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Ράβε ψήλωνε στην Παιδεία 
και για να δούμε…

   Ανακοινώθηκαν χθες από τον  υπουργό Παιδείας, Κώστα 
Γαβρόγλου οι πολυαναμενόμενες αλλαγές για το Λύκειο και 
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περιλαμβάνει 
τεχνικές αλλαγές σε διαδικαστικά ζητήματα, αλλά και 
παρεμβάσεις γενικότερα. Για τους ενδιαφερόμενους είναι 
ένας μικρός «λαβύρινθος» για να κατανοήσουν αρχικά  πως 
θα πορευτούν τα πράγματα με το νέο σύστημα. Χωρίς να 
μπούμε σε λεπτομέρειες δείχνει σε πρώτη ανάγνωση μια 
προσπάθεια να ξηλώσουμε πράγματα για να εισάγουμε 
άλλα, τα οποία όμως κινούνται στην ίδια φιλοσοφία και 
βάση, πάνω κάτω. Οι τρεις κατευθύνσεις γίνονται τέσσερεις, 
βγάζουν τα Λατινικά γιατί βασίζονται στην αποστήθιση 
και εισάγουν την Κοινωνιολογία(που δεν βασίζεται στην 
αποστήθιση;;;), ενώ αντικαθίσταται η «Πολιτική Παιδεία» 
από το μάθημα «Πολίτης και Δημοκρατία», με αντίστοιχη 
αλλαγή του σχετικού βιβλίου. Αυτά τουλάχιστον στον 
κοινό νου μοιάζουν αλλαγές…για να κάνουν απλώς 
αλλαγές! Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή 
φιλοσοφίας και συνολική αναδιάρθρωση και όχι λίφτινγκ, 
που απλώς ανακατεύουν την κατάσταση και μπερδεύουν 
μαθητές και δασκάλους. Ας καταλήξουν σε ένα σύστημα 
που δεν θα έχει ως ημερομηνία λήξεως την έναρξη θητείας 
του επόμενου υπουργού που θα έρθει για να καταργήσει 
με την σειρά του όλα τα προηγούμενα. 
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Μωυσέως Προφήτου, Βαβύλα ιερομ.,

Ερμιόνης μαρτ.

Ηλεκτρονικά
από τον Οκτώβριο

οι οικοδομικές  «e-άδειες»

Ηλεκτρονικάθαγίνεταιστοεξήςηέκδοσηήηαναθεώρηση
οικοδομικώναδειώναφούξεκινάειτονεπόμενομήναηπιλοτι-
κή λειτουργία τουσυστήματος έκδοσης, μεπλήρηδιαφάνεια,
όπωςυποστηρίζειηκυβέρνηση.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται το
ΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδας (ΤΕΕ), αποτελεί μια σημαντι-
κή μεταρρύθμιση στα θέματα δομημένουπεριβάλλοντος και
συμβάλει στην αντιμετώπισηπαθογενειών τουπαρελθόντος.
Τοπληροφοριακόσύστημαe- άδειες θα τεθεί σεπλήρη λει-
τουργίααπόταμέσαΟκτωβρίου,αφήνονταςτονπαραδοσιακό
τρόπος έκδοσης ή αναθεώρησης οικοδομικών αδειών στο
παρελθόν, ενώ η διαδικασία αδειοδότησης απλοποιείται και
επιταχύνεται,όπωςείπεουπουργόςΓιώργοςΣταθάκης.

Εντάξει, καλά τα λενε στο υπουργείο… Στην πράξη θα
φανεί εάν όντως τοσύστημα θα απλοποιηθεί ή θα γίνειπιο
περίπλοκοαπόποτέ…

Για το φανάρι της Στρατού
ΜαςξαναθύμισανοιαναγνώστεςμαςαπότηνπεριοχήτηςοδούΣτρατούκαιτωνΕργατικώνΚατοικιώνΒέροιας,το

πρόβλημαμετοχειροκίνητοφανάρι,στούψοςτωνΛυκείων,τοοποίοδενέχειακόμαλυθεί,απόπέρυσι…
Ανοίγουνσελίγεςμέρεςτασχολείακαιτοεπισημαίνουμεγιαένανέλεγχοαπότηναρμόδιαυπηρεσία.
Επίσης,κλασικά,μπαίνεικαιπάλιτοερώτηματωνκατοίκωντηςπεριοχής:
Τίθαγίνειμετααδέσποτατηςγειτονιάς;Πέρσιείχαμεπεριστατικάμεμαθητέςπουφοβόντουσαννακυκλοφορή-

σουν,απότιςαγέλεςτωνσκυλιών.Φέτος;

Τσάντες, τετράδια 
και μολύβια,

κάποια παιδιά
τα έχουν 

μεγαλύτερη 
ανάγκη

Το Κοινωνικό ΠαντοπωλείοΔήμου
Βέροιας συγκεντρώνει σχολικά είδη εν
όψει της έναρξης της νέας σχολικής
χρονιάς.Τασχολικά είδη (καινούρια τε-
τράδια, μολύβια, βιβλία και τσάντες σε
άριστηκατάσταση)θασυγκεντρώνονται
στο χώρο τουΚοινωνικούΠαντοπωλεί-
ου ,Σταδίου51,από28Αυγούστου έ-
ως7Σεπτεμβρίουκαιώρες9:30-16:30.

Μεγρίφουςμιλάςστονγέροντα
Ρώτησαν τονΤζανακόπουλο, τον εκπρόσωπο της

κυβέρνησης,σεσυνέντευξήτουστονAlpha,γιατηπο-
λυσυζητημένημείωσητωνσυντάξεων.

 Και απάντησε: «Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, έ-
χωπει πάρα πολλές φορές το εξής. Ο στόχος του
πρωτογενούςπλεονάσματος για το 2019 μπορεί να
επιτευχθεί αντικειμενικά και χωρίς την εφαρμογή του
συγκεκριμένουμέτρου.Άρα,λοιπόν,αφούέχουμεόλα
ταστοιχείαστηδιάθεσήμαςμεβάσηταοποίαθαμπο-
ρέσουμεναβγάλουμεένααπολύτωςτελικόκαιοριστι-
κόσυμπέρασμαγια τοσυγκεκριμένο, θα κάνουμε και
τιςσχετικέςανακοινώσεις.Αυτήτηστιγμήσαςλέωότι
μεβάσητιςπροβλέψειςηπερικοπήτωνσυντάξεωνγια
το2019δενείναιένααναγκαίομέτρογιατηνεπίτευξη
τουπρωτογενούςπλεονάσματος».

Μεβάση τιςπροβλέψεις, διαβάζουμε και τα ζώδια
αν είναι…Γιατί να ρωτάμε υπουργούς και κυβερνητι-
κούςεκπροσώπους;

Επιστολήαπελπισίαςγιατηνκατάστασηστοχώρο
τηςεκκλησίαςτωνΑγίουΚυρήκουκαιΙουλίττας

Φωτογραφίες από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας
τωνΑγίουΚυρήκουκαιΙουλίτταςμαςέστειλεοαναγνώστης
μας ΙωάννηςΑντωνιάδης, ο οποίος επανειλημμένα απευ-
θύνθηκε στο«Λαό»διαμαρτυρόμενος για την κατάσταση
τουχώρου.

«Οφράκτηςπουυποτίθεταιότιπροστατεύει τηνεκκλη-
σίαείναισχεδόνανύπαρκτος.Οπροαύλιοςχώροςέχειγίνει
στέκικακοποιώνστοιχείωνκαιναρκομανών.Αυτόφαίνεται
από τιςσύριγγεςπουυπάρχουνστο έδαφος και τις είδαν
καιαστυνομικοίτουτμήματοςΑσφαλείαςΒεροίας.

Επίσηςφαίνονται και τασκουπίδιαπουυπάρχουν εκεί
καιαπαξιώνουντομνημείο.

Εξ αιτίας τηςπλήρουςαδιαφορίας και αναλγησίας της
ΕφορίαςΑρχαιοτήτων Βεροίας οι οποίοι ειδοποιήθηκαν
πολλούς μήνες πριν για ότι συμβαίνει, το σπίτι μου επί
της οδούΚοντογεωργάκη12 έχει γίνει δύοφορέςστόχος
διαρρηκτώνοι οποίοι μπήκαναπόαυτόν τονφράκτη,πα-
ραβίασαντοπαράθυροτουσπιτιούμουπουείναιπροςτον
ΆγιοΚύρηκο και άρπαξαν κυρίως κοσμήματα και κειμήλια
μεγάληςσυναισθηματικήςαξίας»,γράφειμεταξύάλλωνοκ.
Αντωνιάδης.

Τελευταίατουελπίδαναγνωστοποιηθείτοπρόβλημακαιναδοθείκάποιαλύσηαπότουςαρμόδιους.
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Σύμβαση έργου με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων» υπογράφτηκε, την 
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, μεταξύ του Δήμαρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου 
Βοργιαζίδη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών, Αθανάσιου Σιδηρόπουλου και του εκ-
προσώπου του κ. Νικολάου Καϊσίδη, ανάδοχου εργολάβου. 

Το έργο δημοπρατήθηκε με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας 
της ΕΑΑΔΗΣΥ. Οι εργασίας που προβλέπονται στη σύμβαση περιλαμβάνουν 
μικρά τεχνικά έργα (κιβωτοειδείς οχετούς, ιρλανδικές διαβάσεις, διαβάσεις από 
τσιμεντοσωλήνες κ.α.), στα αγροκτήματα Φυτειάς, Ράχης, Καστανιάς, Γεωργια-
νών και Τριλόφου. 

Με την ολοκλήρωσή τους τα έργα συντήρησης αναμένεται να συμβάλλουν 
σημαντικά στη βελτίωση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας των παραπάνω τοπι-
κών κοινοτήτων, διασφαλίζοντας την  ομαλή και ασφαλή πρόσβαση του τοπικού 
αγροτικού πληθυσμού στα αγροτεμάχια των συγκεκριμένων περιοχών. 

Υπογράφηκε η σύμβαση από τον Δήμαρχο

Έργα βελτίωσης αγροτικών δρόμων σε Φυτειά, 
Ράχη, Καστανιά, Γεωργιανούς και Τρίλοφο

   Το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον χώρο 
της κατασκήνωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακε-
δονίας (ΚΚΠΚΜ) «Νηρηΐδες» η γιορτή λήξης της φετινής κατασκηνωτι-
κής περιόδου. Η Πρωτοβουλία για το Παιδί (ΠγτΠ), που φιλοξενήθηκε 
στην κατασκήνωση και ως Σπίτι της Βεργίνας και ως Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας ΚΗΦ), έλαβε μέρος στη γιορτή με θεατρικό δρώμενο του Ερ-
γαστηρίου Θεατρικής Έκφρασης του ΚΗΦ, με παιδιά και εθελοντές της, 
υπό την επιμέλεια της Ειδικής Παιδαγωγού του Ευφροσύνης Κιατικίδου. 

   Ακολούθησε τελετή αδελφοποίησης της Δομής του ΚΚΠΚΜ με 
τον Οργανισμό μας και ιδιαίτερα με τη Δομή του ΚΗΦ, δηλ. δύο Δομών 
συγγενικής στοχοθεσίας, που εργάζονται στην αποϊδρυματοποίηση και 
στην πρόληψη της κατάληξης παιδιών δυσλειτουργικών οικογενειών 
στην παρανομία ή στην τοποθέτηση σε Ιδρύματα. Το Πρωτόκολλο 
υπέγραψαν εκ μέρους του ΚΚΠΚΜ η Πρόεδρός του κυρία Συλβάνα Κα-
ρασαββίδου και εκ μέρους τη ΠγτΠ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αριστοτέλης 
Σιδηρόπουλος.

