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Ας φυλάγουμε
τα ρούχα μας

   Προχθές στο δημαρχείο Βέροιας πραγματοποιήθηκε 
ενημερωτική σύσκεψη για τα κουνούπια, ενώ 
χθες ενημερωτική εκδήλωση στο Κέντρο Υγείας 
Βέροιας για το ίδιο θέμα. Αν και οι γιατροί είναι 
καθησυχαστικοί αναφορικά με τον ιό του δυτικού 
Νείλου, αφού το ποσοστό που νοσεί είναι πολύ μικρό, 
ωστόσο ας «φυλάγουμε τα ρούχα»… Τα προληπτικά 
μέτρα που ανακοινώθηκαν και είναι απλά, μπορούν 
να περιορίσουν κατά πολύ τον πολλαπλασιασμό των 
κουνουπιών και κατ’ επέκταση την πιθανή εξάπλωση 
του ιού. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες για ύποπτα 
κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή ωστόσο δεν 
βοηθάει αδικαιολόγητη ανησυχία, αλλά ούτε 
εφησυχασμός, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες 
που επικρατούν στην περιοχή μας τις τελευταίες 
εβδομάδες με ζέστη και υγρασία δημιουργούν 
στρατιές κουνουπιών. Επομένως ο καθένας ατομικά 
ας μεριμνήσει στο βαθμό που του αναλογεί να λάβει 
μέτρα για τον περιορισμό των ενοχλητικών εντόμων 
και σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες υπηρεσίες να περιορίσουμε στο ελάχιστο 
τον κίνδυνο, ο οποίος είναι μακρινός, αλλά δυστυχώς 
υπαρκτός. 
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Προσοχήσεύποπτα«δάνεια»μέσωfacebook
Τιςτελευταίεςημέρεςφθάνουνπολ-

λές καταγγελίες απόαναγνώστεςμας,
ότι λαμβάνουν αιτήματα φιλίας μέσω
facebookαπόπαντελώςάγνωστααλ-
λοδαπά άτομα, που ακολούθως τους
στέλνουν μηνύματα στα ελληνικά για
χορήγηση δανείου.Χαρακτηριστικά έ-
γραφε κάποιο μήνυμα: «Χρειάζεστε
δάνειογιαναξεκινήσετεεπιχείρηση,ή
ναπληρώσετεένασπίτιήαυτοκίνητο;»
και ακολουθούσαν στοιχεία ηλεκτρο-
νικούταχυδρομείουήκινητούτηλεφώνου.Ύποπταέωςεπικίνδυναπράγματα,πουαφενόςοφείλουνοιχρήστεςνα
προσέξουνγιατίπροφανώς«μυρίζει» είτεαπάτη, είτε  εκμετάλλευση,αφετέρουνα ενεργοποιηθούνοιαστυνομικές
αρχέςγιαναμπλοκάρουντηνδράσητωνεπιτήδειων.

Μεήθοςκαιποιότηταοιπαγκόσμιεςπρωταθλήτριες

Χθεςτομεσημέριπροσκεκλημένεςστηνραδιοφωνικήεκπομπή«ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ»τουΑΚΟΥ99.6,ήτανοιδύο
βεροιώτισσεςπαγκόσμιεςπρωταθλήτριεςτουbeachhandballΈλεναΜούρνουκαιΕλένηΚερλίδη.Μίλησανγιατην
μοναδικήεμπειρίαπουέζησανστοπαγκόσμιοπρωτάθληματουΚαζάνΡωσίαςκαιόπωςπαραδέχθηκανδενέχουν
ακόμησυνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας τους.Προσγειωμένες και χωρίς ίχνοςβεντετισμού, μίλησαν για
τηνπορείατους,τασχέδιάτουςκαιτιςαγωνίεςτους,αφούηκατάκτησηακόμηκαιτηςκορυφήςτουκόσμουδεντους
λύνειθέματαακαδημαϊκάκαι επαγγελματικά,πουπρέπειναδειηπολιτεία.Ανκαιείναι γνωστόότι τοντίτλοτους
σύσσωμηηομάδατοναφιέρωσεσταθύματακαιστουςπληγέντεςτηςφονικήςπυρκαγιάς,ωστόσοτακορίτσιαμας
αποκάλυψαν κάτι επίσηςσυγκινητικό.Μόλιςπληροφορήθηκαν το τραγικόσυμβάν, δενσταμάτησαν λεπτό ναπα-
ρακολουθούντιςεξελίξειςκαιναενημερώνονταιγιατηνπορείατωνπραγμάτων.Τηνημέραμάλισταπουείχανρεπό
στοΚαζάν,αντίνακάνουνμιατουριστικήεκδρομή,όπωςέκανανοιάλλεςαποστολές,όληηομάδαεπισκέφθηκεμια
εκκλησίακαιπροσευχήθηκανγιαταθύματακαιτιςοικογένειέςτους.Κορίτσιασετόσονεαρήηλικίαδιδάσκουνήθος
καιποιότητα!

Με 76 θέσεις εργασίας στην Ημαθία
με το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

ΝέοπρόγραμμαΚοινωφελούςΕργα-
σίας ανοίγει για Δήμους καιΠεριφερει-
ακέςΕνότητες  που δεν είχαν ενταχθεί
στοπροηγούμενο, όπως οι τρειςΔήμοι
τηςΗμαθίας, με 76 οι θέσεις στοΝομό
γιατονέοοκτάμηνο.Οιθέσειςαφορούν
τιςυπηρεσίες τηςΠ.Ε.Ημαθίας (πρώην
νομαρχία) και είναι και για τις τέσσερις
κατηγορίες εκπαίδευσης.Η υποβολή η-
λεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε και θα
ολοκληρωθείστις 20Αυγούστου.Περισ-
σότερεςπληροφορίεςγιατοπρόγραμμα,
τιςπροϋποθέσειςκαιτηδιαδικασίαπρο-
σλήψεωνοιενδιαφερόμενοιμπορούννα
αναζητήσουνστηνιστοσελίδατουΟργα-
νισμούΑπασχόλησηςΕργατικούΔυναμι-
κού(www.oaed.gr).

Προεκλογικό χαρτί 
η Γέφυρα Κούσιου
Ίσως και μέσαστονΑύγουστο να υ-

πογραφεί η  σύμβαση με τον ανάδοχο
τουέργου,γιατηνεπανέναρξητηςκατα-
σκευήςτηςγέφυραςΚούσιου.

Αυτόαπάντησεστηνπρόσφατησυ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο
αρμόδιος αντιδήμαρχοςΆρηςΛαζαρί-
δης,σε ερώτηση από τηνπλευρά της
μειοψηφίας.

Φανταζόμαστε ότι η δημοτικήΑρχή
δεν έχει καιπολλάπεριθώρια γιαπερε-
ταίρω καθυστερήσεις…Σε περίπτωση
πουοιεκλογέςπάνεγιαΜάιο,μέχριτότε
το έργοθαπρέπει να έχει ολοκληρωθεί
και να  εγκαινιαστεί…Καθότι η Γέφυρα
θα αποδειχθεί, κατά κοινή λογική, ή ο
ισχυρόςήοαδύναμοςκρίκοςτηςπαρά-
ταξηςΒοργιαζίδηκαιονοώννοείτω!

Αν δεν 
αλλάξουν 
Υπουργό

ας αλλάξουν
το όνομα

του Υπουργείου 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

του πολίτη
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Φρόσω Καρασαρλίδου στον ΑΚΟΥ 99.6:
Βαρύτητα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με τρία 

Κέντρα Υγείας στην Ημαθία και δύο ΤΟΜΥ στη Βέροια
Επιτακτική πλέον η τροποποίηση κανονισμού του ΕΛΓΑ, 

σε προαιρετική βάση για τον κάθε αγρότη
Πιστεύω πως επίκειται ανασχηματισμός στις επόμενες ημέρες

«Μέσα στον Αύγουστο θα προκηρυχθούν οι 16 
μόνιμες θέσεις γιατρών στα Κέντρα Υγείας Βέροιας, 
Αλεξάνδρειας και Νάουσας, με στόχο την ολοήμερη 
λειτουργία, τουλάχιστον του Κ.Υ. Βέροιας, έχει εγκρι-
θεί η αναβάθμιση των Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, ενώ δύο 
υπερηχογράφοι θα έρθουν στα Κέντρα Υγείας της 
Βέροιας και της Νάουσας. Η πρώτη ΤΟΜΥ άρχισε 
να λειτουργεί και έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις για τη 
δεύτερη στην περιοχή του Προμηθέα, ενώ το θέμα 
της επέκτασης του Νοσοκομείου Βέροιας έχει μπει σε 
μια σειρά και προχωράει».

Αυτά μεταξύ άλλων τόνισε η βουλευτής Ημα-
θίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσω Καρασαρλίδου, στη 
συνέντευξη που έδωσε χθες στην εκπομπή της 
Σοφίας Γκαγκούση «Πρωινές σημειώσεις» στον 
ΑΚΟΥ 99.6. Μίλησε επίσης για τα αγροτικά ζητήματα 
του Νομού, τις αποζημιώσεις και την ανάγκη άμεσης 
τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Όσο για τις 
πολιτικές ευθύνες και εξελίξεις μετά την φονική φωτιά 
στην Αττική, εκτίμησε ότι στο περιθώριο της εθνικής 
τραγωδίας, αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ανασχη-
ματισμός της κυβέρνησης.

- Είστε στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων 
στη Βουλή, οπότε ασχολείστε με τα θέματα υγείας 
του νομού μας. Τις προάλλες έγινε μια  σύσκεψη στο Κέντρο 
Υγείας Βέροιας…Τι συζητήθηκε; 

Ναι, η σύσκεψη έγινε στη Βέροια, με παρόντες τους υπεύθυνους 
του επιστημονικού προσωπικού από τα Κέντρα Υγείας Βέροιας και 
Αλεξάνδρειας ,αφού είχε προηγηθεί δική μου επίσκεψη και στα τρία 
Κέντρα Υγείας, για να ενημερωθώ για ακόμα μια φορά για τις ελλεί-
ψεις ιατρικού προσωπικού αλλά και ιατροτεχνολογικών ελλείψεων. 
Έγινε με την παρουσία του διοικητή της Υγειονομικής μας Περιφέ-
ρειας κ. Κίρκου, ειπώθηκαν οι ελλείψεις που υπάρχουν και συζη-
τήσαμε και το πώς μπορούν να καλυφθούν. Το Υπουργείο Υγείας 
θα προκηρύξει μέσα στο έτος για το σύνολο της χώρας 420 θέσεις, 
61 υπάρχουν για τη δική μας την ΥΠΕ, εκ των οποίων, 8 γιατροί θα 
έρθουν στο Κέντρο Υγείας Βέροιας, 4 στην Αλεξάνδρεια και 4 στη 
Νάουσα, διαφόρων ειδικοτήτων.

- Πότε θα προκηρυχτούν αυτές οι θέσεις σε τοπικό επίπεδο;
Μέσα στον Αύγουστο και ίσως αρχές Σεπτέμβρη. Αν δεν υπάρ-

χουν περιπλοκές στη διαδικασία των ενστάσεων, αυτοί οι γιατροί 
μέσα στη χρονιά, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, θα έρθουν στα Κέ-
ντρα Υγείας. 

-Έχετε διαπιστώσει κάποια δυστοκία  ως προς την εκδήλω-
ση  ενδιαφέροντος από τους γιατρούς;

Ναι, το έχω διαπιστώσει αυτό, όμως δεν αφορά κυρίως την 
Πρωτοβάθμια περίθαλψη. Υπάρχει δυσκολία, όταν προκηρύσ-
σονται θέσεις για συγκεκριμένη κλινική, για το Νοσοκομείο της 
Νάουσας. Οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Υπαρχει έλλειψη σε 
κάποιες ειδικότητες εξαιτίας της μετανάστευσης των γιατρών, που 
φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος, αλλά υπάρχουν κι άλλοι, όπως οι 
τόποι που προκηρύσσονται οι θέσεις, οι οποίοι πολλές φορές δεν 
φαίνονται ελκυστικοί. Είναι πολυπαραγοντικό το θέμα.

