρα ή για τη νύχτα από 9μμ έως 5πμ 
και για λίγες ώρες το απόγευμα από 5μμ έως 9μμ, για 
τις περιοχές της Αθήνας, την Κηφισιά και τα Β. Προάστι-
α, τον Ωρωπό και τις γύρω περιοχές, Αυλίδα, Σχηματά-
ρι, Βαθύ καθώς και τη Χαλκίδα και τα περίχωρα. Τηλ.: 
6989936804 (Κωδ. 25665)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΙΤΡΙΝΕΣ: Κοσμημάτων, ρολογιών και μι-
κροαντικειμένων, βιτρίνες επίπλου και τοίχου. Σε τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 2221094589, 6948668747 (Κωδ. 
25664)



12 www

Υπεγράφη σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στην Εύβοια

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σί-
μο Κεδίκογλου και τον συναρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργει-
ας, κ. Νικόλαο Ταγαρά Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό 
και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 
(Π.Ο.Α.Υ.), σε θαλάσσιες περιοχές των Π.Ε. Εύβοιας και Βοιωτίας, όπως προ-
βλέπεται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά-
πτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.
Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ η ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ. στις παραπάνω περιοχές έχει 
ως γνώμονα την αυξημένη περιβαλλοντική προστασία, τη βιώσιμη διαχείριση 

των υδάτινων πόρων και την περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση του κλάδου 
των υδατοκαλλιεργειών. Η ΠΟΑΥ καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση περισσότε-
ρη των 20 χιλ. στρεμμάτων, σε θαλάσσιες περιοχές του Βορείου και Νοτίου 
Ευβοϊκού Κόλπου, καθώς και του Διαύλου Ωρεών.
Οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις μίσθωσης νέων θαλάσσιων 
εκτάσεων εντός ΠΟΑΥ, για ίδρυση νέων μονάδων και επέκταση υφιστάμενων, 
σε εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων έγκρισης των ΠΟΑΥ και με τους 
περιορισμούς που αυτά θέτουν ως προς τη μέγιστη συνολικά μισθωμένη έκτα-
ση και συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής ανά έτος.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ!

Γ
ια άλλη μια φορά συνέβη το ίδιο: οι νεκροί δικοί μας, τα 
κέρδη των φίλων τους, ιδιωτικοποιήσεις παντού, βιτρί-
να μόνο, μίζες και διαφθορά παντού, ατιμωρησία πα-
ντού. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν πολιτικές και 

ποινικές ευθύνες. Και πολιτική ευθύνη δεν σημαίνει παραι-
τούμαι τώρα για να ξαναείμαι βουλευτής και Υπουργός μετά.

Η Ελλάδα του «πάμε κι όπου βγει» όπου όλοι εμείς οι φτω-
χοί «ιθαγενείς» θα ζούμε από τύχη θρηνώντας τα παιδιά μας

Για άλλη μια φορά θα φταίει για τους νεκρούς του κορωνο-
ϊού η ατομική ευθύνη, για τις φωτιές στην Εύβοια οι θυελλώ-
δεις άνεμοι των… 0-2 μποφόρ που άλλαζαν διαρκώς κατεύ-
θυνση, για τις πλημμύρες στο Λήλαντα η κλιματική κρίση, για 
τις υποκλοπές κάποια ξένη εταιρία και τώρα για την ανείπω-
τη αυτή τραγωδία στα Τέμπη, με την εκατόμβη νεκρών, φταί-
ει ΜΟΝΟ ο blue tooth Σταθμάρχης, το ανθρώπινο λάθος…

Μα ανθρώπινο λάθος υπάρχει μόνο όταν όλα τα υπό-
λοιπα έχουν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί τέλει-

α. Εδώ δεν λειτουργούσε τίποτε. Εδώ υπάρχει ενδεχόμε-
νος δόλος ή και αμέλεια όταν ενώ γνωρίζουν κάποιοι ότι 
με μια ενεργούμενη πράξη τους ενδεχομένως μπορεί να ε-
πέλθει ένα εγκληματικό αποτέλεσμα και εντούτοις αποδέ-
χονται την επέλευσή του μην κάνοντας τίποτε για να το α-
ποτρέψουν και να ελαχιστοποιήσουν τον υψηλό κίνδυνο.

