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Απόλυτη ανάγκη πλέον
η πίστη και η ελπίδα

  Την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Αυγούστου, μία από 
τις μεγαλύτερες ημέρες της Ορθοδοξίας, η Κοίμηση 
της Θεοτόκου, έρχεται να ξυπνήσει μέσα μας 
συναισθήματα, αγωνίες, ευλαβείς και ευσεβείς πόθους 
και παρακλήσεις υγείας και προσωπικής, οικογενειακής 
ευημερίας. Παράλληλα ο νους μας, στραμμένος στους 
συνανθρώπους μας που έφυγαν με τραγικό τρόπο 
από τη ζωή πριν λίγες ημέρες και κυκλωμένος από 
ανασφάλειες σε μία χώρα, σ’ ένα κράτος που δεν ξέρεις 
τί σου ξημερώνει.
  Και όσο το περιβάλλον γίνεται πιο απειλητικό, τόσο 
η πίστη ενώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί, 
προσκυνητές στην Χάρη της Παναγίας, με ευλάβεια 
και ελπίδα.
 Είμαστε βέβαιοι, ότι ειδικά φέτος ο αριθμός των πιστών 
που θα ανηφορίσει στις Παναγίες της Βέροιας, στη 
Σουμελά, στο Σέλι και στη Δοβρά, θα ξεπεράσει κάθε 
προηγούμενο…
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Επιστρέφονται
–αλλά όχι όλες- οι πινακίδες 

και άδειες κυκλοφορίας
για τον Δεκαπενταύγουστο

Από χθες 10Αυγούστου με απόφαση τουΥπουργούΕ-
σωτερικώνΠάνου Σκουρλέτη, επιστρέφονται οι άδειες οδή-
γησης,καθώςκαιοιπινακίδεςκαιοιάδειεςκυκλοφορίας των
οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις
μετακινήσεις τους κατά την εορταστικήπερίοδο τουΔεκαπε-
νταύγουστου.

ΗΑπόφασηαφοράσταστοιχείαοδήγησηςκαικυκλοφορίας
πουέχουναφαιρεθείήκατατεθείστιςαστυνομικέςΑρχέςμέχρι
καιτις9Αυγούστου,αποκλειστικάγιατιςπαραβάσεις:

τουάρθρου34 τουΚ.Ο.Κ. (παράνομηστάθμευση)και της
παραγράφου3τουάρθρου4(πινακίδαΡ-40,απαγορεύεταιη
στάσηκαιηστάθμευση),γιατηνοποίαπροβλέπεταιαφαίρεση
τηςάδειαςκυκλοφορίαςκαιτωνπινακίδωνκυκλοφορίαςτουο-
χήματοςγιαείκοσι(20)ημέρες,σύμφωναμετηνδιάταξη8του
άρθρου103τουΚ.Ο.Κ.

Προϋπόθεσηγιατηνεπιστροφή,είναιηκαταβολήτουδιοι-
κητικούπροστίμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!-Μετάτη«ΜπλεΦάλαινα»
ήρθετοθανατηφόροδιαδικτυακόπαιχνίδι«ΜΟΜΟ»
ΣυναγερμόςέχεισημάνειστιςΑρχέςαπότηνεμφά-

νιση ενός νέουθανατηφόρουπαιχνιδιούμε τοόνομα
Momo,που…διαδέχεταιτη«Μπλεφάλαινα»,ηοποία
έχειστοιχίσειτηζωήσε100άτομα.

ΤοMomoξεκίνησεαπότοΜεξικόκαιζητάαπότον
παίκτηνακαλέσειέναντηλεφωνικόαριθμόστονοποίο
απαντά τοavatar μιας κοπέλας, ημορφή τηςοποίας
είναιπαραμορφωμένη,παραπέμπονταςσεάτομοπου
πάσχειαπόνευρικήανορεξία.Στησυνέχεια,οπαίκτης
καλείταιναφέρειειςπέραςμιαριψοκίνδυνηδοκιμασία.

ΟιΑρχές έχουνσυνδέσει μάλισταήδη τοπαιχνίδι
μετηναυτοκτονίαμίας12χρονηςστοΜπουένοςΆιρες,
εκδίδοντας επείγουσαπροειδοποίησηπρος τους γο-
νείς,ώστεναλάβουνταμέτρατους.

Ταμάτια…14,λοιπόν,στουςγονείς,οιοποίοιπρέ-
πειοπωσδήποτεναελέγχουντιςδραστηριότητες τωνπαιδιώντουςστοδιαδίκτυο.Καιρόςναεξαλείψουμεαυτήτην
«μόδα»καιναμηθρηνήσουμεάλλεςζωέςστοβωμότωνvideogames.

Συντροφικό… κους κους στη Βέροια με Θεοχαρόπουλο, 
Τσούκαλη και Ασλάνογλου

ΣτηΒέροια συναντήθηκαν και γευμάτισαν
μετιςσυζύγουςτουςοπρόεδροςτηςΔΗΜΑΡ
καιΚοινοβουλευτικόςΕκπρόσωπος τουΚινή-
ματοςΑλλαγής,ΘανάσηςΘεοχαρόπουλος,
τοστέλεχοςτηςΔΗΜΑΡ,μέλοςτηςΚ.Ε.τουΚι-
νήματοςΑλλαγήςκαιπρώηνβουλευτήςΝίκος
ΤσούκαληςκαιοΓραμματέαςτηςΝ.Ε.Κινήμα-
τοςΑλλαγήςΗμαθίας,ΚώσταςΑσλάνογλου.

Είναιγνωστέςοιπολιτικέςσχέσειςτωντρι-
ών,ωστόσομάθαμεπωςπέρααπόσύντροφοι
σταπολιτικά,έχουνκαιχρόνιαφιλία.Μάλιστα,
εκτός από τηνστενήπροσωπική καιπολιτική
σχέσητουΘανάσηΘεοχαρόπουλουμετονΝί-
κοΤσούκαλη,αλλάκαιτηνπροσωπικήκαιπο-
λιτικήσχέση τουΘανάσηΘεοχαρόπουλουμε
τονΚώσταΑσλάνογλουωςγραμματέατουΚι-
νήματοςΑλλαγήςστηνΗμαθία,οιΝίκοςΤσού-
καληςκαιΚώσταςΑσλάνογλουγνωρίζονταιμέσωτωνσυζύγωντουςαπότότεπουήτανσυμφοιτήτριεςστηΝομική!

Όσοναφοράστοτιειπώθηκε,η…βεντάλιατωνθεμάτωνήτανμεγάλη…Απότηνπολιτικήκατάστασητηςχώραςκαι
τοΚίνημαΑλλαγής,μέχριτατοπικάπολιτικάθέματα,ενόψειτωνβουλευτικών,αλλάκαιτωναυτοδιοικητικώνεκλογών.

Κλειστό...λόγωδιακοπών
ΕνημερώνουμετουςαναγνώστεςκαισυνδρομητέςμαςότιηεφημερίδαΛΑΟΣδενθαεκδοθείαπότηνΤρίτη14μέχρι

καιτοΣαββατοκύριακο18-19Αυγούστουλόγωδιακοπών.
ΤαγραφείαμαςθαανοίξουντηνεπόμενηΔευτέρα20Αυγούστουξεκινώνταςπάλιτιςκαθημερινέςμαςεκδόσεις.
ΚαλόΔεκαπενταύγουστο!

ΑπότηνΗμαθία
στηνΚρήτη,φιλικά
ήκαι…πολιτικά;
Χαλαρή και φιλική ήταν η συνάντηση

βουλευτών, νυν και πρώην, τηςΝέαςΔη-
μοκρατίας στην Κρήτη, καλεσμένοι του
ΜανώληΚεφαλογιάννη.Με την ευκαιρία
αυτή, επισκέφθηκαν και την οδό Κων/νου
ΜητσοτάκηστονΔήμοΓαζίου (στηφωτόΓ.
Κεφαλογιάννης στημέση και οι:Λάζαρος
Τσαβδαρίδης,ΖέταΜακρή,ΜαρίαΑντω-
νίου,Διονύσης Σταμενίτης καιΚώστας
Κουκοδήμος).

Στηνπαρέα των καλεσμένων, λοιπόν, ο
ΛάζαροςΤσαβδαρίδης,πρώηνβουλευτής
Ημαθίας και οι μέρεςπου διανύουμε, εγεί-
ρουνπολιτικάερωτήματα…ΣτηνΚρήτηοΛ.

ΤσαβδαρίδηςκαιοικαλεσμένοιβουλευτέςτηςΝ.Δ.,είχανμήπωςκιάλλεςπολιτικέςσυναντήσεις;
Μήπωςείδανκαιτοναρχηγότουκόμματος;
Μήπωςτοάρωμαεκλογών,αρχίζειναφτάνειαπότηνΚρήτη,στηνΗμαθία;
Ίδωμεν!

Αναζητεί εδώ και καιρό λύση για τα αδέσποτα
η Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Βέροιας

Άμεση ήταν η απάντηση της διευθύ-
ντριας τηςΔ.Ο.Υ. Βέροιας καςΔήμητρα
Στάμου, στο χθεσινό δημοσίευμα τουΛα-
ού, για τα αδέσποτασκυλιά, στον εξωτε-
ρικό χώρο της Εφορίας και τα παράπο-
να αναγνωστών μας, για την κατάσταση.
Όπως μας είπε, έχει εδώ και καιρόπου
επικοινωνεί με τονΔήμοαναφέροντας το
πρόβλημα,όμωςδενυπήρξεανταπόκριση
(πριν δύο ημέρες ήταν η πιο πρόσφατη
επικοινωνία).Μάλιστα,τόνισεότισυνεχίζει
τηνπροσπάθεια,ώστεναβρεθείλύσηγια
τααδέσποτα,πουθαβοηθήσεικαιταζώα
αλλά και την καθαριότητα τουπεριβάλλο-
νταχώρου…



Στην Καστανιά του Βερμίου χι-
λιάδες πιστοί θα ανηφορίσουν 
και φέτος, από τις παραμονές της 
Παναγίας, για τον εορτασμό του 
Δεκαπενταύγουστου, με διήμερες 
λατρευτικές και καλλιτεχνικές εκδη-
λώσεις.