-Τι προέκυψε λοιπόν από τη σύσκεψη για τα τρία Κ.Υ. στην 
Ημαθία;

 Θα προκηρυχθούν 8 θέσεις για το Κέντρο Υγείας της Βέροιας 
και αυτό γίνεται γιατί ο στόχος μας είναι να πάει σε μία ολοήμερη 
λειτουργία, ακριβώς επειδή το Νοσοκομείο Βέροιας είναι εκτός 
πολεοδομικού ιστού και η πόλη φαίνεται να έχει ανάγκη από πε-
ρισσότερες ειδικότητες. Επίσης, 4 ειδικότητες στο Κέντρο Υγείας 
Αλεξάνδρειας και 4 στη Νάουσα. Σε ότι αφορά τώρα το Κέντρο 
Υγείας Αλεξάνδρειας, επειδή είναι η μοναδική δομή υγείας σε εκείνη 
την περιοχή, ήδη έχει εγκριθεί το ποσό των 200.000 ευρώ, για την 
κτιριακή, ενεργειακή και ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση του συ-
γκεκριμένου κτιρίου, γιατί έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα 
τα τελευταία χρόνια.

- Ποια ακριβώς είναι τα  προβλήματα;
Το κτίριο της Αλεξάνδρειας πραγματικά χρειάζεται άμεσα ανα-

βάθμιση, υπάρχει πρόβλημα με τον κλιματισμό και τη θέρμανση, 
και πολλά  άλλα… Η προηγούμενη κυβέρνηση απαξίωσε τελείως 
την Πρωτοβάθμια περίθαλψη και στόχος δικός μας είναι να τη 

στήσουμε ξανά στα πόδια της, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας απα-
ραίτητος κρίκος, στην αλυσίδα των δομών Υγείας που υπάρχουν 
στο Νομό αλλά και σε όλη τη χώρα. Επίσης, θα ψηφιοποιηθούν στα 
Κέντρα Υγείας τα τρία ακτινολογικά μηχανήματα. Θα έρθουν δύο υ-
περηχογράφοι στα Κ.Υ. σε  Νάουσα και Βέροια. Αυτό που θα ήθελα 
επίσης να πω, είναι ότι από εδώ και πέρα στα πλαίσια της Υγειονο-
μικής μας Περιφέρειας, θα μπορεί το κάθε Κέντρο Υγείας να αναφέ-
ρει τις ελλείψεις του σε ότι αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, πλην 
ιατρικού, ώστε να πληρούνται αυτές οι θέσεις σχετικά σύντομα.

-Για το μικροβιολογικό του Κ.Υ. Βέροιας, ξέρετε κάτι;
Ναι, θα υπάρξει υποστήριξη και εδώ, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι 

ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί όλα τα τελευταία χρόνια, λόγω 
της οικονομικής κατάστασης της χώρας, δυστυχώς δεν μπορούν να 
γίνουν όλα παράλληλα. Προσπαθούμε να στήσουμε την Α’βάθμια 
περίθαλψη, μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια μαςείναι και η ίδρυ-
ση των ΤΟΜΥ (Τοπικών Μονάδων Υγείας) και ήδη η μία λειτουργεί 
μέσα στο Κ.Υ. Βέροιας(πρώην ΙΚΑ) λόγω έλλειψης χώρου και έχουν 
προκηρυχτεί οι θέσεις και για τη δεύτερη ΤΟΜΥ, για την οποία βρέ-
θηκε  κτίριο και στο επόμενο διάστημα θα νοικιαστεί, προκειμένου 
να λειτουργήσει η Τοπική Μονάδα στην περιοχή του Προμηθέα. Ο 
στόχος είναι, και η πρώτη ΤΟΜΥ (στο πρώην ΙΚΑ) μόλις βρεθεί κα-
τάλληλο κτήριο να μεταφερθεί έξω από το κέντο της Βέροιας για  να 
εξυπηρετήσει τους πολίτες στην περιοχή τους, κι ο καθένας να έχει 
τον οικογενειακό του γιατρό. 

-Η φιλοσοφία αυτού του νέου σχεδιασμού, είναι να αλλά-
ξουν οι δομές και να δοθεί το βάρος στην πρωτοβάθμια περί-
θαλψη;

Ακριβώς αυτό.. Πρέπει να δοθεί βάση στην πρωτοβάθμια περί-
θαλψη, γιατί είναι ένα βασικό κομμάτι της παρεχόμενης υπηρεσίας 
Υγείας. Μ’ αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο κόσμος καλύτερα και κο-
ντά στην περιοχή του, χωρίς να συνωστίζεται στα εξωτερικά ιατρεία 
του Νοσοκομείου, ειδικά όταν δεν υπάρχει ανάγκη. Προσπαθούμε 
να το κάνουμε, έχοντας βεβαίως πάντα υπόψη μας την οικονομική 
κατάσταση της χώρας.

-Πρόσφατα ο διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου Βέροιας και δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος 
Κούτρας, ανέφερε ότι «καρκινοβατεί» η επέκταση του Νοσο-
κομείου, παρά τις επισκέψεις και υποσχέσεις υπουργών και 
παραγόντων για σύντομη ολοκλήρωση των εργασιών…

 Το διάβασα κι εγώ αυτό και είχα μια ενημέρωση από τον διοικη-
τή του Νοσοκομείου κ. Δημήτρη Μαυρογιώργο… Επειδή ακριβώς 
υπήρχε μία καθυστέρηση από την Υπηρεσία των κτιριακών υπο-
δομών σ’ ότι αφορά την εκταμίευση ενός ποσού, όταν επισκέφθηκε 
την Ημαθία ο κ. Σκουρλέτης, πήγαμε στο Νοσοκομείο, μετά από 
επίκληση και του κ. Μαυρογιώργου και ξέρω ότι το θέμα αυτό έχει 
μπει σε μία σειρά για να λυθεί. Δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί κάτι 
άλλο, το οποίο οδήγησε τον κ. Κούτρα σ’ αυτή τη δήλωση. Η εντύ-

πωση και η διαίσθηση που έχω κι απ’ όσα μου είπε ο 
κ. Μαυρογιώργος, το έργο προχωράει.

-Να πάμε και στα αγροτικά, που «καίνε» το νο-
μό μας και το γνωρίζετε καλά το θέμα…

Για τις ζημιές που υπέστησαν πέρυσι οι αγρότες 
από τις βροχοπτώσεις του καλοκαιριού στα ροδάκι-
να, η υπηρεσιακή και όχι η πολιτική ηγεσία του ΕΛΓΑ 
,αρνήθηκε να τις εντάξει. Αυτό που σας λέω το ξέρουν 
και οι εκπρόσωποι των αγροτών και οι συνεταιρισμοί.  
Επειδή κι εγώ έχω δεχτεί διαμαρτυρίες από τους α-
γρότες για τον τρόπο που αποζημιώθηκαν, αυτοί που 
εισηγήθηκαν τις ποικιλίες ήταν οι ίδοι οι συνεταιρισμοί. 
Κι αυτό έγινε και με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού 
και του ΕΛΓΑ. Εκπρόσωποι των συνεταιρισμών ήταν 
αυτοί που εισηγήθηκαν τις ποικιλίες των ροδακίνων 
που πρέπει να αποζημιωθούν. Τώρα, σε ότι αφορά το 
ποσό, καταλαβαίνετε ότι δεν αποζημιώθηκε ο αγρότης 
για το σύνολο της καταστροφής του, αλλά ήταν μία 
ενίσχυση στα πλαίσια της νομιμότητας. Ξέρετε τι έχει 
συμβεί στο παρελθόν με διάφορα πακέτα που έχουν 
δοθεί και σήμερα ακόμα και στο ευρωπαϊκό δικαστή-
ριο φτάσαμε, με πρόστιμα χιλιάδων ευρώ. Σας λέω 
ξανά, ότι δεν δόθηκε αποζημίωση για  το σύνολο 
της παραγωγής, αλλά ήταν μία ενίσχυση κι αυτό 

πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον αγροτικό κόσμο. Πάμε στις 
φετινές ζημίες. Απ’ όσο ξέρω, την Παρασκευή (σήμερα),θα έχουμε 
τα αποτελέσματα για τα ασφαλιστικά μέτρα των Συν/σμών κατά 
του ΕΛΓΑ. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, θα πρέπει να κινη-
θούμε άμεσα, ίσως και από βδομάδα. Να δούμε  τον τρόπο που 
θα διεκδικήσουμε να αποζημιωθούν οι φετινές ζημιές. Μπαίνουμε 
όμως πια σε ένα κύκλο , με τις κλιματικές συνθήκες να αλλάζουν 
με βία και είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει και θα 
το βρίσκουμε μπροστά μας από εδώ και πέρα… Πρέπει να πάμε 
σε άλλες λύσεις. Πρέπει να συζητήσουμε την τροποποίηση του 
κανονισμού του ΕΛΓΑ, επιβάλλεται η τροποποίησή του. Να γίνουν 
αναλογιστικές μελέτες και να δούμε σε ποια βάση πρέπει να αλ-
λάξει ο κανονισμός…Μια βάση προαίρεσης του κάθε αγρότη…
Δηλαδή να πληρώνει περισσότερα ώστε να μπορεί να αποζημιώ-
νεται και για ζημιές που δεν εμπεριέχονται σήμερα στον κανονισμό.

-Θα ξεκινήσει όμως κάποτε αυτό;
Επειδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει επιδο-

τούμενη αγροτική πολιτική, κάθε χρόνο να καταστρέφονται οι αγρό-
τες και κάθε χρόνο να ζούνε με την αποζημίωση, πρέπει να ανοίξει 
μία πιο μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς μπορούμε και πρέπει να 
κάνουμε. Να συμβάλλουμε όλοι ώστε να βρούμε  λύση. Ένα καθο-
ριστικό γεγονός αυτής της συζήτησης είναι και η σημερινή απόφα-
ση του δικαστηρίου σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα.

-Θα ήθελα στο τέλος μία εκτίμησή σας. Πιστεύετε ότι επί-
κειται ανασχηματισμός μετά τη εθνική τραγωδία στην Αττική, 
που έδειξε για ακόμη μία φορά την αδυναμία του κρατικού 
μηχανισμού να ανταποκριθεί σε καταστάσεις κρίσης; Ένας α-
νασχηματισμός που θα «παραιτήσει» σημειολογικά, κάποιους 
υπουργούς; 

Πιστεύω πως ναι, θα γίνει ανασχηματισμός στο επόμενο διάστη-
μα. Θα γινόταν έτσι κι αλλιώς και εξαιτίας της εξόδου του μνημονίου 
στις 21 Αυγούστου. Τώρα, όσον αφορά στις πολιτικές ευθύνες 
υπουργών, βεβαίως δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν ο Πρωθυ-
πουργός θα κινηθεί με βάση αυτό, όμως, σαφώς και θα το πάρει υ-
πόψιν του. Σε ότι αφορά τις πολιτικές ευθύνες, ήδη τις πήρε ο Πρω-
θυπουργός, με ό,τι σημαίνει αυτό.. Γιατί το «αναλαμβάνω πολιτική 
ευθύνη» δεν σημαίνει ότι παραιτώ εκείνη την ημέρα τον υπουργό 
που θεωρώ ότι έχει αυτή την ευθύνη, αλλά, στο δικό μου το μυαλό, 
σημαίνει ότι ξεκινάω να αναδιοργανώσω και να διορθώσω όλους 
αυτούς τους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτή την εθνική τραγωδία. 
Αυτό γίνεται και με τη χθεσινή τροπολογία που κατατέθηκε στη Βου-
λή από το Υπουργείο Εσωτερικών και Περιβάλλοντος σε ότι αφορά 
τις κατεδαφίσεις σε αυθαίρετες περιοχές κι απ’ όσο ξέρω ήδη έχουν 
ξεκινήσει. Πιστεύω, λοιπόν, πως, ναι, θα γίνει ανασχηματισμός τις 
επόμενες μέρες, έχοντας υπόψη και το τραγικό γεγονός που συνέ-
βη στην περιοχή του Ματιού. 



Γράφει ο 
Μάκης 
Δημητράκης

Μεγάλη δεσπο-
τική γιορτή η «Με-
ταμόρφωση του 
Σωτήρος»,  που 
τοποθετήθηκε στις 
αρχές Αυγούστου, 
αν και οι Ευαγγελιστές σημειώνουν ότι ο 
Χριστός έδειξε τη δόξα και το μεγαλείο του 
στους μαθητές (ανεβαίνοντας στο Όρος Θα-
βώρ) λίγες ημέρες πριν τη σταύρωση.