Κι όλα αυτά στην Ελλάδα της 4ης βιομηχανικής επανάστα-
σης, της ψηφιακής εποχής και της τεχνικής νοημοσύνης 

όπου τα τρένα επειδή ακριβώς είναι ένα λαϊκό μεταφορικό 
μέσο, «πάνε κι όπου βγει» με ένα Θεό που πρέπει να είναι σι-
δηροδρομικός γιατί οι εργαζόμενοι σε αυτό ζούνε από τύχη! 
Παρακολουθούνταν χιλιάδες Έλληνες με τις υποκλοπές αλ-
λά δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν δύο τρένα όπου επί 
δώδεκα λεπτά το ένα κινούνταν προς το άλλο στην ίδια ράγα!!!

Τί να πω; Ανείπωτη η θλίψη, ανείπωτος ο πόνος μπροστά σε 
αυτό το θανατικό των νέων παιδιών, αλλά και των τραυμα-
τιών που μπορεί ποτέ να μην γίνουν καλά και φυσικά των 
συγγενών τους που μένουν πίσω με έναν άσβεστο πόνο στην 
καρδιά που θα τους ακολουθεί μέχρι να πεθάνουν. Κρίμα…

Και την ώρα που όλη η Ελλάδα θρηνεί όλως τυχαίως προ-
ωθείται προς ψήφιση η ιδιωτικοποίηση του νερού και 

των πυρήνων των περιοχών Natura 2000. Άλλη μια ιδιω-
τικοποίηση δημόσιων αγαθών και φυσικών μονοπωλίων. 

Και είναι τούτη ή ώρα που μου έρχονται στο μυαλό τα επί-
καιρα λόγια του Νομπελίστα λογοτέχνη Ζοζέ Σαραμάγκου:

«Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η 
θάλασσα κι ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο 
αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδι-
ωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί 
το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και 
με τα μάτια ανοιχτά.»

Και σαν Κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιεί-
στε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών 
των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό.

Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια 
και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιείστε και στο φινάλε και 
την πουτάνα τη μάνα που σας γέννησε !!!

ΕΛΛΑΔΑ 0.0.
(η κακιά µας η χώρα)

Βασίλης Λύκος
Αναλυτής
Βιολόγος, Δρ Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης Παν/μίου Κρήτης

Μα ανθρώπινο λάθος υπάρχει µόνο 
όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν σχεδιαστεί 
και προγραµµατιστεί τέλεια. Εδώ δεν 
λειτουργούσε τίποτε.

Πρόγραµµα «Σπίτι µου»
-Τέλη Μαρτίου ξεκινούν οι αιτή-
σεις-Πως θα χορηγηθούν τα 
10.000 χαμηλότοκα δάνεια σε 
νέους-Όλη η διαδικασία.
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμ-
μα «Σπίτι μου». Τέλη Μαρτίου ξεκινά 
η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες. Α-
νοίγει ο δρόμος για την υποβολή αι-
τήσεων για τα χαμηλότοκα δάνεια σε 
νέους στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος «Σπίτι μου» έως το τέλος Μαρτί-
ου, μετά την δημοσίευση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης που εξειδι-
κεύει τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις του προγράμματος και περιγρά-
φει τη διαδικασία. Τα βασικότερα ση-
μεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:
Οι πολίτες που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 
(δηλαδή είναι ηλικίας 25-39 ετών κα-
τά την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης για το δάνειο, με ετήσιο εισό-
δημα από 10.000 ευρώ έως το όριο 
που προβλέπεται για τη χορήγηση ε-
πιδόματος θέρμανσης και δεν διαθέ-
τουν ακίνητο κατάλληλο για την κα-
τοικία τους) υποβάλλουν αίτηση για 
να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά 
τους σε κάποια από τις τράπεζες που 
θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η 
διαδικασία-Τα δικαιολογητικά:
https://www.taxheaven.gr/
news/62804/programma-spiti-moy-
telh-martioy-xekinoyn-oi-aithseis-
pws-oa-xorhghooyn-ta-daneia
ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

επικαιρότητα

Αεικίνητος, καινοτόμος κ’ αποτελεσματικός 
αποδεικνύεται ο περιφερειακός σύμβουλος 
και πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπρα-
ξης Στ. Ελλάδας, κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου 
και εξελίσσεται σ’ ένα κεφάλαιο με θετικό 
πρόσημο στην περιφερειακή οικονομία.