   Η αδελφοποίηση των δύο Δομών στοχεύει:
-Στη διεξαγωγή κοινών εκδηλώσεων επιστημονικού και ενημερωτι-

κού χαρακτήρα
-Στην ανταλλαγή καλών πρακτικών  και εργαλείων δουλειάς
-Την  προώθησης του εθελοντισμού και δράσεων επιμόρφωσης των 

εθελοντών

-Στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης των 
παιδιών και αμοιβαίας φιλοξενίας

-Στη σφυρηλάτηση δεσμών φιλίας 
μεταξύ των παιδιών και συνεργασίας 
μεταξύ του προσωπικού

-Στη συνένωση των δυνάμεων για 
την επίτευξη θεμιτών και κρίσιμων διεκ-
δικήσεων

-Στην ανάπτυξη νεωτερικών ιδεών
   Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, διε-

ξήχθη στον ίδιο χώρο η Ημερίδα «Το Ί-
δρυμα, τελευταίος σταθμός» στην οποία 
συμμετείχαν έγκριτοι εισηγητές από τα 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας όλης της 
χώρας. Η ΠγτΠ έλαβε μέρος ως φιλοξε-
νούμενος φορέας, με την εισήγηση της 
Ψυχολόγου της κυρίας Μαρίας Πανταζή 
«Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ως ε-
ναλλακτική μορφή προστασίας παιδιών 
σε κίνδυνο».

Τέσσερις ομάδες προσανατολισμού, όσα και τα ε-
πιστημονικά πεδία, σχολές ελεύθερης πρόσβασης, 
αλλαγές στις εξετάσεις για το απολυτήριο, κατάργηση 
των Λατινικών και αντικατάστασή τους από την Κοινωνι-
ολογία, κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας, καθώς 
επίσης και κατάθεση μηχανογραφικού πριν από την 
έναρξη της Γ’ λυκείου, είναι οι βασικές βελτιώσεις για το 
σύστημα εισαγωγής που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός 
Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου.

Αναλυτικότερα, οι βασικές αλλαγές, που αφορούν 
μόνο τα Γενικά Λύκεια και που θα ισχύσουν από το σχο-
λικό έτος 2019-20, είναι οι εξής:

Αναμόρφωση της Β’ και Γ’ λυκείου
Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου, οι ε-

γκύκλιες σπουδές θα ολοκληρώνονται στη Β’ Λυκείου. 
Προς το παρόν, η μόνη αλλαγή για τη Β’ Λυκείου, που 
θα εφαρμοστεί από τώρα, δηλαδή, από το σχολικό έτος 
2018-19, αφορά το μάθημα της «Πολιτική Παιδεία» που 
αντικαθίσταται από το μάθημα «Πολίτης και Δημοκρα-
τία», με αντίστοιχη αλλαγή του σχετικού εγχειριδίου.

Στην Γ’ λυκείου, οι αλλαγές είναι οι εξής:
Οι τρεις Ομάδες Προσανατολισμού, γίνονται τέσσερις. Κα-

θεμία από τις Ομάδες, αντιστοιχεί σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.
Τα βασικά μαθήματα της κάθε ομάδας είναι τα ίδια 

με την αντίστοιχη σημερινή Ομάδα Προσανατολισμού, 
με εξαίρεση την αντικατάσταση των Λατινικών από το 
μάθημα της Κοινωνιολογίας.

Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου ανέφερε 
σχετικά ότι το μάθημα των Λατινικών με τον τρόπο που 
διδάσκεται και εξετάζεται βασίζεται στην αποστήθιση. 

«Εμείς θέλουμε να υπονομεύσουμε την αποστήθιση», 
σχολίασε σχετικά ο κ. Γαβρόγλου.

Επίσης, τα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Νεο-
ελληνική Λογοτεχνία ενοποιούνται στο μάθημα Νεοελλη-
νική Γλώσσα και Γραμματεία, το οποίο είναι εξεταζόμενο 
για όλους τους υποψηφίους.

Η σημερινή Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών διαιρείται σε δύο Ομάδες Προσανατολισμού, 
την Ομάδα Προσανατολισμού «Θετικές Σπουδές» και 
την Ομάδα Προσανατολισμού «Σπουδές Υγείας». Η 
πρώτη οδηγεί στο δεύτερο και η δεύτερη στο τρίτο Επι-
στημονικό Πεδίο -- Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 
και Επιστήμες Υγείας και Ζωής, αντίστοιχα.

Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ε-
μπλουτίζεται με περιεχόμενο που σχετίζεται με την κοι-
νωνική διάσταση της Οικονομίας.

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού περιλαμβάνει μόνο 
τα μαθήματα στα οποία οι υποψήφιοι θα εξεταστούν 
τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή τους 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συντελεστές βαρύτη-
τας καταργούνται και όλα τα μαθήματα έχουν την ίδια 
βαρύτητα.

Για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται τρία 
μαθήματα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία (6 ώρες), Θρησκευτικά (1 ώρα) και Φυσική 
Αγωγή (2 ώρες), ενώ για το εσπερινό Γενικό Λύκειο 
προβλέπονται δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας, Νεοελ-
ληνική Γλώσσα (6 ώρες) και Θρησκευτικά (1 ώρα).

Επιπλέον, για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέ-
πονται δύο διδακτικές ώρες για ένα μάθημα επιλογής. 

Στις επιλογές περιλαμβάνονται ειδικά μαθήματα που οι 
υποψήφιοι μπορεί να χρειαστούν και για την εισαγωγή 
τους σε κάποια Τμήματα.

Τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού απο-
τελούν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, με έξι 
διδακτικές ώρες για το καθένα. Αυτό δε σημαίνει ανά-
λογη αύξηση της διδακτέας/εξεταστέας ύλης. Η ύλη θα 
αυξηθεί σε κάποια μαθήματα, αλλά σε καμία περίπτωση 
αναλογικά με την αύξηση ωρών

 Τέλος, για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται 
τρεις ώρες ανά εβδομάδα, μία για καθένα από τα μαθή-
ματα των Ομάδων Προσανατολισμού κατά τις οποίες 
κάθε εκπαιδευτικός θα είναι διαθέσιμος για συνεργασία 
με τους μαθητές του, για συζήτηση εργασιών, επίλυση 
αποριών κ.λπ.

 Το νέο απολυτήριο
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η πρόταση του υ-

πουργείου για τον τρόπο απόκτησης του απολυτηρίου, 
αυτός παραπέμπει σε ένα τύπο περιφερειακών ή μίνι 
πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι βαθμοί των τετραμήνων θα διαμορφώνονται για 
όλα τα μαθήματα εκτός της Φυσικής Αγωγής, από ωρι-
αία διαγωνίσματα και εργασίες, όπως συμβαίνει και σή-
μερα. Οι γραπτές ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις 
του Ιουνίου θα γίνονται στα τέσσερα εξάωρα μαθήματα 
(που αναφέρθηκαν παραπάνω), τα ίδια στα οποία θα 
εξετάζονται στη συνέχεια όσοι επιλέξουν να συμμετά-
σχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες, ανά δήμο στις 
μεγάλες πόλεις και ανά νομό στην επαρχία. Τα θέματα 
σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα προετοιμάζονται από 

ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά ομάδα και 
το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση 
ομάδας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος. Τα 
θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές των 
σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας και η εξέταση θα 
είναι δίωρη. Επιτηρητές θα είναι οι καθηγητές των δημό-
σιων σχολείων αλλά διαφορετικής ειδικότητας από την 
ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος. 
Σημειώνεται, ότι ο βαθμός του απολυτηρίου συμμετέχει 
στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης στα ΑΕΙ για 
όσους υποψήφιους επιλέξουν να λάβουν μέρος στις 
πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι παρεμβάσεις στο σύστημα εισαγωγής στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για τον νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, που προτείνει το υπουργείο, ο κ. Γαβρόγλου 
τόνισε ότι πρόκειται για ένα σύστημα «μη στατικό», το 
οποίο ενέχει μια «προοπτική κατάργησης του απάν-
θρωπου συστήματος» που ισχύει σήμερα. «Αποτελεί τα 
πρώτα στέρεα βήματα», είπε.

Στόχος, όπως είπε, είναι να δώσει βαθμιαία σε όλο 
και περισσότερους νέους τη δυνατότητα να εισάγονται 
στα ΑΕΙ της χώρας με μόνο εισιτήριο το αναβαθμισμένο 
απολυτήριο του Λυκείου και να μπορούν να σπουδάζουν 
στον επιστημονικό τομέα όπου επιθυμούν.

Εφαρμογή των αλλαγών
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου 

Παιδείας, οι αλλαγές θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 
2019-20, δηλαδή από τη «φουρνιά» των παιδιών που 
φέτος θα ξεκινήσουν να φοιτούν στη Β’ λυκείου.

Αδελφοποίηση της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί»  
με τη Δομή του ΚΚΠΚΜ «ΘΕΤΙΣ»

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές στο νέο τρόπο 
εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ



Άνοιξε  τις πύλες του 
το 2ο Naoussa Street Festival

Με επιτυχία ξεκίνησε το 2ο 
Naoussa Street Festival, το 
βράδυ της Κυριακής στη Νάου-
σα, στο πάρκο της Αγίας Παρα-
σκευής. Οι Vanilla Swing ξεσή-
κωσαν τον κόσμο, ο οποίος α-
νταποκρίθηκε στο κάλεσμά τους 
και χόρεψε σε ρυθμούς σουίνγκ.
Το συγκρότημα αποτελούνταν 
από τους: Λήδα Αγγελάκη (φω-
νή), Παναγιώτης Παπαπορφυ-
ρίου (κιθάρα), Αντρέ Νικάκης 
(μπάσο), Νίκος Παπαβρανού-
σης (τύμπανα).

Άλλη μία συναυλία έγινε 
χθες βράδυ στον πεζόδρομο 
της Σολωμού, από τους No 
Name Band, ένα νεανικό συ-
γκρότημα που απαρτίζεται από 
μαθητές του 2ου Λυκείου Νά-
ουσας. Συμμετείχαν οι: Μαριάμ 
Σεπιτάνου-Χατζηστυλλή Στεφα-
νία-Δέσποινα Μητσιάνη φωνή), 
Δημήτρης Ζιώτας (Κρουστά), 
Γιάννης Γαλίτης (Κλαρίνο-α-
κορντεόν), Φανή Κοτζιάμπαση 
(Σαξόφωνο), Αναστάσης Στοΐ-
δης (Κιθάρα), Αλέξανδρος Φει-
δάντσης (Μπουζούκι-κιθάρα), 
Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης 
(Μπουζούκι), Κωνσταντινος Δι-
αμαντής (Κρουστά).

Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου
Veria Hip Hop Festival με ράπερ 

Anser στο  
Μπάσκετ  Εληάς 
Η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας , συνεπής στο λόγο 

της , υποδέχεται τον κεντρικό πρωταγωνιστή της 
ελληνικής ραπ σκηνής  Anser  μαζί με την παρέα 
του,  σε αφιερωμένη στους νέους της πόλης μας 
και της περιοχής μας!

Με ένα flow που πετάει φωτιές, πολυετή και 
γεμάτη highlights πορεία στον χώρο του εγχώριου 
hip hop, αλλά και κομμάτια που αθροίζουν εκα-
τομμύρια views στο YouTube, ο Anser πρωταγω-
νιστεί εδώ και χρόνια στην ελληνική rap σκηνή. Η 
προσοχή του στους στίχους, το καλό γούστο στην 
επιλογή των beats για τα τραγούδια του και οι 
εκρηκτικές του συναυλίες τον έχουν αναδείξει σε 
αγαπημένο ενός μεγάλου κομματιού των φίλων 
του hip hop  

Γήπεδο Μπάσκετ  Εληάς «Άρης Γεωργιάδης» / 
Κυριακή 9/9 9.00μ.μ. /ΕΊΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διοργάνωση : ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με την υποστήριξη του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας 

Δεν βγαίνει συχνά σε καλοκαιρινές συναυλίες. Το κάνει 
όταν υπάρχει ενδιαφέρον και λόγος. Όμως χθες βράδυ 
ήταν εδώ με τον Ευστάθιο Δράκο, με τραγούδια από τον 
δίσκο «Το βαλς των χαμένων μετά» σε στίχους του Νίκου 
Μωραίτη, αλλά και  πολλά δικά της τραγούδια. 

Δήμητρα Γαλάνη, αγαπημένη, τόσα χρόνια… Μια ζωή 
μουσική και τραγούδια, που ζουν μέσα μας σκαλίζοντας 
παρελθόν και παρόν!

