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Μ. Χριστοδουλάκης 
και Β. Έξαρχος του 

«Κινήματος Αλλαγής», στην Ημαθία 

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 

Στην Ημαθία
ο γραμματέας Π.Ε. 

της Ν.Δ. 
Λευτέρης Αυγενάκης

-Συναντήσεις με συνεταιριστικούς 
φορείς και τοπικά κομματικά στελέχη
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Το ΣΤΕ δείχνει τον δρόμο 
στην κυβέρνηση

για τον φόρο στο κρασί 
  Αυτό που δεν κατάλαβαν οι κυβερνώντες όλον αυτό 
τον καιρό για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί, 
ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και με απόφασή 
του δικαίωσε την προσφυγή συνεταιριστικών ενώσεων 
και συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου. Ένα εθνικό 
προϊόν με «βαρύ» όνομα που τα τελευταία χρόνια γίνεται 
προσπάθεια να καθιερωθεί στις μεγάλες αγορές του 
εξωτερικού, «σαμποτάρεται» εκ των έσω! Το παράδοξο 
είναι ότι αντί να πριμοδοτείται ένα τόσο ισχυρό εξαγωγικό 
«χαρτί» της χώρας, διώκεται και επιβαρύνεται με το 
βαρίδιο του ειδικού φόρου που γονατίζει ειδικά τα μικρά 
οινοποιεία. Οι πολιτικές υποσχέσεις που ακούγονταν 
για δήθεν κατάργηση δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και η 
προσφυγή στη δικαιοσύνη ήταν μονόδρομος. Η απόφαση 
του ΣΤΕ από μόνη της δεν καταργεί το νόμο, αλλά 
απαιτείται το πράσινο φώς από την Βουλή που θα πρέπει 
να ψηφίσει την κατάργησή του. Έστω και με την πίεση 
της δικαστικής απόφασης ας προχωρήσουν οι 300 σοφοί 
άμεσα στην κατάργηση ενός νόμου που πυροβολούσε τα 
πόδια της ελληνικής οινοποιίας. Κατά τ’άλλα ψάχνουν την 
ανάπτυξη…
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ζαχαρίου προφήτου πατρός του Προδρόμου

Πίνω και μεθώ… αλλά δεν οδηγώ

Στοπλαίσιο της «παράβαση της εβδομάδας», που σχε-
διάστηκε και εφαρμόζεται από τηΔιεύθυνσηΤροχαίαςΑστυ-
νόμευσης τουΑρχηγείου τηςΕλληνικήςΑστυνομίας, για την
αντιμετώπισητων«επικίνδυνων»τροχονομικώνπαραβάσεων,
συνεχίζονταιοιέλεγχοισεόλητηνεπικράτεια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, από 27Αυγούστου έως 2
Σεπτεμβρίου,κλιμάκιααστυνομικώντωνΥπηρεσιώνΤροχαίας,
ενημέρωσαν τους οδηγούς και πραγματοποίησαν σχετικούς
ελέγχους, “δίνονταςπροτεραιότητα”στηνπαράβαση τηςοδή-
γησηςυπότηνεπίδρασηοινοπνεύματος.

Στοπλαίσιο αυτό, από 760συνεργείαΤροχαίαςπουσυ-
γκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 19.120
οχήματα και βεβαιώθηκαν874παραβάσεις για οδήγησηυπό
τηνεπίδρασηοινοπνεύματος.

Μάλιστα οι περισσότερεςπαραβάσεις σημειώθηκαν, στο
οδικό δίκτυο τηςΑττικής (136), τηςΘεσσαλονίκης (61), του
Ηρακλείου(42),τηςΚοζάνης(36),τουΡεθύμνου(32)καιτων
Χανίων(31).

Και επειδήηοδικήασφάλεια είναι υπόθεσηόλωνμας,δεν
πρέπει ναξεχνάμε ότιησωστήοδικήσυμπεριφορά τωνχρη-
στών του οδικού δικτύου και η τήρηση των κανόνων οδικής
κυκλοφορίαςείναιβασικέςπροϋποθέσεις, τόσογια τηνασφαλή
μετακίνηση,όσοκαιγιατηναποφυγήτωντροχαίωνατυχημάτων.

Μιασυζήτησηγιατονκόσμοτηςεργασίας
 Μια εμπεριστατωμένη δημοσιογραφική

έρευνα τηςΔημόσιας Γαλλικής Τηλεόρασης
(France2)διεισδύειστονκόσμο της εργασίας
των γαλλικών σουπερμάρκετ –πίσω από τη
βιτρίνα και τα «σοφά» λόγια του«επιστημονι-
κού»μάνατζμεντ-γιανααποκαλύψειτιςπραγ-
ματικές εργασιακέςσυνθήκεςπου επικρατούν
και τις επιπτώσειςστην υγεία τωνανθρώπων
πουυφίστανται, συχνά, έναν εργασιακό εκφο-
βισμόγιαναδιατηρήσουντηνκακοπληρωμένη
δουλειάτους.

Τικρύβεταιπίσωαπότονθαυμαστόκόσμο
της εργασίας; Πίσω από τους αριθμούς της
αύξησης τηςπαραγωγής και της καινοτόμας
εφευρετικότητας; Ποιες είναι οι πραγματικές
συνθήκεςεργασίαςστιςμεγάλεςκαιεπιτυχημέ-
νες επιχειρήσειςπουόλοι γνωρίζουμεκαι των
οποίωνταπροϊόνταχρησιμοποιούμε;

Ταερωτήματακαιοιαπαντήσειςτους,θασυζητηθούνστηνεκδήλωσητηςAttackΒέροιαςαύριοΠέμπτηστις8.00
μ.μ.στοζαχαροπλαστείοτουΣερεμέτα,στηΒέροια.

Ο δρόμος στο ΕΠΑΛ
και η «ουρά»

που απομένει!
Εργασίεςπραγματοποιούνται στον κάθετο δρόμο

μπροστάστοΕΠΑΛκαι ΙΕΚΒέροιαςστηνοδόΣταδί-
ου,πουφτάνειμέχριεπάνωστηνείσοδοτου6ουΓυ-
μνασίου.Πραγματοποιήθηκεδιάνοιξητουυφιστάμενου
δρόμου,πουήτανσε κακή κατάσταση,ωστόσοπλη-
ροφορηθήκαμε ότι ησυγκεκριμένη εργολαβία δεν θα
ολοκληρώσειτονδρόμομέχριεπάνω,αλλάθαμείνουν
περίπου20μέτρα χωματόδρόμουπίσωαπό τοσχο-
λικόσυγκρότημαπρος τηνπλευρά του καταυλισμού.
Και τούτο διότιπρέπει να γκρεμιστούν κάποια τοιχία
καινααποψιλωθούνδέντραπουυπερβαίνουνταόρια
τουπροϋπολογισμού.Ενώδηλαδή έχει εγκατασταθεί
ο εργολάβος, θα αφήσει μια «ουρά» λίγων μέτρων
γιατίδενφτάνουν ταχρήματακαιθαπρέπειναεντα-
χθείτουπόλοιποτουδρόμουσενέαεργολαβίαγιανα
ολοκληρωθεί…Ελλάςτομεγαλείοσου!!!

«Καθάρισαν»τααρχαίαστονΆγιοΙωάννητηςΒενιζέλου

Ταγράψαμεστοχθεσινόφύλλογιατην
άθλιακατάστασηστονχώροτηςεκκλησίας
τουΑγ.Κυρήκουκαι Ιουλίτταςστοκέντρο
της πόλης, απευθυνόμενοι στην Εφορία
Αρχαιοτήτων και ήδη χθες τοπρωί εμφα-
νίστηκε συνεργείο εργολάβου με εντολή
της υπηρεσίας για να καθαρίσει έναάλλο
σημείο,τονχώροτουπρώηνναούτουΑγ.
Ιωάννηστην οδόΒενιζέλου, ακριβώς δί-
πλααπότιςεγκαταστάσειςτηςεφημερίδας
μας.Τοσημείοόπουέχουνβρεθείαρχαία
και έχει «παγώσει»ηανέγερση του ιερού
ναού ήταν γεμάτο με αγριόχορτα, αγριο-
συκιές και βρωμοκαρυδιές, ενώυπήρχαν
καταγγελίεςαπότηνγειτονιάγιατρωκτικά
καιφίδια.Ευτυχώςχθες τοπρωί εργάτες
μεαλυσοπρίονα έκοψαν ταάγριαδέντρα,
αποψίλωσαντααγριόχορταπουείχανκα-
λύψει τα αρχαιολογικά ευρήματα και κα-
θάρισαν ένα από τα κεντρικότερασημεία
τηςπόληςπουηεικόνατηςδεντιμούσεκανέναν.Αςελπίσουμεότιπέρααπότονκαθαρισμό,μέσαστοάμεσομέλλονθα
δούμεκαισυνεργείαναξεκινούντηνανέγερσητουναούπουέχειλείψειαπότουςενορίτεςτουΑγίουΙωάννη.

ΣτοΔ.Σ.τηςGAIAεπιχειρείν
οΧρ.Γιαννακάκης

Στονέο9μελέςΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςεταιρίαςGAIAΕΠΙΧΕΙ-
ΡΕΙΝΑ.Ε.εκλέχθηκεοΧρήστοςΓιαννακάκης,μεαπόφασητης4ης
ΤακτικήςΓενικήςΣυνέλευσηςτωνμετόχων.

