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Στο σωστό δρόμο ο νόμος
για το πρόστιμο
των 10.500 ευρώ

  Προς την σωστή κατεύθυνση κινείται η απόφαση 
για την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου που 
ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2018 για την αδήλωτη 
εργασία, και υπεγράφη από την Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Έφη Αχτσιόγλου. Αναφερόμαστε στο εξοντωτικό 
πρόστιμο των 10.500€ που βεβαιώνεται σε περίπτωση 
που βρεθεί ανασφάλιστος εργαζόμενος σε επιχείρηση. 
Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις για 
την αδήλωτη εργασία, αλλά όχι σε βαθμό εξόντωσης 
της επιχείρησης. Η δυνατότητα που δίνει ο νέος νόμος 
με την πρόσληψη του αδήλωτου εργαζομένου από την 
ελεγχόμενη επιχείρηση, ώστε να μειωθεί το πρόστιμο 
και μάλιστα σημαντικά, αποδίδει δικαιοσύνη και 
στοχεύει στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας και όχι 
στην εξαφάνιση των επιχειρήσεων. Και επιτέλους μέσα 
σε αυτή την λαίλαπα και το κυνηγητό των τελευταίων 
ετών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ενώ ήταν 
η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, σε λίγο θα είναι 
είδος προς εξαφάνιση, να θεσπιστούν μέτρα και νόμοι 
στήριξης και ενίσχυσης τους.  Φυσικά οι επιχειρήσεις 
που θα υποτροπιάσουν θα κληθούν να πληρώσουν το 
πρόστιμο διπλό και τριπλό, αφού το δις εξαμαρτείν 
πληρώνεται! 
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Ενόψει της εξόδου του 15Αύγουστου
και αναλόγως της διαδρομής που θα 

ακολουθήσετε, αρχίστε να μετράτε ευρώ...

Όρθιοι,γιατηνΠίτσα
Και με το

που βγήκε η
Πίτσα Παπα-
δοπούλου, δε-
κάδες κινητά
σηκώθηκαν και
άρχισαν να…
γράφουνκαινα
ανεβάζουν live,
α γ α π η μ έ ν α
τραγούδια στο
Facebook.

Διότι, πέρα
από τη συνή-
θειατωνσέλφι,
και της κινητής
επικοινωνίας,η
Πίτσα είναι τό-
σο «δικιά μας»
με τα τραγού-
δια της, που
είναι αδύνατον
ναμησηκωθείς
από την καρέ-
κλα…

Τελευταία εκπομπή «Λαϊκά και Αιρετικά» της σεζόν
Ραντεβού στις 27 Αυγούστου

Τελευταία εκπομπή «Λα-
ϊκά καιΑιρετικά» της σεζόν
έγινε τηνΠέμπτη 9Αυγού-
στου2018.ΟΖήσηςΜ.Πα-
τσίκας και οΝίκοςΒουδού-
ρης άφησαν εκτός της επι-
καιρότητα, έπαιξαν καλοκαι-
ρινάτραγούδια,δέχτηκανευ-
χέςαπόφίλουςκαιακροατές
και ανανέωσαν το ραντεβού
τουςγιατις27Αυγούστου!

Στο στούντιο βρέθηκε ο
ΦώτηςΚαραβασίλης, πρόε-
δροςτουΔικηγορικούΣυλλό-
γουΒέροιας και οΛεωνίδας
Ακριβόπουλος, πρόεδρος
τηςΚΕΠΑΔ.Βέροιας, τηλε-
φωνικάήτανκοντάμαςοΑ-
ντώνηςΜπιδέρης,δημοσιογράφος–δικηγόροςκαιμεμηνύματαπολλοίακροατές…

Ραντεβούστις27Αυγούστου,στις13.00!

ΠεριμένονταςτηνΑυγουστιάτικηπανσέληνο
Τέσσερις αρχαιολογικοί χώροι και μου-

σεία τηςΗμαθίας θασυμμετέχουνστονθε-
σμό «Πανσέληνος 2018», παραμένοντας
ανοιχτοίγιατοκοινότοβράδυτηςΚυριακής
26Αυγούστου.Σύμφωναμε τοπρόγραμμα
του υπουργείουΠολιτισμού, ηΕφορείαΑρ-
χαιοτήτωνΗμαθίαςθαοργανώσει:

•Στον αύλειο χώρο τουΜουσείουΒασι-
λικώνΤάφων:ΣυναυλίαΕλλήνωνσυνθετών
μετοοκτατέτοτηςφιλαρμονικήςορχήστρας
Λουτρακίου.Ώραέναρξης:21:30

•Στο Ιερό τηςΜητρός τωνΘεώνΑυτό-
χθονος, στηΛευκόπετρα: Συναυλίαπαρα-
δοσιακής καιπειραματικήςμουσικήςμε τον
ΔημήτρηΜενεξόπουλο.Ώραέναρξης:22:30

Τηνίδιανύχτα,ΑρχαιολογικόκαιΒυζαντι-
νόΜουσείοΒέροιας θαπαραμείνουν ανοι-
χτάγιατοκοινόέωςταμεσάνυχτα.

Εξακολουθούνναχαρίζουνζωή,
οισυμβατοίδότεςτηςΧαρίεσσας

ΠαρώνκαιοΣύλλογοςΕθελοντώναι-
μοδοτών και δοτών μυελού των οστών,
Χαρίεσσας(φωτο),τοβράδυτηςΤετάρτης
στο γήπεδο τηςΠατρίδας, στο πλαίσιο
τωνκαλλιτεχνικώνεκδηλώσεωντου«Ευ-
στάθιουΧωραφά».

Τουςσυναντήσαμεκαιμάθαμεευχάρι-
στανέααπότονπρόεδροΛ.Παμπουκί-
δη,πουδενέκρυβετηχαράτουγιαέναν
ακόμασυμβατόδότημυελού τωνοστών,
μέλος του Συλλόγου τους, που χάρισε
ζωή,σεέναακόμαπαιδί!

Καιλέμεέναςακόμη,αφούήδηέχουν
προηγηθεί πολλοί συμβατοί δότες που
έγινανηαιτίαδεκάδεςάνθρωποιαπόόλη
τηνΕλλάδανασυνεχίσουνναζουν.

Δικαιολογημένη λοιπόν και η ικανο-
ποίηση και η συγκίνηση των μελών του
ΣυλλόγουτηςΧαρίεσσας!

Πληρώνει 
σήμερα
ο ΕΛΓΑ
Αποζημιώσε ις  σε

8.825 αγρότες και κτη-
νοτρόφους καταβάλει
σήμερα στους λογα-
ριασμούς τους ο ΕΛΓΑ
για εκκαθάριση των α-
ποζημιώσεων από ζη-
μιές στην παραγωγή
που έγιναν το 2017 και
το πρώτο τρίμηνο του
2018.

Το ποσό των 10,8
εκατ. ευρώ αντιστοιχεί
στο70%τωναποζημιώ-
σεωνφυτικήςπαραγω-
γής και στο 100% των
αντίστοιχων, ζωϊκού κε-
φαλαίου.
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O Noμίατρος Στέργιος Παπαδημητρίου ενημερώνει...

Οτι πρέπει να γνωρίζουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τις επιδρομές 
των κουνουπιών, την μετάδοσή του και τα μέτρα πρόληψης

Μια περιεκτική και εύστοχη ενημέρωση για τον ιό του Δυτικού Νείλου 
έκανε ο γιατρός της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Ημαθίας 
κ. Στέργιος Παπαδημητρίου, στην εκπομπή «Πρωινές Σημειώσεις» 
της Σοφίας Γκαγκούση, στον ΆΚΟΥ 99.6.

Ο ιός βρίσκεται αυτή την εποχή στο υψηλό σημείο μεταδοτικότητας 
λόγω της επέλασης των κουνουπιών που μεταφέρουν τον ιό και τον 
μεταδίδουν με ένα απλό τσίμπημα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι βροχοπτώσεις και γενικότερα οι καιρικές 
συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση του ιαού από τον οποίο κινδυνεύου-
με, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο περίπου, που πέφτουν 
οι θερμοκρασίες.

«Θεωρώ ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και 
των τοπικών κοινωνιών είναι αναπόσπαστο μέρος ενός ολοκληρωμέ-
νου προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών. Πρώτον, για την 
προστασία των ανθρώπων από τη νόσο και τις ασθένειες για τις οποίες 
τα κουνούπια είναι φορείς. Δεύτερον, για την αποφυγή της παραπλη-
ροφόρησης και τη δημιουργία σύγχυσης ή και πανικού, καθώς και την 
κατάδειξη των τρόπων και των μεθόδων με τους οποίους μπορούν οι 
ίδιοι οι πολίτες να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα».

- Ποια σημεία πιστεύετε ότι έχουν παραπληροφορήσει τον κό-
σμο;

Το τι είναι ακριβώς, ο ιός του Δυτικού Νείλου. Είναι ένα νόσημα, το 
οποίο υπάρχει στην Ελλάδα από το 1960. Το νόσημα μεταδίδεται από 
το τσίμπημα του κουνουπιού και ιδίως του κοινού κουνουπιού. Το πρώ-
το κρούσμα απομονόθηκε στην Ουγκάντα από το 1937. Έκτοτε έχουμε 
σποραδικές επιδημίες σε όλο τον κόσμο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Να θυμηθείτε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ο πιο διαδεδομένος αρ-
μποιός σε όλο τον κόσμο. Μεγαλύτερες επιδημίες έχουν καταγραφεί και 
στη Ρουμανία, τη Ρωσία, το Ισραήλ, αλλά και στις Η.Π.Α. 

- Αναρωτιέται κανείς, γιατί δεν υπάρχει εμβόλιο τόσα χρόνια,  
με τόσα κρούσματα;

Δεν υπάρχει. Τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες να βγει το εμ-
βόλιο, το οποίο το περιμένουμε με θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά 
στον κύκλο της ζωής του ιού, είναι ενζωοτικός, δηλαδή είναι μεαξύ κου-
νουπιών και πτηνών, γιατί πολλές φορές ο κόσμος έχει παραπληροφο-
ρηθεί ότι ο ιός μεταδίδεται με τα κουνούπια. Η δεξαμενή του ιού είναι 
τα πτηνά και ιδιώς τα μεταναστευτικά. Το κουνούπι μπορεί να πετάξει 
το πολύ ένα χιλιόμετρο, ένα μεταναστευτικό πτηνό όμως πετάει με 100 
χιλιόμετρα την ώρα. 

