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Στον Δήμο Βέροιας
Θεόφιλος Κορωνάς: 

«Μπορούμε 
να συμβάλουμε 
στη μείωση των 

αδέσποτων, τηρώντας 
την νομοθεσία»

Παροχή εφάπαξ ειδικού 
βοηθήματος σε όσους 

δεν έχουν παροχή 
ρεύματος στα σπίτια τους, 

λόγω οφειλών
-Καλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλουν 

αιτήσεις στον Δήμο Βέροιας
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Για το καλό μας!
  Το καλοκαίρι λένε δεν έχει ειδήσεις, όμως στην Ημαθία 
εδώ και πολλά χρόνια, δύο «κλασικά» ρεπορτάζ παίζουν 
τέτοια εποχή.
  Η παραγωγή και η τιμή του ροδάκινου και η ρύπανση 
της «Τάφρου 66».
 Το δεύτερο θέμα, είναι αλήθεια ότι πέρυσι δεν απασχόλησε 
ιδιαίτερα, φέτος όμως επανήλθε μετά από δημοσιεύματα 
κυβερνητικών βουλευτών στα τοπικά ΜΜΕ.
  Περί δεδομένης ρύπανσης έκανε λόγο, καταρχάς, ο Γ. 
Ουρσουζίδης, ενώ την ανάγκη οριστικής λύσης του θέματος 
επισημαίνει, με ευρύτερη ματιά, η Φρόσω Καρασαρλίδου, 
μετά από επαφές με τον αντιδήμαρχο Νάουσας, τον 
πρόεδρο της Κουλούρας, τον δήμαρχο Βέροιας, αλλά και 
κυβερνητικούς παράγοντες στο Υπουργείο Οικονομίας.
  Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης, με δελτίο Τύπου χθες ενημερώνει για τις 
μετρήσεις που έγιναν στη Τάφρο την Παρασκευή, από 
την αρμόδια ελεγκτική Αρχή της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία 
διαπιστώνει μετά από λήψη και εξέταση δειγμάτων  ότι 
οι μετρήσεις βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα με 
σαφή βελτίωση στο κομμάτι της Ημαθίας (βλέπε σελ. 5). 
Προηγουμένως ο αντιπεριφερειάρχης δηλώνει σαφώς, ότι 
«θα περίμενε οι φίλοι βουλευτές να επικοινωνήσουν πρώτα 
με τον ίδιο και τον θεσμικό ρόλο που διαθέτει και να μην 
παρακάμπτουν τις αρμοδιότητες θεσμών και φορέων”.
   Γιατί τα αναφέρουμε όλα αυτά;
  Πολύ απλά, διότι η «Τάφρος 66» και γενικότερα τα 
προβλήματα του Νομού, θα πρέπει κάποια στιγμή να 
πάψουν να γίνονται πεδίο πολιτικών και κομματικών 
διαχωρισμών. Πολύ καλά κάνουν οι βουλευτές που 
ενδιαφέρονται και ενεργούν για τον τόπο, στον οποίο 
εκλέχτηκαν, γι’ αυτό τον σκοπό. Πολύ καλά κάνουν και 
οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες και ελεγκτικές Αρχές και 
ενημερώνουν, για τις μετρήσεις της ρύπανσης στις οποίες 
προβαίνουν για να ξέρουμε τί γίνεται στην Τάφρο. Πολύ 
καλά θα κάνουν και οι βιομηχανίες να συνετίζονται με 
τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
  Όμως, πόσο πιο αποτελεσματικά θα ήταν όλα αυτά, μέσα 
από αγαστές συνεργασίες, και πόσο πιο σύντομος θα ήταν 
ο δρόμος για την επίλυση των τοπικών μας προβλημάτων, 
εάν κάποια στιγμή, στο ίδιο τραπέζι, τα χαρτιά θα είχαν 
μόνο ένα «χρώμα»: το συμφέρον και το καλό όλων!
Το έργο, το έχουμε δει πολλές φορές. Είναι καιρός λοιπόν 
να αλλάξει το σενάριο!
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Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό  
επίδομα από 27 έως 31 Ιουλίου

ΤοΥπουργείο Παιδείας,
ΈρευναςκαιΘρησκευμάτων
ανακοίνωσε χθες  ότι ανοί-
γει ξανάστις 27 Ιουλίου και
θα παραμείνει ενεργή έως
τις 31 Ιουλίου η ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα υποβολής
αίτησης για τη χορήγηση
του φοιτητικού στεγαστικού
επιδόματοςτων1.000ευρώ,
ακαδημαϊκού έτους 2017 –
2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να υποβάλουν
την αίτηση ή να οριστικο-
ποιήσουν την αίτηση που
αποθήκευσαν προσωρινά,
στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://stegastiko.minedu.
gov.gr/.

Δεν είναι καιροί ναχάνο-
νταιεπιδόματα…

Ωςήρωεςστηναψίδατουθριάμβου

Ωςπραγματικοίήρωεςπέρασαντηναψίδατουθριάμβου,οιποδοσφαιριστέςτηςΕθνικήςΓαλλίαςπουκέρδισαντο
ΠαγκόσμιοΚύπελλο2018.

Ηεικόνατηςυποδοχήςμιλάειαπόμόνητης…

ΜιαδυνατήστιγμήτουβεροιώτικουΠροσκοπισμού
Μιασπάνιαφωτογραφία,μαςέστειλεοφίλοςκαιαναγνώστης,δικηγόροςκαιπαλαιόςπρόσκοποςΔημήτρηςΤόλιος,

μεαφορμήτα100χρόνιαβεροιώτικουπροσκοπισμού.ΜεταξύτωνφωτογραφισθέντωνκαιοδήμαρχοςΒέροιαςΚώ-
σταςΒοργιαζίδης,πρόσκοποςτο1980στηνΚύπρο.

1980 Σεπτέμβριος 1-7,Λευκωσία / Επίσκεψη του
1ουΣώματοςΠροσκόπωνΒέροιαςστα γραφεία του
ΣώματοςΠροκόπωνΚύπρου.ΑρχηγόςΣπύροςΤελ-
λιδης.

Εικονίζονται:ΑπόαριστεραόρθιοιΚώσταςΤρι-
γκώνης,ΕυθύμηςΑντωνιάδης(+),ΚώσταςΙωσηφίδης(-
Πεταλούδα),ΛοΐζοςΑδαμίδης, Έφορος Κυπριακού
Προσκοπισμού, μετέπειταΠρόεδρος ΣΠΚ, φίλος ε-
γκάρδιοςστηνσυνέχεια,οΓΕΣΠΚ,ΔημήτρηςΧατζη-
σαράντης (+), ΚώσταςΘεοδωρίδης,Θανάσης Στά-
ντζος, ΣπύροςΤελλίδης.Καθήμενοι απόαριστερα
ΜιχάληςΑδαλόγλου (+) ,ΓιάννηςΡακιτζής,Δημήτρης
Τόλιος, ΓιαννάκηςΑντωνιάδης, ΚώσταςΒοργιαζιδης
(νυνΔήμαρχοςΒέροιας),ΣωκράτηςΚιοσέογλου.

Μιασπουδαίαδράσηπουδενθαξεχάσουνοιπρό-
σκοποιποτέ!

“Η αναμονή 
αυξάνει την 

επιθυμία και η επιθυμία 
αυξάνει την απόλαυση».
Γι’ αυτούς που βιάζονται 

να ‘ρθει ο Μάϊος
του 2019
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Οδηγός δικύκλου έχασε 
τη ζωή του, στο 
Λουτρό Ημαθίας

Θανατηφόρο ατύχημα συνέβη στον Λουτρό Η-
μαθίας. Νέος άντρας  , περίπου 30 ετών, σύμφωνα 
με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαινε σε δίκυκλη 
μηχανή, η οποία ανατράπηκε , κοντά στην πλατεία 
του χωριού, με αποτέλεσμα ο οδηγός  να χάσει τη 
ζωή του.  Τα αίτια ερευνά η Τροχαία.

Παροχή εφάπαξ ειδικού 
βοηθήματος σε όσους 

δεν έχουν παροχή ρεύματος 
στα σπίτια τους, λόγω οφειλών

-Καλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις στον Δήμο Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων) προ-

χώρησε στη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής για την εξέταση και αποδο-
χή ή απόρριψη αιτήσεων πολιτών για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθή-
ματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρό-
θεσμων οφειλών, βάση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 & 
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/10.6.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2752/10.06.2018). 

Οι προς εξέταση δικαιούχοι για να υποβάλουν σχετική αίτηση πρέπει: 
1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 

λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή μέχρι και τις 30/06/18 (από 14/02/2018) 

2. Η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαι-
ούχου 

3. Λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια 
Ο Δήμος Βέροιας απευθύνει κάλεσμα σε όσους δεν έχουν παροχή ρεύματος στα σπίτια τους, λόγω οφειλών, 

να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 
Η υπηρεσία υποδοχής των αιτημάτων από δημότες - καταναλωτές του Δήμου Βέροιας που έχουν αποσυνδεθεί 

από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Σταδί-
ου 51-Βέροια-τηλ 2331353817).

Εμπορικός Σύλλογος
 Βέροιας και Αντιδημαρχία 

Καθαριότητας: «Όχι σακούλες, 
όχι πλαστικά για να έχουμε 

μια πόλη καθαρή»
Με το σύνθημα 

«Ψωνίζω  Κερδίζω μια 
ανακυκλώσιμη τσάντα 
», η Ελληνική Συνομο-
σπονδία Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας, 
(ΕΣΕΕ), η Αντιδημαρ-
χία Καθαριότητας του  
Δήμου Βέροιας και  ο 
Εμπορικός Σύλλογος 
Βέροιας διοργάνωσαν 
ενημερωτική εκδήλω-
ση,  παροτρύνοντας 
τους καταναλωτές να 
χρησιμοποιοιούν όσο 
γίνεται λιγότερο την πλαστική σακούλα.

Πρόκειται για μια νέα δράση του Εμπορικού Συλλόγου που εντάσσεται στο πλαίσιο της ευαι-
σθητοποιήσης των  εμπόρων και του αγοραστικού κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος, 
η οποία πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 13 Ιουλίου σε δυο σημεία της πόλης , στις οδούς 
Ιπποκράτους και Προφ. Ηλία γωνία και στην οδό Κεντρικής, από τις 19:00 έως 21:00.

Στην συγκεκριμένη δράση ουσιαστική ήταν η συμβολή και συνεργασία με την Αντιδημαρχία 
Καθαριότητας του Δήμου Βέροιας, όπου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Παπαδόπουλος  
και οι υπάλληλοι του Τμήματος τοποθέτησαν στην οδό Ιπποκράτους τους χρωματιστούς κάδους 
ανακύκλωσης.- Παράλληλα ενημέρωναν και έδιναν στο κοινό έντυπο υλικό και τσάντες ανακύκλω-
σης. Στο ίδιο σημείο η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κα. Αθηνά Πλιάτσικα – Τσιπουρίδου 
μοίραζε δωρεάν την ανακυκλώσιμη τσάντα ,που τύπωσε η (ΕΣΕΕ) , στους καταναλωτές που έκα-
ναν τις αγορές τους από εμπορικά καταστήματα μέλη του Συλλόγου.  

Την εκδήλωση υποστήριξαν με την παρουσία τους  ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κώστας Βοργαζί-
δης ,ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας κ. Φώτης Καραβασίλης, ο Ειδικός Γραμματέ-
ας της Ομοσπονδίας Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας κ. Στάθης Βακάλης. 

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή ήταν η ΕΣΕΕ και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντρι-
κής και Δυτικής Μακεδονίας.

Με αφορμή 
τα αναγραφόμε-
να σε δημοσιεύ-
ματα  που κυ-
κλοφορούν στα 
ΜΜΕ σχετικά με 
την διαχείριση 
των αδέσποτων 
ζώων συντρο-
φιάς, ο Αντιδή-
μαρχος Κοινω-
νικής Προστα-
σίας,  Υγε ίας , 
Εθελοντισμού, 
Ποιότητας Ζωής 
και Ζωικής Παραγωγής – Περίθαλψης και Προστασίας 
Αδέσποτων Ζώων κ. Θεόφιλος  Κορωνάς, ενημερώνει 
ότι ο Δήμος Βέροιας είναι από τους λίγους Δήμους Πα-
νελληνίως που εφαρμόζει καθολικά όλα όσα προβλέπει 
η Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την διαχείριση  των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Δήμος μας λειτουργεί 
νόμιμα αδειοδοτημένο Δημοτικό Κτηνιατρείο και Κατα-
φύγιο στην περιοχή του Ταγαροχωρίου όπου λαμβάνει 
χώρα η στείρωση, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση και 
ίαση των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται στα 
όρια του Δήμου Βέροιας.

Ωστόσο για να δοθεί οριστική και σύννομη λύση στα 
πρόβλημα του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς στην πόλη μας μέσω των 
προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αυτών θα 
πρέπει όλοι εμείς που είμαστε ιδιοκτήτες ενός σκύλου 
ή ενός γάτου, να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία ώστε να μην ε-
νοχοποιούνται τα αδέσποτα ζώα από πράξεις αμέλειας 
των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. 

Όλοι λοιπόν οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς θα 
πρέπει:

• Να μεριμνούνε για την στείρωση τους εφόσον 
δεν επιθυ-
μ ο ύ μ ε  τ η 
δ ιατήρηση 
των νεογέν-
νητων ζώ-
ων  και την 
ηλεκτρονική 

σήμανση του ζώου μας ενώ παράλληλα να ενημερώ-
νουμε τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας μας.

• Να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην εξέρ-
χεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτη-
σίας του και να εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτη-
σιών ή σε κοινόχρηστους χώρους

• Να μην εγκαταλείπει το ζώου του
• Να γίνεται ο περίπατος των σκύλων πάντα με 

συνοδό, να κρατάει το σκύλο του με λουράκι και να 
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν κατά την διάρ-
κεια του περιπάτου

• Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλ-
λοντος από τα περιττώματα του ζώου του

• Να προσκομίζει στον οικείο Δήμο αντίγραφο του 
πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του

• Να δηλώνει μέσα σε πέντε μέρες την απώλεια του 
ζώου του σε κτηνίατρο

• Να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων ευζωίας, 
την κτηνιατρική εξέταση, την πραγματοποίηση του ετή-
σιου αντιλυσσικού εμβολιασμού και την έκδοση βιβλιά-
ριου υγείας του ζώου του.

Ελπίζουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλουμε 
στην μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς στον Δήμο μας τηρώντας την νομοθεσία».

Στον Δήμο Βέροιας
Θεόφιλος Κορωνάς: 

«Μπορούμε να συμβάλουμε 
στην μείωση των αδέσποτων, 

τηρώντας την νομοθεσία»

Από τον  πρόεδρο του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
κ. Πέτρο  Τσαπαρόπουλο, 
δόθηκαν στη δημοσιότητα οι 
παρακάτω διευκρινήσεις:

«Με αφορμή την πρόσφατη 
τοποθέτησή μου στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της 11/7/2018,θα 
ήθελα να διευκρινίσω τα εξής:

Καταρχήν, η τοποθέτησή 
μου αφορούσε δύο διαφορετι-
κά θέματα.

Επίσης, οι θέσεις μου απο-
τελούν τις προσωπικές μου απόψεις, ως μέλος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και όχι ως 
Πρόεδρος.

