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Ανακατεύεται η τράπουλα
   Εξελίξεις με πολλές ερμηνείες θα μπορούσε να 
χαρακτηρίσει κανείς, τα συνεπαγόμενα της παραίτησης, 
του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας, Κώστα Καραπαναγιωτίδη και την 
τοποθέτηση του Αντώνη Καγκελίδη στη θέση του, ενώ ο 
Γιώργος Μιχαηλίδης εισέρχεται ως πρώτος επιλαχών στην 
δημοτική ομάδα.
   Εκ πρώτης, ο Καραπαναγιωτίδης δηλώνει ότι ως αρχηγός 
της μειοψηφίας, δεν έχει αποκλειστική ευθύνη του Δήμου 
όπου η συνεχής παρουσία είναι απαραίτητη και επιπλέον 
έχει ένα γεμάτο επαγγελματικό πρόγραμμα που δεν 
του επιτρέπει να ανταποκριθεί, ακόμα και στο ρόλο της 
αντιπολίτευσης.
  Η απεμπλοκή του από αυτά τα καθήκοντα, προφανώς 
του δίνει το χρόνο να ασχοληθεί με τη δουλειά του και 
τις καλλιτεχνικές του εμφανίσεις, αφετέρου του δίνει και 
τον χώρο να κινηθεί, σε ένα ενδεχόμενο επόμενο βήμα, σε 
επίπεδο Περιφέρειας ή εθνικό, όταν και εφόσον έχει την 
αναμενόμενη πρόταση.
  Ο Αντώνης Καγκελίδης, ο οποίος τίθεται επικεφαλής της 
παράταξης με τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας (εκτός εάν 
κάτι αλλάξει μέχρι την υπογραφή του πρακτικού) είναι 
σκληρός πόντιος, «αντάρτης», έχει τη δική του γραμμή 
και όπως λέει «δεν καταλαβαίνει τίποτα» όταν πιστεύει και 
υποστηρίζει μια άποψη. Κάτι που αποδείχθηκε με την 
καθοριστική συμμετοχή του στην Οργανωτική Επιτροπή 
των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία. Καταγράφηκε 
εξάλλου στα πρακτικά η έντονη αντίδρασή του στην 
τοποθέτηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου 
περί Ρώσων διπλωματών και κινήσεων προσέλκυσης 
Μητροπολιτών και αυτοδιοικητικών, ενάντια στη συμφωνία 
των Πρεσπών και στο ονοματολογικό (κάτι που πιθανόν 
να έχει ίσως προκαλέσει ένα μικρό ρήγμα στις σχέσεις 
Δημοτικής Αρχής και Μητρόπολης… Ίδωμεν!).
  Ο δε Γιώργος Μιχαηλίδης, πρώτος αντιδήμαρχος με 
την παράταξη Ουσουλτζόγλου που προηγήθηκε της 
σημερινής (με μικρές αλλαγές στο ψηφοδέλτιο), εντάσσεται 
πλέον στα έδρανα της ομάδας, μετά την αποχώρηση 
Καραπαναγιωτίδη, εκτιμώντας μάλιστα ότι ο επικεφαλής 
άργησε να παραιτηθεί.
Το νέο σκηνικό λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται 
και ανακατεύει την τράπουλα, λίγους μήνες πριν τις 
δημοτικές εκλογές, ενώ στην «πιάτσα», έχουν αρχίσει ήδη 
οι επαφές, από όσους έχουν δηλώσει ή προβληματίζονται 
ακόμα, εάν πρέπει ή όχι, να διεκδικήσουν την αγκαλιά του 
Κλεισθένη στο Δήμο Βέροιας.
   Αν μη τί άλλο, αυτό το καλοκαίρι δεν μας αφήνει 
ήσυχους. Μάλιστα κάποιοι κάνουν βαθιές βουτιές για να 
πιάσουν, όσο γίνεται, μεγαλύτερα ψάρια!
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Μηδενικό είναι ένα
σταδύο εκκαθαριστικά,
με μόλις ένανστους ο-
κτώ φορολογούμενους
να δικαιούται επιστρο-
φήφόρου.Απότηνάλ-
ληπλευρά, πάνω από
2 εκ. φορολογούμενοι
έχουν ήδη λάβει χρεω-
στικά εκκαθαριστικάκαι
καλούνται να πληρώ-
σουνσυνολικά2,15δις
ευρώή κατά μέσο όρο
1.066,2ευρώ.Μεβάση
τηνΑΑΔΕ έχουν υπο-
βληθεί 5.155.149 φο-
ρολογικές δηλώσεις και
απόταστοιχείαπροκύ-
πτει ότι 2.014.336 εκ-
καθαριστικά είναι χρε-
ωστικά, 2.474.690 μηδενικά και 666.123πιστωτικά, με
συνολικήεπιστροφήφόρου263,5εκατ.ευρώ.

Μέχρι το τέλος Ιουλίουπερίπου2,5 εκατ. νοικοκυριά
θαπρέπει να έχουν καταβάλει στα δημόσια ταμεία ένα
ποσόσυνολικούύψουςτουλάχιστον1,1δισ.ευρώγιανα
εξοφλήσουντηνπρώτηδόσητωνφόρωνπουθαέχουν
βεβαιωθεί από την εκκαθάριση τωνφετινώνδηλώσεων
φορολογίαςεισοδήματοςφυσικώνπροσώπων. Ακολου-
θούνάλλες δύοδόσεις, συνολικού ύψουςάνω των2,2
δισ.ευρώ,ηπρώτηεκτωνοποίωνπρέπειναεξοφληθεί
έως το τέλοςΣεπτεμβρίου και η δεύτερη έως το τέλος
Νοεμβρίου2018.Επιπλέον, έωςτο τέλος Ιουλίουπάνω
από 250.000 εταιρείες και λοιπά νομικάπρόσωπα θα
πρέπειναέχουνεξοφλήσει τηνπρώτηδόση τουφόρου
εισοδήματοςκαιτουτέλουςεπιτηδεύματοςγιατηχρήση
του2017.Ακολουθούνάλλες5μηνιαίεςδόσεις,οιοποίες
λήγουν στα τέλη των μηνώνΑυγούστου, Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου καιΔεκεμβρίου 2018.Έως το
τέλοςΣεπτεμβρίου, εξάλλου,περίπου6,45 εκατομμύρια
φυσικάκαινομικάπρόσωπαθαπρέπειναέχουνπληρώ-

σειτηνπρώτηδόσητουENΦIA.Ακολουθούνάλλες4δό-
σεις,πουλήγουνστατέλητωνμηνώνΟκτωβρίου2018,
Νοεμβρίου2018,Δεκεμβρίου2018καιΙανουαρίου2019.

Τέλος, εντός του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου
2018,πάνωαπό5 εκατομμύρια ιδιοκτήτεςαυτοκινήτων
καιδικύκλωνθαπρέπεινακαταβάλουντατέληκυκλοφο-
ρίαςγιατοέτος2019.Τασυνολικάπληρωτέαποσάτων
παραπάνωφόρωνυπερβαίνουντα10διςευρώ.Ανσυ-
νυπολογιστείκαιη5ηδόσητουΕΝΦΙΑ,ηοποίαπρέπει
ναπληρωθεί τον Ιανουάριο του2019, (αλλάπιστώνεται
στονπροϋπολογισμό του 2018) τοσυνολικό ύψος των
6αυτώνεπιβαρύνσεωνεκτοξεύεταιστα10,83διςευρώ.

 «Τα ερωτήματαπουπαραμένουν είναι δύο, αφενός
κατάπόσο τα νοικοκυριά διαθέτουν τα χρήματα για να
πληρώσουν και αφετέρου εάν οι επιχειρήσεις έχουν ει-
σπράξειαυτάπουτουςοφείλονται,ώστενακαταβάλουν
εγκαίρωςτουςφετινούςφόρουςτους.Γιαάλλημίαφορά
επιβεβαιώνεται ότι η υπερφορολόγηση δεν “σκοτώνει”
μόνοτηνοικονομία,αλλάκαιτουςίδιουςτουςφόρους...»
επισημαίνειοπρόεδροςτηςΕΣΕΕΒασίληςΚορκίδης.

Τιδενκαταλαβαίνεις;

Και τη ζωή μου για μία σέλφι!
Σοκάρει το βίντεο

πουδόθηκεστηνδη-
μοσιότητα,μεδύονέ-
ες κοπέλες σκαρφα-
λωμένεςστηστέγηε-
νόςσπιτιούστοΝαύ-
πλιο,ναπροσπαθούν
επί20λεπτά, για την
τέλεια σέλφι!Άγνοια
κινδύνουή…

Σέλφι με την τσί-
μπλαστο μάτι, σέλφι
πίνοντας καφέ, τρώ-
γονταςπρωινό,σέλφι
στοπάρτι,στιςταβέρ-
νες,στοσινεμά,στην
παραλίακαιόπουαλ-
λού,αδιακρίτως…

Γιατί όλη αυτή η
μανία να δημοσιο-
ποιούμε κάθεστιγμή,

πούβρισκόμαστεκαιτίκάνουμε.
Ναρκισσισμόςσεόλο του τομεγαλείο;Κυνήγικάποιωνλάϊτ, εν είδηεπιβεβαίωσηςήμήπωςαυτόπου ισχυρίζονται

Αμερικάνοιψυχίατροι,ότιπρόκειταιγιαψυχωτικήδιαταραχή;
Διανύουμετηνεποχήτηςσελφίτιδας,μεόποιοκόστος…

Συνάντησηπροετοιμασίαςγιατοσυλλαλητήριο
τηςΑλεξάνδρειας

ΤηΔευτέρα30ΙουλίουθαπραγματοποιηθείστηνΑλεξάνδρειαΣυλλαλητήριογιατηνΜακεδονίακαιγιατονλόγοαυτό
ηΣυντονιστικήΕπιτροπήτουΣυλλαλητηρίουαπευθύνεικάλεσμασεόλουςτουςεκπροσώπουςτωνπολιτιστικών,αθλητι-
κώνκαιάλλωνσυλλόγωνκαιφορέωνπουυποστηρίζουντοσυλλαλητήριο,ναπαρευρεθούντηνΤετάρτη18Ιουλίουστις
7.30μ.μ.στηναίθουσατουΔημοτικούΣυμβουλίουτουΔήμουΑλεξάνδρειας,γιατοντεχνικόκαιοργανωτικόπρογραμματι-
σμότουΣυλαλλητηρίουκαιτηδιανομήενημερωτικούυλικού.

Πόντιος 
έφυγε πόντιος 
ήρθε και σ’ ην 

κεφαλήν
και Πόντιος

και... αντάρτης!

Πάρεταχάπιασου…Τιδενκαταλαβαίνεις;
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ΕΚΕ, ALEXANDER, VENUS, ΑΛΜΜΕ επισκέφθηκε η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου 
-Ανέλαβε πρωτοβουλία για συνάντηση με Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

ΕΛΓΟ και  Ινστιτούτο Νάουσας ώστε να μελετηθούν  νέες καλλιεργητικές μέθοδοι

Ο Κ. Καραπαναγιωτίδης μιλάει για την παραίτησή του 
τις απουσίες του από τις συνεδριάσεις, 

την πολιτική του συνέχεια και τις σχέσεις με τη Ρωσία

 Η βουλευ-
τ ή ς  Φ ρ ό σ ω 
Καρασαρλίδου 
επισκέφτηκε τη 
Δευτέρα την Έ-
νωση Κονσερ-
βοποιών Ελλά-
δος, όπου συνα-
ντήθηκε με τον 
πρόεδρό της κ. 
Κ. Αποστόλου, 
την μεταποιητι-
κή βιομηχανία ALEXANDER, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο κ. Α. 
Σκουρτόπουλο, στη συνέχεια μετέβη στην συνεταιριστική μεταποιητική 
βιομηχανία VENUS GROWERS, όπου συναντήθηκε με τους κ.κ. Α. 
Μαρκοβίτη, Σ. Θεοδουλίδη και Χ. Γιαννακάκη και τέλος επισκέφτηκε την 
συνεταιριστική μεταποιητική ΑΛΜΜΕ Α.Ε. και είχε συνεργασία με τους 
κ.κ. Β. Γαλάνη, Π. Αλαγκιοζίδη, Α. Λουκανόπουλο και Αφρ. Φιλίντα.

Αρχικά η βουλευτής ενημερώθηκε για την πορεία της παραγωγής 
συμπύρηνου η οποία φέτος παρουσιάζει πρωιμότητα, με τις πρώιμές 
ποικιλίες (ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΦΟΡΤΟΥΝΑ κ.α.) να έχουν μεγάλα προβλήματα 
λόγω των βροχοπτώσεων. Καθαρή εικόνα ωστόσο, όπως τονίστηκε, για 
το πως θα κυμανθεί η φετινή παραγωγή θα υπάρχει στο τέλος Ιουλίου 
που θα έχουν ξεκινήσει και οι άλλες ποικιλίες. Σχετικά με την τιμή που 
θα έχει φέτος το συμπύρηνο ροδάκινο, ο κ. Αποστόλου δήλωσε ότι 
μέσα στο Δεκέμβριο ανακοινώθηκε τιμή πώλησης, πληρωτέα στο εργο-
στάσιο, 25 λεπτά το κιλό. Επειδή η τιμή αυτή δεν είναι η καθαρή στα χέ-
ρια του παραγωγού, η βουλευτής τόνισε ότι υπάρχουν τα περιθώρια για 
βελτίωσή της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν πρέπει οι βιομηχανίες 
να εκμεταλλεύονται την έλλειψη οργάνωσης των παραγωγών και να 
προχωρούν μονομερώς χωρίς διαπραγμάτευση στη διαμόρφωση των 
τιμών. Τόνισε σε όλους την ανάγκη να θεσμοθετηθεί η υπογραφή συμ-
φωνητικών μεταξύ βιομηχανιών και συνεταιρισμών/ παραγωγών, όπου 
να περιγράφονται τα οικονομικά στοιχεία (τιμή, ποσότητες κα) καθώς 
και οι ποιοτικές προδιαγραφές.

Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα της στρεμματικής απόδοσης, που 
παρότι εμφανίζεται αύξηση των στρεμμάτων που καλλιεργούνται με 
συμπύρηνα ροδάκινα, αυτή είναι μειωμένη με αποτέλεσμα να μην κα-
λύπτονται οι ανάγκες της κονσερβοβιομηχανίας σε ποσότητες και ποιό-
τητα. Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των κονσερβοποιών, οι παραγωγοί 
θα πρέπει κανονικά να βγάζουν πάνω από 4 τόνους ανά στρέμμα για 
να είναι βιώσιμοι.

Για αυτό το θέμα η βουλευτής ενημέρωσε ότι θα αναλάβει πρωτο-
βουλία ώστε να γίνει συνάντηση με Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης, ΕΛΓΟ,  
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων Νάουσας ώστε να μελετηθούν τρόποι 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με νέες καλλιεργητικές μεθόδους 
(κομφούζιο), νέες ποικιλίες κ.α σε μία μακροχρόνια πολιτική ανάπτυ-
ξης, διότι το ζητούμενο δεν είναι οι αποζημιώσεις αλλά η σωτηρία της 
παραγωγής και αυτή η πολιτική πρέπει να λειτουργήσει με ευθύνη της 
διεπαγγελματικής πυρηνόκαρπων.

 Επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
επεξεργασίας φρούτων είναι η έλλειψη εποχικού εργατικού δυναμικού, 
με συνέπεια να υπολειτουργούν και να αναγκάζονται να μεταφέρουν 
κόσμο από Κοζάνη, Θεσσαλονίκη κ.α. Αναφέρθηκε ότι πολλοί άνεργοι 
φοβούνται τη περικοπή του ΚΕΑ και για το λόγο αυτό δεν πηγαίνουν 
να εργαστούν. Σχετικά με το θέμα αυτό η βουλευτής ενημέρωσε ότι είχε 
προωθήσει την αλλαγή του Νόμου για την διατήρηση της κάρτας ανερ-
γίας εφ όσον οι άνεργοι απασχολούνται σε εποχιακές αγροτικές επιχει-
ρήσεις έως 70 ημερομίσθια. Ενημέρωσε επίσης ότι θα έρθει σε επαφή 

με το υπουργείο Εργασίας ώστε να βρεθεί μία λύση αντιμετώπισης του 
φαινομένου. Σχετικά με την έλλειψη εργατικού δυναμικού, η βουλευτής 
σχολίασε και το φαινόμενο τη υποδηλωμένης εργασίας.