-Τα κουνούπια μολύνονται από τα πτηνά;
Συνήθως τσιμπάνε τα θηλυκά κουνούπια, γιατί θέλουν να αναπα-

ραχθούν. Άρα ο ιός μεταδίδεται από τα πτηνά στα κουνούπια. Τα μολυ-
σμένα κουνούπια μπορούν να μείνουν μολυσμένα για όλη τους τη ζωή. 
Εδώ να τονίσω, ότι ο κίνδυνος τοπικής μετάδοσης του ιού εξαρτάται 
από κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες, δηλαδή να έχουμε με την 
ταυτόχρονη παρουσία του ιού, ικανό φορτίο του ιού στα άγρια πτη-

νά. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε 
τις περιβαλλοντικές συνθήκες, που 
μπορεί να ευνοήσουν την εξάπλω-
ση του ιού.

- Εκτός από τους ανθρώπους 
μολύνονται και τα ζώα;

Οι άνθρωποι και τα άλογα και 
γενικά τα ζώα μολύνονται και δεν 
μεταδίδουν τον ιό σε άλλα είδη. Ό-
ταν μολυνθεί ένας άνθρωπος, το 
80% δεν θα εμφανίσει κανένα σύ-
μπτωμα ενώ ένα 20% θα εμφανίσει 
συμπτώματα κοινής γρίπης (κόπω-
ση κλπ), θα κάνει «τον κύκλο του» 
και θα φύγει. Το πολύ 1% θα εμφα-
νίσει υψηλό πυρετό, εγκεφαλίτιδα, 
μηνιγγίτιδα ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

- Αυτό πώς μπορεί να το δια-
κρίνει κάποιος; 

Οι επαγγελματίες υγείας της πε-
ριοχής είναι αρκετά ευαισθητοποι-
ημένοι. Οτι κάποιος συνάνθρωπός 
μας έχει συμπτώματα μηνιγγοεγκε-
φαλίτιδας, δεν σημαίνει ότι πρέπει 
να νοσεί από τον ιό του δυτικού Νείλου. Πρέπει βεβαίως να απευθυνθεί 
αμέσως και να εξεταστεί από έναν έμπειρο γιατρό. Αν έχουμε όντως 
υποψία κρούσματος για τον ιό του δυτικού Νείλου, ακόμα και να βγει 
θετικό, πρέπει να έχουμε επιβεβαίωση. Η επίσημη επιβεβαίωση έρχεται 
από το πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το ΚΕΕΛΠΝΟ, μετά α-
πό 8-10 μέρες. Η έκβαση όλων αυτών των ανθρώπων είναι πάρα πολύ 
καλή, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θεραπεία, χρησιμοποιούνται 
διάφορα αντιβιοτικά. Ο ιός, επίσης, δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτο-
μο, ούτε με το άγγιγμα, ούτε με το φιλί, ούτε με τη σεξουαλική επαφή. 
Οι ασθενείς που νοσούν δεν νοσηλεύονται σε θάλαμο απομόνωσης, 
ούτε μεταφέρουν τον ιό στο νοσηλευτικό προσωπικό. Να τονίσω επίσης 
ότι ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα από τη μητέρα στο έμβρυο, ούτε έχει 
αποδειχθεί ότι μεταδίδεται κατά τον μητρικό θηλασμό.

- Αν μας τσιμπήσει ένα κουνούπι, πόσες μέρες θα περάσουν 
για να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά;

Είναι ο χρόνος της επώασης, όπως λέμε εμείς οι γιατροί, 2-14 μέ-
ρες. Βέβαια, πολύ σπάνια έχει αναφερθεί και ένα μεγαλύτερο χρονικό 
περιθώριο των 30 ημερών, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε το ίδιο. 
Ο καθένας έχει την δική του ξεχωριστή προσωπικότητα και νοσηρό-
τητα. Οι ευπαθείς ομάδες ή οι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι άνθρωποι 
άνω των 50 ετών και αυτοί που έχουν άλλα προβλήματα υγείας, όπως 
καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή έ-

χουν υποβληθεί σε κάποια μεταμόσχευση, θα πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτή την περίοδο και 
όχι μόνο για τον ιό του δυτικού Νείλου, αλλά και για 
οποιαδήποτε ίωση κυκλοφορεί το καλοκαίρι. Δεν πρέ-
πει να παραβλέψουμε και τις έντονες βροχοπτώσεις 
που είχαμε αυτό το διάστημα και τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα, τα οποία ευνοούν την εμφάνιση τέτοιων 
φαινομένων στην περιοχή μας. 

- Στην ενημέρωση που κάνατε στη Νάουσα, 
είπατε ότι προβλέπετε να αυξηθεί ο αριθμός των 
συνανθρώπων μας που θα νοσήσουν από τον ιό. 
Αυτό πού στηρίζεται;

Λόγω των αυξημένων αναγκών και των έντο-
νων βροχοπτώσεων, αναμένουμε να έχουμε κι άλλα 
κρούσματα στην περιοχή. Βέβαια, εμείς το απευχό-
μαστε αυτό κι όπου χρειάζεται θα πραγματοποιούνται 
εντομολογικές παρεμβάσεις, όλα πάντοτε με ασφαλή 
τρόπο για το οικοσύστημα. 

- Τα εντομοαπωθητικά πώς τα χρησιμοποιού-
με στα μικρά παιδιά;

Πάντα προτείνω τα εγκεκριμένα σκευάσματα α-
πό το φαρμακείο της γειτονιάς μας, τα οποία έχουν 
οδηγίες χρήσης και ο φαρμακοποιός ξέρει πώς να τα 
χρησιμοποιήσουμε. Πολλές μητέρες κάνουν το λάθος 

και «αλείφουν» πρώτα το αντικουνουπικό και από πάνω το αντηλιακό. 
Το σωστό είναι να βάζουμε πρώτα το αντηλιακό να απορροφηθεί καλά 
από το δέρμα και μετά το αντικουνουπικό. Πρέπει να πάρουμε κάποια 
μέτρα προστασίας για τα βρέφη και τα παιδιά, είτε σε ατομικό επίπεδο, 
έιτε στο σπίτι. 

-Ποια μέτρα προστασίας ενδείκνυνται; 
Τα αυγά των κουνουπιών γνωρίζετε ότι ζουν μέσα στο νερό. Αυτό 

που πρέπει να προσέξουμε είναι να αποφεύγουμε να κυκλοφορούμε το 
βράδυ με έντονα αρώματα, να αποφύγουμε να ποτίζουμε ή να κόβουμε 
το γρασίδι τις νυχτερινές ώρες, γιατί δημιουργούνται στάσιμα νερά, 
να βάλουμε σίτες στα παράθυρα. Η χρήση του κλιματιστικού και του 
ανεμιστήρα απωθεί τα κουνούπια, όπως και οι μπλε φωτισμοί. Όσον 
αφορά τα βρέφη, πρέπει να βάλουμε κουνουπιέρες. Στις αυλές και τα 
μπαλκόνια μας, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να αλλάζουμε και 
να πετάμε το νερό από τα πιατάκια των γλαστρών. Να μην πλένουμε 
και να μην αφήνουμε τα νερά από τα μπαλκόνια και τις αυλές μας και 
οπουδήποτε υπάρχουν κουβαδάκια ή πισίνες να τα αποστραγγίζουμε. 
Οπουδήποτε έχουμε βαρέλια στην αυλή μας τα οποία συγκρατούν το 
νερό να τα απομακρύνουμε και να επισημάνω ότι δεν πρέπει να αφή-
νουμε εστίες νερών που λημνάζουν. Είναι το μέρος όπου αποθέτουν τα 
κουνούπια τα αυγά τους.

Εικόνες ζωοφιλίας (;) έξω από 
την Εφορία (ΔΟΥ) Βέροιας

Πως αντιλαμβάνονται κάποιοι την έννοια της ζωοφιλίας; αναρωτιούνται αναγνώστες μας που επικοινώνησαν με την εφημερίδα για να θέσουν ένα ζήτημα που αφορά τον εξωτερικό χώρο της ΔΟΥ (Εφορία) Βέροιας.
Όπως επισημαίνουν, κάποιοι από την Εφορία, ταΐζουν και ποτίζουν τα αδέσποτα της περιοχής τα οποία μαζεύονται έξω από τον προαύλιο χώρο, ανεξέλεγκτα… Μάλιστα ακολουθούν όσους παρκάρουν τα αυτοκίνητά 

τους, μέχρι την είσοδο της ΔΟΥ, ενώ τελευταία άρχισαν να εμφανίζονται και κουταβάκια, τα περισσότερα άρρωστα.
Είναι εξαιρετικό πράγματι να είναι ο άνθρωπος φιλόζωος. Τί σημαίνει όμως αυτό; Ότι απλά ταΐζουμε τα ζώα, τα βάζουμε νερό και τα παρατάμε;
Χωρίς να μας ενδιαφέρουν από κει και πέρα οι συνθήκες διαβίωσής τους, αλλά και η καθαριότητα του χώρου;
Διότι, όπως αναφέρουν, αυτοί που μαζεύουν στη ΔΟΥ τα σκυλιά, αφήνοντας φαγητό και νερό, ποτέ δεν βγήκαν να καθαρίσουν περιττώματα και ακαθαρσίες, που μεταφέρονται μέσα στα γραφεία της Εφορίας από αυτούς 

που αναπόφευκτα τα πατάνε.
Πού βρίσκεται λοιπόν η φροντίδα και η παρουσία των ζωόφιλων του χώρου;
Μήπως έχουν μπερδευτεί οι έννοιες; αναρωτιούνται οι συμπολίτες μας και μας παραπέμπουν στο εξωτερικό και στις παρόμοιες δημόσιες υπηρεσίες της Ευρώπης, για να συγκρίνουμε, πολιτισμό και παιδεία…
Διά του λόγου το αληθές, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό.
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Τραγούδια που αγαπάμε, τρα-
γούδια που χορέψαμε και μερα-
κλώσαμε, ξεσήκωσαν προχθές τον 
κόσμο που γέμισε, λίγο πριν τα με-
σάνυχτα, το γήπεδο της Πατρίδας 
για να ακούσει την Πίτσα Παπα-
δοπούλου και Τα Παιδιά από την 
Πάτρα, στο πλαίσιο των καλλιτεχνι-
κών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Ευστάθιος Χωραφάς».