Όσον αφορά τα θέματα:
Το πρώτο, ήταν η αναφορά μου στα δημο-

σιεύματα της εφημερίδας «Καθημερινής», για 
την απέλαση των Ρώσων διπλωματών, χρημα-
τισμό παραγόντων και συσχετισμό τους με τη 
διοργάνωση των συλλαλητηρίων, όπως αυτά 
αναλύθηκαν από τον Τύπο. Αυτό το οποίο 
εξέφρασα, ήταν ότι-κατά τη γνώμη μου πάντα- 
οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα 
των συλλαλητηρίων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν 
αποκαλύπτονται τέτοιου μεγέθους γεγονότα. 
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συμμερίζομαι 
και δεν σέβομαι τις ευαισθησίες μιας μερίδας 
των συμπολιτών μου. Ουδεμία αναφορά έγινε 
στο θέμα αυτό στο πρόσωπο του Σεβασμιότα-
του Μητροπολίτη κ.κ.Παντελεήμονα.

Το δεύτερο, αφορούσε την ποιμαντορική 

εγκύκλιο, που διαβάστηκε την 
Κυριακή 8/7/2018 στους ναούς 
της Μητρόπολής μας και με την 
οποία καλούνται οι πιστοί να 
συμμετέχουν στο συλλαλητή-
ριο της Βεργίνας της 9/7/2018, 
μέσα από ένα κείμενο στο ο-
ποίο γίνονται  αναφορές που 
ευθέως αμφισβητούν διεθνείς 
προηγούμενες συνθήκες. Προ-
σωπικά πιστεύω πως  τέτοια 
εθνικά και μεγάλα πολιτικά ζη-
τήματα, δεν άπτονται των αρ-

μοδιοτήτων της Εκκλησίας και των Ιεραρχών. 
Αυτά τα ζητήματα αποτελούν έργο των αιρε-
τών εκπροσώπων (Κυβέρνησης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης).

Ωστόσο, εφόσον Ιεράρχες εκτίθενται και 
παίρνουν επίσημα δημόσια θέση, είτε με έκδο-
ση εγκυκλίων είτε με ομιλίες τους στα συλλα-
λητήρια, εκφράζοντας θέσεις με έντονη πολιτι-
κή χροιά, βρίσκονται κι αυτοί εκτεθειμένοι στην 
κριτική-όπως  άλλωστε όλοι, όσοι δημόσια 
εκφράζονται.

Κατόπιν τούτου με τη σειρά μου κι εγώ 
ρωτώ:

Εκτός από την Εκκλησία και τους δημο-
τικούς συμβούλους που συμφωνούν με τις 
θέσεις της, έχει το δικαίωμα κάποιος άλλος 
δημοτικός σύμβουλος να εκφράσει ΔΙΑΦΟΡΕ-
ΤΙΚΗ άποψη; Ή αυτό δεν επιτρέπεται;

Με τιμή
Τσαπαρόπουλος Πέτρος»

 Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας Π. Τσαπαρόπουλος απαντάει και 

διευκρινίζει την αναφορά του για την απέλαση των 
Ρώσων διπλωματών και για τον Μητροπολίτη



Από την Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων 
στο θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη» 
για Ιούλιο- Αύγουστο και Σεπτέβριο

Παρασκευή 20 Ιουλίου, 9.15μ.μ 
Μουσική 
Σταύρος Ξαρχάκος –  Άλκηστη Πρω-

τοψάλτη
«Η τελευταία συνάντηση»
15€ προπώληση -18€ πόρτα
Κυριακή 22 Ιουλίου , 9.00μ.μ 
Παιδικό Θέατρο 
Παιδική σκηνή Δελφινάκι
«Τα στρουμφάκια» 
8€ προπώληση -10€ πόρτα
Δευτέρα 23 Ιουλίου , 9.00μ.μ 
Musical  
Θέατρο Τεχνης Γένεσις 
«Ραπουνζέλ – τα μαλλιά της κουβάρια 

»
8€ προπώληση -10€ πόρτα
Σάββατο 28 Ιουλίου , 9.00μ.μ
Μουσική 
Αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου 
Τραγουδούν : Άγγελος και Στέλιος Δι-

ονυσίου
8€ προπώληση - 10€ πόρτα
 Δευτέρα 30 Ιουλίου, 9.00μ.μ
Θεσσαλικό Θέατρο
 Ζωρζ Φευντώ «Από το γάμο στο δια-

ζύγιο» 
Μετάφραση ΛιακοπούλουΒίκυ 
Διασκευή / Σκηνοθεσία Ρουμπίνη Μο-

σχοχωρίτη
Γενική Είσοδος 12€  & 8€ παιδικό,φοι-

τητικό
Σάββατο 25 Αυγούστου 9.00μ.μ
Παιδικό Θέατρο
«Σταχτοπούτα» από την Παιδική Σκηνή Ροντίδη
Διασκευή – Σκηνοθεσία : Αντρέας Ροντίδης
Γενική Είσοδος 5€ 
Δευτέρα  3 Σεπτεμβρίου 9.00μ.μ
Μουσική
Δήμητρα Γαλάνη live
Συμμετέχει ο Ευστάθιος   Δράκος 
15€  & 12€  φοιτητικό, πολυτέκνων, ανέργων
Πέμπτη   6 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Θέατρο 
Σοφοκλή «Αντιγόνη»
Μετάφραση Μανώλης Δούνιας

ΣκηνοθεσίαΑιμίλιοςΧειλάκης 
Διασκευή / Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας
14€ μειωμένο -18€ 
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Μουσική
Μέλισσες 
10€ προπώληση  - 12€ πόρτα
Παρασκευή  14 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Μουσική 
Αδελφοί Τσαχουρίδη – Μελίνα Ασλανίδου
Μουσική δίχως σύνορα 
10€ προπώληση  -12€πόρτα
Σημεία Προπώλησης: 
• Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας – Π.Μελά και 

Μπιζανίου , τηλ. 2331 0 78100
• Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου,  τηλ  

2331024612
• Καφέ Μπρίκι,  Μητροπόλεως  , τηλ  

2331020201
• Ουζερί Στάσου Μύγδαλα, Μητροπό-

λεως , τηλ.2331120327
Και 
• Seven Spots, Λεωφόρος Ανοίξεως 

114, τηλ 23310 75448
• Ηλεκτρονικά στο viva.gr και σε όλα 

τα φυσικά σημεία προπώλησης viva.gr
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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

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευ-
στάθιος Χωραφάς» ανακοινώθηκαν τα σημεία 
προπώλησης εισιτηρίων για τις συναυλίες των 
Ελένη Βιτάλη, 24 Ιουλίου και Πίτσα Παπαδοπού-
λου, 25 Ιουλίου στην Πατρίδα.

Τιμή εισιτηρίου 8 € (συμπεριλαμβάνονται και 
2 κρεατικά).

ΒΕΡΟΙΑ
Σιδηροπουλος Γιαννης (Συναγερμοι-Ηχος) 

περιοχη S.M.ΓΑΛΑΞΙΑΣ τηλ.6973348056
Καγκελιδης Πετρος (αναμνηστικα-παραδο-

σιακα) εναντι Βηματος Αποστολου Παυλου.
τηλ.6988364981

Στασου Μυγδαλα - Μεζεδοπωλειο (Μητροπο-
λεως) τηλ.2331120327

Ευρο Αγορα Κονιτσης 15(περιοχη ΚΤΕΛ) Πα-
παδοπ. Στελ.τηλ.6988978407

ΠΑΤΡΙΔΑ
Ψησταρια ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ τηλ.2331020239

Ψητοπωλειο ΓΙΑΦΚΑ τηλ.2331020300
Καφετερια ΜΠΟΥΓΙΟ τηλ.6981179250 & 

6983358326
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βενζιναδικο ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗ τηλ.6976970923
Ευρο Αγορα Παπαδοπ.Στελ.2331051023
ΝΑΟΥΣΑ
Φανιαδης Φωτης ΑΕΝΑΗ ΓΗ τηλ.2332028258
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Φ α ρ μ α κ ε ι ο  Θ ε ο δ ω ρ ι δ η  Θ ο δ ω ρ ο υ 

τηλ.2331041840
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Καφε-ψησταρια (Φιλιππου 61) Γεμενετζιδης 

Μιχ.τηλ.6932290641
(Σε περιπτωση νεων θεσεων προπωλησης 

θα γινει σχετικη ανακοινωση)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
6973330999 & 6973348056

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΒΙΤΑΛΗ, 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Πρόγραμμα 
εκδηλώσεων στο θέατρο 

Άλσους της Βέροιας
 για Ιούλιο, Αύγουστο 

και Σεπτέμβριο

Σύλληψη για 
καταδικαστική 

απόφαση
Συνελήφθη στις 15 Ιουλίου 2018, 

το απόγευμα, στην Βέροια, από α-
στυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, 28χρονος ημεδαπός, καθώς 
σε βάρος του εκκρεμούσε καταδι-
καστική απόφαση του Πενταμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, 
σύμφωνα με την οποία του επιβλή-
θηκε ποινή κάθειρξης 5 ετών για το 
αδίκημα της ληστείας.



Η βουλευτής Φρόσω 
Καρασαρλίδου είχε επα-
φές με τοπικούς φορείς 
για το ζήτημα των ρυπο-
γόνων πηγών που κατα-
λήγουν στην τάφρο 66.

Συγκεκριμένα, όπως 
ενημερώνει το Πολιτικό 
της Γραφείο, η βουλευ-
τής συνομίλησε με τον 
αντιδήμαρχο Νάουσας 
κ. Δάγγα Στέλιο και τον 
πρόεδρο της κοινότητας 
Κουλούρας,  κ. Λιλιόπου-
λο Γεώργιο,  οι οποίοι 

της ανέλυσαν τη κατάσταση στη τάφρο και το πρό-
βλημα που έχει δημιουργηθεί.

Γεγονός είναι ότι το ποτάμι – τάφρος 66, απο-
τελεί οικολογικό κίνδυνο και ενώ τα τρία τελευταία 
χρόνια εξαιτίας της στενής παρακολούθησης και 
του ελέγχου της ποιότητας των εργοστασιακών 
απόβλητων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολι-
τείας το αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον έχει 
μειωθεί, πάραυτα, θα πρέπει να δοθεί μια μόνιμη 
λύση. 

Εξαιτίας της σοβαρότητας του ζητήματος και σε 
αναζήτηση μιας μόνιμης λύσης η βουλευτής Ημα-
θίας κ. Καρασαρλίδου από τις αρχές του έτους έχει 
επαφές προς την επίλυση του τόσο με το Υπουρ-
γείο Οικονομίας και Ανάπτυξης όσο και με τον Δήμο 
της Βέροιας 

Έχει, μάλιστα, προτείνει και συμβάλλει στην 
προώθηση αιτήματος του Δήμου Βέροιας, μετά από 
σχετική πρωτοβουλία του δημάρχου κ. Βοργιαζίδη, 
στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Χαρίτση, για την 
χρηματοδότηση σύνταξης οριστικής μελέτης για την 
κατασκευή έργου από τον Δήμο Βέροιας ώστε τα 

υγρά λύματα των κονσερβοποιείων φρούτων αντί 
να καταλήγουν στη τάφρο 66 να οδηγούνται σε κε-
ντρικά αρδευτικά κανάλια και αναμειγνύονται με τα 
νερά άρδευσης.

Τα εν λόγω λύματα επειδή αποτελούν λίπασμα, 
δημιουργούν στους ποτάμιους αποδέκτες το φαι-
νόμενο του ευτροφισμού καθώς επίσης παράγουν 
αέρια, τα οποία επιδεινώνουν το υδρόβιο περιβάλ-
λον και προκαλούν την έκλυση δυσάρεστων οσμών 
στην ατμόσφαιρα.

Έτσι έχουμε την εικόνα των ψόφιων ψαριών 
που αποσυντίθενται στο νερό, τις οσμές των ανα-
ερόβιων ζυμώσεων  και την 
μόλυνση που  δημιουργείται 
από την συνέργεια όλων των 
ανωτέρω 

Εάν τα εν λόγω λύματα 
αντί να εκβληθούν στα πο-
τάμια της περιοχής και την 
θάλασσα,  μετά την επεξερ-
γασία που θα υποστούν, οδη-
γηθούν σε κεντρικά αρδευτικά 
κανάλια  και αναμειχθούν με 
τα νερά άρδευσης, τότε αντί 
να έχουμε πρόβλημα και μό-
λυνση θα έχουμε ωφέλεια.

Ταυτόχρονα συντελείται 
οικονομία στο νερό διότι οι 
ποσότητες που χρησιμοποι-
ούνται κατά μέσο όρο από τις 
μεταποιητικές μονάδες μπο-
ρούν να επαναχρησιμοποιη-
θούν. 

Δυνητικά, το αντλούμενο από τα υπόγεια απο-
θέματα  νερό ,  υπερβαίνει   τα  3.500.000 κυβικά  
μέτρα, δηλαδή 54.000  περίπου κυβικά  ημερησί-
ως  επί  εξήντα πέντε ημέρες. Οι ποσότητες αυ-

τές θα μπο-
ρούσαν να 
χρησιμοποι-
ηθούν στις 
αρδεύσε ις , 
α π α λ λ ά σ -
σοντας  από  
το αντίστοι-
χο  κόστος 
ά ν τ λ η σ η ς 
τους Αγρό-
τες, προστα-
τεύοντας το 
περιβάλλον 
και μετατρέ-
ποντας την 
μόλυνση   σε 
ωφέλεια.

Για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έκανε  
η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 
Π.Ε Ημαθίας, ενημερώνει ο αντιπεριφερειάρχης 
Κώστας Καλαιτζίδης, μετά τις ανακοινώσεις-διαπι-
στώσεις κυβερνητικών βουλευτών, περί ρύπανσης 
της  Τάφρου. 

Στην ανακοίνωση ο κ. Καλαΐτζίδης αναφέρει:
«Γνώριμο φαινόμενο, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, 

οι ανακοινώσεις-διαπιστώσεις κυβερνητικών βου-
λευτών, περί της «Τάφρου 66». 

Θα περίμενα φυσικά να προάγουν λύσεις, αντί 
των προβαλλομένων θεωριών, που περιάγονται, 
μέσω δελτίων τύπου  στα Μέσα Μαζικής Επικοι-
νωνίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ημαθίας και 
Πέλλας. 

Και φυσικά θα περίμενα οι φίλοι βουλευτές να 
επικοινωνήσουν με εμένα και τον θεσμικό ρόλο 
που διαθέτω. 

Δεν είναι του χαρακτήρα μου να επικοινωνώ με 
δελτία τύπου, ούτε και να μην σέβομαι ή να παρα-
κάμπτω τις αρμοδιότητες θεσμών και φορέων, στο 
πλαίσιο μιας ανούσιας επικοινωνιακής προβολής. 

Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να ενημερώσω 
τους πολίτες της Ημαθίας και της Πέλλας, ότι η, 
κατά το νόμο αρμόδια ελεγκτική αρχή, η Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε Ημαθίας, 
προέβη την Παρασκευή 13 Ιουλίου του 2018 σε λή-
ψη δειγμάτων από τα σημεία Η1 (είσοδος τάφρου 
66 στην Π.Ε. Ημαθίας από τα όρια Π.Ε. Πέλλας) 
και Η2 (Έξοδος τάφρου 66 στον ποταμό 
Αλιάκμονα)

Οι μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν 
έδειξαν τα κάτωθι 
στοιχεία:

Για το σημείο Η1 
COD: 16  PH: 7,6 και 
αιωρούμενα στερεά 
35,1

Για το σημείο Η2 
COD:   6  PH: 7,8 και 
αιωρούμενα στερεά 
16

Τα αποτελέσματα 
είναι εντός των φυσι-
ολογικών μετρήσεων 
με σαφή βελτίωση των 
στοιχείων κατά τη ροή 
του νερού από τα όρια 
των Π.Ε. Πέλλας και 
Ημαθίας έως την έξο-
δο της τάφρου στον 
ποταμό Αλιάκμονα.   

Οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες της Π.Ε Ημαθί-
ας, πραγματοποιούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους και ιδιαίτε-
ρα κατά την καλοκαι-
ρινή περίοδο, όλους 
τους απαραίτητους 
ελέγχους, τόσο στις 
βιομηχανίες όσο και 

στους αποδέκτες και 
παρεμβαίνουν όπο-
τε αυτό κριθεί ανα-
γκαίο.

Ε π ι π ρ ό σ θ ε τα , 
σε συνεργασία με 
τους ΤΟΕΒ της Πε-
ριφερειακής μας Ε-
νότητας, ρυθμίζεται 
η οικολογική παροχή 
στην «Τάφρο 66», 
καθώς την περίοδο 
αυτή αυξάνονται και 
οι ανάγκες για άρδευση.

Συγχρόνως, το έργο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας « Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της 
διοχετευτικότητας και συντήρησης των αποστραγ-
γιστικών έργων ποταμού Λουδία και τάφρου 66 
για το έτος 2016» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, 
ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο και σε φάση δη-
μοπράτησης βρίσκεται το αντίστοιχο έργο για τα 
έτη 2018-2019, προϋπολογισμού 738.000 ευρώ, τα 
οποία θα βελτιώσουν την κατάσταση στις εν λόγω 
περιοχές.

Η Π.Ε Ημαθίας, η ΠΚΜ, ο Απόστολος Τζιτζικώ-
στας και εγώ προσωπικά συνεργαζόμαστε με τις 
εκάστοτε κυβερνήσεις για το καλό του τόπου, χωρίς 
να έχουμε σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων, με 
«ημέτερους» και μη.

Επανειλημμένως έχω ενημερώσει  την κυρία 
και τους κύριους βουλευτές της Ημαθίας για την 
δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης να δια-
θέσει ένα σημαντικό ποσό από εθνικούς πόρους 
στην αποκατάσταση του Λουδία από φερτά υλικά, 
δίνοντας οριστική λύση στα πλημμυρικά φαινόμενα 
της περιοχής. Ευελπιστώ ότι θα προστρέξουν και 
οι ίδιοι προς την κεντρική διοίκηση,  συνδράμοντας 
από την πλευρά τους, ώστε να επιτευχθεί αυτή η 
δράση.

Οι  αιρετοί ενός τόπου, είτε αυτοί έχουν βου-
λευτική ιδιότητα, είτε αυτοδιοικητική, οφείλουν να 
επικοινωνούν και να κοινωνούν τα προβλήματα του 
τόπου τους, αναζητώντας πρακτικές λύσεις.

Με ειλικρίνεια, τους καλώ και πάλι να συνεργα-
στούμε για το καλό της Ημαθίας. Το τηλέφωνο μου 
παραμένει πάντα ενεργό, όλο το 24ωρο».

    www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Αναζητούνται αυτόπτες 
μάρτυρες για τροχαίο

Από τους συγγενείς του θανό-
ντος οδηγού του βυτιοφόρου στο 
τροχαίο δυστύχημα, που σημειώ-
θηκε την Παρασκευή 6 Ιουλίου και 
ώρα 16.30 επί της Εγνατίας οδού, 
στον κόμβο του Νησελίου αναζη-
τούνται αυτόπτες μάρτυρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6996 777278 και 6982 555351

Μετά από λήψη δειγμάτων της Τάφρου 66 
«Εντός των φυσιολογικών 

μετρήσεων, με σαφή βελτίωση 
στο τμήμα της Ημαθίας» 

ενημερώνει ο αντιπεριφερειάρχης 
Κ. Καλαιτζίδης

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Να βρεθεί μόνιμη λύση για τη 

ρύπανση της Τάφρου 66»
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τρίτη 

17 Ιουλίου 2018 στις 6.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Μη-
τροπόλεως Βέροιας ο Κων/
νος Παν. Παλπάνας σε ηλι-
κία 80 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

16 Ιουλίου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Αγ. Σάββου (Κυρι-
ώτισσα) Βέροιας ο Παύλος 
Αντ. Χασιώτης του Αντωνί-
ου σε ηλικία 81 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 14 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Νικολάου Φυτειάς 
ο Αντώνιος Τζίμπουλας σε 
ηλικία 94 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΟΥΡΑΝΟΣ

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.

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.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΓΓΟΥ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην πιτσαρία «Παπαγάλος»

«Έφυγε» αιφνίδια 
ο ΠΟΛΙΤΗΣ 

Φίλιππος Σουρλόπουλος
 Έφυγε αιφνίδια από 

τη ζωή, ο Φίλιππος Σουρ-
λόπουλος, δημοσιογρά-
φος,ιδρυτής- εκδότης  της 
εφημερίδας «Ο Πολίτης» 
της Αλεξάνδρειας Ημαθί-
ας, μετά από πτώση, που 
κατέληξε στον σοβαρό 
τραυματισμό του. Δυστυ-
χώς δεν κατάφερε να αντα-
πεξέλθει και «έφυγε» στα 
70 του χρόνια, αφήνοντας  

σύζυγο, παιδιά και εγγόνια, αλλά και συγγενείς και 
φίλους, στον πόνο της απώλειας.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην 
οικογένειά του. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηρο-

κομείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά:
-Την κ.Μυλωνά Παρασκευή,για την ευγενική προ-

σφορά πίτες και γιαούρτια στους Ηλικιωμένους του 
Ιδρύματος ,εις μνήμη Χρυσούλας Μυλωνά-Σερεμέτα.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευ-
γενική προσφορά 12 Kgr Ψαριών , για τις ανάγκες του 
Ιδρύματος.

-Το Αρτοποιείο κ.Φρόσως Χοντραντώνη, για την ευ-
γενική προσφορά εδεσμάτων στο Γηροκομείο Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 50 τεμ.
γιαουρτια.

-Ανώνυμος Κύριος,για την ευγενική προσφορά 1 δο-
χείο τυριού,για τις ανάγκες του Γηροκομείου.

-Την κ.Σοφία Μπαντή,για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος.

-Τους κ.Κων/νο και κ.Παρθενόπη Χατζηβασιλείου,για 
την ευγενική προσφορά είδη ρουχισμού στους Ηλικιω-
μένους του Γηροκομείου ,εις μνήμη Αναστασίας Καρα-
παναγιωτίδου του Γεωργίου

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη του συζύγου και πα-
τέρα τους,με την συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό 
του.

                                    Εκ της Δ/νσεως 

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.



Την πρώτη φάση, 
αυτή της θεωρητικής εκ-
παίδευσης, ολοκλήρωσε 
η αγροτική πρωτοβου-
λία του Διαδριατικού Α-
γωγού Φυσικού Αερίου 
(ΤΑΡ) «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ | 
Ενίσχυση Αγροδιατροφι-
κής Εκπαίδευσης», η ο-
ποία εντάσσεται στο ευ-
ρύτερο Πρόγραμμα Κοι-
νωνικών και Περιβαλλο-
ντικών Επενδύσεων του 
αγωγού στη χώρα. 

Η πρωτοβουλία ΕΥ-
ΔΟΚΙΜΗ ΓΗ, την 
οποία ο ΤΑΡ ως «Α-
γωγός Καλής Ενέρ-
γειας» πραγματοποι-
εί και στις τρεις Περι-
φέρειες της Βόρειας 
Ελλάδας από τις ο-
ποίες διέρχεται, αφο-
ρά σε εκπαιδευτικές και εφαρμοσμένες βιοτεχνολο-
γικές δραστηριότητες. Σκοπός του προγράμματος 
είναι να υποστηρίξει την καλλιέργεια, το μάρκετινγκ 
και την πώληση αγροδιατροφικών προϊόντων ή 
ποικιλιών με δυναμική· προϊόντων που παράγονται 
τοπικά σε περιοχές κατά μήκος της όδευσης του 
αγωγού, όπως μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα, 
ελιές και ελαιόλαδο, αρωματικά και φαρμακευτικά 
φυτά, φασόλια, καρποφόρα δένδρα, πετιμέζι, πιπε-
ριές, και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Η δράση υλοποιείται από την Αμερικανική Γε-
ωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ), ενώ εποπτεύεται από το Ίδρυμα Μπο-
δοσάκη – συνεργάτη του ΤΑΡ στις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές του επενδύσεις στην Ελλάδα. 

Στην ανοιχτή πρόσκληση που ακολούθησε την 
ανακοίνωση τoυ προγράμματος «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ» 
υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον από παραγωγούς 
που ανταποκρίθηκαν στην ευκαιρία να λάβουν επι-
στημονική εκπαίδευση και κατάρτιση σε θεωρητικό 
αλλά και πρακτικό επίπεδο· να βελτιώσουν ή/και 
να εκσυγχρονίσουν 
τις διαδικασίες και 
μονάδες παραγωγής 
τους· να αναδείξουν 
τα προϊόντα τους· και 
να μεγιστοποιήσουν 
εν τέλει το εύρος της 
δραστηριότητάς τους. 

Συνολικά 373 ω-
φελούμενοι –κυρίως 
γεωργοί και κτηνο-
τρόφοι, προερχόμενοι 
από μικρές τοπικές 
μονάδες παραγωγής 
ή συνεργατικά σχή-
ματα– παρακολού-
θησαν εξειδικευμένα 
σεμινάρια από τον 
Ιανουάριο έως τον 
Ιούνιο του 2018. Διά-
στημα κατά το οποίο 
οι επιστήμονες της 
Αμερικανικής Γεωργι-

κής Σχολής παρέδωσαν σχεδόν 1.000 ώρες εκ-
παίδευσης και κατάρτισης ανά τη Βόρεια Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, 

• Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης πραγματοποιήθηκαν 39 εκπαιδεύσεις σε 
τοπικά προϊόντα, όπως αρωματικά και φαρμακευ-
τικά φυτά, ελιές και ελαιόλαδο, πετιμέζι, μέλι και 
μελισσοκομικά προϊόντα (καθώς και σεμινάρια για 
τη σύνδεση μελισσοκομίας και τουρισμού), με τη 
συμμετοχή 87 ατόμων. 

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγ-
ματοποιήθηκαν 80 εκπαιδεύσεις σε αρωματικά 
και φαρμακευτικά φυτά, καρποφόρα 
δέντρα, κτηνοτροφικά προϊόντα, μέλι 
και μελισσοκομικά προϊόντα. Συμμε-
τείχαν 115 άτομα, όπως ο ερασιτέ-
χνης μελισσοκόμος Μανώλης από 
τη Σκύδρα.

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Μα-
κεδονίας, πραγματοποιήθηκαν 80 
εκπαιδεύσεις στις κατηγορίες αρωμα-
τικά και φαρμακευτικά φυτά, καρπο-
φόρα δέντρα, φασόλια, κτηνοτροφι-
κά προϊόντα, μέλι και μελισσοκομικά 

προϊόντα, με 171 συμμετέχοντες.
Η ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ περνάει πλέον στη δεύτερη 

φάση, της πρακτικής εφαρμογής και εξατομικευμέ-
νης υποστήριξης των ωφελούμενων στο χωράφι. 
Από το φθινόπωρο δε, θα ξεκινήσει και η εκπαίδευ-
ση στην επεξεργασία και περαιτέρω διάθεση των 
προϊόντων. Επιδίωξη όλων των συνεργαζόμενων 
φορέων είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα να λει-
τουργήσει ως νέο και καινοτόμο παράδειγμα για 
την ανάπτυξη της περιφέρειας και του αγροτικού 
τομέα στην Ελλάδα ευρύτερα. 
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Συλλυπητήρια από τα μέλη της 
ΝΟΔΕ Ημαθίας για την απώλεια 

του Κωνσταντίνου Παλπάνα
Τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό του Κωνσταντίνου 

Παλπάνα, πατέρα του προέδρου της ΝΟΔΕ Ημαθίας, Πα-
ναγιώτη Παλπάνα εκφράζουν τα μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθίας, 
όπως και των ΔΗΜΤΟ Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρει-
ας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ο Κωνσταντίνος 
Παλπάνας υπήρξε ένας ακέραιος άνθρωπος που διακρί-
νονταν για το ήθος του και την αγάπη του για την οικογέ-
νεια και την πατρίδα. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί 
στον Μητροπολιτικό Ναό της Βέροιας την Τρίτη 17 Ιουλίου 
στις 18:30. 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟ.Δ.Ε Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΖΗΜΑ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
 ΥΠ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι πραγματικοί ΗΓΕΤΕΣ 
στέκονται ακλόνητοι

Δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά 
στην ιστορία του 
ένδοξου έθνους 
μας οι ικανοί, που 
έχουν το χάρισμα 
της ηγεσίας και 
εμπνέουν με την 
παρουσίας τους 
τις λαϊκές μάζες α-
ντί να προκαλούν 
θαυμασμό και να 
α πολα μ β ά ν ο υ ν 
ευρύτατης αποδο-
χής, βρίσκονται α-
ντιμέτωποι με την 
ζηλοφθονία μικρών και ασήμαντων προσωπικοτήτων. 

Δεν είναι καθόλου εύκολο να αντέχεις εκ των έσω πισώ-
πλατα μαχαιρώματα. Δεν μπορεί κανείς να σε κατηγορήσει 
αν δειλιάσει και υποχωρήσεις μπροστά σε έωλες συκοφα-
ντίες και μυθεύματα που προσβάλλουν την κοινή λογική. 
Οφείλεις όμως να προσπαθήσεις. Να εξαντλήσεις όλα τα 
ψυχικά σου αποθέματα και να φανείς αντάξιος της εμπιστο-
σύνης και των προσδοκιών που έχει επενδύσει πάνω σου 
ο πιστός λαός της Μακεδονίας. 

Αυτός που ξεσηκώθηκε αυθόρμητα διαμαρτυρόμενος 
για το ξεπούλημα της Ιστορίας του και που θα συνεχίζει 
κάθε μέρα να υπενθυμίζει με τους αγώνες του σε όλους ότι 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ. 

Ηγέτες σαν τον Μητροπολίτη Βεροίας, που ξεπερνά 
η εμβέλειά τους τα σύνορα της Πατρίδας μας, αποτελούν 
κόσμημα για το έθνος μας και νοηματοδοτούν την διακριτή 
παρουσία τους τις παραδόσεις και τις ιερές παρακαταθήκες 
του Ελληνισμού. 

Είμαστε δίπλα σου Γέροντα ! Μείνε πιστός, μέχρι θανά-
του, «εν οις έμαθες και επιστώθης». 

Στέργιος Μουρτζίλας
Πρόεδρος Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας   

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
του Στεργίου και της Ελένης, το 
γένος Αλεξανδρίδου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΚΑΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, του Νικο-
λάου και της Στεργιανής, το γένος 
Τέρπου, που γεννήθηκε και κα-

τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Αγ. Νικόλαο 
(Μητρόπολη Κασσανδρίας) στη Ν. Σκιώνη Χαλ-
κιδικής.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ του Γεωργίου και της Ελι-
σάβετ, το γένος Αυγερινού, που 
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΓΙΑΝΝΗ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑ, του Δημητρίου και της 
Βασιλικής, το γένος Καλπουζάνη, 

που γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδας και κατοικεί 
στο Μαρούσι Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Λα-
μίας Φθιώτιδας.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του 
προγράμματος του ΤΑΡ «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ»
-Πρακτική εκπαίδευση στο χωράφι, το επόμενο στάδιο

 Η Βασιλική Σωτηροπούλου, Διευθύντρια 
Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών 

Επενδύσεων του ΤΑΡ, στην τελετή λήξης 
των σεμιναρίων μελισσοκομίας.