 Μιλήσαμε μαζί της στον ΑΚΟΥ 99.6 στις «πρωινές 
σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση και για μια φορά 
ακόμα διαπιστώσαμε, γιατί έχει να σου πει πολλά, ακόμα 
και στον ελάχιστο ραδιοφωνικό χρόνο…

«Από την αρχή, ξεκίνησα από τους μεγάλους μου 
δασκάλους, τον Χατζιδάκι, τον Τσιτσάνη, τον Μάνο Λοϊζο, 
τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον Γιάννη 
Σπανό, άνθρωποι οι οποίοι με φωτίσανε. Δεν είναι απλά 
ότι μου γράψανε τραγούδια, είναι ότι μαθήτευσα δίπλα 
τους. Είναι σαν να έχω πάρει 4-5 πτυχία».

Τι κρατάτε από αυτή τη μαθητεία;
Είναι πολλά και ξεχωριστά. Από τον καθένα έχεις 

ξεχωριστά πράγματα. Αλλά υπάρχει ένα, το οποίο εί-
ναι κυρίαρχο στοιχείο σ’ όλες αυτές τις μεγάλες αξίες 
δημιουργών κι αυτό είναι το αξιακό τους σύστημα, ο 
τρόπος που αυτοί αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη αξία, 
τις πανανθρώπινες αξίες. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει 
με διαφορετικό τρόπο τη ζωή, διαφορετικές γενιές, με 
αλληλεγγύη. Και αυτό το αξιακό σύστημα, είναι αυτό που 
έχω διακρίνει να είναι κοινό σ’ αυτούς τους μεγάλους δη-
μιουργούς. Το κουβαλάω μέσα μου και θα το φέρω μέχρι 
να κλείσω τα μάτια μου. Εγώ από μικρή, 16-17 χρονών, 
όταν ξεκίνησα, είχα το προνόμιο να πίνω καφέ με τον Χα-
τζιδάκι και τον Γκάτσο. 

 Σας φαίνεται σαν ψέματα;
Όχι. Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, πιστεύω στις συ-

γκυρίες και συγκυριακά ήμουν πολύ τυχερή γιατί μπήκα 
σ’ αυτή την ιστορία κι ενδιαφέρθηκαν για μένα αυτοί οι 
άνθρωποι όταν ήταν τα πράγματα ακόμα πολύ ζωντανά 
και παραγωγικά για τους ίδιους. Οπότε αυτό με τύλιξε 
από την αρχή θετικά. Δεν μ’ αρέσουν οι νοσταλγίες, δεν  
είμαι άνθρωπος της νοσταλγίας, δηλαδή «τι καλά που 

ήταν τότε…». Όχι. Καλά είναι και τώρα. Και καλά θα είναι 
και αύριο, εφόσον κρατάμε μέσα μας αυτό που λέγεται 
άνθρωπος. Η Ελλάδα φτωχή ήταν, ξέρετε, πάντοτε, αλλά 
ζούσαμε σαν πλούσιοι, όχι πλούσιοι για να πάρουμε μια 
ακριβή τσάντα, αλλά πλούσιοι γιατί φτιάξαμε ένα ωραίο 
φαγητό και μπορούσαμε να το μοιραστούμε με τους 
γείτονες. Οι νεότερες γενιές, παιδιά που γεννήθηκαν α-
πό το 1980 και μετά δεν το ξέρουν αυτό. Γνωρίζουν μια 
πλαστική ευμάρεια, δεν ξέρουνε αυτή την αλήθεια, ότι 
μπορούσες να ζεις και με λίγα, όταν υπάρχουν αξίες και 
αισθήματα. 

 Όλους μας προβληματίζει αυτό, αλλά με τους 
ρυθμούς που ζούμε…

 Αυτό είναι. Η καθημερινότητα μας τα καταπίνει όλα. 
Απ’ την άλλη μεριά, όμως, πρέπει να σκεφτούμε, ότι αυτό 
είναι που θέλουμε γενικά; Ένα σύστημα, παγκόσμια, το 
οποίο είναι άρρωστο, δεν είναι υγιές. Λίγο να ενημε-
ρωθείς το καταλαβαίνεις. Ένας νοσηρό κερδοσκοπικό 
σύστημα-δεν θα πω την έννοια καπιταλισμός- το οποίο 
έχει αρρωστήσει, έχει γίνει άπληστο, καμία σχέση με τον 
καπιταλισμό που ξέραμε. Είναι καπιταλισμός με κομ-
μουνιστικά έργαλεία. Είναι απίστευτο! Δεν είναι έτσι τα 
πράγματα και πρέπει να βρούμε εμείς τις λύσεις, δεν θα 
τις βρουν οι εξουσίες. Εμείς είμαστε το κράτος, δεν είναι 
άλλοι. Οι άλλοι το διαχειρίζονται… Είδατε, μπήκαμε σ’ 
αυτή την συζήτηση… Εμείς όμως λέμε τραγούδια για να 
απαλύνουμε την ψυχή. Τα τραγούδια σε κάνουν να σκέ-
φτεσαι και ησυχάζουν την ψυχή σου. Ο Στάθης ο Δράκος 
που κάνουμε μαζί συναυλίες, είναι ένα εξαιρετικό παιδί, 
νέο, είναι αυτή η γενιά των ανθρώπων που ούτε καλά- 
καλά ξέραμε ότι υπήρχαν και που σιγά-σιγά αναδεικνύ-
ονται μεγάλα ταλέντα. Ο Νίκος ο Μωραϊτης έγραψε ένα 
πολύ θετικό μήνυμα σε σχέση μ’ αυτό το πράγμα που 
ζούμε και νομίζω ότι εκφράστηκε και έδεσε τέλεια και γι’ 
αυτό ο κόσμος το αγάπησε τόσο πολύ, γιατί σου δίνει μια 
αίσθηση αισιοδοξίας, μια αίσθηση ελπίδας όταν κοιτάς 
τα πραγματικά αισθήματα και φεύγεις λίγο από την τόσο 
θλιβερή καθημερινότητα.

 Που θα σας βρει  ο χειμώνας που έρχεται ή που 
θα τον βρείτε εσείς;

Εγώ πλέον παίζω αραιά και που, μόνο σε πράγματα 
που θεωρώ ότι έχουν λόγο για να εκφραστώ. Το αμέσως 
επόμενο Σάββατο έχουμε μία συναυλία στο Ηρώδειο στη 
μνήμη του Μάνου Λοϊζου με την Κρατική Ορ-
χήστρα Θεσσαλονίκης και τραγουδάω εγώ, η 
Γιώτα Νέγκα και ο Φοίβος Δεληβοριάς και τον 
Δεκέμβριο θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον 
Βασίλη Τσιτσάνη με τη Νατάσα Μποφίλιου 
και τη νέα ορχήστρα «Τσιτσάνης». 

Ετοιμάζετε κάτι σε μουσική και στίχο;
Πολλά. Και για νέα παιδιά και γενικά. Αυτό 

είναι στην καθημερινότητά μας. Όταν είναι 
κάτι έτοιμο, ενημερώνουμε. 
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ ΜΑ ΠΟΙΑ ΠΑΠΙΑ (ΜΕΤΑ-

ΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΟΥΡΓΟΣ, ΝΤΙ-
ΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΡΤΑ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η ΠΤΩΣΗ
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Προβολές:  Παρασκευή 31/8 – Σάββατο 1/9 στις 

20.00 στην Αιθ1 και  21.15 στην Θερινή
Πέμπτη 30/8 – Κυριακή 2/9 – Δευτέρα 3/9 – Τρί-

τη 4/9 –Τετάρτη 5/9 στις 21.15 στην Θερινή
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα με-

ταφερθεί στην Αίθουσα 1)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΚΟΥΑΡΙ
Ηθοποιοί: ΤΟΜ ΚΡΟΥΖ, ΜΙΣΕΛ ΜΟΝΑΓΚΑΝ, 

ΧΕΝΡΙ ΚΑΒΙΛ, ΡΕΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΣΑΪ-
ΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΒΙΝΓΚ ΡΕΪΜΣ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/8/18 - 5/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Αποστόλου-Ιωάννη και της 
Καλλιόπης, το γένος Φωτόπου-
λου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Γεωργίου 
και της Αικατερίνης, το γένος Κο-
ρώνα, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας.

Δήμητρα Γαλάνη στον ΑΚΟΥ 99.6: 
«Κουβαλάω πάντα μέσα μου το αξιακό 

σύστημα των μεγάλων δημιουργών 
που μαθήτευσα δίπλα τους»



Στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους ξεκινάει 
σε όλη την επικράτεια η συγκομιδή ακτινι-
δίων της ποικιλίας Hayward, συμπεριλαμ-
βανομένου του κλώνου 8 Hayward, ενώ 
η εμπορία τους (λιανική-χονδρική) στην 
εγχώρια αγορά ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 
κάθε έτους.

Για τις υπόλοιπες ποικιλίες ακτινιδίων 
δεν θα εκδίδονται πλέον αποφάσεις έ-
ναρξης συγκομιδής από τις κατά τόπους 
ΔΑΟΚ. Επομένως, οι υπεύθυνοι για τη 
συγκομιδή των ακτινιδίων συγκομίζουν τα 
ακτινίδια χωρίς την έκδοση αποφάσεων 
έναρξης συγκομιδής.

Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή ακτι-
νιδίων υποχρεούνται να καταθέτουν στη 
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης υπεύθυ-
νη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν την 
ημερομηνία συγκομιδής των ακτινιδίων και 
τη συγκομισμένη ποσότητα.

Η υπηρεσία θα διενεργεί ελέγχους κατά το στάδιο της τυποποίησης-συσκευασίας των ακτινιδίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προϊόν έχει απο-
κτήσει τουλάχιστον 6,2º Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά 
ουσία 15%.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, οι αντίστοιχες 
παρτίδες θα καταστρέφονται και οι υπεύθυνοι θα παραπέμπο-
νται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα παιδικά 
τμήματα Ζωγραφικής του «Προμηθέα»

Έναρξη τμημάτων 
από τις αρχές του Ο-
κτώβρη

Τα μαθήματα θα 
πραγματοποιούνται 
μια φορά την εβδομά-
δα στο χώρο του συλ-
λόγου και η διάρκειά 
τους θα είναι 90΄. 

Υπεύθυνη των τμη-
μάτων είναι η ζωγρά-
φος Τζένη Αρχοντή.

Για πληροφορίες 
και εγγραφές παρα-
καλούμε να απευ-
θυνθείτε στα τηλέ-
φωνα 2331028663, 
6932330078 ή στο 
χώρο του συλλόγου 
(Ακροπόλεως 63 στον 
Προμηθέα ). Ώρες επι-
κοινωνίας: 6-9 μμ
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
   Συγχαίρω την αγαπημένη μου εγγονή ΜΑΡΙΝΑ 

ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ του Αναστασίου που πέρασε στη Σχολή 
Βαλκανικών Σπουδών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της εύχομαι πάντα επι-
τυχίες στη ζωή της.

Η γιαγιά
Ελισάβετ Γιτοπούλου
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΝΤΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
ΟΣ του Δημητρίου και της Βάϊας, 
το γένος Ντάβα, που γεννήθηκε 
στο Τύρναβο Λάρισας και κατοικεί 
στη Λάρισα και η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Διογένη και 
της Ελένης, το γένος Βοργιατζί-
δου, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Αθανασίου και της Γιαννούλας, το 
γένος Παπαδοπούλου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του 
Γεωργίου και της Μαριάνθης, το 
γένος Αντωνογιάννη, που γεννή-
θηκε στην Κοζάνη και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ηλία Βέροιας.

Έναρξη ηλεκτρονικών 
αιτήσεων στο Δημόσιο ΙΕΚ 
Βέροιας Εξαμήνου 2018Β
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγρα-
φούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικο-
τήτων που έχουν προκηρυχθεί για το εξάμηνο κατάρτισης 
2018Β. 

 Στο σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr 
Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Τρίτη 28 Αυγούστου 

2018 και ώρα 17:00 και θα κλείσει τη Τρίτη 4 Σεπτεμβρί-
ου 2018 και ώρα 15:00. 

Οι ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Βέροιας είναι οι εξής:
1 ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

3 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥ-

ΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
7 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
8 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
9 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡ-

ΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Επισημαίνεται ότι η φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ είναι δω-

ρεάν και παρέχεται αναβολή στράτευσης.