Ο πρόεδρος κ. Αντώνης Κα-
γκελίδης, πριν την έναρξη, τους 
ευχαρίστησε όλους, εξήγησε τον 
λόγο της αναβολής της εκδήλω-
σης από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, 
λόγω του εθνικού πένθους και με 
την ευκαιρία ενημέρωσε ότι μέρος 
των εσόδων, θα δοθεί και στους πυ-
ρόπληκτους της Αττικής, εκτός από 
τους τοπικούς φιλανθρωπικούς συλ-
λόγους που στηρίζει ο «Ευστάθιος 
Χωραφάς» κάθε χρόνο. Παράλλη-
λα έστειλε και το μήνυμα – δυνατό 
και εκ μέρους όλων των Ποντιακών 
Σωματείων -  για την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας, υποστηρίζοντας ότι 
τον τελικό λόγο στην επικύρωση της 
συμφωνίας των Πρεσπών, πρέπει 
να έχει ο ελληνικός λαός, με δημο-
ψήφισμα.

Την βραδιά άνοιξαν «Τα Παιδιά 
από την Πάτρα» με δικά τους τρα-
γούδια αλλά και αγαπημένα άλλων 
συνθετών και συνέχισε η Πίτσα Πα-
παδοπούλου, που έλαβε ένα θερμό 
χειροκρότημα αγάπης και θαυμα-
σμού από το κοινό.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν 
χθες βράδυ με ποντιακό πρόγραμ-
μα με τον Στάθη Νικολαΐδη και τοπι-
κούς καλλιτέχνες και ολοκληρώνε-
ται σήμερα το βράδυ με τη συναυ-
λία της Ελένης Βιτάλη και του Νίκου 
Ζιώγαλα.

Στον Τριπόταμο Βέροιας 
απόψε τα Μπρατίμια

Το καλοκαίρι είναι εδώ και προαναγγέλει  γλέντια ,χαρές και πανηγύρια! Φέτος τον Αύγουστο έξι 
συναυλίες  της ΚΕΠΑ – μία ενιαία παραγωγή- είναι αφιερωμένες σε  έξι  όμορφα ορεινά χωριά του 
Δήμου μας . Από  9 έως και  17 Αυγούστου έξι δημοτικές κοινότητες  θα πλημμυρίσουν από αγαπημέ-
νους   ήχους  και  ακούσματα , σε έξι εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο  . Μένοντας πιστοί στο πνεύμα 
που υπηρετούμε , η γιορτή αυτή οργανώνεται από κοινού και σε συνεργασία  με τις Τοπικές Κοινότητες 
και τους Τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους και εντάσσεται σ΄ έναν προγραμματισμό που αντανακλά τη 
μουσική και την πολιτισμική  πολυμορφία , μ’ ένα σχήμα, τα «Μπρατίμια», που την αντιπροσωπεύει, 
και ανεβαίνει στον Τριπόταμο   στην αυλή της πρ.Κοινότητας, την Παρασκευή 10 Αυγούστου, στις 9.00 
μ.μ.με ελεύθερη είσοδο.

Τα μέλη της μπάντας αποτελούν οι: Νίκος Αγγούσης: κλαρίνο Μάκης Μπακλατζής: τραγούδι-βιολί
Δημήτρης Παναγούλιας: κρουστά Γιάννης Πούλιος: λαούτο
Διοργάνωση : ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας ,σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους Πολιτιστι-

κούς Συλλόγους .

Αιθ1: (κλιματίζεται)
Ο  Μ Α Γ Ε Μ Ε Ν Ο Σ  Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Α Σ  - 

CHARMING     (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.30
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΡΟΣ ΒΕΝΟ-

ΚΟΥΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ, ΣΤΕΦΑ-
ΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, 
ΒΑΣΙΑ ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ , ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙ-
ΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)

Απαγωγή - SECUESTRO - BOY 
MISSING  Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Ο Ρ Ι Ο Λ 
ΠΑΟΥΛΟ

 Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 

Ηθοποιοί: Μπλάνκα Πορτίγιο, Αντόνιο 
Ντετσέντ, Βισέντε Ρομέρο, Μαρκ Ντόμε-
νεκ, Χοσέ Κορονάδο

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

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

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     9/8/18 - 15/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Ξεσηκώθηκε το γήπεδο με Πίτσα 
Παπαδοπούλου και Τα Παιδιά από την 
Πάτρα στις εκδηλώσεις της Πατρίδας

-Απόψε η συναυλία Βιτάλη-Ζιώγαλα
Γράφει ο 
Μάκης 
Δημητράκης

Δεκαπενταύγου -
στος! Της Παναγίας! 
Τρανή γιορτή και όλη 
η Ελλάδα, απ’ άκρη 
σ’ άκρη γιορτάζει και 
ειδικά το Βέρμιο που 
προσελκύει πιστούς 
κάθε ράτσας που α-

νηφορίζουν στις πλαγιές του να γιορτάσουν με 
ευλάβεια και σεβασμό αλλά και την πρέπουσα 
λαμπρότητα την Κοίμηση της Θεοτόκου, το «Πά-
σχα του καλοκαιριού»!

Η Παναγία Σουμελά των Ποντίων στην Καστα-
νιά και η Παναγία των Βλάχων στο Σέλι κατέχουν 
ξεχωριστή θέση και είναι πανελλήνια γνωστές. Για 
μας όμως τους Βεροιωτάδες η Παναγία Δοβρά, η 
Γκραίξα Παναγιά είναι το δικό μας μοναστήρι και 
από πολύ παλιά θεωρείται η «Παναγιά μας».

Κτισμένη στις ανατολικές πλαγιές του Βερμί-
ου σε μια κατάφυτη τοποθεσία και σε υψόμετρο 
280μ. η μονή υπήρχε τον 12ο αιώνα και ίσως 
τον 11ο ενώ ο ναός κτίστηκε το 1244 και ήταν 
τετράρυχτος.

Η Μονή Δοβρά ή Ντοβρά (από τη λέξη ντόμπρο 
που σημαίνει «καλό») είναι στενά «δεμένη» με τον 
Γερο-Καρατάσο και την Επανάσταση του 1822 
αλλά και την καταστροφή της από τους Τούρκους 
όπως και ο αφανισμός του ομώνυμου χωριού.

Στις 24 Απριλίου 1842 θεμελιώθηκε νέα εκ-
κλησία που εγκαινιάσθηκε στις 23 Απριλίου 
1843. Η δαπάνη ανέγερσης καλύφτηκε με δάνειο 
από ιδιώτες αλλά και προσφορές-δωρεές των 
χριστιανών της Βέροιας και των γύρω χωριών.

Ο πολυγραφότατος Στέλιος Σβαρνόπουλος 
γράφει για το πανηγύρι στη Δοβρά: «… Οι Βερ-
γιωτάδες γιόρταζαν το Πανηγύρι στην Παναγία 
Δοβρά. Από βραδύς ξεκινούσαν με τα γαϊδου-
ράκια ή πεζοί και ανηφόριζαν την χαρούμενη 
πορεία από το λάκκο της Παναγίας κι απ’ το Λια-
ναβρόχι. Από παντού ξεκινούσαν για τα υψώμα-
τα της Ντοβράς, να ξαναγεννηθούν στη χάρη της 
Παναγίας και του θαυματουργού αγιονεριού, εκεί 
ψηλά στις γέρικες φτελιές και δίπλα στο παλιό 
μοναστήρι».

Και ο λυρικός μας ποιητής συνεχίζει: «… Ξε-
νυχτούσαν οι χαροκόποι με τραγούδια και όργανα 
αλλά και χορό. Ήταν (το πανηγύρι) μια φυγή από 
τις καθημερινές σκοτούρες κι ήταν το ξαπόστα-
μα από τις πολλές Αυγουστιάτικες δουλειές των 
ζευγαράδων…» και τελειώνει την αναφορά του 
«… Λόγια δε βρίσκω να τραγουδήσω γι’ αυτό το 
πανηγύρι που ήταν σωστή ευλογία των ουρανών 
και της γης. Τόσο πολύ την αγάπησαν (τη Δοβρά) 
οι κάτοικοι της πολιτείας (της Βέροιας) που την 
πολιτογράφησαν, η Παναγία η Βεροιώτισσα».

Αλλά και η μεγάλη λαογράφος της Βέροιας 
Βούλα Χατζίκου γράφει σχετικά «… Τα καλοκαί-
ρια στο μοναστήρι παραθέριζαν προσκυνητές 
που ήταν ταγμένοι, γι’ αυτό και κάθε μέρα γίνο-

νταν λειτουργίες και αγρυπνίες. Τις καθημερι-
νές λειτουργούσε παπάς από τη Φυτειά και τις 
Κυριακές τον αντικαταστούσαν παπάδες από 
τη Βέροια… Λίγο πιο πέρα από την εκκλησία 
(Καθολικό) ήταν ο ξενώνας. Ένα ερειπωμένο 
μακρόστενο κτίσμα, διώροφο που στηριζόταν σε 
γερούς στύλους. Στον πρώτο όροφο ήταν στη 
σειρά τα δωμάτια που φιλοξενούσαν τους προ-
σκυνητές που αντί για πόρτες είχαν μπερντέδες. 
Στο υπόγειο ήταν το δωμάτιο του φύλακα. Απέ-
ναντι από τον ξενώνα ήταν το «αρχουντάθκου» 
που έμενε ο Δεσπότης και οι αρχοντάδες της 
πόλης. Δίπλα στου «αρχουντάθκου» ήταν τα 
κελιά των μοναχών που ζούσαν φτωχικά και δεν 
επικοινωνούσαν με κανέναν…».

Στις εγκαταστάσεις της Μονής και του ευρύ-
τερου χώρου ο Ελβετικός Ερυθρός Σταυρός το 
1948 ίδρυσε Πρεβαντόριο και από το 1951 μέχρι 
το 1986 λειτούργησε Παιδόπολη (ορφανοτρο-
φείο) όπου φιλοξενήθηκαν πολλά παιδιά για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των οποίων λειτουργούσε 
6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο.