4. Η γεωπόνος-ζωοτέχνης της Αμερικανικής Γεωρ-
γικής Σχολής, Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου, και ο 

Βλάσης Αδρακτάς, Διαχειριστής του Προγράμματος 
ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ για το Ίδρυμα Μποδοσάκη
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΜΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 6978Γ/21-6-18 έκθεση επίδοσης 
του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Ανδρέα 
Φ. Κοκκαλιάρη κατόπιν εντολής της δικηγόρου Βέροιας 
ΑΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ σαν πληρεξούσια του ΟΤΑ 
με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ κοινοποιήθηκε στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για τον πρώην κάτοικο 
Βεργίνας και ήδη αγνώστου διαμονής Ανδρέα Ψάλτη, πιστό 
αντίγραφο της από 20-6-18 ΑΓΩΓΗΣ απευθυνομένης ενώ-
πιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με την οποία 
ζητά ο Δήμος Βέροιας 1) να αναγνωριστεί αποκλειστικά 
κύριος της επίδικης έκτασης του ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 
160070802024/0/0 εκτάσεως 1.464,20 τ.μ., 2) να διαταχθεί 
η διόρθωση της αρχικής κτηματολογικής εγγραφής στο 
ακίνητο με αριθμό ΚΑΕΚ 160070802024/0/0 εκτάσεως 
1.464,20 τ.μ., 3) να διαταχθεί η επιβολή των εναγομένων 
καθώς και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς ή 
κατέχει στο όνομά του την επίδικη έκταση και να αποδοθεί 
αυτή στο Δήμο Βέροιας και 4) να καταδικασθούν οι εναγό-
μενοι στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου 
δικηγόρου, στη συνέχεια υπάρχει η με αριθμό κατάθεσης 
187/ΤΜ/2018 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κ. Γραμ-
ματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, που τους 
κάνει γνωστό ότι η τελική ημερομηνία κατάθεσης προτάσε-
ων και απόδεικτικών μέσων είναι η 14-12-2018.

Βέροια, 16-7-2018
Η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Βέροιας

Αριστούλα Παπαστάμκου

Συνελήφθη στις 13 Ιουλίου 2018, 
το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθί-
ας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 55χρο-
νος ημεδαπός, καθώς σε έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στην οικία 
του, με τη συνδρομή αστυνομικού 
σκύλου της Διεύθυνσης Αστυνομί-
ας Σερρών, βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους 
16,6 γραμμαρίων και 14 σπόροι 
κάνναβης. Επίσης διαπιστώθηκε 
στην αυλή του σπιτιού του να καλλι-
εργεί 2 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 
2,5 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν 
και κατασχέθηκαν.

Συνελήφθη επίσης την ίδια ημέ-
ρα σε περιοχή της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφά-
λειας Αλεξάνδρειας, 41χρονος ημε-
δαπός, καθώς σε έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε στην οικία του, με τη 
συνδρομή αστυνομικού σκύλου της 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, 
βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 
κάνναβης βάρους 26,9 γραμμαρίων.

Σύλληψη 40χρονου για κλοπή
Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάου-

σας σχηματίσθηκε δικογραφία σε 
βάρος 40χρονου ημεδαπού, καθώς 
όπως προέκυψε από την έρευνα, 
το απόγευμα της 9ης Ιουλίου 2018 
στην Νάουσα αφαίρεσε από κατά-
στημα την τσάντα του ιδιοκτήτη, που 
περιείχε το χρηματικό ποσό των 600 
ευρώ, τραπεζικές κάρτες, κινητό τη-
λέφωνο και άλλα προσωπικά έγ-
γραφα, σύμφωνα με δήλωση του 
ιδιοκτήτη. Τα παραπάνω κλοπιμαία, 
εκτός του χρηματικού ποσού, εντο-
πίστηκαν και αποδόθηκαν στον νό-
μιμο κάτοχο τους. 

Συλλήψεις για κλοπές 
στην Ημαθία

Συνελήφθησαν στις 14 Ιουλίου 
2018 το απόγευμα σε περιοχή της 

Ημαθίας, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 
2 ημεδαποί ηλικίας 20 και 21 ετών, 
καθώς νωρίτερα προσπάθησαν να 
διαρρήξουν επιχείρηση σε περιοχή 
της Ημαθίας, προκαλώντας φθορές, 
χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να α-
φαιρέσουν οτιδήποτε. Επίσης αφαί-
ρεσαν από σταθμευμένο όχημα ένα 
ζευγάρι γυαλιά ηλίου, τα οποία βρέ-
θηκαν στην κατοχή τους και απο-
δόθηκαν στον νόμιμο κάτοχο τους. 
Στην κατοχή του 20χρονου βρέθη-
κε και κατασχέθηκε μικροποσότητα 
κάνναβης. Επίσης κατασχέθηκε και 
το όχημα που χρησιμοποιούσαν.

Επίσης την ίδια μέρα συνελή-
φθη, το βράδυ στην Αλεξάνδρεια, 
από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 26χρονη 
ημεδαπή, καθώς λίγο νωρίτερα α-

φαίρεσε πορτοφόλι από 81χρονο 
ημεδαπό, που περιείχε το  χρηματι-
κό ποσό των 240 ευρώ και διάφορα 
προσωπικά έγγραφα. Τα κλοπιμαία 
εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον 
νόμιμο κάτοχο τους. Επίσης στην 
κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν 31 ναρκωτικά δισκία, χωρίς 
να διαθέτει την απαιτούμενη ιατρική 
συνταγή.

Σε αύξηση των δικαιούχων και μετατροπή επιλα-
χόντων σε δυνητικά δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του «Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» προ-
χώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αγρο-
τική Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας (4η τροποποίηση της αριθμ. 
315045(1274)/27-07-2017), εντάσσονται 634 επι-
πλέον δικαιούχοι και μετατρέπονται 53 επιλαχό-
ντες σε δυνητικά δικαιούχους μετά την αύξηση του 
χρηματοδοτικού σχεδίου του ΠΑΑ (2014-2020) και 
κατά συνέπεια την αύξηση του Προϋπολογισμού 
Δημόσιας Δαπάνης ανά Περιφέρεια. Το 70% της 
επιλέξιμης δαπάνης για τους 634 νέους δικαιούχους 
θα δοθεί ως πρώτη δόση το αμέσως επόμενο χρο-
νικό διάστημα, ενώ η δεύτερη δόση του 30% θα κα-
ταβληθεί μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση 
του επιχειρηματικού σχεδίου. Αναφορικά με τους 53 

δυνητικά δικαιούχους, θα ακολουθήσει επανεξέτα-
ση (α και β αξιολόγηση) μετά την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία έκ-
δοσης της απόφασης των πινάκων για την τελική 
κατάταξή τους σε δικαιούχους και απορριπτόμενους 
του υπομέτρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τη συγκεκριμένη τρο-
ποποίηση, οι πίνακες των δικαιούχων και των δυνη-
τικά δικαιούχων του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση 
Νέων Γεωργών» του «Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» διαμορφώνονται ως 
εξής:

• Επικαιροποιημένος πίνακας δικαιούχων 
για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επι-
πλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 
3.356 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δα-
πάνης 63.669.500 €.

• Επικαιροποιημένος πίνακας δυνητικά δι-
καιούχων για τους οποίους απαιτείται η 
προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο 
πίνακας περιλαμβάνει 53 δυνητικά δικαι-
ούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπά-
νης 973.500 €.

• Επικαιροποιημένος πίνακας α-
πορριπτόμενων με 172 μη επιλέξιμες αιτή-
σεις υποψηφίων.

Στη σχετική απόφαση έγκρισης (ΑΔΑ:ΨΘΥ-
Α7ΛΛ-Ψ7Ξ και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παρούσα) αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υποχρε-
ώσεις και δεσμεύσεις του δικαιούχου, τα χρονο-
διαγράμματα υλοποίησης καθώς και η διαδικασία 
παρακολούθησης, χορήγησης της στήριξης, τροπο-
ποίησης ή μεταβολής της πράξης και ελέγχου και ε-
πιβολής κυρώσεων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της 

δικής του αίτησης ένταξης μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής του Πληροφορικού Συστήματος Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλει 
την αίτηση ένταξης του. Ταυτόχρονα, οι αρμόδιες 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
θα  ενημερώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
κάθε υποψήφιο και το μελετητή του σχετικά με τα 
επόμενα βήματα και τις διαδικασίες που θα πρέπει 
να ακολουθηθούν.

Επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νάουσας πραγματοποίη-
σαν οι μαθητές των Εργαστηρίων της Βιβλιοθήκης της ΕΛΠΝ με αφορμή 
την ενασχόλησή τους με τη θεματική ενότητα «Παιδικά Ατυχήματα». Τα 
παιδιά ευχαριστήθηκαν πολύ την επίσκεψη γιατί είχαν τη δυνατότητα να 
ενημερωθούν για σημαντικά θέματα πυρόσβεσης και αυτοπροστασίας 
από πυρκαγιές. Παράλληλα, παρατήρησαν τα βασικά μέρη της στολής 
των πυροσβεστών, δοκίμασαν τα κράνη τους, είδαν από κοντά τα διά-

φορα πυροσβεστικά οχήματα, θαύμασαν και άγγιξαν τις μάνικες αλλά 
και τον υπόλοιπο εξοπλισμό της πυροσβεστικής και στο τέλος άκουσαν 
τον ήχο της σειρήνας. Όλα αυτά υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του 
αξιωματικού  κ. Μητσιοκάπα Γεωργίου και των υπολοίπων πυροσβεστών, 
οι οποίοι πρόθυμα, με υπομονή και σε απλό λόγο απαντούσαν σε όλα τα 
ερωτήματα των μαθητών.

Τέχνη, Μόδα, Μουσική
 και καλοκαιρινό σκηνικό 
στην γκαλερί Παπατζίκου

Η έκθεση ‘’Δεν πλέκου-
με μόνο τις Τρίτες’’ μετακομί-
ζει στην αυλή της papatzikou 
gallery ‘’εκτός χάρτη’’ -Ελ. Βε-
νιζέλου 43, Βέροια - και σας 
προσκαλούμε την Τετάρτη 18 
Ιουνίου 2018, 8μμ με 12μ,να 
γιορτάσουμε παρέα, γιατί αλ-
λιώς τα καλοκαίρια στην πόλη 
γίνονται βαρετά.

Εμείς βάζουμε Τέχνη, Μόδα, 
Μουσική, και καλοκαιρινό σκη-
νικό. Εσείς βάλτε την καλύτερή 
σας διάθεση και ελάτε να μοιραστούμε την εμπειρία. 

Συμμετέχουν οι εικαστικοί 
Ιάνθη Αγγελίογλου, Σταυρούλα Καζιάλε, Μαρία Παναγιώ-

του, Γιώργος Τσακίρης.
Guests 
Δήμητρα Ταχματζίδου -Art Love Knitwear και Τάσσα 

Γκανίδου
Το URBAN SUMMER αγαπάει τα πλεκτά μαγιό της Δή-

μητρας, τα arty κοσμήματα της Τάσσας και φυσικά τα trendy 
γυαλιά.

Ευχαριστούμε το κατάστημα οπτικών ‘’ENORASIS’’ για 
την συμμετοχή. 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

634 επιπλέον δικαιούχοι νέοι Γεωργοί 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Μαθητική επίσκεψη στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία  Νάουσας

Δενδρύλλια κάνναβης 2,5 μέτρων 
καλλιεργούσε στην αυλή του



Νομίζω αγαπητοί ότι αξίζει να πούμε ολίγα τινά για τον μακαριστό και αγαπητό σε όλους 
μας φίλο Αλέκο Ιωαννίδη (στο εξής Μοναχό π. Αλέξανδρο) με την ευκαιρία 40 ημέρου μνημό-
συνου που θα γίνει στο Μοναστήρι του Προφήτου Ηλία στις 20 Ιουλίου 2018 που βρίσκεται 
κοντά στο χωριό Νεόκαστρο Βέροιας και είναι μετόχι της Ι. Μονής Γρηγορίου του Αγ. Όρους.

Ο Μοναχός π. Αλέξανδρος, αγαπητοί, είχε πολλά χαρίσματα και πολλές αρετές, δοσμένα 
όλα από τον Θεό τον οποίο αγάπησε «εξ όλης της καρδίας του και εξ όλης της ψυχής του...». 
Περιεκτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καρδιά του ήταν ένα «ταμείο αρετών» για τα οποία 
δεν καυχιόταν καθόλου γιατί τα θεωρούσε όλα φυσικά και ανθρώπινα σε όλους εμάς που 
δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τον μιμηθούμε στην εφαρμογή όλων αυτών των αρετών με 
αποκορύφωμα την ταπεινοφροσύνη και την σεμνότητα του που τον διέκριναν στις συντροφιές 
με τους φίλους του μικρούς και μεγάλους, άσημους και επίσημους, φτωχούς και πλούσιους 
και γενικά με όλα τα στρώματα της μικρής μας κοινωνίας της πόλης μας Βέροιας. Ο Μοναχός 
π. Αλέξανδρος δεν έκανε διακρίσεις σε κανένα. Για όλους ήταν ο αγαπητός φίλος, ο πράος, 
ο γλυκύς, ο πάντοτε αόργητος και μειλίχιος στα λόγια του, ο σεμνός στη συμπεριφορά του 
και ανεκτικός στους δύστροπους και δύσκολους χαρακτήρες. Δεν τον είδαμε ποτέ -μα ποτέ 
να θυμώνει, να οργίζεται ή να υψώνει τη φωνή του και να διεκδικεί το δίκαιο του- Όχι! Δεν 
ήταν πείσμων, εγωιστής, εριστικός στα λόγια του, στις κινήσεις του, στην όλη του συμπε-
ριφορά. Το χαμόγελο στα χείλη του «σήμα κατατεθέν». Όλοι ήθελαν την συντροφιά του και 

τη φιλία του, σε όλους ανεξαιρέτως ήταν 
αγαπητός. Στη κηδεία του που έγινε στον 
Προφήτη Ηλία -όπου και ο τάφος του- όλοι 
είχαν να πουν ένα καλό λόγο γι’ αυτόν. Ο 
κόσμος αυτός που βρέθηκε στην κηδεία 
του και την ταφή του μιλούσε για τον καλό 
χαρακτήρα του, τη γλυκύτητα των λόγων 
του και την απέραντη αγάπη του που είχε 
για όλους εμάς. Στο είδος του χαρακτήρα 
του να τι γράφει ένα περιοδικό στο οποίο 
ήταν και συνδρομητής και το μελετούσε 
ανελλιπώς, για την πολλή αγάπη του στον 
περίγυρο των φίλων του. Λέγει λοιπόν το 
περιοδικό: «Ο άνθρωπος της αγάπης 
δεν δυσκολεύεται να πλησιάσει και να 
συναναστραφεί ανθρώπους που είναι 
άσημοι κατά κόσμον. Δεν τους κατα-
φρονεί αλλά τους διακονεί θυσιαστικά. 
Δείχνει αμέριστη την αγάπη του χωρίς 
να κάνει διακρίσεις, χωρίς να λογαριά-
ζει κόπους και θυσίες, χωρίς να περι-
μένει ανταπόδοση. Μιμείται το αιώνιο 
πρότυπο μας τον Κύριο και Θεό μας, ο 
οποίος κανένα δεν αποστρεφόταν, με 
όλους αναστρεφόταν κι απ’ τον ακένω-
το πλούτο της καρδιάς Του χάρισε σε 
όλους τα δώρα της θείας αγάπης Του». 
Ναι! αυτός ήταν ο Μοναχός π. Αλέξαν-
δρος. Ένα υπόδειγμα ζωής και αρετής 
για τον καθένα μας.