Ακούραστος πάντα, συνεχίζοντας τη μελετημέ-
νη δράση του ταξίδεψε πάλι από την 19η ως την 
24η/02/2023, στο Ντουμπάι, συνοδευόμενος 
από αρκετές επιχειρήσεις της Εύβοιας και της 
Στ. Ελλάδας εκμεταλλευόμενος στο έπακρο το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUNIQUE. Kατάφερε, 
λοιπόν, με τον καλύτερο τρόπο να παρουσιά-
σει, να διαφημίσει και να προωθήσει προϊόντα 
ΠΟΠ πρωτογενούς τομέα, προχωρώντας κ ένα 

βήμα παρακάτω, αυτό της γαστρονομικής επί-
δειξης και να επιτύχει όχι μόνο πωλήσεις, αλλά 
επιπλέον και σύναψη συμφωνιών.
Στοχοπροσηλωμένος στην ανάπτυξη της οικο-
νομικής προόδου της περιφέρειάς του συνεχίζει 
τη δραστηριότητά του και στις 04/03/23 και ώρα 
16:00 παρουσίασε την Αγροδιατροφή κ την γα-
στρονομική της πανδαισία στην Λίμνη Ευβοίας, 
στο Κτίριο Μελά, καθώς και στις 05/03/23 και ώ-
ρα 11:00 στα Λ. Αιδηψού, επικεντρώνοντας στη 
δύναμη της διαχρονικής συνεργασίας ανάμεσα 
σε ξενοδοχεία και χώρους μαζικής εστίασης.
Περίτρανα λοιπόν αποδεικνύει, ότι ένας αιρε-
τός δείχνει το δρόμο της διαχρονικής συνεργα-
σίας με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό για 
μια διαρκή βιωσιμότητα.

413
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Οι κάτοικοι της Χαλκίδας ξανάζησαν την παράδοση την Τσικνοπέμπτη 16η/02/23 με «Τα 
Χάλκινα της Γουμένισσας» να περιδιαβαίνουν σε κεντρικούς δρόμους, γειτονιές και κα-
ταστήματα της πόλης, σκορπίζοντας μια νότα αισιοδοξίας παντού.
Την σκυτάλη πήραν «Τα Γαϊτανάκια του Ευρίπου» 
στις 19/02/23 στο Στρογγυλό της παραλίας, όπου πολι-
τιστικοί σύλλογοι από την Εύβοια αλλά και την υπόλοι-
πη Ελλάδα, σχολεία, ανεξάρτητες ομάδες, συμμετεί-
χαν και έπλεξαν «Τα Γαϊτανάκια» γιγαντώνοντας το θε-
σμό. Αμέσως μετά όλοι, σχεδόν 1500 άτομα, χόρεψαν 
τον Καβοντορίτικο χορό, από τη μια άκρη της παραλί-
ας στην άλλη, προσφέροντας ένα πολύ όμορφο θέαμα.
Και οδεύοντας στην τελευταία Κυριακή το «Θαλασσι-
νό Καρναβάλι» ήρθε να κορυφώσει το θέαμα. Παρέλαση πεζοπόρων τμημάτων, τυ-
μπανιστών, αρμάτων και πλήθος καρναβαλιστών, κατέκλυσαν τη Χαλκίδα και έδωσαν 
ένα ξεχωριστό χρώμα στην πόλη. Πλεούμενα με τα πληρώματά τους γέμισαν τον Πορ-
θμό του Ευρίπου συνοδευόμενα από ένα υπερθέαμα μουσικής, πυροτεχνημάτων, εφέ, 
ήχου, φωτός, και με το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου, άφησαν φωτεινές αναμνήσεις...

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ...
Μετά από τα 3 χρόνια πανδημίας covid το καρναβάλι ξαναζωντάνεψε τη Χαλκίδα

Χιλιαδού Ευβοίας:
ΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑ

Η ξακουστή παραλία Χιλιαδού 
της Εύβοιας απέσπασε το βρα-
βείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής 

Kινηματογραφικής Τοποθεσίας 
για την Ευρώπη το 2022.

