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Στα δικαστήρια, η αλήθεια 
για τις αποζημιώσεις

 Οριστικά κλείνει την πόρτα ο ΕΛΓΑ στους 
ροδακινοπαραγωγούς, αφού ο οργανισμός θεωρεί ότι η 
ζημιά που υπέστησαν οι καλλιέργειες ροδακίνων δεν είναι 
άμεσες και δεν πρέπει να τις καλύψει. Η Κοινοπραξία και 
οι συνεταιριστικές ενώσεις αντέδρασαν και κατέθεσαν 
ασφαλιστικά μέτρα κατά του Οργανισμού προκειμένου 
να επιλυθεί το ζήτημα, αν καλύπτονται οι ζημιές από τις 
βροχοπτώσεις. Επομένως τι συμπέρασμα να βγάλουν οι 
παραγωγοί όταν πριν από ένα μήνα περίπου ο Γ.Γ. του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωνε σε επίσκεψή 
του εδώ στην Ημαθία, ότι άμεσα θα αποζημιώνονταν 
οι ζημιές στους ροδακινοπαραγωγούς; Ο ΕΛΓΑ είναι 
στην ουσία ένας ασφαλιστικός οργανισμός στον οποίο 
εισφέρει ο παραγωγός και όταν επέλθει ο ασφαλιστικός 
κίνδυνος(χαλάζι, βροχή κ.λ.π.) και υποστεί ζημία, 
περιμένει να αποζημιωθεί. Αν ο ΕΛΓΑ ψάχνει τρόπους 
να αποφύγει την κάλυψη των αποζημιώσεων, τότε ο 
αντίκτυπος εκτός από τους παραγωγούς χτυπά και τον 
οργανισμό, αφού οι αγρότες δεν θα μπορούν πλέον να 
σταθούν στα πόδια τους και να στηρίζουν τον ΕΛΓΑ. 
Φυσικά δεν θα υποκαταστήσουμε τους ειδικούς του 
Οργανισμού και τον κανονισμό που υπάρχει, καθώς 
για όλα αυτά θα αποφανθεί το δικαστήριο την ερχόμενη 
Τετάρτη. Ωστόσο, αν υπήρχε τέτοιο ζήτημα εξ αρχής 
και δεν υπήρχε υποχρέωση αποζημίωσης από τον 
ΕΛΓΑ, γιατί κορόιδευαν με υποσχέσεις τόσο καιρό 
τους ροδακινοπαραγωγούς; Επιτέλους αλήθειες και 
ξεκάθαρες κουβέντες!
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Ανακυκλώσιμες 
σακούλες
θα δοθούν 

σήμερα
στην Αγορά
της Βέροιας

400 σακούλες ανακυκλώσιμες,
απότηνΕΣΕΕ,θαμοιραστούνσή-
μερατοαπόγευμααπότις7.00μέ-
χρι τις 9.00, από τονΕμπορικό
ΣύλλογοΒέροιας, σεσυνεργασία
με τηναντιδημαρχία καθαριότη-
τας.Οισακούλεςθαβρίσκονταισε
τρίαειδικάσταντ,ταοποίαθαστη-
θούν,στηΒενιζέλου,δίπλααπότο
«Λαό»,στηνΠρ.ΗλίαμεΙπποκρά-
τους και στηνΚεντρικήςστο ύψος
του καταστήματος «Απόστολος»
και«Τρινίδης».Οισακούλεςθαδο-
θούνσεκαταναλωτές,οιοποίοισή-
μεραθαψωνίσουναπόκαταστήμα-
ταμέλητουΕμπορικούΣυλλόγου.

Την περιουσία του ελέγχει αυτό τον καιρό
ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο των “Δασικών Χαρτών”!

Σημαντικές καθυστε-
ρήσεις παρατηρεί το Υ-
πουργείο σε 76Δήμους,
σχετικάμε τουςδασικούς
χάρτες, γνωστοποιώντας
ποιοι και σε ποια φάση
βρίσκονται.Εκτόςλίστας
είναι και οι τρειςΔήμοι
τηςΗμαθίαςπουσημαί-
νειότιέχουνανταποκρι-
θείεπαρκώς.Συγκεκριμέ-
ναοΔήμοςΒέροιαςεδώ
και αρκετούς μήνες, έχει
αποστείλει τις αποτυπώ-
σεις των ορίων οικισμών
και των επεκτάσεων, ενώ
οι οικιστικές πυκνώσεις
δενυπάρχουνκαιγι’αυτό
δενδηλώθηκαν.

ΑυτότονκαιρόηΒέροιαβρίσκεταιστηφάσηελέγχουτηςπεριουσίαςτουΔήμου,πουσημαίνειότιεάνέχεικαταπα-
τηθείμιαέκταση,εντοπίζεταιαπόποιονέχεικαταπατηθεί,ώστεοΔήμοςναπροσφύγεινομικά…

Δροσεράβραδάκια
στο«θερινόσινεμά»τουπάρκου

Μεέναωραίοδροσερόαεράκι,στοπάρκοτωνΑγίωνΑναργύρων,ξεκίνησετο«ΘερινόΣινεμά»τηςΚΕΠΑΔήμουΒέ-
ροιας,αφιερωμένοφέτοςσεταινίεςαπόΙταλία,ΑργεντινήκαιΙσπανία.

Οκόσμοςανταποκρίθηκεευχάριστακαισυνεχίζει…Απόψε,τοBar“ElChino”τουDanielBurak,στοοποίοδιατηρείται
ηουσίατουταγκό!

Σιακαβάρας
στηθέση
Τηλέμαχου
στηνΚΕΠΑ

Γράφαμεπροχθές για την αντικατάστα-
ση τουανεξάρτητου,πλέον,ΤηλέμαχουΧα-
τζηαθανασίου,απότοΔ.Σ.τηςΚΕΠΑΔήμου
Βέροιας.Καιόντως,στοδημοτικόσυμβούλιο
τηςΤετάρτης, τακτικό μέλος στη θέση του
Τηλέμαχου,ορίζεταιοΘανάσηςΣιακαβάρας
(οπρώηναναπληρωματικός)καιθατονανα-
πληρώνειπλέονοΘόδωροςΤέτος.

Φημολογείται 
ότι άρχισαν 

κάποιοι να βγαίνουν 
φωτογραφιες για τις 
υποψηφιότητες στις 
Δημοτικές εκλογές.

Να προλάβουν, λέει, 
πριν αρχίσει ο 
συνωστισμός!
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Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου της Τετάρτης η διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για τα 3-5 
Πηγάδια.

Αρκετά τεκμηριωμένη χαρακτήρισε την εισήγηση και καλούς τους 
όρους του διαγωνισμού ο κ. Καραμπατζός, ωστόσο επέμεινε στην 
πρόταση αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής (με ‘Ντορντόπολη’ και 
‘Μπαλκόνι’) ώστε να είναι 12μηνη η λειτουργία του και πιο ελκυστική η 
πρόταση για τον πιθανό επενδυτή.

Διαφώνησε στη λογική του διεθνούς διαγωνισμού ο κ. Ρίζος, προ-
βλέποντας ότι θα καταλήξει άγονος, αφού είναι πολύ μεγάλη η επέν-
δυση και δεν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. Πρότεινε να λειτουργήσει το 
χιονοδρομικό με δικές μας δυνάμεις από κοινοπραξία επιχειρήσεων της 
περιοχής και όχι με μεγαλεπήβολα σχέδια.

«Πάλι θα τρέχουμε τον Οκτώβριο για ετήσια ενοικίαση» είπε κλείνο-
ντας ο κ. Ρίζος και καταψήφισε τον διαγωνισμό.

Ενάντια σε κάθε ιδιωτικοποίηση στάθηκε επίσης ο κ. Καρτσιούνης, 
ενώ ο κ. Λακηνάνος αναρωτήθηκε πώς γίνεται διαγωνισμός πριν την 
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της ΤΑΒ.

Ο δήμαρχος κ. Κουτσογιάννης απάντησε ότι υπάρχει δέσμευση από 
τον εκκαθαριστή να παραδώσει την εκκαθάριση της ΤΑΒ εντός Ιουλίου, 
μαζί με της ΚΕΠΑΠ. Για τη φιλοσοφία της διοίκησης τόνισε ότι εστιάζει 
στη σταδιακή μετατροπή σε ένα ορεινό θέρετρο 12μηνης λειτουργίας.

Για ένα θέρετρο-κέντρο προσέλκυσης τουριστών για την ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής μίλησε ο κ. Μάντσιος, συστήνοντας να μην 
χαθεί άλλη ευκαιρία.

Διαφωνίες για τον «Κλεισθένη» 
Το θέμα του Κλεισθένη απασχόλησε τη συνεδρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου Νάουσας το απόγευμα της Τετάρτης. Ο δήμαρχος Νίκος 
Κουτσογιάννης τόνισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο μόνος θεσμός 
που κράτησε όρθια τη χώρα αυτά τα χρόνια και παρείχε στήριξη στις 
τοπικές κοινωνίες. Τόνισε ότι οι αλλαγές του σχεδίου νόμου προκαλούν 
ακυβερνησία και συνδιαλλαγή εις βάρος των τοπικών κοινωνιών.

«Πρόκειται για έργα και ημέρες του κ. Σκουρλέτη και της ομάδας 
του, στη λογική ελέγχου της Αυτοδιοίκησης μετά τη διάλυσή της. Η μό-
νη χρήσιμη υπηρεσία είναι η απόσυρση. Μαζί με την ΚΕΔΕ να γίνει η 
μεταρρύθμιση, γιατί όντως χρειάζεται, με πραγματική αποκέντρωση» 
σημείωσε ο κ. Κουτσογιάννης.

Για ένα τελείως καινούριο νομοσχέδιο με το δημαρχοκεντρικό μοντέ-
λο να τελειώνει και να έρχεται ένα άλλο τοπίο στις εκλογές, με αίσθηση 
συνεργασίας και δημοκρατικότητας, μίλησε απαντώντας στον δήμαρχο 
ο επικεφαλής της Κοινωνίας Πολιτών Δημήτρης Ρίζος.

«Γιατί φοβόμαστε την απλή αναλογική; Έκτρωμα είναι ο σημερινός 
νόμος, που δίνει τα 2/3 στην πλειοψηφούσα παράταξη» τόνισε ο κ. 
Ρίζος, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έδωσε το πρόγραμμα «Φιλό-
δημος», παρά τα μνημόνια.

Ενέσεις και όχι θεσμοθετημένους πόρους χαρακτήρισε τον «Φιλό-
δημο» ο δημοτικός σύμβουλος της ΛΑΣ Λάκης Λακηνάνος, εστιάζοντας 
στην κατά 60% μείωση των πόρων της Αυτοδιοίκησης τα τελευταία 
πέντε χρόνια.

«Κανείς δεν φοβάται τη δημοκρατία, αλλά η ακυβερνησία και το 
μπάχαλο δεν είναι δημοκρατία. Συναίνεση και συμφωνία με το ζόρι δεν 
γίνεται» απάντησε στον κ. Ρίζο ο δήμαρχος και συνέχισε: «Με μπόνους 
50 εδρών κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δικλείδες κυβερνησιμότητας 
σε όλες τις κοινωνίες. Γιατί να μπούμε σε λογικές διάλυσης ή συναλλα-

γής; Πώς θα λειτουργήσει ο δήμος αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός» 
είπε, θυμίζοντας την προσπάθεια επιβολής συνεννόησης δια του θε-
σμού του εκτελεστικού γραμματέα που τελικά το υπουργείο πήρε πίσω 
και κλείνοντας με την ελπίδα να μην επιτρέψουν οι αντιπρόσωποι στην 
εθνική συνέλευση να μπει σε περιπέτειες η τοπική αυτοδιοίκηση.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» ο κ. Κουτσογιάννης 
σημείωσε ότι πρόκειται για παρανόμως παρακρατούμενους πόρους της 
αυτοδιοίκησης, συνοδευόμενος με το απαραίτητο μάρκετινγκ.

«Δεν θα μας τρελάνει ο Σκουρλέτης. Χρωστάνε 2 δις στους δήμους, 
δίνουν 100 εκατ. με τον ‘Φιλόδημο’ και περιμένουν να πούμε ευχαριστώ 
για τα ψίχουλα;» έκλεισε ο δήμαρχος.

Δεν είναι άμεση και δεν κα-
λύπτονται ασφαλιστικά από τον 
ΕΛ.Γ.Α. οι ζημιές στην ροδακινο-
παραγωγή, από τις έντονες πρό-
σφατες βροχοπτώσεις, αποφάν-
θηκε η διοίκηση του Ασφαλιστικού  
Οργανισμού των αγροτών, μετά 
τις επισημάνσεις που διενήργη-
σαν σε πληγείσες περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρι-
σας, Ημαθίας, Πέλλας και Κοζά-
νης, στελέχη της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. και των Υπο-
καταστημάτων ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, 
Βέροιας και Κοζάνης.

 Από τις επισημάνσεις αυτές 
διαπιστώθηκε ότι από τις βροχοπτώσεις προξενήθηκαν άμεσες ζημιές 
καλυπτόμενες ασφαλιστικά σε καλλιέργειες κερασιάς, δαμασκηνιάς 
(κυρίως BlackDiamond), καπνού, κηπευτικών και σανοδοτικών φυτών.

Για τις ζημιές αυτές υποβάλλονται δηλώσεις ζημιάς, ενώ το έργο των 

εξατομικευμένων εκτιμήσεων έχει ήδη ξεκι-
νήσει, με ικανό αριθμό γεωπόνων εκτιμητών, 
έτσι ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα.

Επίσης, διαπιστώθηκε σημαντική απώ-
λεια παραγωγής σε καλλιέργειες ροδακινιάς 
και νεκταρινιάς που βρίσκονται στο στάδιο 
της συγκομιδής, ζημιά όμως η οποία δεν 
είναι άμεση και δεν καλύπτεται ασφαλιστικά 
από τον ΕΛ.Γ.Α.

Την ερχόμενη Τετάρτη η εκδίκαση των 
Ασφαλιστικών μέτρων 

κατά του ΕΛΓΑ
Κατόπιν τούτου και σε υλοποίηση σχετι-

κής απόφασης, η  Κοινοπραξία και οι  συνε-
ταιριστικές οργανώσεις Ημαθίας και Πέλλας 
κατέθεσαν πριν από λίγο στα Δικαστήρια της 

Βέροιας, ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του ΕΛΓΑ, για το θέμα της κατα-
γραφής των ζημιών στη φετινή παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών 
από τις βροχοπτώσεις. Μιλώντας, αμέσως μετά, με τον πρόεδρο της 
Κοινοπραξίας Χρήστο Γιαννακάκη, μας ενημέρωσε  ότι την  Τετάρτη 

θα εκδικαστεί η υπόθεση και θα γνω-
στοποιηθεί η απόφαση.

«Πριν από λίγο, ο νομικός μας 
σύμβουλος κατέθεσε το αίτημα α-
σφαλιστικών μέτρων στα Δικαστήρια 
Βέροιας και ορίστηκε δικάσιμος την 
Τετάρτη, οπότε και θα αποφασιστεί 
αν το αίτημά μας για να κατατεθούν 
δηλώσεις ζημίας είναι νόμιμο και αν 
ο κανονισμός καλύπτει τις ζημιές που 
έχουν προκληθεί. Η άποψη η δική 
μας είναι ότι ο κανονισμός καλύπτει τη 
ζημιά… Και πέρυσι καλυπτόταν, απλά με τις καθυστερήσεις του οργα-
νισμού και τις αρνήσεις, η υπόθεση πήγε το Δεκέμβριο, επικαλέστηκαν 
ότι υπήρχε αδυναμία εκτιμήσεων και συγκέντρωσης στοιχείων και γι’ 
αυτό το λόγο ανέλαβαν οι συνεταιριστικές οργανώσεις το δύσκολο αυτό 
έργο. Επειδή δεν θέλουμε να συμβεί ξανά κάτι τέτοιο και επειδή δεν 
συμφωνούμε με την απόφαση του ΕΛΓΑ να μη δεχθεί τις αποζημιώσεις, 
γι’ αυτό καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη», εκτίμησε ο κ. Γιαννακάκης. 