Ας μας επιτραπεί τώρα να απευθυνθούμε στον ίδιο και να του πούμε: «Οι γονείς σου 
πάτερ που σε ανέθρεψαν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» θα είναι πολύ ευχαριστημέ-
νοι και ευτυχισμένοι από τη διαγωγή που επέδειξες στην κοινωνία της Βέροιας και όπου 
αλλού σε καλούσε το καθήκον. Θα έλεγε κανείς ότι αύξησες και μετέβαλες τις καλές συμ-
βουλές και νουθεσίες τους σε δένδρο αγλαόκαρπο με γλυκείς και εύχυμους καρπούς και 
θα έχεις «καλήν απολογίαν εν ημέρα κρίσεως» ενώπιον του Κυρίου την οποίαν ευχόμεθα 
να έχουμε και όλοι εμείς οι ζώντες και περιλειπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου, για 
να συμψάλλουμε όλοι μαζί τον χριστιανικό ύμνο, που λέγει σε αρχαΐζουσα γλώσσα: «Ναι 
εκεί, ναι εκεί (δηλαδή στη βασιλεία του Θεού) θέλομεν ποτέ συναντηθεί ω πατρίς ουράνια 
τρισευδα;iμων και τρις ποθητή!

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ φίλε και Μοναχέ π. Αλέ-
ξανδρε, αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη.

Ο ποτέ φίλος και συγκάτοικος
 στην πολυκατοικία μας 

Δημ. Σαββίδης
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Διανομή βρεφικών 
ειδών μέσω του 

προγράμματος ΤΕΒΑ 
αύριο σε 

ωφελούμενους 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

O Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με την Π.Ε. Η-
μαθίας πρόκειται να πραγματοποιήσει την Τετάρτη 18 Ι-
ουλίου διανομή βρεφικών ειδών για παιδιά των ωφελού-
μενων του προγράμματος (ΚΕΑ -ΤΕΒΑ) έως δύο ετών.

Στην Αλεξάνδρεια, τα ωφελούμενα παιδιά του προ-
γράμματος είναι 173.

Σημεία διανομής για το Δήμο Αλεξάνδρειας ορίστηκε 
το πρώην κοινωνικό παντοπωλείο Δ. Αλεξάνδρειας δί-
πλα στη δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Ελευθέ-
ριου Βενιζέλου 2 Αλεξάνδρεια.

 Η διανομή θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη, 
18 Ιουλίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι και 
οι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ έχουν ειδο-
ποιηθεί τηλεφωνικά ή με sms. 

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του το 
βιβλιάριο κοινωνικής του ασφάλισης ή άλλο επίσημο 
έγγραφο, από όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α του.

 Όπως ορίζει το πρόγραμμα, σε περίπτωση που ο ω-
φελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως 
στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμ-
βάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση 
με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ...

-Ο Αλέκος Ιωαννίδης με τον Ηγούμενο της μονής 
Γρηγορίου του Αγ. Όρους, πανοσιολογιώτατο π. 
Χριστοφόρου, πριν την κουρά του.

-Με τον αδελφό του μακαριστό ιερομόναχο π. Ιωα-
κείμ σε παλαιότερη φωτογραφία στο Αγ. Όρος

-Την ημέρα της κουράς του, του εύχονται 
«καλό παράδεισο» στη Μονή Προφήτη Ηλία 
στο Νεόκαστρο Μελίκης



Ολοκληρώθηκε  με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή
15 Ιουλίου 2018 ο 8ος αγώνας ορεινού τρεξίματος
Ξηρολιβάδου.Με άριστες καιρικές συνθήκες, 500
δρομείςστήθηκανστην γραμμή εκκίνησηςδημιουρ-
γώντας ρεκόρσυμμετοχών για την διοργάνωση.Ο
αγώνας ξεκίνησεστις 9:25π.μ, η διαδρομήηοποία
ήτανόλημέσαστοπευκοδάσοςάφησετιςκαλύτερες
εντυπώσειςστουςξένουςδρομείςκαιέφυγαναπότο
Ξηρολίβαδομε την υπόσχεση να επιστρέψουν του
χρόνου. Στις 9:00π.μ. έγινε αγώνας 1200μ μικρών
παιδιώνηλικίαςαπό6έως15ετώνκαι τοχάρηκαν
μικροίκαιμεγάλοιαφούπολλοίγονείςέτρεξανμετα
παιδιάτους.Οαριθμόςτωνσυμμετεχόντωνπαιδιών
άγγιξετα300μαθητές.

Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων ο
ΔήμοςΒέροιαςκαιτοτμήμαΚΕΠΑδιοργάνωσαντο
βράδυ τουΣαββάτου στο δάσος τουΞηρολιβάδου
στηνπεριοχήπηγαδίτσα ,συναυλία με το μουσικό
συγκρότημα cozaMostra.Πλήθος κόσμουπαρακο-
λούθησετηνσυναυλίασ’έναμαγευτικοπεριβάλον.

Οφετινόςαγώναςηταναφιερωμένοςστημνήμη
τουΒεροιώτηδιακεκριμένουαθλητή, ανθρώπου και
φίλουΓΙΑΤΣΕΚΜΠΟΚΟΤΣ

ΤηνευθύνητηςδιοργάνωσηςτηνείχεοΣύλλογος
δρομέωνΒέροιας με ουσιαστικόσυνδιοργανωτή το
Αθλητικό τμήμα τουΔήμουΒέροιας  Κ.Α.Π.Α.Με
την αμέριστη βοήθεια τηςΑντιδημαρχίας καθαρι-
ότητας  ανακύκλωσηςπεριβάλλοντος &πολιτικής
προστασίας  , την τεχνικήυπηρεσία τουΔήμουΒέ-
ροιας (για τηνπαραχώρηση κιγκλιδωμάτων)   , της
ΛΕΜΟΒ, Της ομάδαςmotorsSportsTeam (River
enduro), τονΠΟΞ (πολιτιστικό όμιλοΞηρολιβάδου)

, ΤονΛαογραφικό σύλλογο ντοπίωνΜακροχωρίου
καιπερίχωρων,οοποίοςφρόντισετηνσίτισηκαιτο
ψήσιμο1700κομματιώνκρεάτων,τηνιδιωτικήκλινι-
κήΕυαγγελισμόςγια τηνπαραχώρηση τουασθενο-
φόρου, τον ΙατρόΠαθολόγοΑποστολίδηΔημήτριο ,
μελήτουΣυλλόγουδρομέωνΒέροιας,τουςνεαρούς
αθλητέςτουτμήματοςστίβουκαιτουςκατοίκουςτου
χωριούμετιςειδικέςυπηρεσίεςτους.

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελεσματα του ΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιας

αποτον8οαγώναορεινούτρεξίματοςΞηρολιβάδου
Μεπολυάρυθμη ομάδα 48 δρομέωνσυμμετείχε

στονδικότηςαγώναοΣύλλογοςδρομέωνΒεροιας
Τααποτελεσματα βγηκαν με βαση τις δηλωσεις

τωνιδιωντωνδρομεων,Ανδενβρισκετεστηνλιστα
καποιοςαποτονΣυλλογοτότεδεντοδηλωσεοιδιος
στηνεγγραφητουμεαποτελεσμαναμηντονδωκα-
τατηνεκδοσητωναποτελεσματων

rank agegrouprank lastname firstnameclub
Finish_nettime

101ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΗΛΙΑΣΣΔΒΕΡΟΙΑΣ1:00:56
132ΒΕΡΓΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

-Sportstraining-Karagiannis1:01:52
23 6 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -

Sportstraining-Karagiannis1:04:53
25 6 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -

Sportstraining-Karagiannis1:05:10
48 11 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -

Sportstraining-Karagiannis1:09:31
6214ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

-Sportstraining-Karagiannis1:11:29
63 15ΤΖΙΩΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣ.Δ.ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ-Sportstraining-Karagiannis1:11:30
65 13ΤΟΛΙΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣ.Δ.ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ1:11:38
7316ΤΖΙΜΑΣΓΙΑΝΝΗΣΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

-MakridisTeam1:13:01
96 19 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Δ.

ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis
1:14:52

98 22ΤΖΙΜΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.
ΒΕΡΟΙΑΣ-MinasCoaching1:15:10

102 12ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -Sportstraining-Karagiannis
1:15:25

11525ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣ.Δ.
ΒΕΡΟΙΑΣ1:16:01

11418ΜΑΡΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣ.Δ.ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ-Sportstraining-Karagiannis1:16:06

12024ΛΙΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣ.Δ.ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ-Sportstraining-Karagiannis1:16:31

127 4ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-MakridisTeam1:17:26

1685ΗΛΙΑΔΟΥΦΩΤΕΙΝΗΣ.Δ.ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ-MakridisTeam1:19:58

176 27ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΣ.Δ.
ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis
1:20:13

186 37 ΜΑΥΡΑΓΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-GIANNOULAKISTRAINING
1:20:24

197 40 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΕΤΙΟΣ
Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -Sportstraining-Karagiannis

1:21:19
20121ΜΠΙΖΕΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΔΡΟ-

ΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣ1:21:39
210 36 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΣ.Δ.ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ-MakridisTeam1:22:46
215 47ΤΣΑΚΕΛΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

1:23:14
221 25ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

1:24:06
226 26 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ-Sportstraining-Karagiannis1:24:21
240 7 ΓΚΟΝΤΟΥΡΑΑΘΑΝΑΣΙΑ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

1:25:08
26347ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣΑΝΤΩΝΗΣΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

-Sportstraining-Karagiannis1:26:52
26832ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΔΒΕ-

ΡΟΙΑΣ1:27:07
265 54 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣΣ.Δ.ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ1:27:11
27734ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

1:27:57
278 35ΜΠΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

1:27:57
272 28ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

1:28:15
280 58 ΣΑΜΑΡΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -

Sportstraining-Karagiannis1:28:23
29412ΣΙΜΙΤΖΗΜΑΡΙΑΣΔΒΕΡΟΙΑΣ1:29:12
28960ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

1:29:22
303 64 ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -

Sportstraining-Karagiannis1:29:35
304 65 ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

1:30:07
344 58 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -Sportstraining-Karagiannis
1:33:10

343 15ΤΖΑΜΠΑΖΚΑΜΑΡΙΑ Σ.Δ.ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ-Sportstraining-Karagiannis1:33:11

34538ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΖΑΦΕΙΡΗΣΣ.Δ.
ΒΕΡΟΙΑΣ1:33:38

412 90 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ1:41:17

42020ΠΑΠΑΤΑΤΙΑΝΗΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-
MakridisTeam1:42:06

431 20 ΣΒΑΡΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΕ-
ΛΕΝΑ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-
Karagiannis1:44:53

43367ΑΝΑΝΙΑΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΣ.Δ.ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ-MakridisTeam1:44:59

477 32 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ
Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -Sportstraining-Karagiannis
2:29:58

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς
μαςπου χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε
ναανταπεξέλθειοικονομικάκαιπρακτικάη
διοργάνωση:

•ΜέγαςΧορηγός ο Συνεταιρισμός δια-
χείρισηςσυνιδιοκτησίαςΞηρολιβάδου

•ΤοcaféMcoza
.TοναγροτικόςΣυνεταιρισμόςΜέσης
.ΤηνεταιρείαAerialnet
•ΤουςφούρνουςΚογια (χορηγία βλάχι-

κηςπίτας)

.ΤηνεταιρείαΙΟΛΗγιατηνπαροχήνερών
•ΤοπερίπτεροΛαδομύλων
.τοπρατήριοκαυσίμωνΕΚΟΚΑΛΙΑΡΙΔΗΣ
•ΤοΖαχαροπλαστείοLIDO
.επαγγελματικοίεξοπλισμοίΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
.το κρεοπωλείο ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ (για την παροχή

κρεάτων)
.το κρεοπωλείοΕιλικρίνειαΚΑΔΟΓΛΟΥ  (για την

παροχήκρεάτων)
.τακατεψυγμέναΥδρόγειοςΚΑΔΟΓΛΟΥ(γιατην

παροχήκρεάτων)
•TηνεταιρείαParmalat
.ΤοζαχαροπλαστείοΚΡΙΑΡΑΣ
.τοκατάστημαστοΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΝΤΟΥΚΑΤΑ
•ΤοκατάστημααθλητικώνειδώνστηνΒέροιαspotteam
•Tην εταιρεία 3ATHLETS για τηνπαροχη ηλε-

κτρολυτών(ισοτονικωνπoτών)καιδώρων3ζευγά-
ριακάλτσεςσε3δρομείςμετάαπόκλήρωση)

.τοκατάστημαλουλουδιώνΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ευχαριστούμε επίσης τους υποστηρικτές της δι-

οργάνωσης:
•Λαογραφικός σύλλογος ντοπίωνΜακροχωρίου

καιπεριχώρων
•ΤηνιδιωτικήκλινικήΕυαγγελισμόςγιατηνπαρα-

χώρησητουασθενοφόρου
•ΤηνΛΕΜΟΒ
•motorsSportsTeam(Riverenduro)
•Σ.Χ.Ο.Βέροιας
.τηνΒΕΣΠΑclub
•ΧορηγόςεπικοινωνίαςVERIANET
•Ευχαριστούμε επίσης όλο τον τοπικό τύποπου

συμπαραστέκεται και είναι δίπλα μας σε όλες τις
δράσειςκαιανακοινώσειςμας

CMYK
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CMYK

Ρεκόρσυμμετοχήςστον8οδρόμοΞηρολιβάδου
Αποτελέσματα των δρομέων του Συλλόγου Βέροιας

Ευχαριστήριο στους χορηγούς



CMYK
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Είναι η τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή 
του τμήματος ρυθμικής του «Φιλίππου 
Βέροιας» σ’ αυτήν την μεγάλη ευρω-

παϊκή γιορτή της γυμναστικής, αφού πριν 
4 χρόνια είχε πάρει μέρος στο 9ο Eurogym 
στην Σουηδία και πριν 2 χρόνια στο 10ο 
Eurogym στην Τσεχία. Τα κορίτσια του 
τμήματος είναι μια από τις 10 ομάδες που 
θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο 11ο 
Eurogym που θα γίνει στην πόλη Λιέγη του 
Βελγίου.

H εν λόγωαθλητική διοργάνωση είναι η μεγαλύτερη εκ-
δήλωσητηςευρωπαϊκήςγυμναστικήςγιατουςνέουςαπό12
ετώνκαιπάνω.ΗαρμόδιααρχήείναιηΕυρωπαϊκήΟμοσπον-
δία Γυμναστικής, η οποία πραγματοποιείται κάθε δεύτερο
χρόνο και η συνάντηση του 2018 θα είναι το 11ο όπου θα
συμμετέχουνπάνωαπό5000αθλητέςκαιαθλήτριεςαπόόλη
τηνΕυρώπη!Εκτόςόμωςαπότο6λεπτοπρόγραμμαπουθα
παρουσιάσει κάθεομάδαθαυπάρχουνσεμινάρια γυμναστι-
κής,ακροβατικήςκαιχορού,πολύτιμεςγνώσειςκαιεμπειρίες

γιακάθεαθλητή!
Ηαρχήθα γίνει τοΣάββατο 14 Ιουλίουμε τοEuropean

GymFor LifeChallenge, μία καινούργιαδιοργάνωση τύπου
“Contest”,όπουθαλάβουνμέροςδέκαελληνικέςομάδες,εκ-
προσωπώνταςεννιάσυλλόγουςκαιφορείς(Α.Π.Σ.Φίλιππος
Βέροιας,Α.Σ.Πρωτοπορία–ΕλληνοαγγλικήΑγωγή,Π.Κ.Ε.Γ.
Αίας,Α.Σ.ΜέγαςΑλέξανδροςΑθηνών,ΕκπαιδευτήριαΔούκα,
Φ.Ο.Μ.Κότινος, οΚΑΠΑΔήμουΦιλοθέης-Ψυχικού, Γ.Α.Σ.
Περιστερίου Ειρήνη και ο Ο.Α.Λαυρίου με δύο ομάδες,
“Miners”και“Avatar”).