Τέλος συζητήθηκαν και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η 
λειτουργία ενός κονσερβοποιείου και η μόλυνση των παραποτάμων και 
κυρίως της τάφρου 66 όπου ρίχνονται τα λύματα των εργοστασίων από 
Πέλλα και Ημαθία. Από τη μεριά τους οι κονσερβοποιοί ανέφεραν ότι 
κακώς στοχοποιούνται κάθε χρόνο για την ρύπανση της τάφρου διότι 
χρησιμοποιούν βιολογικούς καθαρισμούς επεξεργασίας των λυμάτων 
τους και μάλιστα επενδύουν σημαντικά ποσά κάθε χρόνο ώστε να είναι 
αποτελεσματικοί, ενώ γίνονται και έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσί-
ες. Ανέφεραν ως πρόβλημα της μόλυνσης της τάφρου 66 το γεγονός 
ότι δεν γίνεται ποτέ καθαρισμός της από κλαδιά και άλλα αντικείμενα, 
ότι εκεί ρίχνονται επίσης τα λύματα από τους στάβλους και τα σφα-
γεία χωρίς να γίνεται επεξεργασία τους, συν το γεγονός της χαμηλής 
στάθμης έως καθόλου τρεχούμενου νερού τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Παράλληλα η βουλευτής ενημέρωσε για την πρόταση σε συνεργασία 
με τοπικούς φορείς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος να διοχετεύονται 
τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των εργοστασίων στα αρδευτικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για την άρδευση των χωραφιών και 
σημείωσε ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι με μικρό σχετικά κό-
στος μπορεί το πρόβλημα της μόλυνσης να μετατραπεί σε ωφέλεια για 
τον παραγωγό.

Την παραίτησή του από επικεφαλής 
της παράταξης με την οποία διεκδίκησε 
τον Δήμο Βέροιας, υπέβαλε ο Κώστας 
Καραπαναγιωτίδης στον πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου, για επαγγελμα-
τικούς και προσωπικούς λόγους όπως 
επικαλέσθηκε. Κατόπιν τούτου, ο πρώ-
τος επιλαχών ο Γιώργος Μιχαηλίδης, 
πρώην αντιδήμαρχος επί της θητείας 
Ουσουλτζόγλου και μετέπειτα υποψήφι-
ος με τον Καραπαναγιωτίδη, ορκίζεται 
δημοτικός σύμβουλος της παράταξης 
της μείζονος αντιπολίτευσης και σύμφω-
να με την απόφαση της ομάδας, επικε-
φαλής, στη θέση του Καραπαναγιωτίδη 
θα τεθεί ο Αντώνης Καγκελίδης ο οποίος μας ξεκα-
θάρισε ωστόσο ότι δεν τον ενδιαφέρει στο εξής καμία 
υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές.

Αναλυτικότερα στους λόγους της παραίτησής του 
αλλά και στα μετέπειτα σχέδιά του, στα οποία δεν 
αποκλείει καθόλου τη συμμετοχή του σε μια εκλογική 
αναμέτρηση, περιφερειακά ή εθνικά, αναφέρθηκε ο κ. 
Καραπαναγιωτίδης μιλώντας χθες στον ΑΚΟΥ 99.6, 
στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» με τη Σοφία 
Γκαγκούση (10.00-11.00).

«Παραιτήθηκα για προσωπικούς λόγους. Λόγω 
δουλειάς και ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεν μπο-
ρώ να είμαι συνεπής στις συνεδριάσεις του δημοτι-
κού συμβουλίου. Τόσο καιρό προσπαθούσα, αλλά 
είναι πάνω από τις δυνάμεις μου, δεν γίνεται. Θέλω 
να ξέρετε, και σας το λέω δημόσια, ότι, όταν είσαι 
υπεύθυνος, δήμαρχος, αντιδήμαρχος, νομάρχης, α-
ντινομάρχης, –θα πρέπει η ενασχόλησή σου να είναι 
αποκλειστική και μόνο με το αντικείμενο της νομαρ-
χίας, του δήμου, της περιφέρειας.  Είμαι ελεύθερος 
επαγγελματίας, εγώ ζω από τη δουλειά μου και από 
τη δουλειά που έχουμε όλοι μαζί στο Μακροχώρι, στο 
Σείριο, αλλά και ως καλλιτέχνης, με εμφανίσεις που 
πρέπει  να  κάνω και τις κάνω, σε όλη την Ελλάδα και 
σε όλο τον κόσμο, δεν μπορούσα να είμαι τακτικός και 
να παρακολουθώ τις συνεδριάσεις, δεν μπορούσα να 
ανταποκριθώ σ αυτό το καθήκον» . 

-Όμως και ο επικεφαλής της μείζονος μειο-
ψηφίας έχει κι αυτός το δικό του κομμάτι ευθύ-

νης απέναντι στον κόσμο που 
εκπροσωπεί. Θα μπορούσε να 
ρωτήσει κάποιος, γιατί κατεβή-
κατε στις εκλογές  και γιατί α-
πουσιάσατε τόσο καιρό από τις 
συνεδριάσεις…

Είναι αυτό που σας έχω πει. 
Σε περίπτωση που είχα εκλεγεί 
δήμαρχος, θα ήμουν 100% εκεί. 
Από τη στιγμή που δεν εκλέχθη-
κα κι ήμουν στην αντιπολίτευση, 
όσο μπόρεσα ήμουν παρών στις 
συνεδριάσεις, έλειπα όμως και σε 
αρκετές. Δεν θέλω να υποβαθμίσω 
το δημοτικό συμβούλιο, αν και  δυ-

στυχώς δεν ήταν αυτό που εγώ φανταζόμουν.
- Συνέβαινε και κάτι άλλο που σας ενοχλούσε;
Όχι, τίποτα. Δεν έχω ούτε υπονοούμενα, ούτε τίπο-

τα. Και η παραίτησή μου ήταν τρεις λέξεις. Ήταν λόγοι 
επαγγελματικοί, λόγοι προσωπικοί και αυτό που λέω 
δεν είναι δικαιολογία, δεν έψαχνα να βρω κάτι. Είναι 
αυτό που συμβαίνει, είναι η δουλειά μου. Ελεύθερος 
επαγγελματίας είμαι, ο κόσμος το ξέρει, ένα όνομα στο 
χώρο μου, οπότε αυτό θα έπρεπε να κάνω. Τονίζω, 
όσοι φύγανε από την πολιτική και είμαστε ελεύθεροι 
επαγγελματίες πρέπει να δουλέψουμε για να ζήσουμε. 
Δεν έχει ακουστεί τίποτα για μένα και δεν θα ακουστεί 
ποτέ- διαχειρίστηκα με σύνεση το δημόσιο χρήμα, 
κανένα έργο δικό μας , είτε στην περιφέρεια είτε στη 
νομαρχία δεν έμεινε ημιτελές, κανένα έργο  δεν έμεινε 
απλήρωτο, κανένα έργο δεν πήγε στα δικαστήρια. 
Τελείωσαν όλα, παραδόθηκαν όλα, κάναμε ένα πολύ 
σημαντικό έργο όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως ευθύνομαι 
κι εγώ που δεν έβγαινα τόσα χρόνια να «πιπιλίζω» 
κάθε λίγο και λιγάκι, «κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο» 
και να φωτογραφίζομαι. Ο κόσμος τα ξέρει, Υπάρχουν 
κι αυτοί που  τα ξέρουν και δεν θέλουν να το παραδε-
χτούν ή και κάποιοι που δεν τα ξέρουν. Είχα βέβαια 
ανθρώπους πολύ σημαντικούς δίπλα μου όλα αυτά 
τα χρόνια και στα δημοτικά  και στη νομαρχία και στην 
περιφέρεια. Πολλούς, καλούς συνεργάτες και  το προ-
σωπικό που είχαμε, το οποίο ήταν αξιόλογο, έκαναν 
όλοι τη δουλειά τους. Ήμουν πολύ τυχερός και κάναμε 
σημαντικό έργο. 

- Βρήκατε άλλο τοπίο στο Δήμο;
Το δημοτικό συμβούλιο το περίμενα κάπως διαφο-

ρετικό και πρέπει να αλλάξει το ρόλο του. Θα πρέπει 
στο δήμο να σχεδιάζουν μεγάλα έργα, να παίρνουν 
μεγάλες αποφάσεις (αναπτυξιακή πορεία του δήμου). 
Ενώ τώρα τα θέματα ήταν – κι απ’ ότι φαίνεται είναι 
και θα είναι- θέματα καθημερινότητας τα οποία δεν θα 
χρειάζονται να έρχονται καν στο δημοτικό συμβούλιο, 
θα έπρεπε να τελειώνουν σε επιτροπές. Τα δημοτι-
κά Συμβούλια με άλλα πρέπει να ασχολούνται. Να  
ψάχνουν τρόπο για να κάνουν καλύτερη τη ζωή των 
πολιτών. 

-Θα θέλατε κάπως αλλιώς τις συνεδριάσεις;
Το έχω πει και στο δημοτικό συμβούλιο και το ρω-

τάω ξανά. Από τα περισσότερα θέματα στην ημερήσια 
διάταξη, πόσα θα έπρεπε να φτάνουν τελικά στην ολο-
μέλεια του δημοτικού συμβουλίου.

- Κύριε Καραπαναγιωτίδη, είναι τυχαία η χρονι-
κή στιγμή που υποβάλλατε παραίτηση;

Τυχαία είναι, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Το 
καλοκαίρι πάντα είχε πολλές δουλειές κι εγώ είμαι από 
αυτούς τους ανθρώπους που πάντα όταν έχει δουλειά, 
δουλεύω. Δεν είμαι από αυτούς που παρατάνε τη δου-
λειά τους και τρέχουν στις παραλίες. Αυτή η περίοδος, 
από Μάιο μέχρι Οκτώβριο έχει πολλή δουλειά και στην 
επιχείρηση και εγώ προσωπικά.

- Υπάρχει περίπτωση στις εκλογές να κατεβείτε 
ξανά;

Αυτή τη στιγμή δεν μ’ ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά 
μόνο η δουλειά μου κι η οικογένειά μου. 

- Αυτή τη στιγμή… σε λίγους μήνες υπάρχει 
περίπτωση να σας ενδιαφέρει;

Δεν θέλω να αφήνω υπονοούμενα ότι με πιέζουν 
κ.λ.π. Βεβαίως και έχω επαφές με τους ανθρώπους 
του πολιτικού χώρου, που με τίμησε, τον τίμησα και 
τον τιμώ, από κει και πέρα βλέποντας και κάνοντας. 
Με ενδιέφεραν πάντα τα κοινά του τόπου μου, με 
ενδιέφεραν πάντα τα κοινά της Κεντρικής Μακε-
δονίας αλλά από κει και πέρα θα το δούμε. Δεν 
αφήνω τίποτα να αιωρείται, όταν έρθει η ώρα θα τα 
πούμε- είμαι, όμως, παρών, ενεργός και παλεύω κα-
θημερινά. Όποτε με χρειαστεί ο τόπος μου, ο Δήμος 
ή η Περιφέρεια είμαι πάντα εκεί κι αυτό που συμβαίνει 
αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία με στενοχωρεί πάρα πολύ.

-Ναι, ένα σχόλιο θα το ήθελα γι’ αυτό το θέμα..
Κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα εδώ στην Ημαθία κι 

εγώ προσωπικά, για να ανοίξουμε αγορές, για να έ-
χουμε καλές σχέσεις, τουρισμό.. Ο Σεβασμιότατος είχε 
πολύ καλή παρουσία, πολύ καλές δημόσιες σχέσεις, 
βοήθησε τον τόπο πάρα πολύ. Ήρθε όμως  το εμπάρ-
γκο, μας τελείωσε και έρχεται τώρα αυτή η κόντρα, η 
όξυνση των σχέσεων των δύο χωρών και νομίζω θα 
είναι το τελειωτικό χτύπημα. Γιατί και η Χαλκιδική και η 
Βόρειος Ελλάδα δούλευε με Ρώσους αλλά και τα προ-
ϊόντα μας έβρισκαν πολύ καλές αγορές στην περιοχή. 
Είναι πολύ κακό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, 
για την Ελλάδα και για τον τόπο μας. Άλλο τι γίνεται 
σε επίπεδο κυβερνήσεων που ο καθένας κοιτάει τα 
συμφέροντά του… Ο ρωσικός λαός όμως, πιστεύω 
ότι αγαπάει την Ελλάδα, γνωρίζει πολλά για τη χώρα 
μας και την ιστορία μας, είμαστε ορθόδοξοι και οι 
δύο λαοί, και σε πολλές περιφέρειες της Ρωσίας που 
ταξιδέψαμε μαζί με τον Μητροπολίτη, ήταν εμφανής η 
εκτίμηση των Ρώσων στο πρόσωπό του. Ακόμα και η 
Μονή Δοβρά είναι ένας πόλος έλξης επισκεπτών από 
τη Ρωσία προς την Ημαθία. Βλέπω κάποια πράγματα 
που με στεναχωρούν και με κάνουν να σκέφτομαι ότι 
πρόκειται για σκοπιμότητα…

- Κλείνοντας, ο Γιώργος Μιχαηλίδης πότε α-
ναλαμβάνει και ποιος θα τεθεί επικεφαλής της 
παράταξης;

Θα τον καλέσει σήμερα- αύριο ο δήμαρχος για να 
ορκιστεί. Είναι ο πρώτος επιλαχών και θα είναι πλέον 
σύμβουλος της παράταξης. Τη θέση μου ως επικεφα-
λής της μείζονος μειοψηφίας θα πάρει ο Αντώνης ο 
Καγκελίδης μετά από  κοινή απόφαση της ομάδας… 



Η Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπού-
λου» συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Α-
νάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018 με 
τίτλο «Αγαπημένα Δεδομένα: παρατηρώ 
και μετρώ τον κόσμο» στην οποία συμμε-
τέχουν 148 μέλη του Δικτύου Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος.  Αυτό το καλοκαίρι θα παρατη-
ρήσουμε και θα μετρήσουμε μαζί με τα 
παιδιά τον κόσμο μας με πολλούς και δια-
φορετικούς τρόπους. 

Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει 20 
δράσεις  θα υλοποιηθεί στους χώρους της 
Δημοτικής βιβλιοθήκης από 20 Ιουνίου έ-
ως 7 Σεπτεμβρίου και ώρες  10-11.30 π.μ. 
και απευθύνεται σε παιδιά 9-12 ετών με 
προεγγραφές. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
9 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟ-

ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τα ρούχα μου. Ντύ-

νουμε μια χάρτινη κούκλα στο μπόι μας με 
τα αγαπημένα μας ρούχα.

10 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΑ» To άπειρο. Μετρώντας τον 
κόσμο μαθαίνουμε γι’ αυτό που είναι αμέ-
τρητο.

20 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟ-
ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ. Παιχνίδια και σπόρ. 
Ποια είναι τα αγαπημένα μας παιχνίδια 
και σπορ, αλλάζουν οι προτιμήσεις μας 
καθώς μεγαλώνουμε;

21 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΑ» Το μήκος και το πλάτος της 
γής. Δύο πολύ σημαντικά δεδομένα αν 
θες να ξεκινήσεις για ένα μεγάλο ταξίδι 
στη στεριά και στη θάλασσα

30 Αυγούστου ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 
Οι μέλισσες σε όλο τον κόσμο. Πάνω στο 
χάρτη σημειώνουμε τόπους που συλλέ-
γουν το μέλι με διάφορους τρόπους, τό-
πους που οι μέλισσες κινδυνεύουν, χώρες 

που κινητοποιούνται για να σώ-
σουν τις μέλισσες από την εξαφά-
νιση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
5 Σεπτεμβρίου «ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ» Η λεία ενός πειρα-
τικού πλοίου. Το 1602 ένα πειρατι-
κό πλοίο επιτίθεται σε ένα εμπορι-
κό πλοίο κάπου στο Αιγαίο. Μετά 
την επίθεση οι πειρατές καταγρά-
φουν τη λεία τους και ζωντανεύ-
ουν έναν κόσμο με διαφορετικά 
νομίσματα, αγάπη για τα μπαχαρι-
κά και τα μεταξωτά υφάσματα, τα 
πολύτιμα κοσμήματα

7 Σεπτεμβρίου ΓΙΟΡΤΗ ΛΗ-
ΞΗΣ Καταγράφουμε τους αποχαι-
ρετισμούς και τα «του χρόνου» 
και γιορτάζουμε το κλείσιμο ενός 
ακόμη καλοκαιριού που περάσαμε 
μαζί.