Εκεί έγιναν τα γυρίσματα της πο-
λυβραβευμένης ταινίας 
«Το τρίγωνο της θλίψης» 

του Σουηδού Ρούμπεν Έστλουντ, 
που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα 

στο Φεστιβάλ Καννών.
Να σημειωθεί, ότι είναι η δεύτερη 
βράβευση από το EUFCN για την 
Ελλάδα, αφότου καθιερώθηκε ο 

θεσμός αυτός το 2017. 
Το ίδιο βραβείο έλαβε η Κέρκυρα 
το 2018 για την τηλεοπτική σειρά 

«The Durrells».

ΧΙΛΙΑΔΟΥ: Η ΣΑΡΛΜΠΙ ΝΤΙΝ, 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
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Σιωπηρές διαµαρτυρίες και στη 
Χαλκίδα για την τραγωδία στα Τέµπη

Σε όλη την Ελλάδα και στην πόλη της Χαλκίδας έλαβαν χώ-
ρα 2 σιωπηρές διαμαρτυρίες από δεκάδες φοιτητές, μαθη-
τές και πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο σταθμό των τρέ-
νων το μεσημέρι και στα Δικαστήρια το απόγευμα, σήκω-
σαν πανό, κατέθεσαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων 
της τραγωδίας, κράτησαν ενός λεπτού σιγή και με κεράκια 
έγραψαν τη φράση της μάνας: 

«ΠΑΡΕ ΜΕ ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΕΙΣ» ζητώντας να μην κου-
κουλωθούν οι εγκληματικές ευθύνες απ’ όπου κι αν προ-
έρχονται που οδήγησαν στην ασύλληπτη αυτή τραγωδία.

ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ προς και από Θεσσαλονίκη

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό θα εκτε-
λούνται καθημερινά δρομολόγια εκτός Σαββάτου ως εξής:

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ / ΩΡΑ 09:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ / ΩΡΑ 16:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ / ΩΡΑ 13:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ / ΩΡΑ 16:00

Τραγωδία στα Τέµπη
ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΛΙΨΗ

Η σιδηροδρομική τραγωδία και το δράμα που ακολούθησε μετά τη σφοδρή μετω-
πική σύγκρουση των δύο τρένων και τον εκτροχιασμό του επιβατικού με του-
λάχιστον 350 επιβάτες, που συνέβη αργά το βράδυ της 28ης/ 02/23, στα Τέμπη, 
πάγωσε το πανελλήνιο και βύθισε σε μεγάλη θλίψη άπαντες.

Το πολύνεκρο συμβάν έρχεται να χαρακτηρίσει τη μέρα τούτη σαν 
αποφράδα και να καθυστερήσει την άνοιξη στις καρδιές μας. Ένα 
αιματοβαμμένο γεγονός που ανέδειξε με τον χειρότερο τρόπο τα 
χρόνια και παγιωμένα προβλήματα του Οργανισμού Σιδηδοδρό-
μων Ελλάδας.
Τί συµβαίνει, επιτέλους, στην Ελλάδα;
 Το «πάμε και όπου βγει», οι υπηρεσίες με υποστελέχωση και με 
μετατάξεις ανθρώπων χωρίς γνώση κ’ επαρκή τεχνογνωσία, το σύ-

στημα ασφαλείας που ποτέ δεν λειτουργεί, οι κυβερνητικές πολιτικές που, αν δεν διώ-
χνουν τα παιδιά της χώρας για σπουδές και δουλειά, τα «σκοτώνουν»; είναι status quo;
Και πόσο τραγελαφικό την εποχή του 21ου αι., την εποχή της ανάπτυξης των τεχνολο-
γιών, της τεχνητής νοημοσύνης κλπ να μην υπάρχει ένα ικανό σύστημα σηματοδότη-
σης, ένα σύστημα και ένα κέντρο τηλεδιοίκησης, που δεν θα καθιστά τα τρένα μας τυ-
φλά και θα παρέχει ένα πραγματικά ασφαλές ταξίδι;
Το μυαλό και η ψυχή μας είναι στους ανθρώπους, που τόσο άδικα χάθηκαν, οι οποίοι ή-
ταν μάλιστα στην πλειοψηφία τους νέοι, αλλά και στις οικογένειες των εκλιπόντων που 
ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. 
Ελπίζουμε η Δικαιοσύνη να πράξει κατάλληλα και αφενός να δικαιώσει τις ψυχές των 
αδικοχαμένων, αλλά και αφετέρου να βάλει φρένο στην εγκληματική αυθαιρεσία στον 
τομέα των συγκοινωνιών...