Ησυνέλευση έγινε τηνπερασμένηΔευτέρα3Σεπτεμβρίου, και
εγκρίθηκανμε ισχυρήπλειοψηφίαοι οικονομικές καταστάσεις και ο
ισολογισμόςτουπροηγούμενουέτουςκαιοιαποφάσειςτουΣώματος.

ΚαλήθητείασεόλοτοΔ.Σ.,πρόεδροςτουοποίουπαραμένειοΧ.
Αντωνιάδης.
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Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέροιας, θα γίνει σήμερα Τετάρτη στις 6.00 
μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμή-
ματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 
Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ 
αριθ. 188/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης 
του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινό-
χρηστων Χώρων του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 3ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την ανα-
μόρφωση (12η) προϋπολογισμού και ετησίου προ-
γράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ 
αριθ. 583/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί Κατάταξης 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Βέροιας σύμφωνα 
με το άρθο 4 του Ν. 4479/2017.

ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας 
πωλητή λαϊκών αγορών στην Κ.ΚΟΥΠΙΔΟΥ.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός 
του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Κυκλι-
κών Κόμβων».

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη α) απευθείας ανάθεσης 
της υπηρεσίας «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση  ή μη α) κίνησης διαδικασί-
ας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου του 
αγροκτήματος Δ.Κ. Μακροχωρίου της ακίνητης πε-
ριουσίας του Κληροδοτήματος Τσαρούχη και β) των 

όρων εκμίσθωσης.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών 

ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη 
δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός μελών επιτροπής παραλ-
βής φυσικού εδάφους του έργου «Ολοκλήρωση Κα-
τασκευής Γέφυρας Κούσιου».

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπά-
νης για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση οδού 
Πιερίων, από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος».

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της δα-
πάνης για την εκτέλεση του έργου «Ενδοδημοτική 
οδοποιία Δ.Ε.Βέροιας».

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη παράτασης του χρό-
νου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή 
τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου πα-
ραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος 
ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.».

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριό-
χορτων Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη 4ου πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, 
εκταφής, κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής 
εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων».

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη κοπής επτά (7) ατό-

μων κυπαρισσιού εντός του κοιμητηρίου του οικι-
σμού Λαζοχωρίου

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού 
βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού 
βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της 
602/2018 απόφασης Δ.Σ. περί συμμετοχής του Δή-

μου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας στον 
Δήμο Κουρσκ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στα πλαί-
σια των εκδηλώσεων εορτασμού της «Ημέρας της 
Πόλης του Κουρσκ».

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκ-
δήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Εκπο-
λιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετοχίου «ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ΄».

Με 22 θέματα συνεδριάζει 
σήμερα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συνεντεύξεις Τύπου και επισκέψεις κλι-
μακίων βουλευτών και κομματικών στε-
λεχών, προγραμματίζονται σε όλους του 
νομούς της Βόρειας Ελλάδας στο πλαίσιο 
της επίσκεψης και ομιλίας του Προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσο-
τάκη στη 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης. 

Κατόπιν τούτων από την ΝΟΔΕ Ημα-
θίας ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 
7 Σεπτεμβρίου 2018,  θα επισκεφτεί το 
νομό Ημαθίας ο γραμματέας της Πολιτι-
κής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και 
Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγε-
νάκης. Τον κ . Αυγενάκη θα συνοδεύουν 
ο κ. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής 
Ρεθύμνου, η κ. Μάρκου Αικατερίνη βου-
λευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, ο κ.  Μακάριος 
Λαζαρίδης Δ/ντης του Γραφείου Τύπου 
της ΝΔ και ο κ. Σγαρδέλης Αντώνιος, πρό-
εδρος της Οικονομικής Επιτροπής Πόρων 
και Διαφάνειας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρα-
κάτω επισκέψεις:

9:30 Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελίκης 
10:30 Συνεταιριστικό κονσερβοποιείο 

ΑΛΜΜΕ 
11:30 Βιομηχανία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 
12:00 Αγροτικός Συνεταιρισμός 

VENUS 
13:00 Επίσκεψη στον Αντιπεριφε-

ρειάρχη 
13:30 Επίσκεψη στον Μητροπολίτη 
16:30 Επίσκεψη στον ΑΣΕΠΟΠ Νά-

ουσας 
17:15 Επίσκεψη στον Α.Σ. Νάουσας 
18:00 Επίσκεψη στον Α.Σ. Επισκοπής 
18:45 Επίσκεψη στον ΑΣΟΠ Επισκο-

πής 
20:00 Συνέντευξη τύπου στα τοπικά 

ΜΜΕ στο Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ 
20:45 Σύσκεψη Κομματικών Στελεχών 

στο Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ 

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 
Στην Ημαθία

ο γραμματέας Π.Ε. 
της Ν. Δ. 

Λευτέρης Αυγενάκης
-Συναντήσεις με συνεταιριστικούς φορείς 

και τοπικά κομματικά στελέχη

Ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί:
Καταργείται από το ΣτΕ 

η εφαρμοστική απόφαση του νόμου
Γ. Φουντούλης: Ο φόρος πρέπει να καταργηθεί και από Βουλή... 

Αναμένουμε εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Καταργείται η εφαρμοστι-
κή απόφαση του νόμου για 
τον ειδικό φόρο κατανάλω-
σης στο κρασί με απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, όπως ανακοινώθηκε 
χθες από τον Σύνδεσμο Ελ-
ληνικού Οίνου.

Ενας φόρος, την κατάργηση του οποίου 
διεκδικούν εδώ και πολλούς μήνες οι οι-
νοπαραγωγοί, που έφτασαν μέχρι και στα 
δικαστήρια. Η απόφαση όμως του ΣτΕ δεν 
σημαίνει ότι καταργείται και ο ίδιος φόρος, 
εάν δεν περάσει και δεν ψηφιστεί από τη 
Βουλή, η κατάργησή του.

«Ηταν πολύ άδικος ο φόρος, για όλα τα 
οινοποιεία της Ελλάδας. Για πρώτη φορά 
σε ένα παραγωγικό προιόν εφαρμόζεται ει-
δικός φόρος κατανάλωσης, με συνέπεια να 
βουλιάξουν ουσιαστικά όλα τα οινοποιεία» 
δήλωσε χθες στο «Λαό» ο πρόεδρος του 
VAENI κ. Γιώργος Φουντούλης επισημαίνοντας ότι με την κα-
τάργησή του, οι οινοποιοί θα ξαναπάρουν ανάσα και οξυγόνο 
στα πνευμόνια τους.

Η απόφαση του ΣτΕ υποχρεώνει την κυβέρνηση να πάρει 
πίσω αυτό το φόρο, τον οποίο είχαν υποσχθεί ότι θα καταργή-
σουν μετά τα μνημόνια.

Οι οινοπαραγωγοί τώρα, βρίσκονται σε αναμονή των ε-
ξαγγελιών του πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, 
όπου περιμένουν να ανακοινώσει επίσημα την κατάργηση του 
φόρου. Μέχρι τότε κρατούν μικρό καλάθι και επιφυλάσσονται, 
ευχόμενοι ωστόσο την κατάργησή του, διότι, όπως λένε, πέρα-
σαν πάρα πολύ δύσκολα.



Ξεπερνώντας τις προσδοκίες 
σε αριθμό συμμετοχών, χαρού-
μενη διάθεση και Προσκοπικό 
πνεύμα έληξε το επετειακό κατα-
σκηνωτικό διήμερο των παλαιών 
Προσκόπων, για τα 100 χρόνια 
προσφοράς του Βεροιώτικου Προ-
σκοπισμού, που πραγματοποιή-
θηκε στο Προσκοπικό Κέντρο Κα-
στανιάς στις 25-26/8/2018. Ήταν 
η πρώτη από μια σειρά προγραμ-
ματισμένων εκδηλώσεων που θα 
ακολουθήσουν, με την συνεργασία 
του Δήμου Βέροιας.

Οι 165 συμμετέχοντες και 42 ε-
πισκέπτες, έζησαν έναν καταιγισμό 
προσκοπικών δραστηριοτήτων που 
τους ξαναθύμισαν στιγμές ανεπα-
νάληπτες, ξαναβρήκαν φίλους και 
αδελφούς, έπαιξαν, τραγούδησαν, 
κοιμήθηκαν σε σκηνές, ξενύχτησαν, 
γέλασαν μέχρι δακρύων, περπά-
τησαν στο βουνό, αγνάντεψαν, α-
νέπνευσαν τον δροσερό αέρα του 
δάσους της Καστανιάς, συγκινή-
θηκαν όταν θυμήθηκαν αδελφούς 
που επέστρεψαν στο δημιουργό, 
αναβαπτίστηκαν ανανεώνοντας την 
Προσκοπική τους υπόσχεση.

Το επετειακό διήμερο τίμησαν 
με την παρουσία του ο Δήμαρχος 
Βέροιας και παλαιός Πρόσκοπος 
κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο α-
ντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής 
του Δήμου Βέροιας κ. Θεόφιλος Κο-
ρωνάς, ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων 
Ελλάδας (Κ.Ε.Π.Π.Ε) κ. Δημήτριος 
Μαναράκης, ο κ. Θανάσης Στάντζος 
αρχηγός της Ενωσης Παλαιών 
Προσκόπων (Ε.Π.Π) Βέροιας, και 
έστειλαν χαιρετισμούς ο πρόεδρος 
του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 
(Σ.Ε.Π) κ. Ισίδωρος Κανέτης και 
παλαιοί Πρόσκοποι από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό που δεν μπο-
ρούσαν να είναι παρόντες. Αξίζει να 
σημειωθεί η παρουσία της «Ενω-
μοτίας Κενταύρων» εκπροσωπώ-
ντας τις Ε.Π.Π. της Μαγνησίας, του 
Γιώργου Κουβαλιά, εκπροσώπου 
της Ε.Π.Π. Κατερίνης και των Δημή-
τρη Μιχαηλίδη και Γιώργου Μακα-
δασόπουλου από την Θεσσαλονίκη.