Σ. Γκ.

Συνελήφθη 40χρονος για κλοπή 
οχήματος και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη στις 11 Ιουλίου 2018 το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 40χρονος ημεδαπός, καθώς δι-
απιστώθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο είχε αφαιρέσει την 4 προς 5 Ιουλίου 2018 στην Βέροια και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης. Το παραπάνω όχημα αποδόθηκε στον νόμιμο 
κάτοχο του. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.

Σύλληψη 30χρονου για καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη  επίσης την ίδια ημέρα, στη Βέροια, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 30χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Κιλκίς, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών για το αδίκημα της κλοπής.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Κατά πλειοψηφία η διακήρυξη του διεθνούς 
διαγωνισμού για τα 3-5 Πηγάδια

-Διαφωνίες για «Κλεισθένη» και απλή αναλογική

Ο Οργανισμός κούνησε το μαντήλι στις αποζημιώσεις από βροχές

Ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΕΛΓΑ κατέθεσαν 
χθες το πρωί Κοινοπραξία και Συνεταιρισμοί 

-Την ερχόμενη Τετάρτη η εκδίκασή τους από το Δικαστήριο της Βέροιας



• Παρασκευή 13/7 
Αργεντινή   
B a r  “ E l  C h i n o ” 

(Μπαρ “El Chino”) (Αρ-
γεντινή, 2003, 100΄) de 
Daniel Burak, con Boy 
Olmi, Jimena La Torre, 
José Sacristán, Juan 
Pablo Baillinou, Ernesto 
Larrese, Lucas Santa 
Ana y otros.

• Σάββατο 14/7 
  Ιταλία
Gli amici del bar 

Margherita , Σκηνοθε-
σία Avati Pupi Μπολόνια 
1954. Ο Ταντέο , ένας 
18χρονος Ιταλός άντρας 
, θέλει να γίνει τακτικός 
θαμώνας του καφέ της 
Μαργαρίτας …

• Κυριακή 15/7 
Ιταλία
S c i a l l a  ,  B r u n i 

Francesco
Σκηνοθεσία:  Francesco Bruni  Σενάριο: 

Francesco Bruni Φωτογραφία: Arnaldo Catinari 
Μουσική: Amir Issaa Παίζουν: Barbora Bobulova, 
Fabrizio Benitivoglio, Filippo Scicchitano

Παραγωγή: IBC, Rai.
• Δευτέρα 16/7
Ιταλία
Nessuno mi può giudicare , 
Bruno Massimiliano
Σενάριο: Massimiliano Bruno, Edoardo Falcone, 

con la collaborazione di Fausto Brizzi
Παίζουν οι ηθοποιοί: Paola Cortellesi, Raoul 

Bova, Rocco Papaleo Είδος: Κωμωδία Διάρκεια: 94΄
Italia 2011 Η ταινία προβάλλεται στα ιταλικά με 

ελληνικούς υπότιτλους
Mετά τον θάνατο του συζύγου, η ζωή της Alice 

αλλάζει δραστικά: ανακαλύπτει ότι η δραστηριότητα 
του άνδρα της, πλούσιου επιχειρηματία, στην πραγ-

ματικότητα ήταν στα 
πρόθυρα της πτώχευ-
σης και εκείνη, μοναδι-
κή κληρονόμος, πρέπει 
να κάνει τα πάντα για να 
σβήσει τα χρέη που της 
ήρθαν κατακέφαλα. Με-
τά από παρακίνηση της 
φίλης της Εύας μπαίνει 
στον κόσμο των ιερό-
δουλων πολυτελείας. Η 
κατάσταση περιπλέκεται 
ακόμη περισσότερο ό-
ταν η Αλίτσε γνωρίζει έ-
να καινούριο έρωτα, τον 
Τζούλιο, στον οποίο ό-
μως αποφασίζει να μην 
αποκαλύψει με ποιον 
τρόπο κερδίζει τον επι-
ούσιο…

•Τρίτη 17/7
Ισπανία
Λουλούδια * (Ισπα-

νία, 2014, 100’) των Χο-
σέ ΜάριΓκοενάγα και Χον Γκαράνιο με τους Ναγκό-
ρε Αρανμπούρου. Ιτσίαρ Ιτούνιο, Ιτσίαε Αϊσπούρου, 
Χοσέαν Μπενγκοετσέα, Εγκόιτς Λάσα, Άνε Γκαμπα-
ράιν, Χοσε Ραμόν Σορόιθ, Χοτς Μπερασάτεγκι. 

•Τετάρτη 18/7
Ιταλία
E’ stato il figlio , Daniele Cipri
Από το μυθιστόρημα του Roberto Alajmo
Σενάριο: Daniele Cipri, Massimo Gaudioso
Σκηνοθεσία: Daniele Cipri
Μουσική: Carlo Crivelli
Μοντάζ: Francesca Calvelli
Παίζουν: Τόνι Σερβίλλο, Giselda Volodi, Alfredo 

Castro, Aurora Quattrocchi.
•Πέμπτη 19/7
Ισπανία
Το μικρό νησί* (Ισπανία, 2014, 104’) του Ακ-

μπέρτο Ροντρίγκεθ με τους Ραούλ Αρέβαλο, Χαβιέρ 
Γκουτιέρεθ, Νερέα Μπάρρος, Αντόνιο ντε λα Τόρρε, 

Σάλβα Ρέινα, Χεσούς Κάστρο, Μανόλο 
Σόλο, Χουάν Κάρλος Βίγιανουέβα, Χεσούς 
Καρρόθα, Μερθέδες Λεόν, Άννα Τομένο. 

•Σάββατο 21/7
Ιταλία
Una sconfinata giovinezza , 
Pupi Avati
Ένα ζευγάρι ζει μια γαλήνια κι ευ-

τυχισμένη ζωή για 25 χρόνια. Μια α-
σθένεια, όμως, με την οποία έρχονται 
αντιμέτωποι, επηρεάζει όλο και πιο σο-
βαρά την επαγγελματική και οικογενεια-
κή τους ζωή.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Pupi Avati
Πα ίζουν:Fabr iz io  Bent ivog l io , 

Francesca Neri, Serena Grandi…
Δράμα /2010 /98′
•Κυριακή 22/7
Ιταλία
Il papà di Giovanna, Pupi Avati
_ Συγγραφέας/είς:
Πούπι Αβάντι, Αντόνιο Αβάτι Σκηνο-

θεσία: Πούπι Αβάντι
•Πρωταγωνιστούν:Φρανσέσκα Νέρι, 

Άλμπα Ρόχρατσερ, Σίλιο Ορλάντο, Ετζιο 
Γκρέτζιο, Σερένα Γκράντι, Βαλέρια Μπι-
λέλιο, Σάντρο Ντορι, Ρίτα Καρλίνι, Αντό-
νιο Πίσου, Εντοάρντο Ρομάνο, Λορένα 
Μίλερ, Κιάρα Ζάνι

Διάρκεια: 104
Είδος: Δράμα, Ιστορική, Πολεμική
Μπολόνια, λίγο πριν τον Β Παγκό-

σμιο Πόλεμο. Η Τζιοβάνα είναι ένα ντρο-
παλό κορίτσι και ο πατέρας της έχει 
αφοσοιωθεί πλήρως στην διαπαιδαγώ-
γησή της. Η καλλιέργεια και η μόρφωσή 
της φαίνονται ότι θα της εξασφαλίσουν 
ένα λαμπρό μέλλον. Όμως, μία τραγω-
δία θα τα αλλάξει όλα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστι-
τούτο και την Ιταλική Πρεσβεία , το Ιν-
στιτούτο Θερβάντες  και τις Πρεσβείες 
της Ισπανίας και της Αργεντινής στην 
Ελλάδα.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Από το  Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης  ΕΡΑΣΜΟΣ  

που εδρεύει στη Βέροια, προκηρύσσεται η πρόσληψη  3 θέσε-
ων εργασίας, 4ωρης μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου 
με την ειδικότητα  Διοικητικού υπαλλήλου υπεύθυνου της δο-
μής, ηλικίας 28-50 ετών, Κοινωνικής Λειτουργού, ηλικίας 25-50 
ετών και Φροντίστριας, ηλικίας 25-50 ετών.

 Τα προσόντα που χρειάζονται και απαιτούνται για τον Διοι-
κητικό υπάλληλο και την Κοινωνική Λειτουργό είναι:

1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ αντίστοιχων σχολών.
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας στο 

αντικείμενο εργασίας του/της.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
5. Δίπλωμα οδήγησης.
Τα προσόντα που χρειάζονται και απαιτούνται για την Φρο-

ντίστρια είναι:
1, Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης Σχολής.
2.  Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ.
3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Δικαιολογητικά:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών
6. Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες
7. Αποδεικτικά των επιπλέον παραπάνω προσόντων και 

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη προηγούμενη σχετική εμπειρία 

σε παρόμοιες δομές (Μ.Κ.Ο.) αντιμετώπισης ζητημάτων ενδο-
οικογενειακής βίας.

Δικαιολογητικά:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών
5. Αποδεικτικά των επιπλέον παραπάνω προσόντων και 

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως, στα 

γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Β. Χατζίκου 10 γ΄ όροφος 
από 16-7-2018 μέχρι 31-7-2018 καθημερινά, εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής, από την 11:00 έως 13:00 και ηλεκτρονικά στο 
email: erasmos.veria@gmail.com και στο τηλ.: 23310 74073.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γεωργία Φωστηροπούλου

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

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

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή 

θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
Έτσι είναι η Ζωή - C’est la vie!    

Σκηνοθεσία  Ολιβιέ Νακάς, Ερίκ Τολε-
ντανό

Σενάριο  Ολιβιέ Νακάς, Ερίκ Τολεντανό
Ηθοποιοί Ζαν-Πιέρ Μπακρί, Ζιλ Λε-

λούς, Ζαν-Πολ Ρουβ, Βενσάν Μακέν, Αλ-
μπάν Ιβάνοβ, Σουζάν Κλεμάν, Ελέν Βιν-
σέντ, Γκαμπριέλ Νακάς

Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέα-
τρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     12/7/18 - 18/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Σήμερα Παρασκευή 13 Ιουλίου 
στο Θέατρο Άλσους

Ο Ψαραντώνης 
και οι Χαϊνηδες 

στη Βέροια 

Συναυλία στη Βέροια θα πραγματοποιήσουν ο Ψαραντώνης και οι Χαΐνιδες, σήμερα Παρασκευή 
13 Ιουλίου και ώρα 21:00, στο Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη. 

Ο Ψαραντώνης δεν είναι απλώς ένας δημιουργός της Κρήτης ή ένας έθνικ καλλιτέχνης με αναφο-
ρά στον τόπο του και στην μακρά οικογενειακή περιπέτεια της οικογένειας του με την μουσική. Είναι 
ο ίδιος ένας φορέας της παράδοσης αλλά και του πιο δημιουργικού και λαμπρού μετασχηματισμού 
της. Τοπικός και παγκόσμιος, αυτοσχεδιαστικός αλλά και βαθιά οργανωμένος, απρόοπτος και ανανε-
ωτής, κουβαλάει την ρίζα ενός πανάρχαιου τρόπου στην πιο σύγχρονη αποσκευή.

Οι «Χαΐνηδες» αποτελούν ένα ανοιχτό σύνολο, που ανακαλύπτει μουσικούς δρόμους από την Κρήτη ως 
τη Μικρασία και από την Ανατολή πάλι πίσω στα Βαλκάνια. Ακολουθώντας μουσικά μονοπάτια, οι Χαΐνηδες 
τολμούν και δημιουργούν νέες μουσικές και λόγους, που παρουσιάζουν μεστά τον πληθωρικό πόθο της 
ζωής, την αίσθηση του ωραίου ή του χαμένου. Ο έρωτας και ο θάνατος, οι υπέρτατες δυνάμεις, αποτυπώ-
νονται σε μέτρο και ορίζουν «...όλα όσα είδες και έχεις ποθήσει και όσα ποτέ δε δεις».

ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«Θερινό Σινεμά» στο πάρκο των Αγ. 

Αναργύρων με ελεύθερη είσοδο



Αναφορά στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος & Ενέργει-
ας Γιώργο Σταθάκη  και  στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περι-
βάλλοντος & Ενέργειας Φά-
μελλο Σωκράτη, σχετικά με 
την Τάφρο 66, στα όρια των 
Νομών Ημαθίας και Πέλλας, 
κατέθεσαν οι βουλευτές Γιώρ-
γος Ουρσουζίδης και Γιάννης 
Σηφάκης. 

Φέτος  για  πρώτη  φορά  
μετά  από  τρία  χρόνια,  παρα-
τηρούνται – ήδη από την αρχή 
της σεζόν – φαινόμενα του α-
πώτερου κακού παρελθόντος, 
αναφέρουν, τονίζοντας ότι   
πρέπει επιτέλους να λειτουρ-
γήσουν τα αρμόδια όργανα της 
πολιτείας και να επιβάλλου το 
νόμο με διαρκείς ελέγχους κυρίως τα καλοκαίρια, 
κατά την περίοδο λειτουργίας των μονάδων μετα-
ποίησης και τυποποίησης οπωροκηπευτικών. 

    Συγκεκριμένα, αναφέρουν:
  «Η Περιμετρική τάφρος 66 είναι τεχνητή τά-

φρος συλλογής επιφανειακών υδάτων στην Κε-
ντρική Μακεδονία, μήκους περίπου 35 χιλιομέ-
τρων. Κατασκευάστηκε το 1935 με σκοπό τη συλ-
λογή των υδάτων που προέκυψαν από την απο-
ξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών. Οι απορροές 
της λεκάνης που δημιουργήθηκε, διοχετεύονται με 

μια τεχνητή τάφρο που εντοπίζεται στα 
δυτικά του πεδινού τμήματος, προς τον 
Αλιάκμονα ποταμό.

Σήμερα εκτός από τον αποστραγ-
γιστικό της χαρακτήρα συμβάλλει στη 
διοχέτευση των επιφανειακών υδάτων 
των ποταμών και ρεμάτων της Πέλλας 
και Ημαθίας , όπως του Αλμωπαίου, 
του Εδεσσαίου, της Αράπιτσας και του 
Τριπόταμου, ενώ συμβάλλει και στην 
άρδευση του καλλιεργημένων πεδινών 
εκτάσεων των περιφερειακών ενοτή-
των Πέλλας και Ημαθίας πλησίον της 

όδευσης του. Εκβάλλει στον 
ποταμό Αλιάκμονα αποτελώ-
ντας έτσι παραπόταμό του. 
Τα νερά της Τάφρου 66 χύ-
νονται στον ποταμό Αλιάκ-
μονα και διαμέσου αυτού στο 
Θερμαϊκό. Το Δέλτα του Α-
λιάκμονα σχηματίζει μαζί με 
τα Δέλτα των ποταμών Αξιού 
και Λουδία σημαντικό υγρο-
βιότοπο, προστατευόμενο α-
πό τη σύμβαση Ramsar.

Μέχρι τη δεκαετία του 80 
λειτούργησε και σαν τόπος 
αναψυχής, αφού εκεί έμαθαν 
να κολυμπούν πολλά παιδιά – κυρίως - α-
πό την Ημαθία.

Τις τελευταίες δεκαετίες ωστόσο, το 
ποτάμι – τάφρος 66  -  έχει μετατραπεί σε 
μόνιμο οικολογικό κίνδυνο, εξαιτίας της 

σχετικά ανεξέλεγκτης λειτουργίας των μονάδων 
μεταποίησης και τυποποίησης οπωροκηπευτικών 
(κονσερβοποιείων). Τα λύματα των εργοστασίων 
περνούν στην Τάφρο 66 μερικώς επεξεργασμένα 
ή και τελείως ανεπεξέργαστα, λόγω της ελλιπούς 
λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων των εργοστασίων  μεταποίησης ή και 
μειωμένης δυναμικότητας τους.