Τρία μεγάλα προσκυνήματα φέ-
τος θα συνεορτάσουν την Παναγία. 
Η εικόνα της Σουμελά, η εικόνα 
του Αγίου Ιωάννου Βαζελωνος 
και η εικόνα του Αγίου Γεωργίου 
του Περιστερεώτα, ενώ παράλλη-
λα θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του Λεωνίδα Ιασω-
νίδη. Και βέβαια, για μια χρονιά 
ακόμη θα δοθούν υποτροφίες από 
το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα 
«Παναγία Σουμελά» σε αριστού-
χους μαθητές του Λυκείου Μακρο-
χωρίου στη μνήμη των παιδιών 
που έχασαν τη ζωή τους στο  δυ-
στύχημα των Τεμπών τον  Απρίλιο 
του 2003.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Πα-
ναγία Σουμελά, Γιώργος Τανιμα-
νίδης, μίλησε για τη Μονή και τη 
μεγάλη γιορτή των Ποντίων, στην 
εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» 
της  Σοφίας Γκαγκούση, στον Α-
ΚΟΥ 99.6, επισημαίνοντας καταρ-
χάς ότι «η Παναγία Σουμελά δεν 
ξεχνά τη Βέροια και τους κατοίκους 
της που τη φιλοξενούν και «κάθε 
φορά που οι ιερείς λειτουργούν, 
γίνεται ειδική αναφορά στους Βε-
ροιείς»,όπως είπε.

Τι σημαίνει Πόντος;
Πόντος με μία λέξη σημαίνει θά-

λασσα. Οι Πόντιοι είναι θαλασσινοί. 
Ο Πόντος έχει πίσω του μια τρι-
σχιλιόχρονη ιστορία, είναι εκείνη η 
περιοχή όπου πριν 3.000 χρόνια 
διεύρυναν τον ελληνισμό οι πρό-
γονοί μας. Εκεί υπήρχε δυνατός ο 
ελληνισμός, με πολιτισμό, με ιστο-
ρία. Δυστυχώς αυτή η ιστορία δεν 

έφτασε ακόμα στα 
σχολικά βιβλία. Αυ-
τή η ιστορία αρχίζει 
και ξαναζωντανεύ-
ει σε μικρογραφία 
στα υψώματα του 
Βερμίου. Πριν από 
60 χρόνια, όταν ήρθε η εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά, ήρθε και ο Πό-
ντος.

Πώς επιλέχθηκε η Καστανιά 
για την ανέγερση της Μονής;

Υπήρξε μεγάλος αγώνας τότε 
από τον Φίλωνα Κτενίδη και τους 
συνεργάτες του. Γύρισαν τις πε-
ριοχές όλες και όταν έφτασαν σε 
εκείνες τις πλαγιές, τους έμοιασε η 
περιοχή με την περιοχή Παναγίας 
Σουμελά στον Πόντο κι είπαν ότι 
εδώ θα μπορούσαμε να ξεκινήσου-
με. Τότε οι Σανταίοι, από την Σάντα 
του Πόντου, που κατοικούσαν κατά 
πλειοψηφία στην Καστανιά, πρό-
τειναν να δώσουν στο Σωματείο 
«Παναγία Σουμελά» 500 στρέμ-
ματα. Δεν μπορούσαν όμως να το 
κάνουν κι έτσι βγήκε νόμος της πο-
λιτείας και δόθηκαν τα στρέμματα. 
Ξεκίνησε, όχι μόνο σαν ένα θρη-
σκευτικό μοναστήρι, αλλά και σαν 
ένας χώρος όπου θα υπάρχουν οι 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα 
του Πόντου.

Φέτος τι θα γίνει;
Κάθε χρονιά γίνεται η θρησκευ-

ική εορτή της Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου, παρουσία αρχιερέων και 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμονος, ο οποίος εδώ 
και 25 χρόνια είναι στυλοβάτης, α-
γνωκάρι του προσκυνήματος, με 
μεγάλη προσφορά, είναι κοντά μας 
κι έχουμε πλήρη συνεργασία, είναι 
μέσα στο συμβούλιο κι αντιλαμβά-
νεστε ότι αυτό το δέσιμο των Ποντί-

ων με τη θρησκεία τους, απέκτησε 
κι έναν χαρακτήρα εν τοις πράγ-
μασι. Εκκλησία, Παναγία Σουμελά, 
ποντιακός ελληνισμός, κινούμεθα 
στην ίδια κατεύθυνση για να πα-
ρουσιάσουμε ήθη, έθιμα, ορθόδοξη 
πίστη και δέσιμο με τις ρίζες.

Λείψανα Αγίων που φυλάγο-
νται στη Σουμελά 

Μέσα στο ναό εκτός από κειμή-
λια, υπάρχουν και  λείψανα Αγίων. 
Του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζου-
ντίου, πολιούχου της Τραπεζού-
ντας, του Γρηγορίου, επισκόπου 
Καισαρείας, του μάρτυρος του 
Κανδίου,  αγία χείρα από την Ι.Μ. 
Παναγία Σουμελά,του Αγίου Ιωάν-
νη του Τραπεζουντίου, του Αγίου 
νεομάρτυρα Γεδεών, του Οσίου Αρ-
σενίου, του Αγίου Γεωργίου Καρ-
σλίδη, του Οσίου Χριστοφόρου. 
Όλα αυτά και πολλά άλλα λειτουρ-
γούνται καθημερινά. Εφόσον είμα-
στε Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι 
και «ακουμπάμε» στην πίστη μας, 
μπορούμε να παίρνουμε κουράγιο 
και δύναμη για να συνεχίζουμε. Ε-
πίσης, έχουμε τα οστά του αυτο-
κράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου 
Δ’ του Μεγαλοκομνηνού, μοναδι-
κά οστά αυτοκράτορος Τραπεζού-
ντας, την προτομή του μακαριστού 
Μητροπολίτου Τραπεζούντας και 
μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών, 
Χρυσάνθου Φιλιππίδη, υπάρχει 
ο τάφος του Φίλωνα Κτενίδη, του 
Υπουργού Λ. Ιασωνίδη, ο οποίος 
προσέφερε στον ποντιακό ελληνι-
σμόκαι φέτος θα γίνουν και τα απο-
καλυπτήρια της προτομής του. Όλα 
αυτά και άλλα πολλά δίνουν το μή-

νυμα και τον ρυθμό της Παναγίας 
Σουμελά. Όπως είπαμε, δεν είναι 
μόνο ένα μοναστήρι να βάλουμε 
δέκα σεπτούς καλόγερους. Δεν έ-
χει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, 
ανάγκη η Ελλάδα από ένα ακόμα 
μοναστήρι με καλογήρους. Έχει α-
νάγκη από χώρους όπου κρατιέται 
ζωντανή η ψυχή της μνήμης και 
του Πόντου. Με τη δημιουργία της 
Παναγίας Σουμελά, ο ποντιακός ελ-
ληνισμός έχει καταφέρει να μεταφέ-
ρει τη λαμπάδα από γενιά σε γενιά. 

Ποιοι θα δώσουν το παρόν 
φέτος;

Φέτος θα συ-
νεορτάσουν στη 
Σουμελά τρεις 
εικόνες, της Πα-
ναγίας Σουμελά, 
του Αγίου Ιωάννη 
του Βαζελώνος 
και  του Αγίου 
Γεωργ ίου  του 
Περιστερεώτα, 
τα  τρ ία  προ -
σκυνήματα του 
Πόντου που έ-
χουν ανασυστα-
θεί εδώ, ενώ θα 
έρθουν και τα 
Διοικητικά τους 
Συμβούλια. Από 
την κυβέρνηση 
θα παραστεί ως  
εκπρόσωπος ο 
Υφυπουργός Ε-
ξωτερικών, κ . 
Αμανατίδης, την 
Νέα Δημοκρατία 
θα εκπροσωπή-

σει ο κ. Βεσυρόπουλος, βουλευτής 
Ημαθίας και συμπαραστάτης της 
Σουμελά, ο Γιώργος Αρβανιτίδης 
της Β’ Θεσσαλονίκης εκ μέρους του 
Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Βασίλης 
Λεβέντης αυτοπροσώπως από 
την Ένωση Κεντρώων, ο Αρχηγός 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορί-
ας, και πολλοί πρόεδροι ποντια-
κών σωματείων, 20-30 κάθε φορά 
δίνουν το παρόν με ένα μήνυμα 
ενότητας. Μπορεί να υπάρχουν α-
ντιπαραθέσεις ή διαφωνίες, όμως, 
στην πορεία του αγώνα, κυριαρχεί 
η ενότητα. Όλοι μαζί προς τα ε-
μπρός. 
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Με επίκεντρο την Καστανιά, ο Δεκαπενταύγουστος στην Ημαθία
«Με την εικόνα της Παναγίας Σουμελά, 

ήρθε και ο Πόντος στα υψώματα του Βερμίου» 
τονίζει ο Γ.  Τανιμανίδης, στον ΑΚΟΥ 99.6

-Τι προβλέπει το πρόγραμμα του φετινού εορτασμού



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 αγαπημένους   ήχους  και  α-
κούσματα , 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 Το-
πικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους και εντάσσεται σ΄ 
έναν προγραμματισμό που αντανακλά τη μουσική 
και την πολιτισμική  πολυμορφία, μ’ ένα σχήμα 
που την αντιπροσωπεύει.  