Ραντεβού κλείστηκε για τις επό-
μενες επετειακές των 100 χρόνων 
δραστηριότητες, τον εκκλησιασμό 
τον Σεπτέμβριο, το «Προσκοπικό 
χωριό» τον Οκτώβριο, την ημερίδα 
για τον Προσκοπισμό της Βέροιας 
τον Νοέμβριο, και την δράση κοι-
νωνικής προσφοράς τον Δεκέμβριο.

Ευχαριστήρια
Αξίζει να εκφράσουμε ένα με-

γάλο Προσκοπικό ευχαριστώ στο 
Δήμο Βέροιας, για την συνδιοργά-
νωση των εκδηλώσεων, στους χο-
ρηγούς της δράσης οι οποίοι την 
υποστήριξαν και συνέβαλλαν στη 
δυναμική της:

• Πασσιάς ΑΒΕΕ, Πατριάρχου 
Αθηναγόρα 7,Ν. Ευκαρπία, Θεσ-
σαλονίκη

• Panini AE, 1o χλμ. Βέροιας - 
Άμμου

• Ζαχαροπλαστείο «ΦΙΝΟ», Μ. 
Καρακωστή 7, Βέροια

• Πιτσαρία «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ», Α-
νοίξεως 104 , Βέροια

• Οινοποιείο Θυμιόπουλος, Τρί-
λοφος Ημαθίας

• Τουμπουρλέγκας ΑΒΕΕ, 17ης 
Νοεμβρίου 81, Πυλαία, Θεσσαλο-
νίκη

• Σ. Κανδήλας ΑΕ, 6,5 χλμ Βέ-
ροιας- Νάουσας

• Αρτοεργαστήριο « ΧΟΝΔΡΑ-
ΝΤΩΝΗ», Πλουτάρχου 20, Βέροια

• Τραπεζανλίδη Αφοί Ο.Ε, Νέα 
περιφερειακή οδός, Βέροια

• Μπουντζόλας Ελληνικά Κρέα-
τα, περιοχή Τούμπα Βέροιας

• Καφεκοπτείο «Γ ΙΑΓΚΟΓΛΟΥ», 
Πίνδου 1, Βέροια

• Α.Σ. Αγίας Μαρίνας
• A&G Magaliou & Son Co, Βό-

λος
στον εφημέριο της ενορίας Τιμί-

ου Προδρόμου Καστανιάς πατέρα 
Νεκτάριο Σαββίδη

στους επιχειρηματίες που φιλο-
ξένησαν τις ενημερωτικές μας αφί-
σες και ανακοινώσεις

στους φίλους και αδελφούς Προ-
σκόπους με ιδιαίτερα καθήκοντα:

• Αβραμίδη Μιχάλη 
• Ασβεστά Παύλο 
• Αστανάστα Ευτύχιο
• Γουργουλιάτου Γραμματική
• Δημοπουλου Ελένη
• Δημοπουλου Ευαγγελία 
• Δημοπούλου Λίλη
• Καλογήρου Νίκο
• Καραμανλίδου Αλίκη

• Καψαλιάρη Ιωάννη
• Κιοσέογλου Ιωσήφ
• Κιοσέογλου Σωκράτη
• Κορδονίδη Μιχάλη
• Κυβεντίδη Γιώργο
• Λυκοστράτη Αναστάσιο
• Μητακου Δέσποινα 
• Μητάκου Ιωάννα
• Μητακου Μαρία 
• Μοτσιόπουλο Βασίλη
• Μποσμαλη Αγγελική 
• Μπουρδάνο Θωμά
• Παντελίδου Ολγα
• Τολιου Εύη
• Τριγώνη Πρόδρομο
• Τσακιρίδου Ιωάννα
• Τσολοζίδη Θανάση
και βέβαια στο επιτε-

λείο της διοργάνωσης, αν-
θρώπους, που αφιέρωσαν 
χρόνο, ενέργεια, γνώσεις 
και δεξιότητες, δούλεψαν 
συνεργατικά και οργανω-
μένα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, με καλή διάθεση 
και χαμόγελο, με στόχο το 
χαμόγελο της επιτυχίας και 
πέτυχαν:

• Μερόπη Τσέλιου, υ-
παρχηγό της δράσης

• Σωτήρη Τσέλιο, υπαρ-
χηγό εφαρμογής προγράμ-
ματος

• Παντελίδη Ανέστη, υ-

παρχηγό τροφοδοσίας 
• Δημήτρη Τόλιο, υπαρχηγό δη-

μοσίων σχέσεων
• Δημόπουλο Γιάννη, υπαρχηγό 

γραμματείας
• Οικονομίδη Κώστα, υπαρχηγό 

οικονομικών
Νίκος Ουσουλτζόγλου

Αρχηγός επετειακού διήμερου 
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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 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του 
Χαραλάμπους και της Ναταλίας, 
το γένος Σμόλιαρ, που γεννήθηκε 
Παχτά Αράλ Ν. Καζαχστάν και κα-
τοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και 
η ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 
Αναστασίου και της Μαρίας, το γέ-
νος Μισοκεφάλου, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στο Διαβατό Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελέ-
νης στο Διαβατό Ημαθίας.

Ο Δήμος Βέροιας 
διοργανώνει την Τε-
τάρτη 5 Σεπτεμβρί-
ου 2018 στις 9.00 το 
βράδυ, στο θέατρο Άλ-
σους «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡ-
ΚΟΥΡΗ»   συναυλία 
με το Βεροιώτικο μου-
σικό σχήμα «ΜΠΟΥ-
ΣΟΥΛΑΣ». Η συναυ-
λία δ ιοργανώνεται 
από τις Αντιδημαρχίες 
Παιδείας και Κοινωνι-
κής Προστασίας – Υ-
γείας – Εθελοντισμού 
(Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής , Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δή-
μου Βέροιας)  με την 
υποστήριξη της ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας και  
έχει κοινωνικό χαρα-
κτήρα. Στόχος της είναι η ενίσχυση των δομών:  Κέντρου προσω-
ρινής φιλοξενίας προσφύγων στο στρατόπεδο «Αμαρτωλού Κόκ-
κινου», Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ωστόσο όποιος επιθυμεί μπορεί 
προαιρετικά  να συνεισφέρει  είδη πρώτης ανάγκης, όπως :- βρε-
φικά είδη (πάνες , μωρομάντηλα , βρεφικές κρέμες) -  τρόφιμα 
μακράς διάρκειας (λάδι, αλεύρι, όσπρια, κονσέρβες )

- προσωπικά είδη υγιεινής (σαπούνια, σαμπουάν, οδοντό-
κρεμες) 

- μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (αντιπυρετικά, αναλγητικά 
, αντιφλεγμονώδη , αντιβηχικά παιδικά και ενηλίκων) 

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

Σήμερα από τον Δήμο Βέροιας

Συναυλία κοινωνικού 
χαρακτήρα

 με τον «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ»
 στο θέατρο Άλσους

100 χρόνια Βεροιώτικου Προσκοπισμού
 Ξεπέρασε τις προσδοκίες 

το επετειακό διήμερο των παλαιών 
Προσκόπων στην Καστανιά Βέροιας

Ακυρώνεται η 
συναυλία με τις 

«Μέλισσες»
Η συναυλία με το Μουσικό Συγκρότημα 

«ΜΕΛΙΣΣΕΣ» που επρόκειτο να πραγμα-
τοποιηθεί στο Άλσος στις 8 Σεπτεμβρίου 
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ  για λόγους που αφορούν 
στη διοργανώτρια εταιρεία.



Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται το 
“Naoussa Street Festival 2” που διοργα-
νώνει ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας. Σήμε-
ρα  Τετάρτη 7 Σεπτεμ-
βρίου στο πάρκο της ο-
δού Μακεδονίας (Παλιές 
Εργατικές Κατοικίες), θα 
πραγματοποιηθούν εκ-
δηλώσεις για παιδιά και 
ποικίλες δράσεις με τη 
συνεργασία του Πολιτι-
στικού Συλλόγου ArtVille.

Αύριο Πέμπτη 6 Σε-
πτεμβρίου, στο πλακό-
στρωτο του Δημοτικού 
Πάρκου στις 20:00 η  
θεαματική μουσικοακρο-
βατική παράσταση με 
το «Cirko Cachivache». 
Μια ομάδα μουσικών, α-
κροβατών και παλιάτσων 
στήνει μια παράσταση 
για όλη την οικογένεια 
συνδυάζοντας τη ζω-
ντανή μουσική με τα 
νούμερα του τσίρκο. Το 
Cirko Cachivache είναι 
η αντιπροσωπευτικότε-
ρη ομάδα σύγχρονου 
τσίρκου στην Ελλά-
δα. Το «Νέο τσίρκο» 
(New Circus, Nouveau 
Cirque) συνδυάζει την 
παραδοσιακή μορφή 
του τσίρκου με νέες 
αισθητικές επιρροές, 
οι οποίες έχουν ανα-
νεώσει το ενδιαφέρον 
του κοινού. Το Cirko 
Cachivache έχει υιο-
θετήσει τα σημαντι-
κότερα συστατικά του 
New Circus: ακροβατι-
κά νούμερα, θεατρική 
πρόζα, ζογκλέρ, εναέ-
ρια ακροβατικά, κωμι-
κή αλλά και δραματική 
δράση, ζωντανή μου-

σική κ.ά. Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος 
είναι ελεύθερη για το κοινό.
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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 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑ-
ΤΙΟΣ του Γεωργίου και της Άννας, 
το γένος Χατζηγεωργίου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΡΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του Αντω-
νίου και της Δέσποινας, το γένος 
Δελήαγα, που γεννήθηκε και κα-

τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη και 
της Μαρίας, το γένος Γιώγα, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
του Ιωάννη και της Ελένης, το γέ-
νος Παλάνη, που γεννήθηκε στα 
Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτι-
κό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύ-
ρων Βέροιας.