Ο λαός τη λέει απλά «του Σωτήρος»  και 
τη νύχτα, λέει, της παραμονής ανοίγουν οι 
ουρανοί και πολλοί αγρυπνούν για να δούνε 
το άγιο φως, γιατί «το ‘χουν σε καλό».

Οι πιστοί προσκομίζουν ανήμερα της 
γιορτής (6 Αυγούστου) στην εκκλησία τις 
απαρχές των σταφυλιών και των σύκων, δη-
λαδή τα πρώτα σταφύλια και σύκα,

Τ’ Αι΄-Λιου καρύδι
του Σωτήρος σταφύλι
και της Παναγιάς το σύκο
Ύστερα να βάζουν μπροστά στο εικόνι-

σμα του Σωτήρα, ο οποίος τα ευλογεί με 
επίσημη ευχή και εύχεται «πλούσια σοδειά» 
και στη συνέχεια τα μοιράζουν στο εκκλησί-
ασμα.

Η εικονογράφηση του θαυμαστού αυτού 
γεγονότος είναι από τις πιο εντυπωσιακές.

Στην ορθόδοξη παράδοση, ένα βου-
νό-βράχος με τρεις κορυφές. Ο Χριστός 
στη μέση, φωτεινός σαν ασώματος, δεξιά ο 
Μωυσής και αριστερά ο Προφήτης Ηλίας. 
Στους πρόποδες πεσμένοι, σκυμμένοι και 
έκθαμβοι οι: Μαθητές Πέτρος, Ιάκωβος και 
Ιωάννης.

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρα είναι μία 
χαρούμενη μέρα κατά την οποία η Εκκλη-
σία επιτρέπει τη διακοπή της νηστείας του 
Δεκαπενταύγουστου και επιτρέπει την ιχθυ-
οκατάνηξη.

Είναι πολλές οι εκκλησίες και τα μονα-
στήρια και μεγάλα τα πανηγύρια. Μετα-
μόρφωση του Σωτήρα, Αγιά Σωτήρα, Άγιος 
Σώστης και στην Ημαθία ο Μητροπολιτικός 
Ναός της Νάουσας, στη Βέροια η «Μετα-
μόρφωση του Σωτήρος» (οδός Μ. Αλεξάν-
δρου), ο οικισμός Μεταμόρφωσης (παλιό-
τερα Ντραζίλοβος), η Μονή Μουτσιαλής 
(Πιέρια) κ.ά.
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ  - 
HOTEL TRANSYLVANIA 3    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Σενάριο: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΟΛ ΠΑΡ-
ΚΕΡ

Ηθοποιοί ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΜΕΡΙΛ 
ΣΤΡΙΠ, ΠΙΡΣ ΜΠΡΟΣΝΑΝ, ΣΕΡ, ΣΤΕΛΑΝ 
ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥ-
ΛΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΚΡΙΣΤΙΝ ΜΠΑΡΑΝΣΚΙ, 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΥΠΕΡ,  Προβολές:  Κάθε 
μέρα στις 21.15 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/8/18 - 8/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Τα λαογραφικά μας
«Του Σωτήρος»

Την Παρασκευή  31 Αυγούστου
«Ένα ταξίδι στην Ελλάδα...» 

με την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας
  Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας διοργανώνει και 

φέτος την 4η Γιορτή Γης, «Ένα ταξίδι στην Ελλάδα...», 
την Παρασκευή  31 Αυγούστου 2018 και ώρα 8.30 μ.μ 
στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου Χαρίεσσας.                                                    

Ένα μοναδικό πάντρεμα με την παράδοση και την 
ανάδειξη των Ημαθιώτικων καρπών, μαζί με καταξιω-
μένους καλλιτέχνες, τους :Μπάμπη Ιωακειμίδη (τρα-
γούδι)  , Στάθη Παυλίδη (τραγούδι) ,  Μπάμπη Κεμανα-
τζίδη (λύρα-κλαρίνο)

 Συμμετέχει το τμήμα λύρας του συλλόγου :Στέφα-
νος Σισμανίδης (λύρα-τραγούδι), Τσοπουρίδης Θωμάς 
(λύρα), Μπούχτης Θωμάς (λύρα), Φωτειάδης Ιωακείμ 
(λύρα),

Μπράσας Αντώνης (κλαρίνο), Μπράσας Αλέξαν-
δρος (νταούλι) Πασχαλίδης Ιορδάνης Τουλούμ –Γαβάλ.

Χορευτικά συγκροτήματα που θα πλαισιώσουν την 
βραδιά:

Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Νάουσας «Η 
Αράπιτσα»          

Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας (παιδικό τμήμα & τμήμα 
παραστάσεων )      

Σχολή χορού Body Control.
 Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης όπως κάθε χρό-

νο θα προσφέρονται δωρεάν φρούτα της περιοχής! 
 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ημαθίας και τον 

Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας. 

Τη «ματωμένη Σελήνη» 
παρακολούθησαν τα παιδιά από το Υφάδι 
Τη ¨ματωμένη Σελήνη¨, ένα ε-

ντυπωσιακό νυχτερινό θέαμα της 
μεγαλύτερης σε διάρκεια ολικής 
έκλειψης  του 21ου αιώνα, είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν τα παιδιά από το Υφάδι στο 
πάρκο της Νάουσας. Παράλλη-
λα παρατήρησαν με τηλεσκόπιο 
τους πλανήτες Δία, Κρόνο και 
Άρη, με ξεναγό στον ουράνιο θό-
λο, τον αστρονόμο-αστροφυσικό 
κ. Χάρη Τομπουλίδη, τον οποίο 
ευχαριστούν. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Ναούσης – Ε-
θνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο Κυ-
ριακίδης», θα ήθελαν να εκφράσουν τις θερ-
μές τους ευχαριστίες στο Σωματείο «Παναγία 
Σουμελά» και στον πρόεδρο αυτού, κ. Τανι-
μανίδη Γεώργιο, για την συμβολή τους στην 
διάσωση της Βιβλιοθήκης της Αργυρούπολης, 
μέσω της χρηματοδότησης της εξειδικευμένης 
Μελέτης Συντήρησης Βιβλιακού Υλικού της 
Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Ευξείνου Λέσχης 
Ποντίων Νάουσας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο πρόεδρος

Φανιάδης Φώτιος



Η Περιφέρεια Κεντρικής
 Μακεδονίας διοργανώνει 

την εκδήλωση «Voltάρω 2018»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διορ-
γανώνουν τη μεγαλύτερη «πράσινη» γιορτή της χρονιάς, με τίτλο «Voltάρω 2018», την Κυριακή 16 
Σεπτεμβρίου 2018, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο πάρκο δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Πρόκειται για μια οικολογική περιήγηση στον εντυπωσιακό κόσμο των ηλεκτροκίνη-
των μέσων μεταφοράς, των μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (drones) και 
των ανακυκλώσιμων υλικών.

Μετά την επιτυχία της πρώτης, διαδραστικής εκδήλωσης “Voltάρω” για τη Βιώσιμη Αστική Με-
τακίνηση, που έγινε το Σεπτέμβριο του 2017, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπερι-
φέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προχωρούν στη διοργάνωση του «Voltάρω 2018», αποσκο-
πώντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ό,τι αφορά στην υιοθέτηση των καλών πρακτικών 
της Βιώσιμης Αστικής Μετακίνησης, αλλά και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και στην αποδοχή 
φιλικότερων πρακτικών προς το περιβάλλον, καθώς η εκδήλωση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον 
εθελοντισμό. 

Στο εικονικό εργαστήριο του «Voltάρω 2018» θα παρουσιαστεί το εύρος των υλικών που μπο-
ρούν να ανακυκλωθούν, οι τρόποι για να γίνει κάτι τέτοιο, οι νέες δομές συγκέντρωσης ανακυκλώ-
σιμων υλικών που οργανώνονται από την αυτοδιοίκηση, καθώς και μερικά από τα εκατοντάδες 
χρήσιμα προϊόντα που προέρχονται από την ανακύκλωση απορριμμάτων. 

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που κάνουν τις καθημερινές 
μας δραστηριότητες φιλικότερες προς το περιβάλλον. Στην εκδήλωση «Voltάρω 2018» ο επισκέ-
πτης θα έχει τη δυνατότητα να «Voltάρει» με ηλεκτρικά υποβοηθούμενα e-bikes, που θα είναι από-
λυτα ελεγχόμενα από ένα smartphone και να κινηθεί με ηλεκτρικά ποδήλατα σε τρεις τροχούς, με 
ηλεκτρικά πατίνια, με ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και τους σταθμούς φόρτισής τους. Επίσης, θα μπορεί 
να δει από κοντά το πιλοτήριο φορητού προσομοιωτή οδήγησης και να μάθει το βαθμό ρύπανσης 
που προκαλεί ο τρόπος που οδηγούμε, να ενημερωθεί για τις μοντέρνες χρήσεις μη επανδρωμέ-
νων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (drones) , καθώς και να γνωρίσει από κοντά ηλεκτροκίνητα 
ανεμόπτερα και να λάβει μέρος σε κληρώσεις με πλούσια δώρα. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί 

στην ευαισθητοποίηση των πολι-
τών, γι’ αυτό η ενεργός συμμετο-
χή και η βοήθεια των εθελοντών 
είναι πολύτιμη για την επιτυχή δι-
εξαγωγή του «Voltάρω 2018».  

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να 
βοηθήσουν ως εθελοντές για την 
επιτυχία της εκδήλωσης «Voltά-
ρω 2018», μπορούν να δηλώ-
σουν συμμετοχή στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfvqP6WGR9DVzVgNgY9-
w-3jUl3_4pn3_JxI_1GLdCIzQjjDQ/
viewform?c=0&w=1

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Η πρωτοφανής τραγωδία που προκάλεσε η μεγάλη 
πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική έχει δημιουργήσει στην 
ελληνική κοινωνία ανάμεικτα συναισθήματα ψυχικής 
συντριβής και ογκούμενης οργής. Από την μια οι δεκά-
δες νεκροί, που βρήκαν οικτρό θάνατο είτε στις φλόγες 
είτε στην θάλασσα. Συνάνθρωποί μας που μέσα σε 
λίγες στιγμές έχασαν τη ζωή τους στις πλέον οδυνηρές 
συνθήκες. Από την άλλη τα τεράστια γιατί, που μοιραίως 
προβάλουν ολοένα και πιο έντονα, τι πήγε στραβά, τι 
πήγε λάθος και το κράτος με τους μηχανισμούς του πιά-
στηκε κυριολεκτικά στον ύπνο, αποτυγχάνοντας ουσι-
αστικά στην αποστολή του. Το δέος, ωστόσο, μπροστά 
στην καταστροφή μετατρέπεται σε αγανάκτηση από την 
έκδηλα σαθρή και παραπλανητική επικοινωνιακή πολιτι-
κή της κυβέρνησης. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι αιτίες για την 
έκταση και τις καταστροφές που προκάλεσε η πυρκαγιά 
είναι πολλές, τόσο αντικειμενικές όσο υποκειμενικές. Στις 
μεν πρώτες συγκαταλέγονται οι εξαιρετικά ακραίες και-
ρικές συνθήκες. Τις οποίες, όμως, είχε ήδη προβλέψει η 
Πολιτική Προστασία με σχετικό της δελτίο! Στις δεύτερες 
συμπεριλαμβάνονται παθογένειες, όπως η έλλειψη πο-
λεοδομικού σχεδιασμού, οι αυθαιρεσίες, που εμπόδισαν 
την απρόσκοπτη διέξοδο στη θάλασσα. 