Το φαινόμενο της «τάφρου 66», περιοδικά 
επαναλαμβανόμενο επί σειρά ετών, είναι γνωστό 
στους κατοίκους των δύο νομών ως φαινόμενο 
ανοχής της πολιτείας στην υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος, ως υποταγή της πο-
λιτείας στο βωμό του ιδιωτικού κέρδους.

Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν πλέον 
περιθώρια ανοχής, πρέπει επιτέλους 
να λειτουργήσουν τα αρμόδια όργανα 
της πολιτείας επιβάλλοντας το νόμο. Η 

σοβαρή μεταποί-
ηση της περιοχής 
πρέπει να βοηθη-
θεί ( με δεδομένο 
και τον σοβαρό ε-
ξαγωγικό της προ-
σανατολισμό) αλλά 
όχι σε βάρος του 
περιβάλλοντος και 
της υγείας των πο-
λιτών.

Είναι προφα-
νές ότι, απαιτείται 
διαρκής έλεγχος, 
καθώς και παρα-
κολούθηση των 

ρυπογόνων πηγών 
που καταλήγουν 
στην «Τάφρο 66» 
καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. Ιδιαίτερα 
τους θερινούς μήνες, 
κατά την περίοδο 
λειτουργίας των μο-
νάδων μεταποίησης 
και τυποποίησης ο-
πωροκηπευτικών η 
περιβαλλοντική πα-
ρακολούθηση πρέ-
πει να είναι σε καθη-
μερινή βάση.

       Τα προη-
γούμενα έτη (2015-
2016-2017) – για 
πρώτη φορά – η 
κατάσταση της «τά-
φρου 66» ήταν σχε-
τικά ανεκτή λόγω 
στενής παρακολού-
θησης και ελέγχου 
της ποιότητας των 
εργοστασιακών α-
πόβλητων από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες 

της Πολιτείας.
Φέτος  για  πρώτη  φορά  μετά  από  τρία  

χρόνια  παρατηρούνται – ήδη από την αρχή της 
σεζόν – φαινόμενα του απώτερου κακού παρελ-
θόντος.

Επιβάλλεται, οι αρμόδιες υπηρεσίες να προ-
βούν άμεσα στους απαραίτητους ελέγχους, να 
πράξουν το καθήκον τους, συνεχίζοντας την θετι-
κή αντιμετώπιση του ζητήματος των τριών τελευ-
ταίων χρόνων! 

Οφείλουμε να σεβαστούμε τη ζωή των συναν-
θρώπων μας, που κατοικούν σε χωριά  κατά μή-
κος του ποταμού, επιβάλλοντας την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των υπόψη 
μονάδων, πράττοντας τα νόμιμα και τα αυτονόη-
τα».
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Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξάνδρειας: 

Να παραμείνουν
 κλειστά τα καταστήματα 

την Κυριακή
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας, ανακοινώνο-

νται τα εξής: Σύμφωνα με την παλιότερη και ισχύουσα από-
φαση του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας, την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018, 
προτείνουμε τα καταστήματα να παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, σταθερός στην 
απόφαση του να μην επιτρέψει το άνοιγμα των καταστημά-
των τις Κυριακές, συντάσσεται με τη συντριπτική πλειοψηφία 
των Εμπορικών Συλλόγων της χώρας και δεν συμμετέχει στο 
«παζάρι» των Κυριακών.

Η Κυριακή ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ.
Στηρίξτε την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου, για το 

καλό όλων μας».

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα και δημόσια να εκφράσω τις ευχαριστίες και την 

ευγνωμοσύνη  μου, προς το Διευθυντή της Καρδιολογικής 
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, κ. Γιάννη 
Βογιατζή, όπως και στο υπόλοιπο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό που με επιστημονική γνώση, σεβασμό και αγά-
πη προς το συνάνθρωπο, με βοήθησαν να αντιμετωπίσω 
σοβαρό πρόβλημα υγείας.  

  Με εκτίμηση
 Γεώργιος Λαζαρίδης. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Φωτίου και της Ζαφειρώς, το 
γένος Λάντζου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στο Βερμελσίρκεν και η 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΑ, του Χρήστου και της Χριστί-
νας, το γένος Μανασή, που γεν-

νήθηκε και κατοικεί στο Ντύσελντορφ Γερμανίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Ελληνικό Προξενείο Ντύσελντορφ 
Γερμανίας.

Προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αναφορά  Ουρσουζίδη – Σηφάκη για την ρύπανση 
που άρχισε να παρατηρείται στην «Τάφρο 66»
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 

12 Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αποστόλων Τριπο-
τάμου η Παρθένα Ιακωβίδου 
σε ηλικία 86 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 

12 Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αποστόλων Τριπο-
τάμου η Μαλαματή Μπόλου 
σε ηλικία 88 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

8ήμερα  διακοπών στα Καλά Νερά Βόλου 
από το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας

Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη του 8ήμερα  διακοπών στα 
Καλά Νερά Βόλου. 

• ΑΠΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
 Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμε-

τοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

Διακοπές στην κατασκήνωση « Αλεξάνδρα» 
στην  Κάριανη Καβάλας 

Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα μέλη του 8ήμερα διακοπών στην 
Ευρωπαϊκή κατασκήνωση« Αλεξάνδρα» στην περιοχή  Κάριανη Καβάλας. 

  ΑΠΟ: • 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και 
• ΑΠΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 .
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. KAI NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμε-

τοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ & ΙΟΥΛΙΤΗΣ
(οδ. Κοντογεωργάκη)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΩΝ 
ΚΗΡΥΚΟΥ & ΙΟΥΛΙΤΗΣ
Οι Ιερές ακολουθίες, προς τιμή των Αγίων 

Ενδόξων Μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίττης, θα 
τελεσθούν ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
19.00 Πανηγυρικός Εσπερινός-Αρτοκλασίες

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
7.00 Όρθρος – Πανηγυρική Θ. Λειτουργία
19.00 Εσπερινός-Παράκληση Αγίων
Την Κυριακή 15 Ιουλίου δεν θα λειτουργήσει το 

παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-7-2018  ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΟΡΘΡΟΣ 
ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΡΕΚ-
ΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 3

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.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα
Τα εγγόνια, Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

 στο Ξηρολίβαδο
Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές του Ξηρολιβάδου θα έ-

χουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή μέχρι 
τέλος Αυγούστου. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

I.Ν. Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 ώρα 9 μ.μ.- 2.30 π.μ. 

στη μνήμη των Αγίων ΑΚΥΛΑ του Αποστόλου και ΝΙΚΟΔΗ-
ΜΟΥ αγιορείτου, διδασκάλου του Γένους.

Εκ του Ιερού Ναού

Υποδοχή λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης στην Πατρίδα 

Βέροιας και πανήγυρη Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 
Το Σάββατο 21 Ιουλίου στις 7.00 

μ.μ., στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής 
στην Πατρίδα Βέροιας, θα πραγ-
ματοποιηθεί η υποδοχή των Τιμίων 
και Χαριτόβρυτων λειψάνων των 
Αγίων Ενδόξων Νεοφανών Μαρτύ-
ρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρή-
νης, των εν τη Θέρμη της Λέσβου 
μαρτυρισάντων.

Τα Ιερά λείψανα θα αναχωρή-
σουν από την Πατρίδα την Παρα-
σκευή 27/7/2018, εορτή του Αγίου 
Παντελεήμονος του Ιαματικού, μετά 
τον Εσπερινό (στις 19:45). 

Πρόγραμμα 
Ιερών Ακολουθιών:

Σάββατο 21/7/2018
19:00 Υποδοχή Ιερών Λειψάνων 

– Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
Καθημερινά
7:30 Όρθρος – Θ. Λειτουργία 
19:00 Εσπερινός – 
Παράκληση στους Αγίους
Τετάρτη 25/7/2018
 (παραμονή εορτής Αγίας Παρασκευής)
19:00 -20:00 Πανηγυρικός Εσπερινός 
Πέμπτη 26/7/2018   (εορτής Αγίας Παρασκευής)
7:30 – 10:00 Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 7:00 το πρωί έως τις 
23:30 το βράδυ.



Τα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης της Βιβλιοθήκης της Ευξείνου Λέσχης Νά-
ουσας, επισκέφθηκε δύο φορές η κ. Αθηνά Τασιώνα Επισκέπτρια Υγείας της Μ.Υ- ΠΕΔΥ 
Νάουσας η οποία μίλησε 
στα παιδιά για τους κα-
νόνες ατομικής υγιεινής 
και τα ατυχήματα στη θά-
λασσα και το βουνό. Στην 
πρώτη επίσκεψη της κ. 
Τασιώνα  οι μικροί μαθη-
τές κατάλαβαν μέσα από 
μία πρωτότυπη βιωματι-
κή δραστηριότητα, πόσο 
εύκολα μεταφέρονται τα 
μικρόβια στην καθημερι-
νή μας ζωή και έμαθαν 
τις κινήσεις για ένα σω-
στό πλύσιμο χεριών. 

Στη δεύτερη επίσκεψή 
της η κ. Τασιώνα μίλησε 
στα παιδιά για τους κιν-
δύνους που υπάρχουν 
στη θάλασσα και το βου-
νό και τους έδωσε συμ-
βουλές για να αποφεύ-
γουνε τα ατυχήματα. 

Τέλος τους μίλησε για 
το τηλέφωνο έκτακτης α-
νάγκης των πρώτων βο-
ηθειών και έπαιξαν ένα 
διασκεδαστικό παιχνίδι 
ρόλων με πρωταγωνι-
στές τους ίδιους.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                   Νάουσα 6/7/2018 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                   Αρ. Πρωτ. 1336 
ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάου-

σας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ 
ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΔΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147/2016) και τους όρους της Διακήρυξης. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοι-
κτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016.  

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συντα-
χθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
6.819.371,13  Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 
για Φ.Π.Α. Εξ αυτών ποσόν 5.499.492,85 Ευρώ αφορά τη 
συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των 
Γ.Ε. & Ο.Ε. και των απρόβλεπτων δαπανών) και ποσόν 
1.319.878,28  Ευρώ το Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (85%) και 
Εθνικούς Πόρους μέσω ΠΔΕ (Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (2014 - 2020), Κωδ. 
πράξης (ΟΠΣ) 5004029 - Κωδ. ΣΑΕ 2017ΣΕ27510006) και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λει-
τουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του ν. 4013/2011, 
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα 
με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 καθώς και της κρά-
τησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 
περ. θ΄ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/
ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β΄ 2235). 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 23/8/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 29/8/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00 μ.μ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν 
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 
μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατί-
θενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. 
Νάουσας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», πέ-
ντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία 
και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ειδικό, δημό-
σια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προ-
σφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και 
νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «Υ-
δραυλικών Έργων» και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικο-
νομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 
και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3(β) του άρθρου 
76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος 
η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλί-
ζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για 
την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 4η τάξη 
και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών Έργων. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και 
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προ-
σαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μη-
τρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπο-
ρικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστηριότητα στις κατηγορίες 
«Υδραυλικών Έργων». 

Τα δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας αναγράφονται στα άρθρα 23.5 και 23.6 αντίστοιχα 
της διακήρυξης. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα επτά (7) μηνών, από την η-
μερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους 
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυ-
ητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν εννέα χιλιάδων (109.000,00) ευρώ. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς, ήτοι μέχρι 23/4/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτε-
ται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του κυρίου του 
έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προ-
σφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 

4.2 της διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγ-
γυήσεως. 

Στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται η χορήγηση προκα-
ταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους των Άρθρων 
150 και 302 του ν. 4412/2016. 

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβα-
ση. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να 
του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί 
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλει-
ψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης, ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά 
της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της 
πύλης www.promitheus.gov.gr.

 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι μέχρι 10/ 8 / 2018, η 
Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρω-
ματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποια-
δήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 16/ 8 / 2018. 

Περίληψη της διακήρυξης απεστάλη προς δημοσίευση 
στην εφημερίδα της Ε.Ε. την 6/7/2018 

Για τη δημοπράτηση έχει εκδοθεί η 3260/21-6-2018 σύμ-
φωνη γνώμη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας. 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας. 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ 
 Λαζαρίδου Δέσποινα

Ενημερώθηκαν για την 
προσωπική υγιεινή και 
τα παιδικά ατυχήματα 



Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 
η υποβολή ορίων των ΟΤΑ 

στους δασικούς χάρτες
-Σημαντικές καθυστερήσεις σε 76 Δήμους  

Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 ολοκληρώνεται η θεσμοθετημένη διαδικασία κατά την οποία 76 
Δήμοι της χώρας έχουν την τελευταία ευκαιρία για να οριοθετήσουν τα περιγράμματα των οικισμών 
και των οικιστικών πυκνώσεων στα υπόβαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου για τους δασικούς 
χάρτες.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, μετά την τελευταία παράταση που είχε δώσει με το ν. 4546/2018, 
παρείχε ουσιαστική βοήθεια στους Δήμους που είχαν την παραπάνω εκκρεμότητα :

• Διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στο ΥΠΕΝ, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού, 
στις 7 Ιουνίου 2018, με προσωπική πρόσκληση προς τους 82 Δημάρχους, για την τεχνική καθοδή-
γηση των υπηρεσιών των Δήμων στο πώς θα γίνει η οριοθέτηση, όπου και δόθηκαν απαντήσεις σε 
όλα τα ερωτήματα των παρευρισκόμενων από το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τη Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 

• Έθεσε στη διάθεση των Δήμων το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τη Γενική Διεύθυνση Δα-
σών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ για βοήθεια και εξυπηρέτηση των υπηρεσιών δόμησης 
και των τεχνικών υπηρεσιών τους στην εκτέλεση του έργου.

• Απέστειλε υποστηρικτικό υλικό του Ελληνικού Κτηματολογίου στους ενδιαφερόμενους 
Δήμους για την υποβοήθηση της διαδικασίας.

Η συμμετοχή των Δήμων στην ενημερωτική ημερίδα ήταν πολύ χαμηλή, κάτι που αντανακλάται 
και στη χαμηλή αξιοποίηση της παράτασης που δόθηκε για την υποβολή των ορίων. Σήμερα 5 
ημέρες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπάρχουν πολλοί Δήμοι που είτε δεν έχουν οριο-
θετήσει τα οικιστικά περιγράμματα, είτε συνεχίζουν να παρουσιάζουν ιδιαίτερες ελλείψεις, όπως 
αναφέρονται παρακάτω. Κι αυτό παρά το ότι έχει ανακοινωθεί επανειλημμένως ότι δεν θα υπάρξει 
άλλη παράταση, αφού ήδη η διαδικασία ήταν ανοιχτή για 2 χρόνια για τις οικιστικές πυκνώσεις και 
8 χρόνια για τα όρια οικισμών. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο 
της προχθεσινής συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της 
Βουλής των Ελλήνων για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση αναφέρθηκε και στα παραπάνω: 

«Δεν είναι δυνατό να δώσουμε 
άλλη παράταση στους Δήμους. 
Θέλουμε να προχωρήσουμε 
τους δασικούς χάρτες, θέλουμε 
να ολοκληρώσουμε το νόμο των 
οικιστικών πυκνώσεων, αλλά η 
κωλυσιεργία των Δήμων μας κα-
θυστερεί, παρά το ότι υπήρξε 
συμφωνία με την ΚΕΔΕ για τη 
συμβολή των Δήμων. Από εδώ 
και πέρα, υπόλογοι στους πο-
λίτες τους θα πρέπει να είναι οι 
ίδιοι οι Δήμαρχοι». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Ελληνικού Κτηματολογίου:

45 δήμοι δεν έχουν κάνει κα-
μία απολύτως κίνηση, δηλαδή 
δεν έχουν ζητήσει από το Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο την εκ νέου ε-
νεργοποίηση των κωδικών τους.

16 Δήμοι έχουν ζητήσει επα-
νέκδοση ή εκ νέου ενεργοποίη-
ση των κωδικών τους, αλλά μέ-
χρι  στιγμής δεν έχουν καλύψει 
έστω και μέρος των υποχρεώ-
σεών τους:

Τέλος 15 δήμοι έχουν καλύ-
ψει μέρος μόνο των υποχρεώσε-
ών τους και το Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο βρίσκεται σε επικοινωνία 
μαζί τους.