επικαιρότητα

Το «Ράλλυ Ακρόπολις» 
στη Στερεά Ελλάδα 
και το 2023.
Ανακοινώθηκε, πριν λίγες μέρες, 
η διεξαγωγή του “Ράλλυ Ακρόπο-
λις”, του λεγόμενου και “Ράλλυ των 
Θεών” στην Στερεά Ελλάδα και το 
2023, με επίκεντρο το service park 
στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθε-
σης Λαμίας!

Έρχεται ο ψηφιακός 
Φάκελος Ακινήτων
Ποιά ακίνητα θα μεταβιβάζονται 
με διαδικασίες / εξπρές 
- Τι αλλάζει.

Αυτές τις ημέρες η παρουσίαση της 
νέας πλατφόρμας όπως ανακοίνω-
σε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πάµε κι όπου βγει
από τους γιατρούς στο 
ΓΝΧαλκίδας που κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου.
Η Ε.Ι.Ν.ΝΕυβοίας αναφέρει πως το 
τελευταίο διάστημα έχει παρατηρη-
θεί σε ημέρες αργιών στα επείγοντα 
του Νοσοκομείου Χαλκίδας,να μην 
εφημερεύουν βασικές ειδικότητες 
όπως Ουρολόγου, Οφθαλμιάτρου, 
ΩΡΛ και Αγγειοχειρουργού.
Αυτό επιφέρει μεγάλη ταλαιπωρία 
στους ασθενείς, αλλά και στους για-
τρούς των υπόλοιπων ειδικοτήτων.

Με επιτυχία διεξήχθη 
η Μαθηµατική 

Ολυµπιάδα
ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ https://eme-evia.blogspot.com/

Στο μικρό αμφιθέατρο του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023, με εξαιρετική επιτυχία, 
η 40ή Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης» με τη 
συμμετοχή μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου α-

πό τη Στερεά Ελλάδα. Ο διαγωνισμός, στοχεύει στην καλλιέρ-
γεια της μαθηματικής παιδείας στη χώρα μας και ταυτόχρονα 
στην επιλογή των μαθητών και των μαθητριών που θα στελε-
χώσουν τις Εθνικές Ομάδες Μαθηματικών.
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“Αρνούμαι να αποδεχτώ ότι η Ελληνική Πολιτεία λειτουργεί τόσο ανεύθυνα. Αδιανόητο!! 
Αδιανόητο όμως είναι και να προσπαθείς να περιορίσεις τις ευθύνες μόνο στον σταθμάρχη, 
όταν οι εγκληματικές πολιτικές ευθύνες βοούν!”. Mε τη διττή ιδιότητα, του νομικού και του 
πολιτικού αλλά και του ενεργού πολίτη που χρόνια τώρα αγωνίζεται με ήθος και αξίες ο 
Αθανάσιος Τάρτης, υποψήφιος βουλευτής Ευβοίας δε γινόταν να μη σταθεί στην εθνική μας 
τραγωδία στα Τέμπη.

Στην κουβέντα μας, θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, με τα 
πρώτα σήριαλ της τηλεόρασης όπου πρωταγωνιστούσε ο 
Θάνος Λειβαδίτης «Ο Δικηγόρος Καρνέζης», τα περιοδικά 

της εποχής και τον Γιώργο Θαλάσση «Ο Μικρός Ήρως». Τα δύσκολα χρόνια της μετανά-
στευσης στη Γερμανία. Συγκινείται όταν στα δεκατέσσερά του η ομάδα της Στουτγάρδης 
τον επέλεξε ως ποδοσφαιριστή στα τμήματα υποδομής της από το χωριό του το ΤΑΜΜ, και 
ο καλύτερός του φίλος, ο Mουράτ που ήταν Τούρκος, κρέμασε έξω από το μπαλκόνι του 

ελληνική σημαία…

Γνωστός στο εκλογικό κοινό του νομού μας, και στην αναμέ-
τρηση του 2015 είχε θέσει υποψηφιότητα, πάντα στην πρώτη 
γραμμή της μάχης καθώς η νομική του θητεία είναι πολύχρονη, 
απευθύνεται εκ νέου στον ευβοϊκό λαό και ζητεί την ψήφο του.