Όταν η Παιδόπολη έπαυσε να λειτουργεί, η 
Μονή για κάποια χρόνια αδράνησε. Από το 1994 
όμως με τον ερχομό του Μητροπολίτη Παντελε-
ήμονα η Μονή άρχισε να λειτουργεί και πάλι και 
στις εγκαταστάσεις της λειτούργησαν η Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής και η Σχολή Αγιογραφίας 
της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το 1999 θεμελιώθηκε από τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο το Ινστιτούτο Εκκλησια-
στικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τα τελευταία χρόνια ο ευρύτερος χώρος της 
Μονής άλλαξε εντελώς μορφή. Κτίστηκαν: νέο 
αρχονταρίκι και καινούργια κελιά για τους μο-
ναχούς και το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών που 
εγκαινιάσθηκαν επίσημα στις 29 Μαΐου 1999 από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Τελευταίο, άρτιο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα 
στην τοποθεσία που εντυπωσιάζει τον κάθε επι-
σκέπτη είναι ο ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού, 
που υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως 
και Κριμαίας και το οποίο βρίσκεται στο στάδιο 
της αποπεράτωσης.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι στην ειδυλλιακή 
τοποθεσία με τα πλατάνια, τα έλατα, τις κακαβιές 
και παλιότερα τα καραγάτσια κάθε χρόνο φιλοξε-
νούνται περί τα πεντακόσια παιδιά σε «κατασκη-
νώσεις» που οργανώνει και επιμελείται η Ιερά 
Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
και προσωπικά ο Μητροπολίτης μας κ. Παντελε-
ήμων.

Τα λαογραφικά μας
Επ’ ευκαιρία του Δεκαπενταύγουστου

Παναγία Δοβρά
Το Μοναστήρι της «Καλή Παναγιάς»



Με εντολή του  αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, πραγ-
ματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 9 Αυγούστου ψεκασμοί για την 
καταπολέμηση των κουνουπιών στα κοιμητήρια της Βέροιας και της Νάου-
σας. Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε 
Ημαθίας, με επικεφαλής την περιφερειακή σύμβουλο Νίκη Καρατζιούλα, 
συντόνισαν τα συνεργεία ψεκασμού της αναδόχου εταιρείας που συνεργά-
ζεται η ΠΚΜ, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Π.Ε 
Ημαθίας, συμμετέχοντας 
στις εντολές  καταπολέ-
μησης εστιών επώασης 
κουνουπιών, που έχει 
δώσει ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας, 
δρα αποτελεσματικά  σε 
σημεία που έχουν επι-
σημάνει οι πρόεδροι των 
τοπικών κοινοτήτων, 
αλλά και σε χώρους συ-
νάθροισης κοινού, όπως 
είναι τα κοιμητήρια. Η  
ευθύνη για τον καθαρι-
σμό των χόρτων, αλλά 
και σημείων που λιμνά-
ζουν νερά, ανήκει στην 
αρμοδιότητα των δήμων.
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Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Ι Κ Η 
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. Β΄ περίοδος 20-27 
Αυγούστου και Γ΄ περίο-
δος 23-30 Σεπτεμβρίου. 
Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στα γραφεία 
μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 
23310 25654 και 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ του Αχιλλέα και της Κων-
σταντίας, το γένος Τούφα, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Νά-
ουσα και η ΠΑΛΗΟΜΠΕΗ ΝΙ-
ΚΟΛΕΤΤΑ του Κοσμά και της 

Κωνσταντίας, το γένος Λουμπουρδή, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Νάουσα, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στη Νάουσα.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΒΕ-
ΛΙΣΣΑΡΙΟΣ του Κων/νου και 
της Ρεβέκκας, το γένος Αργυ-
ροπούλου, που γεννήθηκε στο 
Βαϊμπλιγκεν Γερμανίας και κα-
τοικεί στην Κατερίνη Πιερίας και 

η ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Δημητρίου και της 
Δημητρούλας, το γένος Βαγιατλάκη, που γεννή-
θηκε στο Κρνοβ Τσεχίας και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Από την Π.Ε. Ημαθίας 
ψεκασμοί για τα κουνούπια 

στα κοιμητήρια Βέροιας και Νάουσας

Τη Δευτέρα
13 Αυγούστου

Θέμα «ΔΗΠΕΘΕ» 
στη Δημοτική 

Κοινότητα Βέροιας 
 
Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, 

θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 
13 Αυγούστου, στις 3.00 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης, το αίτημα  της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημο-
τικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας» για παραχώρηση της 
χρήσης δημοτικών χώρων για διοργάνωση εκδηλώσεων.

2ο Τουρνουά 
Σκάκι 

στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολίβαδου διοργανώνει και 

φέτος σκακιστικό διαγωνισμό για παιδιά σχολικής ηλικίας 
στο Ξηρολίβαδο. 

Το 2ο Τουρνουά Σκάκι θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 
Αυγούστου 2018 στο κτίριο του Ομίλου στο Ξηρολίβαδο 
στις 5.30 μ.μ. 

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα χωριστούν σε 
διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους για 
να διαγωνιστούν και να βραβευθούν ανά κατηγορία. Ανα-
μνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε όλα τα παιδιά που θα 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00. 
 τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 10 Αυγούστου 2018 στις 
11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Μαρία Χατζηδημη-
τρίου σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Αυγούστου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίας Παρασκευής στην 
Ελαφίνα Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, πεθερού, παππού και 
θείου

π. ΠΑΥΛΟΥ
ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Ιερέας Αγίας Βαρβάρας)

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

Η σύζυγος, Ο γιος, Οι κόρες
Ο γαμπρός, Η νύφη, Τα εγγόνια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – 
ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
Από 2 έως και 15 Αυγούστου καθημερινώς θα 

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

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

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

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Την Κυριακή 12 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Κυριακή 12 Αυγούστου στις 7:00μ.μ. 
θα μεταφέρει το Ιερό Λείψανο και τον Σταυρό του 
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στον Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας 
και στην συνέχεια θα χοροστατήσει στον Εσπερι-
νό και στην Παράκληση της Θεοτόκου. 

Την Δευτέρα 13 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό, στην Παράκλη-
ση της Θεοτόκου και στην Ακολουθία του Επιτα-
φίου της Παναγίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ναούσης.

 Την Τρίτη 14 Αυγούστου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό 
επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο 
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά και εν 
συνεχεία θα λάβει μέρος στην λιτανεία της Ιεράς 
Εικόνος της Παναγίας. 

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει επί τη εορτή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας 
Σουμελά και εν συνεχεία θα λάβει μέρος στην 
λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. 

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Ακο-
λουθία του Επιταφίου της Παναγίας στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας. 

Την Πέμπτη 16 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Σελίου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕΛΙΟΥ

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σελί-
ου. Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:

Τρίτη 14/8
7 μ.μ. Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος
8 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
Τετάρτη 15/8
7.30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
Πέμπτη 16/8
7.00 π.μ. Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
Επιτάφιος-Εγκώμια Παναγίας

Η Νάουσα τιμά με εκδηλώσεις τον 
Πολιούχο της Όσιο  Θεοφάνη

Ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας προς 
τιμήν του Πολιούχου 
Οσίου Θεοφάνους, τον 
οποίο  τιμά στις 19 Αυ-
γούστου, διοργανώνει 
πολιτιστική εκδήλωση 
υπό την αιγίδα της Ιε-
ράς Μητρόπολης Βε-
ροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας.

Την Κυριακή 19 Αυ-
γούστου 2018 στις 9.00 
μ.μ. στο Θερινό Δημοτι-
κό Θέατρο θα πραγμα-
τοποιηθεί μουσική συναυλία με την Ορχήστρα «Ροδόπη», που αποτελείται από καταξιω-
μένους μουσικούς, θα παρουσιάσουν παραδοσιακό και μικρασιάτικο ρεπερτόριο. Το μου-
σικό σχήμα θα συνοδεύσουν ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Νάουσας, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Χαρίεσσας «Άγιος Δημήτριος» και η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας.

Ένα μουσικό ταξίδι στα μονοπάτια της παράδοσης με  σκοπούς και τραγούδια από την 
Μικρά Ασία, τον Πόντο και  παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες.

7ήμερα λουτροθεραπείας 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ Βέροιας 

ΤΟ Ν.Π.ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 7ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Από  1-7 Σεπτεμβρίου 2018   στους εξής προορισμούς:
• Λουτρά Ν. Απολλώνιας
Τιμή 150 ευρώ (6 διανυκτερεύσεις ,
σε σπιτάκια
πλήρη διατροφη,6 λούσεις)
+ 1,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)
• Λουτρά Ποζαρ
Τιμή 150 ευρώ
 (6 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο «Φιλοξένια», ημιδιατροφή, 
 μεταφορά  στα λουτρά ,δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή των λουτρών)
+4,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη



Η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας 
και η Αντιπεριφέρεια 
Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος διοργανώ-
νουν τη μεγαλύτερη 
«πράσινη» γ ιορτή 
της χρονιάς, με τίτλο 
«Voltάρω 2018», την 
Κυριακή 16 Σεπτεμ-
βρίου 2018, στην πα-
ραλία της Θεσσαλονίκης, στο πάρκο δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Πρόκειται για μια οικολογική περιήγηση στον εντυπωσιακό κόσμο των ηλεκτρο-
κίνητων μέσων μεταφοράς, των μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκα-
φών (drones) και των ανακυκλώσιμων υλικών.

Μετά την επιτυχία της πρώτης, διαδραστικής εκδήλωσης “Voltάρω” για τη Βιώ-
σιμη Αστική Μετακίνηση, που έγινε το Σεπτέμβριο του 2017, η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προχωρούν 
στη διοργάνωση του «Voltάρω 2018», αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε ό,τι αφορά στην υιοθέτηση των καλών πρακτικών της Βιώσιμης Αστικής 
Μετακίνησης, αλλά και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και στην αποδοχή φιλικό-
τερων πρακτικών προς το περιβάλλον, καθώς η εκδήλωση βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στον εθελοντισμό. 

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

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

Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί 
στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, γι’ 
αυτό η ενεργός συμμετοχή και η βοή-
θεια των εθελοντών είναι πολύτιμη για 
την επιτυχή διεξαγωγή του «Voltάρω 
2018».  