Για δηλώσεις συμμετοχής στη  
Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιο-
πούλου» Θ. Ζωγιοπούλου 5 – 3ος 
όροφος, τηλ. 23310-24879  Βού-
λα Κοτσάλου  email: detopoka@
otenet.gr
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Το Σάββατο 21 Ιουλίου
14η  συνάντηση χορευτικών 

συγκροτημάτων 
στο Ξηρολίβαδο

Μέσα στα πλαίσια των  καλοκαιρινών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στο Ξηρολίβαδο, ο Πολιτιστικός  Όμιλος 
διοργανώνει την 14η Συνάντηση Χορευτικών συγκρο-
τημάτων  στο Ξηρολίβαδο, το Σάββατο 21 Ιουλίου στο 
γήπεδο μπάσκετ στις 8.00 μ. μ.

Συμμετέχουν :
1. Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου με βλάχικους 

χορούς του Αν . Βερμίου.
2. Σωματείο ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ‘ΛΥ-

ΓΚΗΣΤΕΣ’ με χορούς των ντόπιων της Φλώρινας.
3.  Αθλητικός και Μορφωτικός Σύλλογος ‘ΒΙΓΛΑ’ Πι-

σοδερίου με βλάχικους χορούς από το Πισοδέρι.
Θα τους συνοδεύσει η ορχήστρα Παραδοσιακής 

Μουσικής του Γιώργου Τσαμπάζη.
Είσοδος ελεύθερη. Θα ακολουθήσει γλέντι για ό-

λους.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας πα-
ρουσιάζει τον ξεκαρδιστικό μονόλογο του 
Γιώργου Γαλίτη «Τα Ραδίκια Ανάποδα», ο 
οποίος δεν λέει να μας αφήσει χρόνους, να 
μείνει στον τόπο και να τινάξει τα πέταλα. 
Τώρα πια δεν τον πάνε τέσσερις αλλά επτά. 
Επτά χρόνια επικηδείας, Έβδομη φορά θα-
νατερά!

Γι’ αυτό ξαναήρθε η ώρα σας να τα ξανα-
δείτε στη Νάουσα σε μία μοναδική και φαρ-
μακερή παράσταση, την Τετάρτη 18 Ιουλίου 
2018 και ώρα 21:15 στο Θερινό Δημοτικό 
Θέατρο, …εν τόπω χλοερώ και αναψύξεως!

Λίγα λόγια για το έργο:
Πρόκειται για την πιο μαύρη, άραχλη, 

σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie πα-
ράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο 
και οστεοφυλάκιο. Ένα one dead man show, 
ένα black total κωμικό μονόλογο με δεκα-
τρείς ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επικήδει-
ους που και νεκρούς ανασταίνουν!

Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους 
οδύρεται, μα και τους υποδύεται, ο αξιομακά-
ριστος Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκηνοθετεί, με 
σπαραγμό ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα 
μάτια, ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Δείτε «Τα Ραδίκια Ανάποδα» και ελπίζου-
με να κλάψετε (απ’ τα γέλια). Μια παράστα-
ση που θα ζείτε να τη θυμόσαστε.

Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογραφία: Γιώργος 
Γαλίτης

Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Τόλης 

Κετσελίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Σχοινά
Γενική Είσοδος: 5€. Προπώληση εισιτη-

ρίων: Γραφείο Πολιτισμού Δήμου Νάουσας 
(Δημαρχείο, 1ος όροφος, ώρες γραφείου, 
τηλ.: 2332350338-50360-50375), CITY 
ESPRESSO BAR, Ζαφειράκη 12, Νάουσα, 
τηλ.: 2332021999.

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου
Η Νάουσα θα ξαναδεί 

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»

Καλοκαιρινή Eκστρατεία Aνάγνωσης
 και Δημιουργικότητας 2018 
της Δημοτικής βιβλιοθήκης

 «Θ. Ζωγιοπούλου»



Ένα θέμα με εκπαιδευτική διάσταση απασχολεί 
αυτές τις μέρες την τοπική επικαιρότητα και αφορά 
στο «Βλαχογιάννειο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα» 
Βέροιας. Μια ανάρτηση του προισταμένου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Διονύση Διαμα-
ντόπουλου στο προσωπικό του  facebook, γνωστο-
ποίησε το θέμα που είχε ήδη απασχολήσει  χρήστες 
των social media, ορισμένα πολιτικά πρόσωπα και 
ένα γνωστό εκπαιδευτικό blog, που ανέδειξαν πρό-
σφατα με σχετικές αναρτήσεις τους το ζήτημα που 
προέκυψε με ορισμένα εκθέματα που φιλοξενούνται 
στο «Βλαχογιάννειο Μουσείο». Ο κ. Διαμαντόπουλος 
γράφει στη δική του ανάρτηση:

«Επειδή το ζήτημα έχει και Εκπαιδευτική διάστα-
ση, θεωρώ αναγκαίο να γίνουν γνωστά, και προς 
όλους, τα εξής: 

Τον περασμένο Ιούνιο, και μετά από έγγραφο του 
Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστα-
σιακών (ΣΦΕΑ) που μου κοινοποίησε ο Περιφερει-
ακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο-
νίας, επισκέφθηκα, με την ιδιότητά μου, το εν λόγω 

Μουσείο το οποίο στο ισόγειό του περιλαμβάνει μια 
αξιόλογη συλλογή από την ιστορία του Μακεδονικού 
Αγώνα. 

Στον 2ο όροφο, περιλαμβάνονται εκθέματα που 
ανήκουν στην ιδιωτική συλλογή του υπευθύνου του 
Μουσείου και αναφέρονται κυρίως στην ιστορία του 
εμφυλίου πολέμου. Σε ορισμένα από τα εκθέματα 

αυτά, όπως σε φωτογραφίες και στολές, 
διαπίστωσα πως υπάρχουν πληροφορια-
κές ετικέτες με αναφορές όπως «συμμο-
ριτοπόλεμος», «κομμουνιστοσυμμορίτες» 
κλπ, καθώς και μια στολή στρατηγού της 
Αστυνομίας ο οποίος καταδικάστηκε (σύμ-
φωνα με το έγγραφο του ΣΦΕΑ) ως βασα-
νιστής κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. 

Μετά την προσωπική διαπίστωση, ε-
νημέρωσα τον υπεύθυνο του Μουσείου 
για την υποχρέωσή του να συμμορφωθεί 
άμεσα με τις διατάξεις του Ν.1863/1989, 
που δεν επιτρέπει τη χρήση μισαλλόδο-
ξων όρων για την περίοδο του εμφυλίου 
πολέμου, καθώς και για τον προαναφε-

ρόμενο στρατηγό της 
Αστυνομίας. Του έδω-
σα μάλιστα αντίγραφο 
του συγκεκριμένου 
Νόμου και του επέ-
στησα την προσοχή 
πως σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης θα 
ενημερωθούν όλα τα 
σχολεία μας ώστε να 
μην επισκέπτονται έ-
να μουσείο που κακο-
ποιεί την Ιστορία και 
υμνεί βασανιστές. 

Ο υπεύθυνος του 
Μουσείου, και ιδιοκτή-
της της συγκεκριμένης 
συλλογής, αποδέχθη-
κε τις παρατηρήσεις 
μας και δεσμεύτηκε 
να προβεί σε όλες τις 
αναγκαίες παρεμβά-
σεις, όπως ακριβώς του υποδείξαμε. Ο ίδιος όμως 
ζήτησε να έχει και τη σύμφωνη γνώμη της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας & Ναούσης, στην οποία ανή-
κει το Μουσείο. Για τον λόγο αυτό, επισκέφθηκα την 
ίδια ημέρα τον Μητροπολίτη, ο οποίος αγνοούσε το 
συγκεκριμένο θέμα, και συμφώνησε να αποκαταστα-
θεί άμεσα η νομιμότητα και η ιστορική αλήθεια μέσα 
από όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο Μουσείο. 

Μετά από όλα αυτά, είμαι βέβαιος πως με τη νέα 
σχολική χρονιά οι μαθητές μας, αλλά και οι επισκέ-
πτες της Βέροιας, θα μπορούν να επισκέπτονται ένα 
Μουσείο που θα σέβεται τον εαυτό του, τον ρόλο και 
την εκπαιδευτική του διάσταση. Ένα Μουσείο που 
θα αναδεικνύει την Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 

με απόλυτο σεβασμό στα ιστορικά γεγονότα και 
πρόσωπα. 

ΥΓ: Επειδή η συγκεκριμένη ανάρτησή μου έχει 
και υπηρεσιακό χαρακτήρα και επειδή είναι πιθανόν 
ορισμένοι να εμφορούνται από μισαλλόδοξες εμφυ-
λιοπολεμικές ιδέες, δηλώνω πως για το θέμα αυτό 
δεν θα προβώ σε κανενός είδους διάλογο μέσα από 
τον λογαριασμό μου στο fb»

Σε συνέχεια του θέματος ο κ. Διαμαντόπουλος, 
χθες Τρίτη, το πρωί, επισκέφθηκε το Μουσείο που 
βρίσκεται επι της οδού Ανοίξεως της Βέροιας και 
διαπίστωσε ότι αποκαταστάθηκαν οι αναφορές στις 
ετικέτες των εκθεμάτων, με την παρέμβαση επίσης 
και του Μητροπολίτη.
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Αναζητούνται 
αυτόπτες 
μάρτυρες 

για τροχαίο

Από τους συγγενείς του θανόντος οδηγού του 
βυτιοφόρου στο τροχαίο δυστύχημα, που σημει-
ώθηκε την Παρασκευή 6 Ιουλίου και ώρα 16.30 
επί της Εγνατίας οδού, στον κόμβο του Νησελίου 
αναζητούνται αυτόπτες μάρτυρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6996 777278 και 6982 555351

Παρέμβαση επι του θέματος έκαναν και οι 
«Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις Ν.Η-
μαθίας, με την παρακάτω ανακοίνωση:

«Το 2012 εγκαινιάστηκε από τον Αρχιεπίσκο-
πο το «Βλαχογιάννειο Μουσείο Μακεδονικού 
Αγώνα», που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη, 
με σκοπό να αναδείξει την «εθνική δράση των 
αγωνιστών για την απελευθέρωση της Μακε-
δονίας». Αυτοί που παραβρέθηκαν στα εγκαίνια 
θυμούνται ότι τα εκθέματα αφορούσαν στην 
εκκλησία (ιερά άμφια κλπ) και πιθανόν στον Μα-
κεδονικό αγώνα.

Εμείς που ζούμε στη Βέροια βλέπαμε ένα 
κλειστό κτίριο, που δεν ανέφερε πουθενά ώρες 
επίσκεψης κοινού, παρά μόνο παραπομπή σε 
κάποιο site, και υποθέταμε ότι είναι ένας χώρος 
που χρησιμοποιεί η Μητρόπολη για δικές της 
εκδηλώσεις.

Δεν έγινε αντιληπτό ότι ο ακροδεξιός διευ-
θυντής της, Κανέλλος Ντόντος, το μετέτρεψε 
(με την ανοχή; της Μητρόπολης) σε Μουσείο 
μισαλλοδοξίας και κακοποίησης της ιστορικής 
αλήθειας, που υμνεί βασανιστές της Μακρονή-
σου και συνεργάτες της χούντας ενώ καθυβρίζει 
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. 

Τα προσωπικά του εκθέματα περιλαμβάνουν 
γνωστούς φασίστες και βασανιστές όπως ο Γε-
ώργιος Ντουζέπης, ο συνταγματάρχης Ξενοφών 
Τζαβάρας, κείμενα του Γεώργιου Παπαδόπου-
λου, βιβλία του Κων. Πλεύρη, βιβλία και αφίσες 
για το «παιδομάζωμα των συμμοριτών» και τις 
προσπάθειες της Φρειδερίκης και των ΤΕΑ να 
σώσουν τα Ελληνόπουλα της Βόρειας Ελλάδας 
από τα νύχια των κομμουνιστών. 

Περιφρονώντας το νόμο 1863/ 18.09.1989, 
ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟ-
ΛΕΜΟΥ 1944-1949 προβάλλονται εκθέματα για  
τα «Κόκκινα Τσακάλια» του ΔΣΕ και την «προ-
δοτική δράση» του Νίκου Μπελογιάννη.

Το χειρότερο από όλα  είναι ότι αυτό το 
«Μουσείο» το επισκέπτονταν μαθητές και «μορ-
φώνονταν» από κείμενα και φωτογραφίες που 

είναι αναρτημένα σε ιστοσελίδες αντισημιτικών 
- νεοναζιστικών οργανώσεων.

 Το επισκέπτονταν μαθητές,  δάσκαλοι και 
καθηγητές, μετά από συνεννόηση, χωρίς πιθα-
νόν να γνωρίζουν τα πραγματικά εκθέματα.

Ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορι-
σθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), 
έχει ήδη στείλει στους υπουργούς Πολιτισμού 
και Παιδείας καταγγελία που συνοδεύεται από 
φωτογραφίες.

Όλα αυτά τα χρόνια: 
α) Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας , 

Ναούσης και Καμπανίας
β) Οι βουλευτές της Ν.Δ που 

έστελναν συγχαρητήρια
γ) Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 

που συνέτασσαν συστατικές επι-
στολές

γνώριζαν το περιεχόμενο των 
εκθεμάτων;

Εμείς, οι Εκπαιδευτικοί των Συ-
νεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινή-
σεων Ν. Ημαθίας ζητάμε:

1) Να αποσυρθούν ΑΜΕΣΑ τα 
κείμενα και οι φωτογραφίες μισαλ-
λοδοξίας και κακοποίησης της ιστο-
ρικής αλήθειας.

2) Το ΥΠΕΘ να ξεκινήσει έρευνα 
για το θέμα.

3) Όλες οι Διευθύνεις Α/θμιας 
και Β/θμιας να απαγορεύσουν την 
επίσκεψη μαθητών στο «Μουσείο», 
όσο αυτό με τα εκθέματα του παρα-
ποιεί και διαστρεβλώνει την ιστορι-
κή αλήθεια.

4) Η Ιερά Μητρόπολη να απο-
μακρύνει τον Διευθυντή και να με-
τατρέψει το κτίριο σε αυτό που δη-
λώνει ο τίτλος του. Να επιτελέσει το 
Ρόλο της ως συμπαραστάτης των 
Αδυνάτων και όχι ως υποστηρικτής 
των Ακροδεξιών (και των Δεξιών).

Καλούμε την ΕΛΜΕ Ημαθίας να πάρει θέση 
και να εκδώσει ψήφισμα που να καταδικάζει ως 
μη αποδεκτά αυτά που συμβαίνουν σε «Μου-
σείο» του Νομού μας.

Θα επαγρυπνούμε και δεν θα επιτρέψουμε 
να δηλητηριαστούν άλλες ψυχές παιδιών».

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Εντοπίστηκε και με παρέμβαση της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκ/σης αποκαταστάθηκαν οι 
μισαλλόδοξοι όροι σε εκθέματα του  «Βλαχογιάννειου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα»

- Μετά από παρατηρήσεις του Προϊσταμένου Δ. Διαμαντόπουλου παρενέβη και ο Μητροπολίτης

«ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΕΙΟ»: Μουσείο μισαλλοδοξίας και 
διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

18 Ιουλίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Μη-
τροπόλεως Βέροιας η Ερμιό-
νη Φιλ. Μπουρδένα σε ηλι-
κία 84 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

18 Ιουλίου 2018 στις 13.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Γεωργιανών Βέ-
ροιας ο Παναγιώτης Δημ. 
Γκουντής του Δημητρίου σε  
ηλικία 87 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

18 Ιουλίου 2018 στις 10.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας η Δήμητρα Γεωρ. Α-
κρίβου σε ηλικία 85 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

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.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοι-

νωνικής προσφοράς 
του Γηροκομείου Βέροι-
ας προς τους συμπο-
λίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα 
περίθαλψης των οικεί-
ων υπερηλίκων τους 
και θέλουν να απουσι-
άσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣ-
ΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να 
φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώ-
πους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

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»

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

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

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

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.