ΤακορίτσιατηςρυθμικήςτουΦιλίππουκαιοιπροπονήτρι-
εςτουςΜωυσιάδουΚατερίνα,ΧαβιαροπούλουΗρώκαιΜα-
ρίαΠαυλίδουδηλώνουνενθουσιασμένεςπουθαξαναζήσουν
αυτήν τηνμοναδική εμπειρίαμε τιςαθλήτριες τουςαλλάκαι
πανέτοιμεςγιααυτήτηνπρόκληση.

«Είμαστεπολύχαρούμενεςαλλάκαιπανέτοιμεςκαιθαέ-
χουμεμιαόσοτοδυνατόνπιοόμορφηπαρουσίασαυτήντην
γιορτήτηςευρωπαϊκήςγυμναστικής!»θαπεισύσσωμηόληη
ομάδαηοποίααποτελείταιαπότιςαθλήτριεςΠαπανώταΔή-
μητρα ,ΠινακούδηΡοδόπη,ΠατσιαβούραΜερόπη,Καγκε-
λίδουΝάντια,ΕμμανουήλΕλένη,ΚατσικάρηΣοφία,Πανίδου
Σοφία,ΣαράφηΣτεφανία,ΤσαλουκίδουΟλγα,ΦασίδουΞένια,
ΜαρίαΒαλκαφώτη,ΚριαράΕλπίδα,ΖουμπουλίδουΕυγενία,
ΜωυσιαδηςΕυάγγελος,Παντελίδης Ίκαρος καιΣαμψωνιδου
Ειρήνη».

Στο Ρίο της Αχαίας πραγ-
ματοποιήθηκε από τις 
3-9 Ιουλίου το πανελ-

λήνιο ατομικό πρωτάθλημα 
σκάκι νέων-κορασίδων. Ο  
Μιχάλης Καραμίχος ήταν ο 
μοναδικός ημαθιώτης που 
συμμετείχε και αγωνίστηκε 
στην κατηγορία κάτω των 12 
ετών.

Ονεαρόςσκακιστής κατάφερενακα-
ταταγεί 12οςαπό τουςσυνολικά49σκα-

κιστέςστηνκατηγορίατου,πετυχαίνοντας
σκορ5,5/9.Το«ιδιαίτερο»στηνφετινήδι-
οργάνωσηήτανότισυμμετείχεκαιημητέ-
ρατουνεαρούΜιχάλη,ΒέραΑβραμίδου,
διευθύντρια του 5ου δημοτικούσχολείου
Νάουσας,ωςδιαιτητήςστουςαγώνεςκαι
μάλισταταπήγεπολύκαλά.Επίσηςαξίζει
νααναφερθείότιηΒέραΑβραμίδουήταν
η μία από τους δύο μόνο διαιτητές που
συμμετείχαναπό τηνΒ.Ελλάδα,αφούοι
υπόλοιποιήταναπότηνΠελοπόννησοκαι
Στερεά.Ναευχηθούμεστοσκακιστικό«οι-
κογενειακό ντουέτο» μαμάς και γιού,  να
συνεχίσειναέχεισυμμετοχέςκαιεπιτυχίες
καισεάλλεςδιοργανώσεις!

Στο Βέλγιο η ομάδα ρυθμικής 
γυμναστικής του Φιλίππου

«Οικογενειακήυπόθεση»
τοπανελλήνιοσκακιστικό

πρωτάθλημανέων

Ηπροπονητικήομάδα
τηςΑΕΠΒέροιας
μεεπικεφαλής

τονΣτέφανοΓαϊτάνο

ΤοτεχνικόteamπουθακαθοδηγήσειτηνΑ.Ε.ΠΒέροι-
αςστις αγωνιστικές τηςυποχρεώσεις τηνποδοσφαιρική
περίοδο2018-2019αποτελείτεαπότους:

•ΣτέφανοΓαϊτάνο-ΤεχνικόΔιευθυντή-
•ΔημήτρηΧριστοφορίδη–Προπονητή-
•ΑντώνηΚαρολίδη–ΣυνεργάτηΠροπονητή-
•ΚατερίναΓαϊτάνου–ΥπεύθυνηΦυσικήςκατάστασης,

ατομικώνπρογραμμάτων-
•ΠαναγιώτηΠαναγιωτούλα–ΠροπονητήΤερματοφυ-

λάκων-
Ηπρώτησυγκέντρωσητηςομάδοςθαπραγματοποι-

ηθείτηνΤετάρτη01Αυγούστου2018καιώρα18:00στα
γήπεδατηςΡαχιάς.

Πληροφορίες:
•ΣτέφανοΓαϊτάνο-ΤεχνικόΔιευθυντή-6977255837-
•ΔημήτρηΧριστοφορίδη–Προπονητή-6974938732-

2ος στα 400μ.
ο Κώστας Κουτσούκης 

στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα

Έγινε το σαβ-
βατοκύριακοστην
Πάτρα τοπαν/νιο
πρωτάθλημαστί-
βου ανδρών γυ-
ναικών.ΟΦίλιπ-
πος συμμετείχε
με τρεις αθλητές
του.

Ο  ν ε α ρ ό ς
Κουτσούκης Κώ-
στας για δεύτερη
συνεχόμενη χρο-
νιά τερμάτισε2ος
στα400μέτραμε
επίδοση 48’’07
και 9ος στα 200
μέτραμε22’’19.

Ο έφηβοςΒα-
λεντίνος Γουλά-
ρας στα 110 μ.
εμπόδια τερμάτι-
σε11οςμε15΄΄12
και ο δεκαθλητής
ΣτίβενΣκαρβέλης
13 ος στο δίσκο
με44.97μέτρα
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British GP-Silverstone
ΠερίπατοςSebastianVettel&FerrariστοσπίτιτουHamilton….
O Sebastian Vettel “έκλεισε” το 

“σπίτι” του Lewis Hamilton 
στο Βρετανικό Grand Prix 

κάνοντας μια πρωταθληματική εμφάνι-
ση και μη μπορώντας πλέον να αμφι-
σβητήσει ότι η Scuderia Ferrari έχει 
το ταχύτερο μονοθέσιο. Θριαμβευτής 
από τη μία ο Vettel & κλαμμένος 
ο Hamilton καθώς δεν μπόρεσε να 
χωνέψει την ήττα του και να κατη-
γορεί τον Kimi Raikkonen (οποίος 
θύμισε τον οδηγό – μαχητή του 2007) 
ότι τον χτύπησε σκοπίμως για να 
βοηθήσει τον Vettel να κερδίσει τον 
αγώνα. Βέβαια  η απάντηση ήρθε από 
την κυρία Raikkonen Mintuu η οποία 
με προσωπική ανάρτηση της στο 
instagram είπε στον Hamilton ότι αν 
δεν ξέρεις να χάνεις καλύτερα ασχολή-
σου με το μπαλέτο(!!!!). Αλλά ας θυμη-
θούμε με χρονική σειρά τι συνέβη στο 
Βρετανικό Grand Prix….

FreePractice1
ΟLewisHamiltonήτανο ταχύτεροςοδηγόςστη

πρώτηπερίοδο ελεύθερωνδοκιμών για τοGP της
ΜεγάληςΒρετανίας, με τηνMercedes να κάνει το
1-2.

ΟΒρετανόςστονεντόςέδραςαγώνατου,ξεκίνη-
σεφορτσάτος και θέλοντας να ξεχάσει τον τραγικό
αγώνατηςΑυστρίας,πήρετην1ηθέσημετονταχύ-
τεροχρόνοστηπρώτηπερίοδοελεύθερωνδοκιμών
στηπίστα τουSilverstone.Oοδηγός τηςMercedes
με την soft γόμα ελαστικών, έγραψε το 1:27.487
και έθεσε τον ρυθμό στο τριήμερο. Στην 2η θέση
ακολούθησε οValtteri Bottas με την δεύτερηW09,
οοποίοςήταν0.367sπιοαργόςαπότονteammate
του, αλλά έβαλε δυνατέςβάσεις για τησυνέχεια.Ο
SebastianVettelμετηνFerrariSF71-Hολοκλήρωσε
στην 3η θέση με την αναβαθμισμένηFerrari, αλλά
ήταν λίγοπαραπάνωαπόμισόδευτερόλεπτοπίσω
απόταασημίμονοθέσια.

Ακολούθησε οDanielRicciardoμε τηνRedBull
RB14, ενώ ο Kimi Raikkonen έκλεισε την πρώτη
5άδατουFP1.OMaxVerstappenήτανομόνοςπου
δενέγραψετονταχύτεροχρόνοτουμετηνsoftγόμα,
αλλά έμεινεπολύ κοντάστους υπόλοιπους.Δυστυ-

χώς για τον ίδιο, αναγκάστηκε να σταματήσει το
μονοθέσιότουστοτέλοςτηςδιαδικασίας,έπειτααπό
μηχανικόπρόβλημα,πιθανόταταστοκιβώτιο.

Best of theRest ήταν οRomainGrosjean, o ο-
ποίος έμεινε 1.8sπίσωαπό την κορυφή, αλλά είχε
ατύχημα στην στροφή 1, έπειτα απόπάτημα στο
σαμαράκι που του απέτρεψε να απενεργοποιήσει
τοDRS.Ακολούθησαν οι οδηγοί της Force India,
ενώτηνπρώτη10άδαέκλεισεοLanceStrollγιατην
εντυπωσιακήγιατηνώραWilliams.

Θετική εμφάνιση τουMarcusEricssonστην 11η
θέση, ενώαρνητική έκπληξη οι δύοRenault και οι
δύοMcLarenπου βρέθηκαν στοπίσω μέρος του
grid.

FreePractice2
ΟSebastianVettelήτανοταχύτεροςοδηγόςτην

ΠαρασκευήστηνπίστατουSilverstone,καθώςβρέ-
θηκεστηκορυφήτωνχρόνωνστηδεύτερηπερίοδο
δοκιμών.

ΟΓερμανόςμε τηνFerrariSF71-Hβρήκε τη τα-
χύτηταπου ήθελε και με την soft γόμα ελαστικών,
βελτιώθηκε σημαντικά για να πάρει την 1η θέση
στηδιαδικασία.Οχρόνοςτουήτανστο1:27.552και
σημειώθηκε σχετικά νωρίς στη διαδικασία, με την
ομάδα ναστρέφεται αμέσωςστονρυθμόαγώνα.Η
Ferrari πήρε τοπροβάδισμα, οVettel έσπασε την
κατάρα να μην είναι ταχύτερος τηνΠαρασκευήσε
FP1καιFP2καιοιεπόμενεςημέρεςθαείναιαπρό-
βλεπτες.ΟLewisHamiltonβρέθηκεστη2ηθέσητης
κατάταξης,μετονΒρετανόναείναιμόλις0.187sπιο
αργόςαπόαυτόντηςScuderiaκαισίγουραθέλεινα
βελτιωθεί αύριο.Το θετικό για τουςπρωταθλητές,
είναιπωςο ταχύτεροςχρόνος τουςήτανπιοαργός
σεσχέσημετοπρωί,αλλάγιατηνώραδενέχουντο
προβάδισμα.ΟValtteriBottasβρέθηκεστην3ηθέση
τηςκατάταξης,μετονKimiRaikkonenναακολουθεί
στην 4η θέση, σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μακριά
απότηνκορυφή.

ΟDanielRicciardo έκλεισε τηνπρώτη5άδα, με
τηνRedBull ναβλέπειμόλις έναμονοθέσιό τηςνα
γράφει χρόνους και να μένει μακριά σε χρόνους.
Θετική έκπληξη η 6η θέση τουFernandoAlonso ο
οποίοςήτανοBestoftheRest,αλλά1.7sπιοαργός
από τον κορυφαίο χρόνο.Πίσω τουακολούθησε ο
NicoHulkenberg με τηνRenault να βελτιώνεται σε
σχέσημετοQ1,ενώτην10άδαέκλεισανοιEsteban
Ocon,SergioPerezκαιCharlesLeclerc.

ΟRomainGrosjeanδενσυμμετείχεστοFP2κα-
θώςηομάδατουάλλαξεσασίμετάτοπρωινόατύχη-
μα,ενώοMaxVerstappenείχεέξοδοστηπρώτητου

προσπάθεια,ηοποίαέβαλετέλοςστηνημέρατου.

FreePractice3
ΟLewisHamiltonήτανο ταχύτεροςοδηγόςστη

τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών για τοGP
τηςΜ.Βρετανίας,με τηνFerrari να είναιαπίστευτα
κοντά.

ΟΒρετανόςεπέστρεψεστηκορυφήεντόςέδρας
καιθέλειναμείνειεκεί,γράφονταςτονταχύτεροχρό-
νοτουτριημέρουμέχριστιγμής.Τοφράγματου1:27
έσπασε,μετονHamiltonναγράφειτο1:26.722που
του έδωσε την 1η θέση.ΟKimiRaikkonenμε την
Ferrari ολοκλήρωσεστην 2η θέση της διαδικασίας
καιήταν0.093sπίσωαπότονοδηγότηςMercedes,
με τη διαφορά να είναιπολύμικρή και τη μάχη να
αναμένεταιμεγάληστοQ3.

Οι Valtteri Bottas και Sebastian Vettel ακολού-
θησανστις θέσεις  3 και 4, με τονΓερμανόναμην
κάνει δεύτερηπροσπάθεια με νέοφρέσκοσετ της
soft γόμας.Οι δύοRedBull έμεινανπάνω από 1
δευτερόλεπτομακριάαπό την κορυφή και έκλεισαν
στιςθέσεις5και6.

Εντυπωσιακή η εμφάνιση της Sauber, με τον
CharlesLeclercναείναιστην7ηθέση,μπροστάαπό
τις δύοHaas, ενώοMarcusEricsson ολοκλήρωσε
τηνπρώτη10άδα.

Άκρως τρομακτικό ατύχημα είχε ο Brendon
Hartleyστοπρώτο15λεπτο,με τονοδηγό τηςToro
Rossoναέχειαστοχίατηςεμπρόςανάρτησηςκαινα
χτυπάμεδύναμηστοντοίχο.

Qualifying
ΟLewisHamilton ήταν ο μεγάλοςπρωταγωνι-

στής στις κατατακτήριες δοκιμές για τοGP τηςM
Βρετανίας,καθώςεπικράτησεέπειτααπόμιαμεγάλη
μάχη.

Ο Βρετανός ήταν τρομερός στη τελευταία του
προσπάθεια, είχεαπίστευτορυθμό και όπωςσυνη-
θίζειστοSilverstone, έβγαλε το κάτιπαραπάνωκαι
πανηγύρισετην6ητουpolepositionστησυγκεκριμέ-
νηπίστα.Πλέονοσυνολικόςτουαριθμόςέφτασετις
67καικατέχειτονέορεκόρπίσταςστο1:25.892και
ήταν 0.044s μπροστάαπό τονSebastianVettel.O
Γερμανόςέδωσεμιαεκπληκτικήμάχημετοναντίπα-
λότου,όμωςπαρέμεινεστηνμόλιςμίαpoleposition
πουείχεπάρειτο2010.Αύριοόμως,οιδύοδιεκδικη-
τέςτουτίτλουθαεκκινήσουναπότηνπρώτησειρά,
μετηνμεταξύτουςμάχηνααναμένεταιτεράστιακαι
πάνωαπ’όλααπρόβλεπτη.ΟKimiRaikkonenολο-
κλήρωσεστην3ηθέσηκαιέμεινεμόλις0.098sπίσω
απότονHamiltonσεμιααπότιςπιοκλειστέςμάχες
πουέχουμεδειτατελευταίαχρόνια.

ΟValtteri Bottas δεν κατάφερε κάτι καλύτεροα-
πότην3ηθέσημεένανκακότελευταίογύρο,όμως
ήταν μπροστά από τις δύο Red Bull που με τον
Verstappen έμειναν 0.7s μακριά από την κορυφή,
ενώοRicciardo είχεπρόβλημαμε τοDRS.Οι δύο
Haas έκλεισαν την τέταρτη σειρά, με τονCharles
LeclercκαιτονEstebanOconνακλείνουντη10άδα.