Στους παραπάνω δεν ανήκει 
κανένας από τους Δήμους της 
Ημαθίας. 
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Ευχαριστήριο
 Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γευσι-

γνωσίας – Γαστρονομίας – Οινολογίας και Τουρισμού «Ο 
ΚΑΡΑΝΟΣ», επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά τους 
chef: Βησσαρίωνα Παρθένη, Παλησίδη Γιώργο, Σαμούκα 
Γιάννη (12 Γράδα), Μεταξά Γιώργο (Τσαγκαράδικο), Περ-
περίδου – Μαργαρίτου Πελαγία (Εκείμερος), Μαλλιάρα 
Νίκο (Βεργιώτικο), Ψώνη Αλέξανδρο (Το Μεράκι), Λαφάρα 
Στέφανο (Το Χάραμα) καθώς και τους κυρίους Κοντόπουλο 
Αθανάσιο (επαγγελματικός εξοπλισμός), Σισμανίδη Ιωάννη 
(Shell Σισμανίδης), Εξοχικό Κέντρο «ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ» στη 
Βέροια, για την αμέριστη υποστήριξη και  βοήθεια που προ-
σφέρουν στις δράσεις του Συλλόγου.

Η συμβολή τους είναι καταλυτική, καθώς με τον επαγ-
γελματισμό και το άριστο πνεύμα συνεργασίας που τους 
διέπει, τα εγχειρήματα του Συλλόγου στέφονται με επιτυχία.

Εκ του Συλλόγου

Κοινωνικό μέρισμα έως 650 ευρώ
-Ποιοι πρέπει να «προετοιμαστούν» 

για να το πάρουν 

«Ντεμπούτο» κοινωνικού μερίσματος 2018, με τη μορφή υπεραπόδοσης πλεονάσματος, προανήγγειλαν οι 
υπουργοί Επικρατείας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η δημοσιονομική πορεία των δύο προηγούμενων ετών που »με-
ταφράστηκε» σε διανομή μερίσματος, πρόκειται να επαναληφθεί προς το τέλος του έτους.

Ο υπ. Οικονομικών με τη σειρά του, προανήγγειλε ότι θα υπάρχει πάλι σχετική πρόβλεψη, με βάση τα πρώ-
τα 700 εκατ. ευρώ που θα μπουν στον προϋπολογισμό.

Ήδη πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν επισκεφθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση koinonikomerisma.gr για να ενη-
μερωθούν για ό,τι χρειάζεται για την ηλεκτρονική τους υπαγωγή στο πρόγραμμα. Βεβαίως, εκεί υπάρχουν τα 
κριτήρια του 2017 και οι πληροφορίες δίνονται σε αυτή τη βάση. Για το 2018 τα πράγματα αναμένεται να αλλά-
ξουν. Σε κάθε περίπτωση, με βάση το 2017 τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός του κινητού, 
το e-mail και το ΙBAN. Οι φιλοξενούμενοι συμπληρώνουν και αυτοί το φορολογητέο εισόδημά τους. Όπως προ-
είπαμε, το ποσό του κοινωνικού μερίσματος ανά δικαιούχο μπορεί και να ανέλθει –κατά περίπτωση– ακόμη και 
στα 650 ευρώ.

Από την τσέπη τους 
θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι 

τον «οικογενειακό γιατρό»
 πέραν του 4ωρου

Σε αναπροσαρ-
μογές στο ζήτημα 
του Οικογενειακού 
Γιατρού προχωρά το 
υπουργείο Υγείας, με 
στόχο - όπως αναφέ-
ρει - το σύστημα να 
είναι πιο λειτουργικό 
και πιο «ελκυστικό» 
για τους ελευθεροε-
παγγελματίες που θα 
κληθούν να υπογρά-
ψουν τις νέες συμβά-
σεις μέχρι τις 30 Ιου-
λίου προκειμένου να 
συμβληθούν με τον 
ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα α-
ποφασίστηκε:

• Αμοιβή των για-
τρών από τους α-
σθενείς που εξετάζονται εκτός του προβλεπόμενου 
4ωρου ημερησίως.

• ‘Αρση του περιορισμού υποχρεωτικής εξέτασης 
όλες τις μέρες του 5μερου, με την προϋπόθεση ότι 
τηρείται το υποχρεωτικό 20ωρο εβδομαδιαίως.

• Στις συμβατικές υποχρεώσεις του γιατρού δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι κατ’ οίκον επισκέψεις

• Οι επισκέψεις που θα πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο της 4ωρης απασχόλησης των γιατρών, δεν 
θα υπερβαίνουν τις 16 ημερησίως.

Την επόμενη εβδομάδα, το υπουργείο Υγείας, σε 
συνεννόηση με τον ΕΟΠΥΥ, θα προχωρήσει σε όλες 
τις αναγκαίες αλλαγές στην προτεινόμενη σύμβαση 
για τους οικογενειακούς γιατρούς.

Την απόφαση του υπουργείου Υγείας να προχω-
ρήσει σε τροποποίηση της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με 
τους γενικούς γιατρούς, τους παθολόγους και τους 

παιδιάτρους ανακοίνωσε ο υπουργός, Ανδρέας Ξαν-
θός σε συνάντηση που είχε με την Ελληνική Εταιρεία 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) παρουσία 
του αναπληρωτή γενικού γραμματέα για την ΠΦΥ, 
Σταμάτη Βαρδαρού και του αντιπροέδρου του ΕΟ-
ΠΥΥ, Τάκη Γεωργακόπουλου.

Ο Α. Ξανθός αφού επεσήμανε πως η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας θεωρεί στρατηγικής 
σημασίας τη μεταρρύθμιση για την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, τόνισε ότι παρά τις ενστάσεις που 
έχουν διατυπωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, υ-
πάρχει περιθώριο συνεννόησης έτσι ώστε το νέο μο-
ντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας να είναι βιώσιμο και 
να εξυπηρετεί τους πολίτες αλλά και τους γιατρούς 
τόσο τους γιατρούς που υπηρετούν στις δομές του 
δημόσιου συστήματος υγείας (Κέντρα Υγείας και ΤΟ-
ΜΥ) όσο και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.



Το «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» επισκέφτηκε χθες Πέμπτη 12 
Ιουλίου 2018  ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Ημαθίας κ. Διονύσης Διαμα-
ντόπουλος.

Κατά την επίσκεψή του εκεί, ο κ.Διαμαντόπουλος ξεναγήθηκε από τον 
Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Σοφιανίδη Γιώργο και την Υπεύθυνη του Εκπαι-
δευτικού Κέντρου (4ο Δ.Σχ. Βέροιας) κ. Κουκουρίκου Αρίστη στους χώρους 
δραστηριοτήτων και συνομίλησε με τα παιδιά και τους εθελοντές.

Συνεχάρη δε τους εθελοντές που απρόσκοπτα διαθέτουν το χρόνο τους 
προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να ασχοληθούν με καινοτόμα προ-
γράμματα ποικίλων θεμάτων.

Τέλος, κατά τη συνομιλία του με τον κ. Σοφιανίδη και την κ.Κουκουρίκου 
εξέφρασε την επιθυμία του το πρόγραμμα αυτό να συνεχιστεί και να επε-
κταθεί και σε περισσότερα σχολεία το επόμενο καλοκαίρι.

Επίσκεψη Κορωνά
Την ίδια ημέρα, Πέμπτη 12 Ιουλίου επισκέφθηκε,  το 4ο Δημοτικό Σχο-

λείο Βέροιας, για το πρόγραμμα «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ», ο καθ’ 
ύλην αρμόδιος σε θέματα Εθελοντισμού Αντιδήμαρχος Βέροιας κ. Θεόφιλος 
Κορωνάς, δεδομένου ότι το πρόγραμμα, εξ ολοκλήρου στηρίζει τη λειτουρ-
γία του σε 70 εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων.

Στη διάρκεια της επίσκεψής του, αρχικά ενημερώθηκε για την όλη 
λειτουργία του προγράμματος από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Γιώργο 
Σοφιανίδη και την υπεύθυνη του εκπαιδευτικού κέντρου κ. Κουκουρίκου 
Αρίστη και στη συνέχεια ξεναγήθηκε στους χώρους δραστηριοτήτων. 

Τέλος, είχε 
μία μικρή σύ-
σκεψη με τους 
παραβρισκό-
μενους εθελο-

ντές, τους οποίους ευχαρίστησε προσωπικά για τη συμβολή τους στο όλο 
εγχείρημα και τους παρέδωσε Βεβαίωση Παροχής Εθελοντικών Υπηρεσι-
ών.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» προκηρύσσει την  πλή-
ρωση θέσεων οικόσιτων  Φροντιστριών-Παιδοκόμων, για 
να εργαστούν στη νέα πτέρυγα  (Παράρτημα) του Σπιτιού 
της Βεργίνας, το οποίο λειτουργεί  ως Ξενώνας μακροχρό-
νιας φιλοξενίας παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε 
κίνδυνο.

Θα παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, στέγη και δια-
τροφή, καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και 
ρεπό).

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 
50 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Εμπειρία μητρότητας
2.Απολυτήριο Γυμνασίου
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, 
όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις Μαγειρικής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν 

υπάρχουν)
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω
6.Βιογραφικό σημείωμα
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και 

τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοίκησης & Εθε-
λοντών της ΠγτΠ, Ανοίξεως 19 59131 Βέροια, από την δη-
μοσίευση της παρούσης  έως την 16-7-2018 , τις εργάσιμες 
μέρες και από ώρα 10:00 πμ έως 14:00 μμ. ή ταχυδρομικά 
στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση hr@propaidi.org

Σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 23310-29571 από 
κύριο Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο Πρόεδρο Δ.Σ. και από κύριο 
Βαλάντη Καραγιάννη Διευθυντή Οργανισμού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για Ιαματικά Λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών λουτρών να δηλώ-
σουν συμμετοχή στα γραφεία της Λέσχης μας. Α΄ περίοδος 16-23 Ιουλίου, Β΄ περίοδος 20-27 Αυγούστου και Γ΄ περίοδος 
23-30 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 953683.

Το Δ.Σ.

‘ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ»
Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας  

επισκέφθηκαν χθες 
Δ. Διαμαντόπουλος και Θ. Κορωνάς
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Στο Φοίβο Συκεών θα συνεχί-
σει την καριέρα του ο προ-
πονητής Γιάννης Μπιζέτας, ο 

οποίος μετά το «διαζύγιό» του με τον 
ΠΑΟΚ αναλαμβάνει πόστο στις ακα-
δημίες του Φοίβου. Αναλυτικά και 
η ανακοίνωση του συλλόγου: «Με 
μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην 
οικογένεια του Φοίβου Συκεών τον 
Γιάννη Μπιζέτα, έναν προπονητή με 
πολύχρονη δράση και επιτυχίες στις 
μικρές ηλικίες.

ΩςαθλητήςοΓιάννηςΜπιζέταςαγωνίστηκεκαι

είχεδιακρίστιςστονΦίλιπποΒέροιαςενώτελείωσε
την καριέρα τουστονΠΑΟΚ.Ωςπροπονητής ερ-
γάστηκεσεΦίλιπποΒέροιας,ΠΑΟΚ,ΑτρόμητοΑγ.
Παρασκευής,Άρη,ΔίαΠολίχνης,ενώτηνπερίοδο
2008-2010συνεργάστηκεπαράλληλαμετονΦοίβο
Συκεών.

«Έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος στον ΠΑΟΚ,
που διήρκεσε σχεδόν 15 χρόνια και έχω την υ-
ποχρέωση να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τη
διοίκησηγια τηνεμπιστοσύνηπουμουέδειξανσε
όλοαυτότοδιάστημα.Χαίρομαιεπειδήξεκινάένας
νέοςκύκλοςστονΦοίβο.ΟπρόεδροςΑντώνηςΣα-
ουλίδης και ο υπεύθυνος τηςακαδημίαςΗρακλής
Σιούλης, μουπαρουσίασαν έναπλάνοανάπτυξης
τοοποίομεβρίσκειαπόλυτασύμφωνο.Πλέονπε-
ριμένουμεμεανυπομονησίατοξεκίνηματηςσεζόν
ώστε να δουλέψουμεπάνωσε αυτό τοπλάνο»,
δήλωσεχαρακτηριστικά.

Εκλογές για την ανάδειξη νέου, 
αιρετού, Διοικητικού Συμβουλί-
ου του ΓΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ» θα γίνει 

τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 
19.00, στην αίθουσα «Sala» του πολυ-
χώρου «Ελιά».

Θέματαημερήσιαςδιάταξηςείναι:
1.ΕκλογήΠροέδρουΓενικήςΣυνέλευσηςκαιενός

Πρακτικογράφου
2.ΕκλογήΤριμελούςΕφορευτικήςΕπιτροπήςγια

τηνδιενέργειααρχαιρεσιών
3.Διενέργειααρχαιρεσιών για τηνανάδειξηΔιοι-

κητικού Συμβουλίου, εννέα (9) τακτικών μελών και
τριών(3)αναπληρωματικώνκαθώςκαιγιατηνανά-
δειξηΕξελεγκτικήςΕπιτροπής,τριών(3)τακτικώνκαι
δύο(2)αναπληρωματικών

ΔικαίωμαναπαρίστανταιστηνΓενικήΣυνέλευση
καιτουεκλέγεινκαιεκλέγεσθαι,έχουνόλαταπαλαιά
μέληπουεπαναεγγράφηκανκαι είναι ταμειακώς τα-
κτοποιημένα.

Οι υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβληθούν
τηνημέρα της ΓενικήςΣυνέλευσηςπρος τονΠρόε-

δροκαιτηνΕφορευτικήΕπιτροπή.
Σεπερίπτωσημηαπαρτίας, ηΓενικήΣυνέλευση

θαγίνειστις6Αυγούστου,ημέραΔευτέρα,στονίδιο
τόποκαιτηνίδιαώρα.

Επίσηςμετά την ολοκλήρωση τωναρχαιρεσιών,
θα ακολουθήσει διάλογος και πιθανόν αποφάσεις
για τομέλλον τηςποδοσφαιρικήςομάδας του«ΓΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ».Γιατονλόγοαυτόκαλούνταιόλοιοιφίλοι
τουΣυλλόγουναπαραστούνστηνΓενικήΣυνέλευση.

Βροντερόπαρόντωνφιλάθλων
ΑυτήηΓενικήΣυνέλευσητης30ης Ιουλίου2018

δενθαπρέπει ναπεράσειστοντούκου. Οκόσμος
πουαγάπησεκαιαγαπάειτηνβασίλισσατουβορρά
πρέπειναδώσειβροντερόπαρόνγιατίαπότηνημε-
ρομηνίααυτήξεκινάειμίανέαεποχήγιατηναγαπη-
μένημαςομάδαπουτόσοάδικαταλαιπωρήθηκετα
τελευταίαχρόνια.

ΤαμέλητηςΓενικήςΣυνέλευσηςκαιαυτοίπουθα
εκλεγούνθαοδηγήσουντηνιστορικήομάδασενέες
καλύτερεςμέρεςκάτιπουαξίζειτοβεροιώτικοποδό-
σφαιρο.Όσοιπιοπολλοί τόσομεγαλύτερη δύναμη
θαέχουνκαιαυτοίπουθααναλάβουντοβαρύφορ-
τίο.Νομίζουμεότιπαρότιγίνεταιστηνκαρδιάτουκα-
λοκαιριούηαίθουσαθαπρέπειναείναικατάμεστη.