Επιμνημόσυνη Δέηση 
για την Κυπριακή 

Τραγωδία
 την Παρασκευή 20 
Ιουλίου στη Βέροια

Με τη συμπλήρωση 44 ετών από την Κυπριακή Τραγω-
δία, διοργανώνονται Πανελλήνιες Εκδηλώσεις Μνήμης και 
Απόδοσης της οφειλόμενης Τιμής στους ηρωικώς πεσό-
ντες υπέρ της Ελευθερίας.

Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στις εκδηλώσεις και διορ-
γανώνει Επιμνημόσυνη Δέηση την Παρασκευή 20 Ιουλίου 
2018 και ώρα 11:30, στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης στην 
πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου).

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης περιλαμβάνει:
• ώρα 11:20: Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων 

στο χώρο του Ηρώου της πόλης στην πλατεία Ρακτιβάν 
(Ωρολογίου).

• ώρα 11:25: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο 
του Ηρώου της πόλης στην πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου).

• ώρα 11:30: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στε-
φάνων 

Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.



Συνέντευξη Τύπου παρα-
χώρησε χθες το απόγευμα ο 
πρώην Υπουργός Γ. Μανιάτης, 
παρουσία του μέλους της Εκτε-
λεστικής Γραμματείας του ΚΙΝ.
ΑΛ., Σ. Παραστατίδη και του α-
ντιδημάρχου Βέροιας Βασίλη 
Παπαδόπουλου, στην αίθουσα 
του δημοτικού συμβουλίου Βέ-
ροιας. Τα δυο στελέχη του Κινή-
ματος Αλλαγής βρέθηκαν στην 
Ημαθία ενόψει της επίσκεψης 
και ομιλίας της Φ. Γεννηματά 
στις Σέρρες, την Τετάρτη 18 Ι-
ουλίου. 

Ο  κ.Μανιάτης, ευχαρίστησε 
αρχικά τον δήμαρχο Βέροιας 
κ. Βοργιαζίδη και στη συνέχεια 
τόνισε πως η πατρίδα μας έχει 
ανάγκη από μία σοβαρή και υ-
πεύθυνη κυβέρνηση μετά από 
οκτώ συνεχόμενα χρόνια μνη-
μονίων και λιτότητας. Σχετικά 
με το θέμα του Μακεδονικού, 
ανέφερε πως «το ΚΙΝ.ΑΛ. κατα-
δίκασε μία συμφωνία η οποία θα δημιουργήσει άπειρες πληγές και θα ενισχύσει τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων». Ένα ακόμη θέμα που συζητήθηκε κατά τη συνέντευξη τύπου, ήταν» η κατάσταση της  Ελλάδας μετά την 20η 
Αυγούστου και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που δεν κατάφερε να μπει στο πρόγραμμα των 60 δις.  Ευρώ» από την Ε.Κ.Τ., τα οποία θα δινόταν στις αγορές για τη ρύθμιση του χρέους. «Εμείς, ως ΚΙΝ.ΑΛ. καταθέτουμε τη δική 
μας πρόταση μέσα από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ», τόνισε ο κ. Μανιάτης.

Συνεχίζοντας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα τοπικά ζητήματα του νομού, λέγοντας με έμφαση πως η Ημαθία είναι ένας νομός που διαθέτει τα πιο 
σπουδαία αποθέματα και είναι πλούσιος όσον αφορά στην αγροτική του παραγωγή. «Ο 
τόπος αυτός έχει ανάγκει από ένα νέο ξεκίνημα και είναι αναγκαία η επανεξέταση των 
διαδικασιών αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για τις φετινές ζημιές στην παραγωγή των ροδα-
κίνων», τόνισε ο Γιάννης Μανιάτης. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως πρέπει να γίνει μία συ-
ζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας κι 
ένα προϊόν ανταγωνιστικό προς τις ξένες αγορές, έτσι ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν 
από τον τόπο τους, να γυρίσουν πίσω στην περιφέρεια. 

Όσον αφορά στα τελευταία τεκταινόμενα για τη Ρωσία, το ΚΙΝ.ΑΛ. ζήτησε από το Υ-
πουργείο Εξωτερικών να επικοινωνήσει με τον κ. Ζάεφ για το τι συμβαίνει και όπως είπε 
«περιμένουμε ακόμα να ενημερωθούν επίσημα η Βουλή ή οι αρχηγοί των κομμάτων». 
Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να δηλώσει πως το ΚΙΝ.ΑΛ. θα στηρίξει όλα τα επιτυχημένα στε-
λέχη του σε επίπεδο 
αυτοδιοίκησης. 

Παρόντες στη δι-
άρκεια της συνέντευ-
ξης ήταν ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης, 
ο αντιδήμαρχος Βασί-
λης Παπαδόπουλος, ο 
πρώην βουλευτής Άγ-
γελος Τόλκας, οι πρώ-
ην δήμαρχοι Χαρούλα 
Ουσουλτζόγλου και 
Μπάμπης Γκιόνογλου, 
ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ 
Στέργιος Διαμάντης, η 
πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Ελένη Γκό-
γκα, ο πρώην βουλευ-
τής Θανάσης Γεωργιά-
δης κ.ά.

Έλλη Πολάκη
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΖΗΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
Παναγιώτη και της Μαργαρίτας, 
το γένος Κανακίδου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Θεσ/νίκη και η 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, του 
Γεωργίου και της Ελισσάβετ, το 

γένος Ζησέκα, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Θεσ/
νίκης.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
Φωτίου και της Ελένης, το γένος 
Παναγιωτίδη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΤΖΙΟΥΡ-
ΤΖΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, του Θεοδώρου 
και της Χαρίκλειας, το γένος Βενε-

τικίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο Sean Thomas Christopher 
Durkan του Michael και της Mary 
Helena, το γένος Lawlor, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στο Δουβλίνο, 
και η Ελισσάβετ Χατζηνώτα, του 
Ευάγγελου και της Φωτεινής Χα-

τζηνώτα, το γένος Σολαχίδου, που γεννήθηκε 
στην Πτολεμαϊδα και κατοικεί στη Βέροια, πρόκει-
ται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

 Γ. Μανιάτης: «Η Ημαθία
χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα»

-«Αναγκαία η επανεξέταση των διαδικασιών αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, για τις φετινές ζημιές 
στα ροδάκινα» τόνισε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου
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Ο Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος υποδέχθηκε 
το Ίδρυμα Vodafone, τον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Vodafone Ελ-
λάδας, κ. Χάρη Μπρουμίδη, 
καθώς και τους 15 νέους, 
που συμμετείχαν στον 8ο 
κύκλο του προγράμματος 
World of Difference, που υ-
λοποιεί το Ίδρυμα στην Ελ-
λάδα, στηρίζοντας την απα-
σχόληση των νέων.  

Μέσω του προγράμμα-
τος World of Difference, το 
Ίδρυμα Vodafone έδωσε φέ-
τος τη δυνατότητα σε 15 νέ-
ους να εργαστούν στον μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό 
της επιλογής τους, να αξιο-
ποιήσουν τις νέες τεχνολογί-
ες και τη  συλλογική δράση 
για την αντιμετώπιση επίκαι-
ρων ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως είναι η υπογεννητικότητα, 
ο επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
την απασχόληση, η κοινωνική ένταξη παιδιών μεταναστών & προσφύγων, η ενσωμάτω-
ση αποφυλακισμένων ατόμων, η στήριξη του μοναχικού ασθενή, η έξυπνη γεωργία, η 
επιχειρηματικότητα, η υποστήριξη των transgender νέων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλό-
πουλος, αφού συνεχάρη τους 15 νέους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ευχαρίστησε 
το Ίδρυμα Vodafone για την παρουσία του στην Ελλάδα και δήλωσε: «Στις δύσκολες 
στιγμές που περνάει η χώρα μας, η Πολιτεία είναι παρούσα και στηρίζει πρωτοβουλίες 
ιδιωτικών φορέων για ένα καλύτερο αύριο. Ως Ίδρυμα Vodafone, έχετε στοχεύσει σε 
καίριους τομείς, όπως είναι ο τομέας της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εν-
σωμάτωσης, με προγράμματα που δημιουργούν ίσες ευκαιρίες για όλους, μέσα από την 
τεχνολογία. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πραγματικής ισότητας».

Για το Πρόγραμμα World of Difference, συμπλήρωσε: «Η θετική αλλαγή και η αισιό-
δοξη προοπτική για τη χώρα μας είναι εφικτές μόνο μέσα από τους νέους, όπως εσείς, 
που με τις δυνάμεις και το όραμά σας δίνετε λύσεις σε σημαντικά ζητήματα, όπως η στή-
ριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η πρόσβαση στη γνώση, την εκπαίδευ-
ση και την επιστήμη, η δημιουργία συνθηκών για ίσες ευκαιρίες και κοινωνική προσφορά 
και, τέλος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η στήριξη της μητρότητας».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Χάρης Μπρουμίδης ε-
ξέφρασε τη βαθιά πεποίθηση ότι «Η τεχνολογία θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας καλύ-
τερης ποιότητας ζωής για όλους με τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τις ψηφιακές εφαρμο-
γές να βρίσκονται στον πυρήνα των κοινωνικών παρεμβάσεων του Ιδρύματος Vodafone. 
Στόχος μας στην Ελλάδα, μετά από 16 χρόνια παρουσίας του Ιδρύματος Vodafone, είναι 
να συνεισφέρουμε με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και 
να γίνουμε αρωγοί και συνοδοιπόροι της κοινωνίας στο 
δρόμο προς ένα συναρπαστικό μέλλον, ενισχύοντας τις 
δράσεις μας στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινω-
νική ενσωμάτωση».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Σχολική Επιτροπή
Α/θμιας Εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια, 17/07/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικών κυλικείων    

3ου-14ου  Δημοτικού Σχολείου Βέροιας)
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτ/θμιας Εκ/σης Δ. Βέροιας 

διακηρύσσει  ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός δι-
αγωνισμός με ενσφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση 
του Σχολικού κυλικείου του  του 3ου-14ου  Δημοτικού Σχο-
λείου Βέροιας για εννέα (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επι-
τροπής την 04/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές δεκτές μέχρι 10π.μ. της 04/09/2018.
Όροι συμμετοχής (αιτήσεις, έγγραφα, δηλώσεις, βεβαι-

ώσεις κ.α δικαιολογητικά) ως ορίζει η Υπ. Απόφαση 64321/
Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008 Τ.Β΄) 

Ο Πρόεδρος
Κουλουριώτης Διονύσιος

Την Δευτέρα 23 Ιουλίου 
στη Νάουσα

Φιλανθρωπική 
μουσική συναυλία 
με την Ορχήστρα 
«Νέοι με Όραμα»

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας διοργανώνει μου-
σική συναυλία – αφιέρωμα στους μεγάλους Έλληνες 
συνθέτες με την «Ορχήστρα Νέοι με Όραμα» την Δευτέ-
ρα 23 Ιουλίου 2018 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάου-
σας και ώρα 21:30.

Την πολυμελή ορχήστρα αποτελούν νέοι από την Η-
μαθία. Τραγουδούν: Μαριάμ Σεπιτάνου, Μαρία Τζόρου, 
Αντωνία Ζούρα, Εύα Χατζίδου, Τάσος Σιδηρόπουλος. 
Ενορχήστρωση: Πέτρος Ρίστας. Διεύθυνση Ορχήστρας: 
Ελένη Παγγούρα.

Είσοδος: Αντί εισιτηρίου τρόφιμα μακράς διάρκειας 
τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Νάουσας.

Συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας με το Ίδρυμα Vodafone 

-Το Πρόγραμμα World of Difference και τα μελλοντικά σχέδια του 
Ιδρύματος Vodafone στο επίκεντρο της συζήτησης



CMYK

10 ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

CMYK

Ενημερωτική και πολύ διευκρι-
νιστική ανακοίνωσε εξέδωσε η 
διορισμένη από το πρωτοδικείο 

Βέροιας Διοίκηση του ΓΑΣ Βέροια και 
με προσοχή θα πρέπει να διαβάσουν 
οι ενδιαφερόμενοι παίκτες γονείς και 
πιθανόν κάποιοι δικηγόροι. 

ΗΑνακοίνωσηαναφέρει
«Επειδή τις τελευταίες μέρες μας γνωστοποιή-

θηκαν«διάφορα»σχετικάμετουςπαίκτεςπουανή-
κουν στο δυναμικό του ΓΑΣΒΕΡΟΙΑ,ως επίσημη
διοίκηση διορισμένη από τοΠρωτοδικείοΒέροιας,
ενημερώνουμε τους γονείς και τους νεαρούςποδο-
σφαιριστέςότι:

-Όλοιοιπαίκτεςτωντμημάτωνυποδομήςκαιαυ-

τοίπουαγωνίστηκανωςδανεικοί,εκτόςαυτώνπου
έκανανπροσφυγή και δικαιώθηκαν, ανήκουν στον
ΓΑΣΒΕΡΟΙΑ

-Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν μπορούν να
απευθυνθούνσταμέλη της διοίκησηςΒύλλη Γαλα-
νομάτη(6973777747)καιΚώσταΤσιμόπουλο(6972
606037).

-Οποιαδήποτεμεταβολήμπορεί να γίνει μετά τη
νέααιρετή διοίκησηπουθαπροκύψει από την Γε-
νικήΣυνέλευσηπουθαγίνει τηΔευτέρα30 Ιουλίου
καιώρα7 το απόγευμα, στην αίθουσα «Sala» του
Πολυχώρου«Ελιά».

ΟτιδήποτεάλλοπροτείνεταιαπόμημέλητουΔι-
οικητικούΣυμβουλίουείναιπαραπλανητικό.Κανένας
δενέχειδικαίωμαναπαραχωρήσει«ελευθέρας»και
κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει ή να
κάνειχρήσησφραγίδαςτουΓΑΣΒΕΡΟΙΑ.Είναιπα-
ράνομο(!!!)καιεφιστούμετηνπροσοχή.»

Ο  Ιορδανίδης Παναγιώτης ιδιο-
κτήτης της πιτσαρίας jordani-
στη Βέροια, είναι ο νέος πρό-

εδρος του Τριποτάμου.

ΤοπενταμελέςνέοΔ.Σ.αποτελείταιαπότους:
Πρόεδρος:ΙορδανίδηςΠαναγιώτης

Αντιπρόεδρος:ΠαπαοικονόμουΚων/νος
Γ.Γ.:ΝτέλαςΝικόλαος
Γ.Αρχηγός:ΦωτιάδηςΦιλοκτήμων
Ταμίας:ΣαββίδηςΙωάννης
Εντόςτηςεβδομάδαςθαανακοινωθείτοόνομα-

τουσυνεργάτη τουΓιώργουΜαραγγού,που κατά
πάσαπιθανότηταθαείναιοΦωτιάδηςΝίκος,αλλά
καιταπρώταμεταγραφικάαποκτήματα.

ΕνημερωτικήΑνακοίνωση
τουΓΑΣΒέροια

Ο Παναγιώτης Ιορδανίδης (JORDANI) 
νέος πρόεδρος της ομάδας

του Τριποτάμου

Στην 

Κρήτη θα 
βρεθεί 
φέτος ο 
καταξιωμέ-
νος προπο-
νητής Γιάν-
νης Κερλί-
δης αφού 
δέχθηκε 
την πρότα-
ση της Διοί-
κησης του 
Πλατανιά 
που φέτος 
θα αγωνί-
ζεται στην 
football 
Leauge 
και θα είνια βοηθός του κ. Πάουλο 
Κάμπος.! Δίπλα λοιπόν σε έναν κατα-
ξιωμένο προπονητή με μεγάλη ιστο-
ρία και προσφορά στο ποδόσφαιρο.

. Ο 49χρονος τεχνικός τη φετινή σεζόν ήταν
προπονητήςστονΜακεδονικόΦούφα,στοπρωτά-
θληματηςΓ’ΕΘνικής,μετονοποίοπραγματοποίη-
σεκαλήπορείατερματίζονταςστηνπρώτητριάδα.

Στοπαρελθόν,έχειεργαστείσεΝάουσα,Ένω-
σηςΑποστόλουΠαύλουκαιΚαμπανιακό.