«Οι Ευβοείς  πρέπει να επιλέξουν 
ανθρώπους µε όραµα και ελπίδα»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ

https://tartis.gr/

Θανάσης Τάρτης

-Υποψήφιος κ. Τάρτη σε έναν από τους πιο εγκαταλειμμέ-
νους νομούς της χώρας...

Η Εύβοια έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί τα τελευταία 20 χρό-
νια. Απαιτείται οι πολίτες της να ενεργοποιηθούν άμεσα για να 
επαναφέρουμε τον νομό μας εκεί που αξίζει, ειδικά μετά τις 
καταστροφές των τελευταίων ετών. Δεν θα μπορούσα να α-
πουσιάσω από αυτό το προσκλητήριο!
-Ιεραρχώντας τα μείζονα θέματα του νομού ποιά έχετε 
ψηλά στη λίστα των άμεσων αναγκών;

Πρώτη προτεραιότητα η ανάπτυξη και δη η τουριστική ανάπτυ-
ξη!! Για να έρθει όμως αυτή χρειάζεται νέο οδικό δίκτυο! Ο 
Σταυρός!!! Ο σταυρός που σχηματίζεται από τους δύο οδικούς 
άξονες Ιστιαία- Κάρυστος + Χαλκίδα- Κύμη. Προσοχή μιλάμε 
για κλειστό αυτοκινητόδρομο. Επίσης προστασία δασών που α-
πέμειναν και αναδάσωση. Εκπόνηση σχεδίου για τον περιορι-
σμό της ανεξέλεγκτης τοποθέτησης των ανεμογεννητριών. Δη-
μιουργία ενεργειακών κοινοτήτων στα πλαίσια της Κοινωνικής 
Αλληλέγγυας Οικονομίας. Προ-
ώθηση και εκτέλεση “Κανδυλίου 
Οράματος’’ επιτέλους.
-Ποιές θα είναι οι προτεραιότη-
τες σας για τον νομό μας;

Πραγματικά τα θέματα του νομού 
δεν προωθήθηκαν όσο έπρεπε ε-
πί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και γι΄ 
αυτό πρέπει να κάνουμε την αυτο-
κριτική μας. Επί ΠΑΣΟΚ όμως έγι-
ναν όλα τα μεγάλα έργα στην Ελ-
λάδα! Αεροδρόμιο Σπάτων, γέ-
φυρα Ρίο-Αντίρριο, Αττική Οδός, 
Εθνική Οδός Αθηνών- Θεσσαλο-
νίκης και τόσα άλλα! Τελικά είναι 
θέμα προσώπων!!!
-Η ανεργία, η αποβιομηχάνιση, 
το άθλιο οδικό δίκτυο, η εγκατάλειψη και ο πληθυσμια-
κός μαρασμός ταλανίζουν χρόνια το νησί. Επαγγελματίες 
δυστυχώς πολιτικοί ζεσταίνουν τους βουλευτικούς θώκους 
με μηδέν έργο. Πως θα αλλάξετε αυτή την εικόνα;

Οι Ευβοείς πρέπει να επιλέξουν ανθρώπους με όραμα και ελ-
πίδα. Δύσκολο το έργο της ανατροπής κακών κατεστημένων 
αλλά όχι ακατόρθωτο! Μόνο ΜΑΖΊ μπορούμε να το ανατρέ-
ψουμε. Απαραίτητο είναι άμεσα να αλλάξουμε μοντέλο ανά-
πτυξης. Είμαστε τουριστικά υποανάπτυκτος νομός και αυτό 
μας δίνει τεράστιες δυνατότητες ΆΜΕΣΗΣ Ανάπτυξης.
-Η μάχιμη δικηγορία που υπηρετείτε τι σας δίδαξε;

Η δικηγορία (παιδικό μου όνειρο) με έμαθε να μην εγκατα-
λείπω ποτέ τη μάχη, να παλεύω μέχρι το τέλος και να μην θε-
ωρώ χαμένο τίποτα εκ των προτέρων. Η μόνη μάχη που δεν 
μπορούμε να κερδίσουμε είναι αυτή που δεν θα δώσουμε!