Στις 10 Οκτωβρίου η συγκομιδή 
ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward
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Φιλόπτωχος 
Αδελφότης
Κυριών Βέροιας

Πρόσκληση σε 
Θεία λειτουργία

Η Φιλόπτωχος 
Αδελφότης Κυριών 
Βέροιας, καλεί τις 
συνδρομήτριες, τους 
φίλους και φίλες της, 
το Σάββατο 8 Σε-
πτεμβρίου 2018, 
στη θεία λειτουρ-
γία για το Γενέσι-
ον  της  Υπεραγίας  
Θεοτόκου, που θα 
τελεστεί στον ιερό 
ναό της Παναγίας 
Περίβλεπτου. 

Μετά τη λειτουρ-
γία θα προσφερθεί 
στο εκκλησίασμα κέ-
ρασμα, στα γραφεία 
της Φιλοπτώχου.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 2 

Σεπτεμβρίου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Υπα-
παντής Βέροιας η Μαρίκα Ντί-
μου σε ηλικία 100 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 3 

Σεπτεμβρίου 2018 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Μ. Σάντας η Σουλ-
τάνα Γραμματικοπούλου σε 
ηλικία 86 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 3 

Σεπτεμβρίου 2018 στις 5.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μα-
ρίνας στην Αγία Μαρίνα Βέροι-
ας ο Ανδρέας Κασάπογλου 
σε ηλικία 92 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 3 

Σεπτεμβρίου 2018 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Φυτειάς η Καλλιό-
πη Ιωαν. Ντόκα σε ηλικία 80 
ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 2 Σε-

πτεμβρίου 2018 από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Νικολάου Φυτειάς ο γνωστός 
από το καφενείο στην κεντρική 
πλατεία του χωριού και το κρε-
οπωλείο, αλλά και την εμπορία 
ξυλείας Νίκος Τζίμπουλας του 
Κων/νου .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ
Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328
Fax    :  2332024260
E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ: 17049/3-9-2018
Περίληψη διακήρυξης δημόσιου 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
   Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγω-

νισμό  με αντικείμενο της σύμβασης  την  προμήθεια ε-
ξοπλισμού παιδικών χαρών για την τοποθέτηση τους σε 
υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Νάουσας   που είναι  
εγκατεστημένες ή εντός κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας 
του Δήμου Νάουσας ή εντός ιδιόκτητων οικοπέδων του 
Δήμου Νάουσας ή εντός ακινήτων, τα οποία έχουν παραχω-
ρηθεί κατά χρήση στο Δήμο Νάουσας ή εντός ακινήτων για 
τα οποία έχει ζητηθεί από το Δήμο Νάουσας η παραχώρηση 
της χρήσης τους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στόχος της προμήθειας είναι ποιοτική αναβάθμιση των 
παιδικών χαρών με στόχο την ασφαλή λειτουργία τους.: (Α/Α 
62505 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ) CPV : 37535230-8, 37535100-8, 
37535240-1, 44111700-8, 34991000-0

 Φορέας  υλοποίησης  της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δή-
μος Η.Π. Νάουσας.   Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με 
Κ.Α. : 02.30.7135.042  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2018 και του αντίστοιχου έτους  2019 .

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το 
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010  με το ποσό  
208.382,00 ευρώ  Α.Π.34502/9-7-2018  Απόφαση  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 Οι Προσφορές υποβάλλονται για ένα έως   τρία    τμήματα :
ΤΜΗΜΑ 1  : « ΟΜΑΔΑ  Ι OΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  », εκτι-

μώμενης αξίας 75.600,00  πλέον ΦΠΑ  24%. 
ΤΜΗΜΑ 2  : «ΟΜΑΔΑ  ΙΙ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ », εκτιμώμε-

νης αξίας .61.250,00  πλέον ΦΠΑ  24%.
ΤΜΗΜΑ  3 «ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ » εκτιμώμενης αξίας 

31.200,00  πλέον ΦΠΑ  24%.
  Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί 

σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία . Η σύμβαση θα ανατεθεί 
με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφορά  βάσει  τιμής . 

 Ημερομηνία  και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  η Τρί-
τη  4-9-2018   και ώρα 15.00 μμ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η  
Πέμπτη    27-9-2018 και ώρα 17.00μμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  
Tετάρτη   3-10-2018 και ώρα 10.30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπο-
γραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.
Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 
σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης 
δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών (άρθρο 2.2.2 
της διακήρυξης) Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 
ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει 
η διακήρυξη(άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης). Ο προμηθευτής στον 
οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της 
υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του 
Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής 
αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης) O χρόνος ισχύος 
της προσφοράς ορίζεται σε   7 μήνες .

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 4  μήνες  . 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται α-

ναρτημένα στο  www.naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, 
άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης 
στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Eγγραφές για νέες ειδικότητες 
στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ Βέροιας
Από τον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι, 
για το σχολικό έτος 2018-2019  εγκρί-
θηκε η εισαγωγή 6.260 μαθητών και 
μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ.

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 
ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές συνεχί-
ζονται έως 20/9/2018 για την συμπλήρωση των τμημάτων που παραμένουν α-
νοιχτά. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της ΕΠΑΣ 
Μαθητείας Βέροιας. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη είναι νέοι και νέες απόφοι-
τοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι 
οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και όσοι, α) 
Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ 
ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.   β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 
έως 2002   (ηλικίας 16 έως 23 ετών)

Στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Βέροιας  θα εισαχθούν 
εκατό  (100)  μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:   
1. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
20 μαθητές/τριες
2. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων        
20 μαθητές/τριες 
3. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
20 μαθητές/τριες 
4. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων                                     
20 μαθητές/τριες
5. Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου        
20 μαθητές/τριες 

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ 
και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που 
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο 
με την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας. 

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται: 
1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα 
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και 

έκτακτο. 
4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι 

αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει 
θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων 
μαθητών 

5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές 
6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις 
7. Αναβολή Στράτευση

Πληροφορίες εγγραφές :          
ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 
Δ/νση Ασώματα Ημαθίας Τ.K.59100,  
 τηλ. 23310 – 28167, 22397)    fb: ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 



Ο Δήμος Βέροιας διοργανώνει την Τετάρτη 5 Σε-
πτεμβρίου 2018 στις 9.00 το βράδυ, στο θέατρο Άλ-
σους «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»   συναυλία με το Βεροι-
ώτικο μουσικό σχήμα «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ». Η συναυλία 
διοργανώνεται από τις Αντιδημαρχίες Παιδείας και 
Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού (Τμή-
μα Κοινωνικής Πολιτικής , Κοινωνικό Παντοπωλείο 
και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας)  με την 
υποστήριξη της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και  έχει κοι-
νωνικό χαρακτήρα. Στόχος της είναι η ενίσχυση των 
δομών:  Κέντρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων 
στο στρατόπεδο «Αμαρτωλού Κόκκινου», Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ωστόσο όποιος επιθυ-
μεί μπορεί προαιρετικά  να συνεισφέρει  είδη πρώτης 
ανάγκης, όπως :- βρεφικά είδη (πάνες , μωρομάντηλα 

, βρεφικές κρέμες) -  τρόφι-
μα μακράς διάρκειας (λάδι, 
αλεύρι, όσπρια, κονσέρβες 
)

- προσωπικά είδη υγιει-
νής (σαπούνια, σαμπουάν, 
οδοντόκρεμες) 

- μη συνταγογραφούμε-
να φάρμακα (αντιπυρετικά, 
αναλγητικά , αντιφλεγμο-
νώδη , αντιβηχικά παιδικά 
και ενηλίκων) 

Είμαστε βέβαιοι ότι για 
ακόμη μια φορά οι δημότες 
μας θα δείξουν το κοινωνι-
κό τους πρόσωπο. 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 
«ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ»

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Απασχό-
λησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» και οι μαθητές 
του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αλεξάνδρει-
ας ευχαριστούν θερμά το 
Δήμο Αλεξάνδρειας, που 
για ακόμη μια χρονιά έ-
δωσε την δυνατότητα στα 
Άτομα με Αναπηρία του 
Δήμου να συμμετέχουν 
δωρεάν στο πρόγραμμα 
ιδιωτικής κατασκήνωσης 
στη Χαλκιδική. Η στήρι-
ξη που δείχνει ο Δήμος 
Αλεξάνδρειας στις οικογέ-
νειες των ΑμεΑ είναι συ-
γκινητική και πολύ σημα-
ντική για όλους μας.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ
 ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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  ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά:
1) Την κα. Πασχαλίδου Έφη για την δωρεά των  500 Ευρώ για την συμπλή-

ρωση 2 ετών από τον θάνατο του συζύγου της.
2) Την κα. Παρίση Όλγα για την δωρεά 50 Ευρώ ως οικονομική ενίσχυση.
3) Την εταιρία Globus Stationery Supplies και τους αδερφούς Κουλαξίζογλου 

για την προσφορά σχολικών ειδών.
4) Το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο και την κα. Χριστοδούλου Τασούλα για την 

προσφορά σχολικών ειδών.
5) Το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας για την προσφορά τροφίμων.

Τετραήμερη εκδρομή 
της Φιλοπτώχου Βέροιας

                                                      
    Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τετραήμερη 

εκδρομή, ( τρεις διανυκτερεύσεις) στη Σόφια, Μαύρη Θάλασσα: Μεσημβρία 
- Μπουργκάς- Αγχίαλος- Σωζόπολη-Βάρνα-Αλατζά, Φιλιππούπολη, στις 21-
24 Σεπτεμβρίου 2018. Τιμή προσιτή. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:  
2331064731, 2331028937, 6938755785, 6946425960

Ώρες λειτουργίας του Κοινωνικού 
Φροντιστήριου Βέροιας

Ανακοινώνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις εγγραφές των 
μαθητών Β’ Κ Γ’ Λυκείου προς το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που 
λειτουργεί για όγδοη συνεχή χρονιά υπό την αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας θα υ-
ποβάλλονται στο χώρο του Κοινωνικού στην οδό Περικλεούς 2 από τη Δευ-
τέρα 3 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 το πρωί 
στις 11.00 -13.00 και το απόγευμα στις 6.00- 8.00μμ.

Πληροφορίες :Διαχειριστική επιτροπή,
Ελενα Μυτηλέκα τηλ. 6975978717 Θανάσης Δέλλας τηλ.6936500076

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη εγώ και η οικογένειά μου, από καρ-

διάς, να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή της Χειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας κ. Δεμερτζίδη Χαράλαμπο 
και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις άριστες ια-
τρικές φροντίδες που μου παρείχαν για την αποκατάσταση της 
υγείας μου.

Τιτάγκος Θεμιστοκλής

Την Παρασκευή 7 
Σεπτεμβρίου στη Βέροια

Φεστιβάλ 
100 χρόνια 

ΚΚΕ – 50 
χρόνια ΚΝΕ
Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρί-

ου στις 7.00 μ.μ. στο Πάρκο Ελιάς 
στη Βέροια θα πραγματοποιηθεί 
το Φεστιβάλ 100 χρόνια ΚΚΕ – 50 
χρόνια ΚΝΕ της Τομεακής Ορ-
γάνωσης Ημαθίας της ΚΝΕ. Με 
σύνθημα τους στίχους του ποιητή 
Γιάννη Ρίτσου «Ήταν μακρύς ο 
δρόμος ως εδώ. Δύσκολος δρό-
μος!... Σίγουρος δρόμος… Τώρα 
είναι δικός σου αυτός ο δρόμος!» 
το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερω-
μένο στην συμπλήρωση 100 χρό-
νων ζωής και δράσης του ΚΚΕ και 
των 50 χρόνων της ΚΝΕ.