«Δίπλα»στονΠάουλοΚάμπος
οΓιάννηςΚερλίδηςστηνομάδα

τουΠλατανιά

Ανακοίνωση του Αστέρα Αλε-
ξάνδρειας για την μεταγραφή 
του Γιώργου Κίτσα στην ομάδα 

Κ15 του Ολυμπιακού, μία μεταγραφή 
που ανοίγει νέους ορίζοντες σε ένα 
ακόμη ταλαντούχο ποδοσφαιριστή  
που ανδρώθηκε μέχρι τώρα μέσα από 
μία ακαδημία πρότυπο για τον Ν. Ημα-
θίας, αφού και άλλα παιδιά έκαναν τα 
πρώτα βήματα τους από την Ακαδημία 
του Πόλυ και Τάσου Ορσουζίδη στο 
Νησί Αλεξάνδρειας.

ΗανακοίνωσητουΣυλλόγου..
«Ένας ακόμαποδοσφαιριστής βγαλμένος από

τοσπλάχνατουΑστέραέκανετοεπόμενοβήμακαι
απότηνέαχρονιάθαπροπονείταιστουΡέντηόντας
παίκτηςτουΟλυμπιακούΠειραιώς.

Ο λόγος για τον ποδοσφαιριστή μας Γεώργιο
Κίτσα γεννηθείς το 2004 ο οποίοςπροσέλκυσε το
ενδιαφέροναρκετώνομάδωνμετιςαγωνιστικέςτου
ικανότητες με αποτέλεσμα την επόμενη χρονιά να
αγωνίζεταιμετηνΚ15τουΟλυμπιακού.

Ευχόμαστεστον Γιώργοό,τι καλύτεροστηνπο-
δοσφαιρική του σταδιοδρομία με δικό μας στόχο
στοπροσεχέςμέλλοντηνπροώθησηπερισσότερων
αθλητώνμαςστοανώτεροεπίπεδο.»

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΩΡΓΟ!!!

ΣτηνΚ-15τουΟλυμπιακού
οΓιώργοςΚίτσαςτουΑστέρα

Αλεξάνδρειας!
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Η διοικούσα επιτροπή του τμή-
ματος καλαθοσφαίρισης του 
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας με μεγά-

λη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της 
συνεργασίας της με τον Νίκο Παπα-
δόπουλο για ένα χρόνο. Ο 25χρονος 
αθλητής (14/5/1993) με καταγωγή από 

το Αιγίνιο είναι 
παλιός γνώρι-
μος της ομάδας 
μας, καθώς 
είχε αγωνιστεί 
σε αυτήν και 
την σαιζόν 
2016-17 στο 
πρωτάθλημα 
της Β´ Εθνικής. 

Ο ύψους 2.08
center την προη-
γούμενη σαιζόν,
ταυτόχρονα με την
εκπλήρωση των
στρατιωτικών του

υποχρεώσεων,αγωνίστηκεσε23αγώνεςστονΒό-
ρειοΌμιλοτηςΒ´ΕθνικήςμετηνομάδατωνΜαχη-
τώνΠειραματικούΠεύκων,σκοράρονταςκατάμέσο
όρο5,3πόντουςανάπαιχνίδι.

Καλωσορίζουμε τονΝίκοΠαπαδόπουλο εκ νέου
στην οικογένεια τουΦΙΛΙΠΠΟΥ και την πόλη της
Βέροιας και του ευχόμαστε ολόψυχα να έχει μια ε-
πιτυχημένηχρονιάσεατομικόκαιομαδικόεπίπεδο.

Με 9 αθλή-
τριες συμ-
μετείχε η 

Γ.Ε.Νάουσας στο 
Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Στίβου που 
έγινε στην Πάτρα 
το Σαββατοκύριακο 
14-15/7/18. Η Σοφία 
Καϊσίδου ήταν το 
κεντρικό πρόσωπο 
των αγώνων με την 
κατάκτηση 2 μεταλ-
λίων στη Σφαιροβο-
λία και στη Δισκοβο-
λία και με νέο ατομι-
κό ρεκόρ 50.06 που 
την κατάσταση στις 
καλύτερες ρίπτριες 
της δισκοβολίας σε 
όλη την Ελλάδα. 
Αναλυτικά τα αποτε-
λέσματα των αθλη-
τών και των αθλητριών της Γ.Ε.Νά-
ουσας είναι:

ΣοφίαΚαϊσίδου 3ηστησφαιροβολία με 14.57
και3ηστηδισκοβολίαμενέοατομικόρεκόρ50.06

ΙωάνναΣτεφανήστηΣφαιροβολία14ημε11.33
ΠηνελόπηΙωάννουστοΤριπλούν15ημε11.44
ΒάσωΔραγουμάνουστη Σφαιροβολία 18η με

10.35

ΙωάνναΙωάννουστοΜήκος19ημε5.48
ΊλζεΛογδανίδουστοΜήκος21ημε5.47καιστα

100εμπ.18ημε15’’74
ΕξηντάραςστοΎψος6οςμε1.86
ΚώσταςΛογδανίδηςστοΜήκος17οςμε6.94
Σαραντινός Σαράντης στα 110εμπ. 17ος με

16’’20καιστα400εμπ.14οςμε63’’68
Επόμενη αγωνιστική δράση για την ΓΕΝ την

Τετάρτη18/7μετηνσυμμετοχήτωναθλητών-τρι-
ωνστοGP«Δαβιτζόγλεια2018»πουθαγίνειστην
Καβάλα.

ΜπάσκετΒ’Εθνική
Ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Φίλιππο

ΔύομετάλλιαηΣοφίαΚαϊσίδου
τηςΓΕΝάουσαςστοΠανελλήνιο
Πρωτάθλημακαιατομικόρεκόρ

στονΔίσκο

ΗΔιοικούσαΕπιτροπή του Γυναικείου τμήματος
Handball τουΑ.Π.Σ.ΦίλιππουΒέροιαςανακοινώνει
την ανανέωση της συνεργασίας με την αθλήτρια
ΑθανασίαΚατσικαρώνη!Τα χρώματα τουΦιλίππου
θασυνεχίσει ναφορά και την επόμενηαγωνιστική
χρονιά 2018-2019ηΑθανασίαη οποίαμαζί με την
ΒίκυΘεοδοσοπούλουκαι τηνΑθηνάΠιτούλιαθαα-
ποτελέσουντοτρίδυμοτωντερματοφυλάκωνπουθα
υπερασπίζονταιτηνεστίατηςομάδαςμας!

Αθανασίακαλήχρονιάμευγείακαιεπιτυχίες!
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας

ΔιοικούσαΕπιτροπήΓυναικείουΤμήματος
Handball

Μιαομάδα...μιαοικογένεια...

Ανανέωσε την συνεργασία της με τον 
Φίλιππο η Αθανασία Κατσικαρώνη

Με αμείωτους ρυθμούς συνε-
χίζεται ο μεταγραφικός σχε-
διασμός της νέας χρονιάς 

για την Βέροια 2017. Ο σύλλογος της 
Βέροιας πραγματοποίησε ένα από 

τα φετινά μεταγραφικά «μπαμ» του 
καλοκαιριού καθώς ήρθε σε συμ-
φωνία με την πολύπειρη αθλήτρια 
Έλενα Τσιομπάνου που μέχρι πέρσι 
αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά και η ανακοίνωση του συλλόγου:
«Μεμεγάλημαςχαράανακοινώνουμε την έναρξη
της συνεργασίας μας, με την Χριστίνα –Έλενα
Τσιομπάνου.ΗΧριστίναωςέμπειρηκαιολοκληρω-
μένηπαίκτριακαιέχονταςπρωταγωνιστικόρόλοτα
τελευταία χρόνια στο ελληνικόπρωτάθλημα, μας
τιμά με τηνπαρουσία της στην ομάδα μας.Την
καλοσορίζουμεστηνοικογένεια τουΑΣΒέροια και
τηςευχόμαστευγείακαικαλήαγωνιστικήχρονιά».

Χάντμπολ γυναικών
«Μπαμ»

μετηνΈλενα
Τσιομπάνου
ηΒέροια2017

Καιενώβρισκόμαστεστιςκαλοκαιρινέςδιακοπές
καιεκτωνπραγμάτωνέχουν«παγώσει»οιαγωνιστι-
κές δραστηριότητες, η διοίκηση τωνΑετώνΒέροιας
δενπαύειναεργάζεταιπυρετωδώςγιατηνέασεζόν.

Πρώτο μέλημα η δημιουργία ενός ισχυρού
γκρουπσυνεργατών, με στόχο την εύρυθμη και ο-
μαλήλειτουργίατουσυλλόγου,χωρίςυπερβολέςκαι
τυμπανοκρουσίεςπουδενσυνάδουνάλλωστεμετην
οικονομικήσυγκυρίατηςεποχής.

Η διοίκηση τωνΑετώνΒέροιας ανακοινώνει τη
συνεργασίατηςμετηνεταιρία«ΑΦΟΙΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗ

Ο.Ε.»,μιαςεταιρίαςπουιδρύθηκεστηΘεσσαλονίκη
το1992,από τονΑνέστηκαι τονΑλέξανδροΚετσε-
τζίδη και έχειως αντικείμενο τηνπρομήθεια ειδών
μηχανολογικήςστεγανοποίησης/τσιμούχες–seals,
packings, gaskets.Ωστόσο, οι ιδρυτές δραστηριο-
ποιούνταιστοίδιοαντικείμενο,ήδηαπότο1983.

ΤοΔ.Σ.της ομάδας ευχαριστεί θερμά τουςαδελ-
φούςΑνέστηκαιΑλέκοΚετσετζίδηγιατηνάμεσηα-
νταπόκρισήστηνπρόσκλησήμαςγιατηστήριξητων
ΑετώνΒέροιαςμετηνευγενικήτουςχορηγία

Ευχαριστήρια ανακοίνωση των Αετών Βέροιας 
για την εταιρία «ΑΦΟΙ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗ Ο.Ε.»



12 ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

Λαχανιασμένοι, με τα πρόσωπα 
μας γεμάτο ιδρώτα με το βάρος 
της περιπέτειας στους ώμους 

και μαζί με τα υπόλοιπα εφόδια που 
χρειάζεται ένας ορειβάτης ανηφορίζου-
με για τον χώρο του καταφυγίου.

Αγριοφουντουκιές,δρύς,οξιέςκαιπεύκαμαςσυ-
ντροφεύουν.

ΦύγαμεαπότηνΒέροιανωρίςτοπρωίτουΣαβ-
βάτου.

Βέροια–Koζάνη -Σιάτιστα–Γρεβενά–Έλατος
–Δοτσικό–Επταχώρι-Κόνιτσα–Αρίστη–Πάπιγκο.
Διαδρομήάγνωστη,πανέμορφη,ονειρεμένη

Αγγίζονταςγηκαιουρανό.........
Μακριάαπότααστικάκέντρακαιπέρααπότους

γνωστούςπροορισμούςεπιβιώνειμιαεντελώςάγνω-
στηΕλλάδα.Με μεγάλα επιβλητικά βουνά, πυκνά
δάση, γεμάτομυστήριο και γοητεία, βουερά και βα-
θιάποτάμια ειδυλλιακές λίμνες, ξεχασμένα χωριά,
φιλόξενουςανθρώπουςμεζεστήκαρδιά.

Ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό τόπων και πολιτι-
σμών με μια απίστευτη ομορφιά και ....εντελώς ά-
γνωστη.

Ορειβασίατοκαλοκαίρισυνήθωςσημαίνεισκόνη,
ιδρώτας , δίψα και κούραση. Χαρακτηριστικάπου
δεν ενθουσιάζουν κανένα, πόσο μάλλον ταπαιδιά
καιτουςεφήβουςπουσυχνάμένουνσεαυτάχωρίς
ναβλέπουνταυπόλοιπαυπέροχαστοιχείαμιαςκα-
λοκαιρινήςπεζοπορίας.

ΘυμάμαιέντονατανεράτουΒοïδομάτηποταμού,
απίστευτακρύα.

Μια λέξη θαμπορούσε ναπεριγράψει την εντύ-
πωσηπου θα σας αφήσει η παρουσία σας στον
ποταμόΒοϊδομάτη:Μαγεία!

Και αυτή είναι ίσως λίγη μπροστά στα συναι-
σθήματαπουθασαςπλημμυρίσουνμόλις τοναντι-
κρίσετε.Πρόκειται χωρίς υπερβολή για ένα επίγειο
παράδεισο.

Ταπεντακάθαρα νερά του, τα πυκνάπλατάνια
πουκατακλύζουντηνπεριοχήγύρωαπότονποταμό
καιβάζουντηδικήτουςσφραγίδαστοτοπίο,οιαθλη-
τικέςδραστηριότητεςπουσαςπροσφέρεικαιπολλά
ακόμηπουθαταανακαλύψετεμόνοισαςμόλιςβρε-
θείτεεκείδεμπορούνπαράνασαςεντυπωσιάσουν.

ΤοΦαράγγι τουΒίκου είναι μία από τις εκπλη-
κτικέςομορφιέςπουθασυναντήσετεκατάτηνπερι-
ήγησησαςσταΖαγοροχώρια.Μαζί με τονποταμό
ΒοϊδομάτηαποτελείτονπυρήνατουΕθνικούΔρυμού
Βίκου–Αώου.Αρκετάείναιτασημείααπόταοποία
μπορείτενααπολαύσετετηφανταστικήθέαπουσας
προσφέρειτοφαράγγι.

Τοτοπίομοναδικό!!!
Η διαμόρφωση τηςπεριοχής της χαράδρας του

Βίκου υπολογίζεται ότι έγινε πριν 30 εκατομμύρια
χρόνια.

Έχειμήκος20χιλιόμετρα,πλάτοςαπό200–400
μ.καικατακόρυφομέγιστούψοςέως1000μ.Κατα-
φύγιο μεγάλωνθηλαστικών ιδιαίτερα της αρκούδας
καιτουαγριόγιδου.

Πάπιγκο.
Μιααετοφωλιάσταβουνά τηςΤύμφης ... ( 1000

μ.υψόμετρο).ΤοΠάπιγκοείναιαπόταπιογνωστά
και φημισμένα χωριά του Ζαγορίου. Χωρίζεται σε
δύοοικισμούς,τοΜεγάλοκαιτοΜικρόΠάπιγκοκαι
βρίσκεταισεαπόσταση60χλμαπόταΙωάννινα.

Μαςεντυπωσιάζειηάψογηαρχιτεκτονικήτου,τα
παλιάαρχοντικάαπόάσπρηπέτρα,ταπεριποιημέ-
νασπίτια ,οιπέτρινεςεκκλησίεςκαι ταλιθόστρωτα
σοκάκιατου.

Θαυμάσαμε το εξάγωνο καμπαναριό τουΑγίου
Βλάσιουκαι τις κολυμπήθρες τουΜικρούΠάπιγκου
απλάυπέροχες .Εκεί ακριβώςσχηματίζεται μιαφυ-
σικήπισίναπουκατάτουςκαλοκαιρινούςμήνεςσας
καλεί να ρίξετε μια βουτιά σταπεντακάθαρα νερά
της.

Το μικρόΠάπιγκο, το οποίο είναι όλο χτισμένο
στο ίδιοαρχιτεκτονικόστυλμε τοΜεγάλοΠάπιγκο,
είναι ιδιαίτερα επιβλητικό έτσι όπωςστέκεται κάτω
απότοντεράστιοόγκοτηςΤύμφης.

Απόεδώξεκινήσαμεκαιπήραμετομονοπάτιγια
τοκαταφύγιοτηςΑστράκας2+30ώρεςπεζοπορίας.

Ηθέαείναιμαγευτική,τοτοπίοεντυπωσιακό.
Η λέξη Ζαγόρι πρωτοεμφανίστηκε σε έγγραφο

του1321καισημαίνει΄΄πίσωαπόταβουνά΄΄.Είναι
ένα από τα πολλά τοπωνύμια τηςΗπείρου , που
προέρχονταιαπότασλαβικά (απότηνπρόθεσηΖα
πουσημαίνει ΄΄πίσω΄΄ και το ουσιαστικό goraπου
σημαίνει΄΄βουνό΄΄.

ΤαΖαγοροχώριαείναιφημισμέναγιατηναπίστευ-
τηφυσικήομορφιάτους,τηνξεχωριστήαρχιτεκτονι-
κήτουςκαιτημακράιστορίατους.

ΤοΖαγόρι έχει έκταση1.000τ. χλμ και χωρίζεται
σετρίαγεωγραφικάτμήματα:τοΔυτικό,τοΑνατολι-
κόκαιτοΚεντρικόΖαγόρι.

