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κατοικιών 
Πωλήσεις

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ επαγγελματικά 
διαμερίσματα καινούργια δίπλα 
στη θάλασσα με εισόδημα 20.000 
ευρώ ετησίως 6978-1958.550.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ πωλούνται δι-
αμερίσματα 45 τ.μ. με πάρκινγκ 
για 100 μέτρα από τη θάλασσα 
υπερπολυτελούς κατασκευής, 
τηλ. 6978-198.550 ιδιώτης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στη Σπηλιά σε 
οικόπεδο, 2410-239.736 (69)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα πλησίον 
Τρίγωνης  λόγω αναχώρησης μό-
νο 18.000 ευρώ, 6973-759.719 (51)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην Παλιου-
ριά μπροστά στο κύμα, υπερπολυ-
τελούς κατασκευής, 6975-200.300 
(52)

κατοικιών 
Ενοικιάσεις 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Διαμέρισμα  60 
τ.μ. στον  1ο όροφο  με αυτόνομη 
θέρμανση. Διαμέρισμα 120τ.μ. 
ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση στη 
Νίκαια Λάρισας. Τηλ. 6945454990

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ μεγάλη, 35 τ.μ., 
φρεσκοβαμμένη, αυτόνομο Φ/Α, 
καινούρια ντουλάπα, έπιπλο μπά-
νιου, 2ος όροφος, Μανδηλαρά 61-
63, 2410-237.875, 6996-571.451 (54)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καινούριες 
γκαρσονιέρες επιπλωμένες και 
ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 2410-
614.751, 6983-726.256 (55)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 60 τ.μ. 
λουξ, 28ης Οκτωβρίου 23, 2410-
232.186, 6937-323.300 (56)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 2ου ορόφου, 
διαμπερές, ατομικό αέριο, Σου-
λίου 10 (τέρμα 31ης Αυγούστου), 
Γ.Νοσοκομείο, 2410-233.925, 6948-
293.535 (56)

επ.χώρων 
Ενοικιάσεις

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό γρα-
φείο, Παπακυριαζή, 57τμ, δύο 

δωμάτια, 1 wc, χολ, μικρή υποδοχή, 
καλή κατάσταση, ανακαινισμένο 
2012, πόρτα ασφαλείας, 2ος, 
6909190809. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειο, γω-
νιακό κατάστημα 120 τ.μ. στο 
κέντρο της Γιάννουλης (επί 
της πλατείας Θρακκών), ιδανι-
κός για πολυιατρείο. Τηλ. Επικ. 
6974632213

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 90 
τ.μ., Καραθάνου και Θέτιδος 
γωνία, πλατεία Σάλια. Τηλ. 
2410 256959, 6936 535757. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζί 27 τ.μ., 
Ογλ 1, τηλ. 2410-232.186, 6937-
323.300 (58)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο ή γκαρ-
σονιέρα στη Φιλιππούπολη απέ-
ναντι από την Α’ ΔΟΥ Λάρισας, 
Χατζημιχάλη 88, α/θ,φ/α, 6944-
770.662 (59)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ κεντρικό κατάστη-
μα 70 τ.μ για οποιαδήποτε χρήση 
εκτός υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, 6972-097.796 (60)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κέντρο Κοραή 34 
ανακαινισμένο ισόγειο 35 τ.μ., 
υπόγειο 35 τ.μ., πατάρι 15 τ.μ., 
θέρμανση, α/c inverter, μόνο 250 
ευρώ, 6972-559.092 (61)

επιχειρήσεων 
Πωλήσεις

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση βουλ-
κανιζατέρ στην παλιά εθνική 
οδό. Τηλ: 6945-813.154 (70)

 

Οικοπέδων
Πωλήσεις

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ πωλούνται οικό-
πεδα εντός σχεδίου πόλεως 150 
τ.μ. στο κέντρο της πόλης και 
αγροτεμάχια 210 τ.μ. για τροχό-
σπιτα με 5500 ευρώ 6978-198-550 
ιδιώτης.