Αυτά, όμως, δεν υπήρξαν μόνο στη συγκεκριμένη 
πυρκαγιά, αλλά και σε προγενέστερες. Το ερώτημα, 
λοιπόν, είναι γιατί αυτή τη φορά είχαμε νεκρούς και 
αγνοούμενους; Δυστυχώς, υπήρξαν σοβαρότατα λάθη 
στο τρόπο και στη ταχύτητα αντίδρασης στην κατάσβεση 
της φωτιάς, στο συντονισμό του έργου της εκκένωσης 
των οικισμών, στην έγκαιρη διάσωση των ανθρώπων 
που κινδύνευαν. Το τι επακριβώς συνέβη δεν το γνω-
ρίζουμε, ωστόσο, καθημερινά φέρνει νέα στοιχεία στο 
φως η δημοσιογραφική έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, 
έχει αναλάβει εισαγγελέας την υπόθεση. Αυτό, όμως, 
που μπορούμε να πούμε τώρα πλέον -γιατί ως Νέα Δη-
μοκρατία επιλέξαμε να μη μιλήσουμε τις πρώτες ημέρες 
για ευνόητους λόγους- είναι ότι η κυβέρνηση αυτή απέ-
δειξε για μια ακόμη φορά, πρώτον την ανικανότητά της 
να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις κρίσεων και δεύτερον 
την εμμονή της στην παραπλανητική επικοινωνιακή τα-
κτική που ακολουθεί εδώ και τρεισήμισι χρόνια. 

Όλες αυτές τις ημέρες παρακολουθούμε εμβρόντητοι 
τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς του να έχουν 
αποδυθεί σε έναν αγώνα απόσεισης ευθυνών και πα-
ραπληροφόρηση της κοινής γνώμης. Εξ αρχής, και ενώ 
το Μάτι έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο νεκροταφείο, 
στήθηκε μια δήθεν σύσκεψη ενημέρωσης του εκ Βοσνί-
ας επιστρέψαντα κ. Τσίπρα, στην οποία δεν ακούγεται 
κουβέντα για νεκρούς. Και ενώ, όπως αποδείχθηκε 
γνώριζαν τις πληροφορίες, από πολύ νωρίς. Αντιθέτως, 
μιλούσαν την ώρα εκείνη, που έπρεπε οι αρμόδιοι να 
βρίσκονται στο πεδίο των επιχειρήσεων, περί ανέμων 
και υδάτων και «ασύμμετρων απειλών». 

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, πάλι το πρωτεύον για 
την κυβέρνηση ήταν να μην χρεωθεί τις ευθύνες της, και 
αντί να υπάρξουν απολογίες και παραιτήσεις, εισπρά-
ξαμε όλοι μας, ακόμη και οι παθόντες της καταστροφής, 
μια πρωτοφανή αλαζονεία. 

Ο κ. Καμμένος, με ύφος χιλίων καρδιναλίων, επι-
σκέφθηκε τον τόπο της 
καταστροφής και κουνώ-
ντας το δάκτυλο στους 
κατοίκους που σώθηκαν 
από του χάρου τα δόντια, 
σχεδόν τους κατηγόρησε 
για τα παθήματά τους. 

Ο δε κ. Τόσκας, ο ο-
ποίος στις σχετικές ερω-
τήσεις που του είχαμε α-
πευθύνει προ μηνών μας 
διαβεβαίωνε ότι φέτος θα 
λειτουργήσουν όλα υπο-
δειγματικά –καθώς πέ-
ρυσι θυμίζουμε κάηκαν 
από κακούς χειρισμούς 
τα Κύθηρα- ισχυριζόταν 
ότι όλα έγιναν καλώς! 
Στην συνέντευξη δε της 
«ντροπής» μαζί με τον κ. 
Τζανακόπουλο, και τους 
αρχηγούς της Πυροσβε-
στικής και της ΕΛΑΣ, α-
κούσαμε εμβρόντητοι ότι 
ούτε λάθη έγιναν, ούτε 
ευθύνες υπάρχουν. Για 
όλα φταίνε κάποιοι «ε-
μπρηστές», ο «κακός 
αέρας», οι «προηγούμε-
νοι». Μάλιστα, ακούσαμε 
ότι όλοι είναι «περήφα-
νοι» για το έργο τους! Με 

δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους... 
Όλ’ αυτά, όμως, έβγαλαν τους πολίτες από τα ρούχα 

τους, γιατί αντιλήφθηκαν το πόσο γυμνός είναι τελικώς 
ο «βασιλιάς». Για να «γυρίσει το κλίμα», ο κ. Τσίπρας, 
επιχείρησε μια επικοινωνιακή «ντρίπλα». Ανέλαβε δήθεν 
τις «πολιτικές ευθύνες» για την τραγωδία, χωρίς, όμως, 
καμία συνέπεια, δηλαδή, δίχως ούτε μια παραίτηση. Θε-
ωρεί ότι έτσι θα θολώσει για λίγο τα νερά, και το πράγμα 
θα πάει παραπέρα, ελπίζοντας ότι, όπως όλα τα προη-
γούμενα, θα ξεχαστεί και αυτό, και θα γυρίσουμε στην 
«κανονικότητα» των πομπωδών υποσχέσεων.

Πλανάται, όμως, πλάνην οικτράν. Η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ βρίσκεται εδώ και καιρό σε αποδρομή, η επο-
χή του «δεν πειράζει, προσπαθεί το παιδί…» έχει περά-
σει ανεπιστρεπτί. Ο κ. Τσίπρας και οι υπουργοί του είναι 
υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό για τις πράξεις και 
τη συμπεριφορά τους. Και δεν πρόκειται να γλυτώσουν 
τη σκληρή ετυμηγορία του. 

Εκείνο, όμως, που πρέπει να μας μείνει απ’ αυτό 
το οδυνηρό γεγονός είναι ότι οφείλουμε επιτέλους να 
αλλάξουμε τα κακώς κείμενα. Να πάψουμε να κλείνουμε 
τα μάτια στις παρεκκλίσεις από τους νόμους και τους 
κανονισμούς. Να ιεραρχούμε ορθά τις ανάγκες της κοι-
νωνίας μας, όχι με έργα βιτρίνας, αλλά εκεί που υπάρχει 
η πραγματική ανάγκη, όπως είναι η πρόληψη από τις 
θεομηνίες. Να επιλέγουμε ανθρώπους για τις υπεύθυνες 
θέσεις με αξιοκρατικά κριτήρια, για να μην γινόμαστε 
«κοψοχέρηδες» την επομένη. Να δημιουργήσουμε, ε-
πιτέλους, ένα σύγχρονο κράτος, με στιβαρές δομές και 
υπεύθυνους πολίτες. Και αν κάτι αισιόδοξο υπάρχει σε 
αυτήν την ανείπωτη τραγωδία είναι η αυτοθυσία των 
πυροσβεστών, μόνιμων και εποχικών, και όσων άλλων 
αγωνίστηκαν για τη διάσωση των συνανθρώπων μας. 
Είναι ακόμη οι ιδιώτες που έτρεξαν με τα πλεούμενά 
τους να σώσουν τον κόσμο στη θάλασσα. Είναι οι εθε-
λοντές που έσπευσαν να βοηθήσουν να επανέλθει η 
ζωή στα καμένα. Είναι όσοι έδωσαν αίμα και αρωγή για 
τους έχοντες ανάγκη. Όλ’ αυτά δείχνουν ότι η κοινωνία 
μας είναι ακόμη ζωντανή, ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα για 
μια νέα αρχή.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αναπληρωτής το-
μεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμό-
διος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής 
Λαρίσης. 
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Οδυνηρά διδάγματα…



Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας,  Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ .  Παντελεή -
μων:

 Την Παρα-
σκευή 3 Αυ-
γούστου στις 
7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει 
στον Εσπερινό 
και στην Παρά-
κληση της Θεο-
τόκου στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου 
Κλειδίου. 

Το Σάββατο 
4 Αυγούστου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυ-
αρχιερατικό Συλλείτουργο και στο ετήσιο μνημό-
συνο του μακαριστού Μητροπολίτου Λαρίσης και 
Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου στην Λάρισα. 

Την Κυριακή 5 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει και θα κηρύξει τον θείο λόγο στον Μαραθόκα-
μπο Σάμου. Στην συνέχεια θα εκφωνήσει ομιλία για 
τον αείμνηστο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κυρό Αλέξανδρο. 

Την Κυριακή 5 Αυγούστου το απόγευμα θα 
χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό 
στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χρι-
στού Σάμου.

 Την Δευτέρα 6 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού Σάμου.

 Την Τρίτη 7 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση 
της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ια-
τρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

 Την Τετάρτη 8 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαθιάς. 

Την Τετάρτη 8 Αυγούστου στις 7:00μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση 
της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Σελίου.

 Την Πέμπτη 9 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πολυδενδρί-
ου, επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Κοκοβίτη. 

Την Κυριακή 12 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Κυριακή 12 Αυγούστου στις 7:00μ.μ. θα 
μεταφέρει το Ιερό Λείψανο και τον Σταυρό του Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και στην 
συνέχεια θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση της Θεοτόκου. 
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Αυ-

γούστου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΒΡ.
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια,
Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Αυ-

γούστου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΠΑΥΛΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΔΗ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 

– ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
Από 2 έως και 15 Αυγούστου καθημερινώς θα 

τελείται η Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό μας: 7.30-
9.00 π.μ. 

(Η Θ. Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσι στον 
υπόγειο χώρο του Ι. Ναού).

Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο: 
7.00 μ.μ.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ        Νάουσα    2/8/2018
ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ       Αρ. Πρ. : 15269
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23323 50335-336, Fax: 23320 24260
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών 
της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 , όπως έ-
χουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τις εξής  κατά αριθμό  ατόμων  ειδικότητες,  με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα προσόντα και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο :

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .
Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το παράρτημά της έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια (ΑΔΑ:654Ι-

ΩΚ0-ΜΙΚ), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτι-
κών Ενοτήτων Νάουσας, Ειρηνούπολης και Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας,  όπου μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναλυτικής Ανακοίνωσης. Εκεί αναφέρονται τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται , καθώς και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα στην 
υποβολή των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση από τα Δημοτικά Καταστήματα των Δη-
μοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης. 

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται :
1) για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας : στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νάουσας (Δη-

μαρχίας 30 τηλ. 2332350335-336), υπόψη  κ. Παπακώστα Μαρίας & κ. Φίκατα Μαρίας.
2) για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων : στο Δημοτικό Κατάστημα Κοπανού                                  

( Ερμού 71, τηλ. 2332350516 ), υπόψη κ. Σταυριανίδου Κυριακής.
3) για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης : στο Δημοτικό Κατάστημα Αγγελοχωρίου                  

( Λεωφόρος Ειρήνης 195, τηλ. 2332350604 ), υπόψη κ. Χατζηκαλλινικίδου Χρυσούλας.
τις εργάσιμες μέρες και ώρες από  6/8/2018  έως  και 16/8/2018, οπότε λήγει η προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ



O 2ος χρόνος μαθημάτων του Προγράμματος 
STEMpowering Youth ολοκληρώθηκε με την κατασκευή 
τριών μαθητών της Λέρου να κερδίζει την πρώτη θέση και 
μαζί το εισιτήριο για ένα ταξίδι στο ερευνητικό κέντρο CERN 
της Ελβετίας. Το STEMpowering Youth είναι ένα εξωσχολικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης STEM (Επιστήμη – Τεχνολογία 
– Μηχανική - Μαθηματικά) που έχει υλοποιηθεί από το 
Ίδρυμα Vodafone σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη 
Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία 
και την Ελληνογερμανική Αγωγή σε 21 απομακρυσμένες 
περιοχές της χώρας έως σήμερα, φέρνοντας την καινοτομία 
στις τοπικές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα STEMpowering Youth φέρνει τους μαθη-
τές απομακρυσμένων περιοχών, όπως η Κρήτη, τα Δωδεκά-
νησα, τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου και η Θράκη,  σε επαφή  με 
την επιστήμη, την επίλυση προβλημάτων και την καινοτο-
μία. Σε κάθε κύκλο του προγράμματος, μαθητές 13-16 ετών εκπαιδεύονται 
σε θέματα Φυσικών Επιστημών, Αστρονομίας και Προγραμματισμού με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών και διαδραστικών εργαλείων, ενώ συμμετέχουν 
και σε πειραματικές δραστηριότητες. Στο τέλος κάθε κύκλου, κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει να δημιουργήσει τη δικιά της ερευνητική εργασία (project), μια 
διαδικασία που περιλαμβάνει την έρευνα, το σχεδιασμό και τη συναρμολό-
γηση μιας κατασκευής, η οποία βοηθάει στην επίλυση ενός καθημερινού 
προβλήματος της τοπικής κοινωνίας.