Κάθε τμήμα έχει τη δική του ξεχωριστήομορφιά
και ιστορία. Είναι τόσα πολλά αυτά που μπορεί
κανείς να θαυμάσει και να δει αφού το τοπίο είναι

συγκλονιστικό ,ηγραφικότητακάθεχωριούξεχωρι-
στή.Εδώθαγνωρίσειςτησπάνιακαιποικιλόμορφη
πανίδακαιχλωρίδατηςΒ.Πίνδου.

Υπάρχουντρειςορεινέςζώνες,ηκάθεμίαγεμά-
τηαπό έναδιαφορετικόάνθισμαμιαςάλληςαίσθη-
σηςζωής.

Στην ημιορεινή ζώνη κουμαριές,πουρνάρια ,θυ-
μάρικαιδιάφορακωνοφόραόπωςπεύκο ,κυπαρίσ-
σια,καθώςκαικυκλάμινα,ανεμώνες,αγριομαργαρί-
τεςκαιχαμομήλι.

Στηνορεινήζώνηέχουμεβελανιδιές,μαύρηπεύ-
κη,έλατα,οξιές,καστανιές,καθώςκαικρίνους,πα-
ώνιες,κρόκουςκ.λ.π.

ΗΑλπική ζώνη, κατά τηνΆνοιξη, γεμίζει από τα
πιοεντυπωσιακάλουλούδια,καιανζήσετεαυτήτην
εμπειρία ,ηεικόνατούτηθαπαραμείνειστηνκαρδιά
σας,όσαχρόνιακαιανπεράσουν.

Λαχανιασμένοιμεταπρόσωπαγεμάτοιδρώταμε
το βάρος τηςπεριπέτειαςστουςώμους και μαζί με
τα υπόλοιπα εφόδιαπου χρειάζεται έναςορειβάτης
πήραμετομονοπάτιπουθαμαςοδηγήσειστοκατα-
φύγιοτηςΑστράκας.

Μετά από μια επίπονη ανηφορική και δύσκολη
πορείαπλησιάζουμεστοκαταφύγιο.

Ο θεόρατος όγκος της οροσειράς φαντάζει α-
πόκοσμος μπροστά μας.Φθάσαμε στο καταφύγιο.
Πολλές ανάσες ξεκούρασης καιπήραμεπορεία για
τηνΔρακόλιμνη.

Σε υψόμετρο 2.050 μ. στην κορυφογραμμή του
Πλόσκουξεπροβάλλεισαναπόπαραμύθιημοναδι-
κήΔρακόλιμνη.

Ντυμένημεμύθουςκαιπαραδόσεις.
Άγρια και παγωμένη το χειμώνα, όμορφη και

ελκυστική το καλοκαίρι, αποτελεί έναν από τους
κλασσικούςπλέονστηνΕλλάδαορειβατικούςπροο-
ρισμούς.

Τοβάθοςτηςδενξεπερνάτα5μέτρακαιαποτε-
λείβιότοπογια3είδηαμφιβίωνπουζουνστοΔρυμό

Βίκου–Αώου.ΤουΑλπικούτρίτωνα,τηςβομβίνης
καιτουπρασινόφρυνου.

Δυοφίλοι ορειβάτες δεν άντεξαν στην ομορφιά
τηςκαιβούτηξανσταήρεμανεράτης.

Ηθέα της κορυφήςαπό τηνΔρακόλιμνη τρομα-
κτικήκαισαγηνευτικήταυτόχρονα.

Σήμερατηνθαυμάσαμε,μετιςτελευταίεςβροχές
έχει αρκετό νερό.Επιστρέφουμεστο καταφύγιομα-
γεμένοιαπότηνομορφιάτηςΔρακόλιμνης.

Νυχτώνει,νύχτωσε......
Η νύχτα ήρθε αθόρυβα μετά τη δραστηριότητα

τηςημέρας
Κυριακή15Ιουλίου:
Στριφογύρισα στο κρεβάτι μου και σηκώθηκα,

από τοπαράθυρο τουκαταφυγίουθαύμασαγιαμε-
ρικέςστιγμέςτηνανατολήτουήλιουπουείχεξεπρο-
βάλλειαπότηνπλευράτηςΓκαμήλας.

Αναχώρηση για την κορυφή . ( Γκαμήλαυψόμε-
τρο2.497μ..)

Περνώντας από την ξηρολίμνησυνεχίζουμε για
τηνκορυφή.

ΜαζίμαςκαιηΣεμίναμετηνΧριστίνα,δυονεαρά
κορίτσια ορειβάτεςπουαγαπάνε τηνφύση και την
περιπέτεια.

Προσπερνάμεμικράρέματαπουδημιουργούνται
απόκρυφέςπηγέςτουβουνού..

Διαδρομήμέσααπόάνυδραπετρώδησεληνιακά
τοπίακαιχαράδρες.Τοπιοάγριοκαιαφιλόξενοβου-
νόκατάτηδιαδρομή.

Συνεχίζουμε αργά - άγρια - βασανιστικά για την
κορυφή.

Πλησιάζοντας την κορυφή πλούσια χλόη μας
υποδέχεται.

Ηανάβαση γίνεταιπιο δύσκολη, επιτέλουςστην
κορυφήμετάαπό2+25λεπτάδιαδρομή.

Αποθέωσητηςτέχνηςτηςφύσηςτριγύρω.
Απέναντι οΣμόλικαςστοβάθοςμακριά ο Γράμ-

μος,κάτωχαμηλάηκορυφήΤραπεζίτσακαι ταχω-
ριάΒρυσοχώρι,Παλιοσέλι,ΠάδεςημονήΣτομίουο
ποταμόςΑώοςκαιηΚόνιτσα.

Επιστροφή,πήραμετοκατηφορικόμονοπάτιάφι-
ξηστομικρόΠάπιγκο,τασυναισθήματαανάμικτα.

Πήραμετονδρόμοτηςεπιστροφής,ανανεώνουμε
τοραντεβούμαςγιακάποιαάλληορειβατικήδραστη-
ριότηταγιατονμήναΣεπτέμβριο.

Συνεχίζωναγράφωγιαπεζοπορίακαιορειβασία
γιατί από τα παιδιά μας απουσιάζει ηΟρειβατική
παιδεία.

Στις γειτονικές μας χώρες Βουλγαρία, Σκόπια,
Σερβίαόλοτοκαλοκαίριμέσοτωνσχολείων,ανεβά-
ζουνταπαιδιάστακαταφύγια,ταμαθαίνουννααγα-
πούναλλάκαινασέβονταιτηφύσηκαιταφέρνουν
κοντάσεόλεςτιςορεινέςδραστηριότητες.

Αυτό έχει σαναποτέλεσμαμεγάλοςαριθμόςπε-
ζοπόρων και ορειβατών ανεξαρτήτως ηλικίας να
συρρέουν όλα ταΣαββατοκύριακα του χρόνουστα
καταφύγια,γιαναασκήσουντηδραστηριότητατους
στοβουνό.

Υ.Γ.Αφιερωμένοσεόλουςτουςφίλουςορειβάτες
πουμαζί ζήσαμεαυτή την καταπληκτικήορειβατική
δραστηριότητα.

ΜετουςΟρειβάτεςΒέροιαςστηνΚορυφήΓκαμήλακαιΔρακόλιμνη

Τη φανέλα του Ολυμπιακού 
θα φορέσει τη νέα σεζόν ο 
18χρονος περιφερειακός 

Θοδωρής Δεληχρήστος, καθώς 
σύμφωνα με πληροφορίες απο-
μένουν μόνο οι ανακοινώσεις για 
να επισημοποιηθεί η συνεργασία.

Οαρχηγός της Εθνικής εφήβων, που
ανδρώθηκε χαντμπολικάστονΖαφειράκη,
ήταν από τους πρωταγωνιστές της φετι-
νής σεζόν για την ομάδα της Νάουσας,
που έφτασε μέχρι τα play off ανόδουστη
HandballPremier.

Παράλληλα, είναι ένας ακόμη φέρελ-
πις διεθνήςαθλητήςπουπροστίθεται στο
ρόστερ των ερυθρόλευκων, μαζί με τους
20χρονους Καραμπουρνιώτη, Παπαδό-
πουλοκαιτους19χρονουςΛιάπη,Ασβεστά
καιΛιόλιο από το περσινό ρόστερ, ενώ
στονΟλυμπιακόαναμένεται να κλείσει και
ο τερματοφύλακαςΜάρκοςΤερλέτσκι από
τονΆρηΝίκαιας.

Με ανακοίνωση της ηΔιοίκηση τουΑΟΚΒέ-
ροιαςαναφέρειοτιοιΓιάννηςΛέφαςκαιΒαγγέλης
Σισμάνηςδενθαείνιαστορόστεργιατηννέααγω-
νιστικήπεριοδο

Αναλυτικά:
«Ηομάδαμαςθαήθελε να ευχαριστήσει τους

αθλητέςΛέφαΓιάννηκαιΣισμάνηΒαγγέληγιατην

προσφοράτουςστηνο-
μάδα.

Ο Λέφας αποτέλε-
σεσημαντικό κρίκο της
ομάδας για μία τριετία,
μέσαστηνοποίαπανη-
γύρισε τοπρωτάθλημα
της Α ΕΚΑΣΚΕΜ  το
2017καιτηνάνοδοστη
Γ εθνική, ενώ συνέβα-
λε τα μέγιστα για την
παραμονή της ομάδας
στις εθνικέςκατηγορίες.
Σημαντική ήταν και η
προσφορά του στα α-
ποδυτήρια της ομάδας,
καθώς και η βοήθεια
προς τους νεότερους

αθλητές.Μέτρησε 6.1πόντουςσε 18συμμετοχές
στηΓ εθνική.ΟΣισμάνης επίσηςβοήθησε ταμέ-
γισταστηνπαραμονήτηςομάδαςστηνΓεθνικήμε
11.5πόντουςσε24συμμετοχές.

ΟΑ.Ο.Κ.τουςευχαριστείκαιτουςεύχεταικαλή
συνέχειαστηνπορείατου»

Στον Ολυμπιακό από τον Ζαφειράκη 
ο Θοδωρής Δεληχρήστος

ΑΟΚ Βέροιας

ΑποχώρησηΛέφακαιΣισμάνη
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Ξεκίνησε η κατάρτιση για τον Προϋπολογισμό του 2019
Ξεκίνησε η κατάρτιση για τον Προυπολογισμό του 2019 όπως προ-

κύπτει από εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που υπογράφει ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χουλιαράκης.

Με την εγκύκλιο Χουλιαράκη δίνονται οι κατευθύνσεις και καθορί-
ζονται τα όρια δαπανών και οι στόχοι, για την κατάρτιση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2019.

Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης γίνεται σύμφωνα με τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέ-
σματος και τα συνολικά όρια δαπανών σύμφωνα με τα όρια του Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022 
(ν.4549/2018).

Επισημαίνεται στην εγκύκλιο, ότι τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβάσεων, καθώς και οι 
στόχοι δημοσιονομικού αποτελέσματος, ενδέχεται να αναμορφωθούν 
σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές μετά την ολοκλήρωση της 
επισκόπησης δαπανών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Χουλιαράκη είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
κατανεμηθούν ορθά οι πιστώσεις των φορέων με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες και κατά προτεραιότητα, ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες 
αστοχίες προβλέψεων, ειδικά στις ανελαστικές δαπάνες και να ελαχι-
στοποιηθούν οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή 
του.

Πιστώσεις για δαπάνες για μεταναστευτικές ροές έχουν προβλεφθεί 
στα ανώτατα όρια δαπανών έτους 2019 των φορέων που εκτελούν δα-
πάνες αυτού του σκοπού, όπως το πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη. Επιπλέον, πιστώσεις για δαπάνες μετανα-
στευτικών ροών έχουν προβλεφθεί και στα ανώτατα όρια δαπανών του 
Υπουργείου Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες, με τις οποίες θα 
ενισχύονται οι προϋπολογισμοί των Υπουργείων σε συγκεκριμένους 
ειδικούς φορείς που θα καθοριστούν σύντομα με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών και θα αφορούν στο σκοπό αυτό.

Στα ανώτατα όρια δαπανών έτους 2019 των Υπουργείων δεν έχουν 
προβλεφθεί επιπρόσθετες πιστώσεις για πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων.

Αποδοχές προσωπικού
Όπως αναφέρει η εγκύκλιος δεδομένου ότι οι αποδοχές αποτελούν 

κρίσιμο μέγεθος, λόγω του σημαντικού ύψους των σχετικών δαπανών 
επί του συνόλου του προϋπολογισμού και της ανελαστικότητας που τις 
χαρακτηρίζει, είναι απαραίτητη η ακριβής εκτίμησή τους. Με την έγκαι-

ρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων 
και πινάκων σχετικά με το προσωπικό, θα επιτευχθεί ορθότερη κατα-
νομή πόρων μεταξύ των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης και των 
φορέων που υπάγονται στον κάθε υποτομέα.

Στα ανώτατα όρια που έχουν τεθεί για το οικονομικό έτος 2019 ως 
προς τις αμοιβές προσωπικού (όπως περιλαμβάνονται στη μείζονα 
κατηγορία «Παροχές σε εργαζομένους») και τις μεταβιβάσεις για απο-
δοχές προσωπικού σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, 
έχουν ληφθεί υπόψη, μεμονωμένα ανά Υπουργείο / φορέα, τυχόν εξοι-
κονομήσεις ή / και δαπάνες από τις μετατάξεις, τις αποσπάσεις και τις 
προσλήψεις έτους 2018, καθώς και από τις προβλεπόμενες για το 2019 
αποχωρήσεις προσωπικού.

Στο πλαίσιο της σταδιακής αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών ει-
σφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου», οι εργο-
δοτικές εισφορές για τους υπαλλήλους που μέχρι την ημερομηνία έναρ-
ξης λειτουργίας (31.12.2016) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ) υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του 
Δημοσίου, έχουν προβλεφθεί για το 2019 με ποσοστό 9,99%, προσαυ-
ξημένες δηλαδή κατά 3,33 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018.

Τα ανώτατα όρια αποδοχών δύναται να επανεκτιμηθούν και να 
επικαιροποιηθούν από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, εφόσον 
παρασχεθεί επαρκής τεκμηρίωση. Πιστώσεις για νέες προσλήψεις προ-
σωπικού προβλέπονται συνολικά για όλους τους φορείς της Κεντρικής 
Διοίκησης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες. Για τον προσδιορισμό των δαπανών για αποδοχές 

προσωπικού, τόσο για τις εκτιμήσεις του 2018, όσο και για τις προβλέ-
ψεις του 2019, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις της 
μισθολογικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη προσοχή όπως αναφέρει ο κ. Χουλιαράκης, πρέπει να 
δοθεί κατά την εκτίμηση του ύψους των επιχορηγήσεων / αποδόσεων 
Τακτικού Προϋπολογισμού που προγραμματίζουν να μεταβιβάσουν τα 
Υπουργεία στους εποπτευόμενους φορείς τους, αφού βάσει αυτών οι 
τελευταίοι συντάσσουν τις προβλέψεις τους για τον προϋπολογισμό. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προβλέψεις των Υπουργείων 
διαφέρουν σημαντικά από τα τελικά ποσά που διατίθενται στους ε-
ποπτευόμενους φορείς, δημιουργείται πρόβλημα στην κατάρτιση των 
προϋπολογισμών τους. Βασικό μέλημα των Γενικών Διευθύνσεων Οικο-
νομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) είναι ο έλεγχος της ταύτισης του συνόλου 
των εσόδων από μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό όλων 
των φορέων Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας τους, με την αντίστοιχη 
πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του Υπουργείου (το ανωτέρω σύνολο δύνα-
ται να είναι μεγαλύτερο από την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις 
του Υπουργείου, μόνο σε περίπτωση φορέων που επιχορηγούνται από 
περισσότερα του ενός Υπουργεία). Οι προβλέψεις πρέπει να στηρί-
ζονται σε πραγματικά στοιχεία και να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις ή 
υποεκτιμήσεις των μεγεθών.