Την Κυριακή 9 
Σεπτεμβρίου

Μ. Χριστοδουλάκης και 
Β. Έξαρχος του «Κινήματος 

Αλλαγής», στην Ημαθία 
 
Το Νομό Ημα-

θίας θα επισκε-
φθούν την Κυρια-
κή 9 Σεπτεμβρί-
ου ο Γραμματέας 
της Κ.Ε. του Κι-
νήματος Αλλαγής 
Μ. Χριστοδουλά-
κης  και ο πρώ-
ην Πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ και Δ/ντης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Β. Έξαρ-
χος, εν όψει της παρουσίας της Πρόεδρου Φ. Γεννηματά 
στη Δ.Ε.Θ. τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου. Τα στελέχη του Κι-
νήματος Αλλαγής θα έχουν συναντήσεις με εκπροσώπους 
τοπικών φορέων και κομματικών στελεχών.

Συνελήφθη 35χρονος για 
καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη στις 3 Σεπτεμβρίου, το πρωί, σε περιοχή 

της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Αλεξάνδρειας, 35χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του 
εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του 
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών, για μη καταβολή χρε-
ών προς το Δημόσιο.

Πανηγυρίζει 
η Ιερά Μονή 

Θεοτόκου 
Καλλίπετρας 

Η Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας πανηγυρίζει την 
απαρχή των εορτών, τη Γέννηση της Παναγίας μας. Για το 
λογο αυτο θα μεταφερθεί στη Μονή, η Μεγαλη Σταυροθηκη 
που περιεχει Τιμιο Ξυλο και τα λειψανα των Αγιων Αποστο-
λων και Ευαγγελιστων. 

Το εορταστικο τριημερο ξεκινα την Παρασκευη το α-
πογευμα με μεγα πανηγυρικό εσπερινο στις 7:00 και στη 
συνεχεια με βραδυνη λειτουργια εως τα μεσανυχτα. Το πρωι 
του Σαββατου δευτερη θεια λειτουργια 7-10:30. Το απο-
γευμα του Σαββατου ο εσπερινος με το Μεγα Μνημοσυνο 
των κτιτορων στις 18:00. Και την Κυριακη το πρωι 6-10:30 
η συναξη των γονεων της Παναγιας, Ιωακειμ και Αννης. Για 
την εξυπηρετηση των προσκυνητων και το Σαββατο και την 
Κυριακη το πρωι θα υπαρχει αστικο που θα αναχωρησει 
απο την αφετηρια στις 8:00. Η Σταυροθηκη με τα ιερα λειψα-
να των Αποστολων θα παραμεινει εως και την Κυριακη 16 
Σεπτεμβριου

Στους 24ους Πανελλήνιους 
Αγώνες Εφέδρων Ειδικών 

Δυνάμεων,  η Λέσχη 
Καταδρομέων Ημαθίας

Η Λέσχη Καταδρομέων Ημαθίας ανακοινώνει ότι αγωνι-
στικό κλιμάκιό της θα λάβει μέρος στους 24ους Πανελλήνι-
ους Αγώνες Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων, που θα πραγμα-
τοποιηθούν το τριήμερο 5-6-7 Οκτωβρίου 2018 στην περι-
οχή Πύλης-Ροπωτού -Παλαιοκαρυάς του Νομού Τρικάλων 
και καλεί όλους τους έφεδρους Ειδικών Δυνάμεων που 
ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος να επικοινωνήσουν με τον 
υπεύθυνο Αγώνων και Σχολείων της Λέσχης κ. Μπάλκο 
Αναστάσιο στο 6940973838 

Συνεχίζεται με 
ενθουσιασμό το Naoussa 

Street Festival 2”
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 Κάλεσμα 
καθηγητών/τριών 

για το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Νεότητας 
της Μητρόπολης

 
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτι-

κού Κέντρου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας. Ο σκοπός 
του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενισχυτική 
(φροντιστηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μα-
θητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. 

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να απευ-
θυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ. 
2331022270 εσωτ. 8).

Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 

-Την κ.Φωφώ Καζαντζίδου , για την δωρεά του ποσού 
των 150 Ε, εις μνήμη Ελένης Αγιαννίτου , με την συμπλή-
ρωση 1 έτους από τον θάνατό της.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 1 πλή-
ρους γεύματος , στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέ-
ροιας , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 15 Kgr 
Mελιού , για τις ανάγκες των Ηλικιωμένων του Γηροκομείου 
Βέροιας.                             Εκ της Δ/νσεως 

Aγρυπνία στην 
Αγία Παρασκευή Βέροιας

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βέροιας 
στις 9.00 μ.μ. θα τελεσθεί ιερά αγρυπνία επί τη εορτή Γεννήσεως της Υπεραγίας 
Θεοτόκου.                      

Δωρεάν Μαθήματα 
Μουσικής από το 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας με την ευγενική πρωτοβουλία 

των καθηγητών του παραδίδει δωρεάν μαθήματα πιάνου, 
βιολοντσέλου, βιολιού, κιθάρας, κλαρινέτου, φλάουτου, τρο-
μπέτας, σαξοφώνου, ακορντεόν, αρμονίου, ντραμς, βυζαντι-
νής μουσικής και μπουζουκιού. 

Στα τμήματα μπορούν να εγγραφούν αυστηρά, αρχάριοι 
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, που δεν είχαν καμία 
εμπειρία στα μαθήματα μουσικής και επιθυμούν να αποκτή-
σουν την εμπειρία αυτή, με σκοπό να συνεχίσουν τα μαθή-
ματα και την υπόλοιπη χρονιά.  Θα μπορέσουν να παρακο-
λουθήσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ιδιαίτερα 
μαθήματα για το διάστημα 25/9 έως 30/11.   Στην συνέχεια, 
εφόσον επιθυμούν, έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους, με τον ίδιο καθηγητή, κάνοντας την εγγραφή 
τους και πληρώνοντας τα αντίστοιχα δίδακτρα. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας γιατί ο αριθμός των 
θέσεων είναι περιορισμένος. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα 
του Ωδείου αλλά και για τα υπόλοιπα τμήματα που λειτουρ-
γούν στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στο τηλέφωνα 
23310 78100, στον Χώρο Τεχνών, 3ος όροφος. 

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
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

5 Σεπτεμβρίου 2018 στις 5.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας η Μαίρη Κε-
ρίμη σε ηλικία 68 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΒΟΛΚΟΥ

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

Η σύζυγος, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Σχολική Επιτροπή                         Βέροια, 04-09-2018
Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου 

Ριζωμάτων και Μουσικού Σχολείου)
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Βέροιας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος 
πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη 
μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Ριζω-
μάτων και Μουσικού Σχολείου

. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επι-
τροπής την 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 
Προσφορές δεκτές μέχρι και της 10:00  η ώρα 8 Οκτωβρίου 
2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται  στο γραφείο της Σχ. Επιτροπής (Ολγάνου 22 
– Βέροια) τις εργάσιμες μέρες από 08:00 – 13:00 (Τηλ. 23310-
66746).

Οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού ορίζονται με βάση της 
Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003Β/30-5-2008) Λειτουργία 
κυλικείων δημοσίων σχολείων.

Ο Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής 
Σιακαβάρας Αθανάσιος

Eγγραφές για νέες ειδικότητες 
στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ Βέροιας
Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Ερ-

γατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι, για 
το σχολικό έτος 2018-2019  εγκρίθηκε 
η εισαγωγή 6.260 μαθητών και μαθη-
τριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας α-
νακοινώνεται ότι οι εγγραφές συνεχίζονται έως 20/9/2018 για την συμπλήρωση των 
τμημάτων που παραμένουν ανοιχτά. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
στη Γραμματεία της ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη 
είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 
16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης 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 συν-

δυάζει 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 αμείβο-

νται 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 



Μετά την επιτυχημένη «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» 
του Ευριπίδη, o Αιμίλιος Χειλάκης και o Μα-
νώλης Δούνιας συν-σκηνοθετούν φέτος την 
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή. Η νέα μετάφραση 
είναι του ποιητή Γιώργου Μπλάνα, η πρωτότυ-
πη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν η Αθη-
νά Μαξίμου, ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μιχάλης 
Σαράντης.

Η παράσταση παρουσιάζεται στο θέατρο 
Άλσους της Βέροιας την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρί-
ου στις  9.00 μ.μ.