Στο Γ’ κύκλο μαθημάτων, η ομάδα της Λέρου κατασκεύασε το Smart 
Traffic Light και κατάφερε να ξεχωρίσει για την καινοτομία, την ευρηματικό-
τητα και την ανταπόκριση σε ένα τοπικό πρόβλημα, ανάμεσα σε 7 υποψη-
φιότητες που διεκδίκησαν το ετήσιο μεγάλο έπαθλο. Το Smart Traffic Light 
σχεδιάστηκε από τρεις μαθητές με την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθη-
γητή, κ. Φίλιππου Καράβατου, και τους χάρισε το εισιτήριο για μια μοναδική 
εμπειρία ζωής, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο CERN. Οι μαθητές της Λέρου 
αξιοποίησαν τις γνώσεις που έλαβαν από το πρόγραμμα και σχεδίασαν μια 
έξυπνη λύση για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε πολύ στενούς κεντρι-
κούς δρόμους του νησιού. Το «έξυπνο φανάρι» πρότεινε λύση στην αυξη-
μένη συμφόρηση που αντιμετώπιζαν καθημερινά οι κάτοικοι της Λέρου. 

Μαζί με την ομάδα της Λέρου, 2 ακόμη ομάδες που συμμετείχαν στο 
Γ’ κύκλο μαθημάτων του   STEMpowering Youth βραβεύτηκαν για τις κα-
τασκευές τους και διεκδί-
κησαν το μεγάλο έπαθλο. 
Τέσσερις εκκολαπτόμε-
νοι επιστήμονες από τις 
Μοίρες Ηρακλείου δημι-
ούργησαν το Έξυπνο Κο-
τέτσι θέλοντας να κάνουν 
τη ζωή των κτηνοτρόφων 
πιο εύκολη, μέσα από την 
ενεργοποίηση αυτοματο-
ποιημένης εκτροφής οικό-
σιτων ζώων και την ειδο-
ποίηση του κτηνοτρόφου 
μέσω SMS για τη στάθμη 
της τροφής και του νερού. 
Παράλληλα, δύο ευαισθη-
τοποιημένοι μαθητές από 
τη Σητεία Λασιθίου, δημι-
ούργησαν την εφαρμογή  
Χάπι Hour, μια συσκευή 
που εφαρμόζει στη συνή-
θη θήκη χαπιών, προκει-
μένου να υπενθυμίζει σε 
ηλικιωμένους ασθενείς τη 
λήψη της φαρμακευτικής 
τους αγωγής και να αποθη-

κεύει τα δεδομένα (ημέρες / ώρες) για κάθε φάρμακο. 
Επιπλέον, τιμητική διάκριση έλαβαν 6 ομάδες μαθητών από το Διδυμό-

τειχο, την Κομοτηνή, την Κω, τη Λέρο, τη Μυτιλήνη και το Σπήλι Ρεθύμνου 
που ασχολήθηκαν με το πρόβλημα των πυρκαγιών και κατασκεύασαν 
ανιχνευτές φωτιάς και συστήματα πυρασφάλειας, που ενσωματώνουν τη 
δυνατότητα ειδοποίησης, μέσω SMS, σε περίπτωση κινδύνου.

Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Κοινωνικής Συνεισφοράς Vodafone Ελλάδας, δήλωσε για το πρόγραμμα 
«Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEMpowering Youth αποτελεί ενσάρκωση 
της στρατηγικής Connecting for Good του Ιδρύματος Vodafone, καθώς φέρ-
νει την καινοτομία στις τοπικές κοινωνίες, με τους μαθητές να κάνουν την 
γνώση πράξη και να δίνουν λύσεις σε θέματα της καθημερινότητας. Η αντα-
πόκριση των μαθητών επιβεβαιώνει την επιλογή μας για ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που στηρίζει το παρόν της τοπικής κοινωνίας και ανοίγει δρό-
μους για τα επαγγέλματα του μέλλοντος». Ενώ ο Θοδωρής Αναγνωστόπου-
λος, Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού SciCo 
- Επιστήμη Επικοινωνία, τόνισε πως «Στόχος αυτού του πρωτοποριακού 
εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο υλοποιείται για 2η χρονιά, είναι να 
εμπνευστούν τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές, και μέσω της ομαδικής 
και βιωματικής μάθησης να γίνουν πιο ελκυστικές οι φυσικές επιστήμες». 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ του Κων/
νου και της Νίκης, το γένος Θε-
οδωρίδου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΠΑ-
ΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του 
Φωτίου και της Βασιλικής, το γέ-

νος Συμεωνίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Πα-
ντελεήμονα και Αγ. Ειρήνης Μετοχίου Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
του Γεωργίου και της Κυριακής, 
το γένος Μανδενλίδου, που γεν-
νήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί 
στο Μακροχώρι Ημαθίας και η 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

του Αντωνίου και της Ελένης, το γένος Τσινα-
φορνιώτου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στο Διαβατό Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                        Αλεξάνδρεια 31/07/2018                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ            Αριθ. Πρωτ.     15446

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ο-

ρίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας  ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορτα-
στικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων, προϋπολογισμού  
51.999,61 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και 

CPV: 31518100-1 (Προβολείς), 31531000-7 (Λαμπτήρες), 
31514000-2 (Λαμπτήρες εκκένωσης), 31214100-0 (Διακό-
πτες), 31532500-9 (Εκκινητές λυχνίας), 31343000-2 (Συνδέσεις 
Καλωδίων), 31211300-1 (Ασφάλειες), 31224100-3 (Ρευματο-
λήπτες και Ρευματοδότες), 31214130-9 (Διακόπτες ασφαλεί-
ας), 31211310-4 (γενικός διακόπτης ρεύματος), 32521000-
1 ( Καλώδια τηλεπικοινωνιών), 31681100-4 (Ηλεκτρικές ε-
παφές), 31223000-5 (Υποδοχές λαμπτήρων), 31321210-7 
(καλώδια χαμηλής τάσης), 31532600-0 (Πηνία λαμπτήρων), 
31343000-2(Συνδέσεις καλωδίων), 31221100-2 (Ηλεκτρονόμοι 
ισχύος),31532110-8 (Λυχνίες φθορισμού), 31210000-1 (ηλε-
κτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων), 31214000-9 (μηχανισμός διακοπής). 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλλη-

λος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών ηλε-

κτροφωτισμού για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού 
στους δρόμους, τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα, 
γήπεδα κλπ) και τις λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των 
δημοτικών κτιρίων, εορταστικό διάκοσμο για τις οδούς και τα 
κτίρια κατά τις εορταστικές περιόδους και φωτιστικά σώματα για 
χρήση σε επεκτάσεις δικτύου  ΦΟΠ.     

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής ποσού  839,00 ευρώ.

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ του-
λάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της 
προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό 
αριθμό 62787, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προ-
κήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα 
αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα ορίζεται η 06.08.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 
μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 27.08.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφε-
ρόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Το Ίδρυμα Vodafone στέλνει 
τους νικητές του προγράμματος 
STEMpowering Youth στο CERN



Στον 3ο όμιλο τουΒορρά θα αγωνισθούν τη νέαπερίοδο 2018-19 οι
ομάδεςΜπάσκεττουΑΟΚπουπαρέμεινεστηνκατηγορίακαιτουΓΑΣΜελί-
κηςπουεπανήλθεμετην«πρώτη».Αναλυτικάτοπρόγραμμα:

1η Αγωνιστική – 14/10/18
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
Ρεπό:ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ

2η Αγωνιστική – 21/10/18
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ρεπό:ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ

3η Αγωνιστική – 04/11/18
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ρεπό:ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ

4η Αγωνιστική – 11/11/18
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ρεπό:ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ

5η Αγωνιστική – 18/11/18
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ρεπό:ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ

6η Αγωνιστική – 25/11/18
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ρεπό:ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ

7η Αγωνιστική – 02/12/18
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
Ρεπό:ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ

8η Αγωνιστική – 09/12/18
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ρεπό:ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9η Αγωνιστική – 16/12/18
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
Ρεπό:ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.

10η Αγωνιστική – 23/12/18
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
Ρεπό:ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ

11η Αγωνιστική – 13/01/19
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
Ρεπό:ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

12η Αγωνιστική – 20/01/19
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
Ρεπό:ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

13η Αγωνιστική – 27/01/19
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ρεπό:ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ1937

14η Αγωνιστική – 03/02/19
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ρεπό:ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ

15η Αγωνιστική – 10/02/19
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
Ρεπό:ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ

16η Αγωνιστική – 17/02/19

ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ρεπό:ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ

17η Αγωνιστική – 24/02/19
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ρεπό:ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ

18η Αγωνιστική – 03/03/19
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ρεπό:ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ

19η Αγωνιστική – 17/03/19
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ρεπό:ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ

20η Αγωνιστική – 24/03/19
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ρεπό:ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ

21η Αγωνιστική – 31/03/19
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
Ρεπό:ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

22η Αγωνιστική – 07/04/19
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ρεπό:ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.

23η Αγωνιστική – 14/04/19
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
Ρεπό:ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ

24η Αγωνιστική – 21/04/19
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
Ρεπό:ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

25η Αγωνιστική – 05/05/19
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ–ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.–ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ–ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
Ρεπό:ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

26η Αγωνιστική – 12/05/19
ΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ–ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΣΤΙΤΑΝΕΣΠΑΛΑΜΑ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣΜΑΚ.
ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΜΑΣΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
Ρεπό:ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ1937

CMYK
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Μπάσκετ Γ΄ Εθνική

ΑΟΚΒέροιαςκαιΓΑΣΜελίκηςστον3οΌμιλο
Αναλυτικά το πρόγραμμα της νέας περιόδου



Σε συνέχεια των καλών της εμφα-
νίσεων η αγωνιστική ομάδα της 
Ακαδ. Αντισφ. Νάουσας 

έκανε το βήμα παραπάνω αυτή 
τη φορά στα γήπεδα της Ξάν-
θης.

Τοδρόμοόμως για διακρίσεις έδειξε ο
Φίλιππος Σεραφείμ ο οποίος για 1η φο-
ρά έφτασε σε τελικό εθνικούπρωταθλή-
ματοςΕ2 αυτή τηφοράσταΔιπλά όπου
μεσυμπαίκτη τονΓιάννηΚρυωνάαπο τον
ΟΑΓιαννιστών εχασανδύσκολα6-3,6-4και
κατέκτησαν τη δεύτερηθέσηδίνονταςμια
ύπόσχεσηγιακατάκτησητης1ης τηνεπό-
μενηφορά. Στο μονό οΦίλιππος έφτασε
στην8άδαόπουκαιαποκλείστηκεαποτον
ΑναστασιαδηΓ.τουΟΑΚαλαμαριάςΝο1
τουταμπλό.

ΟΟρέστηςΚαρανάτσιοςανκαιαποκλεί-
στηκεστον1ο γύροαπο τοΝο2 του τα-
μπλόπολύδύσκολαμεσκόρ6-4,6-4άφησε
πολύκαλέςεντυπώσειςκαιέδωσεςπολλές
ελπίδεςγιαδιάκρισηστομέλλονμιάςκαιθά
είναικαιτηνέαχρονιάστηνκατηγορίαΑ14
αφούείναιέναχρόνομικρότερος.

Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές
στους γονείς για την στήριξη τους αλ-
λα και τον προπονητή τους κ. Γεωργά-
κηΚ.Επόμενοςστόχος η κατακτηση της
1ης θέσης κάτι που εάν συμβεί θα είναι

ηπρώτηφοράστηνιστορίατουσυλλόγουαλλακαι
τουΝαουσαίϊκουτένις.