Την Παρασκευή  31 Αυγούστου

«Ένα ταξίδι στην 
Ελλάδα...» με 
την Εύξεινο 

Λέσχη Χαρίεσσας
Η Εύξε ινος 

Λέσχη Χαρίεσ-
σας διοργανώνει 
και φέτος την 4η 
Γιορτή Γης, «Έ-
να ταξίδι στην 
Ελλάδα.. .»,την 
Παρασκευή  31 
Αυγούστου 2018 
και ώρα 8.30 μ.μ 
στον αύλειο χώ-
ρο του δημοτικού 
σχολείου Χαρίεσ-
σας.                                                    

Ένα μοναδικό 
πάντρεμα με την 
παράδοση και την ανάδειξη των Ημαθιώτικων 
καρπών, μαζί με καταξιωμένους καλλιτέχνες, 
τους :Μπάμπη Ιωακειμίδη (τραγούδι)  , Στάθη 
Παυλίδη (τραγούδι) ,  Μπάμπη Κεμανατζίδη 
(λύρα-κλαρίνο)

 Συμμετέχει το τμήμα λύρας του συλλόγου :
Στέφανος Σισμανίδης (λύρα-τραγούδι), Τσο-

πουρίδης Θωμάς (λύρα), Μπούχτης Θωμάς 
(λύρα), Φωτειάδης Ιωακείμ (λύρα),

Μπράσας Αντώνης (κλαρίνο), Μπράσας Α-
λέξανδρος (νταούλι) Πασχαλίδης Ιορδάνης Του-
λούμ –Γαβάλ.

Χορευτικά συγκροτήματα που θα πλαισιώ-
σουν την βραδιά:

Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Νάου-
σας «Η Αράπιτσα»          

Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας (παιδικό τμήμα & 
τμήμα παραστάσεων )      

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

θε χρόνο θα προσφέρονται δωρεάν φρούτα της 
περιοχής!  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνερ-
γασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ημαθίας 
και τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας. 
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Κ α τ ά  τ η 
δ ιάρκε ια  του 
μήνα Ιουλίου 
του 2018, στις 
Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς 
Αστυνομίας Η-
μαθίας, Κιλκίς, 
Πέλλας,  Πιε -
ρίας, Σερρών 
και Χαλκιδικής, 
συνελήφθησαν 
συνολικά 915 
άτομα και ειδι-
κότερα:

-Για απόπειρα ανθρωποκτονίας: 1
-Για ληστείες: 1
-Για κλοπές - διαρρήξεις: 80
-Για παραβάσεις της Νομοθεσίας 

«περί εξαρτησιογόνων ουσιών»: 121
-Για καταδιωκτικά έγγραφα (α-

ποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα 
κ.λπ.): 75

-Για παραβάσεις της Νομοθεσί-
ας «περί Αλλοδαπών»: 174 (εκ των 
οποίων 170 για παράνομη είσοδο 
και παραμονή και 4 για διακίνηση μη 
νόμιμων μεταναστών)

-Για απάτες - πλαστογραφίες: 10
-Για λοιπά αδικήματα: 453
Εξιχνιάστηκαν: 
-Απόπειρα ανθρωποκτονίας: 1
-Κλοπές - διαρρήξεις: 123
-Υποθέσεις ναρκωτικών: 103
-Υποθέσεις για λοιπά αδικήματα: 

575

Κατασχέθηκαν:
-Κάνναβη: 60 κιλά και 737,44 

γραμμάρια
-Κοκαΐνη:  51,5 γραμμάρια
-Ηρωίνη:  12,8 γραμμάρια
-Δενδρύλλια κάνναβης: 283
-Ναρκωτικά δισκία: 117 
-Περίστροφα - Πιστόλια - Όπλα 

κρότου/αερίου: 3
-Κυνηγετικά όπλα: 19
-Μαχαίρια - Ράβδοι κ.α.: 8
-Φυσίγγια - Κάλυκες - Βολίδες: 50
-Είδη παρεμπορίου: 42.415
-Λαθραία πακέτα τσιγάρων: 6.876
-Λαθραίος καπνός: 27 κιλά και 3 

γραμμάρια
-Λαθραία καύσιμα: 410 λίτρα
-Λαθραία ποτά: 901 φιάλες και 

336,45 λίτρα 
-Χρηματικό ποσό: 3.420,7 ευρώ
-Πλαστά χαρτονομίσματα: 15
-Οχήματα: 28

Μηνιαία δραστηριότητα 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών 

στην Κεντρική Μακεδονία 
για τον Ιούλιο  2018

Φάρμακα και αναλώσιμα υλικά χρειάζεται το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βέροιας

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βέροιας προσκαλεί  
όλους τους δημότες του καθώς και τις ιδιωτικές  επιχειρήσεις,  
να συνδράμουν στην ενίσχυση της Δομής ,  προμηθεύοντάς 
την με φάρμακα παντός είδους - πλην αυτών που χορηγούνται 
με ειδική συνταγή (ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που 
υπάγονται στο νόμο 1729/87)-, παραφαρμακευτικά  προϊόντα  
και αναλώσιμα υλικά. Σε μια εποχή που όλο και περισσότε-
ροι συνάνθρωποί μας αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και 
τις βασικές τους ανάγκες, κάθε προσφορά είναι πολύτιμη.                                                                                                          
Διεύθυνση Κοινωνικού Φαρμακείου: Σταδίου 51, Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας: 23313 53822 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-
15:00.

«Voltάρει» 
η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 
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Με την βεβαιότητα ότι η «Βασί-
λισσα του Βορρά» θα αγωνι-
στεί στην Γ΄ Εθνική, διοίκηση, 

προπονητές και παίκτες κινούνται σε 
ρυθμούς αυτής της κατηγορίας. Χωρίς 
βιαστικά βήματα, αλλά με πολύ προσε-
κτικές κινήσεις,«χτίζουν» την ομάδα 
του μέλλοντος, με παίκτες κυρίως από 
την Ημαθία, τους οποίους θα πλαισι-
ώσουν και κάποιοι έμπειροι, έξι στον 
αριθμό.

ΑφούοΝίκοςΠαπανώταςμε τιςμέχρι τώραμε-
ταγραφικέςκινήσειςέχεικαλύψεικατάέναπολύμε-
γάλοποσοστότομεσοαμυντικόκομμάτιτηςομάδας

του,τώρακινείταιγιατηνενίσχυσητουμεσοεπιθετι-
κού,όπουυπάρχειμεγαλύτερηδυσκολία επιλογών,
όμως είναιπεπεισμένος ότι και σε αυτές τις θέσεις
θααποκτηθούνπαίκτεςπουθαμπορέσουννααντα-
ποκριθούνστιςαπαιτήσειςτηςκατηγορίας.

Όσοναφοράτοαρχικόστάδιοτηςπροετοιμασίας
πουγίνεταιστιςεγκαταστάσειςτουΓΑΣστοΤαγαρο-
χώρι, οιπροπονήσεις είναι καθημερινές και διπλές
(το πρωί στις 7 και το απόγευμα την ίδια ώρα).
Μέχρι την ημερομηνία μετάβασης της ομάδας στο
Τσοτύλιγιατοβασικόστάδιοτηςπροετοιμασίαςτης,
τηνΔευτέρα 20/8, τοπροπονητικό τιμ θα δουλεύει
πάνωστην βελτίωση τηςφυσικής κατάστασης των
παικτών.

Αξίζεινασημειώσουμεότιτομοναδικόρεποπου
θα δώσει στουςπαίκτες του οΒεροιώτης τεχνικός
είναιηημέρατου15Αύγουστου.

Σε συνέχεια των 6 προηγούμε-
νων χρόνων συνεχίζουμε με 
περισσότερη αγάπη, μεγαλύ-

τερο ενθουσιασμό και πιο πλούσιοι 
από εμπειρίες. Πανέτοιμοι και τη 
νέα περίοδο. Έχοντας στο δυναμι-
κό προπονητές που γνωρίζουν τις 
αναπτυξιακές και συναισθηματικές 
ανάγκες της κάθε ηλικίας στοχεύουν 
στη διαμόρφωση του προγράμμα-
τος με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά 
να ευχαριστιούνται και να βιώνουν 
συναισθήματα χαράς αλλά και επάρ-
κειας, να κοινωνικοποιούνται αλλα 
και να μαθαινουν να αναπτύσσουν 

τη συνεργασία, την υπομονή και την 
επιμονή, την πειθαρχία και την αλλη-
λοβοήθεια.

Τατμήματαπουθαλειτουργήσουνείναι
1)ΠαιδικόΤμήμαήαλλιώςΚ-14πουθααπαρ-

τίζεταιαπογεννηθεντες2005-2006
2)ΠροπαιδικοΤμήμα ή αλλιώςΚ-12που θα

απαρτίζεταιαπόγεννηθεντες2007-2008
3)ΤζουνιορΤμήμαήαλλιώςΚ-10πουθααπαρ-

τιζεταιαπόγεννηθεντες2009-2010
4) ΠροτζουνιορΤμήμα ή αλλιώς Κ-8 που θα

απαρτίζεταιαπόγεννηθεντες2011-2012
5)ΜπαμπινιΤμήμαήαλλιώςΚ-6πουθααπαρ-

τίζεταιαπόγεννηθεντες2013καιεξής.
Οιεγγραφέςάρχισανστατηλέφωνα:
Σιδηροπουλος Γιάννης 6933289844 -Ευαγγε-

λοπουλοςΔημήτριος 6972397282 -Αποσογλου
Γιώργος6973570274

Σεεντατικούςρυθμούςκαιδιπλές
προπονήσειςηπροετοιμασία

της«Βασίλισσας»

Πανέτοιμα και για τη νέα περίοδο
τα τμήματα υποδομής της Πατρίδας

Ο Παναγιώτης Γιαζιτζόγλου μαζί 
με τον Θανάση Τόλιο και τον 
Βασίλη Λιόλιο αποτέλεσε για 

σειρά ετών τις ηγετικές φυσιογνω-
μίες του Αιγινιακού, συμβάλλοντας 
τα μέγιστα στη σταδιακή καθιέρωση 
της ομάδας της Πιερίας στη Football 
League. Μετά από πολλά χρόνια 
παρουσίας στο Αιγίνιο άπαντες απο-
τελούν παρελθόν και συνεχίζουν 
«πακέτο» στη Νίκη Αγκαθιάς προ-
κειμένου να συνεισφέρουν με την 
εμπειρία τους σε μια νέα προσπάθεια 
που ξεκινά η ομάδα της Ημαθίας.

ΟΠαναγιώτης Γιαζι-
τζόγλου μίλησε στην ε-
φημερίδα «Μetrosport»
για τη μετακόμισή του
στηνΑγκαθιάεξηγώντας
τουςλόγουςπου τονώ-
θησαννααποδεχθείτην
πρόταση της νέας του
ομάδας:

«Μου άρεσε ο τρό-
ποςπροσέγγισης και η
εμπιστοσύνη που μου
έδειξαν.Ταόσασκέφτο-
νται για την ομάδα, το
πρότζεκττης.Υπάρχουν
προοπτικέςστηνομάδα,
ενώσημαντικό για μένα
είναι πως θα είναι μαζί

μου και οι συμπαίκτες μουστονΑιγινιακό,Τόλιος
καιΛιόλιος», δήλωσε χαρακτηριστικά οΠαναγιώ-
τηςΓιαζιτζόγλου.