Στον Φοίβο ο Βεροιώτης προπονητής 
Γιάννης Μπιζέτας

Στις30ΙουλίουστηνsalaτηςΕληάς
ηΓενικήΣυνέλευσηκαιοιεκλογές

στονΓΑΣΒέροια

Έναν ποδοσφαι-
ριστή που έχει 
αφήσει το δικό 

του στίγμα στο ερασιτε-
χνικό ποδόσφαιρο της 
Ημαθίας και από τους 
πιο ακέραιους χαρα-
κτήρες, απέκτησε ο 
Μέγας Αλέξανδρος Αγίας 
Μαρίνας. Ο λόγος για 
τον (01/10/1984) μέσος 
αγωνίστηκε τις δύο 
τελευταίες σεζόν στον 
Απόλλωνα Αγίου Γεωρ-
γίου (24 συμμετοχές 
πέρσι και δύο τέρματα), 
ενώ παλαιότερα θήτευσε με επιτυχία 
σε Ελπίδα Μονοσπίτων, ΑΣ Πατρίδας 
και Ακαδημία Βέροιας.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«ΤοΔ.Σ. τουΜέγαΑλέξανδρουΑγίαςΜαρίνας

είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την
απόκτηση του του ΓιώργουΤουλουμτζή από την
ομάδατουΑπόλλωναΑγίουΓεωργίου.

Μετάκαιτηνεισήγησηκαιτουνέουμαςπροπο-
νητήΓιαννηΚαψαλιαρημιαςκαιοποδοσφαιριστής
ήτανδιακαήςπόθοςαπό τηνπερσινήαγωνιστική
σεζόν για την ομάδα τουΜέγαΑλέξανδρουπου
αποκτά στα χέρια του ακόμα ένα δυνατό χαρτί
καθώς ο Γιώργος είναι από τους καλύτερους και
πιο έμπειρους μέσο αμυντικούς της κατηγορίας,

με πλούσιες εμπειρίες, ενώ ιδιαίτερης σημασίας
είναιηπροσθήκηενόςακόμηπαίκτημεεξαιρετικό
χαρακτήρα στηνπροσπάθειαπου γίνεται για τη
δημιουργία ενός συνόλουπου θα είναι ικανό να
πραγματοποιήσει τους στόχους που έχει οΜέ-
γαςΑλέξανδρος την νέα χρονιά.Ο ΓιώργοςΤου-
λουμτζήςεκτόςαποτονΑπόλλωναΑγίουΓεωργίου
έχειαγωνισθείπάνταμεεπιτυχίακαιμε»γεμάτες»
σεζόν στηνΕλπίδαΜονοσπίτων,Πατρίδα καιΑ-
καδημίαΒέροιας. νΤοΔ.Σ. τουΜέγαΑλέξανδρου
ευχαριστεί ιδιαίτερατηνομάδατουΑπόλλωναΑγί-
ουΓεωργίουγιατηνπαραχώρησηκαιεύχεταικαλή
επιτυχίαστηνεκπλήρωσητωνστόχωντης.

Γιωργοσεκαλωσορίζουμεκαισεευχαριστούμε
γιατηδιάθεσησουναβοηθήσειςτοσωματείομας
και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία μεΥγεία για τη
νέαποδοσφαιρικήχρονιά.»

DealμεΓιώργοΤουλουμτζή
οΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας!

Στα χνάρια 
του Νίκιτς και 
ο Μαραγκός

Πιθανό το ενδεχόμε-
νο μετακόμισης στην 
Κέρκυρα και για τον 

Στέλιο Μαραγκό. Μετά τον 
Μπράνισλαβ Νίκιτς, ο οποίος 
θα συνεχίσει την καριέρα του 
στην Κέρκυρα, ένας ακόμα 
παίκτης του Άρη είναι πιθανό 
να τραβήξει τον ίδιο δρόμο. Ο 
λόγος για τον Στέλιο Μαραγκό 
που ακούγεται έντονα για τους 
«Φαίακες», σενάριο το οποίο 
φαίνεται πως έχει βάση.

Αντιθέτως, κανέναθέμαδεν υπάρ-
χει ακόμαμε τονΜάρκοΝτούνη, ο ο-
ποίος περιμένει τονΆρη.Ακόμα και
ανδενμείνει,πάντως,στο«Κλεάνθης
Βικελίδης»,οινησιώτεςδεναποτελούν
πρώτηεπιλογήγι’αυτόν.

Πηγή:metrosport.gr
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Τοπροηγούμενοσαβ-
βατοκύριακο πραγματο-
ποιήθηκανστηνΈδεσσα
οι ενωσιακοί αγώνεςΕ3
γιακορίτσια12ετών,που
συμμετείχαν αθλήτριες
από την κεντροδυτική
Μακεδονία.ΗΚάτιαΠα-
τσίκαπραγματοποιώντας
εξαιρετικές εμφανίσεις,
κατάφερεκαιέφτασεστον
τελικό, όπου έχασε μετά
από έναδυνατόματς με
τοΝο1 του ταμπλό, την
Ναταλία Μπάτσιου(Νέ-
στωρ Γιαννιτσών). Στην
πορεία της μέχρι τον
τελικό απέκλεισε τις
ΖιαμπάκαΖωή(ΟΑΝάουσας), Κουμπάνη
Αικατερίνη(ΠρωτέαςΚαστοριάς) και στον
ημιτελικό με μεγάλη ανατροπή τουσκορ
τηνΜανωλοπούλουΑνθή(ΟΑΑλέξανδρος
Βέροιας).

ΟΚώσταςΣτεφανίδης
κέρδισετοτουρνουάστααγόρια

Οαθλητής τουΟΑΈδεσσας,Κώστας

Στεφανίδης,πουπροπονείταιόμωςμετον
βεροιώτη  ΓιάννηΤαραμονλή, κατάφερε
μετάαπόεξαιρετικήπορείαστηνίδιαδιορ-
γάνωσηγιααγόρια12ετών,ναπάρειτην
πρώτηθέση,αφούστοντελικόμετονΒα-
σίλη Σταυρίδη(ΟΑΛιτοχώρου), ενώ ήταν
μπροστάστοσκορ,οαντίπαλόςτουαπο-
σύρθηκε. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια
στιςεπιτυχίεςγιατουςνεαρούςαθλητές!

ΤΕΝΙΣ

Τοκύπελλοτηςφιναλίστ
τουΕ3γιαΚ12στηνΈδεσσα

ηΚάτιαΠατσίκα

Τον «8ο αγώνα ορει-
νού τρεξίματος 14 
χιλιομέτρων στο 

Ξηρολίβαδο Βέροιας» 
συνδιοργανώνουν ο Σύλ-

λογος δρομέων Βέροιας 
και το Αθλητικό τμήμα του 
Κ.Α.Π.Α. του Δήμου Βέροι-
ας, την Κυριακή 15 Ιουλίου 
2018. Ο φετινός αγώνας 

είναι αφιερωμένος στην 
μνήμη του Βεροιώτη διακε-
κριμένου αθλητή, ανθρώπου 
και φίλου ΓΙΑΤΣΕΚ ΜΠΟ-
ΚΟΤΣ.

Πρόκειται για ένααθλητικό γεγονός
– θεσμόπια, για τηΒέροια και τηΒό-
ρειαΕλλάδα,στην καλοκαιρινή εκδοχή
του,πουσυνδυάζειτόσογιατουςσυμ-
μετέχοντεςόσοκαιγιατουςεπισκέπτες,
τηναναψυχήμε τοναθλητισμό.Τονα-
γωνιστικόχαρακτήραμετηναγάπηγια
τοβουνόκαιτηφύση,καθώςκαιτηνα-
νάδειξητουτόπουμας.ΤοΞηρολίβαδο,
αντίθεταμετηνονομασίατου,είναιένα
καταπράσινολιβάδισευψόμετρο1230
μέτρων,περιτριγυρισμένοαπόυπεραι-
ωνόβιαμαυρόπευκακαιοξιές.

ΒρίσκεταιστοΒέρμιο,σεαπόσταση
18χιλιομέτρωναπότηΒέροια.Απότη
ΒέροιαπαίρνουμετοδρόμογιαΣέλικαι
στο 9ο χιλιόμετροστρίβουμε αριστερά
γιαΞηρολίβαδο.

Εκτόςαπότοαγωνιστικόκομμάτι,ο
αγώναςαυτόςπεριλαμβάνεικαιτοστοι-
χείο τηςσύσφιξηςσχέσεων και γνωρι-
μιώνμεταξύτωνδρομέωνκαι ίσωςκαι
των οικογενειών τους, προβλέποντας
για όσους το επιθυμούναπό τηνπρο-
ηγούμενη ημέραΣάββατο 14 Ιουλίου,
κατασκηνωτικό χώρο μέσασ’ έναπα-
νέμορφο λιβάδι, περιστοιχισμένο από
υπεραιωνόβια μαυρόπευκα (με πρό-
σβαση σε νερό σε απόσταση 100μ).
Τηνίδιαμέρα,Σάββατο14Ιουλίουστις
21.00,σταΠεύκαΞηρολιβάδου,οισυμ-
μετέχοντεςκαιεπισκέπτεςθαέχουντην
ευκαιρία να διασκεδάσουν στους ξέ-
φρενους ρυθμούς των «KozaMostra»
σε μια μοναδικήσυναυλία,παράλληλη
εκδήλωσητηςδιοργάνωσης.

8ος αγώνας ορεινού τρεξίματος 14 χλμ. 
στο Ξηρολίβαδο Βέροιας στις 15 Ιουλίου

Ανανέωσε η Όλγα 
Ζουμπουλίδου
στον Φίλιππο

Η Διοικούσα Επι-
τροπή του Γυναικείου
τμήματοςHandball του
Α.Π.Σ. Φίλιππου Βέ-
ροιας ανακοίνωσε την
ανανέωση της συνερ-
γασίαςμετηναθλήτρια
ΌλγαΖουμπουλίδου!

Η Όλγα επιστρέ-
φει πιο δυνατή μετά
την αποκατάσταση
του τραυματισμού της
στον πρόσθιο χιαστό
και θα αγωνιστεί με
τηνφανέλα τουΦιλίπ-
που την αγωνιστική
περίοδο 2018-2019
ενισχύονταςτηνγυναι-
κείαομάδαμας!

Διπλό«χτύπημα»
ηΑγκαθιά

ΗομάδατηςΗμαθίαςσυμφώνησεοριστικάμετουςΤάσοΚαψάλη
καιΒαγγέληΑβραμόπουλο.Συνεχίζεταιμεαμείωτουςρυθμούςημε-
ταγραφικήενίσχυση τηςΝίκηςΑγκαθιάς,ηοποίαγνωστοποίησε την
απόκτησηακόμηδύοποδοσφαιριστώναπότηνευρύτερηπεριοχήτης
Ημαθίας.

Ο λόγος για τον 21χρονο μέσοΤάσοΚαψάλη και τον 27χρονο
μέσοΒαγγέληΑβραμόπουλο.Ομενπρώτοςαγωνίστηκεπέρσιστη
Νάουσαέχοντας13συμμετοχέςκαιδύογκολ,ενώοδεύτεροςπροέρ-
χεταιαπόμιαγεμάτηχρονιάστονΦίλιπποΑλεξάνδρειας(25συμμετο-
χές).ΠαλιότεραέχειαγωνιστείεπίσειράετώνστονΑγροτικόΑστέρα,
ενώέχειπεράσει,επίσης,απόΝάουσακαιΚαμπανιακό.
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Τις νεαρές αθλήτριες Ρυθμικής 
Γυμναστικής του Α.Ο. Αλέξαν-
δρος, οι οποίες συνοδεύονταν 

από τις προπονήτριες τους, δέχτηκε, το 
πρωί της Δευτέρας 9 Ιουλίου 2018, ο 
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης 
Γκυρίνης. Η επίσκεψη πραγματοποι-
ήθηκε με αφορμή τις πρόσφατες δια-
κρίσεις που κατέγραψαν οι αθλήτριες 
αγωνιζόμενες στο ανώτερο επίπεδο που 
προβλέπεται για τις ηλικίες τους και ιδι-
αίτερα για το Τμήμα της Αλεξάνδρειας 
όπου η αθλήτρια Τσιαπανίτη Ευθαλία 
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σχοι-
νάκι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθ-
μικής γυμναστικής που διεξήχθη στις 
23-6-2018 στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, οι Νεανίδες του συλλόγου κα-
τέκτησαν την 1η θέση στην κατηγορία ανσάμπλ
(ensemble) τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
όσοκαιστοΠανελλήνιοΚύπελλοΡυθμικήςΓυμνα-
στικήςπου διεξήχθησανσεΜίκρα καιΠ.Φάληρο
αντίστοιχα:ΜίληΜαρία –Ελένη,ΤσιριλάκηΧριστί-
να, ΖουγιούΕλίνα,ΒρανάΕλισάβετ καιΠαυλίδου
Φωτεινή.

ΤοαγωνιστικότμήμαΠαγκορασίδωνπουαποτε-
λείταιαπότιςαθλήτριες:ΠαπαδοπούλουΝαταλία,
ΠρελορέντζουΒασιλική,ΣιαφαρίκαΜαρία,Τσιαπα-
νίτηΕυθαλία,ΤσιγκερδάνουΕλευθερία καιΤζίμου
Ελισάβετ,μετάαπόσκληρήπροετοιμασίαμεπρό-
γραμμακαιστόχους,έκανανπολύκαλήεμφάνιση:

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙΑΓΩΝΕΣΒ.ΕΛΛΑΔΟΣ2018
ΧάλκινομετάλλιοστοΣύνθετοομαδικό

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΜΑΡΙΑ
-Χρυσόμετάλλιοστοπρόγραμμαμεσκοινάκιμε

βαθμολογία8450,
-Ασημένιομετάλλιοστοπρόγραμμαχωρίςόργα-

νομεβαθμολογία9850,
-Χάλκινομετάλλιοστοπρόγραμμαμεστεφάνιμε

βαθμολογία7300κ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΡΥΘΜΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣΒ΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α΄ΚατηγορίαΤσιγκερδάνουΕλευθερία
9ηθέσηστοΣύνθετοΑτομικόκαι7ηστοελεύθε-

ροστοΚύπελλοΕλλάδος
Β΄Κατηγορία
-ΤσιαπανίτηΕυθαλία
1η θέση και χρυσό μετάλλιο στο σχοινάκι και

13ηστοΣύνθετοατομικό
-ΠαπαδοπούλουΝαταλία
6η θέσηστο ελεύθερο, 7ηστοστεφάνι και 8η

θέσηστοΣύνθετοατομικό
-ΠρελορέντζουΒασιλική
7ηθέσηστηνμπάλα και 11ηστοσύνθετοατο-

μικό
-ΣιαφαρίκαΜαρία
3ηθέσηστοΣύνθετοατομικόστουςπροκριματι-

κούςκαι12ηστουςτελικούς
Οκ.Γκυρίνηςσυνεχάρηόλες τιςαθλήτριες του

Α.Ο.Αλέξανδροςγιατιςδιακρίσειςτουςσεατομικό
καιομαδικόεπίπεδο,υπογραμμίζονταςπωςτέτοιες
επιτυχίες γεμίζουν την τοπική κοινωνίαμε υπερη-
φάνεια και χαράαφούακούγεται ηπόλημαςστο
πανελλήνιο ενώευχήθηκεστομέλλοννακατακτή-
σουνακόμαπερισσότερεςδιακρίσειςκαιμεταλλεία.
Επίσηςδήλωσεότιθασυνεχίσειναείναιδίπλαστις
αθλήτριεςκαιθαστηρίζειτηνπροσπάθειάτους.

Ηεκπρόσωπος τουΤμήματοςΑλεξάνδρειαςκαι
μέλος τουσυλλόγου,ΣαββίδουΠαρασκευήδήλω-
σε:ΕυχαριστώτοΔήμοΑλεξάνδρειαςκαι ιδιαίτερα
τονΔήμαρχο κ. Γκυρίνη γιατί όταν πριν από 2
χρόνιαπουτουζητήσαμεβοήθειαήτανδίπλαμας
και στήριξε την προσπάθεια μαςώστε να έχουν
την ευκαιρία ταπαιδιάμας ναπροπονηθούνστην
Αλεξάνδρειασεαυτό το τόσοαπαιτητικόαλλά και
εντυπωσιακόάθληματηςρυθμικήςγυμναστικής.

Έναμεγάλοευχαριστώστηνυπεύθυνητουσυλ-
λόγου και προπονήτριαΜαργαρίταΑτανάσοβα ,
στοπροπονητικόteam:ΔροσιάΤσέου,Τηλιοπούλου
Βασιλική , στην χορογράφομαςΔίγκαΑναστασία
καιτηδασκάλαμπαλέτουINNAPARAMONOVA.