-Με Ανδρουλάκη στο τιμόνι έχει δυναμική το ΠΑΣΟΚ;

Η εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ 
δημιούργησε ελπίδες και προσδοκίες στο λαό για μια νέα πο-
ρεία. Από την άλλη βεβαίως μένει να αποδειχθεί αν και κα-
τά πόσο είμαστε αντάξιοι αυτών των προσδοκιών όλοι μας!
-Σε ένα νέο παιδί που ζει στην Εύβοια τι θα λέγατε;

Να αποκτήσει όσα περισσότερα εφόδια μπορεί μέσα από τους 
δασκάλους του, να μην αμελεί τις υποχρεώσεις του, όμως, 
ταυτόχρονα να συμμετέχει παντού. Να μην αφήνει στα χέρια 
άλλων αποφάσεις για κρίσιμα θέματα που αφορούν τη ζωή 
του! Α.. και μην ξεχάσω!! Μακριά από τα ναρκωτικά !!! Υπάρ-
χουν άλλα πράγματα που μας δίνουν Χαρά!!!
-Τα χρόνια σας στη Γερμανία τι σας δίδαξαν;

“Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό!”
Η αλήθεια είναι ότι η παραμονή μου στη Γερμανία με έμαθε 

πολλά! Το κυριότερο όμως είναι ότι με έμαθε να ζω με ανθρώ-
πους από διαφορετικές χώρες καταγωγής, με άλλη θρησκεί-
α, άλλο χρώμα κ.λ.π. Με έμαθε να αποδέχομαι τη διαφορετι-
κότητα, με έμαθε ότι η διαφορετικότητα είναι το φυσιολογικό! 
Ιστορίες πολλές και καθημερινές! Μία μόνο θα σας πω! Ό-
ταν στα 14 μου η ομάδα της Στουτγάρδης με επέλεξε ως πο-
δοσφαιριστή στα τμήματα υποδομής της από το χωριό μου το 
ΤΑΜΜ, ο καλύτερος μου φίλος ο MURAT που ήταν Τούρκος 
κρέμασε έξω από το μπαλκόνι του Ελληνική σημαία…

-Η σχέση σας με τον Πόντο;

Η σχέση μου με την παράδοση γενικά αλλά ειδικά με τον πο-
ντιακό πολιτισμό! Σχέση δυνατή που σφυρηλατήθηκε στα παι-
δικά μου χρόνια στη Γερμανία όπου και χόρεψα πρώτη φορά 
ποντιακά! Αργότερα τα δίδαξα, πάντα όμως τα θαύμαζα γιατί 
αποτελούν την επιτομή της αντίστασης του ελληνικού έθνους!
-Σε μια προεκλογική σας ομιλία σε τι θα αποφεύγατε να 
αναφερθείτε;

Δεν αποφεύγω να αναφερθώ σε κάτι, ο διάλογος είναι πάντα 
χρήσιμος. Προσπαθώ πάντα να καλύπτω το σύνολο των όσων 
πρέπει να λεχθούν.
-Τι σας ενοχλεί στις μέρες μας; Την ασυνέπεια και την 
ακραία ρητορική των πολιτικών πως τα σχολιάζετε;

Δεν είναι μόνο η ασυνέπεια και η ακραία ρητορική, είναι ο 
ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ!!! Είναι να λες στον κόσμο αυτό που θέλει να ακού-
σει ακόμη κι όταν ξέρει ότι αυτό είναι ψέματα, ακόμη και όταν 
ξέρεις ότι του κάνεις κακό!!! Προτιμώ να είμαι χρήσιμος και αν 
χρειαστεί να λέω σκληρές αλήθειες παρά ευχάριστα ψέματα!
-Οι νέοι πολιτικοί τι πρέπει να φέρουν στο Κοινοβούλιο και 
στα ήθη της απαξιωμένης ούτως ή άλλως πολιτικής;

Νέος πολιτικός δεν σημαίνει υποχρεωτικά και καλές νέες ιδέ-
ες (παράδειγμα ο Κασιδιάρης). Το ηλικιακά νέο είναι άλλο και 
άλλο το πολιτικά νέο!
-Ποιό πολιτικό πρόσωπο έχει επηρεάσει και διαμορφώσει 
την προσωπικότητα σας;

Όλοι εμείς που γνωρίσαμε τον Ανδρέα, δεν γίνεται να μην έ-
χουμε επηρεαστεί από αυτόν! Εκτός από τεράστιος ηγέτης, εί-
χε την ικανότητα να σε κάνει να ερωτευτείς την πολιτική!
-Γιατί αξίζει να σας εμπιστευτούν οι ψηφοφόροι της Εύβοιας;