Η κεντρική ομιλία στο Φεστι-
βάλ θα γίνει από τον Νίκο Χρι-
στάνη, μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος Ελλάδας Το πρόγραμμα 
του Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει: • 
Συναυλία με μαθητικά συγκροτή-
ματα • Λαϊκό Γλέντι • Αφιέρωμα 
στα 50 χρόνια ΚΝΕ - 100 χρόνια 
ΚΚΕ • Έκθεση «Η συμβολή της 
ΚΝΕ στο μαθητικό κίνημα» • Β ι -
βλιοπωλείο Σύγχρονης Εποχής

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΚΥΡΙΜΚΥΡΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙ-
ΟΣ του Σταύρου και της Αικατερίνης, 
το γένος Γούνη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι 
Ημαθίας και η ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙ-
ΣΤΙΝΑ του Χαρίλαου και της Άννας, 
το γένος Μωϋσιάδου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής στην Πατρίδα Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 
Ιωάννη και της Ελένης, το γένος Αθα-
νασάκη, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΤΑΧΙΡΗ 
ΝΤΙΚΑΕΛΑ του Ίλλι και της Χατίμε, 
το γένος Μεμίσα, που γεννήθηκε στο 
Αργυρόκαστρο Αλβανίας και κατοικεί 

στα Τίρανα Αλβανίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τι-
ράνων Αλβανίας.

Αύριο από τον Δήμο Βέροιας
Συναυλία κοινωνικού 

χαρακτήρα με τον «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ» 
στο θέατρο Άλσους
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Αρκετά είναι τα έργα που πρέπει 
να γίνουν στο εγκαταλλελημένο 
δημοτικό Στάδιο Βέροιας μετά τον 

υποβιβασμό της Βασίλισσας του βορρά. 
μΗ επιστροφή του γηπέδου στον Δήμο 
Βέροιας ήταν ότι καλύτερο στην διαμάχη 
που υπήρχε με τον μεγαλομέτοχο Θόδωρο 
Καρυπίδη αφού με μπροστάρη τον Δήμο 
Βέροιας το γήπεδο μπορεί να γίνει και πάλι 
«κουκλί» και να χρησιμοποιείται από την 
ιστορική ομάδα. 

Ήδημετηνβοήθειαγεννήτριαςτοκακότομεγά-
λοστον χλοοτάπητα αποφεύχθηκεπρος τοπαρόν
αφούαπόσήμεραΤρίτημεενέργειεςτουΔήμουθα
γίνει η επανασύνδεση του ρεύματοςπράγμαπου
σημαίνειοτιθαμπορείναποτίζεταικανονικάενώαπ’
οτιέγινεγνωστόθαγίνεικαιεπανασποράσεπολλά
σημείαώστεναεπανέλθεισευψηλάεπίπεδαοχλο-
οτάπητας.

Αυτόθα γίνει τιςπροσεχείς μέρεςώστε να είναι
έτοιμογια τονφιλικόαγώναπουέχειπρογραμματι-
στείγιατις17ΣεπτεμβρίουμεταξύτωνΠαλαιμάχων
τηςΒέροιας και ομαδας του αρχηγού τηςΕθνικής
ομάδαςτου2004πουκατέκτησετοχρυσόΕυρωπαι-
κόΘοδωρήΖαγοράκη,καιοιεισπράξειςθαδοθούν
στηνΠρωτοβουλίαγιατοπαιδί.

Όμωςπαράλληλαμε τηνσυντήρηση τουαγωνι-
στικούχώρουσυνεργείατηςΕταιρείαςτωνΑδελφών
Μειμαρίδηαφιλοκερδώςπροχωράει στην βελτίωση
των κερκίδων (καθίσματα, διαχωριστικά, αλλαγή

πινακίδων κ.α)ώστε να αλλάξει η εικόνα και στην
εξέδρατηνσκεπαστή.Γίνεταιεπίσηςεπαναρίθμηση
τωνκαθισμάτων,ώστεναεκδοθούντανέαδιαρκεί-
αςγιατουςφιλάθλουςτηςβασίλισσαςτουβορρά.

Εντυπωσίασετονέοσήμα

ΜεχαράδέχτηκαοιφίλαθλοιτηςΒέροιαςτονέο
σήμεατηςομάδαςμετοβίντεοπουαναρτήθηκεστα
socianmediaκαισταsite.Μπορείτενατοαπολαύ-
σετεκαιστοlaosnews.gr.

Με τους καλύτερους οιωνούς 
συνεχίζεται η προετοιμασία 
των παλαιμάχων του ΓΑΣ 

-ΠΑΕ Βέροιασ για τον ποδοσφαιρικό 
φιλικό αγώνα της ομάδας τους με την 
αντίστοιχη ομάδα επίλεκτων της Εθνι-
κής Ελλάδας που το 2004 κετέκτησαν 
το πρωτάθλημα Ευρώπης. Μεταξύ 
αυτών οι Ζαγοράκης (αρχηγός) Καρα-
γκούνης, Τσάρτας, Καφές, Βάλλας, 
Σφακιανάκης, κ.α Ο φιλικός αγώνας 
θα διεξαχθεί στο δημοτικό στάδιο 
Βέροιας στις 5.30 μ.μ Δευτέρα 17 
Σεπτεμβρίου 2018 τα έσοδα του οποί-
ου θα προσφερθούν για το σύλλογο 
«πρωτοβουλία για το παιδί».

Ήδημέχρι στιγμής δήλωσανσυμμετοχή οι εξής
μάχιμοιποδοσφαιριστές.

Τάκης Παπατζίκος (πρόεδρος Παλαιμάχων)
ΧρήστοςΧωλόπουλος,ΛευτέρηςΚελεσίδης,Νίκος
Παπανώτας,Αντώνης Νατσιούρας , ΓιάννηςΜα-
ντζαρίδης, ΓιώργοςΜίλης,ΑνδρέαςΕλευθεριάδης,

ΜπάμπηςΣαββίδης , ΣταύροςΒεζυργιανόπουλος,
Χρήστος Υφαντίδης,Ανδρέας Καλτσάς, Μιχάλης
Αντωνίου,ΜπούληςΜελετίδης,ΕυθύμηςΧωματάς,
ΑντώνηςΤαντής,ΔημήτρηςΤσιούχας,Θωμάς και
ΓρηγόρηςΤρούπκος, ΣούληςΣταφυλίδης, Γιώργος
Φουλατσικλής,ΜανώληςΠαπαδόπουλος.

Επίσης γίνεταιπροσπάθεια για την ενημέρωση
παλαιμάχων παικτών  που βρίσκονται εκτός της
πόλις για να παρευρεθούν στον αγώνα. όπως οι
ΓιάννηςΣτόιος,ΆγγελοςΣπυρίδων,ΚώσταςΧαρα-
λαμπίδης,ΘωμάςΛιόλιος(Λευκάδα)ΓρηγόρηςΚάκ-
καλης,ΧρήστοςΓιατζιτζόπουλος,ΔημήτρηςΓκέσιος,
ΘανάσηςΠεραχωρίτης (Κόρινθο)ΓιάννηςΔανδέλης
καιΓιώργοςΡαντίδης.

Το κωουτσάρισμα τηςομάδας το έχει ο Γιώργος
Χατζάραςμεβοηθούς τονΧριστόφοροΠουρσανίδη
καιτονΣούληΣταφυλίδη.

Κοντάστηνομάδαθαβρεθούνόπωςπάνταοιοι
μημάχιμοιΘέμηςΘεοδωρίδης,ΠαναγιώτηςΜιχαη-
λίδης,ΘωμάςΠαπαδόπουλος,ΖήσηςΜήττας,Γιάν-
νηςΠαπαφωτίου,ΧάρηςΜπλατσιώτης ,Θόδωρος
Τοπαλίδης,ΚώσταςΑραμπατζής,ΜπάμπηςΑκριβό-
πουλος,ΣτλεργιοςΚαλπάκηςκαιΓιώργοςΣιούτης.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώκαι τα έσοδα
τουαγώναθαδιατεθούνγιατηνενίσχυσητης«Πρω-
τοβουλάιςγιατοΠαιδί».

ΈργαστοΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας.
ΕπανασύνδεσητουΗλεκτρικού

ρεύματοςαπότονΔήμο

Φιλικό παλαιμάχων Βέροιας. Θέαμα, 
θαυμασμός και κοινωνική προσφορά

Γιώργος Τσικίνας:
«Στην οικογένεια μου 
αφιερώνω το βραβείο»

Οπροπονητής της γυναικείας ομάδας
χάντμπολ τουΦίλιππου Βέροιας Γιώργος
Τσικίνας μέσααπό τονπροσωπικό του λο-
γαριασμό στο facebook ευχαρίστησε από
καρδιάς τις αθλήτριες και τους συνεργάτες
του,ενώαφιέρωσετοσυγκεκριμένοβραβείο
στηνγυναίκατουκαιστονεογέννητογιοτου.

Αναλυτικάητοποθέτησήτου:«Είναιπολύ
σημαντικό στη ζωή μας να έχουμε επιτυχί-
ες....Τοπιοσημαντικόόμωςείναιναέχουμε
ανθρώπους δίπλα μας, οι οποίοι μας στη-
ρίζουν καιστις επιτυχίεςαλλά καιστις απο-
τυχίες!Ευχαριστώμέσααπό την καρδιάμου
τιςαθλήτριεςμουγιατηνάψογησυνεργασία,
τοναδερφόκαισυνεργάτημουπουβρίσκε-
ται δίπλα μου στην οργάνωση της ομάδας
μας και όχι μόνο, την διοικούσα επιτροπή
του γυναικείου τμήματος τουΦιλίππουΒέ-
ροιας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη
καιπάνωαπόόλους τηνοικογένειάμου, τη
Λίναμουπουχωρίςαυτήνδενθαμπορούσα
ναπορευθώστοάθλημαπουτόσοαγαπάω!
Εξαιρετικάαφιερωμένηαυτήηδιάκρισηστη
Λίναμουκαιστονγιομας»!



CMYK
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Με το «δεξί» ξεκίνησαν οι αγώ-
νες του πανελληνίου τουρ-
νουά Ε1 για αγόρια 18 ετών 

για τον Δημοσθένη (Ντέμη) Ταραμον-
λή στα ανακαινισμένα γήπεδα του 
ΔΑΚ Μακροχωρίου την  προηγούμενη 

εβδομάδα.  Απόλυτος κυρίαρ-
χος του τουρνουά ο κορυφαίος 
ημαθιώτης τενίστας αυτήν την 
εποχή, που κατάφερε να κατα-
κτήσει την πρώτη θέση στα 
μονά και στα διπλά με παρτε-
νέρ του τον Χρήστο Νικολού-
λη(Ο.Α. Νίκαια Λάρισας).

ΟΝτέμηςστονδρόμογιατοντελικό
των μονών απέκλεισε τους: Τσάγκα-
νο(Ο.Α. Χολαργός) 6-0 6-1, Ζερβό(Ο.
ΑΚέρκυρας)6-26-1,στονημιτελικότον
Μπαλάφα(Α.Σ.Α.Λάρισας)2-66-26-3.
Στον τελικόαναμετρήθηκεμε τονΝικό-
λαοΜανόπουλο(ΦθιωτικόςΟ.Α.), 3-6
4-1 ret. ,οοποίοςεγκατέλειψεστοδεύ-
τεροσετλόγωτραυματισμού.

Στα διπλά κέρδισαν στον τελικό
τους Μπαλάφα-Μανόπουλο 6-2 6-0,
ενώ είχαν αποκλείσει τους αδερφούς
Ζησόπουλου(Ο.Α.Θες/νικης) 6-0 6-1,
Ρόζος(Ο.Α. Ιωαννίνων)-Ζερβός(Ο.Α.
Κέρκυρας)6-2ret..

O Ντέμης Ταραμονλής, παιδί μιας
«τενιστικής»οικογένειας,βρίσκεταιανά-
μεσαστους κορυφαίουςΈλληνες τενί-
στεςστηνηλικίατου,δουλεύεισυνεχώς

καιεξετάζειτιςπροοπτικέςπουανοίγονταιμπροστά
του.Πέρααπό τις ευχές όλων για νασυνεχίσει τις
επιτυχίες, χρήσιμο θα ήταν να υπάρξει έμπρακτη
στήριξη σε ένα τόσο μεγάλο ταλέντοπου έχει τις
δυνατότητες ναδοξάσει τηνΒέροια και τα ελληνικά
χρώματασεδιοργανώσειςκαιεκτόςΕλλάδας.

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιή-
θηκαν στα γήπεδα τηςΠτολεμαΐδας  οι αγώνες
τένις τουΠανελληνίουΤουρνουάΕ1 για κορίτσια
14ετών.