Τα “μπρατίμια” είναι ένας εθιμοτυπικός όρος 
που προέρχεται κυρίως από τους 
βλάχικους γάμους και αναφέρεται 
στους στενούς φίλους του γαμπρού ή 
της νύφης και, γενικότερα, στα άτομα 
με τα οποία μας δένουν ισχυροί δε-
σμοί φιλίας. Τα “μπρατίμια” αναλαμ-
βάνουν το ξύρισμα του γαμπρού, με 
τη συνοδεία παραδοσιακών τραγου-
διών, βοηθούν στο γλέντι που προ-
ηγείται του γάμου και, την ημέρα του 
γάμου, είναι αυτοί που συνοδεύουν 
τη νύφη στην εκκλησία.

 Τα “μπρατίμια” είναι επίσης μια 
παρέα μουσικών από τη Βόρεια Ελ-
λάδα οι οποίοι από μικρή ηλικία γα-
λουχήθηκαν στα παραδοσιακά-δημο-
τικά πανηγύρια και γλέντια. Τα μέλη 
της μπάντας αποτελούν οι:

Νίκος Αγγούσης: κλαρίνο
Μάκης Μπακλατζής: τραγού-

δι-βιολί
Δημήτρης Παναγούλιας: κρουστά
Γιάννης Πούλιος: λαούτο
Περιοδεία:
12/08, 9.00 μ.μ ΡΑΧΙΑ (αυλή Δη-

μοτικού  Σχολείου)
13/08, 9.00μ.μ ΚΟΥΣΤΟΧΩΡΙ (αυ-

λή Δημοτικού  Σχολείου)
16/08,9.00μ.μ ΚΟΥΜΑΡΙΑ (αυλή 

Δημοτικού  Σχολείου)
17/08, 9.00μ.μ ΦΥΤΕΙΑ (πλατεία)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Διοργάνωση : ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-

ροιας ,σε συνεργασία με τις Τοπικές 
Κοινότητες και τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους .

Σας καλούμε σε ένα μοναδικό Τα-
ξίδι στην Παράδοση με τα Μπρατίμια! 
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Θύελλα ξαφνική,τα ξεσηκώνει όλα,τα 
στροβιλίζει ολόγυρα τα πάει μακρυά,-
φέρνει καινούργια παίρνει ετούτα τα 
παλιά,η αγωνία βασανίζει. 

Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί,μονάχα 
οι αισθήσεις αντιδρούνε.

Βρίσκεται κάτι όμορφο,στο πρόσω-
πο,την έκφραση,το μήνυμα που στέλ-
νουνε τα μάτια,κάτι που θάθελε δικό 
του να το κάνει,δεν προλαβαίνει,ο σί-
φουνας που τώφερε το παίρνει,όσο και 
να το κυνηγά δεν προλαβαίνει 

Ισως σε κάποια άλλη ερημιά μιά μο-
ναξιά να συντροφεύει,ίσως να μένει μοναχό ν’αναλο-
γίζεται ετούτα τα χαμένα.

Κάποιες φορές τον προκαλεί κι ο σίφουνας ακού-
ει,πέφτει σε ότι τούμεινε να πάρει ότι μπορεί.

Σαν μια χαρά ταγμένη,χαμογελάει από μακρυά,τον 
πλησιάζει,ανασκιρτά και προσπερνάει,

Ξαναγυρνά στον κόσμο του αγάπη ν’αποθέσει,τα 
χρόνια είναι πολλά δεν συγκινούν το ίδιο,αλλάξανε οι 
άνθρωποι στο πέρασμά τους,πού να τους συναντή-
σει,σαν ήταν μια φορά μαζί,να μείνουνε ξανά.

Επέρασε η καταιγίδα,κι αυτός να υπομένει,ανίκα-
νος να αντιδράσει σαν άλλοτε,να λυτρωθεί από τονί-
διο του τον εαυτό να γαληνέψει..

Ο σίφουνας ξαναγυρνά οι ξεχασμένοι πόθοι ξεπη-
δούν,τα δέντρα γύρω ξεριζώνονται οι ρίζες άλλο δεν 
κρατάνε..

Χοντρές σταγόνες η βροχή  σκληρά το πρόσωπο 
χτυπάνε,τα λούλουδα λυγίζουν,ξεφυλιάζονται,το άρω-
μά τους χάνουν,τα πέταλα εδώ κι εκεί σκορπίζουν..

Μια πεταλούδα έτρεχε σαν τρελλή γύρω στο φως 
της νύχτας το μεγάλο,στραφτάλιζε τα φτέρωμα σαν 
το πλησίαζε μισοκαιγόταν,εγύρναγε κάθε φορά απο-
ρημένη,και ξαναπήγαινε όλο και πιο κοντά όσο που 
έπεσε στη γη καμένη.

Τι γίναν οι ανθρώπινες ματιές  που μοιραζό-
νταν,και φέρνανε την άνοιξη μες το βαρύ χειμώνα,ελ-
πίδα μιας ζωής καινούργιας ,παιδιά που γέλαγαν με 
τις αναποδιές και τραγουδούσαν.

Το συντριβάνι στην πλατεία πέταγε το νερό με 
δύναμη  γυρεύοντας να καθαρίσει ι’απομεινάρια  που 
μαζεύτηκαν σωρός,απ’την ψυχή βαθιά θαρρείς πως 
ξεπηδούσε,η δύναμη μεγάλη της καρδιάς τα πέταγε 
ψηλά.

Μάζεψε τις ματιές που είχε φυλαγμάνες ,τις έριξε 
στο συντριβάνι της χαράς να ξεπλυθούν με τα νερά 
που σαν τρελλά χορεύαν,πιό ζωντανές πιο όμορφες 

ακόμα να φανούν..
Φωτιές ανάψανε ολόγυρα μεγά-

λες,ελπίδες που παλεύανε τον ουρανό 
να φτάσουν,μα το στροβίλισμα του σί-
φουνα τις έμπλεκε τη μία με την άλλη 
κι έσβηναν,μένανε μοναχά τ΄αποκαϊδια 
να θυμίζουν.

Τι γύρευε μέσα στο σίφουνα σαν τον 
καλούσε νάρθει,ακόμα ένας χαμός που 
παραφύλαγε και πάνω του σαν δράκο-
ντας χυμούσε.

Τα μακρουλά τα χέρια πλοκάμια α-
πλωμένα,δεν αγκαλιάζαν σπρώχνανε 
κάθε πλησίασμα να διώξουν μακρυά με 

μια φωνή ειρωνική απομακρύναν.
Γίνανε τα νερά ποτάμια του κακού να παρασύρουν 

προσπαθούσαν,στο ρεύμα το γοργό χοροπηδού-
σαν,άφριζαν,ησυχασμό δεν είχαν.

Ο σίφουνας κάποια στιγμή σταμάτησε,κατέβασε 
τον πήδακα στο συντριβάνι,γίνανε λίμνες τα νερά 
καθαρά,να καθρεφτίζουν ότι απόμεινε να δίνουνε μια 
χάρη στο κλάμα που ξεσήκωσαν αυτά που φύγαν και 
χαθήκαν.

Καιρός να ξαποστάσει απ’την αρχή το νήμα της 
ζωής να συμμαζέψει,ίσως την άλλη τη φορά νάναι 
πιο ζωντνά αυτά που απομένουν ,νάρχονταν πίσω  
όλες εκείνες οι χαρούμνες στιγμές που πρόσωπο 
δεν είχαν,κι ας είχανε θρονιάσει στην ψυχή και περ-
μέναν..

Θύελλα ξαφνική τα ξεσηκώνει όλα τα στροβιλίζει 
ολόγυρα,τα πάει μακρυά,φέρνει καινούργια παίρνει τα 
παλιά,η αγωνία βασανίζει.

Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη
Σίφουνας

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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

 Ο Σύλλογος Οικογενειών & Φίλων για την Ψυχική Υγεία 
(ΣΟΦΨΥ) Ημαθίας, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός Διοικη-
τικού υπαλλήλου – Υπεύθυνου Δομής, πλήρους απασχόλησης 
αορίστου χρόνου και ενός Λογιστή, μερικής απασχόλησης , 
αορίστου χρόνου.

Τα προσόντα που απαιτούνται για τον Διοικητικό – Υπεύθυ-
νο Δομής είναι :

1. Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
2. Ηλικία 25 – 50 ετών.
3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4.  Γνώση προγραμμάτων Η/Υ 
Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη σχετική εμπειρία και γνώση λει-

τουργίας αντίστοιχων δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγεί-
ας, διαχείριση και υλοποίηση  προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Λογιστή είναι:
1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ αντίστοιχων σχολών
2. Ηλικία 25 – 50 ετών.
3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4. Γνώση προγραμμάτων Η/Υ 
Δικαιολογητικά:
1. Πλήρες βιογραφικό
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
4. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών
5. Απολυτήριο Στρατού για τους άντρες
6. Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων, εμπειρίας κ.λ.π.
  Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως στα 

γραφεία του Συλλόγου, Ανοίξεως 120  Βέροια, από τη δημοσί-
ευση του παρόντος και  έως τις 24/08/2018, καθημερινά 18.00΄- 
20.00΄μ.μ. εκτός Σαββάτου & Κυριακής ή ηλεκτρονικά στο email  
sofpsim@gmail.com.  Πληροφορίες στο τηλ. 2331400426 τις 
ίδιες ημέρες και ώρες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ

Το Σάββατο 18 Αυγούστου

Ποντιακή βραδιά 
στη Μικρή Σάντα

Ο Μορφωτικός - Πολιτιστικός - Τουριστι-
κός Σύλλογος Μ. Σάντας οργανώνει ποντιακή 
βραδιά με λυράρη τον Γιάννη Κωνσταντινίδη 
και τραγουδιστή τον Παύλο Καγκελίδη και σας 
προσκαλεί στις 18 Αυγούστου ημέρα Σάββα-
το στις 9.00 μ.μ. στην αυλή του σχολείου στη 
Μ. Σάντα Βέροιας.