CMYK
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Την  Τρίτη ολοκληρώθηκε 
στις Σέρρες το πανελλήνιο 
τουρνουά Ε2 για κορίτσια 

12 ετών, με τον τελικό των 
διπλών, στον οποίο έφτασε η 
βεροιώτισσα Κάτια Πατσίκα, 
που προπονείται στο Σαραντό-
βρυσες tennis club

H11χρονηΚάτιααγωνίστηκε για
πρώτηφοράμε το ζευγάρι τηςΧρι-
στίναΛιόρδου (Κερατσίνι) και αφού
απέκλεισαν τις Καλαιτζή (Λιτόχω-
ρο)-Τσολακίδου(Κιλκίς)4-6,6-3,11-9,
τιςΜπαλινάκου-Αντωνιουδάκη (Η-
λιούπολη)6-1,7-6, έφτασανστον τε-
λικό.Εκεί αναμετρήθηκανμε τοφα-
βορί τουτουρνουάτιςΠαναγιωτίδου
(Θεσσαλονίκη)-Μπατζή (Καβάλα)
από τις οποίες ηττήθηκανμετάαπό
έναδυνατόπαιχνίδι, ειδικάστοδεύ-
τεροσετ.Μετοκύπελλοτηςφιναλίστ
και τους βαθμούςπουαποκόμισε η
νεαρήτενίστριαθαξεκουραστείλίγο,
εκμεταλλευόμενη τηνμικρήδιακοπή
στιςαγωνιστικέςυποχρεώσειςτης.

Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερου ενθουσι-
ασμού και διάθεσης για δουλειά 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 

1η Αυγούστου η πρώτη συγκέντρωση 
του ποδοσφαιρικού τμήματος της Α.Ε.Π 
Βέροιας. Ιδιαίτερα σημαντική και η ενί-
σχυση της ομάδος δίνοντας νέο αέρα 
εμπειρίας και ποιότητας με τους Θεοδο-
σιάδη Δημήτρη από Ροδοχώρι και την 
επιστροφή των Πουλιόπουλου Ιωάννη, 
Κιατικίδη Νικόλαου και Θεοδωρίδη 
Ανδρέα που επιστρέφουν μετά από ένα 
χρόνο απουσίας από την ομάδα του 
Αγροτικού Αστέρα Αγίας Βαρβάρας.

ΟΤεχνικόςΔιευθυντήςτηςΟμάδοςΚοςΣτέφανος
Γαϊτάνος καθώς και οΠροπονητήςΚοςΔημήτρης
Χριστοφορίδηςαφού καλωσόρισαν τουςποδοσφαι-
ριστές (παλιούς και νέους)ανέλυσαν τηφιλοσοφία
καιτοπλάνοτηςνέαςποδοσφαιρικήςχρονιάςδίνο-
νταςιδιαίτερηέμφασηστοστόχοπουδενείναιάλλος
απόαυτόνπουηΑ.Ε.ΠΒέροιαςδιακρίνετεστατόσα
χρόνιαύπαρξης της.Τηνανίχνευση-εκπαίδευσηκαι
προώθηση νεαρών και ταλαντούχωνποδοσφαιρι-
στώνπου θαστελεχώσουν ομάδες υψηλού επιπέ-
δουκαθώςκαιταεθνικώνμαςσυγκροτημάτων.Δό-
θηκανοδηγίεςγιατιςΙατρικέςεξετάσειςτωνπαικτών
καθώςκαιγιατιςεργομετρικέςμετρήσειςτους.Στους
ποδοσφαιριστέςδιανεμήθηκεπλήρεςσετ ιματισμού.
ΧθεςΠέμπτηστις18:00στοΑθλητικόκέντροΡάχης
πραγματοποιήθηκεηπρώτηπροπόνηση.

Εφηβικό
Έναρξη Εφηβικού και παιδικού τμήματος της

σχολήςποδοσφαίρου «Α.Ε.ΠΒέροιας – Στέφανος
Γαϊτάνος».

Ηπρώτησυγκέντρωση των τμημάτωνθαπραγ-
ματοποιηθεί τηνΔευτέρα 20Αυγούστου 2018 και

ώρα18:00σταγήπεδατηςΡαχιάς.

Προπονητικόteam
ΣτέφανοςΓαϊτάνος -ΤεχνικόςΔιευθυντής-Προπο-

νητήςπαιδικού(γεν.2005-2006)
ΔημήτρηςΧριστοφορίδης –ΠροπονητήςΕφηβι-

κού(γεν.2003-2004)
ΚατερίναΓαϊτάνου–ΥπεύθυνηΦυσικήςκατάστα-

σης,ατομικώνπρογραμμάτων-
ΠαναγιώτηςΠαναγιωτούλας–ΠροπονητήςΤερ-

ματοφυλάκων-
Πληροφορίες:
Στέφανο  Γα ϊ τάνο  -Τεχν ι κό  Δ ι ευθυντή -

6977255837-
Δημήτρη  Χρ ιστοφορ ίδη  –  Προπονητή-

6974938732-

Στον τελικό των διπλών του Ε2
η Κάτια Πατσίκα

Ξεκίνησετηνπροετοιμασία
ηΑΕΠΒέροιας

Το τεχνικό τιμ

ΣτηνΕΡΑΣερρώνμίλησεοπρόεδρος τηςΕλ-
πίδαςΣκουτάρεωςΦώτηςΚεραμάρης,σημειώνο-
νταςπως το ενδιαφέρον τηςΒέροιας για την εξα-
γορά τουΑΦΜδενπροχώρησε, ενώ ταυτόχρονα
έκανε κάλεσμασε όσους αγαπάνε την ομάδα να
βρεθούντηνΔευτέρα6Αυγούστουστις21:00στο
ΔημαρχείοτουΣκουτάρεωςγιανααποφασιστείσε
ποια κατηγορία θα δηλώσει συμμετοχή η ομάδα
αφήνονταςανοιχτή τηνπόρτα της Γ΄Εθνικής.Με-

ταξύάλλωνανέφερε:
“Όλοαυτότοδιάστημαόντωςυπήρχανπολλές

προτάσεις για τοΑΦΜαπό συλλόγους από την
Βόρεια Ελλάδα και η πιο σοβαρή ήταν από την
Βέροια.Πήγαωςεκεί,μίλησαμετουςανθρώπους
τηςομάδας,έγινανσυζητήσειςαλλάδεναπέφεραν
καρπούςκαιδενυπήρξεσυμφωνίαόπωςγράφτη-
κε.Από τηνμία τοποσόπουπρότειναν γιααυτό
πουθαγινότανδενήτανμεγάλοκαιαπότηνάλλη
ότιήταννακάνωθαρωτούσαπρώτατουςσυγχω-
ριανούςμου”.

Γιατοπουθαπήγαινανταχρήματα:
“Δεν υπήρχεπερίπτωση να βάλω ούτε ευρώ

στην τσέπη μου. Τα χρήματα θα πήγαιναν στο
χωριό στις υποδομές, στις ακαδημίες και ας μην
ξεχνάμεπωςμιλάμεγιαένακαθαρόΑΦΜ.Δενέχει
χρέηηομάδα”.

Γιατηνεπόμενηημέρα:
“Εμείς αγαπάμε την ομάδα και θέλουμε το κα-

λύτερο για αυτήν.Κάνω ένα κάλεσμαστουςσυγ-
χωριανούς και όσους θέλουν να είναι κοντά την
Δευτέρα στις 21:00 να είναι στοΔημαρχείο για
να πάρουμε αποφάσεις για την κατηγορία που
θα αγωνιστεί.Δεν αποκλείω και την ΓΕθνική αν
υπάρξουν οιπροϋποθέσεις και μας βοηθήσει και
οΔήμοςναβρούμεέναγήπεδονααγωνιζόμαστε”.

ΠανελλαδικόΕπιπέδου2ΞανθηΑ142018
Επιτέλους τελικός για τον Φίλ. Σεραφείμ
της Ακαδημίας Αντισφαίρισης ΝάουσαςΦ.Κεραμάρης:“Δενπροχωρά

ησυμφωνίαμεΒέροια”
Στη Βέροια μιλάνε για οριστική συμφωνία
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό30-7-2018 μέχρι5-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική, 23310199,2331068.400 
Νοσοκομείο, 2331351.100
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Συγχαρητήρια ανα-
κοίνωση εξέδωσε 
ο Φίλιππος Βέροι-

ας, για την τεράστια διά-
κριση της Εθνικής ομά-
δας Beach Handball, που 
κατέκτησε την πρώτη 
θέση στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα της Ρωσίας.

Αναλυτικά:
«ΗΔιοικούσαΕπιτροπή,οιπρο-

πονητέςκαιοιαθλήτριεςτουΓυναι-

κείουΤμήματοςτουΑ.Π.Σ.Φίλιππου
ΒέροιαςσυγχαίρουμετηνΕθνικήΟ-
μάδαBeachHandballΓυναικώνγια
την τεράστια επιτυχίαπου κατάφε-
ρανμετηνανάδειξητουςωςΠαγκό-
σμιες Πρωταθλήτριες στο Παγκό-
σμιοΠρωτάθλημαBeachHandball
στοΚαζάντηςΡωσίας.

Η αξιέπαινη εμφάνιση σας καθ
όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος,τοπάθος,ηπίστη
καιηδυναμικότηταπουσαςδιέκρινε
μαςέκανενανιώθουμευπερήφανοι
γιατηχώραμας,ταπαιδιάμαςκαι
τοάθλημαμας!

Σε αυτούς του δύσκολους και-

ρούςπουπερνούσεκαισυνεχίζεινα
περνάει η χώραμας εσείς καταφέ-
ρατεμε την επιτυχίασας νασηκώ-
σετε την σημαία μας στην κορυφή
τουκόσμουμετονΕθνικόμαςΎμνο
ναακούγεταιστημακρινήΡωσίακαι
όλα τα κράτηπου συμμετείχαν να
υποκλίνονται στα χρυσά κορίτσια
μας!

Ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκί-
νηση νιώθουμε που στην Εθνική
μαςΟμάδααγωνίστηκανκαιπροσέ-
φεραν τα μέγιστα –σεσυνδυασμό
πάνταμετηνπροσπάθειαόλωντων
αθλητριών – δυο Βεροιώτισσες α-
θλήτριες,ηΈλεναΜούρνουηοποία

ξεκίνησε το χάντμπολ από τονΦί-
λιπποΒέροιαςκαιηΕλένηΚερλίδη,
ηοποίααγωνίστηκεμεταχρώματα
του συλλόγου μας την αγωνιστική
περίοδο2016-2017.

Ευχόμαστε από καρδιάςσυγχα-
ρητήρια σε όλες τις αθλήτριες, τις
προπονήτριεςκαθώςκαιόποιονάλ-
λονστήριξεκαιβρέθηκεδίπλαστην
ΕθνικήμαςΟμάδα!!Είθεαυτήητε-
ράστια επιτυχίασας νααξιοποιηθεί
κατάλληλακαιμεσοβαρότηταώστε
να δώσειώθηση στην εξέλιξη του
αθλήματοςτόσοστηνάμμοόσοκαι
στησάλα!

Σας Ευχαριστούμε !!!»

ΣυγχαρητήριαανακοίνωσητουΦιλίππου
στηνΕθνικήομάδαBeachHandball,
πουκατέκτησετοΠαγκόσμιοτίτλο

Φαρμακεία
Παρασκευή 3-8-2018

16:00-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ3223310-22968

16:00-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ623310-22017

19:00-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ
ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

21:00-08:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ
ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρομέχρι «Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου,μεασανσέρ,που

ναχρίζειανακαίνισημέχρι
40.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-
ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένοκαι
πολλάέξτρα.Τιμή38.000
ευρώ.Τηλ.:6942924285.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέρισμα
ρετιρέ120τ.μ.επίτηςοδούΝ.Πλαστήρα,ανα-
καινισμένο,ατομικήθέρμανση,ενεργειακότζάκι,
ηλιακόθερμοσίφωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικές
συσκευές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετι-
μήευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙπαραθαλάσσιαοικόπεδαστο
ΚαστρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συ-
νεχόμεναστουςΝ.ΠόρουςΠιερίας) των200
τ.μ.,περιφραγμέναμε δίκτυα νερού και 8με-
τρους δρόμους. Ευκολίες πληρωμής. Τηλ.:
6932240774.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  2 αγροτεμάχια
σε Σταυρό και Μακροχώριον Ημαθί-
ας.Τοπρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστην
περιοχή «Σοφολιό» εμβαδού 14.750
τ.μ., αρδευτικό και το δεύτερο στη θέ-
ση «Γαβριάλογα» εμβαδού 9.750 τ.μ.
Τιμήσυζητήσιμη.ΠληροφορίεςκοΠαύλο
τηλ.6932-425818.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηη οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796. Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

νοικιάζονταιδιαμερίσματα70 τ.μ.
2ΔΣΚWCμε40,00 ευρώ τηνη-
μέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμε-
ζονέτες70 τ.μ.2ΔΣΚWCεξοπλι-
σμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματα
από45τ.μ.έως70τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.Πληρ.τηλ.:
6944644220,6983204389&2374071607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πιχείρηση Fast-
Foodεπίτηςοδού
Εληάς σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οι-
κόπεδο 744 τ.μ.
στηΒέροια γωνια-
κό. Χτίζει 890 τ.μ.
Τηλ.:2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαεπί τηςοδούΕθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.
Τηλ.: 6974326873ώ-
ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45τ.μ.στηνοδόΚεντρι-
κής τηςΒέροιας,δίπλα
στο Επιμελητήριο, με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόρα λόγω σύ-
νταξηςσεκαλήτμή.Κά-
θε έλεγχοςδεκτός.Με-
σιτικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρωςε-
ξοπλισμένο,ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500τ.μ.μεελιέςστον
κόμβο Βέροιας. Τιμή
11.500ευρώ.Τηλ.:6934
888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5 στρ., στοΛουτρό
Ημαθίας, ποτιστικό, σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μπερές οροφοδιαμέρι-
σμα  2ου ορόφουστη
Θεσ/νίκη επί της οδού
Π. Καραμανλή, 200μ.
από το Ιπποκράτειο,
120 τ.μ., αποτελούμε-
νο από τρία υπνοδω-
μάτια,σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο&W.C. Ιδανικό
γιαφοιτητές.Τηλ.:6936
585843.