Η συνεχής πορεία και στάση μου πολιτικά μέχρι σήμερα εγγυά-
ται για το μέλλον! Είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1980 από την 
εποχή της ΠΑΜΚ. Ήμουν πάντα εδώ στις εύκολες αλλά και στις 
δύσκολες μέρες του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα όμως λατρεύω κυ-
ριολεκτικά τον νομό μας που συνδυάζει τα κάλλη των Κυκλά-
δων και των Σποράδων, όμως έχει αφεθεί στην τύχη του! Αυ-
τό θέλω να το αλλάξουμε! Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. 
ΜΑΖΙ! Μόνο ΜΑΖΙ!!! Οι θεόσταλτοι σωτήρες 
τελείωσαν!!!
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Ο Θανάσης Τάρτης
είναι υποψήφιος βουλευτής Ευβοίας  

μέλος του δικηγορικού συλλόγου 
Χαλκίδας και της Ένωσης 
Ποινικολόγων Ελλάδας

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΒΟΪΚΟ ΛΑΟ 
ΚΑΙ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ

Η µόνη µάχη που δεν µπορούµε να 
κερδίσουµε είναι αυτή που δεν θα 

δώσουµε! Η δικηγορία (παιδικό µου 
όνειρο) µε έµαθε να µην εγκαταλείπω 

ποτέ τη µάχη, να παλεύω µέχρι το τέλος 
και να µην θεωρώ χαµένο τίποτα 

εκ των προτέρων.



ΤΡΑΓΩΔΙΑ 
ΣΤΑ  ΤΕΜΠΗ 

ΤΑ
 Ε

Ν
ΥΠ

Ο
ΓΡ

ΑΦ
Α 

ΑΡ
Θ

ΡΑ
 Ε

ΚΦ
ΡΑ

ΖΟ
ΥΝ

 Α
Π

Ο
ΚΛ

ΕΙ
ΣΤ

ΙΚ
Α 

ΤΟ
Ν

 Σ
ΥΝ

ΤΑ
ΚΤ

Η
 Τ

Ο
Υ 

ΚΕ
ΙΜ

ΕΝ
Ο

Υ 
ΤΟ

ΥΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ανανέωση 
στην Εύβοια
ΣΕΛ. 5

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΚΟΣ

Ελλάδα 0.0. 
(η κακιά µας 
η χώρα)
ΣΕΛ.4

Συνέντευξη με τον Θανάση Τάρτη, 
Υποψήφιο Βουλευτή Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ
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«Οι Ευβοείς πρέπει να 
επιλέξουν ανθρώπους 
µε όραµα και ελπίδα»
ΣΕΛ. 3

«Οι Ευβοείς  πρέπει να επιλέξουν 
ανθρώπους µε όραµα και ελπίδα». 

Ο Θανάσης  Τάρτης, υποψήφιος 
βουλευτής Ευβοίας µε το ΠΑΣΟΚ, 

µιλά για το διακύβευµα των 
επερχόµενων εκλογών, µιλά 

για τις άµεσες δράσεις που θα 
προωθήσει για να βγει από την 

αποµόνωση ο νοµός µας, θυµάται 
τα χρόνια της Γερµανίας και τον 

Ανδρέα Παπανδρέου και δηλώνει 
συγκλονισµένος από την αδιανόητη 

πολύνεκρη τραγωδία στα Τέµπη.

«Οι Ευβοείς  πρέπει να επιλέξουν 
ανθρώπους µε όραµα και ελπίδα». 

Ο Θανάσης  Τάρτης, υποψήφιος 
βουλευτής Ευβοίας µε το ΠΑΣΟΚ, 

µιλά για το διακύβευµα των 
επερχόµενων εκλογών, µιλά 

για τις άµεσες δράσεις που θα 
προωθήσει για να βγει από την 

αποµόνωση ο νοµός µας, θυµάται 
τα χρόνια της Γερµανίας και τον 

Ανδρέα Παπανδρέου και δηλώνει 
συγκλονισµένος από την αδιανόητη 

πολύνεκρη τραγωδία στα Τέµπη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ

Μαζί για την 
Εύβοια της 
καρδιάς µας
ΣΕΛ.2
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Πορεία σε λάθος προορισµό
ΣΕΛ. 2