ΣΚΟΤΙΝΑ οικόπεδα 600 τ.μ. με 
άδεια 20.000 ευρώ και αγροτεμά-
χια για τροχόσπιτα 100 μέτρα από 
θάλασσα 6978-198-550 ιδιώτης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Νίκαια, 
700 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, 
κοντά στον κεντρικό δρόμο, στο 
κέντρο της Νίκαιας σεπολύ καλό 
σημείο. Ιδιώτης: Τηλ. 6938-595.007 
(62)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 600 τ.μ. με 
παλιό κτίσμα στην Ηρώων Πολυτε-
χνείου 111. Τηλ: 6944-327.317 από 
4 μ.μ. -10 μ.μ. (63)

Εργασίας
Αγορά

Το Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ενημερώνει ότι:

• Aπό τη Βιομηχανία ΜΠΕΤ-
ΤΙΝΑ ζητούνται γαζώτριες και 
κοπτοράπτριες. Πληροφορίες 
στο τηλ. 2410 541122, ώρες 8.00 
έως 15.00, ΒΙΠΕ Λάρισας.

• Από τη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑ ζητείται άτομο με γνώσεις 
Η/Υ και ξένων γλωσσών. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
info@kainotomia.com.gr

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ «ΘΕΣΙΣ» ζητά 1 άτομο 
για τη θέση του Μάγειρα έως 30 
ετών, με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
μέχρι τις 30/06/2015, για απασχό-
ληση στη Δομή του Κοινωνικού 
Συσσιτίου, για την υποστήριξη του 
προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑ-
ΝΙΑ _Κοινωνικές Δομές Αντιμε-
τώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 
Λάρισας» που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθυνθούν στο ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ, 
Ηρ. Πολυτεχνείου 229, 41221, τηλ. 
επικοινωνίας: 2410-287061 υπόψη 
κ. Μαρίνου Ελένης ή στην ιστοσε-
λίδα www.thessis.gr.

Ο Σύλλογος SOS KIDS ΛΑΜΨΗ, 
άμεσα προσλαμβάνει νέες και 
νέους έως 35 ετών, με πρόγραμ-
μα επιδότησης διετούς συν ενός 
έτους πλήρης απασχόλησης, για 
το τμήμα ενημέρωσης – εισπρά-
ξεων συνεισφορών και εγγραφής 
νέων μελών. Προϋπόθεση: Κατά 
προτίμηση Ελληνίδες – Έλληνες, 
εμφανίσιμοι με ευχέρεια λόγου 
άνευ οικογενειακών υποχρεώσε-
ων, και ταξίδια ανά την Ελλάδα. 

Παρέχουμε: Βασικό μισθό 480€  
+ Ασφάλιση, πλήρη εκπαίδευση, 
εταιρικό αυτοκίνητο με οδηγό, 
διαμονή και διατροφή, bonus επί 
των συνδρομών και των εισπρά-
ξεων. Πληροφορίες για ραντεβού 
κ. Ηλιόπουλος. Τηλ. 2231100340 -1, 
Κιν. 6947700846

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες κοπέλες με 
εμπειρία για 8ωρη εργασία στο 
CAFE ME (Παναγούλη και Πατρό-
κλου). Τηλ. 6932 266065

Η εταιρεία ConnectPhone ΑΕ ζη-
τά άμεσα νέες (έως 30 ετών) με 
άνεση στην επικοινωνία,  για να 
απασχοληθούν στις προωθητικές 
ενέργειες που πραγματοποιούνται 
σε εξωτερικό χώρο στην πόλη της 
Λάρισας για λογαριασμό μεγά-
λης εταιρείας τηλεπικοινωνιών.  
Παρέχονται σταθερός μισθός 
και επιπρόσθετα bonus.  Βιογρα-
φικά στο e-mail: hrpromotion@
connectphone.gr Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 2103628993.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Security, 
άμεσα, να εργασθούν ως 
προσωπικό ασφαλείας στην 
Ελασσόνα σε εργοστάσιο. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να δια-
θέτουν την απαραίτητη άδεια 
προσωπικού ασφαλείας και 
απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Επικοινωνήστε 
στο 6980981773.

ΖΗΤΟYΝΤΑΙ Εργοθεραπευτής/
τρια και Λογοθεραπευτής/τρια 
από Κέντρο Ειδικών Θεραπειών 
στο Βόλο για 5ήμερη απασχόλη-
ση. Πληροφορίες: 6936800149

ΚΥΡΙΑ ζητά να εργαστεί ως καθα-
ρίστρια σε σπίτι ή ως baby sitter.  
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πλη-
ροφορίες στο τηλ. 6978879308- 
2411116142

Ζητείται πωλητής - οδηγός για 
x-van πωλήσεις απο ελληνική 
ανερχόμενη εταιρεία τροφίμων. 
Μισθός, ασφάλιση και υψηλά 
bonus. Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
απαραίτητο, εμπειρία στον κλά-
δο επιθυμητή. Βιογραφία στο 
e-mail: fresh_snack@yahoo.gr, 
φαξ 2810542666.