Το Δ.Σ., περιμένει τους φίλους του όμορφου 
χωριού για να γλεντήσουν παρέρα, όλοι μαζί!

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για συμμετοχή στο 1ο «Naoussa 

Street Food Festival-Wine Edition»
Ο Δήμος Ηρωικής 

Πόλης Νάουσας στο 
πλα ίσ ιο  δ ι οργάνω -
σης του 2ου Street Art 
Festival που πρόκειται 
να διεξαχθεί το διάστη-
μα 2-9 Σεπτεμβρίου 
2018 στη Νάουσας, 
προτίθεται να διοργανώ-
σει για πρώτη φορά το 
«Naoussa Street Food 
Festival» στο πλακό-
στρωτο του Δημοτικού 
Πάρκου τις ημέρες 7-9 
Σεπτεμβρίου. Το φεστι-
βάλ θα έχει την υποστή-
ριξη του “Thessaloniki 
SoulFood” του αντίστοιχου φεστιβάλ Street Food φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, το οποίο σημειώνει πολύ 
μεγάλη επιτυχία και με τεράστια απήχηση στο κοινό.

Το πρώτο «Naoussa Street Food Festival - Wine Edition» που ο Δήμος Νάουσας προτίθεται να 
διοργανώσει στην πόλη μας πρωτοτυπεί, με κεντρική ιδέα της εκδήλωσης το ξινόμαυρο κρασί που να 
αποτελεί το βασικό συστατικό για τα πιάτα ή το συνοδευτικό.

Καταξιωμένοι σεφ θα αναλάβουν την παρουσίαση live cooking  με ξινόμαυρο είτε ως βασικό συστα-
τικό του φαγητού, είτε ως συνδυασμό. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου (7-9 Σεπτεμβρίου)  έχουν προ-
γραμματιστεί εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα μέσω 
των ΜΜΕ.

Όσες επιχειρήσεις της Νάουσας που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και ενδιαφέρονται να συμμε-
τέχουν στο φεστιβάλ με τους όρους που προαναφέρονται, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον 
συμμετοχής τους, ώστε στη συνέχεια να οριστεί ενημερωτική συνάντηση για το πλαίσιο συνεργασίας 
και τις δυνατότητες που προκύπτουν μέσω της διοργάνωσης του Φεστιβάλ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23323 50338-50360 (Γρ. Πολιτισμού  Δήμου Νάουσας, email: culture@
naoussa.gr).

Έξι συναυλίες με ελεύθερη είσοδο 
στα ορεινά χωριά της Βέροιας



Συνεδριάζει 
την Τρίτη η 

Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Βέροιας

                                             

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Βέροιας θα γίνει την Τρίτη 14-08-2018 στις 11:00 π.μ., με 
τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Αναμόρφωσης Προ-
ϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, 
έτους 2018.

-Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του 
Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 30/06/2018 (Β΄ Τριμή-
νου).

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του 
έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονί-
δος».

-Έγκρ ιση ή  μη 
πρακτικών διαγωνι-
σμού και ανάδειξη ή 
μη αναδόχου για την 
«Προμήθεια υγρών 
καυσίμων» για τις α-
νάγκες του Δήμου 
Βέροιας για το έτος 
2018.

-Ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδό-
χου για «Προμήθεια 
και τοποθέτηση κου-
φωμάτων στο 5ο και 
8ο δημ. Σχολεία».

-Συγκρότηση ή 
μη επιτροπής και κα-
τάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού της υ-
πηρεσίας «Εκπόνηση 
ελέγχου, επανελέγ-
χου και πιστ/σης των 
ηλεκτρικών εγκα-
ταστάσεων κατά το 
πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384, δημοτ. κτιρίων 
Δ. Βέροιας».

-Απόδοση λογα-
ριασμού δαπανών 
εντάλματος προπλη-
ρωμής προνοιακών 
επιδομάτων από την 
υπάλληλο του Δήμου 
Κ.-Μ.Κύρτση.

-Απόδοση λογα-
ριασμού δαπανών 
εντάλματος προπλη-
ρωμής προνοιακών 
επιδομάτων από την 
υπάλληλο του Δήμου 
Σ. Μαρκαντάρα.

-Απόδοση λογα-
ριασμού δαπανών 
εντάλματος προπλη-
ρωμής προνοιακών 
επιδομάτων από την 
υπάλληλο του Δήμου 
Ο. Ξενοπούλου.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Αναστασίου και της Ρεβέ-
κας, το γένος Ψωμά, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Στουτ-
γάρδη Γερμανίας και η VEBER 
TAMARA του Κριστόνοβιτς 

Στέφαν και της Γιέλκα, το γένος Λόβριτς, που 
γεννήθηκε στο Ραούενμεργκ Γερμανίας και κα-
τοικεί στη Στουτγάρδη Γερμανίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Στουτγάρδης Γερμανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΜΠΙΛΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ του Ευαγγέλου και της Παν-
δώρας, το γένος Λαζάρου, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοι-
κεί στο Περιστέρι Αττικής και η 
ΠΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Α-

ντωνίου και της Αθηνάς, το γένος Μάστορα, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Σύγκλιση 

Συντονιστικού 
Πολιτικής 

Προστασίας  
για την 

ενδυνάμωση του 
δασοπυροσβεστικού 

μηχανισμού

              
Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας  θα γίνει την Τετάρτη 22 Αυγούστου στις 
10:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Αλεξάνδρειας (κτίριο Δημαρχείου), Εθνικής Αντίστασης 
42 στην Αλεξάνδρεια. Το θέμα αφορά την Ενδυνάμωση 
δασοπυροσβεστικού μηχανισμού όταν ο δείκτης επικιν-
δυνότητας είναι (3) και (4)”.

Επιστολή στο «Λαό»
Για την επετειακή

 εκδήλωση
των Προσκόπων 

Βέροιας
Αγαπητοί φίλοι,
Λυπούμαι ειλικρινά που δεν είμαι σε θέση να παραστώ 

στην όμορφη εκδήλωση της Καστανιάς.
Θα το επιθυμούσα πάρα πολύ αλλά βρίσκομαι εκτός Ελ-

λάδος.
Χαιρετίζω την εκδήλωσή σας έστω και από μακριά, διότι 

το πρόσφατο άρθρο σας στο «Λαό» (του Δημήτρη Τόλιου) 
με ταξίδεψε νοερά στο προσκοπικό μου παρελθόν και στην 
ιδιαίτερη πατρίδα και γενέτειρά μου την Βέροια.

Θυμάμαι- αν όχι όλα- σίγουρα τα περισσότερα ονόματα 
που μνημονεύονται στο άρθρο και είμαι βέβαιος ότι με θυ-
μούνται και αυτοί.

Στο προσκλητήριο των εκλιπόντνων προσκόπων παρα-
καλώ να αναφέρετε και δυο ονόματα, που ανήκαν στο 2ο 
Σύστημα Αεροσκόπων Βεροίας, και έφυγαν πολύ νωρίς από 
την ζωή:

Τον Γέωργιο Μεταλλίδη- Υπαρχηγό Αγέλης του 2ου Συ-
στήματος Αεροπροσκόων (39 ετών), και τον Δημήτριο Κα-
βαργύρη- Β’ Υπαρχηγό Αγέλης του 2ου Συστήματος Αερο-
προσκόπων (33 ετών), οι οποίοι με τον ενθουσιασμό και 
την σκληρή προσκοπική δουλειά τους έδωσαν αρκετά στο 
να επιβιώσει το 2ο Σύστημα Αεροπροσκόπων στη Βέροια. 
Αποτελέσαμε δε- μαζί με άλλους- τα ιδρυτικά στελέχη και τη 
διοικητική ραχοκοκαλιά του Συστήματος αυτού.

Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στην εκδήλωση.
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Σωτήριος Στασινόπουλος
Αρχηγός Ομάδας 2ου Συστήματος 

Αεροπροσκόπων Βέροιας
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Θεία Λειτουργία κάθε 

Κυριακή στο Ξηρολίβαδο
Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές του Ξηρολιβά-

δου θα έχουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται 
κάθε Κυριακή μέχρι τέλος Αυγούστου. 

Όσοι πιστοί προσέλθετε.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018 επί την εορτή του Ευαγ-

γελισμού της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου υπό του 
Αρχαγγέλου Γαβριήλ εις το Όρος των Ελαίων από ώρα 21.00-
00.30.

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 
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 
Αυγούστου 2018 στις 
9.00 μ.μ. στο Θερινό 
Δημοτικό Θέατρο θα 
πραγματοποιηθεί μουσική συναυλία με την Ορχήστρα «Ροδόπη», που αποτελείται από 
καταξιωμένους μουσικούς, θα παρουσιάσουν παραδοσιακό και μικρασιάτικο ρεπερτόριο. 
Το μουσικό σχήμα θα συνοδεύσουν ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Νάουσας, ο Πολιτι-
στικός 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.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΙΟΥ (ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ)

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Τουριστικού Ομίλου Σελίου (Π.Τ.Ο.Σ.) 