Άσχημες κατατακτήριες δοκιμές για τηνRenault,
που έμεινε εκτόςQ3, ο FernandoAlonso για την
McLarenπήρε την καθιερωμένη13ηθέση, ενώκά-
κιστη εμφάνιση για τηνWilliamsπου έμεινε άδοξα
εκτός15άδας.

Race
OSebastianVettel ήταν ο μεγάλος νικητής του

GPτηςΜ.Βρετανίας,μεμιαοδήγησηαντάξια ενός
παγκόσμιουπρωταθλητήκαιμεγάλωσετοπροβάδι-
σμαστηβαθμολογία.

Ο Γερμανός έκανε την καλύτερη εκκίνηση από
όλους και έστριψε στην 1η θέση και οδήγησε τον
αγώναμέχρινακάνειτηνεμφάνισήτουτοSCστους
τελευταίους γύρους.Όμως,παρά το γεγονόςπως
έπεσεστη 2η θέση, δεν το έβαλε κάτω και με ένα
προσπέρασμααντάξιοενόςπαγκόσμιουπρωταθλητή
πανηγύρισεακόμαμιανίκησταχρώματατηςFerrari.
Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξει κι άλλο
τηδιαφοράστοπρωτάθλημα τωνοδηγών.ΟLewis
Hamilton τερμάτισε στην 2η θέση της κατάταξης,
παρά το γεγονόςπωςστονπρώτογύρο έπεσεστη
τελευταίαθέσημετάαπόεπαφήπουείχεστηνεκκίνη-
ση,αλλάμεμιαμαεστρικήοδήγησηκατάφερεναπά-
ρειένατρομερόαποτέλεσμα.ΤορίσκοτηςMercedes
ναμηναλλάξειελαστικάστοsafetycarαπέδωσεκαι
απέδειξε,όπωςοVettel,ότιοιπρωταθλητέςφαίνονται
στηνοδήγηση τους.Στην3ηθέση τερμάτισεοKimi
Raikkonen,οοποίοςέπεσεπάνωστονHamiltonστην
εκκίνησηκαιπήρε10sποινήχρόνου,όμωςανέκαμψε
και κατάφερεναπάρει τους15πολύτιμουςβαθμούς
πουδίνουν επιπλέονπροβάδισμαστηScuderiaστο
πρωτάθλημακατασκευαστών.

ΟValtteri Bottas τερμάτισεστην 4η θέση, όπου
στα τελευταία λεπτά έμεινε από ζωήστα ελαστικά
και έμεινε πίσω από τους τρεις νικητές.ΟDaniel
Ricciardoέκλεισετηνπρώτη5άδαγιατηνRedBull,
παίρνονταςτομέγιστο.

ΟNicoHulkenbergέκανεμιαεξαιρετικήοδήγηση
επίσηςγιαναπάρει8βαθμούςκαιτην6ηθέσηστον
αγώνα,κρατώνταςπίσωτουτουςEstebanOcon,τον
FernandoAlonsoπουπήρε την8ηθέση, τονKevin
MagnussenκαιτονPierreGasly.

ΠολύκακόαγώναγιατηνSauberπουείδεδιπλή
εγκατάλειψη, με τονMarcus Ericsson να έχει ένα
τρομακτικόατύχημα.

ΥΓ.HFerrariέχειτοδυνατότεροκινητήρακαικα-
τάσυνέπειακαιτοταχύτερομονοθέσιο.Δενείναιμό-
νοαυτό.Είναιηπρώτηχρονιάστατελευταίασχεδόν
10χρόνιαπουτοτμήμαεξέλιξηςδουλεύειεπιτέλους
σωστά. Συν τοις άλλοις η απάντηση της στις νέες
αναβαθμίσειςτηςMercedesήταντονέοεπαναστα-
τικόπάτωμαπου έφεραν οι Ιταλοί στοSilverstone.
Φυσικάγιαναταλέμεέπαιξερόλοκαιοπαράγοντας
τύχηκαι ταλάθη τηςΓερμανικήςομάδαςπουθυμί-
ζουντουςΙταλούςτοκαταραμένο2014….

ΥΓ1.KimiRaikkonen.Απόαυτότοβήμαπουμου
δίνεταιτονέχωκράξειόσοκανέναάλλο.Σήμεραμό-
νοέναθαπω:Respect.ΜουθύμισεαυτόντονKimi
του2007πουπήρετοπρωτάθλημααλλάκυρίωςτον
Kimiτου2013.Τηςχρονιάςτηςεπιστροφήςτουστην
F1.Όπουφάνηκεξανάηδίψατουγιατουςαγώνες.
Μάλλονέπαιξανρόλοοιφήμεςπουβγαίνουναπότο
Maranello για αντικατάσταση του από τονCharles
Leclercτο2019.

ΥΓ2.LewisHamilton.Ο αρνητικόςπρωταγωνι-
στήςτουΒρετανικούGP.Ναιμενέκανελάθηηομά-
δα τουαλλά και αυτόςμε τις δηλώσεις του και την
γενικότερησυμπεριφορά του τοΣάββατο και ιδίως
τηνΚυριακή μετά τον αγώνα τον καθιστούνπλέον
έναναπό τουςπιοαντιπαθητικούς κατ’εμέ οδηγούς
στηνF1.

ΥΓ3. Επόμενος αγώνας τοGermanGP στο ι-
στορικόHockenheim,έδρατηςMercedes (ιδιόκτητη
κερκίδαγιατουςεργαζόμενουςτουεργοστασίουτης)
αλλάκαιτουSebastianVettel,τοεπόμενοΣαββατο-
κύριακο21-22Ιουλίου.

ΤζιώναςΑν.Ιωάννης
Πραγματογνώμονας–ΤεχνικόςΣύμβουλος

ΚριτήςΑγώνωνΑυτοκινήτου
MotorsportBlogger

Την πρώτη του μεταγραφή 
πραγματοποίησε ο ΑΟΚ 
Βέροιας, που ανακοίνωσε 

την απόκτηση του Γιώργου Καρα-
δήσογλου. Ο 26χρονος γκαρντ 
που κατάγεται από την Κοζάνη, 
προέρχεται από μια εξαιρετική 
χρονιά με την ΑΕ Καρλοβάσου 
από τη Σάμο, με την οποία κατέ-
κτησε το νταμπλ στο πρωτάθλημα 
της τοπικής Ένωσης στα Δωδεκά-
νησα.

ΣτηνΑΕΚαγωνίζεται τα τελευταία τέσσερα
χρόνια,όνταςπαράλληλαφοιτητήςστοακριτικό
νησί,ενώπροηγούμενηομάδατουείναιοΛασ-
σάνηςΚοζάνης.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«ΟΑ.Ο.Κ.Βέροιαςανακοινώνει τονΓιώργο

Καραδήσογλουωςτηνπρώτηπροσθήκηγιατη
νέασεζόν.

Ο 26χρονος guard/forward με καταγωγή
απότηνΚοζάνη,αγωνιζότανπέρυσιστηνΑ.Ε.
Καρλόβασιόπουκαικατέκτησετοτοπικόπρω-
τάθλημακαικύπελλο,ενώέχεικατακτήσειακό-
μαέναπρωτάθλημαμετηνίδιαομάδατησεζόν
2013-2014.Η ομάδα εύχεται καλήαγωνιστική
σεζόνμευγείακαιεπιτυχίες.»

Η πρώτη μεταγραφή του ΑΟΚ Βέροιας



Εγκρίθηκε η μεταφορά του πο-
σού των 12 εκατ. ευρώ από το 
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγ-
γύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) στην Ελλη-
νική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) 
για την κάλυψη της Β’ δόσης, που 
αφορά στο 30% του εκτιμώμενου 
συνολικού ποσού των 40 εκατ. 
ευρώ, που αναλογεί στο ΑΚΑΓΕ 
για τις υπηρεσίες του προγράμ-
ματος «Βοήθεια στο σπίτι», οι ο-
ποίες παρασχέθηκαν και θα πα-
ρασχεθούν, από την 1η Ιανουα-
ρίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2018, στους συνταξιούχους των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
και του Δημοσίου.

Αυτό ορίζει Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομικών, Γιώργου 
Χουλιαράκη και της υπουργού 

Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, η 
οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύ-
γεια».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η μετα-
φορά του ποσού στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ 
θα γίνει από τον Λογαριασμό 
Ταμειακής Διαχείρισης-Ει-

σφορά Αλληλεγγύης Συνταξιού-
χων (ΕΑΣ) του ΑΚΑΓΕ, ο οποίος 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλά-
δος, με έκδοση επιταγών.
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Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: 
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι
Ενεργή από τις 27 μέχρι και τις 31 Ιουλίου θα παραμείνει 

η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγη-
ση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Το επίδομα είναι 
της τάξης των 1.000 ευρώ και αφορά το ακαδημαϊκό έτος 
2017-18.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 
ή να οριστικοποιήσουν την αίτηση που αποθήκευσαν προ-
σωρινά, στην πλατφόρμα: https://stegastiko.minedu.gov.gr/.

Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επι-
δόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, 
δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 
(Α’ 167).

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δι-
καιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο 
φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής 
εφόσον:

είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, δηλαδή να έχει γεννηθεί έως την 31/12/1991) ή
είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Για την πρόσβαση στην εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της γενικής γραμματείας 

πληροφοριακών συστημάτων.
Πριν προχωρήσει ο δικαιούχος σε δημιουργία αίτησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πρέπει πρώτα να έχει υποβάλει φορολογική δήλω-

ση για το φορολογικό έτος 2017. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Έναν μήνα νωρίτερα ξεκινάει 
η έκδοση αδειών κυνηγιού 

Νέες αλλαγές στις εισφορές 
του ΕΦΚΑ προανήγγειλε 

ο Τ. Πετρόπουλος

Εγκρίθηκε η β’ δόση 
του προγράμματος 

«Βοήθεια στο σπίτι»

Ξεκινά αυτή τη βδομάδα 
η έκδοση των αδειών θήρας 
για την επερχόμενη κυνηγε-
τική περίοδο 2018-2019. Εί-
ναι η πρώτη φορά που από 
τα μέσα Ιουλίου οι πολίτες 
που θέλουν να εκδώσουν 
την παραπάνω άδεια θα έ-
χουν αυτή τη δυνατότητα, 
αμέσως μόλις δημοσιευτούν, 
την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, 
οι δύο απαραίτητες υπουργι-
κές αποφάσεις:

- ΚΥΑ των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Γε-
ώργιου Χουλιαράκη και Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας 
Σωκράτη Φάμελλου «Καθο-
ρισμός τελών έκδοσης αδει-
ών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2018-2019», 
με την οποία καθορίζονται οι εισφορές των κυνηγών 
στο Πράσινο Ταμείο, καθώς και η

- ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου «Καθορισμός 
ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρι-
σμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους», με την οποία 
καθορίζονται οι εισφορές των κυνηγών στους ανα-
γνωρισμένους και συνεργαζόμενους με το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικούς 
Συλλόγους, για όσους κυνηγούς επιλέγουν να εκδώ-
σουν την άδεια θήρας διά μέσου αυτών.

Σημειώνουμε ότι τα τέλη και οι εισφορές παραμέ-
νουν σταθερά από το 2015 και μετά, αφού το ΥΠΕΝ 
θεωρεί ότι ο πολίτης δεν πρέπει να επιβαρυνθεί ού-
τε με ένα ευρώ επιπλέον.

Επίσης, είναι η πρώτη χρονιά που οι δύο παρα-
πάνω αποφάσεις διαχωρίζονται από την έκδοση της 
ΥΑ για τις «Ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιό-
δου», η οποία και αυτή θα έχει δημοσιευτεί περίπου 
μέχρι τέλη Ιουλίου. Κατά το παρελθόν, η συνήθης 
πρακτική ήταν οι παραπάνω τρεις αποφάσεις να 
δημοσιεύονται σχεδόν ταυτόχρονα και με μεγάλη 
καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η δυνατότητα έκδο-
σης αδειών θήρας να ξεκινά ελάχιστες μέρες πριν 
από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου στις 20 
Αυγούστου ή ακόμα και την τελευταία, ενώ συνήθης 
ήταν και η πολιτική εκμετάλλευση της «διαπραγμά-
τευσης» για την έκδοση απλών αποφάσεων.

Αυτό πρακτικά είχε τις παρακάτω συνέπειες:
- Συνωστισμό στις δασικές υπηρεσίες και στους 

κυνηγετικούς συλλόγους, αφού χιλιάδες άδειες έ-
πρεπε να υπογραφούν σε ελάχιστες μέρες.

- Αδυναμία για κάποιους πολίτες να τηρηθεί η 
ρυθμιστική, αφού δεν κατέστη δυνατό να υπογραφεί 
η άδεια θήρας.

- Αδυναμία συνδυασμού καλοκαιρινών διακοπών 
πριν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, 
αφού ο πολίτης ήταν αναγκασμένος να είναι στον 
τόπο έκδοσης της άδειας θήρας για να ακολουθήσει 
την απαραίτητη διαδικασία.

Το ΥΠΕΝ σεβόμενο τις δασικές υπηρεσίες, οι 
οποίες τα τελευταία δύο χρόνια είναι επιφορτισμένες 
με το έργο των δασικών χαρτών, και αναγνωρί-
ζοντας τα προβλήματα για τους ενδιαφερόμενους 
πολίτες, καινοτομεί φέτος δίνοντας σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς περισσότερο από έναν μήνα 
διαθέσιμο χρόνο, ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικα-
σία έκδοσης αδειών θήρας.

Τις επόμενες μέρες, μόλις ολοκληρωθεί και η 
ενσωμάτωση των σχολίων των ενδιαφερόμενων 
φορέων για τη φετινή ρυθμιστική απόφαση θήρας, 
θα υπογραφεί και θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπο-
γραφείο, ώστε μέχρι τα τέλη Ιουλίου να έχουν γίνει 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το ΥΠΕΝ για την 
ομαλή έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019. 
Και ομαλή έναρξη του κυνηγιού σημαίνει πάνω απ’ 
όλα ασφάλεια για όλους, σεβασμό και εξυπηρέτηση 
του πολίτη, διαχείριση του θηράματος και του οικο-
συστήματος, θηροφυλακή με εξοπλισμό, αυστηρότη-
τα και ισοτιμία έναντι όλων των κυνηγών, γνώση και 
τήρηση των κανόνων, αλλά και προτεραιότητα στη 
ζωή και το περιβάλλον.

Σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο 
Κόκκινο» ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης 
Τάσος Πετρόπουλος έκανε λόγο για ένα νέο πιο 
αναλογικό σύστημα υπολογισμού των εισφορών σε 
ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες,που εί-
ναι υπό επεξεργασία με στόχο στην έναρξη του νέου 
έτους να υπάρχουν ελαφρύνσεις στις εισφορές των 
επαγγελματιών και επιστημόνων.

«Επεξεργαζόμαστε τέσσερα τουλάχιστον δια-
φορετικά σενάρια», ανέφερε ο κ. Πετρόπουλος. 
Σύμφωνα με κάποια στοιχεία που παρουσίασε ο 
υφυπουργός, προκύπτει ότι στον ΕΦΚΑ καταβάλλει 
εισφορά έως 200 ευρώ το 87% των ασφαλισμένων 
ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων ενώ 
παλαιότερα, το ποσοστό ήταν 27%.

Επίσης, για εισόδημα από 31.569 μέχρι 70.420 
ευρώ, που αντιστοιχεί μόλις στο 2%, στα υψηλότερα 
κλιμάκια δηλαδή, καταβάλλουν παραπάνω εισφορές 

από ό,τι με τους παλιούς κανόνες. «Είναι ωστόσο 
κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψιν και να δημιουρ-
γήσουμε συντελεστή ώστε οι εισφορές να προκύ-
πτουν με πιο δίκαιο και αναλογικό τρόπο», δήλωσε 
ο κ. Πετρόπουλος.