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων
μεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πολύκα-
λέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:
6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείουσε εξαι-
ρετική κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1
τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4
συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέ-
κλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται αγροτεμάχιο
με δέντρα 7 ετών
πυκνής φύτευσης
στην Παλιά Λυκο-
γιάννη. Τηλ.: 6944
693222κ.Άγγελος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. καθ.στον2 ο όροφο.Αποτελείται
απόΣαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Ξύλινα,ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:
180€.Από1/8/2018διαθέσιμη.

Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα,Ανελκυστήρα,Ηλ.
Συσκευές,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:180€.

Κωδ.23486ΚΕΝΤΡΟ ,στηνΑνοίξεως
κοντά,γκαρσονιέρα44τ.μ.,καθ.κατασκευή
80,1υ/δ,3οςόροφος,κέντροαπόκεντρο,
ατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά,συν-
θετικάκουφώματακαινούργιαμεδιπλάτζά-
μια,σεπολύκαλήτιμή,ενοίκιο180€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκοντά
με1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέεπι-
πλωμένη45τ.μ.σεκαλήκατάσταση,μεθωρα-
κισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακόθερμοσίφωνα
,καθώςκαιπάρκινγκστηνπυλωτή,θέρμανση
ατομικήμεκλιματιστικό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντου-
λάπα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα180€.

Κωδ.23133ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Μικρόδυα-
ράκι59τ.μ.,καθ.κατασκευή2002,2υ/δ,1
οςόροφος ,βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογα
συντηρημένο,νεοαναγειρόμενοκαισίγουρα
επιμελημένηςκατασκευής,έχειδύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης , ενεργειακήςκατηγορίας
Γ,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,η
ατομικήμεκλιματιστικό,έχειεπίσηςδυνατό-
τηταστάθμευσηςκαιτομίσθωματου200€.
Από15/8/18ελεύθερο.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

Κωδ:23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω,Κήπο
ωραίοκαιΤζάκι,με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.Από1/8/18ελεύθερη.

Κωδ.24132ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Διαμέρισμα
85 τ.μ., κατασκευή 2009, 2 υ/δ, 3 ος ό-
ροφος, η θέα τουμοναδική,σεπερίοπτη
θέση,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεμπάνιο
κόσμημα,συνθετικά κουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρη-
τές,θωρακισμένηπόρτα, έχει κλειστόατο-
μικόπάρκινγκ32τ.μ.,καιμίααποθήκηστο
υπόγειο,όχισεκατοικίδια,ενοίκιο260€.Θα
είναιελεύθεροαπό10/8/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

γιανούςΒέροιας 116 τ.μ. κομπλέ ανακαι-
νισμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμε
τζάκι ενεργειακό ,μεηλιακόθερμοσίφωνα
και3μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπως
είναι , μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμί-
σθωματα270€.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο ,1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους, και
2WC.Είναι κατασκευασμένο το1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC.Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι
διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειΠροαύλιο τοδε
Μίσθωματου290€.Τογραφείομαςδιαθέ-
τει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας65 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροενιαίο,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάλη
βιτρίνα . -Τιμήπολύπολύ χαμηλή μόνο
110€.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

συνολικής επιφάνειας18 τ.μ.ανωτ.  ύψος
αυτ/του1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη,μεσυνθετικάκουφώματα
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατα-
σκευής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώ-
σεων,πολυτέλειακαι ζεστασιά.Έχειπολύ
ωραίοσαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,μίααποθήκηκαι
μεδύομπάνια.Διαθέτεικαιθέσηστάθμευ-
σηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
το διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 172
τ.μ.στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι
1WC. ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠε-
τρέλαιοηευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη
καιμεεντυπωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπου διαχέεται στο χώρο, με
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμιακαικλειστόπάρκινγκ.Εντυπωσιακοί
χώροιυποδοχήςκαιπροτείνεταισεαπαιτη-
τικούςαγοραστές.Τιμή260.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-
τοικία120τ.μ.,στηΦυτιά,νόμιμημε40τ.μ.
αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπεδοστο
κέντρο του χωριού ,πωλείται όπως είναι
επιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπεδα,δι-
αθέτημίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
βλέπειόλοντονκάμπο,άψογασυντηρημέ-
νη,γεωμετρικάδομημένη,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
διαθέτειπαραδοσιακό τζάκι και ευρίσκεται

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

υπόγειααποθήκη,μεγάλημεάδειακαιγια
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των
,κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπό-
γειο,ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976, είναι ανακαινισμένοι και
σεπολύκαλήκατάσταση , τιμή εξαιρετικά
χαμηλήμόνο50.000€όλα.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ., καιμε110 τ.μ.υπόγειο τοοποίο επι-
κοινωνείμε εσωτερικό υδραυλικόανελκυ-
στήρα,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,
ισόγειο,νεόδμητο,σεεξαιρετικήκατάσταση
και καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλάτζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομική
θέρμανσηπετρελαίου, σεπολύ καλή γει-
τονιά, κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

Κωδ:13689 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγά-
λο κατάστημασυνολικής επιφάνειας 900
τ.μ.σε τρία επίπεδα . Ισόγειο300 τ.μ.1ος
300τ.μ.καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:
350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,αμφιθεα-
τρικό, κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

τ.μ.,σπάνιο ,με εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στη θέα , αμφιθεατρικό οικόπεδοφιλέτο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφα-
σιστικόαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,25.000€.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολι-
κήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στην
οδόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,
μεσυντ.  δόμησης0,8 , άρτιο και οικοδο-
μίσημο,μοναδική ευκαιρία , τιμή70.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

ΕπιχείρησηστηΒέροιαστοχώρο τουφα-
γητού,μεπολλάχρόνιαεμπειρίακαιφήμη
εξαιρετική.Γιαλόγουςαποχώρησηςαπότην
πόλημας διατίθεται σε επαγγελματία του
είδους.Τομέγεθοςτης80τ.μ.μέσακαι60
τ.μ έξω.Θέσειςκαθισμάτων72και ενοίκιο
750€.Τιμήπώλησηςστις40.000€.υπόδειξη
μόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,
γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία, σε τιμήπράγματι χαμηλή, μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

ΕΠΕΙΓΟΝ από επιχείρησηπουανα-
πτύσσεταιμεπροϊόνταάμεσηςανάγκης
από τον καταναλωτή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3
άτομασοβαρά,ηλικίας30έως45ετών
γιασυνεργασία.Πολύυψηλάεισοδήμα-
τα.Πληροφορίες:6987979453.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1οςόροφος70τμαπέναντιαπό
τηνΑστυνομία, 2 δωμάτια, σα-
λόνι,κουζίνα,εσωτερικήαποθή-
κη,μεγάλαμπαλκόνια,τζάκικαι
αυτόνομη θέρμανση με ογκο-
μετρητή, ανοιχτό parking.Τηλ.
επικοινωνίας:6937243744.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1 στρέμμα, με 30 τ.μ.
έξτρα χώρος και 80 τ.μ. απο-
θηκευτικός χώρος, ανακαινι-
σμένα, νυχτερινό ρεύμα. Τηλ.:
6936204117.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1ος όροφος, 70 τ.μ. απέναντι
από τηνΑστυνομία, 2 δωμά-
τια, σαλόνι, κουζίνα, εσωτερική
αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκικαιαυτόνομηθέρμανσημε
ογκομετρητή, ανοιχτό parking.
Τηλ .  επ ι κο ι νων ίας :  6937
243744.

ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία 150,00 ευρώ, γκα-
ράζ, αυλή, μεπανορανική θέα,
ηλιακό και τζάκι. Τηλ.: 23310
91663.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοικιάζεται

κατάστημα100τ.μ.μευπόγειο
μεW.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαναφροντίζει
στη Νάουσα, σε 24ωρη βάση,
(εσωτερικήμερεπό)ηλικιωμένη
κυρία,όχικατάκοιτη.Απαραίτητο
ναμιλάει ελληνικάμεσχετικήε-
μπειρία.Τηλ.επικοινωνίας6944
647074,ώρες επικοινωνίας: 10
π.μ.-2μ.μ.&6μ.μ.-10μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ολιγό-
ωρη φροντίδα ηλικιωμένης με
κατάκλισηστιςΒαρβάρες.Τηλ.:
6981894337.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙκοπέλεςγιαερ-
γασία καμαριέραςκαι κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Κέντρο
Ξένων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» κα-
θηγήτριαΑγγλικών.Βιογραφικά
αυτοπροσώπωςκατόπινραντε-
βούστοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςμεμηχανά-
κι για εργασία εντός τηςπόλης
Βέροιας.Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για με-
ρική απασχόληση σε οδοντια-
τρείο. Τηλ. επικοινωνίας: 6946
145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαγιαημια-
πασχόλησηστοαρτοποιείοΤΑΝΟΣ
στηΒέροια.Τηλ.:6982643134.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας8με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίςυποχρεώσειςγιαφροντίδα
ηλικιωμένηςκυρίαςστηΝάουσα
με δυνατότητα διαμονής και το

βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας : 6992769850 (κα.Βάσω)&
2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙεργάτεςγιασυ-
σκευαστήριοτροφίμωνστοΜα-
κροχώριΗμαθίας.Τηλ.: 23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery
μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-
τοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».

Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως σερ-

βιτόρα γιαπρωινή-απογευματι-
νή εργασία σε καφενειο-σπορτ
καφέ, στηνΠερικλέους 11 στη
Βέροια, περιοχή παλαιάςΜη-
τρόπολης.Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-

σουνστηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβασηστην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με

το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφει-
ου,σαλόνιSATOμπλε,4καρέ-
κλες,τραπέζι,τραπεζάκι,τραπέ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμονοκατ/iκατου200675000[i]
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1Δ-ΣΚΑ.Θαποθηκη10ετιας220€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚ250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,βμετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-
κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Γυμνασίου καιΛυκείοιυ σε
Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,
ΛατινικάκαιΝεοελληνικήΛο-
γοτεχνία.Πολύπροσιτές τι-
μές.Τηλ. επικοινωνίας:6974
430782.

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.
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ζι πτυσσόμενο συσκέψε-
ων,ντουλάπαμεκλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλασε
άριστη κατάσταση. Τηλ.:
23310 21210, Κιν.: 6978
004183.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.

Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρός,ευπα-

ρουσίαστος καισυνταξιού-
χοςΑμερικής, χωρίςοικογ.
υποχρεώσεις με ιδιόκτητη
κατοικίαεντόςΒέροιας,ενδι-
αφέρεταιγιασοβαρήσχέση
μεκυρία47-55ετών,ευπα-
ρουσίαστησοβαρή,χωρίς
οικογ.υποχρεώσεις.Μόνο
σοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:

6970648520.
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-

ριμίακυρίααπό50έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70
ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-
ρία από 55 έως 65 ετών
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζη-

τάει κυρία με σκοπό το
γάμο, χωρίς υποχρεώ-
σεις.Τηλ.:2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ελλην ι -

κής  αν τ ιπροσωπε ίας
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του ‘99, πετρέλιο
1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000χιλιόμετρα,ΚΤΕΟ
έως 12/2019, αξία 1.500
ευρώ.Τηλ.: 6974 876369
κ.Απόστολος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-

γειο,50.000€(Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
•ΟικόπεδοσταΑΣΩΜΑΤΑ1.200μμεθέα65.000€
(ΑΧ07)
•ΣτηνΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ4650μ,58μφάτσα,300μαπό
τηνάσφαλτο,χτίζει930τ.μ.36.000€(ΒΧ03)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ2χώροιμεWC30.000€(ΕΓ33)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟπλήρωςανακαινισμένομε εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα,65τ.μ.μεπατάρι
20τ.μ.50.000€(ΑΝΑ03)
•ΣΤΟΡΟΛΟΙγραφείο2χώροι75.000€(ΕΓ15)
ΠωλούνταιΓκαράζ:
•Γκαράζ,κλειστόΣΤΟΤΣΕΡΜΕΝΙ,100τμ.,10.000€
(900)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,ατομική,
τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικέςσυ-
σκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,και-
νούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-
αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή
2007,80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντου-
λάπες,καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,

μεγάλοιχώροι230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
•Μακροχώρι120τμ,3Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,απο-
θήκη,τζακόσομπα,θερμοσυ.,200€(3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ3Δ,ΣΛΚ,κόπλαν,πλακάκια,καιν.κου-
ζίνα,180€(3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ3Δ,οροφοδιαμ.109τμ,ΣΛΚ,αποθήκη,
πυλωτή,αυτόνομηθερμ.απεριόριστηθέα320€(3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙκαινούριο3ΔΣΛΚ,3κουφοτέςντου-
λάπες,ατομική,θέααπεριόριστη,5ος,παρκινκ280€
(3Δ34)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€

(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ40€
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,110τ.μ.250€(ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,60τ.μ,200€(ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ,αποθήκη280τμ.+100τμ.,ηαυλήμεσκέ-
παστρο.(ΑΠ3).

Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοΜακροχώρι,85τμ,2Δ,σα-
λοκουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,
79τμ,2Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,
40.000€(2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ,μεγάλοσαλόνι,σεμικρήοικοδομή,65.000€
(2Δ143)

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής 5 τόνους τηνώραδυ-

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.
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CMYK

P Πώς είπατε; Μόνο 44 ετών; Η 
επικοινωνία του πρωθυπουργού κάηκε 
στα καμένα…

P Αν δηλαδή ήταν Αυτοκράτο-
ρας, θα είχε μείνει στην ιστορία ως 
ο Αλέξιος ο Μικρός;

P Να δείτε που γι’ αυτό και ο 
Καμένος έσπευσε να του μάθει να γρά-
φει με το δεξί. Στους μικρούς είναι πιο 
εύκολη η αλλαγή.

P Εξαιρείται η ασύμμετρη.

P Ισχύει το ίδιο και για το κολύ-
μπι. Εξαιρείται εκείνο της στεριάς.

P Πάντως μνημονιακώς, ο Α-
λέξιος το 2015 μπουσουλούσε.

P Μετά άρχισε ταχύρρυθμα.

P Με θαυμαστή προσαρμο-
γή. Αφού ξεπέρασε και τους δασκά-
λους.

P Και παρά την ταχύτητα των 
ρυθμών, ήταν σχετικά ασφαλής η α-
πότομη προσγείωση στην πραγματι-
κότητα.

P Στην Αριστερά ισχύει ό,τι 
και στις οικοδομές. Πιο εύκολα 
γκρεμίζεις παρά κτίζεις.

P Και μετά μάς έσωσε η συνθή-
κη: πας μη ευρωπαϊστής βάρβαρος.

P Σε μια χώρα όπου κυριαρ-
χούσε και κυριαρχεί η βαρβαρότητα.

P Ξέρξης δευτέρα φύσις!

P Ο Ξέρξης πάντως όταν χά-
θηκε ο στόλος του στον Ελλήσπο-
ντο λόγω τρικυμίας, είχε διατάξει 
οργισμένος να μαστιγώσουν την 
θάλασσα. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε κι 
εμείς τώρα στα αυθαίρετα.

P Το ότι όμως αποκεφάλισε τους 
μηχανικούς του για τον ίδιο λόγο, πα-
ρουσιάζει ένα ενδιαφέρον.

P Κατά τα λοιπά. Δεν ξεχνώ 
ποτέ το πότε παντρεύτηκα. Το γιατί 
ξεχνάω.

P Μπαίνει στο ντουζ η αγάπη 
και μου λέει: «Δεν θα αργήσω, θα κά-
νω μόνο το σώμα». Όταν αργεί κάνει 
και το πνεύμα.

P Το δε πνεύμα πρόθυμον, 
που λέμε. Η σαρξ ασθενής και πλε-
ονασματική.

P Α! Και μην ξανακούσω για 
Βασιλείες και τα ρέστα ε; Το πολιτειακό 
τελείωσε χάρις στον ΠΑΟΚ.

P Αφού τώρα λέμε να τελειώ-
σουμε και τον Πούτιν.

P Και:
Ήταν ένας δήμαρχος σε μια μικρή 

σχετικά επαρχιακή πόλη που θέλοντας 

να δείξει περιβαλλοντική ευαισθησία 
είχε ως μεταφορικό μέσο ένα ποδήλα-
το. Κυκλοφορούσε συνεχώς μ’ αυτό. 
Μια μέρα όμως ο δήμαρχος βγήκε πε-
ζός. Τον βλέπει ο παπάς της ενορίας 
του και τον ρωτάει απορημένος:

-Πώς και πεζός δήμαρχε; Πού είναι 
το ποδήλατό σου;

-Ξέρω κι εγώ; Μου το κλέψανε, το 
έχασα, δεν ξέρω…

-Θα σε βοηθήσω να το βρεις δή-
μαρχε λέει ο παπάς. Την Κυριακή στην 
εκκλησία θα σου δώσω να διαβάσεις 
τις 10 εντολές. Φτάνοντας στην «ου 
κλέψεις» θα κοιτάξεις κάτω στο πλή-
θος και αν δεις κάποιον να έχει ύφος 
«κάπως» ή το κεφάλι σκυμμένο, έχεις 
βρει τον κλέφτη!… Θα προσέχω και 
εγώ…

Πράγματι την Κυριακή στο τέλος 
της λειτουργίας άρχισε ο δήμαρχος 
να διαβάζει τις δέκα εντολές. Ξαφνικά 
πριν τελειώσει παρατάει το βιβλίο με 
τις δέκα εντολές και φεύγει τρέχοντας 
από την εκκλησία…

Την επομένη το πρωί κυκλοφορού-
σε ο δήμαρχος ξανά με το ποδήλατό 
του! Τον βλέπει ο παπάς και όλο χαρά 
του λέει:

-Είδες δήμαρχε; σε βοήθησα να το 
βρεις!

-Ναι δε λέω… Εν μέρει ναι… απα-
ντάει ο δήμαρχος.

-Εν μέρει; ρωτάει απορημένος ο 
παπάς. Δηλαδή;

-Να! Όταν διάβαζα τις 10 εντολές 
και έφτασα στο «ου μοιχεύσεις», θυμή-
θηκα πού το είχα αφήσει!

Κ.Π.

Διευκρινίσεις για το νέο θεσμό του Οικογενεια-
κού Ιατρού, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε από 
προχθες δίνει το υπουργείο Υγείας.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι:
-Με το παλιό σύστημα, οι περίπου 1700 συμβε-

βλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γενικοί γιατροί, παθολόγοι, 
παιδίατροι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν πε-
ρίπου 340.000 επισκέψεις μηνιαίως, ενώ προς το 
παρόν οι περίπου 600 που έχουν ήδη συμβληθεί, 
μπορούν, λόγω του αυξημένου διαθέσιμου χρόνου, 
να πραγματοποιήσουν περίπου 200.000 ραντεβού.

-Το σύστημα παραπομπών από τον οικογενεια-
κό γιατρό σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμ-
βεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς ειδικοτήτων 

είναι γνωστό ότι θα εφαρμοστεί σταδιακά από 
1/1/2019 αναλογικά με το επίπεδο κάλυψης 
του πληθυσμού από οικογενειακούς ιατρούς. Μέχρι 
τότε οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να επισκέ-
πτονται δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό τους συμβε-
βλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Είναι γνωστό ότι έχει δρομολογηθεί μία σοβα-

ρή αλλαγή στο τοπίο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας στη χώρα, που περιλαμβάνει την ενίσχυση 
των δημόσιων δομών και τη σταδιακή ανάπτυξη ενός 
νέου μοντέλου στηριγμένου στον οικογενειακό γιατρό, 
την πρόληψη και την κοινοτική φροντίδα. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακοί 
γιατροί (ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και 
παιδιατρικής) έχουν επικουρικό ρόλο συμπληρώνο-
ντας τις υπηρεσίες που παρέχουν οι οικογενειακοί 
γιατροί των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ.

Από σήμερα αλλάζει το προηγούμενο στρεβλό 
σύστημα συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενεια-
κούς γιατρούς που ως γνωστόν, οι 200 επισκέψεις ε-
ξαντλούνταν τις πρώτες μέρες κάθε μήνα, με αποτέλε-
σμα την οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων.

Το νέο σύστημα συμβάσεων έχει ως κύρια χα-
ρακτηριστικά:

Η δέσμευση συγκεκριμένου χρόνου καθημερινά 
για την φροντίδα των πολιτών έτσι ώστε να συμπλη-
ρώνονται 20 ώρες την εβδομάδα για όλο το μήνα την 
έγκαιρη δήλωση ωραρίου, ημερών και ωρών εργασί-
ας ανά εβδομάδα με ανάρτησή τους στην είσοδο του 
ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα,

Διευκρινίζεται ότι:
Α) Με το παλιό σύστημα, οι περίπου 1700 συμ-

βεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γενικοί γιατροί, παθολό-
γοι, παιδίατροι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν 
περίπου 340.000 επισκέψεις μηνιαίως, ενώ προς το 
παρόν οι περίπου 600 που έχουν ήδη συμβληθεί, 
μπορούν, λόγω του αυξημένου διαθέσιμου χρόνου, 
να πραγματοποιήσουν περίπου 200.000 ραντεβού.

Να συνυπολογιστεί ότι ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να 
έχει ανοιχτή πρόσκληση για τη συμμετοχή ιδιωτών 
ιατρών στο δίκτυο των συμβεβλημένων του και ήδη 
καταγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ορ-
γανισμού ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι οι οικογενειακοί 
γιατροί που προσλαμβάνονται στις ΤΟΜΥ – των 
οποίων ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά 
μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης επαναπροκή-

ρυξης- ανταποκρίνονται ήδη σε ένα πολύ σημαντικό όγκο 
επισκέψεων για υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Πα-
ράλληλα, ακολουθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, η προ-
κήρυξη 450 θέσεων μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ, διαφόρων 
ειδικοτήτων, για τα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού 
τύπου όλης της χώρας.

Β) Το σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό για-
τρό σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμβεβλημένους με 
τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς ειδικοτήτων είναι γνωστό ότι θα εφαρ-
μοστεί σταδιακά από 1/1/2019 αναλογικά με το επίπεδο κά-
λυψης του πληθυσμού από οικογενειακούς ιατρούς. Μέχρι 
τότε οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να επισκέπτονται 
δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους για-
τρούς όλων των ειδικοτήτων.

Τέλος επισημαίνεται ότι τα έκτακτα και επείγοντα πε-
ριστατικά θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται χωρίς καμιά 
παραπομπή, σε όλες τις Μονάδες της Πρωτοβάθμιας (ΤΟ-
ΜΥ, Κέντρα Υγείας, πρώην μονάδες ΠΕΔΥ, Περιφερειακά 
Ιατρεία) και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης (Νοσοκομεία).»

Οικογενειακός γιατρός: Διευκρινίσεις 
για την εφαρμογή του νέου θεσμού
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