«Θασωθούμε»
Για τους στόχους της ομάδας, οΠαναγιώτης

Γιαζιτζόγλουσημείωσε: «Οστόχοςπου έχει βάλει
ηδιοίκησηείναιησωτηρίατηςομάδαςκαιεκτιμώ
πωςθατακαταφέρουμε.Γιατίόχιναπετύχουμεκαι
κάτι καλύτερο;Ειλικρινάδεν ξέρωπούμπορούμε
ναφτάσουμε.Είμαστεμιανέαομάδα,καμιάφορά
αυτό είναι καλό και καμιάφορά είναι κακό, όμως,
πιστεύωότι τονστόχο τηςπαραμονήςμπορούμε
να τον εκπληρώσουμε». Κατά τα λοιπά, οι προ-
πονήσεις συνεχίζονται χωρίς προβλήματα, ενώ
μεθαύριοΣάββατο είναιπρογραμματισμένοκαι το
πρώτοφιλικόκόντραστονΑρηΠαλαιοχωρίουστη
Χαλκιδική.

«Μου έδειξαν εμπιστούνη»
ΟΠαναγιώτηςΓιαζιτζόγλουγιατημετακόμισή
τουαπότονΑιγινιακόστηΝίκηΑγκαθιά

Από την 4η αγωνιστική θα ξε-
κινήσουν τα ντέρμπι της φετινής
Super League με τοΠΑΟΚ-ΑΕΚ.
Την 5η τοΟλυμπιακός-ΠΑΟΚ και
την 6η το ΑΕΚ-Ολυμπιακός ε-
νώ την 10η θα γίνει τοΟλυμπια-
κός-Παναθηναϊκός.

Αφού έγινε η κλήρωση της
Super League οριστικοποιήθηκαν
καιταντέρμπιτηςφετινήςσεζόντα
οποία θα ξεκινήσουν από την 4η
αγωνιστικήκαιτηναναμέτρησητου
ΠΑΟΚμετηνΑΕΚστηνΤούμπα.

Από εκεί και πέρα κάθε εβδο-
μάδα θα έχει και ένα σπουδαίο
παιχνίδι ανάμεσα στις κορυφαίες
ομάδεςτουελληνικούπρωταθλήματος.

Την 5η θα γίνει τοΟλυμπιακός-ΠΑΟΚ και την
6ητοΑΕΚ-Ολυμπιακόςενώτην10ηθαγίνειτοΠα-
ναθηναϊκός-Ολυμπιακός.Δείτε τοπρόγραμμα των
ντέρμπι:

4η Αγωνιστική
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
5η Αγωνιστική
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
6η Αγωνιστική
ΑΕΚ-Ολυμπιακός
7η Αγωνιστική
Άρης-ΠΑΟΚ
8η Αγωνιστική
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
9η Αγωνιστική
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
10η Αγωνιστική
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΤΑΝΤΕΡΜΠΙΣΤΟΝΔΕΥΤΕΡΟΓΥΡΟ
19η Αγωνιστική
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
20η Αγωνιστική
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
21η Αγωνιστική

Ολυμπιακός-ΑΕΚ
22η Αγωνιστική
ΠΑΟΚ-Άρης
23η Αγωνιστική
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
24η Αγωνιστική
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
25η Αγωνιστική
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Τοπρόγραμματης1ηςαγωνιστικής
Οι τέσσερις μεγάλοι όπως αναμενόταν έπεσαν

στα μαλακά με τον Παναθηναϊκό να έχει το πιο
δύσκολο έργο καθώςθαπαίξει εκτός έδραςμε την
Ξάνθη.

ΣτηνΛιβαδειά θα αγωνιστεί οΟλυμπιακός ενώ
ΑΕΚκαιΠΑΟΚθαυποδεχθούντονΠΑΣΓιάννινακαι
τονΑστέρααντίστοιχα.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης1ηςαγωνιστικής:
Ξάνθη-Παναθηναϊκός
ΑΕΚ-ΠΑΣΓιάννινα
Παναιτωλικός-Ατρόμητος
Πανιώνιος-ΟΦΗ
Λαμία-Άρης
ΠΑΟκ-Αστέρας
Ολυμπιακός-Λεβαδειακός
ΑπόλλωνΣμύρνης-Λάρισα

Τα14ντέρμπιτηςSuperLeague
2018-2019
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Σχεδιασμούς οργάνωσης διεθνών αγώνων στο
ΔημοτικόΚολυμβητήριοΝάουσαςεξετάζειηΚολυμ-
βητικήΟμοσπονδίαΕλλάδας, χάριςστηναρτιότητα
των εγκαταστάσεών του.Αυτόήταν τοαποτέλεσμα
τηςπρόσφατηςεπίσκεψηςτουΓ.Γ.τηςΚΟΕΔημήτρη
ΣαρακατσάνημεσυνεργάτεςτουστοκλειστόΚολυμ-
βητήριο,παρουσίατουΔημάρχουΝίκουΚουτσογιάν-
νηκαιτουΑντιδημάρχουΣτέλιουΔάγγα.

Ο κ. Σαρακατσάνης ενθουσιάστηκε από τους
ανακαινισμένους χώρους και την καθαριότητα του
Κολυμβητηρίου,καθώςεπίσηςκαιαπότούψοςτης

ενεργειακής του αυτάρκει-
ας.Τόνισεμάλιστακαιηεν
γένει εικόνα του Κολυμβη-
τηρίουσεσυνδυασμόμετις
δυνατότητες της περιοχής
και το φυσικό της κάλλος,
τον οδηγούν σε ιδέες αξι-
οποίησης του Κολυμβητη-
ρίου για τηνπροετοιμασία
τωναθλητώντηςεθνικήςο-
μάδαςΚολύμβησης, καθώς
και τη διοργάνωση καμπ
προετοιμασίας.

Από την πλευρά του ο
Δήμαρχος Νίκος Κουτσο-
γιάννης τόνισε ότι οΔήμος
θαστηρίξει με όλες του τις
δυνάμεις κάθε επιλογή της
ΚΟΕστην κατεύθυνση της
χρησιμοποίησης τουΔημο-
τικού Κολυμβητηρίου Νά-
ουσας.

«ΟΔήμος Νάουσας ε-
πενδύει εξαρχής στονΑ-
θλητικό και ειδικότεραστον

ΚολυμβητικόΤουρισμό,μεπολιτικέςκαισχεδιασμούς
συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών των δύο
Κολυμβητηρίων μας, ανοικτού και κλειστού, από
τηνπρώτημέρα τηςανάληψης της διοίκησης.Ήδη
ξεκίνησανοι εργασίεςσυντήρησης και τα έργαστο
κολυμβητήριοσυνεχίζονται.Ταχρόνιατηςανυπολη-
ψίας,τηςεγκατάλειψηςκαιτηςπαρακμήςτουςανή-
κουνστοπαρελθόν»τόνισεοΔήμαρχος.

Το κολυμβητήριο θα λειτουργήσει κανονικά και
τηνεβδομάδατουΔεκαπενταύγουστου.

Τον αγώνα 
«1ο Βέρμιο 
Νάουσα 

trail», με δια-
δρομές 24 και 
10 χιλιομέτρων, 
καθώς και αγώνα 
δρόμου μαθητών 
1.000 μέτρων, 
διοργανώνουν 
τον Σεπτέμβριο ο 
δήμος Νάουσας 
και οι δρομείς της 
πόλης. Με εκκί-
νηση και τερματι-
σμό το άλσος του 
Αγίου Νικολάου. Ο 
σκοπός του αγώνα είναι η ανάδειξη 
του Βερμίου ως αθλητικού και τουρι-
στικού προορισμού.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:
http://www.runningnews.gr/item.php?id=37253
https://www.facebook.com/naousavermiotrail/

notifications/
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=Kdrum6qqgdA

Τηνοργάνωσηδιεθνώναγώνωνστο
ΔημοτικόΚολυμβητήριοΝάουσαςεξετάζει
ηΚολυμβητικήΟμοσπονδίαΕλλάδας
Το κολυμβητήριο θα λειτουργήσει κανονικά
και την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου

Τον Σεπτέμβριο
το 1ο «Βέρμιο Νάουσα trail»

Χάντμπολ
Στον Φίλιππο συνεχίζει

ο Χρήστος Ευαγγελόπουλος
Κάτωαπόταδοκάρια τουΦίλιππουΒέροιαςθαβρί-

σκετε και φέτος οΧρήστοςΕυαγγελόπουλος.ΟΒεροι-
ώτης τερματοφύλακαςσυναντήθηκεμε τουςδιοικούντες
τηςεπιτροπήςχειροσφαίρισηςκαισυμφώνησεναφορέ-
σειγιαμιαακόμηχρονιάτηνφανέλατουΦίλιππου.

OΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ανακοίνωσε
τηναπόκτηση
τουΛάζαρου
Σιδηρόπουλου
ΤοΔ.Σ. του ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

βρίσκεται στην ευχάριστηθέση ναα-
νακοινώσει την απόκτηση τουΛάζα-
ρουΣιδηρόπουλο(21χρ.,pointguard).

ΟΛάζαροςκατάγεταιαπότονΆγιο
Αθανάσιο Θεσσαλονίκης ενώ αγω-
νίστηκε στα τμήματα υποδομής της
ΚΑΕΑΡΗΣ(παιδικό-εφηβικο) μεπολ-
λές διακρίσεις σεπανελλήνιο επίπε-
δο.

Τα τελευταία 3 χρόνια ήτανπαί-
χτηςτουΓΑΣΧαλκηδόναςστηνΒ’και
Γ’Εθνικήκατηγορία.

Στοπλαίσιοτηςδημιουργίαςμιας
ισχυρής αλλά και ελπιδοφόρας ομά-
δαςγιατηνπόλημαςκαλωσορίζουμε
τονΛάζαροστημεγάληοικογένειατου
ΓαςΑλεξανδρεια bc. και του ευχόμα-
στεμιακαλήαγωνιστικήχρονιά.