Ζητείται οικονομικό στέλεχος 
για Φορέα, με γνώσεις λογιστι-
κής, διαχείρισης προγραμμά-
των (εθνικών και ευρωπαικών) 

και άριστη γνώση αγγλικών. 
Βιογραφικά σημειώματα στο: 
proslipsis2015@yahoo.com

ΖΗΤΕIΤΑΙ κοπέλα, κατά προτίμη-
ση σπουδάστρια ή φοιτήτρια σε 
μπαράκι. Ωράριο 7 – 12 βράδυ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6989 538771 
μετά τις 3 το μεσημέρι.

ΖΗΤΕIΤΑΙ από μηχανουργείο 
τορναδόρος τηλ. 2410-572363, 
6978513728 κ. Κώστας Μιχαηλίδης.

ΖHTOYNTAI άτομα από 20-35 
ετών με γνώσεις παραγωγής καφέ 
και σάντουιτς για κατάστημα στο 
κέντρο. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Αποστολή βιογραφικών με φωτο-
γραφία στο e-mail ergasiaab@
outlook.com

Eκπαίδευση

ΔΑΣΚΑΛΟΣ, παραδίδει μαθήματα 
σε μαθητές Δημοτικού όλων των 
τάξεων. Τιμές προσιτές. Τηλ. Επι-
κοινωνίας: 6982427804.

∆ιάφορα

«Παλαιοβιβλιοπωλείο» αγοράζο-
νται και πωλούνται βιβλία, κόμικς, 
βινύλια κ.α. Επίσης πωλούνται ξε-
νόγλωσσα βιβλία με 50%. Παύλου 
Μελά 2, ΤΗΛ. 2410-532.246

Πωλείται μηχάνημα παρα-
γωγής υδρορροοών (Αμε-
ρικής) μαζί με μηχάνημα 
κουρμπαδόρος  γωνίας, το-
ποθετημένη σε Mercedes 
sprinter (μακρή) με δύο 
πόρτες και όλα τα σχετικά 
εργαλεία (κομπρεσέρ, κό-
φτες, σκάλες και ραουλιέ-
ρες),  ιδανικό για σκεπατζή-
δες σε τιμή ευκαιρίας λόγω 
συνταξιοδότησης. What’s 
up: 6970215735

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποστακτήριο 130 lt 
μαζί με το καζάνι. Τηλ. 697551851.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δικαιώματα αμπε-
λουργικά 20 στρεμμάτων, μοσχάτο, 
προς  150 ευρώ το στρέμμα. Τηλ. 
697551851

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΉ BMW 2002
Ένα από τα πλέον ιστορικά αυτοκίνητα, μάρκας BMW 2002 πωλείται στα Τρίκαλα. Το αυτοκίνητο, με πινακί-
δες ΕΛΠΑ, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και επιβεβαιώνοντας τους κατασκευαστές του κυκλοφορεί άνετα 
στους δρόμους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 6976 822 444.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΉΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Τα Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου αναζητούν καθηγητές Χημείας, 
Οικονομικών και Ψυχολογίας έως 24 Μαΐου 2015 για να στε-
λεχώσουν το τμήμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Με γλώσσα 
εργασίας τα Αγγλικά, φιλοδοξούμε από το Σεπτέμβριο του 2016 
να προσφέρουμε στους μαθητές της Θεσσαλίας μια εναλλακτική, 
ανταγωνιστική επιλογή για τη συνέχιση των σπουδών τους μετά 
την Α’ Λυκείου, αυτή του Διεθνούς Απολυτηρίου. 
Προσκαλούμε, λοιπόν, ανθρώπους που πιστεύουν τόσο στη φι-
λοσοφία του Οργανισμού του Διεθνούς Απολυτήριου όσο και τη 
δική μας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις θέσεις διδα-
σκαλίας που είναι διαθέσιμες στη σελίδα http://sxoleioraptou.gr/
index.php/ib/job-vacancies στην οποία μπορούν να βρουν περισ-
σότερες λεπτομέρειες.