καλεί τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 & 12 του Καταστατικού, σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 19 Αυγούστου 2018 και ώρα 18:30 στον 
Ξενώνα Μπαρμπαρούση με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1) Παρουσίαση πεπραγμένων της θερινής περιόδου 2019
2) Προτάσεις για την περαιτέρω πορεία του σωματείου.
Θα γίνονται εγγραφές και νέων μελών.
Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ο Προϊστάμενος της Πολιτικής Προστα-

σίας Π.Ε. Ημαθίας θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση με θέμα την πρόληψη & αντιμε-
τώπιση πυρκαγιάς*****

ΤΟ Δ.Σ.
 του ΠΤΟΣ

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη



Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

διακοπές οι πε-
ρισσότεροι από ε-
σάς, μαθαίνετε να 
κολυμπάτε για να 
μην καείτε, και εγώ 
«καταδικασμένος» 

με ένα ταψί σάμαλι, να πληκτρολογώ 
παπ@ριές!

Το τηλέφωνο χτύπησε και στην άλλη 
άκρη του σύρματος, η κυρά Φωφώ. 

Έλα μυρμιδόνα μου, αν και έμαθα ότι 
ξανάγινες βουκεφάλας, τι είπε πάλι αυτός 
ο χοντρός;

Ποιος ρε μάνα;
Να αυτός ο φαλακρός, να δεις πως τον 

λένε;
Ποιος ρε μάνα, ξαναφώναξα.
Να αυτός που το ένα μάτι του κοιτά 

στη δύση και το άλλο στην ανατολή;
Α, για τον πυξίδα μιλάμε!
Τι λες αγόρι μου, πάλι παπ@ριές εί-

πες. Τι θα κάνω εγώ με σένα!
Μάνα, φέρε την διερμηνέα να συνεννο-

ηθούμε, γιατί ο παπ@ρας ο αλτσχάιμερ, 
άρχισε να γίνεται επικίνδυνος. 

Ορίστε θυμήθηκα, περίμενε δα και λί-
γο. Ο σπανοβαγγελοδημήτρης!

Μάνα φώναξα, την καρντασίνα και 
γρήγορα.

Καλά ακόμη δεν κατάλαβες και σε θε-
ωρούσα έξυπνο, είπε η καρντασίνα. Τον 
Αυλωνίτη εννοεί!

Και αφού πήρα μπρος, ρε μάνα Αυλω-
νίτου, γυναίκα είναι και μάλιστα ξανθιά, 
δεν είναι άντρας.

Σιγά παιδάκι μ, σε πιάσανε και οι ντρο-
πές. Όλοι ένα είστε πλέον, αρσενικοί, θη-
λυκοί, κόρες και γιοί! Πω πω σόδομα και 

γόμορα τα κά-
νατε όλα εσείς 
οι νεότεροι.

Μάνα στο 
θέμα μας. Μην 
ξεφεύγεις! Να 
τα βάλουμε τα 
πράγματα στη 
σειρά.

Αναφερόμα-

στε στην νεαρά πολιτικό, που έχει το συν-
δυασμό  που σκοτώνει.

Φονεύει αγόρι μου, μάθε να μιλάς ελ-
ληνικά!

Λοιπόν μάνα, η ωραία Ελένη τα είχε με 
τον Πάρη, για αυτό και μπερδεύτηκε και 
αποκάλεσε παπ@ρα τον Κυριάκο!

Αλλά το μιντιακό σύστημα, η μονταζιέ-
ρα αμέσως να την φάει, να την εξαφανί-
σει. Ποια, την Ελένη που είναι και ωραία 
και μορφωμένη και με πολιτικό λόγο.

Και υπάρχει και άλλος λόγος που δεν 
το γνωρίζει κανείς και είμαι αναγκασμένος 
να τον αποκαλύψω, για να επανορθώσω 
την αδικία.

Για πες μας ρε έξυπνε, θυμωμένη η 
κυρά Φωφώ.

Η ωραία Ελένη, όπως λέμε η ωραία 
κοιμωμένη, ή η ωραία των Αθηνών και 
των πισινών (αφού παλαιά κολυμβήτρια), 
κάθε πρωί που ξυπνάει, επισκέπτεται το 
γυαλί και το ρωτά:

καθρέπτη, καθρεπτάκι μου, ποια είναι 
η ομορφότερη της Ευρώπης;

η Μόνικα, απαντά ο καθρέπτης.
σταμάτα να λες παπ@ριές, απαντά η 

ωραία Ελένη και συνεχίζει:

καθρέπτη, καθρεπτάκι μου, ποια είναι 
η εξυπνότερη της Ευρώπης;

η καθηγήτρια πανεπιστημίου, Περιστέ-
ρα απαντά ο καθρέπτης.

σταμάτα να λες παπ@ριές, 
απαντά η ωραία Ελένη και συ-
νεχίζει:

καθρέπτη, καθρεπτάκι μου, 
ποια μαγειρεύει τα νοστιμότερα 
γεμιστά της Ελλάδας;

η Θεανώ, απαντά ο καθρέ-
πτης.

σταμάτα να λες παπ@ριές, 
απαντά η ωραία Ελένη και συ-
νεχίζει:

καθρέπτη, καθρεπτάκι μου, 
ποια μποτάκια λατρεύει ο σύμ-
βουλος Κουτσονίκας;

της ωραίας Ελένης Μενεγά-
κη, απαντά ο καθρέπτης.

σταμάτα να λες παπ@ριές, απαντά η 
ωραία Ελένη και συνεχίζει:

καθρέπτη, καθρεπτάκι μου, ποια είναι η 
καλύτερη στο νερό, στο κολύμπι;

η αντιναύαρχος Μπουμπουλίνα, απα-
ντά ο καθρέπτης.

σταμάτα να λες παπ@ριές, απαντά η 
ωραία Ελένη και σπάει τον καθρέπτη.

Κατάλαβες μάνα; Από συνήθεια η Ελέ-
νη μας, απήντησε έτσι τον Κυριάκο, άντε 
γιατί εσείς οι δεξιοί, πολλά μας τα έχετε 
πει, εμάς τους αριστερούς της προόδου, 
της ευημερίας, του ξεπουλήματος, του 
πιασίματος καρέκλας, της πολιτικής απα-
τεωνιάς, της φτώχειας, της μιζέριας, της 
ανάπτυξης, του πλούτου, της Σκοπιανής 
φιλίας! 

Τελειώνοντας φίλοι μου, και πριν σας 
ευχηθώ καλή Παναγιά, μία συμβουλή.

Όσοι δεν ξέρετε να κολυμπάτε στα βα-
θιά, οπότε κινδυνεύετε να καείτε σύμφωνα 
με την ερευνήτρια, καθηγήτρια, ωραία 
Ελένη, να τρέξετε να γραφτείτε στην δια-
στημική υπηρεσία της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ για δωρεάν μαθήματα με τα ούφο. 

Διδάσκετε το διδακτορικό της ωραίας 
(το χρησιμοποιεί η ΝΑΣΑ!), οπότε στην 
περίπτωση που κινδυνεύετε και δεν έχετε 
τη δυνατότητα να κολυμπήσετε, να καλέ-
σετε τα ούφο να έλθουν να σας σώσουν!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Στον Φίλιππα που έφυγε...
στον Φίλιππο Ντυμένο

Σαν ένα βράδυ πολύ κοντά στη θάλασσα
εκεί που κρέμονται αστέρια στα δένδρα

σαν καλοκαίρια σε  βιβλιοθήκες 
σαν τάμα μοναστηριού που συσσωρεύει  πίκρες
σαν εθνικός ύμνος ανυπεράσπιστων 
σαν πληθυντικός της μοναξιάς!

Τόπος «ενηλικίωσης» είναι ο ουρανός!!!

Ο Φίλιππας δικηγορώντας
σ` αυτήν την βόλτα στο Σύμπαν 
θα «κρεμάσει» τα ποιήματα του,
και θα διαβάσει πάλι
την Παπαδιαμάντεια αλφαβήτα 
με τα συγκοπτόμενα  ολοκληρώματα
της θλίψης.

Μετά θα πήγαινε στο φθινόπωρο 
να μαζέψει πεσμένα φύλλα 
να του πουν όσα θυμούνται…..

Μια φορά θυμάμαι μ` αγαπούσες 
τώρα σιωπή…
στέκει στο παράθυρο η Νούλη…

και οι φίλοι, 

Είναι χάρτινο το φεγγαράκι 
Φ ί λ ι π π α  ρωτούν;

Γιάννης Ναζλίδης

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μις ΣΥΡΙΖΑ, η Ελένη που «σκοτώνει»!

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΤΑΡΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
του Ιωάννη και της Καλλιόπης, 
το γένος Μανιοπούλου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας 
και η ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑ-
ΒΕΤ του Πρόδρομου και της 

Ανθίας, το γένος Γκιουρτζή, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Κεφαλοχώρι Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Κεφα-
λοχωρίου Ημαθίας.



 Έναρξη Εφηβικού και παιδικού τμή-
ματος της σχολής ποδοσφαίρου «Α.Ε.Π
Βέροιας–ΣτέφανοςΓαϊτάνος»

Προπονητικόteam.
Ηπρώτησυγκέντρωση των τμημάτων

θαπραγματοποιηθεί τηνΔευτέρα 20 Αυ-
γούστου2018 καιώρα18:00στα γήπεδα
τηςΡαχιάς.