Οι δύο σκηνοθέτες ακολουθούν τα πρό-
τυπα της αρχαίας τραγωδίας, όπου όλοι οι 
χαρακτήρες του δράματος μοιράζονται σε τρεις 
υποκριτές. Έτσι, ο Αιμίλιος Χειλάκης γίνεται 
Κρέοντας και Ευρυδίκη, η Αθηνά Μαξίμου, Α-
ντιγόνη και Τειρεσίας και ο Μιχάλης Σαράντης, 
Αίμονας, Σκοπός και Ισμήνη. Τα οκτώ μέλη του 
χορού αναλαμβάνουν το ρόλο των αφηγητών και διηγού-
νται την ιστορία της εμμονικής σχέσης των ηρώων με τα 
πιστεύω τους. Αυτά που τους οδηγούν στην καταστροφή 
τους, αφού ο Κρέοντας είναι αποφασισμένος να επιβληθεί 
και η Αντιγόνη αποφασισμένη να πεθάνει. Στο μεταξύ, 
οι πολίτες παραδομένοι στον φόβο, ψιθυρίζουν κρυφά, 
μα δεν τολμούν να αντιδράσουν, ενώ η πόλη παραμένει 
ακυβέρνητη.

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας 
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης - Μανώλης Δούνιας 
Διασκευή: Μανώλης Δούνιας 
Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Εύα Νάθενα 
Κίνηση: Αγγελική Στελλάτου 
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος 
Μουσική Διδασκαλία-Ακορντεόν: Άννα Λάκη 
Βοηθός Σκηνοθετών: Αλέξανδρος Βάρθης 
Βοηθός Σκηνογράφου: Ερατώ Τσάτσου 
Βοηθός Ενδυματολόγου: Δανάη Ψωμοδότη 
Φωτογράφος: Μαριλένα Αναστασιάδου
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη
Ερμηνεύουν 
Αθηνά Μαξίμου 
Αιμίλιος Χειλάκης 
Μιχάλης Σαράντης
Χορός  Σωκράτης Πατσίκας 
Παναγιώτης Κλίνης  Κρις Ραντάνοφ 
Σμαράγδα Κάκκινου  Μαρία Τζάνη 
Πάρις Θωμόπουλος  Τίτος Λίτινας 
Άννα Λάκη
Τιμές εισιτηρίων : 18 € κανονικό  14 € φοιτητικό – μα-

θητικό   Προπώληση :   viva.gr 

Μετά από τη μεγάλη επιτυχία της πα-
ραγωγής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας «Εις τους 
πέντε δρόμους!» το Καλοκαίρι 2017, η πα-
ράσταση ξεκινά περιοδεία και το Καλοκαίρι 
2018, στις γειτονιές της Βέροιας και σε Το-
πικές Κοινότητες του Δήμου με την παρά-
σταση «Εις τους πέντε δρόμους» της Λένας 
Πετροπούλου. 

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με 
τη συνεργασία της Δημοτικής Κοινότητας 
Βέροιας, των Τοπικών Κοινοτήτων Συκιάς, 
Γεωργιανών, Αγίας Βαρβάρας, Νέας Νικο-
μήδειας, Κουλούρας, Τριπόταμου, Φυτειάς 
και των Πολιτιστικών Συλλόγων:  Μορφωτι-
κού και Πολιτιστικού Συλλόγου Συκιάς «Βά-
ντα», Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων «Αγίας 
Βαρβάρας», Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, Πο-
λιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου «Αριστο-
τέλης», «Μακεδόνων Γαία» , Πολιτιστικού 
Επιμορφωτικού Συλλόγου Τριποτάμου και 
Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φυ-
τειάς.

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι οι: 
Τεχνική Υπηρεσία, Αντιδημαρχία Καθαρι-
ότητας, Αντιδημαρχία Παιδείας, Σχολική 
Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολική 
Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης και η ΚΑΠΑ 
Δήμου Βέροιας.  

Οι παραστάσεις έχουν και κοινωνικό χα-
ρακτήρα, αφού αντί εισιτηρίου μπορεί κάθε 
θεατής, αν το επιθυμεί, να φέρει τρόφιμα 
μακράς διαρκείας για το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Βέροιας.

Πρόγραμμα παραστάσεων
ΒΕΡΟΙΑ, 1ο ΓΕΛ, Προαύλιο Σχολείου
Τετάρτη
05.09, ώρα 8.30μ.μ.
ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

Προαύλιος χώρος, εκδηλώσεων
Πέμπτη
06.09, ώρα 8.30μ.μ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ
πλατεία
Παρασκευή
07.09, ώρα 8.30μ.μ.
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Προαύλιο Σχολείου
Σάββατο
8.09, ώρα 8.30μ.μ.
ΦΥΤΕΙΑ, πλατεία
Κυριακή
09.09, ώρα 8.30μ.μ.
ΒΕΡΟΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Πέμπτη
13.09, ώρα 8.30μ.μ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Λένα Πετροπούλου
Σκηνικά- Κοστούμια: ΝόVAN theatre 

group
Βοηθός παραγωγής: Gilles Drag

ΔΙΑΝΟΜΗ
Λένα Μπαχάρ, Δημητρούλα, Αφήγηση: 

Μάρα Γαβριηλίδου
Θανάσης Μελέγκογλου, Αποστόλης Αλέ-

πουρας: Νίκος Ταπλίδης
Τούλα Ντόντου, Ζωίτσα Φωτεινού, Γυ-

ναίκα του τεκέ, Αφήγηση: Μαρία Παπαγιαν-
νάκη

Ασημάκης Ιορδάνογλου, Λαμπράκης 
Μπεζεστένης: Πέτρος Μαλιάρας, 

Μητσάρας, Άρης Μπίνης: Βασίλης Κα-
νελλόπουλος

Μαράκι, Γκαρσόνα, Γυναίκα του τεκέ, 
Αφήγηση: Δήμητρα Σταματίου

Παίζουν οι μουσικοί: Άγγελος Μπουρ-
νάς, Κώστας Μπουρνάς
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Εγγραφές στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας είναι ένα και-
νοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε αυτό 
μπορούν να φοιτήσουν άτομα που έχουν συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν απολυτήριο Γυ-
μνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 2 σχολικά έτη. 
Μετά την επιτυχή φοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του 
απολυτηρίου Γυμνασίου. Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά 
απογευματινές ώρες

(5μ.μ.-8.50μ.μ.) με μεθόδους προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες των ενηλίκων, χωρίς εξετάσεις προαγωγικές και 
απολυτήριες όπως στην τυπική εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται ερ-
γαστήρια βιωματικής μάθησης, όπως για παράδειγμα 
θεατρικό, χορωδία, διακοσμητική, παρασκευή ηδύποτων 
και ποικίλες εθελοντικές δράσεις, σύμφωνα πάντα με τα 
ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων. Επίσης, πραγματοποι-
ούνται πολλές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικούς 
ή επαγγελματικούς χώρους και διοργανώνονται ομιλίες 
ενημερωτικού χαρακτήρα για διάφορα θέματα όπως ανα-
κύκλωση, διατροφή και υγεία.

Η Έδρα του Σ.Δ.Ε. είναι στη Νάουσα, στα Γενικά Λύ-
κεια.

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκίνησαν 
και  θα γίνονται έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 κατά τις απο-
γευματινές ώρες (μετά τις 5μ.μ.)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
Νάουσα: 2332052161
Κινητό: 6986280541

Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή 

στο θέατρο Άλσους της Βέροιας
-Με Αθηνά Μαξίμου,  Αιμίλιο Χειλάκη και  Μιχάλη Σαράντη

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι 

της Λέσχης όσοι επιθυ-
μούν να πάρουν μέρος 
στις φετινές περιόδους 
ιαματικών λουτρών να 
δηλώσουν συμμετοχή 
στα γραφεία της Λέσχης 
μας. Γ΄ περίοδος 23-30 
Σεπτεμβρίου. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες στα γρα-
φεία μας Ανοίξεως 90. 
Τηλ.: 23310 25654 και 
6976 953683.

Το Δ.Σ.

Σήμερα Τετάρτη στο Πανόραμα στο 1ο ΓΕΛ 

«Εις τους πέντε δρόμους» 
με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας

 -Το πρόγραμμα των παραστάσεων που ακολουθούν
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Διοικητικό Συμβούλιο 
έχει προγραμματίσει 
η ΕΠΟ για την Πέμπτη 

όπου σύμφωνα με πληρο-
φορίες εξετάζεται σοβαρά η 
πιθανότητα αναδιάρθρωσης 
της Γ’ Εθνικής με άνοδο οκτώ 
και όχι τεσσάρων ομάδων.

Τατρίακομβικάζητήματαπουθασυ-
ζητηθούνστις10.00τοπρωίείναιαρχικά
τοΔιαιτητικό τηςΤετάρτης όπουθα γίνει
η εκδίκαση της προσφυγής της Super

Leagueσεβάρος τηςΕΠΟγια ναμείνει
το 3 – 1 χωρίς μπαράζ, στησυνέχεια η
προκήρυξητηςFootballLeagueκαιτέλος
τοθέματηςΓ’Εθνικής.

Στο συγκεκριμένο, για την Γ’ Εθνική
μέσω τηςαναδιάρθρωσης είναιπολύπι-
θανόναπροκύψειάνοδοςοκτώομάδων
καιόχιτεσσάρωνπουείχεηπροκήρυξη.
Ακόμαθα υπάρξει η γνωστοποίηση των
εκπροσώπων των δικαστικώνΟργάνων
αλλά και την εκλογική διαδικασία στην
Γ.Σ. τηςΟμοσπονδίας, επικύρωση των
πινάκων διαιτησίας και λήψηαπόφασης
καταβολήςεξόδωνκαιαμοιβώνδιαιτητών
καιβοηθώνSuperLeagueκαιFL.

Στα πλαίσια της προ-
ετοιμασίας των ομά-
δων, και λίγο πριν την 

έναρξη της νέας αγωνιστικής 
περιόδου, Φίλιππος Βέροιας 
και ΠΑΟΚ, θα δώσουν φιλι-
κό αγώνα στη Βέροια.