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΟιΑθλήτριεςτηςΡυθμικής
ΓυμναστικήςΑ.Ο.Αλέξανδρος
στονΔήμαρχοΑλεξάνδρειας

Ο ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ανανέω-
σε με εννέα καλαθοσφαιρι-
στές για το αγωνιστικό έτος 

2018-19 Ο ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ είναι 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σει την ανανέωση της συνεργασίας 
για το αγωνιστικό έτος 2018-19 με 
τους ακόλουθους εννέα καλαθο-
σφαιριστές του.Η περυσινή επιτυ-
χημένη χρονιά οφείλεται κατά ένα 
μεγάλο ποσοστό σε αυτούς.Το Δ.Σ. 

τους εύχεται καλή χρονιά με όσο το 
δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς 
και στο τέλος να πετύχουμε όλοι 
μαζί τους υψηλούς στόχους που 
έχει θέσει η ομάδα μας.
ΤάσοςΠαπαγερίδης, PointGuard, Βασίλης

Πουρλιοτόπουλος S.Guard,S.Forward, Πανα-
γιώτης Καρκάρας, Center, Χρήστος Τερζίδης
S.Guard, Παντελής Παντοφλίδης S. Guard,
Forward, ΓιάννηςΚαραγιάννηςPowerForward,
Center,ΑλέξανδροςΠρόιος,Center—Μιχάλης
ΣιτσάνηςP.Guard,S.Guard,Δημήτρης Γιοβανό-
πουλος,S.Guard.

 Ο ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ανανέωσε
με εννέα καλαθοσφαιριστές

για το αγωνιστικό έτος 2018-19

Την πρόκριση στον τελικό του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 
πανηγύρισαν οι Κροάτες μαζί 

με τον πρωθυπουργό της χώρας, 
Αντρέι Πλένκοβιτς, που βρέθηκε 
στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 
ημιτελικού με την Αγγλία. (video) 
Το γκολ του Μάριο Μάντζουκιτς 
στο 109’ της παράτασης του ημιτε-
λικού με την Αγγλία ήταν αρκετό 
για να στείλει την Κροατία στον 
τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
2018, όπου θα διεκδικήσει το τρό-
παιο κόντρα στη Γαλλία.

Μετά το τέλος της αναμέτρησηςστηΜόσχα,
οι Κροάτες πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία
τουςπαρέα με τον πρωθυπουργό της χώρας,
ΑντρέιΠλένκοβιτς,πουβρέθηκεστααποδυτήρια
τηςομάδας.

«Συγχαρητήρια, αφήσατε την καρδιάστο τε-
ρένκαιφτάσατεάξιαστοντελικό», τόνισεστους
ποδοσφαιριστές της Χρβάτσκα ο Πλένκοβιτς,
ενώ οΜάντζουκιτς υποσχέθηκε μάχη μέχρις
εσχάτων στον τελικό μιλώντας στην κροατική
τηλεόραση:

«Δεν έχουμεσυνειδητοποιήσει τι συνέβη.Το
μόνοπου ξέρωείναιπωςπετύχαμε έναθαύμα.
Μετάτο0-1παίξαμεμετηνκαρδιάμαςκαιγυρί-
σαμε τοπαιχνίδι.Παλέψαμεσαν λιοντάρια, έτσι
θαείναικαιστοντελικό».

Πανηγύρισανμετον
πρωθυπουργότηςχώρας

οιΚροάτες
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Μείζον  ζήτημα 
στις σχέσεις Ελλά-
δας - Τουρκίας είναι 
η άμεση απελευθέ-
ρωση των δυο στρα-
τιωτικών, κατέστησε 
σαφές στον Τούρ-
κο πρόεδρο Ταγίπ 
Ερντογάν, ο πρω-
θυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, στην συ-
νάντηση που είχαν 
στο περιθώριο της 
Συνόδου του ΝΑΤΟ 
στις Βρυξέλλες. «Το 
θέμα των 2 Ελλήνων 
στρατιωτικών είναι 
μείζον ζήτημα ηθικής, 
συμβολικής και ου-
σιαστικής σημασίας 
που αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών» τόνισε ο 
Έλληνας πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνό-
δου, σημειώνοντας επίσης ότι με τον κ. Ερντογάν 
συμφώνησαν πως είναι αναγκαία η αποκλιμάκωση 
στο Αιγαίο.

Επίσης ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «δύσκολη» 
τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Τουρκί-
ας, αλλά όπως συμπλήρωσε, έφυγε από αυτήν με 
πιο πολλές ελπίδες.

«Είχαμε μια δύσκολη Σύνοδο χτες και σήμερα 
που ανέδειξε τις διαφορετικές θέσεις των κρα-
τών-μελών σε κρίσιμα ζητήματα», όπως στο θέμα 
των αμυντικών δαπανών, είπε ο Αλ. Τσίπρας στη 
συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Σημείωσε ότι στις παρεμβάσεις του τόνισε ότι η 
Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ασφάλει-
ας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Μια 
χώρα που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη 
και τηρεί τις υποχρεώσεις της στις δαπάνες. Μια 
χώρα που τα τελευταία δύο χρόνια με πρωτοβου-
λίες τις και πολυμερείς συνεργασίες προωθούν 
την ασφάλεια, τη συνεργασία και την σταθερότητα 
στην περιοχή.

Ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε ότι στις παρεμβάσεις 
του τις δύο μέρες στις Βρυξέλλες έθεσε με ένταση 
το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στο Αι-
γαίο ως μια ανοικτή πληγή στο ΝΑΤΟ που πρέπει 
να κλείσει άμεσα. Τόνισε ότι έθεσε το ζήτημα της 
κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, ένα 
γεγονός απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο που πρέπει 
να λήξει άμεσα.

Μιλώντας ειδικότερα για τη συνάντηση που είχε 
νωρίτερα με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο κ. Τσίπρας 
σχολίασε ότι δεν ήταν από τις πιο εύκολες συνα-
ντήσεις. Είπε ότι διήρκησε δυο ώρες και ότι έθεσε 
επιτακτικά και κατ’ ιδίαν στον Τούρκο Πρόεδρο το 
ζήτημα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιω-
τικών.

Ανέφερε ότι ο Τ. Ερντογάν έθεσε το ζήτημα των 
8 Τούρκων αξιωματικών και του κατέστησε σαφές 
για άλλη μια φορά ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη 
είναι απολύτως ανεξάρτητη.

Ο πρωθυπουργός του έθεσε υπόψη στοιχεία 
που δείχνουν την αύξηση της τουρκικής παρα-
βατικότητας στο Αιγαίο και πως συμφώνησαν να 
δώσουν έμφαση στις προσπάθειες τους για τη 
μείωση της έντασης στο Αιγαίο.

Κληθείς από το ΑΠΕ-ΜΠΕ να σχολιάσει κατηγο-
ρίες της ΝΔ ότι σήμερα η κυβέρνηση «παρέδωσε 
το Βουκουρέστι», σε σχέση με το ονοματολογικό 
της ΠΓΔΜ, ο Αλ. Τσίπρας είπε στη συνέντευξη 
Τύπου ότι πρόκειται για «βαθιά υποκριτική στάση 
που υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών».

Είπε ειδικότερα ότι σήμερα είναι μια ιστορική 
μέρα γιατί παίρνει σάρκα και οστά η απόφαση της 
περιβόητης Συνόδου του Βουκουρεστίου «που 
επί 10 χρόνια ήταν κενό γράμμα». Υπογράμμισε 
ότι καθίσταται απολύτως σαφές ότι η ΠΓΔΜ ξεκινά 
ενταξιακές συνομιλίες που θα καταλήξουν εάν και 
μόνο εάν ολοκληρωθεί η αλλαγή της γείτονος μετά 
και την προβλεπόμενη συνταγματική αλλαγή.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός στηλίτευσε τη στά-
ση της ΝΔ απέναντι σε δηλώσεις Ευρωπαίων και 
διεθνών αξιωματούχων.

«Κυρίως η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης, αλλά τον 
ακολουθεί κατά πόδας και η κ. Γεννηματά, έχουν 
αποφασίσει να αναδείξουν με στρεβλό τρόπο κρί-
σιμα εθνικά θέματα γιατί αυτά αποτελούν το σω-
σίβιο τους μετά το ναυάγιο των προβλέψεων τους 
για την οικονομία», είπε και τόνισε ότι αυτά πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και σοβαρό-
τητα.

Ερωτηθείς για τη συνάντηση του με τον 
Ρ.Τ.Ερντογάν, ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι βγαίνοντας 
από τη συνάντηση έχει περισσότερες ελπίδες σε 
σχέση με αυτές που είχε πριν από τη συνάντηση. 
Σημείωσε ότι κατέστησε σαφές ότι το θέμα των 2 
Ελλήνων στρατιωτικών είναι μείζον ηθικής και συμ-
βολικής και ουσιαστικής σημασίας που αφορά τις 
σχέσεις των δύο χωρών.

Είπε ότι δεν υπήρξε σαφής συσχέτιση του θέ-
ματος των 2 Ελλήνων στρατιωτικών και πως για 
τον Τούρκο Πρόεδρο είναι πολύ σημαντικό το ζή-
τημα των 8 Τούρκων αξιωματικών. Ο πρωθυπουρ-
γός υπογράμμισε ότι του έδωσε να καταλάβει ότι 
δεν μπορεί να συσχετίζεται το ένα θέμα με το άλλο 
και πως αυτό που ζητά η ελληνική πλευρά δεν 
είναι κάποια χάρη αλλά να προχωρήσουν οι δια-
δικασίες και εφόσον δεν έχουν διαπράξει κάποιο 
αδίκημα, που δεν έχουν διαπράξει, να οριστεί η 
προβλεπόμενη διαδικασία, να δικαστούν και να 
επιστρέψουν στις οικογένειες τους.

Ερωτηθείς εάν συζήτησαν για το προσφυγικό 
με τον Τ. Ερντογάν, ο κ. Τσίπρας είπε ότι κουβέ-
ντιασαν επί μακρόν για την ορθή εφαρμογή της 
ευρωτουρκικής συμφωνίας και πως οι αρμόδιοι 
υπουργοί των δύο χωρών θα είναι σε πιο στενή 
επικοινωνία.

«Το τελευταίο διάστημα δεν παρατηρούμε α-
νησυχητικά φαινόμενα σε ό,τι αφορά τις ροές και 
ελπίζω αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί και το επό-
μενο διάστημα», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με τη διαφορά θέσεων με 
τον Π. Καμμένο για το ονοματολογικό, ο Αλ. Τσί-
πρας είπε ότι οι θέσεις και οι απόψεις είναι γνω-
στές, όπως και οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης.

«Περιμένουμε να δούμε αν η κυβέρνηση των 
Σκοπίων θα καταφέρει να εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία των 
Πρεσπών και εύχομαι να τα καταφέρει γιατί είναι 
μια ιστορική παρέμβαση που λύνει χρόνια προ-
βλήματα στην εξωτερική μας πολιτική». Πρόσθεσε 
πως όταν τα καταφέρει με το καλό, κάποια στιγμή 
τον Γενάρη, Φλεβάρη, τότε θα κουβεντιάσουν με 
τον κυβερνητικό εταίρο «πώς θα προχωρήσουμε 
τη διαδικασία» όπως προβλέπεται απ’τη συμφω-
νία.

Ερωτηθείς ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο 
στη «δύσκολη» όπως τη χαρακτήρισε συνάντηση 
με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Αλ. Τσίπρας είπε πως 
αυτό ήταν το ζήτημα των δύο υποθέσεων που 
βρίσκονται σε δικαστικό δρόμο (2 Έλληνες στρα-
τιωτικοί και 8 Τούρκοι αξιωματικοί), με τη διαφορά, 
όπως υπογράμμισε, ότι ο ένας δεν έχει ξεκινήσει 
ακόμα, ενώ ο άλλος έχει ολοκληρωθεί..

Το παζλ των εκτι-
μήσεων για την πορεία 
των βάσεων μετά τις 
πανελλαδικές εξετάσεις 
2018 συμπληρώθηκε 
με την ανακοίνωση α-
πό το υπουργείο Παι-
δείας των στατιστικών 
στοιχείων κλιμάκωσης 
μορίων των φετινών 
υποψηφίων των ΓΕΛ 
ανά ομάδα προσανα-
τολισμού.

Τα πρώτα δεδο-
μένα

Όπως ε ίνα ι  ήδη 
γνωστό, ο αριθμός ει-
σακτέων για φέτος 
αυξήθηκε κατά 3.966 
θέσεις. Αυτό μεταφρά-
στηκε σε 2.000 θέσεις 
για τους υποψηφίους 
των ΓΕΛ και 1.866 θέ-
σεις για τους υποψηφί-
ους των ΕΠΑΛ. Η αύξηση αυτή των θέσεων αφορά 
σχολές όπως είναι οι νομικές, των Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τα τμήματα 
ΦΠΨ. Δεν αφορά όμως τις Ιατρικές, στις οποίες ανα-
μένεται να υπάρξει μικρή μείωση των εισακτέων, α-
φού φέτος μόλις 917 υποψήφιοι πέτυχαν από 18.500 
μόρια και πάνω στο πεδίο που αφορά τις επιστήμες 
Υγείας, έναντι 1.386 πέρσι.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ειπωθεί, δύο ιδιαίτεροι 
παράγοντες που θα επηρεάσουν φέτος τις βάσεις εί-
ναι η κατάργηση του Επιστημονικού Πεδίου των Παι-
δαγωγικών Σπουδών και η παρουσία των τμημάτων 
του σε όλα τα υπόλοιπα πεδία και η παρουσία στο 
μηχανογραφικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
με την παράλληλη «διαγραφή» των ΤΕΙ Αθήνας και 
Πειραιά.

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα 
τελευταία δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το 
υπουργείο, είναι ότι πολλοί θα είναι εκείνοι που θα 
εισαχθούν σε σχολές και τμήματα έχοντας λίγες χιλιά-
δες μόρια. Και αυτό, γιατί οι υποψήφιοι που έγραψαν 
κάτω από 7.000 μόρια είναι περισσότεροι από πέρσι. 
Ενδεικτικά, στα πεδία των θετικών και τεχνολογικών 
σχολών, καθώς και των Οικονομικών και Πληροφο-
ρικής το 21,9% και το 33,11% έγραψαν στο σύνολο 
από 7.000 μόρια και κάτω.

Εκτιμήσεις κίνησης βάσεων
Ανθρωπιστικές, Νομικές 
και Κοινωνικές Σπουδές

Για τα περισσότερα τμήματα του 1ου Επιστημονι-
κού Πεδίου, των Ανθρωπιστικών Σπουδών, εκτιμάται 
ότι θα σημειωθεί άνοδος της τάξεως των 200 έως 400 
μορίων. Ειδικότερα για τις υψηλόβαθμες σχολές του 
Πεδίου, η άνοδος φαίνεται ότι θα είναι μικρότερη, της 
τάξεως των 100 έως 200 μορίων.

«Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο έχουμε καλύτερες ε-
πιδόσεις σε σχέση με πέρσι στο μάθημα ”Αρχαία Ελ-
ληνικά” που έχει τον υψηλότερο συντελεστή, καθώς 
και στα “ Λατινικά”. Ωστόσο, υπάρχουν ελαφρά χει-
ρότερες επιδόσεις στη “ Γλώσσα” και στην “ Ιστορία” 
που είναι και αυτό μάθημα με υψηλό συντελεστή», 
σχολίασε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρήστος Κάτσι-
κας, εκπαιδευτικός αναλυτής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 
φέτος το 28,32% έγραψε 18-20 στα Λατινικά, δηλαδή 
σχεδόν 1 στους 3 υποψήφιους έναντι 20,25% πέρυσι 
(2017-18). Αύξηση των αριστούχων υπήρξε και στα 
Αρχαία, αφού στην κλίμακα του 18-20 φέτος είναι το 
4,67% των υποψηφίων έναντι του 2,71% πέρσι. Από 
την άλλη πλευρά, μείωση των αριστούχων υπήρξε 
στην Ιστορία --επίσης μάθημα βαρύτητας-- αφού στο 
18-20 είναι το 8,75% των μαθητών έναντι του 12,34% 
το 2017-18. Λίγο χειρότερα από πέρσι είναι οι βαθμο-
λογίες στη Νεοελληνική Γλώσσα.