Φορολογικές δηλώσεις 
2018: 10 μέρες πριν την 

εκπνοή 1 εκατ. 
δηλώσεις εκτός TAXISnet
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανε-

ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
έως σήμερα έχουν υποβληθεί στο 
Taxisnet 5.173.478 δηλώσεις Ε1 και 
έχουν εκκαθαριστεί 5.155.149, ενώ 
έχουν υποβληθεί και 2.582.561 δη-
λώσεις Ε2 και 1.134.561 δηλώσεις 
Ε3.

Από τις 5.155.149 εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος οι 2.474.690 δηλώσεις είναι μηδενικές (το 48% 
του συνόλου), οι 2.014.336 είναι χρεωστικές (το 39,07% του 
συνόλου) και οι 666.123 δηλώσεις είναι πιστωτικές (το 12,92% 
του συνόλου).

Έως σήμερα οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε συνο-
λικό φόρο 2,14 δισ. ευρώ ή σε μέσο φόρο 1.066 ευρώ ανά φο-
ρολογούμενο. Οι πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστρο-
φή φόρου 263 εκατ. ευρώ ή 395 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Να σημειωθεί πως πέρυσι όταν ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση 
οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούσαν σε συνολικό φόρο 3,8 
δισ. ευρώ ή σε μέσο φόρο 1.492 ευρώ ανά φορολογούμενο. Οι 
πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούσαν σε επιστροφή φόρου 374 
εκατ. ευρώ ή 384ευρώ ανά φορολογούμενο.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό16-7-2018 μέχρι22-7-
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

Πλήθος εκδηλώσεων και πολιτιστικών
δράσεωνπρόκειται ναπραγματοποιηθούν
τομήνα ΙούλιοστηνπόλητηςΝάουσας, τις
οποίεςδιοργανώνειοΔήμοςΗρωικήςΠόλης
Νάουσας,πολιτιστικοίσύλλογοι,φορείς και
ιδιώτες.Θέατρο,μουσικέςσυναυλίες,standup
comedyκαιάλλεςπολλέςδράσειςπρόκειται
ναπροσελκύσουντοενδιαφέρονκατοίκωνκαι
επισκεπτών.Τοαναλυτικόπρόγραμμα των
εκδηλώσεωντουΙουλίουέχειωςεξής:

•Τετάρτη18 Ιουλίου,ΘερινόΔημοτι-
κόΘέατρο,ώρα21:15

Θεατρική πάρασταση «Τα ΡαδίκιαΑ-
νάποδα».Ηπιομαύρη,άραχλη,σπαραξι-
κάρδια, ξεκαρδιστική και selfieπαράσταση
για τσέμπαλο,φαγκότο,φέρετρο και οστε-
οφυλάκιο.Ένα one deadman show, ένα
black total κωμικό μονόλογομε δεκατρείς
ρόλους.Δεκατρείς κωμικούς επικήδειους
πουκαινεκρούςανασταίνουν!

Διοργάνωση:Δήμος Ηρωικής Πόλης
Νάουσας.

Προπώληση εισιτηρίων: 5€. Γρα-
φείο Πολιτισμού Δήμου Νάουσας (Δη-
μαρχείο, 1ος όροφος, ώρες γραφείου,
τηλ.: 2332350338-50360-50375), CITY
ESPRESSOBAR,Ζαφειράκη12,Νάουσα,
τηλ.:2332021999

•Πέμπτη19Ιουλίου,ΘερινόΔημοτικό
Θέατρο,ώρα21:15

ΜουσικήΣυναυλία«Ημουσικήείναιμία»
μετουςΣτέφανοΚορκολήκαιΣοφίαΜανου-
σάκη.Οδιεθνούςφήμηςπιανίσταςκαισυν-
θέτης,ΣτέφανοςΚορκολής,σεμιαμουσική
παράστασηπουμας ταξιδεύειστοδικό του
μουσικόσύμπαν,πουπεριλαμβάνειυπέροχα
δικά του τραγούδιαπουαγαπήσαμε,μονα-
δικέςορχηστρικέςσυνθέσεις του, αλλά και
διασκευέςκλασικώντραγουδιώνπουο ίδιος
έχειαγαπήσεισανναείναιδικάτου.Μαζίτου
ηεξαιρετικήερμηνεύτριαΣοφίαΜανουσάκη.

Διοργάνωση:«ArtTC».
Προπώληση εισιτηρίων 10€: CITY

ESPRESSO BAR, Ζαφειράκη 12, τηλ.:
2332021999.

•Δευτέρα23 Ιουλίου,ΘερινόΔημοτι-
κόΘέατρο,ώρα21:15

Μουσική Συναυλία – αφιέρωμα στους
μεγάλουςΈλληνες συνθέτες με την «Ορ-
χήστραΝέοιμεΌραμα».Τραγουδούν:Μα-
ριάμ Σεπιτάνου,ΜαρίαΤζόρου,Αντωνία
Ζούρα, ΕύαΧατζίδου,Τάσος Σιδηρόπου-
λος.Ενορχήστρωση:ΠέτροςΡίστας.Διεύ-
θυνσηΟρχήστρας:ΕλένηΠαγγούρα.

Διοργάνωση:Δήμος Ηρωικής Πόλης
Νάουσας.

Είσοδος:Αντί εισιτηρίου τρόφιμα μα-
κράςδιάρκειας τα οποία θα διατεθούν για
τις ανάγκες τουΚοινωνικούΠαντοπωλείου
ΔήμουΝάουσας.

• 27-31 Ιουλίου,ΠλακόστρωτοΔημο-
τικούΠάρκου

«7oArtville Festival». Για 7η συνεχή
χρονιάτοφεστιβάλθαπεριλαμβάνειμουσι-
κέςσυναυλίες,παιδικέςδράσεις,παρουσι-
άσειςβιβλίων, εκδηλώσειςπροβολής τοπι-
κώνπροϊόντων,δράσειςγιαενήλικεςκλπ.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος
ARTville.Είσοδοςελεύθερη

«ΙούλιοςΠολιτισμού»στηΝάουσα,
μεθεατρικέςπαραστάσεις,
συναυλίεςκαιφεστιβάλ

Φαρμακεία
Τρίτη 17-7-2018

16:00-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ
11(κάτωαπότααστικά)23310-23023

16:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ
1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

19:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2623310-24123

21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2623310-24123

Προπώληση εισιτηρίων 
για τη συναυλία

του Γιάννη Κότσιρα 
στη Αλεξάνδρεια

Ξεκίνησεη
προπώληση
εισιτηρίωνγια
τη συναυλία
του «Γιάννη
Κότσιρα» με
τη χορωδία
του Πανεπι-
στημίουΘεσ-
σαλίας, που
θα πραγμα-
τοποιηθεί στο
ΔημοτικόΑμ-
φιθέατροΑλε-
ξάνδρειας την
Παρασκευή
27Ιουλίουκαι
ώρα21.30΄.

Σ η μ ε ί α
Π ρ ο πώ λ η -
σης:

•Δημοτικό
ΚολυμβητήριοΑλεξάνδρειας

•Βιβλιοπωλείο‘’κύτταρο’’
•Καφέ‘’Desperado’’
•Καφέ‘’momenti’’
•Καφέ‘’Myplace’’-Πλατύ
•Kατάστημα‘’Hempoil’’-Βέροια
•Κατάστημα‘’Σεμερτζής’’Γιαννιτσά
καιηλεκτρονικάαπότησελίδα:www.viva.gr
Προπώληση10€
Είσοδος13€
Επίσηςσυνεχίζεταικαιηπροπώλησηγιατησυναυλία

με την ‘’ΑΝΝΑΒΙΣΣΗ’’ για τηνΤετάρτη 18 Ιουλίου και
ώρα 21.30΄στοΔημοτικόΑμφιθέατροΑλεξάνδρειας.Τα
εισιτήριατηςσυναυλίαςμπορείτεναταπρομηθεύεστεμέ-
χρικαιτηνΤετάρτη18/7καιώρα14.00΄απότοΔημοτικό
Κολυμβητήριοκαιαπότησελίδα:www.ticketservices.Τιμή
εισιτηρίου15€



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
10,5στρ.,στοΛουτρόΗ-
μαθίας,ποτιστικό,σεκαλή
τιμή.Τηλ.:6974525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΣΩΜΑΤΑενοικιάζεται
μονοκατοικία150,00ευρώ,
γκαράζ,αυλή,μεπανορα-
νικήθέα,ηλιακόκαιτζάκι.
Τηλ.:2331091663.

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
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ε-

νοικιάζεται κατάστημα
100 τ.μ. με υπόγειο με
W.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςμε
μηχανάκιγιαεργασίαε-
ντόςτηςπόληςΒέροιας.
Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
για μερική απασχό-
ληση σε οδοντιατρείο.
Τηλ.επικοινωνίας:6946
145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια
γ ια  ημιαπασχόληση
στο αρτοποιείοΤΑΝΟΣ
στηΒέροια.Τηλ.: 6982
643134.Ώρεςεπικοινω-
νίας8με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  εσωτε-
ρική κυρία χωρίς υπο-
χρεώσεις για φροντίδα
ηλικιωμένης κυρίαςστη
Νάουσα με δυνατότητα
διαμονής και το βράδυ.

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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Τηλέφωνα επικοινωνίας :
6992769850(κα.Βάσω)&
2331093563 (κος.Δημή-
τρης).

ΖΗΤΕΙΤΑΙψητάςγια τα-
βέρνα.Εργασίακαθημερινή.
Τηλ.:2331088018.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτεςγια
συσκευαστήριο τροφίμων
στο Μακροχώρι Ημαθίας.
Τηλ.:2331070401.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  καμαριέ -
ρα σε ξενοδοχείο της

Βέροιας με γνώση βασι-
κώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ερ-
γασίαστηνκουζίνα εστιατο-
ρίου(λάντζακαιβοηθόςστις
σαλάτες).Μισθόςικανοποιη-
τικός.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.

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 έμπειρο άτομο για
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο στη Βέ-
ροια.Πληροφορίεςστοτηλ.:23310
25700.Αποστολήβιογραφικώνστο
dimzagaris@gmail.com.

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 πλυντήριο

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€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
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€
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.Θπορταασφ.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.μ.30000€&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-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.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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ρούχων,τιμήόλαμαζί3.000
ευρώ, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένα.Τηλ.:6970019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε
άριστηκατάστασησεεκπλη-
κτικήτιμή: -Τραπεζαρίαμεέξι
(6)καρέκλες,απόξύλοοξιάς,
χρώμακερασι,τιμή260ευρώ.
-Τριθέσιοςκαιδιθέσιοςκανα-

πέςχώμαμωβτμή150ευρώ.
-Κρεβάτιμονόμετοστρώμα.
Τιμήευκαιρίαςγιαόλα400ευ-
ρώ.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
ΚΥΡΙΟΣζητάγιαγνω-

ριμία κυρία από 50 έως
55ετώνγιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6974862936.

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.

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
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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.



Ποιοι και με ποιες προϋποθέσεις, 
δικαιούνται βοήθημα ανεργίας 

Την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, το ύψος και τη 
διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος ανεργίας, σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους 
(π.χ. δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς), υπέγραψαν η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και οι Υφυπουργοί Τάσος Πετρόπουλος και 

Νάσος Ηλιόπουλος.
Η δυνατότητα λήψης του βοηθήματος ανεργίας δίνεται για πρώτη φορά σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως α-

πασχολούμενους, παρότι η σχετική εισφορά καταβάλλεται από το 2011.
Συγκεκριμένα, δικαιούχοι του βοηθήματος είναι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι βάσει 

γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στο 
τέως ΕΤΑΑ και καταβάλλουν εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτή-
τως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τέως ΕΤΑΑ.

Το βοήθημα ανεργίας ανέρχεται στο ποσό των 
360 ευρώ μηνιαίως και θα χορηγείται για χρονικό 
διάστημα 3 έως 9 μηνών, ανάλογα με το χρόνο 
ασφάλισης του δικαιούχου. Θα καταβάλλεται από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μετά από έ-
λεγχο των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που 
ορίζει η Υπουργική Απόφαση.
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P Τη Δευτέρα με την 
αγάπη είχαμε τελετή πα-
ράδοσης παραλαβής του 
τηλεκοντρόλ...

P Πού θα πάει; Κά-
ποτε θα της παραδώσω 
και τα κλειδιά της κουζίνας.

P Το Μουντιάλ τε-
λείωσε, ζήτω το καλοκαί-
ρι!

P Είμαστε όλοι Γάλ-
λοι. Εκτός από τους Γάλ-
λους.

P Χαμός με την 
11άδα της εθνικής Γαλλίας στο 
Μουντιάλ. Να φανταστείτε ότι οι 
Γάλλοι εθνικιστές στον τελικό 
υποστήριζαν την Κροατία.

P Από τον Αλέν Ντελόν, 
στους Άλλα αντ’ άλλων.

P Εμείς τον μόνο που εί-
χαμε σ’ αυτά τα χρώματα έβερ 
στην εθνική Ελλάδας ήταν ο 
Θωμάς Μαύρος.

P Κι ο Μπατίστα, ένα φεγγά-
ρι. Ένεκα το σύστημα.

P Ο Σχορτσιανίτης ευτυχώς 
ήταν σε ευγενές άθλημα.

P Και ήταν ο μοναδικός μαύ-
ρος Σοφοκλής στον κόσμο. Δεν 
περνούσε απαρατήρητος.

P Ο δε Αντετοκούμπο είναι 
Έλληνας μόνο όταν νικά. Όταν 
χάνει είναι σκυλάραπας.

P Να δείτε ότι είναι τεμέτερον 
παιδόπον αούτος ο Εμπαπές.

P Εξάλλου με τη γαλλική έ-

χει πολλά κοινά η ποντιακή: εγώ 
πα, εσύ πα, ατός πα, ζενεσεπά 
και πάει λέγοντας.

P Η FIFA βάζει φρένο στα 
πλάνα γυναικών στο Μουντιάλ, λό-
γω σεξισμού, λέει. Κάτι σαν VAR 
στην ομορφιά μού ακούγεται.

P Άποψη. Δεν κάνει το VAR 
για το ποδόσφαιρο παιδιά. Δεν 
είναι στην ποδοσφαιρική κουλ-
τούρα η δικαιοσύνη. Το αντίθετο 
μάλιστα.

P Στη σούπερ λίγκα με VAR 

έχει να πέσει πολύ γέλιο και κλάμα 
μαζί. Θα σιχτιρίζουμε την ώρα και 
τη στιγμή...

P Διότι είπε ο βόθρος το κο-
τέτσι καλέ πώς μυρίζεις έτσι.

P Κατά τα λοιπά. Δικαίωμα 
στην κωλοτούμπα έχουν όλοι. Αφή-
στε τον Μητσοτάκη να βγει για να 
δούμε τις νέες περιπέτειες.

P Γήπεδο της (κωλο)Τού-
μπας. Δυνατή έδρα.

P Και:
Πάει ο Τοτός στον γιατρό και 

βλέπει ένα κοριτσάκι να κλαίει.
–Γιατί κλαις; ρωτά.
–Να, ήρθα για εξέταση αίματος, 

και ο αδερφός μου μού είπε ότι για 
να σου πάρουν αίμα σου κόβουν 
ένα κομμάτι από το δάχτυλο…

Αμέσως ο Τοτός αρχίζει τα κλά-
ματα και τις φωνές.

–Καλά, εσύ γιατί κλαις στα ξαφ-
νικά; ρωτά το κορίτσι.

–Γιατί εγώ ήρθα για ανάλυση 
ούρων!

Κ.Π.
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