Τοπαιχνίδι θαπραγματοποιηθείστο
Φιλίππειο κλειστόΓυμναστήριο τηνΠα-
ρασκευή7Σεπτεμβρίουκαιώρα18:00.

Καλούμε όλους τους φιλάθλους να
δώσουν ένα δυναμικόπαρόν στο δεύ-
τεροφιλικόπαιχνίδι τουΦιλίππουΒέ-
ροιας!!!

Φίλιππος Βέροιας και ΠΑΟΚ σε φιλική 
αναμέτρηση την Παρασκευή (7/9/2018)

ΕΠΟ:ΚρίσιμοΔιοικητικό
ΣυμβούλιοτηνΠέμπτη.Θαγίνει
συζήτησηγιατηνΓ’Εθνική

Εγγραφές στα ηλικιακά τμήματα 
Βόλεϊ του Ποσειδώνα Βέροιας

ΟΠοσειδώναςΒέροιαςέχειαρχίσειαπόπέρυσι–εκτόςαπότακορίτσια–καιτην
λειτουργίααγωνιστικώνομάδωναγοριώνκαιήδηφέτοςθακατεβάσειδύοαγωνιστικές
ομάδες– εφήβων καιπαίδων.Στάπλαίσιααυτά, ανακοινώνειφέτος την έναρξη των
μαθημάτωντηςακαδημίαςβόλλειγιααγόριααπό8ετώνκαιάνω.

Καλούνταιοιμικροίμαςφίλοιπουαγαπούνήθέλουνναγνωρίσουντοευγενικόμας
άθλημα,ναβρίσκονταιτοΣάββατο15Σεπτεμβρίου2018στις10τοπρωί,στοκλειστό
γυμναστήριοΑρηςΓεωργιάδηςστηνΕληάγιατηνέναρξητηςνέαςαθλητικήςχρονιάς.
Πληροφορίεςστονκ.ΔημσθένηΚίρτσιο,τηλέφωνο6974422234.

ΕπίσηςοΠοσειδώναςΒέροιαςγιατακορίτσια,ανακοινώνειτηνέναρξηλειτουργίας
τωνακαδημιώνκοριτσιώντοΣάββατο8Σεπτεμβρίου2018στοΒ’αθλητικόγυμνάσιο
στονΠρομηθέα.Παρακαλούνταιοιμικρέςμαςφίλεςναεπικοινωνήσουνμετονκ.Στέρ-
γιοΛουκάστοτηλέφωνο6974191577.

Μεγάληεπιτυχίατο
ΚΑΜΠτωνΤσαλουχίδη-
ΠαπαιωάννουστοΤορόντο

Μεμεγάληεπιτυχίαολοκληρώθηκετο4οστηνσειράΚΑΜΠ
ποδοσφαίρουστοΤορόντο τουΚαναδά.Σεαυτόδίδαξανδύο
μεγάλες μορφές τουΕλληνικούποδοσφαίρου, οι παλαίμαχοι
διεθνείς ΓιώτηςΤσαλουχίδης καιΛάκηςΠαπαϊωάννου, καθώς
καιοισυνεργάτες τουςστονΚαναδά,ΠαύλοςΜουρατίδηςκαι
ΠήτερΚλεισούρας. Συγκινητική ήταν η στιγμήπου ένα από
ταπαιδιάπουπήρανμέροςστοΚΑΜΠ,Κινέζικηςκαταγωγής,
έδωσε και εκ μέρους της οικογένειάς του, ένα γράμμα στον
Βεροιώτηπροπονητή, με ευχαριστίεςπρος τοπρόσωπό του,
γιαόσαπροσέφερεκαιπροσφέρειοΓιώτηςμετιςγνώσειςτου
στον ίδιοκαιόλαταπαιδιά,πουκάθεχρόνοσυμμετέχουνστο
ΚΑΜΠπουδιοργανώνειστομακρινόΤορόντο.

πηγή: kerkidasport.gr

Νάουσα: 
Προκηρύχθηκαν τα 23α 
Κωνσταντινίδεια για την 

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου

ΗΕΑΣΣΕΓΑΣΚεντρικήςΜακεδονίας και η ΓΕΝΑΟΥ-
ΣΑΣπροκηρύσσουνΑγώνεςΣτίβουμε την επωνυμία «23α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ 2018»,  σε συνεργασία με τονΔήμο
ΝΑΟΥΣΑΣ.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν τηνΚυριακή 16Σεπτεμβρίου
στοΔημοτικόστάδιοτηςΝάουσας.

Οιδηλώσειςσυμμετοχήςθαπρέπεινασταλούνμέχριτην
Τετάρτη 12Σεπτεμβρίου 2018στις 14.00 μμ  ηλεκτρονικά
στα e-mail: eassegaskm@gmail.comστο ειδικό έντυποπου
συνοδεύειτηνπροκήρυξηκανονικάσυμπληρωμένο.

Καμία δήλωση και για κανέναν λόγο δεν θα γίνει δεκτή
μετά τηνπαραπάνωπροθεσμία.Οιαθλητές-τριες τηςκατη-
γορίας τωνΚ12  θαδηλώνονται τηνώρα τουαγώναστον
έφοροδρόμων.
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Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την 
νέα χρονιά στον Όμιλο Αντι-
σφαίρισης Αλέξανδρο Βέροιας. 

Πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτω-
ση για οποιονδήποτε θέλει να ασχολη-
θεί με το tennis, καθώς οι συνδρομές 
είναι ιδιαίτερα προσιτές και παράλ-
ληλα ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό 
σκεπαστό γήπεδο tennis του νομού, 
ώστε να μην χάνονται οι προπονήσεις 
τους χειμερινούς μήνες! Η δουλειά που 
γίνεται από την προπονητική ομάδα 
είναι υψηλού επιπέδου και απευθύνε-
ται σε όλες τις ηλικίες: από παιδιά 4 
ετών (mini tennis) έως και ενήλικες!

Παραθέτουμεπαρακάτωαπόσπασμααπόταόσα
αναφέρονται και στην επίσημη ιστοσελίδα τουΟμί-
λου(http://www.oaav-tennis.gr/):

Φέτοςγιορτάζουμετα10χρόνιαίδρυσης!!!
Για10η χρονιά ξεκινάμεδυναμικά!Σαςπροσκα-

λούμε όλους να γνωριστούμε και επωφε-
ληθείτε της μοναδικής ευκαιρίας να κάνε-
τε δωρεάν τα 3πρώταμαθήματαώστε τα
παιδιά να κάνουν μιαπρώτη επαφήμε το
tennis και να αποφασίσουν εάν θέλουν να
συνεχίσουν!

Σαςπεριμένουμεστοσκεπαστόμαςγή-
πεδοστηΡαχιάπροκειμένουναγνωριστού-
με,νααπαντήσουμεστιςερωτήσειςσαςκαι
φυσικάναπαίξουμεκαθώςτοtennisαποτε-
λείένανεξαιρετικόσυνδυασμόγυμναστικής
καιπαιχνιδιού!

Στόχος μαςστονΌμιλο είναι η άθληση
και η ψυχαγωγία, καθώς πάνω από όλα
φροντίζουμε τα μέλη μας να εντάξουν το
tennis και γενικότερα τον αθλητισμό στην
καθημερινότητάτους.

Ο “ΌμιλοςΑντισφαίρισηςΑλέξανδρος
Βέροιας” ιδρύθηκε το 2009 και η έδρα του
βρίσκεταιστηΡαχιάτουΝομούΗμαθίας.

ΟΌμιλος διαθέτει ένα ιδιόκτητοσκεπα-
στόγήπεδοστηΡαχιά,ενώπαράλληλα-με
εκχώρηση τουΔήμουΒέροιας- βρίσκονται
στηδιάθεσήτουταδημοτικάγήπεδαΡάχης
(πίσωαπότοΔημοτικόΣχολείοΡάχης).

Παράλληλαοι εργασίεςπροχωρούνστο
υπό κατασκευή αθλητικό κέντρο, καθώς
ολοκληρώθηκε και το 1ο ανοιχτό γήπεδο
τουΟμίλου:

Τοπροπονητικάτμήματαπουδιαθέτουμεείναι:
•ΤμήματαΠροπαιδικά–minitennis(από4ετών!)
•ΤμήματαΠαιδικά–Προαγωνιστικά
•ΤμήματαΑγωνιστικά
•ΤμήματαΕνήλικων
•TennisCamp(κάθεκαλοκαίρι!)
Επικεφαλής της προπονητικής ομάδας είναι ο

Σταύρος Κουκουλομάτης, πρώην αθλητής, από-
φοιτος της ΓυμναστικήςΑκαδημίας τηςΒουλγαρίας
Vassil Levski με ειδικότητα στο τένις και κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος στηνπροπονητική του
αθλήματος.

Βοηθόςπροπονητή είναι ηΚορίναΠαπαδοπού-
λου, κάτοχος διπλώματοςσχολήςπροπονητών, με
ειδίκευσηστοmini-tennisκαθώςέχειπαρακολουθή-
σει πληθώρασεμιναρίων κόκκινου, πορτοκαλί και
πράσινουεπιπέδου.

Σας περιμένουμε όλους!!!
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε

στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου: 
http://www.oaav-tennis.gr/ αλλά και στο 

τηλέφωνο: 6978154532
(Προπονητής: Σταύρος Κουκουλομάτης). 