Τηνπρωτιάκαιτοκύπελλοτουτουρνουά«σή-
κωσε» ηΛένηΛαζαρίδου(Sarantovrises Tennis
Academy),πουστοντελικόαντιμετώπισετηΝικο-
λέταΠαρετζόγλου(Ο.Α.Πετρούπολης), την οποία
κέρδισε με 6-3 6-2, παίζοντας πολύ καλό τένις
και επιβάλλονταςαπόλυτα τοπαιχνίδι της. Για να

φτάσει η νεαρή τενίστρια στον τελικό, απέκλεισε
τις αθλήτριες Στράτη(Α.Ο.Α. Πατρών) με 6-3 6-
0, Σιλιντζίρη(Α.Σ. ΚολλεγίουΝτέρη) με 5-0 ret.,
Μπαξοπούλου(Α.Ο.Α.Υέλου) με 6-2 6-3 και στον
ημιτελικότηνΚασσή(Α.Ο.Α.Χαϊδαρίου)με6-36-3.

Ηνεαρήαθλήτριαμετάαπόεξαιρετικέςεμφανί-
σειςτηνφετινήχρονιάμεσυμμετοχέςσεπολλούς
τελικούς, κατάφερεναφτάσειστηνκατάκτηση του
πανελληνίου τουρνουά.Να τις ευχηθούμε και σε
επόμενεςδιακρίσειςκαιτρόπαια!

ΟΝτέμηςΤαραμονλής«σάρωσε»τα
κύπελλασεμονά-διπλάτουπανελληνίου
Ε1στααγόρια18μέσαστηΒέροια

Πρωτιά της Λένης Λαζαρίδου στο 
Πανελλήνιο Ε1 για κορίτσια 14 ετών

ΤοΣάββατο1Σεπτεμβρίου2018ολοκληρώθηκε
τοΠανελλαδικόΠρωτάθλημα τένις γιαΑγόρια και
Κορίτσιακάτωτων18ετών.Οιαγώνεςξεκίνησαν
τηνΤετάρτη29Αυγούστου τοπρωί,σταανακαινι-
σμέναγήπεδατένιςτουΔΑΚστοΜακροχώρι.

Διοργανωτής τουΠρωταθλήματος οΌΜΙΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΒΕΡΟΙΑΣ, με εντολή τηςΕλλη-
νικήςΦίλαθληςΟμοσπονδίαςΑντ/ρισηςΕ.Φ.Ο.Α.
και της Γ΄ΈνωσηςΣωματείωνΑντ/ρισηςΚ.Δ.Μα-
κεδονίας.

Οιαγώνεςήτανυψηλούεπιπέδου,μεσυμμετο-
χή των  καλύτερωναθλητών και αθλητριών  από
Λάρισα,Μαγνησία, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πάτρα,
Κρήτη,  Πέλλα,Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή,Αττική,
ΦθιώτιδακαιΠιερία.

Η αθλήτρια τουΟμίλουΠαυλίδουΘένια κατέ-
λαβετην3ηθέσησταδιπλά ,μεσυμπαίκτριατην
ΜωυσιάδηΣοφία (Α.Ο.Α.Σταυρούπολης Ίφιτος )
.ενώστοταμπλότουμονούέχασεγιατηντετράδα
απότοΝο1τουM.DΛογοθέτηΈλλη.

ΤελικάΑποτελέσματατωναγώνων:
M.DΜονούαγοριών
1οςΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (Α.Σ.Νη-

ρέαςΒέροιας)
2οςΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣΝΙΙΚΟΛΑΟΣ (Φθιωτικός

Ο.Α.)

M.DΔιπλούαγοριών
1οιΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣΔ. (Α.Σ.ΝηρέαςΒέροιας )

μεΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣΧ.(Ο.Α.ΝίκαιαςΛάρισας)
2οιΜΠΑΛΑΦΑΣΠ. (Α.Σ.Α.Λάρισας ) μεΜΑ-

ΝΟΠΟΥΛΟΣΝ.(ΦθιωτικόςΟ.Α.)

M.DΜονούκοριτσιών
1ηΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑ(Ο.Α.Αριδαίας)
2ηΛΟΓΟΘΕΤΗΕΛΛΗ(Α.Ο.Α.Ηλιούπολης)

M.DΔιπλούκοριτσιών
1εςΛΟΓΟΘΕΤΗΕ. (Α.Ο.Α.Ηλιούπολης)  με

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑ(Ο.Α.Αριδαίας)
2ες ΣΑΜΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ( ΠανθρακικόςΟ.Α.

Κομοτηνής)μεΒΛΑΧΟΥΛΥΔΙΑ(ΦθιωτικόςΟ.Α.)
ΟΌμιλοςΑντισφαίρισηςΒέροιας συγχαίρει ό-

λουςτουςαθλητέςκαιαθλήτριεςπουσυμμετείχαν,
για το ήθος και την άψογησυμπεριφορά τουςσε
όλητηδιάρκειατουΠρωταθλήματος.

Ευχαριστείόλουςτουςγονείς,προπονητέςκαι
συνοδούς,τουςφίλουςτουαθλήματοςκαιτουΟμί-
λουγιατηνπαρουσίατους.

ΙδιαιτέρωςευχαριστούμετονΔήμοΒέροιας,και
τους εκπροσώπους του  όπως και τοπροσωπικό
τουΔΑΚγιατηνστήριξη,ναφανούμεαντάξιοιτης
διοργάνωσης.

Με επιτυχία έγινε στα ανακαινισμένα γήπεδα 
του ΔΑΚ «Δ. Βικέλας» το Πανελλαδικό 

Πρωτάθλημα Τένις για Αγόρια και Κορίτσια 
κάτω των 18 ετών
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό3-9-2018 μέχρι29-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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

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

Σε ένα ματς με πολύ πάθος και δύναμη η ομάδα της 
Πυλαίας επικράτησε με 18-21 (ημίχρονο 11-12) 
του Φιλίππου Βέροιας και πήρε την τρίτη θέση στο 

«Βίκος Handball Tournament» στο κλειστό των Συκεών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ31/8
ΠΑΟΚ–ΑΕΣΧΠυλαίας....................................................................27-19
ΦίλιπποςΒέροιας–ΑερωπόςΈδεσσας.......................................... 21-25
ΦοίβοςΣυκεών–ΧΑΝΘ...................................................................29-29

ΣΑΒΒΑΤΟ1/9
ΠΑΟΚ–Δράμα1986........................................................................29-17
ΧΑΝΘ–ΦίλιπποςΒέροιας...............................................................25-35
ΦοίβοςΣυκεών–ΑερωπόςΈδεσσας.............................................. 19-26
ΑΕΣΧΠυλαίας–Δράμα1986...........................................................28-20
ΦοίβοςΣυκεών–ΦίλιπποςΒέροιας................................................29-33
ΧΑΝΘ–ΑερωπόςΈδεσσας.............................................................20-28

ΚΥΡΙΑΚΗ2/9
ΦοίβοςΣυκεών–Δράμα1986(θέσεις5-6)...................................... 29-27
ΦίλιπποςΒέροιας–ΑΕΣΧΠυλαίας(θέσεις3-4).............................. 18-21
20:00/ΑερωπόςΈδεσσας–ΠΑΟΚ(θέσεις1-2)............................. 12-20

Ήττα με 18-21 του 
Φίλιππου από την Πυλαία 
και 4η θέση στο τουρνουά

Φαρμακεία
Τρίτη 4-9-2018

13:30-17:30 ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ
23310-27355

21:00-08:00ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώ-
ηνΚεντρικής 69) 23310-
24534

Μεεπιτυχίαέγινεστις
Βαρβάρεςτοτουρνουά
«ΓιάννηςΜπαλόγλου»

Για ακόμη μια χρονιά διοργανώθηκε με επιτυχία τοΤουρνουά «Γιάν-
νηςΜπαλόγλου», τηνΤετάρτη29Αυγούστου2018στογήπεδοτηςΑγίας
Βαρβάρας,μιαεκδήλωσηπουέγινεθεσμός, τοέχουναγκαλιάσειδιαχρο-
νικάπαίκτεςκαιφίλαθλοικαισανΔιοίκησηαισθανόμαστετηνανάγκηκάθε
χρόνο,μετημέγιστηδυνατήμέριμνακαιενδιαφέροννααποτίσουμεφόρο
τιμήςσεέναδικόμαςπαιδίπουμαςάφησεπρόωρα.

Σύμφωναμεπρόγραμμα των εκδηλώσεωνηομάδα τουΑγροτικούΑ-
στέρααγωνίστηκεμε τηνομάδα τωνσυμπαικτών τουΓιάννηΜπαλόγλου
τηςπεριόδουπουαγωνιζότανστηνομάδαμαςκαθώςκαι τηνομάδα της
ΑΕΧαρίεσσας.ΜετάτουςαγώνεςακολούθησεομιλίατουΤεχνικούΔιευθυ-
ντήκ.ΚώσταΠουλασουχίδη καιστησυνέχειαεπιμνημόσυνηδέησηαπό
τονΑρχιμανδρίτηπ.Ευλόγιο,ιερέατηςενορίαςΑγίαςΒαρβάρας.

ΣτηνεκδήλωσηπαραβρέθηκανοΠρόεδροςτουΚΑΠΑΔήμουΒέροιας
κ.ΣτέργιοςΔιαμάντης,ωςεκπρόσωποςτουΔημάρχου,οΠρόεδροςτηςΕ-
ΠΣΗμαθίαςκ.ΒασίληςΦωτιάδης,καθώςκαιοΓΓκ.ΒαγγέληςΚοσκερίδης
και αρκετός κόσμος.Απονεμήθηκαναναμνηστικέςπλακέτεςστο διαιτητή
τουαγώνα,στονπ.ΕυλόγιοκαιστονπροπονητήτηςΑΕΧαρίεσσαςΧρή-
στοΜποζίνηκαικύπελλαστιςδύοομάδες,ενώτιμήθηκεοκ.ΝίκοςΣπανός
γιατηνπροσφοράτουστοΣωματείο.

ΗΔιοίκησητουΑγροτικούΑστέραευχαριστείόλουςόσουςμαςτίμησαν
με τηπαρουσία τους, ομάδες καιφιλάθλουςπου έδωσαν τοπαρόν,που
προήγαγαν τοποδόσφαιροκαιβοήθησανστηδιεξαγωγήανταγωνιστικών
αναμετρήσεωνχωρίςπροβλήματα,τοΚΑΠΑΔήμουΒέροιαςκαιπροσωπι-
κάτονΠρόεδροτουκ.ΣτέργιοΔιαμάντη,τοδιαιτητήκ.ΠαζαρτζικλήΓρηγό-
ρη, τονΑρχιμανδρίτηπ.Ευλόγιοκαθώςκαι τηνοικογένειατουΓιάννη,με
ειδικήμνείαστονΝίκοΣπανόμετουςσυμπαίκτεςτου,οιοποίοισυνέθεσαν
έναάκρωςανταγωνιστικόσύνολο.

Ευχήμαςνασυνεχιστείηπαράδοσηκαι ταεπόμεναχρόνιαμεακόμη
μεγαλύτερηεπιτυχία.
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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.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι
οικόπεδο 744
τ.μ. στηΒέροια
γωνιακό. Χτίζει
890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ε τών  πυκνής
φύτ ευσης  σ την
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2
διαμερίσματα, ισόγειο
και 1ος όροφος, από
70 τ.μ. και 80 τ.μ., με
αυλή και τα δύο μαζί,
καλοριφέρι, σκεπή, σε
καλή κατάσταση και
τιμή ευκαιρίας 58.000
ευρώ και τα δύο μαζί.
Τηλ.: 6974 058284 &
6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμά-
τια στο κέντρο μέχρι
«Παπάκια»,1ουή2ου
ορόφου, με ασανσέρ,
πουναχρίζειανακαίνι-
σημέχρι40.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαι-
νισμένη μονοκατοικία
80 τ.μ. μέσα σε οικό-
πεδο 114 τ.μ. στη Ν.
Νικομήδεια Βέροιας,
επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC, περιφραγμένο
και πολλά έξτρα.Τιμή
38.000 ευρώ. Τηλ.:
6942924285.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 24.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-
στημα45τ.μ.στηνοδό
ΚεντρικήςτηςΒέροιας,
δίπλα στο Επιμελητή-
ριο, μεπατάρι 30 τ.μ.
(ενοικιασμένο). Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω
σύνταξηςσεκαλήτμή.
Κάθε έλεγχος δεκτός.
Μεσιτ ικό ΣΤΟΧΟΣ.
Τηλ.: 23310 68080 &
6973735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται
επιχείρηση γυμναστή-
ριο στη Βέροια, πλή-
ρως εξοπλισμένο, εν
ενεργεία. Τηλ.: 6976
057340.