Η κατανομή των πόρων πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να κα-
λύπτονται κατά σειρά προτεραιότητας οι ανάγκες λειτουργίας των φορέ-
ων, όπως αποδοχές, τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων, πάγιες δαπάνες 
και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, δεδομένου ότι οι μεταβιβάσεις αυτές 
για τους περισσότερους εποπτευόμενους φορείς αποτελούν βασική 
πηγή των εσόδων τους.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη πρέπει να γίνει για όσους φορείς πραγματοποι-
ούν προμήθειες μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή, οι οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν και να προβλέπουν 
τόσο τις νέες υποχρεώσεις για προμήθειες, όσο και τις υποχρεώσεις 
που προέρχονται από προηγούμενα έτη και που έχουν νόμιμα αναλη-
φθεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες προμηθειών. 
Συνεπώς, οι φορείς οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι πιστώσεις που θα κα-
τανείμουν πρέπει να καλύπτουν τόσο τις τρέχουσες υποχρεώσεις, όσο 
και τις μεταφερόμενες από προηγούμενα οικονομικά έτη υποχρεώσεις.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να περιληφθούν 
στις προβλέψεις τα συνεχιζόμενα προγράμματα, όπως ενδεικτικά ταχυ-
δρομικές υπηρεσίες, μισθώματα (ενταγμένα ή μη σε διαδικασία «sale & 
lease back») κ.λπ.

Όλες οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Τις αλλαγές που επήλθαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων κωδικο-

ποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχοντας οδηγίες 
και διευκρινήσεις προς τις Δ.Ο.Υ. 

 Στη ρύθμιση μπορούν πλέον να ενταχθούν ελεύθεροι επαγ-
γελματίες με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ ενώ ρυθμίζονται και 
τα χρέη που δημιουργήθηκαν και το 2017. Επίσης καθορίζονται 
νέοι κανόνες για όσους χρωστούν στην Εφορία ποσά έως 125.000 
ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα με τις αλλαγές:

1. Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών προς το 
Δημόσιο καθώς:

καταργήθηκε το προβλεπόμενο ανώτατο όριο των 50.000 ευρώ για 
οφειλές προς το Δημόσιο και

υπάγονται στη ρύθμιση και οι οφειλές  που βεβαιώθηκαν στη Φορο-
λογική Διοίκηση εντός του έτους 2017, ήτοι έως τις 31/12/2017, αντί του 
προϊσχύοντος χρονικού ορίου της 31ης/12/2016.

2. Επεκτάθηκε η εφαρμογή των ειδικών κανόνων ρύθμισης που 
ίσχυαν για οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές 
ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ, 
σε οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς 
το Δημόσιο, κατά περίπτωση) από 20.000,01 έως 125.000 ευρώ.

3.  Τέθηκαν νέοι κανόνες ρύθμισης οφειλών για οφειλέτες με συνολι-
κές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περί-
πτωση) άνω των 125.000 ευρώ, που προβλέπουν την υποχρέωση του 
οφειλέτη να προσκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδι-
άρθρωσης οφειλών. Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν για οφειλέτες φυσικά 
πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και νομικά πρόσωπα που αποκτούν 
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και για οφειλέτες φυσικά 
πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα που αποκτούν εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης πρέπει να προσκο-
μίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, 
από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα  ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο 
που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 
5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 
ή άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξης Α’, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η 
ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο 
που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον 
οφειλέτη.

Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται 
από το χρέος το 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης κατα-
βολής και το 95% των αυτοτελώς βεβαιωμένων προστίμων που έχουν 
επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση , ώστε το ποσό οφειλής προς το 
Δημόσιο, βάσει του οποίου κρίνεται η βιωσιμότητα, να είναι πλασματικά 
μειωμένο, χωρίς ωστόσο το ποσό αυτό να ταυτίζεται με το ποσό απο-

πληρωμής της οφειλής που προτείνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα 

στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 όπως ισχύει και στη νέα 
περίπτωση Γ του άρθρου 6 ή στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 7 της 
ΑΥΟ ΠΟΛ 1223/2017, κατά περίπτωση, όπως τροποποιήθηκε με την 
ΑΥΟ ΠΟΛ 1116/2018, δηλαδή

Ρύθμιση να μη φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από 
αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκα-
στικής εκτέλεσης

Το προτεινόμενο σχήμα αποπληρωμών δύναται να περιλαμβάνει 
μείωση έως 100% των προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής 
και να μην καταλήγει σε παρούσα αξία μικρότερη του 50% της συνολικά 
βεβαιωμένης βασικής οφειλής που πρόκειται να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Το Δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την 
αξιολόγηση βιωσιμότητας, το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών και την 
ικανότητα αποπληρωμής που προκύπτει από αυτά, σε ισόποσες τοκο-
χρεωλυτικά υπολογισμένες μηνιαίες δόσεις,  όπως ισχύουν, ο αριθμός 
των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120).

Μείωση οφειλής δύναται να προταθεί, αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι 
ανωτέρω κανόνες, μόνο εφόσον η συνολική, σε βάθος δεκαετίας, και 
με όρους παρούσας αξίας, ικανότητα αποπληρωμής υπολείπεται της 
συνολικής οφειλής. Το συνολικό ποσό προς αποπληρωμή βάσει της 
ρύθμισης δεν μπορεί να υπολείπεται της ως άνω ικανότητας αποπλη-
ρωμής.

4. Προστέθηκαν νέες εξαιρέσεις στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών 
σε περίπτωση που η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του ο-
φειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση 
από κοινού με τον οφειλέτη

Συγκεκριμένα:
Το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, σε περίπτωση που η προς 

ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η 
συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συ-
νοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον 
οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα, υπερβαίνει το 
εικοσιπενταπλάσιο (25).

Με το νέο εδάφιο που προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 
8 της απόφασης, προβλέπεται ότι «το Δημόσιο, επίσης, δεν προτείνει 
ρυθμίσεις εφόσον

(α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 
50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερ-
βαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη 
περίπτωση ή το εικοσαπλάσιο (20) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγα-
λύτερο και (β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει 

τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερ-
βαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη 
περίπτωση ή το δεκαπενταπλάσιο (15) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι 
μεγαλύτερο».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, 
εφόσον:

α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και 
η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν 
συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με 
τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της 
εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/2018, υπερβαίνει το ποσό των (50.000 Χ 25=) 
1.250.000 ευρώ ή το 20πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ 
των δύο είναι μεγαλύτερο και

β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ 
και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν 
συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με 
τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της 
εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/2018, υπερβαίνει το ποσό των (200.000 Χ 20=) 
4.000.000 ευρώ ή το 15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ 
των δύο είναι μεγαλύτερο.

Επομένως, το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον η συνολική 
αξία της περιουσίας του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών 
που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, υπερβαίνει τα 
πιο κάτω ποσά (στήλη 2) ανά ύψος προς ρύθμιση οφειλής προς το 
Δημόσιο (στήλη 1).

Εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις περί δυνατότητας αδρανοποίησης 
κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων υπό 
την έννοια της αποδέσμευσης αποκλειστικά μελλοντικών απαιτήσεων 
καθώς και περί άρσης αυτών υπό προϋποθέσεις.
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Νέος διευθύνων 
σύμβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας ο Π. Μυλωνάς

Την υποψηφιότητα του Παύλου Μυλωνά 
για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου 
στην Εθνική Τράπεζα προέκρινε το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση 
ελήφθη με ψήφους έξι υπέρ προς μία κατά.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ θα συ-
νεδριάσει για να οριστικοποιήσει την πρό-
τασή του προς τη γενική συνέλευση της 
τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στις 26 Ιουλίου.

Σημειώνεται πως ο κ. Μυλωνάς εκτελεί 
χρέη CEO μετά την αποχώρηση του Λεω-
νίδα Φραγκιαδάκη από τη θέση του διευθύ-
νοντος συμβούλου.

Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Καραμούζης, νυν 
πρόεδρος της Eurobank, ο οποίος ανα-
μένεται να αποχωρήσει εντός του 2019, 
σε ανάρτησή του στο Twitter σημείωσε ότι 
έχει αποσυρθεί από τη διαδικασία επιλογής 
CEO για την τράπεζα.

Τα δεδομένα αυτά ουσιαστικά «κλειδώ-
νουν» την υποψηφιότητα του κ. Μυλωνά 
για τη θέση του CEO και μόνο αν υπάρξει κάποια ανατροπή στο δ.σ. της τράπεζας δεν θα προκριθεί ο 
ίδιος.

Ποιος είναι
Ο Παύλος Μυλωνάς εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και Αναπληρωτής 

Διευθύνων Σύμβουλος της Eθνικής Tράπεζας τον Ιούνιο του 2014.
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2013 – Ιούνιος 2015. 

Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας από το 2012 καθώς και μέλος της επιτροπής 
ALCO από το 2000.

Είναι, επίσης, μη εκτελεστικός Πρόεδρος των Δ.Σ. της Εθνικής Asset Management, Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής και Α’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Eθνικής Tράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) 
Ltd. Συντονίζει την Επενδυτική Επιτροπή της Τράπεζας και είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Tον Ιούλιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής & Δραστηριοτήτων Εξωτερι-
κού. Από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2012 ήταν Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Διακυ-
βέρνησης. Από τον Απρίλιο του 2004 έως τον Δεκέμβριο του 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Στρατηγι-
κής & Οικονομικής Ανάλυσης στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία εντάχθηκε το 2000.

Από το 1995 έως το 2000, εργάστηκε ως Οικονομολόγος στο Οικονομικό Τμήμα του ΟΟΣΑ. Υπηρέτη-
σε, επίσης, ως αντιπρόσωπος του ΟΟΣΑ στη Γραμματεία του G-10 τη διετία 1999-2000. Κατά την περίοδο 
1987-1995, εργάστηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από το 1985 έως το 1987, ήταν Επίκουρος Καθη-
γητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.

Ο Π. Μυλωνάς είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά (Magna cum Laude 
and Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονο-
μικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton.

Στοχευμένες παρεμβάσεις 
και φοροελαφρύνσεις στις 
εξαγγελίες Τσίπρα στη ΔΕΘ

Τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για την επό-
μενη μέρα εξέτασε το Πολιτικό Συμβούλιο, 
το οποίο συνεδρίασε υπό τον πρόεδρο του 
κόμματος και πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνεδρίαση που διήρκησε περίπου 
τρεις ώρες, αποτυπώθηκαν σύμφωνα με 
κομματικές πηγές, τα θετικά στοιχεία που 
καταγράφει η ελληνική οικονομία αλλά και ο 
χώρος που ανοίγεται μετά τις αποφάσεις του 
Eurogroup με στόχο τις παρεμβάσεις υπέρ 
κοινωνικών ομάδων. Οι όποιες παρεμβάσεις 
θα γίνουν με δεδομένη την υπέρβαση των 
περίπου 750 εκατομμυρίων που καταγράφο-
νται στο Μεσοπρόθεσμο, συμπλήρωναν οι 
ίδιες πηγές.

Ο τρόπος των παρεμβάσεων αυτών θα 
καθοριστεί σε συνεργασία με το οικονομικό 
επιτελείο το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά δια-
στήματα προκειμένου να καθοριστούν αυτές 
οι παρεμβάσεις, τις οποίες αναμένεται να 
εξαγγείλει ο πρωθυπουργός αρχές Σεπτεμ-
βρίου στη ΔΕΘ. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για φοροελαφρύνσεις υπέρ του κοινωνικού συνόλου, σύμφωνα 
με τις κομματικές πηγές.

Ήδη από τις 21 Αυγούστου και μετά -σημείωναν οι ίδιες πηγές- όποτε η χώρα βγαίνει και τυπικά από το 
πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και μέχρι τις εκλογές το φθινόπωρο του 2019, κυβέρνηση και 
κόμμα, αναμένεται να προωθήσουν πολιτικές με προοδευτικό πρόσημο χτίζοντας έτσι την επόμενη μέρα 
της χώρας εκτός μνημονιακών δεσμεύσεων.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα θα αποτυπωθεί στην Κ.Ε. του κόμματος, η οποία 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου. Πιθανότατα να συνεδριάσει για το ίδιο λόγο την ερχό-
μενη εβδομάδα, η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Ζητήματα που απα-
σχολούν, τόσο την δικαι-
οσύνη και τον δικηγορικό 
κόσμο, όσο και την ελλη-
νική κοινωνία, τέθηκαν 
χθες κατά τη συνάντηση 
αντιπροσωπείας της ολο-
μέλειας των προέδρων 
των δικηγορικών συλ-
λόγων της χώρας με τον 
αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, Κυριάκο 
Μητσοτάκη.

Μείωση φόρων και α-
σφαλιστικών εισφορών, 
υποσχέθηκε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στους δικη-
γόρους

Στην ανάγκη θωράκι-
σης της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης, καθώς επί-
σης και στην ανάγκη μεί-
ωσης των φόρων και των 
ασφαλιστικών εισφορών, 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος 
της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή 
του με τη συντονιστική επιτροπή των προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων.

Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να παρουσιάσει 
σύντομα το αναλυτικό πρόγραμμα της ΝΔ για ένα 
διαφορετικό ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων.

Στην τοποθέτησή του επέρριψε ευθύνες για πα-
ρεμβάσεις και προσπάθεια χειραγώγησης και ερ-
γαλειοποίησης της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση 
και διαβεβαίωσε: «Εγγυώμαι προσωπικά ότι με 
την επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ, η δικαιοσύνη θα 
αποκτήσει και πάλι τη συνταγματικά κατοχυρωμένη 
ανεξαρτησία της, η οποία είναι και στον πυρήνα του 
κράτους δικαίου...».

Αναφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς στην τοποθέ-
τηση της Βασιλικής Θάνου στη νομική υπηρεσία του 
πρωθυπουργού, λέγοντας ότι «επί της αρχής, το να 
υπάρχει μια περίοδος -ενδεχομένως και συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένη-  στην οποία δεν θα επιτρέπεται 
σε κάποιον ανώτατο δικαστικό να αναλαμβάνει άλλη 
θέση, είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει απολύτως 
σύμφωνους».

Ακολούθως αναφέρθηκε στα οικονομικά των 
δικηγόρων: «Όλοι οι Έλληνες πλήττονται από τη 
φορολογική και ασφαλιστική πολιτική της κυβέρνη-
σης. Κατεξοχήν όμως οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
και οι δικηγόροι και θα ‘λεγα κατεξοχήν οι δικηγόροι 
οι οποίοι είναι επιτυχημένοι... Σήμερα, δυστυχώς, το 
μείγμα των εισφορών και των φόρων αποτελεί ουσι-
αστικά αντικίνητρο για συμπληρωματική εργασία... 
Έχουμε δεσμευτεί ότι θα μειώσουμε τη φορολογία 
με μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντε-
λεστή στο 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. 
Προφανώς θα μειώσουμε τη φορολογία στην ακί-
νητη περιουσία που είναι κάτι το οποίο απασχολεί 
όλους τους Έλληνες. Και θα ξαναδούμε τον σχεδι-
ασμό της φορολογικής κλίμακος, με κατάργηση του 
τέλους επιτηδεύματος όταν μας το επιτρέψουν οι 
δημοσιονομικές συνθήκες».

Είπε ακόμη ότι για το ζήτημα των εισφορών, θα 
παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη πιο αναλυτικά «τις 
σκέψεις μας για ένα διαφορετικό ασφαλιστικό σύ-
στημα τριών πυλώνων, όπου θέλουμε τις μεγάλες 
επαγγελματικές ομάδες αρωγούς». Υπογράμμισε 
ότι «θέλουμε ο δεύτερος πυλώνας, τα υποχρεωτικά 
επαγγελματικά ταμεία, να παίξουν ένα σημαντικό 
συμπληρωματικό ρόλο στην κύρια ασφάλιση».

Για το ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, ανέ-
φερε ότι «θέλουμε να έχουμε δύο συντελεστές ΦΠΑ, 
11% και 22%. Αλλά πρέπει να έχουμε πάντα μία 
εικόνα του δημοσιονομικού αποτυπώματος οποιασ-
δήποτε παρέμβασης».

Τάχθηκε υπέρ των εναλλακτικών μεθόδων ε-
πίλυσης διαφορών «όχι, όμως, με τρόπο που να 
είναι αντισυνταγματικός». Σημείωσε ακόμη ότι «για 
το ζήτημα του Πρωτοδικείου, είμαστε αντίθετοι σε 
αποσπασματικές και γρήγορες παρεμβάσεις που 
έχουν γίνει χωρίς σχεδιασμό και χωρίς συνεννόηση 
με τους καθ’ ύλην αρμόδιους».