•Στέφανος Γαϊτάνος -ΤεχνικόςΔιευθυ-
ντής-Προπονητήςπαιδικού(γεν.2005-2006)

•ΔημήτρηςΧριστοφορίδης –Προπονη-
τήςΕφηβικού(γεν.2003-2004)

•Κατερίνα Γαϊτάνου –ΥπεύθυνηΦυσι-
κήςκατάστασης,ατομικώνπρογραμμάτων-

•ΠαναγιώτηςΠαναγιωτούλας –Προπο-
νητήςΤερματοφυλάκων-

Η σχολήποδοσφαίρου «Α.Ε.ΠΒέροι-
ας –Στέφανος Γαϊτάνος»ανακοινώνει την
έναρξητης

1ης αποκλειστικής
γυναικείας σχολήςπο-
δοσφαίρου στο νομό
Ημαθίαςγιαηλικίες

5  έως  12  ε τών
(γεν.2006-2013).

Προπονήτριατηςσχο-
λήςθαείναιημοναδική
στονομόμαςμεδίπλωμα

Ε.Π.Ο Γυναικείου
ποδοσφαίρουΚαΓαϊτά-
νουΚατερίνα.

Η πρώτη συγκέ-
ντρωση θαπραγματο-
ποιηθείτην

Δευτέρα  03  Σε-
πτεμβρίου  2018 και
ώρα18:00σταγήπεδα
τηςΡαχιάς.

Τοποδόσφαιροείναι
γιαόλους!!!

Πληροφορίες:
•Στέφανο Γαϊτάνο

-Τεχνικό Διευθυντή-
6977255837-

•Κατερίνα Γαϊτά-
νου – Προπονήτρια –
6932205064-

ΟΠρόεδρος
ΓκαϊτατζήςΦώτης
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Και με τον ΓΑΣ Βέροια θα 
δώσει φιλικό παιχνίδι η 
ομάδα του Αρη Παλαιο-

χωρίου και αυτό θα διεξαχθεί 
στις 18 Αυγούστου ημέρα 
Σάββατο. Η Διοίκηση του  ΑΡΗ 
Παλαιοχωρίου ενημερώνει πως 
τα φιλικά παιχνίδια που θα διε-
ξαχθούν στην περίοδο προετοι-
μασίας είναι τα εξής:

10/08/2018ΑΡΗΣΠαλαιοχωρίου -Α-

γροτικόςΑστέραςΑγίαςΒαρβάρας(Δημοτι-
κόστάδιοΠαλαιοχωρίου)

13/08/2018ΑγροτικόςΑστέραςΑγίας
Βαρβάρας -ΑΡΗΣΠαλαιοχωρίου (γήπεδο
ΑγίαςΒαρβάρας)

18/08/2018ΑΡΗΣΠαλαιοχωρίου -ΒΕ-
ΡΟΙΑ(ΔημοτικόστάδιοΠαλαιοχωρίου)

21/08/2018ΑΡΗΣΠαλαιοχωρίου -Φί-
λιπποςΜελίκης (ΔημοτικόστάδιοΠαλαιο-
χωρίου)

24/08/2018ΑΕΣχοινά -ΑΡΗΣΠαλαιο-
χωρίου(γήπεδοΣχοινά)

29/08/2018ΑΡΗΣΠαλαιοχωρίου - ΓΑΣ
Ροδοχωρίου (Δημοτικό στάδιοΠαλαιοχω-
ρίου)

Τα ψέματα τελεί-
ωσαν! Μπήκαμε 
στην τελική ευθεία 

για την αναμέτρηση των 
δύο παρατάξεων. Μεγάλη 
απώλεια για τους Μαρου-
σιάνους θα είναι ο Τσίρης 
Γεώργιος, ο οποίος βρί-
σκεται στην Σουηδία ....για 
επέμβαση μετά την ρήξη 
χιαστών που υπέστη κατά 
την θεατρική παράσταση. (Η είδηση δεν έχει δια-
σταυρωθεί ακόμη!!). Τα έξοδα ανέλαβε εξ ολοκλή-
ρου ο πρόεδρος της ομάδος Παπαγιάννης Στέργιος.

Προβλήματα τραυματισμών λόγοηλικίας έχουν και οι δύο
ομάδες αλλάπιστεύεται αυτά θα ξεπεραστούν εύκολα από
τηνψυχική διάθεση τωνπαικτών λόγω της κρισιμότητας του
αγώνα. Σε συζητήσεις βρίσκεται από τους δύοπροέδρους
ΜπέκαΔημήτριο καιΠαπαγιάννηΣτέργιο η χρησιμοποίηση
αλλοδαπώνπαικτών, αυτό λένε θα εξαρτηθεί από το κόστος
μεταγραφήςτους.

Με τα χρώματα της«Βασίλισσας»θα εμφανιστούνοι δύο
ομάδες,μπλέοιΜαρουσιάνοικαικόκκιναοιΝαπαρτιάνοι.

ΕυχόμαστεκαλήεπιτυχίακαιστουςδύοκαιηΠαναγιάμαζίτους.

Οιαρχικέςενδεκάδεςμεεπιφύλαξηείναι:
ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΟΙ:
ΣΠΑΝΟΣ Ι.,ΛΙΑΠΗΣΣΤ.,ΤΣΕΑΣΝ.,ΠΑΤΡΩΝΑΣ,ΚΑΡΑ-

ΓΙΑΝΝΗΣΑ.,ΜΑΥΡΙΔΗΣΣΤ.,ΛΙΟΥΛΙΑΣ,ΒΕΡΡΟΣΙ.,ΣΑΦΑΡΙ-
ΚΑΣ,ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΓ.,

ΝΑΠΑΡΤΙΑΝΟΙ:
ΜΗΤΡΟΥΛΑΣΛΕΩΝ.,ΚΟΥΤΣΙΑΣΝ.,ΣΙΝΟΣΠ.,ΜΠΑΚΟ-

ΛΑΣΓ.,ΚΟΓΙΑΣΓ.,ΑΦΟΙΖΑΠΠΑ,ΦΥΚΑΤΑΣ,ΤΣΕΑΣ(ΜΠΑΓΕ-
ΒΙΤΣ),ΠΕΤΚΟΣΣΤ.,ΤΣΙΡΗΣΠ.

Στις18Αυγούστουφιλικό
στοΠαλαιοχώριοΓΑΣΒέροια

Την Κυριακή 12 Αυγούστου 
ΝΑΠΑΡΤΙΑΝΟΙ - ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΟΙ

ΑΕΠοντίων
Τμήματα Εφηβικού

και Γυναικείου ποδοσφαίρου

Ένας σημαντικός κύκλος
έκλεισε και έναςάλλοςάνοιξε
γιατονΓΑΣΒέροια,τονποδο-
σφαιρικόσύλλογοπουεκφρά-
ζει τηνπόλη τηςΒέροιας και
δητηςΗμαθίας.

Το μεσημέρι της Παρα-
σκευής οΠρόεδρος τηςπρο-
σωρινής διοίκησης Μιχάλης
Σακαλής και ο Γενικός Γραμ-
ματέας ΚώσταςΤσιμόπουλος
συναντήθηκαν με τον Πρόε-
δρο της αιρετής, πλέον, δι-
οίκησης  του ΓΑΣ Βέροια,
ΣτέφανοΑποστολίδη και του
παρέδωσανόλαταβιβλίατου
συλλόγουταοποίασυντάχθη-
καν από την αρχή, μετά από
12χρόνιααδράνειας.

Επίσηςπαραδόθηκεκαιτο
βιβλίοταμείουμεταέσοδακαι
τα έξοδα που υπήρξαν από

την διαχείριση της προσωρι-
νήςδιοίκησης,μεκαθαρόχρη-
ματικό υπόλοιπο των 2.600
ευρώ, ποσό που προέκυψε
απόσυνδρομέςκαιενισχύσεις
τωννέωνμελώνπουπλέονα-
ριθμείστα201μέλησυνολικά.

ΟΠρόεδροςτουΓΑΣΒέροια
ΣτέφανοςΑποστολίδηςεξέφρα-
σετιςευχαριστίεςσταμέλητης
προσωρινής διοίκησης για το
παραγωγικό της έργο για την
επανίδρυση τουΣυλλόγου και
την έγγραφήμελών, ενώαπό
τηνπλευράτουςοΜιχάληςΣα-
καλήςκαιοΚώσταςΤσιμόπου-
λοςευχήθηκανστηνέα,αιρετή,
διοίκησηδιάτουΠροέδρουτης,
καλήεπιτυχίαστοδύσκολοέργο
πουαναλαμβάνειώστεη«Βασί-
λισσατουΒορρά»σύντομανα
επιστρέψειεκείπουτηςαξίζει.

Παραδόθηκανταβιβλίακαιτοταμείο
στηνέαδιοίκησητουΓΑΣΒέροια



Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαί-
ρισης του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνει την επί-

σημη έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων 
διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 
2018-19, που θα βρει την ομάδα να 
αγωνίζεται στον Βόρειο Όμιλο της 
Β´ Εθνικής Κατηγορίας. Τα εισιτήρια 
διαρκείας καλύπτουν τους 15 εντός 
έδρας αγώνες πρωταθλήματος και 
τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδος, στα 
οποία η ομάδα μας θα κληρωθεί ως 
γηπεδούχος και οι τιμές τους ορίζο-
νται ως εξής:

SILVER40€(κανονικό)
GOLD100€(VIPδιακεκριμένηςθέσης),
ACADEMY30 € (για τους γονείς των αθλητών

τωντμημάτωνυποδομής)

Ηφετινή καινοτομία εκ μέρους της ομάδας μας
είναι ότι ΚΑΘΕ κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας που
θαπρομηθευτεί την κάρταδιαρκείας τουως τις 20
Σεπτεμβρίου, θα έχει τοπρονόμιο ναδει το όνομά
του (ή οποιοδήποτε όνομα αυτός/ή επιθυμεί) να
φιγουράρειστηνρίγατηςεπίσημηςεμφά-
νισηςτηςομάδαςγιατηνσαιζόν2018-19,
ηοποίακατόπιναυτούαποκτάσυλλεκτική
αξία.