2οΤουρνουάΣκάκιστοΞηρολίβαδο
ΟΠολιτιστικόςΌμιλοςΞηρολίβαδουδιοργανώνει καιφέτοςσκακιστικόδιαγωνισμό γιαπαιδιάσχολικής

ηλικίαςστοΞηρολίβαδο.Το2οΤουρνουάΣκάκιθαδιεξαχθείτηνΚυριακή12Αυγούστου2018στοκτίριοτου
ΟμίλουστοΞηρολίβαδοστις17:30.

Οισυμμετέχοντες και συμμετέχουσεςθα χωριστούνσε διαφορετικές κατηγορίεςανάλογαμε την ηλικία
τουςγιαναδιαγωνιστούνκαιναβραβευθούνανάκατηγορία.Αναμνηστικάδιπλώματαθαδοθούνσεόλατα
παιδιάπουθασυμμετέχουνστοδιαγωνισμό.

Την ικανοποίηση του για τα όσα
βιώνειστασύνορατηςΣλοβενίαςκαι
τηςΑυστρίας εξέφρασεπροπονητής
τουΑιγινιακού,ΑπόστολοςΧαραλα-
μπίδης.

«Είμαστε σε καλό επίπεδο, δη-
μιουργούμε καλή ομάδα, ανταγωνι-
στική, νεανική και είναι γεγονός ότι
παρουσιάσαμε δείγματα της ομάδας
στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια.
Ταπαιδιάείναισεκαλόδρόμο.

Πιστεύω,ότι γίνεται καλήδουλειά.
Εχουμε βέβαια ακόμη δρόμο, όμως,
θεωρώότιόλαθαπάνεκαλά»,δήλω-
σεστηνεφημερίδαMetrosportοΧαραλαμπίδης.

«Παιχνίδιπρόκληση»
ΠλέονμετάτοφιλικόμετουςΣλοβένουςτηςΦού-

ζιναρ,αύριο(10/8),οιΠιερείςθααντιμετωπίσουντη
ΧέρταΒερολίνουσεσπουδαίαφιλικήαναμέτρηση.

«Είναιπαιχνίδιπρόκληση.Είναι αναμφίβολα τε-

ράστιαεμπειρίαγια τανέαπαιδιά του
Αιγινιακού.Ετσιτοβλέπουμε.νΕχουμε
μόνο να κερδίσουμε.Δεν έχουμε να
χάσουμε.Μπορούμε να κερδίσουμε-
πολλά», σημείωσε ο τεχνικός της ο-
μάδαςαπότηνΠιερίαγιαναεκφράσει
ταυτόχρονα την ικανοποίηση του και
γιατογεγονόςότι«ηδιοίκησηείναια-
πότηναρχήκοντάμας,δενέχουμεκα-
νένααπολύτωςπρόβλημα».Κατά τα
άλλα,ο17χρονος,ΜιχάληςΖαννάκης,
πρέπει ναθεωρείταιπαίκτης τουΑιγι-
νιακού.ΠέρσιήτανστηνΑΠΕΛ,όντας
μάλισταπρώτοςσκόρερ της και είναι

από τηναρχή τηςπροετοιμασίαςμε τουςΠιερείς.Ο
Αιγινιακόςψάχνειπλέονγια ένανμέσο,οοποίοςνα
παίζειτόσοως«οκτάρι»ή«δεκάρι».Οιάνθρωποιτης
ομάδας εξέφρασαν επίσης την ικανοποίηση τουςγια
τηνπαρουσίατουΚούστα,γιατονοποίοθεωρούνότι
θατουςβοηθήσεισημαντικάστηφετινήχρονιά,αλλά
καιγενικότεραγιατηνεπιθετικήγραμμήτηςομάδας.

«Τεράστια εμπειρία»
ΟΑπόστολοςΧαραλαμπίδηςγιατοφιλικό

τουΑιγινιακούμεΧέρτα
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό6-8-2018 μέχρι12-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο Λεωνίδας Λεου-
τσάκος επανέ-
λαβε μέσω του 

«Metropolis 95,5» ότι αν 
οι ομάδες της Λίγκας δεν 
ικανοποιηθούν οικονο-
μικά, δεν ξεκινά το Πρω-
τάθλημα... Ο πρόεδρος 
της Football League, 
Λεωνίδας Λεουτσάκος, 
τοποθετήθηκε μέσω του 
«Metropolis 95,5» για τις 
απαιτήσεις της Λίγκας, το 
νέο Πρωτάθλημα, αλλά 
και τη συνάντηση με τον 
υφυπουργό Αθλητισμού, 
Γιώργο Βασιλειάδη.

«Αναμένουμε. Είμαστε οι τελευ-
ταίοι.Αναμένουμε τον υπουργό, κι
όχιτηSuperLeague.

Περιμένουμε να δούμε τι θαπά-
ρουμεωςΛίγκα.Τίθαμαςπουν;

Δεν υπάρχει περίπτωση, να το
ξέρετε.Ανδενικανοποιηθούνοιομά-
δες, δεν θα ξεκινήσει τοΠρωτάθλη-
μα.Πώς θα ξεκινήσουμε, χωρίς να
ικανοποιηθούμε;

Η απαίτηση είναι να ικανοποιη-
θούνοιΠΑΕμεσεβαστόποσό.Πάλι
ψίχουλαθαπάρουμε;

Αςμαςδώσουν4-5εκ.ευρώ
ΑνπαίρνειμίαμεγάληΠΑΕ5εκ.

ευρώκαιηάλληπαίρνει3εκ.ευρώ,
οι 16 ομάδες της Football League,
πόσα πρέπει να πάρουν; Η κοινή
λογικήτίλέει;

Είμαστε επαγγελματική κατηγο-
ρία, κι εμείς έχουμε δικαιώματα, υ-
πάρχουν απαιτήσεις, θέλουμε χρή-
ματα.Οιπρόεδροι τηςΛίγκαςπλη-
ρώνουντηνΕφορία,τοΙΚΑ.

Πρέπει να μπούμε κι εμείς στο
παιχνίδι. Κάναμε τοΠρωτάθλημαα-
πό18ομάδεςκαιπήγαμεστις16.Τί
άλλοπρέπει να κάνουμε; Στο τέλος
θαμαςαφανίσουνκιόλας.Τίθαγίνει
τώρα;

Δενξέρουμεκάτιεπίσημογιατην
αναδιάρθρωση.Κάθεμέρααλλάζουν

ταδεδομένα.Κάθεμέραακούμεκάτι
διαφορετικό. Είναι απίστευτο…Ε-
χουμε ζαλιστεί από την όλη κατά-
σταση.

Περιμένουμε να μας φωνάξει ο

υφυπουργός. Είμαστε οι τελευταίοι
τωνΜοϊκανών. Ετσι, πάμε. Πέρσι,
ήμαστανοιφτωχοί.

Μηξεχνάτεότιέχουμεκαιδικαστι-
κέςδιαμάχεςμετηSuperLeague.Το
ποσό,που μας οφείλεται, είναι στα
16,5 εκ. ευρώ.Τα διεκδικούμε από
το2012.Είναι βάση του νόμου.Όχι
ότιλέειοΛεουτσάκος.Δενπρέπεινα
μπουνστοτραπέζικάποιαστιγμή;

Πήραμεταχρέη
απότηSuperLeague

Είμαστεως κατηγορία μόνο για
να πληρώνουμε. Πόσα θαπληρώ-
σουμε;

Ολεςοιομάδεςεκείθακινηθούν.
Πώς θα ξεκινήσουν χωρίς χρήματα;
Η κοινή λογική το λέει.Δεν μιλώ εξ
ονόματος μου, αλλά δεν βλέπω να
ξεκινάμε, αν δε δούμε χρήματα…»,
δήλωσε μεταξύ των άλλων οΛεω-
νίδας Λεουτσάκος, πρόεδρος της
FootballLeague.

«Φέτος,είμαστεοιτελευταίοιτωνΜοϊκανών»

Φαρμακεία
Παρασκευή 10-8-2018

16:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

16:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
1823310-23132

19:00-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑ-
ΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

21:00-08:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑ-
ΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

Βερολίνο 2018: Φινάλε
για την Σοφία Υφαντίδου
ΗΣοφίαΥφαντίδου δενπήγε όσο

καλάθαήθελε,αφούδενκατάφερενα
κινηθεί στα αγωνιστικά της επίπεδα
και να κυνηγήσει τη βολήπου μπο-
ρούσε.Ηέμπειρηπρωταθλήτριαμας
είχε καλύτερηπροσπάθειαστα52,26
μ.απότηδεύτερηβολήτης,ενώπέ-
τυχε 45,65 μ. στηνπρώτηπροσπά-
θειακαιήτανάκυρηστηντρίτη. ΗΥ-
φαντίδουεπέλεξεφέτοςνααφήσει το
βασικότηςαγώνισματοέπταθλο,για
ναρίξειτοβάροςτηςστονακοντισμό,
κάτι που σημαίνει πως η παρουσία
τηςστηδιοργάνωσησεατομικόαγώ-
νισμαείναιαπόμόνητηςεπιτυχία.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2διαμερίσμα-
τα,ισόγειοκαι1οςόροφος,
από70τ.μ.και80τ.μ.,με
αυλήκαι ταδύομαζί,κα-
λοριφέρι,σκεπή,σεκαλή
κατάστασηκαιτιμήευκαιρί-
ας58.000ευρώκαιταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284&
6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρο μέχρι «Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου, με ασανσέρ,που

ναχρίζει ανακαίνισημέ-
χρι 40.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114 τ.μ. στηΝ.Νικομή-
δεια Βέροιας, επιπλω-
μένο, 2ΔΣΛΚWC,περι-
φραγμένο καιπολλά έξ-
τρα.Τιμή 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

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

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

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

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα επί της οδούΕθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.
Τηλ.:  6974 326873ώ-
ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο 300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμε-
λητήριο,μεπατάρι30τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση και
θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6936
870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρως ε-
ξοπλισμένο, ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμπερές οροφοδιαμέ-
ρισμα 2ουορόφουστη
Θεσ/νίκηεπίτηςοδούΠ.
Καραμανλή, 200μ. από
τοΙπποκράτειο,120τ.μ.,
αποτελούμενοαπό τρία
υπνοδωμάτια, σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο&W.C.
Ιδανικόγιαφοιτητές.Τηλ.:
6936585843.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 1ος όροφος
70τμαπέναντιαπότην
Αστυνομία, 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, εσω-
τερική αποθήκη, μεγά-
λαμπαλκόνια, τζάκικαι
αυτόνομη θέρμανση με
ογκομετρητή, ανοιχτό
parking.Τηλ.επικοινω-
νίας:6937243744.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