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρησηFast-Food επί
της οδούΕληάς σε
τιμή ευκαιρίας.Τηλ.:
6945013461.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέ επιπλωμένηγκαρσονιέρα29 τ.μ.,μι-
κτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα
καιμπάνιο , 1οςόροφος ,μεανεξάρτητη
θέρμανση ,A/Cκαι ελάχιστα κοινόχρηστα
μόνο180€.

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€.

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό ,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:180
€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ.12770Γκαρσονιέραωραιότατηστο
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998με θέα
τονκάμπο37τ.μ. ,1δσκληθέρμανσητης
ανεξάρτητημε κλιματιστικό inverter και με
λίγα κοινόχρηστα , ενοίκιο180€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,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.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50 τ.μ.1οςόροφος ,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σεπολύ καλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οι
χώροιτηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανση
μεογκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο
160€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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€.

Κωδ:23023ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
80τ.μ., ισόγειο ,κομπλέεπιπλωμένο ,κα-
τασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη, είναι άψογα συντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ.24103ΕΛΗΑ , επί τηςΕληάς ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα80 τ.μ., κατασκευή
1976,2υ/δ,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,
2οςόροφος,ανακαινισμένομερικώς ,σε
καλήκατάσταση,σεοικοδομήπολυτελούς
κατασκευής ,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμε διπλά τζάμια, διαθέτει , κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπου λειτουργεί , με
ανελκυστήρακαινούργιο,240€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Θαείναιελεύθεροαπό1/10/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-
ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλια-
κό,BBQκαιαποθήκη,έχειμεγάλοκήπομε
δένδρα ,περιφραγμένο ,σεοικόπεδο800
τ.μ.επιτρέπονταικατοικίδια ,τιμή350€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230 τ.μ. , ηοποία επεκτείνεταισεδυο
επίπεδασεπεριφραγμένο οικόπεδο των
700 τ.μ. , μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαι
μευπόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτε-
λείταιαπό2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,καιδύομπάνια,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςτζακιού
ήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη,
με αποθήκη και με δύο ντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισε τιμήπραγματικής

ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424 -ΩΡΟΛΟΙ Αποθήκησυ-

νολικής επιφάνειας80 τ.μ.σεημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:
100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςό-
ροφος, καινούργιο εντελώς,σεάψογηκα-
τάσταση,συνθετικά κουφώματαμε διπλά
τζάμια, άψογασυντηρημένο,μεωραίαδι-
αρρύθμιση, με υδραυλικό ανελκυστήρα ,
κεντρικότατο,μεμίσθωματα200€.

Κωδ. 24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜη-
τρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον3οόροφο,
κατάλληλογιακάθεχρήση,μελίγαέπιπλα
ενοίκιο140€.

Κωδ: 24748  ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένο το1981καιδι-
αθέτεικουφώματασυνθετικά,μεέπιπλακαι
μεδιπλάτζάμια-Τιμή:300€.

Κωδ:24514 -ΔΕΗκοντάΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΝΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα γραφεία νεό-
δμητασυνολικής επιφάνειας 185 τ.μ. 1ου
ορ.. καιπάνωσε κεντρικό δρόμο . Είναι
κατασκευασμένατο2010καιδιαθέτουνθέρ-
μανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΠόρταΘωρακισμένη καιΑποθήκη.
Μίσθωμα500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24715 - Κέντρο απόκεντρο και

κοντάσταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας70τ.μ.ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα
.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1975καιείναιφωτεινό,
ανακαινισμένομεψευδοροφή.Ενοίκιομόνο
220€.

Κωδ: 24669 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειο
λίγουπερυψωμένοαπό το έδαφος .Απο-
τελείταιαπό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.
Τιμή:350€.

Κωδ: 24637 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της

οδού Κεντρικής κατά αποκλειστικότητα
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας100 τ.μ.
Ισόγειομε επιπλέονπατάρι καιμεγάλου-
πόγειο. Είναικατασκευασμένοτο1992και
διατηρείταισεκαλήκατάσταση.Τιμή:μόνο
250€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24676 -ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας123 τ.μ. ισόγειο για
κάθεχρήσηεκτόςυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος .Αποτελείταιαπό4Χώρους,καιWC.
Διαθέτεικαιμίααποθήκη80τ.μ.,Τιμή:500€

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Διατίθε-

ταιπροςπώλησηολοκαίνουργιαγκαρσονιέ-
ρα68τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή
. έωςσήμερα ακατοίκητη , πρόκειται για
ακίνητο ιδιαίτερηςκατασκευήςτου10,με1
υ/δμεμίαπολύάνετησαλονοκουζίνα και
μεμπάνιοωραιότατο ,1οςόροφος ,πολύ
φωτεινή,διαθέτειθερμοπρόσοψη,ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιακαιτιμήστις58.000€.

Κωδ:105019 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
5οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμά-
τια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένοτο1964καιδιαθέτειθέρμανση
Θερμοπομπός,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,Τέντες
-Τιμή:50.000€.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολι-
κήςεπιφάνειας90 τ.μ.στον1οορ.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2006
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.
Διαθέτειαπεριόριστηθέα,ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβα-
ση.-Τιμή:80.000€.

Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμά-
τια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερ-
μοσυσσωρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-

φώματαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια,Μπαλκόνια20τ.μ.-Τιμή:64.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-

λείται αυτοτελές κτίριο , διπλοκατοικία α-
ποτελούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50
τ.μ.,κατασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστο
ισόγειοκαιηάλληστον1οορ. νεοαναγει-
ρόμενη,σεεξαιρετικήκατάσταση,καινούρ-
γιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια
και με θωρακισμένεςπόρτες , διαθέτουν
ατομική θέρμανσηπετρελαίου και ηλιακό
θερμοσίφωναηκάθεμία,γιαπολύαπαιτη-
τικόαγοραστή,όλομαζίαπό100.000€τώρα
μόνο75.000€.

Κωδ. 105440 ΚΕΝΤΡΟ ,Διατηρητέα
μονοκατοικία60τ.μ.,μεοικόπεδο108τ.μ.η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσω-
τερικάαπαιτούνταιαρκετές εργασίες , δια-
θέτει2υ/δ,σαλόνικαικουζίνα,αποτελείται
απόισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεται
στηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων28.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824 -ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλει-

στικότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας
200τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώ-
ρο,.Είναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:
25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-

στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κα-

τάστημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώ-
ρος , Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σεπολύ καλή τιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093 -ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας 114 τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από καιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083ΚΑΒΑΚΙΑ,Πωλείταιχωρα-

φοοικόπεδοπάνωστοδρόμοΒέροιας-Ρά-

χης , τοσχήματοορθογώνιοκαιμεγέθους
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα
45.000€.Ευκαιρία εξαιρετική,Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστο
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα
καινερό,κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,
τιμήμόνο25.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται
οικόπεδο1500 τ.μ. μέσαστο χωριόστην
περιοχήΑυλαγάς,άρτιο καιοικοδομήσιμο,
μεμεγάληφάτσα,σε τιμή ευκαιρίαςμόνο
20.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115567-ΣΤΗΦΥΤΕΙΑκατάαπο-
κλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας1.526τ.μ.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο
2.608 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός
ζώνηςοικισμούπριντηνΠατρίδα ,σεεξαι-
ρετικά όμορφηπεριοχήπροσφέρεται σε
πολύχαμηλήτιμή ,μόνο29.000€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
24638ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κατάστημα30τ.μ.,

ισόγειο,σεεκπληκτικόσημείο,μεεξαιρετική
προβολήκαιμεπολύχαμηλόενοίκιομόνο
200€. Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105942ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόρο-
φο.Πρόκειται για έναμοναδικόακίνητο, εξ
ολοκλήρουανακαινισμένο τοοποίοαποτε-
λείταιαπό τρεις γραφειακούςχώρους, ένα
μπάνιοπολυτελείας καθώς και αποθήκη.
Έχει καινούργιασυνθετικά κουφώματαμε
διπλάενεργειακάτζάμιατεσσάρωνεποχών,
ευρίσκεται σεπολυκατοικία αξιώσεων, με
άνετουςχώρους ,ατομικήθέρμανσηφυσι-
κούαερίου, θωρακισμένηπόρτα εισόδου
καιαποτελεί ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τι-
μή:98.000€. Ιδανικόακίνητογια κάποιον
που αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά
τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.

Κωδ: 105687 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητασεσπάνιοσημείο κοντά
σταγήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1100 τ.μ. εντός ζώνης οικισμούάρτιο και
οικοδομήσιμο.Τιμή:30.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανο-
λόγοςγιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι
ηλεκτρομηχανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Η
προϋπρεσίακαιεμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331062225.

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.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητά να
προσλάβει2άνδρες
από25έως45ετών
με τα κάτωθι προ-
σόντα:
1. Οδηγό με δί-

πλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο

με γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Τηλ.:
6947021868

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παραθαλάσσια οικόπεδα στο Κα-
στρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συνεχόμενα
στουςΝ.ΠόρουςΠιερίας)των200τ.μ.,περιφραγμέ-
ναμεδίκτυανερούκαι8μετρουςδρόμους.Ευκολίες
πληρωμής.Τηλ.:6932240774.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα με δωμάτιο, κουζίνα, χολ

και μπάνιο στον 2ο όροφο οι-

κοδομής με βεράντα, ατομική

θέρμανση, κοντά στο Βυζαντι-

νόΜουσείο. Πληρ. τηλ. 6973

551477κ.Δημήτρης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ανα-

καινισμένο,μεθέα.Τηλ.:23310

24817&6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
σε ιδιόκτητη οικοδομή,Άρεως

11,στηΒέροιαστον3οόροφο.

Τρίαδωμάτια,σαλοκουζίνα,με-

γάλαμπαλκόνιαμεθέα,θερμο-

ηχομονωτικάκουφώματα,ασαν-

σέρ,θέρμανσημεογκομέτρηση

(χαμηλό κόστος), θέση στάθ-

μευσηςαυτοκινήτουστηνπιλο-

τή.Τηλ.: 6985013342ή23310

73935-6947007710.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερές
οροφοδιαμέρισμα  2ου ορόφου

στηΘεσ/νίκη επί της οδούΠ.

Καραμανλή, 200μ. από το Ιπ-

ποκράτειο, 120 τ.μ., αποτελού-

μενο από τρία υπνοδωμάτια,

σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο&W.C.

Ιδανικόγιαφοιτητές.Τηλ.:6936

585843.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για
κεντρικό κατάστημα ενδυμάτων

στηΒέροια.Τηλ.:6983679790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρία,χωρίςοικο-
γενειακές ήάλλες υποχρεώσεις

γιαναεργασθείσεκουζίναεστι-

ατορίουστη Γερμανία.Μισθός,

ασφάλιση, διαμονή και διατρο-

φή.Τηλ.:6972816816.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά

για το υποκατάστημά της στο

Διαβατόεποχικόπροσωπικόερ-

γάτεςκαιεργάτριεςγιατοτμήμα

παραγωγής.Οιενδιαφερόμενοι/

ενδιαφερόμενες μπορούν να

καταθέτουν αιτήσεις στοΔια-

βατό. Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός κατηγορί-
αςΔ (λεωφορείο) ή κατηγορίας

Ε(επικαθήμενο)γιαεργασίασε

αντίστοιχα οχήματα. Επικοινω-

νία κ.Κώστας2331021904ώ-

ρες09.00-17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείο τηςΒέροιαςμεγνώση

βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948

457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery
μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-

τοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ». Τηλ.: 6984 472747 κ.

Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-

ριποίησηκαιφροντίδαηλικιωμέ-

νων,παιδιών, καθαριότητασπι-

τιών,γραφείωνκαισκάλες.Τηλ.:

6996592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-
ριποίηση γερόντων, γιαπρωί ή

γιααπόγευμα,καθαριότητασπι-

τιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.:

6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτη

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.
ΑΝΟΙΞΕΩΣπολυτελεστατοδιαμερισμα100τ.μμεθεαγια
εκλεκτους
ΚΟΝΤΑστηνΑνοιξεως110τ.μμεκοπλαμ,πορταασφαλει-
ας,διαμπερεςμονο50000€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
45000€
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€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ58000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκοπλαμ,πορταα-
σφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΚΤΙΣΜΑ45τ.μμεεπιχειρησησελειτουργιαστοΚέντρο
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστηνΑλεξάνδρειαδιαμέρισμαρετιρέ120τ.μ.
επίτηςοδούΝ.Πλαστήρα,ανακαινισμένο,ατομικήθέρμαν-
ση, ενεργειακό τζάκι,ηλιακόθερμοσίφωνα, εντοιχιζόμενες
ηλεκτρικέςσυσκευές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο, με απε-
ριόριστη θέα, σεπροχωρημένη κατάσταση η οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796.
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ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές

σπουδέςστηνΕιδικήΑγω-

γή και μαθησιακές δυσκο-

λίες, παραδίδει μαθήματα

Μαθηματικών,Φυσικής &

ΧημείαςσεμαθητέςΔημο-

τικού, Γυμνασίου,Λυκείου.

Τηλ.:6978003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ- ΙΤΑΛΙΚΑ,
έμπειρος καθηγητής πα-

ραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-

ταΑγγλικών και Ιταλικών.

Τιμές φιλικές. Τηλ.: 6972

307251.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματαΒιολο-

γίας σε μαθητέςΛυκείου.

Τηλ.:6972334522.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες

φοιτητικό δωμάτιο λευκό

με στρώμα, πλυντήριο

ρούχων45άρι,διπλήντου-

λάπα, καναπές που γίνε-

ται διπλό ρεβάτι, γραφείο

με λευκό τζάμι αμμοβολή

και συρταριέρα γραφείου.

Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Πληρ.

τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO

μπλε, 4 καρέκλες, τρα-

πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι

πτυσσόμενοσυσκέψεων,

ντουλάπα με κλειδαριά

(κερασί), ντουλάπα-ράφια

(μελί), καναπέδες, όλα σε

άριστη κατάσταση. Τηλ.:

23310 21210, Κιν.: 6978

004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-

ρία έως 50 ετών για σο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμίακυρίααπό50έως55

ετών για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6974862936.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
Καινούργιοκέντρο92τ.μ.50000€
ΠεριοχήΜητρόπολη92τ.μ.50000τ.μ.
Διατηρητέοανεξάρτητο115τμ..45000€
Διατηρητέοιδιαίτεροημιτελέςκαινούργιο190000€
Μεοζνέτασεοικοδομήκαινούργια3ΔΣΚ110000€
Καινούργιοδιαμέρισμα2δωμ.ΣΚΜ90000€
ΜονοκατοικίαΠανόραμασεοικόπεδο350τ.μ.,280
τ.μ.250000€
ΜεζονέταημιτελήςΠανόραμα169τ.μ.50000€
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)
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:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα,οικοπεδοχώραφακαιχωράφιασεδιάφο-
ρεςθέσειςκαιτιμές
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
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:
Βενιζέλουλουξγραφεία λειτουργούνκαισαν ένα
110000€
42 τ.μ. με θωρακισμένη καινούργια κουφώματα
28000€
35τ.μ.18000€
110τ.μ.χρήζειανακαίνιση70000€
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμακέντρο2δωμ.,σαλοκυζ.μπάνιοκαινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερααξιόλογογκα-
ράζ600€
Ακρόπολη130τ.μ.τζάκιθέαατομ.θέρμ.καινούργιο
γκαράζ500€
Καινούργιαγκαρσονιέρα260€μετζάκι
Καινούργιοδιαμέρισμα2ουορ.τζάκι2ΔΣΚΜ300€
•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,μεηλεκτρικές
συσκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,
καινούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-

αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή2007,
80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντουλάπες,
καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,μεγάλοιχώροι
230€(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)
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:

4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΛουξεπίτηςΜητροπόλεως450€
Πεζόδρομοιδιαίτερο400€
ΓραφειοδύοχώροικέντροΒενιζέλου120€
Γραφειοάριστηςπροβολήςσε3κεντρικούςδρόμους
3χώροι250€
•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:

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)

Ταακίνηταείναιενδεικτικά.Γιαπερισσότεραεπι-
κοινωνήστεμαζίμας.

Ζητούνταιακίνηταγιααγορά
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

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.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Παραδίδονται ιδιαίτερα
μαθήματα Γερμανικώνσε
παιδιάΔημοτικού, Γυμνα-
σίου,Λυκείου και ενήλι-
κες.Παρέχεται βοηθητικό
υλικό.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.:6972119753.

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑ.Ε., με έδρα το 65ο χιλ.
Παλ.Εθν.Οδ.Θεσ/νίκης-Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητή ηπροϋπηρεσίασε βιομηχανικέςψυκτικές

εγκαταστάσεις.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλ.επικοιωνίας:2331039827,39445(από8.00έως

16.00)



Υπουργικές Αποφάσεις για την επέκταση τεσ-
σάρων κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργα-
σίας, υπέγραψε χθες η Υπουργός Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Έφη Αχτσιόγλου. Με την υπογραφή των τεσ-
σάρων Υπουργικών Αποφάσεων κηρύσσονται 
γενικώς υποχρεωτικές οι κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας στους κλάδους των:

- Τραπεζών
- Ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων
- Γραφείων ταξιδίων και τουρισμού
- Πρακτορειακών επιχειρήσεων που είναι μέ-

λη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης
Οι συγκεκριμένες κλαδικές συμβάσεις καλύ-

πτουν συνολικά 75.000 εργαζόμενους.
Το Υπουργείο Εργασίας συνεχίζει τη διαδι-

κασία ελέγχου όλων των κλαδικών συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τους 
όρους για την επέκτασή τους. Αντιστοίχως θα 
ελέγχονται και όλες οι συμβάσεις που θα υπο-
γραφούν στο εξής.

Η επαναφορά των βασικών αρχών των συλ-

λογικών διαπραγματεύ-
σεων, η επεκτασιμότητα 
των συλλογικών συμ-
βάσεων εργασίας και η 
αρχή της ευνοϊκότερης 
ρύθμισης, είναι γεγονός 
και θα συμβάλλει στη 
βελτίωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος των εργαζο-
μένων.

Μία κεντρική δέσμευ-
ση της Κυβέρνησης προς 
τον κόσμο της εργασίας 
έγινε πράξη, ενισχύοντας 
τη διαπραγματευτική δύ-
ναμη των εργαζομένων 
και τη συλλογική διεκδί-
κηση τους για καλύτερους 
μισθούς και όρους εργασίας.

Η επέκταση των πρώτων κλαδικών συλλο-
γικών συμβάσεων εργασίας αναδεικνύει ότι η 
έξοδος από τα μνημόνια και τα προγράμματα 
δημοσιονομικής προσαρμογής δεν είναι μια τυ-
πική διαδικασία, αλλά η ουσιαστική μετάβαση σε 

μια νέα περίοδο ανάκτησης 
δικαιωμάτων για τη μεγάλη 
κοινωνική πλειοψηφία.

Δήλωση Τσίπρα για τις 
κλαδικές

Ως την πρώτη κυβερνη-
τική απόφαση που σημα-
τοδοτεί την έξοδο από τα 
μνημόνια, χαρακτήρισε ο 
πρωθυπουργός την υπο-
γραφή των συμβάσεων και 
δήλωσε:

«Η Υπουργός Εργασίας 
υπέγραψε για τις πρώτες 4 
κλαδικές συμβάσεις εργασί-
ας, που αφορούν περίπου 
75.000 εργαζόμενους οι ο-
ποίοι θα δουν άμεσα αυξή-

σεις στους μισθούς τους. 
Η μάχη για την ενίσχυση των εργαζομένων 

συνεχίζεται και αποτελεί προτεραιότητά μας στη 
μεταμνημονιακή εποχή.

Βήμα το βήμα θα ξανακερδίσουμε την εργασία 
στη χώρα μας, με όρους αξιοπρέπειας».
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CMYK

P Τις εξετάσεις άλλου ασθενή 
έδωσαν για να αποφυλακιστεί ο Φλώ-
ρος. Το βιβλιάριο που μου ‘πεσε απ’ τα 
χέρια...

P Όχι δεν γίνεται, δεν είναι δυ-
νατόν. Που έλεγε κι ο Μάκης Χριστο-
δουλόπουλος. Ο γιατρός των ψυχών.

P Οι γιατροί δεν έχουν αφήσει την 
αξιοπιστία σε φλωρό κλαρί.

P Ευτυχώς φυλάμε Θερμοπύ-
λες εμείς οι δημοσιογράφοι. Μετά Χρι-
στόν.

P Σαν τον Φλώρο έπαθα εγώ με 
την αγάπη. Άλλη ζήτησα, άλλη μου έδω-
σε ο πεθερός μου.

P -Τι πρέπει να έχει μια γυναίκα 
για να σε διεκδικήσει;

-Έξι βαθμούς μυωπία!
(Κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή.)

P Πέταξε από τη χαρά του πάντως 
ο Φλώρος μόλις έμαθε ότι έγινε λάθος και 
είναι 100% υγιής.

P Αν η ζωή σάς φαίνεται πικρή, 
ανακατέψτε! Έχει κάτσει κάτω η ζά-
χαρη.

P Χάλασαν στο σπίτι κουζίνα, ψυ-
γείο και πλυντήριο πιάτων. Τελικά τα πιο 
γερά στο σπίτι είναι τα καζανάκια.

P Τώρα που θυμήθηκα. Έβαλε 
μόνωση στο πάτωμα ο από πάνω και 

τώρα θέλει να ψάχνω ξυπνητήρι. Μια 
χαρά ξυπνούσα τόσο χρόνια με το 
καζανάκι του.

P Μόλις αποφασίσουν αν θα αλ-
λάζει η ώρα στην ευρωπαϊκή ένωση, ί-
σως κάνουν και σύνοδο κορυφής για να 
συζητήσουν αν στα γεμιστά πρέπει να 
βάζουμε ρύζι ή κιμά.

P Πάντως από ώρα εγώ θέλω 
την καλοκαιρινή. Περισσότερο φως, 

λιγότερες επετείες για σεκς.

P «Δύο λεπτά διήρκησε το σεξ με 
τον Τράμπ» λέει η άλλη. Αυτά βλέπουν 
οι γυναίκες και νομίζουν ότι έχουμε όλοι 
τόσο μεγάλες αντοχές.

P Τυχερός γαμπρός ο Σάκης 
Τανιμανίδης. Την έχει όποτε θέλει την 
Μπόμπα του.

P Και:

Ο Άγιος Πέτρος έχει πρόβλημα με κά-
ποιον στον Παράδεισο, που είναι πολύ 
δραστήριος ερωτικά. Παρενοχλεί ερωτικά 
τα αγγελάκια. Τελικά τον πιάνει και τον 

πάει στην κόλαση.
Μετά από πολύ καιρό, είπε να πάει να 

δει τι γίνεται εκεί κάτω και πώς αντιμετώ-
πισαν την κατάσταση τα διαβολάκια με 
τον δικό του.

Στην κόλαση υπάρχει πάντα μεγάλη 
και αφόρητη ζέστη. Μόλις όμως έφτασε ο 
Άγιος Πέτρος, τα πάντα ήταν παγωμένα. 
Πάει και βρίσκει τον αρχιδιάβολο.

-Τι κατάσταση είναι αυτή; του λέει. Τι 
γίνεται εδώ πέρα και έπεσε η θερμοκρα-
σία τόσο πολύ;

-Με αυτόν τον μπαγάσα που μας έ-
στειλες, δε τολμάει κανείς να σκύψει να 
ανάψει τα καζάνια!

K.Π.

Υπογράφηκαν 4 κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας για Τράπεζες, Ναυτιλιακά, 

Γραφεία ταξιδιών και πρακτορειακές επιχειρήσεις 
-Αλ. Τσίπρας: « Είναι η πρώτη απόφαση που σηματοδοτεί την έξοδο από τα μνημόνια»
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