Ταυτόχρονα με την αγορά της κάρτας
διαρκείας και στα πλαίσια της πλήρους
συμμόρφωσης με τον κανονισμό περί
προστασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων (GDPR), ο κάτοχος υποχρεούται να
υπογράφεικαιτηνανάλογηυπεύθυνηδή-

λωσηαποδοχής της χρήσης τωνπροσωπικών του
δεδομένωνεκμέρουςτουσυλλόγουΑΠΣΦίλιππος
Βέροιας, υποδεικνύονταςταυτόχρονακαιτοόνομα
που επιθυμεί να εμφανίζεταιστηνφανέλα τηςομά-
δας.

Σημείαπώλησηςτωνεισιτηρίωνδιαρκείαςορίζο-
νταιταεξής:

ΓιατηνΒέροια :ΚατάστημαΟΧΕΤΤΕ,Βενιζέλου
7,2331060977

Για τηνΑλεξάνδρεια :NOVACERT,1ο χλμΠΕΟ
ΑλεξάνδρειαςΒέροιας,2333053200

ΓιατηνΝάουσα:ΚατάστημαΒΕΝΕΤΤΟΝ,Ζαφει-
ράκη22,2332028206

ΠρωτοβουλίαγιατοΠαιδί:ΣιδηρόπουλοςΤέλης,
6944661092

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙΟΤΙ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙΑ-
ΝΕΛΛΙΠΩΣΤΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ 10%
ΤΩΝΕΣΟΔΩΝΑΠΟΤΗΝΔΙΑΘΕΣΗΤΩΝΕΙΣΙΤΗ-
ΡΙΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑΣΘΑΔΙΑΤΕΘΕΙΓΙΑΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥ«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΓΙΑΤΟΠΑΙΔΙ»

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
6932335069(ΛαζόςΗλίας)και6974755234(Στεργί-
ουΙωάννης)
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Το Δ.Σ. του ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την επιστρο-

φή του κόουτς Στέλιου Γκότση στην 

Ακαδημία του Συλλόγου. Ο Στέλιος 
Γκότσης ξεκίνησε την καριέρα του ως 
καλαθοσφαιριστής από την Ακαδημία 
του ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Με το εφη-
βικό τμήμα κέρδισε την 3η θέση στα 
τελικά του Πανελληνίου πρωταθλήμα-
τος το 2001.

Με τηνΕθνικήομάδαΠαίδων κατέκτησε την 2η
θέση και το ασημένιο μετάλλιο στοΕυρωμπάσκετ
τηςΣλοβενίαςτο1999.

Από τον ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ μεταπήδησεστον
Πανιώνιοκαι τηνΑ1Εθνικήκατηγορία.Λόγωτραυ-
ματισμών,μεταγράφηκεσε άλλες ομάδες τηςΒ’ και
Γ’Εθνικής.Έκλεισε την καριέρα τουστονΓΑΣΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑτο2012.

Αμέσωςμετά ξεκίνησε τηνπροπονητική του κα-
ριέραστηνΑκαδημία του ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ,ανα-
λαμβάνονταςτμήματατης.Στηνσυνέχεια,ανέλαβεκαι
τηνανδρικήομάδαμεμεγαλύτερηεπιτυχίατηνσυμ-
μετοχήστοντελικότωνπλέιοφ,για τηνάνοδοστην
Γ’Εθνική,τηναγωνιστικήπερίοδο2014-15.ΟΣτέλιος
θα είναι καισυνεργάτης τουHeadCoachOklaliotis
Andreas στο ανδρικό τμήμα.Stylianos Gotsis σε
καλωσορίζουμε σπίτι σου και σου ευχόμαστε μια
χρονιάμευγείακαιόλοιμαζίναπετύχουμε τουςυ-
ψηλούςστόχουςπουέχουμεθέσει.

ΕπιστροφήτουκόουτςΣτέλιου
ΓκότσηστονΓΑΣAΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΜπάσκετΒ΄Εθνική-ΦίλιπποςΒέροιας
Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας 

περιόδου 2018-19

Κοντά σε μία εξέλιξη που θα 
ενισχύσει σημαντικά την 
ανάπτυξη του χάντμπολ στην 

Έδεσσα βρίσκεται ο Αερωπός. Όπως 
ενημέρωσε η ομάδα της Έδεσσας, 
«σε κλίμα συνεργασίας συναντήθη-
καν ο δήμαρχος Έδεσσας Δημήτρης 
Γιάννου, ο πρόεδρος του Αερωπου 
Θωμάς Μουμτσιδελης και ο προπονη-
τής Γιάννης Πηλαλίδης. Βασικό θέμα 
συζήτησης το νέο κλειστό γήπεδο 
χάντμπολ το οποίο θα κατασκευα-

στεί στο Πασα Τσαιρ.

Οδήμαρχος εξέφρασε τηνπεποίθησή του ότι
σύντομαθαυπογραφεί η οριστικήμελέτη του γη-
πέδουκαιέτσιοΑερωποςθαμπορείναδίνειεντός
έδραςταευρωπαϊκάτουπαιχνίδια.Τονέοκλειστό
θαέχειχωρητικότητα3000θέσεωνκαιπαράλληλα
θα αποτελεί έναν καινοτόμο πολυχώρο για την
πόλημας”.

Ήδηυπάρχειπρομελέτηγιατοκαινούριογήπε-
δο, τοοποίοαφενόςθαβοηθήσει τονΑερωπόνα
αντλείπερισσότεραέσοδακαινακάνειανάπτυξη,
αφετέρου θα μπορεί ναφιλοξενεί και επίσημους
αγώνεςτωνΕθνικώνομάδων,σεμίαπόληπουτα
τελευταίαχρόνιαστηρίζεισημαντικάτοάθλημα.

Στα «σκαριά» γήπεδο χαντ μπολ 3.000 
θέσεων από τον Δήμο Έδεσσας



Σάββατο 11-8-2018
08:00-14:30ΛΙΑΚΟΣΑ-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)
23310-72677

08:00-14:30 ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-
29551

08:00-14:30 ΜΑΤΑΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩ-
ΣΤΗ18(μπροστάαπόπιά-
τσαταξί)23310-63102

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ6(πλατείααστι-
κών,διπλ.ΣταΚΤΕΛ23310-
63620

19:00-21:00 ΚΟΥΠΑ-
ΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ
10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-28491

21:00-08:00 ΚΟΥΠΑ-
ΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ
10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-28491

Κυριακή 12-8-2018
08:00-14:30 ΧΕΙΜΩ-

ΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατεία
Τσερμένι)23310-65770

14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩ-
ΣΤΗ18(μπροστάαπόπιά-
τσαταξί)23310-63102

19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑ-
ΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑ-
ΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60340

Δευτέρα 13-8-2018
16:00-21:00ΜΟΥΡΑΤΙ-

ΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ28
23310-25130

16:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙ-
ΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ23310-
27355

19:00-21:00ΖΕΡΗΣΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥ
ΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ) 23310-
62163

21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥ
ΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ) 23310-
62163

Τρίτη 14-8-2018
16:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-
29551

16 : 0 0 - 2 1 : 0 0  ΤΕΡ -
ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

19:00-21:00 ΠΑΝΑΓΑ-
ΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
723310-28594

21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑ-
ΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
723310-28594

Τετάρτη
15-8-2018

08:00-14:30ΖΕ-
ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.
ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

14:30-21:00ΠΑ-
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕ-

ΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ4523310-
26757

19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ -
ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-
ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕ-
ΝΙΤΗ23310-23360

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗ -
ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-
ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕ-
ΝΙΤΗ23310-23360

Πέμπτη 16-8-2018
13:30-17:30ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ
2 -ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ
23310-66812

21:00-08:00 ΤΡΟΧΟ-
ΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ3223310-22968

Παρασκευή
17-8-2018

13:30-17:30ΣΙΜΟΥΜΙ-

ΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρο-
μοςαγοράς)23310-73124

21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρ-
κετΓαλαξίας)23310-75180

Σάββατο 18-8-2018
08:00-14:30 ΤΣΙΑΜΗ-

ΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΕΩΣ623310-22017

08:00-14:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-
ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕ-
ΡΟΙΑΣ23310-25000

08:00-14:30 ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚε-
ντρικής69)23310-24534

14:30-21:00ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ&ΣΙΑΟΕ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-
25577

19:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντι από
βενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζι-
νάδικοΓαλάνη)23310-73324

Κυριακή 19-8-2018
08:00-14:30 ΧΑΤΖΗ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ6 (πλατεία
αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ)
23310-63620

14:30-21:00ΧΑΤΖΗΚΥ-
ΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν.
Δημαρχείου)23310-25669

19:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙ-
ΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατεία
Τσερμένι)23310-65770

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙ-
ΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατεία
Τσερμένι)23310-65770

Δευτέρα 20-8-2018
14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙ-

ΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-
27355

14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κά-
τωαπό τα αστικά) 23310-
23023

19:00-21:00 ΝΕΔΕΛ-
ΚΟΥ (OYTA)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)
23310-66649

21:00-08:00 ΝΕΔΕΛ-
ΚΟΥ (OYTA)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)
23310-66649
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό13-8-2018 μέχρι19-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

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

Φαρμακεία

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



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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ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-
σεως,ρετιρέ,60τ.μ.,με2
δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα
κ.λπ.Τηλ.: 6974326873
ώρες11.00-14.00.