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

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

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

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

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

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

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

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

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

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

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

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

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  ενοικιάζεται
μονοκατοικία100τ.μ.σεοικόπε-
δο 1 στρέμμα, με 30 τ.μ. έξτρα
χώροςκαι80τ.μ.αποθηκευτικός
χώρος, ανακαινισμένα, νυχτερι-
νόρεύμα.Τηλ.:6936204117.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός κατηγορίας
Δ (λεωφορείο)ή κατηγορίαςΕ (ε-
πικαθήμενο) για εργασίασε αντί-
στοιχα οχήματα. Επικοινωνία κ.
Κώστας2331021904ώρες09.00-
17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να φροντίζει
στη Νάουσα, σε 24ωρη βάση,
(εσωτερική με ρεπό) ηλικιωμένη
κυρία, όχι κατάκοιτη.Απαραίτητο
να μιλάει ελληνικά με σχετική ε-
μπειρία. Τηλ. επικοινωνίας 6944
647074, ώρες επικοινωνίας: 10
π.μ.-2μ.μ.&6μ.μ.-10μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαολιγόωρη
φροντίδα ηλικιωμένης με κατά-

κλιση στις Βαρβάρες.Τηλ.: 6981
894337.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες για ερ-
γασία καμαριέρας και κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚέντροΞέ-
νων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογραφικά αυ-
τοπροσώπως κατόπιν ραντεβού
στοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρόςμεμηχανάκι
για εργασία εντός τηςπόληςΒέ-
ροιας.Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για μερική
απασχόληση σε οδοντιατρείο.
Τηλ.επικοινωνίας:6946145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαγιαημιαπα-
σχόλησηστοαρτοποιείοΤΑΝΟΣστη
Βέροια.Τηλ.:6982643134.Ώρεςεπι-
κοινωνίας8με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίς υποχρεώσεις γιαφροντίδα
ηλικιωμένης κυρίας στη Νάου-
σα με δυνατότητα διαμονής και
το βράδυ.Τηλέφωνα επικοινωνί-

ας : 6992769850 (κα. Βάσω) &
2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για συ-
σκευαστήριο τροφίμων στοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείο της Βέροιας με γνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery
με δικό του μηχανάκι για τοψη-
τοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία
στοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».Τηλ.:
6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηνπερι-

ποίησηγερόντων,γιαπρωίήγια
απόγευμα, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946
479828&6940679667.

ΚΥΡΙΑπροσφέρειεργασίακα-
θαρισμούσπιτιών καθώςφροντί-
δα μικρώνπαιδιών και ηλικιωμέ-
νων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος του

ΑΠΘ με 10ετή πείρα παραδίδει
μαθήματασεμαθητές-τριεςΔημο-
τικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές
προσιτές.Τηλ.:6979569371.

ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το
καλοκαίρι παιδιά που θα φοιτή-
σουν στηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβαση στην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974

198050.

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,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]
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον140τ.μδελεαστικο2ΔΣ-Κ2WC
Θεα,Α.Θ95000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωρίςκοιν.ισόγειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1Δ-ΣΚΑ.Θαποθηκη,παρκιγκ10ετιας220€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκόπλαμ,πορταα-
σφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη
80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ.350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ζητά ναπροσλάβει 2 άν-
δρεςαπό25έως45ετών
μετακάτωθιπροσόντα:

1. Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

2.Αποθηκάριομεγνώ-
σειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτηςγια τηνεφημερίδα«ΚΕΡΚΙΔΑ»
στα θέματα των αθλοπαιδιών.Πληροφορίες τηλ.: 6973
777747(κ.Γαλανομάτη).
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

ταβέρναςσταΡιζώματα,σε
καλήκατάσταση.Τηλ.:6943
930145.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό
με το στρώμα. Πληρ. τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι,τραπέζιπτυσσό-
μενοσυσκέψεων,ντουλάπα
μεκλειδαριά(κερασί),ντου-
λάπα-ράφια (μελί), καναπέ-

δες, όλα σε άριστη κατά-
σταση.Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρόςχωρίς

υποχρεώσεις ζητά κυρία
έως 50 ετών για σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός, ευ-
παρουσίαστος και συντα-
ξιούχοςΑμερικής, χωρίς
οικογ. υποχρεώσεις με
ιδιόκτητη κατοικία εντός
Βέροιας, ενδιαφέρεται για

σοβαρή σχέση με κυρία
47-55 ετών, ευπαρουσία-
στη σοβαρή, χωρίς οικογ.
υποχρεώσεις.Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.: 6970
648520.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμία κυρία από 50 έως 55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70 ε-
τών ζητά γνωριμία με κυ-
ρίααπό55έως65ετώνγια
σοβαρή σχέση.Τηλ.: 6989
007541.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητά-
εικυρίαμεσκοπότογάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕλληνικήςαντι-
προσωπείαςWOLKSWAGEN
CANDYBANτου ‘99,πετρέ-
λιο1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000 χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ
έως12/2019,αξία1.500 ευ-
ρώ.Τηλ.:6974876369κ.Α-
πόστολος.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, 
υπέγραψε την απόφαση για την ενεργοποίηση των 
διατάξεων του νόμου που ψηφίστηκε τον Ιούλιο 
του 2018 με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή και 
περιλαμβάνει τους όρους εφαρμογής των άρθρων 
για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου 
για την αδήλωτη εργασία. 

Συγκεκριμένα καθορίζονται οι διαδικασίες για 
την εφαρμογή: 

• του προστίμου των 10.500 ευρώ για κάθε αδή-
λωτο εργαζόμενο 

• της υποχρεωτικής αναδρομικής τρίμηνης α-

σφάλισης του αδήλωτου εργαζόμενου
• της έκπτωσης του προστίμου, εφόσον ο ερ-

γοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με 
σύμβαση πλήρους εργασίας:

- Για σύμβαση 3 μηνών το πρόστιμο μειώνεται 
στις 7.000 ευρώ 

- Για σύμβαση 6 μηνών το πρόστιμο μειώνεται 
στις 5.000 ευρώ

- Για σύμβαση 1 έτους το πρόστιμο μειώνεται 
στις 3.000 ευρώ

• των διαδικασιών αναίρεσης της έκπτωσης σε 
περίπτωση που ο εργοδότης δεν διατηρήσει τον 
ίδιο αριθμό προσωπικού ή μεταβάλλει τους όρους 

εργασίας του 
υπάρχοντος 
προσωπικού. 

Υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε τ α ι ,  τ έ λ ο ς ,  ό τ ι  ο 
Ν.4554/2018 προβλέπει πως σε περί-
πτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία 
διαπιστώνεται εντός τριών ετών από τον 
πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.500 
ευρώ ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται προ-
σαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά 
την αρχική παράβαση και κατά 200% για 
κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Με την απόφαση αυτή τίθεται σε πλήρη 
εφαρμογή η νέα αρχιτεκτονική του προστί-
μου που αναβαθμίζει συνολικά την αποτε-
λεσματικότητα του συστήματος κυρώσεων 
για την αδήλωτη εργασία και, παράλληλα, 
αποδίδει δικαιοσύνη στον αδήλωτο εργα-
ζόμενο.
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CMYK

P Ρε τι φτιάχνει ο Θεός όταν έχει 
κέφια. Για μένα λέω…

P Ε ναι. Έχει και δύσκολες 
στιγμές ο Θεός. Δείτε π.χ. την αγά-
πη.

P Η αγάπη κάποτε ήταν αυτό 
που λέμε το κορίτσι της διπλανής πόρ-
τας. Τώρα είναι η διπλανή πόρτα.

P Δεν πάχυνε, όχι. Απλώς με 
τα χρόνια απέκτησε πολλές λεπτο-
μέρειες.

P Προχθές βράδυ έλαμπε το 
πρόσωπό της. Αλλά από κοντά έβλε-
πες ότι ήταν τα λάδια από την πίτσα.

P Η πίτσα ήταν η απάντηση 
στο ερώτημα: Πίτσα ή πίτσα;

P Διάλογος προχθεσινός στο 
σπίτι:

-Παίζουμε κρυφτό;
-Ναι!
-Ωραία! Αν με βρεις θα κάνουμε 

σεξ...

-Κι αν δεν σε 
βρω;

-Αν δεν με βρεις 
θα είμαι πίσω από 
τις κουρτίνες!

P Ο Εφιάλ-
της στο θηλυκό 
του...

P Πάντως 
εγώ την τελευταία 
φορά που είχα μπει 
σε γυναικείο μυα-
λό, δεν είχα βγει 
σώος.

P Διότι ο 
έρωτας είναι μεν 
τυφλός, αλλά τουλάχιστον μετά τον 
γάμο επανέρχεται 100% η όραση.

P Κατά τα λοιπά. Σύλληψη είναι 
η έξοδος που βγαίνεις με τον πατέρα 
σου και γυρίζεις με τη μητέρα σου.

P Ένα πράμα δεν μπορώ να 
καταλάβω στη μαγειρική. Τις μπάμι-
ες και τον αρακά γιατί τις μαγειρεύ-

ουμε πρώτα πριν τις πετάξουμε;

P Έρευνα. Οι καραφλοί είναι πιο 
έξυπνοι, πετυχημένοι και αρρενωποί. 
Οι καραφλιασμένοι;

P Ρε, ο καφές είναι η δικαιο-
λογία. Σημασία έχει να πεις και μια 
καλή κουβέντα.

P Μετά τις διακοπές θα ζυγίζο-

μαι μόνο στα φαρμακεία. Στο σπίτι δεν 
έχω υπογλώσσια.

P Η στήλη εύχεται καλές δι-
ακοπές σε όλες και όλους. Αμά τη 
επιστροφή της θα προσπαθήσει να 
παραμείνει η αιτία για πολλά χαμό-
γελα.

P Και:

-Άσε, με παράτησε η Μαρία...
-Σώπα ρε!
-Άσε! Κλαίω...
-Καλά, εσύ γιατί δεν της είπες ότι 

έχεις θείο εκατομμυριούχο;
-Της το είπα...
-Και;
-Μπορεί να με παράτησε η Μαρία, 

αλλά είναι θεία μου τώρα!

Κ.Π.

Μετά την υπογραφή της υπουργού εργασίας

Σε ισχύ ευνοϊκότερος νόμος για την αδήλωτη εργασία
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