ΠροετοιμασίαΑλπικουΣκισεπαγετώνα
Οι αθλητές του ΕΟΣΝάουσας ΒασίληςΜα-

ντσιος και Εμμανουήλ Ζωγράφος θασυνεχισουν
την προπονητική τους δραστηριότητα στον πα-
γετώνα τουHintertux τηςΑυστρίας,  στο χιόνι με
τηνΕθνική ομάδααπό τις 30Αυγούστου για δυο
εβδομάδες.

ΑγώναςΡολλερ_σκιΚύπελλο/Fis
ΑΓΕΝ_ΠΚ_ΠΑΜΠ

Οι αθλητές του ΕΟΣΝάουσας γύρισαν  και
πάλι με τα περισσότερα κύπελλα  της διεθνούς
διοργάνωσηςστηΦλώρινα.Αναλυτικά, στις 1 και
2ΣεπτεμβρίουδιεξήχθησανοιαγώνεςΡολλερ_σκι
στοΦράγμαΤριανταφυλλιάς1οΚύπελλοΕλλάδος
καθώςκαιδιεθνήςαγώναςFis.

Στηνκατηγορία τωνγυναικώνηΜαρίαΝτάνου
στο Βαλκανικό κύπελλο τερμάτισε στην τέταρτη
θέσηενώΕλληνικόΠρωτάθλημακέρδισετηνπρώ-
τη θέση.ΗΣτελλίνα Γιαννακοβίτη στοΒαλκανικό
κύπελλο την δεύτερη μέρα τερμάτισε στην έκτη
θέσηβελτιώνοντας κατάπολύ τη βαθμολογία της
στηδιεθνήκατάταξη τηςFis καιστοΚύπελλοΕλ-
λάδοςτερμάτισεστηντέταρτηθέσηκαιτρίτηθέση
αντίστοιχα. Η ΓωγώΝιμπίτη στο ίδιο αγώνισμα
στηνέκτηκαι τέταρτηθέσηαντίστοιχακαιηΕλίζα

Αναστασιάδουστηνπέμπτηκαιέκτηθέση.
Στην κατηγορία τωνΑνδρών στο Κύπελλο ο

ΓιάννηςΝιμπίτης τερμάτισεστην τέταρτηθέσηκαι
οΑργύρηςΣεραφείμστηνπέμπτηστα10χλμ.

Στην κατηγορία τωνΠαίδων ο ΓιώργοςΑνα-
στασιάδηςκέρδισε τοχρυσόμεάνεσηκαι τιςδυο
μέρεςστοαγώνισματων2,5χλμ.

ΣτηνκατηγορίατωνΚορασίδωνηΜάραΤσιάρ-
κα κέρδισε τοΧρυσόμετάλλιοστο ίδιο αγώνισμα
και τις δύομέρες επίσηςμε εξαιρετικήπαρουσία.
Στην ίδια κατηγορία ηΌλγαΜπιτέρνα τερμάτισε
στην τέταρτη και τρίτη θέση αντίστοιχα τις δύο
μέρεςκαιηΕύαΜπράβουστηνπέμπτηθέσηκαι
σταδύοαγωνίσματα.

Οιαγώνεςέκλεισανμετηνμικρότερηκατηγορία
αυτή τωνΠαγκορασίδων. Στο αγώνισμα της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας οι αθλητές αγωνίστηκαν
στα1,5χλμ.Στην κατηγορία τωνΠαγκορασιδωνη
ΚατερίναΒάικουκέρδισετοαργυρόμετάλλιοκαιη
ΓεωργίαΤσιάρκατερμάτισεστηντέταρτηθέση.

ΠροετοιμασίατηςFis/ΘερινοCamp
ΗαθλήτριατουΕΟΣΝάουσαςΣτελλιναΓιαννα-

κοβίτηαναχώρησεγιατοValdifiemmeτηςΙταλίας
όπουθα λάβει μέροςστηνπροετοιμασία τηςFis.
Τηναθλήτριασυνοδεύειοομοσπονδιακόςπροπο-
νητήςΝίκοςΑναστασιάδης.

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠαίζουμεTENNISστηΒέροια!
Τα νέα του Ε.Ο.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ
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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

ΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤΗΣΟΜΑΔΑΣ:
Σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου οΜέγαςΑλέξανδρος

Τρικάλωνδίνειτονκρισιμότεροίσωςαγώνατηςιστορίαςτου.
Ολόγοςδενείναιάλλοςαπότογεγονόςπωςθααγωνι-

στείστοΚΥΠΕΛΛΟΕΛΛΑΔΟΣ.
Είναι μία τεράστια ευκαιρία, για την ομάδα μας, τους

ποδοσφαιριστές μας αλλά κυρίως την μικρή κοινωνία του
χωριούμαςναπροβληθείΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ.

Είναι υποχρέωση όλων μας να στηρίξουμε αυτήν την
προσπάθειαπου θα κάνει οΜέγας τηνΤετάρτη 5Σεπτεμ-
βρίου.

Για τον λόγοαυτό καλούμε τουςφίλους τηςομάδαςμας
ναδώσουντοβροντερότουςπαρόντηνΤετάρτηστις17:00
στογήπεδόμαςμεαντίπαλοτονΑ.Σ.Γιαννιτσών.

Ο κόσμος θαπρέπει να γίνει ο δωδέκατοςπαίκτης μας
καιναμαςσπρώξειμετηνστήριξήτουστηνπρόκριση!

Προςτουςποδοσφαιριστέςμαςκαιτοτεχνικόεπιτελείο:
ΤΗΝΤΕΤΑΡΤΗΣΑΣΔΙΝΕΤΑΙΜΙΑΜΟΝΑΔΙΚΗΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΝΑΑΚΟΥΣΤΕΙΤΕΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑΕΣΕΙΣ,ΗΟΜΑΔΑΜΑΣ
ΚΑΙΤΟΧΩΡΙΟΜΑΣ.

Εμείςσανδιοίκησηθα κάνουμε το καλύτεροδυνατό και
θαείμαστεστοπλευρόσαςαπότηναρχήμέχρικαιτοτέλος.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΑΥΤΟΤΟΜΑΓΙΚΟΤΑΞΙΔΙ.
ΜΕΓΑγράφειςιστορίακαιστοΚΥΠΕΛΛΟΕΛΛΑΔΟΣ!

Κύπελλο
Μ.Αλέξανδρος

Τρικάλων-ΑΣΓιαννιτσών

Φαρμακεία
Τετάρτη 5-9-2018

14:30-21:00ΤΕΡΖΑΚΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ&ΣΙΑ
ΟΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-25577

14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ7 (απέναντι απόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

19:00-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2623310-24123

21:00-08:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2623310-24123
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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

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2διαμερί-
σματα, ισόγειο και 1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80 τ.μ., μεαυλήκαι τα
δύο μαζί, καλοριφέρι,
σκεπή, σε καλή κατά-
στασηκαιτιμήευκαιρίας
58.000ευρώκαιταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284
&6973475239.

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

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.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΜΑΙ  για άμεση
ενο ικ ίαση δ ια-
μερίσματος και
μελλοντ ικά γ ια
την αγορά του εν
λόγω χώρου. Ζη-
τάω διαμέρισμα
άνω των 100 τε-
τραγωνικών, ανα-
καινισμένο φουλ
έξτρακαιμεγάλες
βεράντες.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:6937
226565 κ.Τσιφλί-
δηςΧαράλαμπος.
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κα-
τάστημα,ηλικίαςμέχρι27ετών.
ΑΠοστολή βιογραφικών στο:
vehr2010@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για
κεντρικό κατάστημα ενδυμάτων
στηΒέροια.Τηλ.:6983679790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χωρίς οικο-
γενειακές ή άλλες υποχρεώσεις
γιαναεργασθείσεκουζίναεστι-
ατορίου στη Γερμανία.Μισθός,
ασφάλιση, διαμονή και διατρο-
φή.Τηλ.:6972816816.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά
γιατουποκατάστημάτηςστοΔι-

αβατό εποχικόπροσωπικό ερ-
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-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery
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
ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-

μπειρία και εξειδίκευσηστιςμα-
θησιακές δυσκολίες καθώς και

κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματα
ελληνικών και αγγλικώνσε μα-
θητές δημοτικού και γυμνασίου.
Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6980973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
με πολυετήπείρα και 100% ε-
πιτυχία σε πτυχία παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε προσι-
τέςτιμές.Ειδικέςτιμέςσεμικρά
γκρουπ-αδέρφια.Τηλ.επικοινω-

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€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-Κκοπλαμ,θεα,Α.Θ4ος180€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμΘεα,1ος150€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1Δ-Σ-Κκοπλαμ,θεα3ος160€
ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΚΤΙΣΜΑ45τ.μμεεπιχειρησησελειτουργιαστοΚέντρο
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ17000€

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.μ700

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.

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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νίας:6942924797.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ από-

φοιτηΑΠΘ, με μεταπτυχι-
ακέςσπουδέςστηνΕιδική
Αγωγήκαιμαθησιακέςδυ-
σκολίες, παραδίδει μαθή-
ματαΜαθηματικών,Φυσι-
κής&Χημείαςσεμαθητές

Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυ-
κείου.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)



Έντονες είναι οι αντιδράσεις στον 
ακαδημαϊκό χώρο μετά τις εξαγγελί-
ες του υπουργού Παιδείας, Κώστα 
Γαβρόγλου, για την κατάργηση του 
μαθήματος των Λατινικών.