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

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-
αμέρισμα σε ιδιόκτητη
οικοδομή, Άρεως 11,
στη Βέροια στον 3ο
όροφο. Τρία δωμάτια,
σαλοκουζίνα,  μεγά-
λα μπαλκόνια με θέα,
θ ε ρμοηχομονωτ ι κά
κουφώματα, ασανσέρ,
θέρμανση με ογκο-
μέτρηση (χαμηλό κό-
στος), θέση στάθμευ-
σης αυτοκινήτου στην
π ιλοτή .  Τηλ. :  6985
013342ή2331073935
-6947007710.
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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

του Σαββατοκύριακου

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.



1311-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

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.grτου Σαββατοκύριακου

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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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμπερέςο-
ροφοδιαμέρισμα2ουορόφουστη
Θεσ/νίκη επί τηςοδούΠ.Καρα-
μανλή,200μ.απότοΙπποκράτειο,
120τ.μ.,αποτελούμενοαπότρία
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο&W.C. Ιδανικόγιαφοιτη-
τές.Τηλ.:6936585843.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1οςόροφος70 τμαπέναντιαπό
τηνΑστυνομία,2δωμάτια,σαλό-
νι, κουζίνα, εσωτερικήαποθήκη,
μεγάλαμπαλκόνια,τζάκικαιαυτό-
νομηθέρμανσημεογκομετρητή,
ανοιχτόparking.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6937243744.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100 τ.μ. σε οι-
κόπεδο1στρέμμα, με 30 τ.μ.
έξτρα χώρος και 80 τ.μ. απο-
θηκευτικός χώρος, ανακαινι-
σμένα,νυχτερινόρεύμα.Τηλ.:
6936204117.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςκατηγορίας
Δ (λεωφορείο) ή κατηγορίας Ε
(επικαθήμενο)γιαεργασίασεα-
ντίστοιχα οχήματα.Επικοινωνία
κ. Κώστας 23310 21904ώρες
09.00-17.00.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙκοπέλεςγιαερ-
γασία καμαριέραςκαι κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίς υποχρεώσεις για φρο-
ντίδα ηλικιωμένης κυρίας στη
Νάουσα με δυνατότητα διαμο-
νήςκαιτοβράδυ.Τηλέφωναε-
πικοινωνίας:6992769850(κα.
Βάσω) & 2331093563 (κος.
Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙεργάτεςγιασυ-
σκευαστήριοτροφίμωνστοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηνπε-

ριποίηση γερόντων, για πρωί
ή για απόγευμα, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828 & 6940
679667.

ΚΥΡΙΑ  προσφέρει εργα-
σία καθαρισμού σπιτιών κα-
θώς φροντίδα μικρώνπαιδιών
και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984
095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος

τουΑΠΘμε10ετήπείραπαρα-
δίδειμαθήματασεμαθητές-τρι-
εςΔημοτικού-Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.: 6979
569371.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός τα-

βέρνας στα Ριζώματα, σε κα-

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€

του Σαββατοκύριακου

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 ΕΤΑΙ-
ΡΙΑζητάναπροσλάβει
2 άνδρες από 25 έως
45 ετών με τα κάτωθι
προσόντα:
1.Οδηγόμεδίπλωμα

Γ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με

γνώσειςχειριστήκλαρκ
Τηλ.:6947021868.
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λή κατάσταση.Τηλ.: 6943
930145.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε,4καρέκλες,τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενοσυσκέψεων, ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερα-
σί),ντουλάπα-ράφια(μελί),
καναπέδες, όλασεάριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310

21210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-
ρία έως 50 ετών για σο-
βαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

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-
στησοβαρή, χωρίς οικογ.
υποχρεώσεις.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσεις.Τηλ.: 6970
648520.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμίακυρίααπό50έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70
ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-
ρία από 55 έως 65 ετών
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕλληνικήςαντι-
προσωπείαςWOLKSWAGEN
CANDYBANτου‘99,πετρέ-
λιο1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000χιλιόμετρα,ΚΤΕΟέως
12/2019,αξία1.500ευρώ.Τηλ.:
6974876369κ.Απόστολος.

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.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.
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«Έκλεισε» η συμφωνία της Εταιρείας Innovation 
Brain, με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

-Για αναδιάρθρωση κι εξυγίανσης της ΕΒΖ μέσω προσφυγής στον πτωχευτικό κώδικα
Την αναβίωση της ΕΒΖ ΑΕ,  

μετά την ολοκλήρωση, όπως α-
ναφέρει, της συμφωνίας της για 
την έναρξη της διαδικασίας ανα-
διάρθρωσης κι εξυγίανσης της 
ζαχαροβιομηχανίας, μέσω προ-
σφυγής στον πτωχευτικό κώ-
δικα, ανακοίνωσε η Innovation 
Brain.

Όπως σημειώνεται στην ανα-
κοίνωση, η νεοσύστατη εταιρεία 
θα δώσει μια νέα ώθηση στην 
ανάπτυξη και την παραγωγική 
διαδικασία ζάχαρης στην Ελλά-
δα. Επίσης η Innovation Brain 
αναφέρει ότι έχει δημιουργήσει 
ένα ισχυρό στρατηγικό πλάνο 
που θα επικεντρωθεί στο εμπο-
ρικό τμήμα και στην οργάνωση 
των πωλήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια ανα-
κοίνωση η ΕΒΖ και τα προϊόντα 
της, έχουν ισχυρή αναγνωρισιμότητα αλλά και υψηλά μερίδια 
αγοράς, εξυπηρετώντας τους καταναλωτές εδώ και σχεδόν 60 
χρόνια.

Τόσο οι παραγωγικές όσο και οι εμπορικές δραστηρίοτητες 
της ΕΒΖ επικεντρώθηκαν ιστορικά στην εγχώρια αγορά, η οποία 
εξυπηρετήθηκε μέσω ενός ισχυρού δικτύου καλλιεργητών που 
παρήγαγαν ζαχαρότευτλα με μία από τις καλύτερες ποιότητες 
παγκοσμίως, και με ισχυρή οργάνωση όσον αφορά την παρα-
γωγική διαδικασία, καθώς και τους αποθηκευτικούς χώρους, τα 
μεταφορικά μέσα και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία υποστήριξη 
σε συνάρτηση με τη διανομή των προϊόντων της.

Παράλληλα με την ελληνική αγορά, η Innovation Brain τονίζει 
ότι θα εστιάσει την προσοχή της και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή 
αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της και προσφέ-
ροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα σε αντα-
γωνιστικό επίπεδο τιμών. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι σε 
ιδανική τοποθεσία ώστε τα προϊόντα της ΕΒΖ να μεταφερθούν 
σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης.

Πρακτικά, όπως εξηγεί η εταιρεία, η νέα αυτή στρατηγική 
απαιτεί ταχεία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
και νέα προϊόντα (μη συνδεόμενα με ζαχαρότευτλα), σε περιο-
χές φυσικής επέκτασης. Αυτό θα βελτιστοποιήσει τη χρήση των 
υφιστάμενων παραγωγικών δυνατοτήτων, ώστε να πραγματο-

ποιηθούν οικονομίες κλίμακας, τις οποίες η προηγουμένη απο-
κεντρωμένη οργάνωση είχε αποτρέψει. Θα επαναπροσδιορίσει 
τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις υφιστάμενες 
και τρέχουσες ανάγκες των πελατών και θα υιοθετήσει τέτοιες 
τεχνολογικές διαδικασίες που θα ανταποκρίνονται σε αυτή τη 
νέα τάση, βασισμένες σε σαφείς και συγκεκριμένους δείκτες 
απόδοσης.

Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές, θα επωφεληθεί από το πλε-
ονέκτημα της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς και θα επικεντρω-
θεί στην αποκατάσταση της εικόνας της ΕΒΖ ως ένας από τους 
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες τόσο σε επίπεδο αγοράς αλλά 
και σε επίπεδο τελικού καταναλωτή.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της 
Innovation Brain:

«Οι καλλιεργητές θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τα 
παραπάνω ακόμη και εάν η καλλιέργεια τους φέτος θα είναι 
πολύ μικρή. Ωστόσο, τον επόμενο χρόνο οι αγρότες θα είναι σε 
θέση να παράγουν περισσότερα και η Ιnnovation Brain θα έχει 
προετοιμάσει την αγορά γι ‘αυτό.

Το να κερδίσουμε πίσω τους πελάτες είναι ο πλέον σημα-
ντικό στοίχος που έχουμε να επιτύχουμε και θα το επιτύχουμε 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η πώληση ζάχαρης 
στο εξωτερικό θα μας επιτρέψει να ξαναρχίσουμε την παραγω-
γή. Σε όσους περισσότερους πελάτες πουλήσουμε στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, τόσο περισσότερο θα μπορούν να παράγουν 
οι αγρότες.

Μας ενδιαφέρει επίσης η αγορά και πώληση άλλων αγρο-
τικών προϊόντων όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι, για παρά-
δειγμα. Θα συνεργαστούμε με τους αγρότες στο τι μπορούν να 
παράγουν για εμάς , ώστε να αγοράζουμε και να πουλάμε ή να 
παράγουμε νέα προϊόντα όπως σιρόπι, εκχυλίσματα καλαμπο-
κιού και παρόμοια προϊόντα».
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