«Στα πλαίσια αυτά αναμένουμε τελικά στα περισ-
σότερα τμήματα του Πεδίου άνοδο των βάσεων εισα-
γωγής της τάξης των 200-400 μορίων κατά μέσο όρο. 
Στις περιζήτητες και υψηλόβαθμες σχολές του Πεδίου 
(Νομικές και Σχολές Ψυχολογίας) η αύξηση των βά-
σεων εισαγωγής αναμένεται να είναι μικρή επίσης, 

της τάξης των 100-200 μορίων καθώς θα υπάρχει α-
ναχαίτιση λόγω της αύξησης των θέσεων εισακτέων», 
ανέφερε ο κ. Κάτσικας.

Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές
Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, σύμφωνα με τον κ. 

Κάτσικα θα υπάρξει πτώση των βάσεων των υψηλό-
βαθμων Πολυτεχνικών Σχολών τόσο των κεντρικών 
Πανεπιστημίων όσο και των Περιφερειακών. Οι χα-
μηλότερες επιδόσεις στη Φυσική (μάθημα βαρύτητας) 
αλλά και στη Γλώσσα σε συνδυασμό αφενός με την 
παρουσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με 
την αύξηση θέσεων σε πολυτεχνικές σχολές ανοίγουν 
τον δρόμο για πτώση των βάσεων στη συντριπτική 
πλειονότητα των τμημάτων του Πεδίου η οποία ανα-
μένεται να είναι ανάμεσα στα 200 και τα 500 μόρια 
κατά μέσο όρο. Πτώση αναμένεται και στα περισσό-
τερα περιζήτητα και υψηλόβαθμα Πολυτεχνικά τμήμα-
τα όπως στα «Μηχανικών Η/Υ».

Γενικά, εκτιμάται ότι η γενική κίνηση των βάσεων 
στο 2ο Πεδίο θα είναι πτωτική, της τάξεως των 200-
500 μορίων, ενώ για τις υψηλόβαθμες σχολές, η 
πτώση θα κυμανθεί μεταξύ των 150 και 350 μορίων.

Σπουδές Υγείας και Ζωής
Πτώση των βάσεων εκτιμάται ότι θα έχουν και οι 

υψηλόβαθμες Ιατρικές Σχολές του 3ου Επιστημονι-
κού Πεδίου καθώς στην κλίμακα βαθμολογίας 18-20 
«άριστα», βαθμολογία που απαιτείται για την εισαγω-
γή στις Ιατρικές υπάρχουν μικρότερα ποσοστά από 
πέρσι.

«Οι σημαντικά χειρότερες φετινές επιδόσεις και 
στα δυο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας («Βιολο-
γία» και «Φυσική») είναι πιθανόν να οδηγήσουν τις 
υψηλόβαθμες και περιζήτητες Ιατρικές, Οδοντιατρικές 
και Φαρμακευτικές σχολές σε σημαντική κάμψη των 
βάσεών τους, από 200-350 μόρια», σχολίασε ο κ. 
Κάτσικας.

Η εκτίμηση είναι ότι οι βάσεις στο 3ο πεδίο γενικά 
θα κινηθούν πτωτικά (250-400 μόρια), ενώ για τις 
υψηλόβαθμες σχολές, η πτώση θα είναι της τάξεως 
των 200-350 μορίων.

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Όσον αφορά στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, ανα-

μένεται άνοδος στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής 
κατά μέσο όρο 150-400 μόρια. Και αυτό, διότι, όπως 
σημειώνει ο κ. Κάτσικας, στο μάθημα των Αρχών Οι-
κονομικής Θεωρίας (μάθημα με υψηλό συντελεστή), 
το ποσοστό των μαθητών που έχουν επίδοση στην 
κλίμακα της βαθμολογίας 18-20 είναι υψηλότερο από 
πέρσι.

«Οι συνέπειες από τις καλύτερες επιδόσεις στις 
ΑΟΘ και ελάχιστα των Μαθηματικών μετριάζονται 
από τις χειρότερες επιδόσεις τόσο στη Γλώσσα όσο 
και στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον», πρόσθεσε.

Παιδαγωγικά τμήματα
Τέλος, όπως έχει ήδη γραφεί πολλάκις, για τα Παι-

δαγωγικά τμήματα, που πλέον κατανέμονται σε όλα 
τα Πεδία, η κίνηση των βάσεων εισαγωγής αναμένε-
ται να είναι ανοδική.

Αλ. Τσίπρας: Μείζον 
ζήτημα στις σχέσεις 
Ελλάδας-Τουρκίας
 η απελευθέρωση 

των δύο στρατιωτικών

Πτώση σε ιατρικές και 
πολυτεχνικές σχολές, 

άνοδος σε οικονομικές
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό9-7-2018 μέχρι15-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Παρασκευή 13-7-2018

13:30-17:30 ΠΑΠΑ-
ΡΗ-ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-
23360

21:00-08:00ΤΣΙΑΜΗ-
ΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ623310-22017

Πλήθος εκδηλώσεων και 
πολιτιστικών δράσεων 
πρόκειται να πραγματοποιη-

θούν το μήνα Ιούλιο στην πόλη της 
Νάουσας, τις οποίες διοργανώνει 
ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, 
πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς και 
ιδιώτες. Θέατρο, μουσικές συναυ-
λίες, standup comedy και άλλες 
πολλές δράσεις πρόκειται να προ-
σελκύσουν το ενδιαφέρον κατοί-
κων και επισκεπτών. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 
Ιουλίου έχει ως εξής:

• Τετάρτη 18 Ιουλίου,ΘερινόΔημοτικό
Θέατρο,ώρα21:15

Θεατρικήπάρασταση «ΤαΡαδίκιαΑνάπο-
δα».Ηπιομαύρη,άραχλη,σπαραξικάρδια,ξε-
καρδιστικήκαιselfieπαράστασηγιατσέμπαλο,
φαγκότο,φέρετροκαιοστεοφυλάκιο.Έναone
deadmanshow,έναblack totalκωμικόμονό-
λογομεδεκατρείςρόλους.Δεκατρείςκωμικούς
επικήδειουςπουκαινεκρούςανασταίνουν!

Διοργάνωση:ΔήμοςΗρωικήςΠόληςΝά-
ουσας.

Προπώληση εισιτηρίων: 5€. ΓραφείοΠολι-
τισμούΔήμουΝάουσας (Δημαρχείο,1οςόρο-
φος,ώρεςγραφείου,τηλ.:2332350338-50360-
50375), CITY ESPRESSOBAR, Ζαφειράκη
12,Νάουσα,τηλ.:2332021999

•Πέμπτη 19 Ιουλίου, ΘερινόΔημοτικό
Θέατρο,ώρα21:15

ΜουσικήΣυναυλία«Ημουσικήείναιμία»με
τουςΣτέφανοΚορκολήκαιΣοφίαΜανουσάκη.
Ο διεθνούς φήμης πιανίστας και συνθέτης,
Στέφανος Κορκολής, σε μια μουσική παρά-

στασηπουμαςταξιδεύειστοδικότουμουσικό
σύμπαν,πουπεριλαμβάνει υπέροχαδικά του
τραγούδια που αγαπήσαμε, μοναδικές ορ-
χηστρικέςσυνθέσεις του, αλλά και διασκευές
κλασικώντραγουδιώνπουοίδιοςέχειαγαπή-
σεισανναείναιδικάτου.Μαζίτουηεξαιρετική
ερμηνεύτριαΣοφίαΜανουσάκη.

Διοργάνωση:«ArtTC».
Προπώληση ε ισ ι τηρ ίων 10€:  CITY

ESPRESSOBAR,Ζαφειράκη12, τηλ.: 23320
21999.

•Δευτέρα 23 Ιουλίου,ΘερινόΔημοτικό
Θέατρο,ώρα21:15

Μουσική Συναυλία – αφιέρωμαστους με-
γάλουςΈλληνεςσυνθέτες με την «Ορχήστρα
ΝέοιμεΌραμα».Τραγουδούν:ΜαριάμΣεπιτά-
νου,ΜαρίαΤζόρου,ΑντωνίαΖούρα,ΕύαΧα-
τζίδου,ΤάσοςΣιδηρόπουλος.Ενορχήστρωση:
ΠέτροςΡίστας.ΔιεύθυνσηΟρχήστρας:Ελένη
Παγγούρα.

Διοργάνωση:ΔήμοςΗρωικήςΠόληςΝά-
ουσας.

Είσοδος:Αντί εισιτηρίου τρόφιμα μακράς
διάρκειας τα οποία θα διατεθούν για τις ανά-
γκες του Κοινωνικού ΠαντοπωλείουΔήμου

Νάουσας.

•27-31Ιουλίου,ΠλακόστρωτοΔημοτικού
Πάρκου

«7oArtvilleFestival».Για7ησυνεχήχρονιά
τοφεστιβάλθαπεριλαμβάνειμουσικέςσυναυ-
λίες,παιδικέςδράσεις,παρουσιάσειςβιβλίων,
εκδηλώσεις προβολής τοπικών προϊόντων,
δράσειςγιαενήλικεςκλπ.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος
ARTville.Είσοδοςελεύθερη

«ΙούλιοςΠολιτισμού»στηΝάουσα,μεθεατρικές
παραστάσεις,συναυλίεςκαιφεστιβάλ



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ., μεαυλή και ταδύο

μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μή ευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ, που να χρίζει

ανακαίνισημέχρι 40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-
ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένο και
πολλάέξτρα.Τιμή38.000
ευρώ.Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-

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

ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
26.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης

Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέ στο
κέντροτηςΒέροιαςμεε-
ξασφαλσμένηπελατεία.

Πληρ.τηλ.:6980007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

Καβάλας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
studios πλήρως
εξοπλισμένα, με
WiFi, πλυντήριο,
TV, για διακοπές.
Τηλ.:6949955844.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια σε
Σταυρό καιΜακροχώριονΗμαθίας.Το
πρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστηνπεριοχή
«Σοφολιό»εμβαδού14.750τ.μ.,αρδευτικό
και το δεύτερο στη θέση «Γαβριάλογα»
εμβαδού9.750τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίεςκοΠαύλοτηλ.6932-425818.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

ΣκιώνηΧαλ-
κ ιδ ικής  ε -
νοικιάζονται
διαμερίσματα
70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC με
40,00 ευρώ

τηνημέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμεζονέτες70τ.μ.
2ΔΣΚWCεξοπλισμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματααπό45τ.μ.έως70
τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.
Πληρ. τηλ.:6944644220,6983204389&23740
71607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση Fast-Food επί
της οδού Εληάς σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 744 τ.μ. στη
Βέροια γωνιακό.
Χτίζει890τ.μ.Τηλ.:
2331100888.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5 στρ., στοΛουτρό
Ημαθίας, ποτιστικό, σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζε-

ται μονοκατοικία 150,00
ευρώ, γκαράζ, αυλή, με
πανορανική θέα, ηλια-
κόκαι τζάκι.Τηλ.:23310
91663.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα,δια-
μπερές,μελίγακοινόχρη-
στα.Τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστού-
ντιοανακαινισμένοκαι ε-
πιπλωμένο,οδόςΜεραρ-
χίας10,1οςόρ.,ατομική
θέρμανση. Τηλ.: 6949
408554&6948726845.

ΠΑΠΑΓΟΥ,Β.Ιωαννί-
δη10,ενοικιάζεταιδιαμέ-
ρισμαπερίπου80τ.μ.,2ο
όρ.,μεωρομετρητή.Τηλ.:
6945 049079 & 23310
22684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ε-

νοικιάζεται κατάστημα
100 τ.μ. με υπόγειο
με W.C. Τηλ.: 6974
238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλή-
τρια γιαημιαπασχόληση
στο αρτοποιείο ΤΑΝΟΣ
στη Βέροια. Τηλ.: 6982
643134.Ώρεςεπικοινωνί-
ας8με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική
κυρίαχωρίςυποχρεώσεις
γιαφροντίδαηλικιωμένης
κυρίαςστηΝάουσαμεδυ-
νατότηταδιαμονήςκαι το
βράδυ.Τηλέφωναεπικοι-
νωνίας:6992769850(κα.
Βάσω) & 2331093563
(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψητάς για
ταβέρνα. Εργασία κα-
θημερινή. Τηλ.: 23310
88018.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγά-
λη επιχείρηση υγει-
ονομικού ενδιαφέ-
ροντοςενλειτουργία
μεπολυετή εμπειρία
στον χώρο των κοι-
νωνικών εκδηλώσε-
ων.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.  Τηλ. :
6975772861.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτεςγια
συσκευαστήριο τροφίμων
στο Μακροχώρι Ημαθίας.
Τηλ.:2331070401.

ΑΠΟ  ΣΥΝΕΡΓΕ ΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται
μηχανικός, ηλεκτρολόγος
και βοηθός συνεργείου.
Τηλ.:2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σεξενοδοχείοτηςΒέροιας
με γνώση βασικώνΑγγλι-
κών.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
εργασία στην κουζίνα ε-
στιατορίου (λάντζα και
βοηθός στις σαλάτες).
Μισθός ικανοποιητικός.

Τηλ.:2331088018.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για βο-

ηθόςλογιστήσεεταιρίαμε
γνώσηπρογραμμάτωνPC
καιΓερμανικών.Τηλ.:6986
782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο για
delivery με δικό του μη-
χανάκι για το ψητοπω-
λείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  έ μπ ε ι ρ ο
άτομο για Καφέ-Ζαχαρο-
πλαστείοστηΒέροια.Πλη-
ροφορίες στο τηλ.: 23310
25700.Αποστολή βιογρα-
φικών στο dimzagaris@
gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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.23370ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-
σονιέραμερικώς επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικέςσυσκευές,μικρήκαιφθηνή38τ.μ.,
1 υ/δ , κουζίνα και μπάνιο , 3ος  όρ.  με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μόνο140€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,ενοίκιο200€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50 τ.μ.1οςόροφος ,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σεπολύ καλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οι
χώροιτηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανση
μεογκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο
160€.

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή ΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονο-
κουζίνα,1υ/δκαιμπάνιο,μεπανοραμική
θέα ,σε υπεράριστη κατάσταση, έχει και-
νούργια αλουμινίου κουφώματαμε διπλά
τζάμια,κατοικίαμεπολυτέλειακαιζεστασιά,
άριστης αρχιτεκτονικής σχεδίασης, με α-
τομικήθέρμανσηπετρελαίου και ελάχιστα
κοινόχρηστα,κέντροαπόκεντρο,μόνο200
€.ΠληροφορίεςαποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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. 13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςω-
ραιότατο διαμέρισμα87 τ.μ. ανακαινισμέ-
νοστον4οορ.μεκεραμοσκεπήμε2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, με 2 ντουλάπες
εντοιχιζόμενες ,μεθωρακισμένηπόρταει-

σόδου,μεθέρμανσηκεντρικήπετρελαίου
λειτουργούσαάψογα,σεπολύκαλήγειτο-
νιά,ενοίκιο260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπι-
πλωμένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σε
δύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.
Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,
Αποθήκη ,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:
280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοε-
πίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ. ,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευ-
πόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείται
από2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα, και δύομπάνια  , χωρίςθέρμαν-
ση,μεδυνατότητα τοποθέτησης τζακιούή
σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη
,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκεςηβιοτεχνικόςχώροςσυνο-
λικήςεπιφάνειας1.180τ.μ.μαζίμε15στρ.
οικοπεδικόχώρο .Είναι κατασκευασμένες
το1985 και διαθέτουνμεγάλοπροαύλιο -
Ενοίκιο1.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένο γραφείο19 τ.μ. ένας
ενιαίοςχώρος,1οςόροφος,θέρμανσημε
κλιματιστικό τοδε μίσθωμα τουμόνοστα
125€,

Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, -
Τιμή:150€.

Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ά-
ριστοι χώροι γραφείων ανακαινισμένοι
πολυτελώς ,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τους
καινούργιοWC ,1οςόροφος, , η ευπρέ-
πεια τωνχώρωνδεδομένη ,δομημένηκα-
λωδίωσηπαντού , καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια και μεπολύ
ακριβάυλικάδόμησης ,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούςηπροβολή τωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα

ΚΤΕΛκοντά επαγγελματικήστέγηπροβο-
λήςσυνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύ-
τεροόροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου , κατάλληλο
γιαφροντιστήριο και όχι μόνο , μίσθωμα
συνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙσεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας36 τ.μ. ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναι
κατασκευασμένοτο1965καιμεπολύκαλό
μίσθωμαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙσυνολικής επιφάνειας57 τ.μ. Ι-
σόγειοκατάστηματοοποίοαποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώροκαιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Διπλάτζάμια .Ενοίκιο 170€ .
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13564-ΚοντάσταΚΤΕΛσπάνιο
γωνιακό,εξαιρετικήςπροβολήςΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας60 τ.μ.στο ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώρομεπολύμε-
γάληβιτρίνακαιμεδικότουWC.Πρόκειται
γιαέναπολύαξιόλογοακίνητοπουαπευθύ-
νεταιμόνοσεσοβαρόμισθωτήκαιμε τιμή
ενοικίουστα500€αρχικήκαιτελική.

Κωδ: 22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροι-
ας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας600 τ.μ. Ισόγειοσε
οικόπεδο4στρ. σετιμήεξαιρετικάχαμηλή
στα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από2Υπνο-
δωμάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγά-

λομπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,Ανελκυ-
στήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή ,
έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προ-
σφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφη οικοδομή 1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονο-
κουζίνακαιδύοΜπάνια .Είναικατασκευα-
σμένο το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μική -Πετρελαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ μεγάλο
με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο ,
κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακό
θερμοσίφωνα,BBQ , είναιγωνιακό καιμε
δύοπολύμεγάλες βεράντες -Τιμή:πολύ
προσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713 -ΒέροιαΠΙΕΡΙΩΝΚέντρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονο-
κατοικίασυνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2
επιπέδων.Αποτελείται από2Υπνοδωμά-
τια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1960καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑ-
λουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:
80.000€.

Κωδ. 13681ΒΙΛΑ , σπάνια σε από-
σταση12χιλ.από τηΒέροιασεστυλΜε-
ζονέταςμε170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαι
με λοιπούςβοηθητικούςχώρουςσυνολικά
250τ.μ.ανοδομή,διατίθεταιπροςπώληση.
Πρόκειται γιαμίαμοναδικήπερίπτωσηκα-
τοικίαςμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
3υ/δκαιδύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέ-
ρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
, ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680 τ.μ.διαθέτονταςένανπολύ
ωραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανό-
κηπο ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
200.000€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΒΕΡΟΙΑ,Μονοκατοικία -Βίλα κτίσμα
350 τ.μ., σε3στρ. οικόπεδο , κατασκευή
1993,εκτείνεταισε3επίπεδαμεμίαεκπλη-

κτική και ανεμπόδιστη θέα , η ευπρέπεια
τωνχώρωνείναιδεδομένη,έχειύφοςαπέ-
ριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο
, μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα ,άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης ,διαθέτειατομική
θέρμανσημεδύο επιλογέςπετρελαίουκαι
λέβηταμεPellets,μεπολύμεγάληβεράντα,
μεθερμαινόμενηπισίνα,πρόκειται γιαμία
σπάνιαΒίλα εντός εξαιρετικούοικοπέδου,
πραγματικό έργο τέχνης, γιααπαιτητικούς
αγοραστέςσίγουρα ,μεγάληευκαιρίααλλά
μόνογιααποφασιστικόαγοραστή,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο230.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
με εύκοληπρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:15.000€.

Κωδ:12741 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείοσυνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1978 και διαθέ-
τει θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό, -Τιμή:
27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ. 13376ΠΕΡΙΦ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,
Πωλείται το50%  ενόςμεγάληςπροβολής
καταστήματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400
τ.μ.,ισόγειοκαιάλλα400τ.μ.υπόγειο,με
μεγάλοαύλιοχώρο,μεράμπαεκφόρτωσης
στουπόγειο, τιμήμεγάληςευκαιρίας μόνο
250.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδι-
αφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000 τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίση-
μο , με εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα ,
αμφιθεατρικό ,σεμοναδική τοποθεσία και
σίγουρασεπρονομιακήθέση, κατάλληλο

γιαανέγερσηΒίλλας,τιμή130.000€.
Κωδ. 12925Χωραφοοικόπεδοπάνω

από τοΠανόραμα μα και κάτω από την
Καλογριά8100 τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο
μεδένδραμέσακαιμεπολύωραίαθέαπω-
λείταιστις70.000€.Τιμήευκαιρίας.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-
λαιώνας11.500 τ.μ.,σεπλήρηπαραγωγή
γιαοικονομικούς λόγους τιμή3.000€/στρ
η34.500€,συνολικά,εξαιρετικήευκαιρία.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδοκαι μεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείται οικόπεδο400 τ.μ., μεσ/δ0,8 εντός
σχεδίουπόλεως ,άρτιοοικοδομήσιμο ,με
γύρω-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτου
τιμήείναι83.000€αποδεδειγμέναηδετιμή
πώλησης τουαπό80.000€ τώραπροσφέ-
ρεταιστα40.000€ , ευκαιρίαάριστη.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείο και μεθέα τον κάμπο τηςΒέροιας
πωλείται οικόπεδο1.090 τ.μ., μεΣ.Δ.0,8,
τιμή90.000€.Μπορεί ναπουληθεί και το
μισό.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο  ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68 τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,και
WC.Είναιανακαινισμένομερικώς,με και-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρί-
να,οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλή
τιμή:350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομη-

χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι

εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη
στο γραφείο τηςΕθνικήςΑσφαλιστικής, Ελιάς 4,
Βέροια.Απαραίτητηπολύ καλή γνώσηΗ/Υ.Τηλέ-
φωνογιαραντεβού6975900180,υπεύθυνηΑνθή
Ξηρού.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαως σερβι-
τόρα για πρωινή-απογευματινή
εργασίασε καφενειο-σπορτ καφέ,
στηνΠερικλέους 11 στη Βέροια,
περιοχή παλαιάς Μητρόπολης.
Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμούσπιτιώνκαθώςφρο-
ντίδαμικρώνπαιδιώνκαιηλικιω-
μένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις και
κηπουρικής ζητά ανάλογη εργα-
σία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε 24ωρη βάση.Τηλ.: 6993
678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑπροετοιμάζειτοκα-

λοκαίριπαιδιάπουθαφοιτήσουν
στηνΑ΄καιΒ΄Δημοτικούγιαομα-
λήμετάβασηστηνγραφήκαιανά-
γνωση.Τηλ.:6974198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφειου,

σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες,
τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζιπτυσ-
σόμενοσυσκέψεων, ντουλάπαμε

κλειδαριά(κερασί),ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλασε άριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι,
τραπεζαρία, μπουφές, κρεβατο-
κάμαρα με στρώμα ανατομικό,
ψυγειοκαταψύκτης και πλυντή-
ριο ρούχων, τιμή όλα μαζί 3.000
ευρώ, ελαφρώς μεταχειρισμένα.
Τηλ.:6970019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλασεάριστη
κατάστασησεεκπληκτικήτιμή:-Τρα-

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
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
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντάΛΟΥΞΓκαρς.Επιπλωμενη1ΔΣΚWC
A/C260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταα-
σφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
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€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishing ζητάμόνι-
μοπροσωπικόγιατη
στελέχωση του τμή-
ματος τηλεφωνικών

πωλήσεωνκαιεξυπηρέτησηςπελατώνστηΒέροια.
Απαραίτηταπροσόντα:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας.
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία.
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός.
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα.
Παρέχεται:
•Εργασίασεένασύγχρονοκαιοργανωμένοπεριβάλλον.
•Πολύ ικανοποιητικέςαπολαβές,δώρα, επιδόματα,πρωινή

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη«ΤμήμαΤηλεφωνικήςΕξυπηρέτησης».

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishingζητά1άτο-
μο για τη στελέχωση
του τμήματος Digital
MarketingστηΒέροια.

Απαιτούμεναπροσόντα:
•πολύκαλή/άριστηγνώσηSEO&SEMtools
•πολύ καλή/άριστη γνώσηAdwords (Google, BingΑds,

YahoosearchAds)
•άριστεςγνώσειςΑγγλικήςγλώσσας
•Χρήσητηςπλατφόρμαςwww.alexa.com
Προσφέρονται:
•Σύγχρονο,οργανωμένοκαιευχάριστοεργασιακόπεριβάλλον
•Full-time,πενθήμεροπρωινόωράριο
•Πλήρηςασφάλιση
•Πολύικανοποιητικέςαπολαβές
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ με εμπειρία σε η-
λεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και βιομηχανική
ψύξηζητείανάλογηεργασίαστηνπεριοχήτηςΗμαθί-
αςκαιΠέλλας.Τηλ.:6948570020.
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πεζαρίαμεέξι(6)καρέκλες,α-
πόξύλοοξιάς,χρώμακερασι,
τιμή260ευρώ.-Τριθέσιοςκαι
διθέσιοςκαναπέςχώμαμωβ
τμή150ευρώ.-Κρεβάτιμονό
μετοστρώμα.Τιμήευκαιρίας
γιαόλα400ευρώ.Πληρ.τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τά κ ι α  προσ τα τ ε υ τ ι κά ,
σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμήευκαιρίας150,00ευ-
ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ  ζ η τ ά  γ ι α

γωνριμ ία κυρία από 50
έως 55 ετών γ ια σοβα-
ρή  σχέση .  Τηλ . :  6974
862936.

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

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητά-
ει κυρία μεσκοπό το γάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση.Τηλ.: 6984
040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Δύο σημαντικές αλλαγές επιφέρει στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων 
το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε 
στις 11 Ιουλίου στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης.

Αν και κατά γενική ομολογία το ΠΔ ρυθ-
μίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς με πανο-
μοιότυπο σχεδόν τρόπο με την ΚΥΑ 36277 
τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των 
φαρμακείων, υπάρχουν και ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις.

Μια εξ αυτών είναι ότι η συμμετοχή του 
φαρμακοποιού καθορίζεται στο ένα τρίτο 
αντί του 20% στην ίδρυση φαρμακείου, 
ενώ άδεια θα μπορούν πλέον να αποκτούν 
και ιδιώτες, αλλά στην περίπτωση αυτή τη 
λειτουργία του αναλαμβάνει υποχρεωτι-
κά Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που 
πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση 

της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου.
Επίσης μικρές διαφοροποιήσεις υπάρχουν ως προς τη 

συμμετοχή των χονδρεμπόρων στη σύσταση και λειτουργία 
φαρμακείων.
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CMYK

P Την επόμενη φορά που θα 
φύγω για διακοπές, θα είναι για 
κάνα δυο χρόνια...

P Μας φεύγουν τα καλύτερα 
μαγιό.

P Προς ώρας, πήγα θάλασσα 
με το λεωφορείο χθες. Μήπως και 
είναι κολλητική ασθένεια.

P Μπα! Αυτοάνοσο.

P Το νερό πάντως δεν ήταν 
εντελώς διάφανο και οι γυμνόστη-
θες στη παραλία όχι πάρα πολ-
λές. Ένα χάλι και μισό πέρασα.

P Αλλά κάτι τέτοιες κακουχίες 
έχουν χαλυβδώσει τον χαρακτήρα 
μου.

P Ευτυχώς πήρα και τα κυά-
λια μαζί μου και πέρασε η ώρα. 
Πάντα μου άρεσαν οι αναλύσεις 
μικροσκοπίου της Κόπερτον.

P Όταν ήθελα να στοχαστώ, 
έβλεπα στα ανοιχτά. Όπου έχει συ-
νεχές ωράριο.

P Την επομένη θα πάρω μα-
ζί μου και στολή δύτη. Κι αν δεν 
βρούμε χταπόδια στα βαθιά, σί-
γουρα θα βρούμε την ανάπτυξη 
και την κανονικότητα.

P Πνιγμένες, δυστυχώς.

P Tο φωτεινό ροζ είναι το 
αρχαιότερο χρώμα στον κόσμο, 
λένε οι επιστήμονες. Εξ ου και το 
αρχαιότερο επάγγελμα θαρρώ.

P Το ροζ, λέει, της τσιχλόφου-
σκας ή και τα φτερών των φλαμίν-
γκο. Που μάλλον είναι πολύ έντονο 
γιατί φαίνεται από πολλά έτη φωτός 
μακριά.

P Για τέσσερα χρόνια στη 
Γιουβέντους ο 34χρονος Ρο-
νάλντο. Από εκεί θα πάρει σύντα-
ξη.

P Γιατί άραγε στην Καλαμάτα η 
υπογραφή του Κριστιάνο; Είναι tax 
free;

P Κι εμείς στην Καλαμάτα 
μόνο για σουβενίρ. Μαντήλι στον 
λαιμό και πολύ μάς είναι.

P Κι άντε τώρα να προλάβεις 
δημοτικές εκλογές τον Μάιο.

P Προσέξτε τι θα ψηφίσετε ό-
μως στις πολλαπλές εκλογές. Μην 
το ρίξετε στον δήμαρχό σας και 
σας βγει αίφνης ευρωβουλευτής.

P Και:
Κάποτε ξεναγούσαν ένα νέο μη-

χανικό που μόλις είχε προσληφθεί 

σε ένα μεγάλο εργοστάσιο που έ-
φτιαχνε προϊόντα από Λατέξ. Πρώτα 
του έδειξαν τη γραμμή παραγωγής 
που παρήγαγε λαστιχένιες πιπίλες 
για μπιμπερό. Οι πιπίλες βγαίνανε 
με μεγάλη ταχύτητα ενώ ακουγότανε 
ένας δυνατός επαναληπτικός θόρυ-
βος σιςςςς ποπ, σιςςςς ποπ….

–Το σιςςςς είναι ο θόρυβος που 
κάνει όταν χύνεται το υγρό λάστιχο 
στο καλούπι, ενώ το ποπ είναι που 
βγαίνει μια βελόνα και κάνει την τρύ-
πα της πιπίλας, εξήγησε ο μηχανικός 
που έκανε την ξενάγηση.

Αργότερα, η ξενάγηση συνεχίστη-
κε σε ένα άλλο τμήμα, αυτή τη φορά 
παραγωγής προφυλακτικών. Εκεί μια 
άλλη μηχανή, έβγαζε με μεγάλη τα-
χύτητα προφυλακτικά και έκανε ένα 

δυνατό θόρυβο σιςςςς σιςςςς σιςςςς 
σιςςςς ποπ.

–Το σιςςς το καταλαβαίνω, από-
ρησε ο φοιτητής, αλλά τι είναι αυτό 
το ποπ που ακούγεται πού και πού;

–Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνε-
ται και στη μηχανή των μπιμπερό, 
απάντησε ο ξεναγός. Κάθε τέταρτο 
προφυλακτικό βγαίνει μια βελόνα και 
του κάνει μια τρύπα.

–Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι 
καλό για τις πωλήσεις των προφυ-
λακτικών, παρατήρησε ο νέος μηχα-
νικός.

–Ναι, αλλά είναι πολύ καλό για τις 
πωλήσεις των μπιμπερό… Τις ανε-
βάζει κατακόρυφα!

Κ.Π.

Προεδρικό Διάταγμα φέρνει αλλαγές 
στο ιδιοκτησιακό των Φαρμακείων

Η συμμετοχή του φαρμακοποιού καθορίζεται στο ένα τρίτο αντί του 20% στην ίδρυση 
φαρμακείου, ενώ άδεια θα μπορούν πλέον να αποκτούν και ιδιώτες
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