Πανεπιστημιακές Αρχές και εκπαιδευτικοί εκ-
φράζουν την πλήρη αντίθεσή τους, με την Κο-
σμητεία μάλιστα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών να κάνει λόγο για απολύτως λανθασμένη και 
αναχρονιστική στρατηγική του υπουργείου.

Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου για επερχόμενη «απομόνωση» του μαθητι-
κού πληθυσμού της χώρας από την ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα την ώρα που σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο παρατηρείται μια γενικότερη τάση ανα-
θεώρησης της όποιας απομάκρυνσης υπήρξε τα 
τελευταία χρόνια από την κλασική παιδεία, ενώ 
καλεί το υπουργείο «να επανεξετάσει και τελικά 
να αναθεωρήσει και να ανακαλέσει αυτή την απο-
λύτως εσφαλμένη απόφασή του».

Ιδιαίτερη ενόχληση και κινητικότητα υπάρχει 
και στον επαγγελματικό κλάδο των φιλολόγων, 
οι οποίοι ξεκίνησαν τη συλλογή υπογραφών επί 

κειμένου υπέρ της διατήρησης των Λατινικών.
Στο πλαίσιο αυτό, κάνουν λόγο για «μεθοδευ-

μένη, συστηματική υποβάθμιση και αποψίλωση 
των κλασικών και ανθρωπιστικών 
σπουδών στα σχολεία» στρέφοντας 
τα «πυρά» τους κατά του υπουργείο 
Παιδείας, ενώ εστιάζουν και στις ερ-
γασιακές προοπτικές του κλάδου.

«Εδώ και δεκαετίες οι φιλόλογοι 
γινόμαστε μάρτυρες της μεθοδευμέ-
νης, συστηματικής υποβάθμισης και 
αποψίλωσης των κλασικών και αν-
θρωπιστικών σπουδών στα σχολεία. 
Τομές της επιδείνωσης η κατάργηση 
των εξετάσεων των Αρχαίων Ελληνι-
κών στο Γυμνάσιο, της Λογοτεχνίας 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η εκμη-
δένιση σχεδόν της διδασκαλίας του 
Επιταφίου και της Αντιγόνης και η 
σοβαρή υποβάθμιση των Λατινικών» 
αναφέρουν το κείμενο.

«Λόγω της πλήρους εργασιακής 
εξαθλίωσης, του ευτελισμού των 
πτυχίων και του υπερκορεσμού του 
επαγγέλματος, η ζήτηση για τις Φι-

λοσοφικές Σχολές συνε-
χώς πέφτει, κατακρη-
μνίζοντας εν συνεχεία 
τις βάσεις εισαγωγής 
στα εν λόγω τμήματα 
και υποβαθμίζοντας α-
κόμα περισσότερο τις 
σπουδές και τα πτυχία 
των φιλολόγων. Κι ενώ 
οι αδιόριστοι και άνερ-
γοι φιλόλογοι αριθμούν 
πολλές χιλιάδες, η ει-
σαγωγή στις σχολές 
που οδηγούν στην ειδι-
κότητα ΠΕ02 συνεχίζει 
ακάθεκτα αθρόα, με το 
φαινόμενο των 20 (!) 
πανεπιστημιακών τμη-
μάτων να συνεχίζουν 
απτόητα τη λειτουρ-
γία τους, παράγοντας 
στρατιές ανέργων, που 
είναι μαθηματικά βέ-
βαιο ότι αποκλείεται να 
απορροφηθούν τόσο 
στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα. 
Κανένας άλλος επιστη-
μονικός κλάδος δεν α-

ριθμεί τόσα πολλά πανεπιστημιακά τμήματα με 
τόσο δυσανάλογα μικρή απορρόφηση στην αγο-
ρά» σημειώνουν.
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P Έκανα τον απολογισμό του 
καλοκαιριού. Όλα πήγαν όπως δεν τα 
είχα σχεδιάσει...

P Ούτε ο ελληνικός προϋπολογι-
σμός δεν πέφτει τόσο έξω να πούμε.

P Ξέρετε, αυτός που σχεδιάζου-
με θετικό πρόσημο για την επόμενη 
χρονιά, ενώ έχουμε μπει μέσα με το 
κεφάλι όλες τις προηγούμενες από 
την εποχή του Περικλέους (βεβαίως 
βεβαίως).

P Γι’ αυτό και κάνουμε πολλές 
συνεδριάσεις επί του θέματος. Για να 
ακούσουμε τις ιδέες των άλλων που δεν 
θα εφαρμόσουμε.

P Εξάλλου, συνέδριο είναι μια 
μάζωξη σημαντικών ανθρώπων, που 
ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να 
κάνει κάτι, ωστόσο όλοι μαζί μπορούν 
να αποφασίσουν ότι τίποτε δεν μπο-
ρεί να γίνει.

P Φύσει αισιόδοξοι, αλλά στην 
πράξη, παρά φύση.

P Αισιοδοξία είναι η συνθήκη 
να έχεις πολλά χιλιόμετρα θάλασσα 

στην πατρίδα σου, ως άμεση δυνατό-
τητα να πας όποτε θέλεις να πνιγείς.

P Και επειδή λοιπόν εμείς δεν λυ-
τρωθήκαμε ακόμη τοιουτοτρόπως, παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειες, έχουμε και 
λέμε για τον θερινό απολογισμό:

P Μηδέν μπάνια, μηδέν μέρες 
διακοπές, μηδέν γκόμενες (το τελευ-
ταίο συνακόλουθο).

P Ούτε ο Θου Βου στον πράκτορα 
000 τόσα μηδενικά αφού.

P Συν δύο 

μηδενικά στη χοληστερίνη. Με ένα 
τρία* μπροστά. Πώς λέμε οι 300 του 
Λεωνίδα; Ε, στο λιπαρό τους.

P*Το τρία μπροστά της χοληστερίνης 
είναι ενεργό. Το άλλο τρία μπροστά, ανε-
νεργό.

P Μικροί δεν παίζαμε το γύ-
ρω-γύρω όλοι; Ε, τώρα μεγάλοι παί-
ζουμε το γύρω-γύρω χοληστερόλη.

P Συν πέντε κιλά μόνο στο Μου-
ντιάλ. Και συν τρία μόνο τον Δεκαπενταύ-
γουστο.

P Ήταν και οι βρο-
χές πολλές, που πάντα 
μού άνοιγαν την όρεξη. 
Μαζί με το χιόνι, την πα-
γωνιά, τη ζέστη και την 
υγρασία.

P Είχε παλιόκαιρο 
τη μέρα που πεινάσαμε.

P Βλέπετε τα ρού-
χα τα είπανε Ζάρα, αλλά 
κι αυτά θέλουνε σίδερο.

P Σήμερα η στήλη 
προσφέρει και παγωμένο 
καφεδάκι. Άμα είσαι...

P Φαντάσου τι γλέ-
ντια θα κάναμε αν ο ΤΑΡ 
μετέφερε φρέντο καπου-
τσίνο.

P Και:
Το φανάρι ανάβει κόκκι-

νο και σταματά μια Μερσε-
ντές πολυτελείας. Την πλησιάζει κουτσαί-
νοντας ένας ζητιάνος με λερωμένα και 
σκισμένα ρούχα, ξυπόλυτος, αξύριστος, 
φαλακρός, χωρίς τα μισά του δόντια, που 
απλώνει το χέρι:

-Κύριε, σας παρακαλώ, δώστε μου 
λίγα λεφτά για να πάρω κάτι να φάω...

Ο οδηγός τον κοιτάζει με ένα ξαφνια-
σμένο βλέμμα και του λέει:

-Αν σου δώσω 100 ευρώ, πες μου την 
αλήθεια, θα τα ξοδέψεις στα ποτά και τα 
τσιγάρα;

-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών και 
ποτέ δεν κάπνιζα, ούτε έπινα...

-Καλά, αν σου δώσω 150 ευρώ,  θα 

πας σε οίκο ανοχής και θα τα αφήσεις 
όλα στα κορίτσια;

-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών, δέ-
κα πέντε χρόνια παντρεμένος με 3 παιδιά 
και ποτέ δεν πήγα με άλλη γυναίκα...

-Τότε, άκου θα σε πάω στο σπίτι μου, 
θα πω στη γυναίκα μου να μας σερβίρει 
ένα πλούσιο τραπέζι και στο τέλος θα 
σου δώσω 250 ευρώ. Συμφωνείς;

-Μα κύριε, ντρέπομαι, κοιτάξτε τα χά-
λια μου, τι θα πει η κυρία σας;

-Ας πει ό,τι θέλει αυτή. Εγώ απλώς 
θέλω να δει πού καταλήγουν οι άντρες 
που δεν καπνίζουν, δεν πίνουν και δεν 
απατάν τις γυναίκες τους!

K.Π.

Οργή φιλολόγων για την κατάργηση των Λατινικών
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» 

και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΜΗΤΣΙΟΥ» 
ανακοινώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία 
με σκοπό να παρέχουν στους μικρούς μαθητές 
αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες στα αντικεί-
μενα της ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
και των ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.

Τα κέντρα μας μπορούν να προσφέρουν 
όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιό-
τητες ώστε τα παιδιά να μπορούν να χαράξουν 
μία επιτυχημένη πορεία σε ένα κόσμο βασι-
σμένο στην τεχνολογία την επικοινωνία και τον 
ανταγωνισμό.

Δεσμευόμαστε για την ποιότητα των υπηρε-
σιών μας και με χαρά σας προσκαλούμε να τις 
γνωρίσετε.

Με εκτίμηση
ΚΔΒΜ2 «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

ΚΞΓ «ΜΗΤΣΙΟΥ»
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