Στη συνάντηση που παραβρέθηκαν και οι το-

μεάρχες Δικαιοσύνης, Νίκος Παναγιωτόπουλος και 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, οι πρόεδροι 
των δικηγορικών συλλόγων εξέθεσαν στον κ. Μη-
τσοτάκη σειρά θεσμικών ζητημάτων και θεμάτων 
που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δικηγορικός 
κλάδος και κυρίως το πρόβλημα της υπερβολικής 
επιβάρυνσης της δραστηριότητάς τους με φόρους 
και εισφορές και την ανάγκη εξαίρεσης των νομικών 
υπηρεσιών από τον ΦΠΑ ή μείωσης του σχετικού 
συντελεστή, καθώς και επέκτασης του ορίου απαλ-
λαγής από το καθεστώς ΦΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ολομέλειας, οι 
εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων με επι-
κεφαλής τον Δ. Βερβεσσό, έθεσαν τα εξής εννέα 
ζητήματα:

Το ζήτημα της παρατεταμένης κράτησης των Ελ-
λήνων στρατιωτικών στην Τουρκία, χωρίς την απαγ-
γελία κατηγοριών, για διάστημα πλέον των τεσσά-
ρων μηνών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Την επιβεβλημένη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της Δικαιοσύνης από κάθε είδους παρεμβάσεις, με 
απόλυτο σεβασμό στην συνταγματική αρχή της διά-
κρισης των εξουσιών και την απαγόρευση ανάδειξης 
δημόσιας θέσης από δικαστικούς, για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα μετά την συνταξιοδότησή τους.

Την δημευτικού χαρακτήρα σωρευτική ασφαλι-
στική και φορολογική επιβάρυνση των δικηγόρων 
- ελευθέρων επαγγελματιών.

Την απαρέγκλιτη εφαρμογή της απόφασης του 
Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει, σύμφωνα 
με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αντισυνταγμα-
τική την υπαγωγή των δικηγόρων στον ΕΦΚΑ και 
δυσανάλογη την ασφαλιστική-εισφοροδοτική επιβά-
ρυνση του ν. 4387/2016.

Την απαλλαγή των δικαστηριακών υπηρεσιών α-
πό τον ΦΠΑ, άλλως, την υπαγωγή τους στον χαμη-
λότερο συντελεστή ΦΠΑ, στο πλαίσιο της ευχέρειας 
που παρέχει το νέο σχέδιο Οδηγίας της ΕΕ για τον 
ΦΠΑ, καθώς και την επέκταση του ορίου προαι-
ρετικής απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ από τα 
10.000 ευρώ στα 25.000 ευρώ.

Την νομοθέτηση της δυνατότητας απόσχισης 
από το ΕΤΕΑΕΠ και σύστασης επαγγελματικού τα-
μείου επικουρικής ασφάλισης (δεύτερου πυλώνα), 
με ταυτόχρονη κατάργηση των αναλογουσών εισφο-
ρών του ν. 4387/2016.

Την αντίθεσή τους με την τριχοτόμηση του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του 
υπουργού Δικαιοσύνης.

Την διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης 
των πολιτών στη Δικαιοσύνη και την ανάληψη νο-
μοθετικής πρωτοβουλίας, από μηδενική βάση, για 
την αναμόρφωση του θεσμού της διαμεσολάβησης, 
σύμφωνα με την απόφαση της Διοικητικής Ολομέ-
λειας του Αρείου Πάγου, που κατά δημοσιογραφικές 
πληροφορίες έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη 
στο ενωσιακό δίκαιο την υποχρεωτική διαμεσολάβη-
ση, όπως νομοθετήθηκε με τον ν. 4512/2018.

Την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του 
προγράμματος Νομικής Βοήθειας.

Μείωση φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών, 

υποσχέθηκε ο Κ. Μητσοτάκης 
στους δικηγόρους
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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

ΤοΔ.Σ. τουΕΚΑΒ γνωστοποιεί,
ότι έχοντας πλήρη επίγνωση των
αναγκών και των ενεργειών που
πρέπει πραγματοποιηθούν, για να
αντικατασταθεί ο γηρασμένος στό-
λος των οχημάτωνπουπαρέλαβε,
να καλυφθούν οι ανάγκες του και
ναενισχυθείηλειτουργία του,απο-
φάσισε ναπροχωρήσει στηνΠρο-
μήθεια 28 επιπλέονΑσθενοφόρων,
για τις ανάγκες τωνΠαραρτημάτων
Πάτρας,ΤρίποληςκαιΛαμίας.

Έτσι σήμερα, απεστάλησαν για
δημοσίευση στην εφημερίδα της
Ε.Ε. τρεις διαγωνισμοί γιασυμπλη-
ρωματικήπρομήθειαΑσθενοφόρων
οχημάτωνγιαταπαραπάνωΠαραρ-
τήματα.

Πέραν της προφανούς ενίσχυ-
σης της επιχειρησιακής ικανότητας
του ΕΚΑΒ με νέαΑσθενοφόρα, η
προμήθειααυτήσηματοδοτείκαικά-
τισημαντικό:Μετάαπόμιαπρωτο-
φανή κρίση, της οποίαςμεταξύάλ-
λωνστόχοςήτανκαιηΔωρεάνΔη-
μόσιαΥγεία, και μετάαπόσκληρές
προσπάθειες, επιστρέφουμε στην
κανονικότητα.Μετά από ενέργειες
τουΥπουργείουΥγείας, η χρημα-
τοδότηση τουΕΚΑΒ και η απελευ-
θέρωση των δυνάμεωνπου συνε-
πάγεται, ανοίγουν νέεςπροοπτικές,
αφήνονταςπίσω τις τραγικέςμέρες
τωνΜνημονίων και τηςΥγειονομι-
κήςφτώχειαςτουπληθυσμού.

Λίγαλόγιαγιατουςδιαγωνισμούς:
ΤοΕΚΑΒμε νομοθετική διάταξη

πουψηφίστηκε το 2016 χρηματο-
δοτείταιετησίωςαπότονΕ.Ο.Π.Υ.Υ.
για την κάλυψη δαπανών για αε-
ροδιακομιδές και πλωτές διακομι-
δές βαρέως πασχόντων ασθενών
με ποσό 12.000.000 Ευρώ.Μετά

την εκκαθάριση και πληρωμή των
οφειλών για δύο έτη τα αδιάθετα
υπόλοιπαχρησιμοποιούνται για την
ενίσχυση του στόλου του.Με τον
τρόπο αυτό ανταποκρινόμαστε με
τον καλύτερο τρόποστηνπάγια τα
τελευταία χρόνια πολιτική του Υ-
πουργείουΥγείαςγιαχρηστήδιαχεί-
ριση και αξιοποίηση κάθεπροσφε-
ρόμενουπόρουπρος όφελος των
πολιτών και ενός αναβαθμισμένου
και σύγχρονουΔημόσιουσυστήμα-
τοςΥγείας.

Ο συγκεκριμένος προϋπολογι-
σμόςείναιύψους1.978.000€,από
ιδίουςπόρους, δηλ. με χρηματοδό-
τηση από τονπροϋπολογισμό του
ΕΚΑΒ.Ηπρομήθεια αναλυτικάπε-
ριλαμβάνειΑσθενοφόρα οχήματα
γιαταΠαραρτήματαΠάτρας,Λαμίας
καιΤρίπολης,ωςεξής:

•ΠαράρτημαΠάτρας: 3Κινητές
ΙατρικέςΜονάδες(ΚΙΜ)

10Ασθενοφόραεπειγόντων
1ΑσθενοφόροεπειγόντωνΜ.Ο.

Σύνολο14Οχήματα
Σύνολο  προϋπολογ ισμού :

1.042.840€
•ΠαράρτημαΤρίπολης: 7Ασθε-

νοφόραεπειγόντων
Σύνολο  προϋπολογ ισμού :

467.480€
•ΠαράρτημαΛαμίας:5Ασθενο-

φόραεπειγόντων
2ΑσθενοφόραεπειγόντωνΜ.Ο.
Σύνολο7Οχήματα
Σύνολο  προϋπολογ ισμού :

467.480€
Παράλληλαμεταπαραπάνω,εί-

ναι ήδησε εξέλιξη διαγωνισμός για
την προμήθεια 100 νέωνΑσθενο-
φόρων για τιςΠεριφέρειεςΑττικής,
Κεντρ.Μακεδονίας,Ν.Αιγαίου και
Θεσσαλίας μέσω τουΕΣΠΑ 2014-
2020σεσυνεργασίαμετιςαντίστοι-
χες Περιφέρειες, ενώ ήδη κατατέ-
θηκε πρόταση για την προμήθεια
17 επιπλέονΑσθενοφόρων για τις
επιχειρησιακές μονάδες τουΕΚΑΒ
στηνΚεντρ.Ελλάδα,σεσυνεργασία

με τηναντίστοιχηΠεριφέρεια. Δηλ.
βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για
την συνολικήπρομήθεια 145 νέων
Ασθενοφόρων.Μέσα στον σχεδι-
ασμό της υπηρεσίας για το έτος
2019, είναι η ενίσχυση του ΕΚΑΒ
με επιπλέονΑσθενοφόρα αλλά και
μοτοσυκλέτεςγιατηνανανέωσητου
αντίστοιχουστόλου.

ΗΔιοίκησητουΕΚΑΒ,όπωςέχει
διακηρύξει και στοπαρελθόν,προ-
χωρά με συντονισμένες προσπά-
θειες, με συνέργειες, με σχέδιο και
αποφασιστικότητακαιμετηνπλήρη
στήριξηκαισυμπαράστασητηςηγε-
σίαςτουΥπ.Υγείας,στηνενίσχυση
του στόλου τωνΑσθενοφόρων ο-
χημάτων του ΕΚΑΒ με σκοπό την
πλήρηανανέωσή του,προκειμένου
να στηρίξει ουσιαστικά τηνΔωρε-
άνΔημόσιαΥγεία, τις ανάγκες της
Κοινωνίας, τις ανάγκες όλωνόσων
υπέφεραν όλα αυτά τα χρόνια των
Μνημονίων.

Τα συνολικά 301 καινούργια α-
σθενοφόρα οχήματα, η απόκτηση
των οποίων είτε ήδη βρίσκεται σε
εξέλιξη είτε έχει δρομολογηθεί στο
πλαίσιο τωνΔιαγωνισμών και των
Δωρεών που προαναφέρθηκαν
(σ.σ. περιλαμβάνονται τα 143 του
ΙΣΝκαι τα 31 τουΤΑΠ),σεσυνδυ-
ασμόμετα90πουαποκτήθηκαντο
2016,ανανεώνονταςέτσιτονστόλο
τουΕΚΑΒπάνωαπό το50%μέσα
σε τρία χρόνια, καταδεικνύουν με
τον καλύτερο τρόπο την βούληση
καιτηνκαθημερινήπροσήλωσητης
Διοίκησης του ΕΚΑΒ στην ουσια-
στική αναβάθμιση της λειτουργίας
της υπηρεσίας, προς όφελος της
Κοινωνίας, τηςΔημόσιαςΥγείαςκαι
τωνεργαζομένωνσεαυτή.

ΠρομήθειεςΑσθενοφόρωνγιαταΠαραρτήματα
τουΕΚΑΒμείδιουςπόρους

Φαρμακεία
Τετάρτη 18-7-2018

16:00-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ 15ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

16:00-21:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374

19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ4523310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ4523310-26757



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80

τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩπροςαγοράκα-
τοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,

1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ,πουναχρίζει
ανακαίνισημέχρι40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-

ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένοκαι
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.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45τ.μ.στηνοδόΚεντρι-
κής τηςΒέροιας, δίπλα
στο Επιμελητήριο, με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-

κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέστο
κέντρο της Βέροιας με
εξασφαλσμένη πελα-
τεία. Πληρ.τηλ.: 6980
007852.

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.

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

στην Σκιώνη Χαλκιδικής
Στη Νέα

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζε-
ταιμονοκατοικία150,00
ευρώ,γκαράζ,αυλή,με
πανορανική θέα, ηλια-
κόκαι τζάκι.Τηλ.:23310
91663.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα,
διαμπερές, με λίγα κοι-
νόχρηστα.Τηλ.: 23310
24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ε-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός
με μηχανάκι για εργα-
σία εντός της πόλης
Βέροιας. Τηλ.: 6938
436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
γιαμερικήαπασχόληση
σε οδοντιατρείο. Τηλ.
επικοινωνίας:  6946
145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτρια
για ημιαπασχόληση
στοαρτοποιείοΤΑΝΟΣ
στηΒέροια.Τηλ.: 6982
643134. Ώρες επικοι-
νωνίας8με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτε-
ρική κυρία χωρίς υπο-
χρεώσεις γιαφροντίδα
ηλικιωμένηςκυρίαςστη
Νάουσαμε δυνατότητα
διαμονήςκαι τοβράδυ.
Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας : 6992769850 (κα.
Βάσω) & 2331093563
(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΕΙΤΑΙψητάςγια
ταβέρνα. Εργασία κα-
θημερινή. Τηλ.: 23310
88018.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες
γιασυσκευαστήριο τρο-
φίμωνστοΜακροχώριΗ-

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.
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μαθίας.Τηλ.:2331070401.
ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕ ΙΟ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σεξενοδοχείοτηςΒέροιας
με γνώσηβασικώνΑγγλι-
κών.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
delivery με δικό του μη-
χανάκι για το ψητοπω-
λε ίο  Γ ΙΑΝΝΗΣ.  Τηλ. :
6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο ά-

τομογιαΚαφέ-Ζαχαροπλα-
στείοστηΒέροια.Πληροφο-
ρίεςστοτηλ.:2331025700.
Αποστολήβιογραφικώνστο
dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασία στο ψητοπωλείο
«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως
σερβιτόρα για πρωινή-α-
πογευματινή εργασία σε
καφενειο-σπορτκαφέ,στην
Περικλέους11στηΒέροια,
περιοχήπαλαιάςΜητρόπο-
λης.Τηλ.:2331505195.

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

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου μας

Για να τα δείτε όλα μπείτε στο     www.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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ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτ ιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-
σουν στηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβαση στην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπιπλα γρα-

φε ιου ,  σαλόν ι  SATO μπλε ,

4  καρέκλες ,  τραπέζ ι ,  τρα -
πεζάκ ι ,  τραπέζι  πτυσσόμε-
νο συσκέψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί) ,  ντουλά-
πα-ράφια (μελί), καναπέδες,
όλα  σε  άρ ιστη  κατάσταση.
Τηλ . :  23310  21210 ,  Κ ι ν . :
6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε ά-
ριστη κατάσταση σε εκπλη-
κτική τιμή: -Τραπεζαρία με έξι
(6) καρέκλες, από ξύλο οξιάς,

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.

ΕΠΕΙΓΟΝ από επιχείρησηπου αναπτύσσεται με
προϊόνταάμεσηςανάγκηςαπό τον καταναλωτήΖΗ-
ΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομασοβαρά, ηλικίας 30 έως45 ετών
γιασυνεργασία.Πολύυψηλά εισοδήματα.Πληροφο-
ρίες:6987979453.
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χρώμα κερασι, τιμή 260
ευρώ. -Τριθέσιος και δι-
θέσ ιος  καναπές  χώμα
μωβτμή150ευρώ.-Κρε-
βάτι μονό με το στρώμα.
Τιμή ευκαιρίας γ ια όλα
400 ευρώ. Πληρ. τηλ. :
6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡ ΙΟ Σ  ζ η τ ά  γ ι α

γνωριμία κυρία από 50
έως 55 ετών για σοβα-
ρή  σχέση .  Τηλ . :  6974
862936.

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  Ε λ λ η -
ν ι κ ή ς  α ν τ ι προσωπε ί -

α ς  W O L K S W A G E N
CANDY BAN του  ‘ 99 ,
πετρέλ ιο  1890 κυβ ικά,
λ ευκό  (FDW)  300 .000
χ ιλ ιόμετρα,  ΚΤΕΟ έως
12/2019, αξία 1.500 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6974 876369
κ.Απόστολος.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

P Η ΕΡΤ έ-
κανε ρεκόρ τηλε-
θέασης στο Μου-
ντιάλ, αλλά μπή-
κε μέσα...

P Δηλαδή 
ήταν χαζοί αυτοί 
που έκλεισαν τα 
μαγαζί;

P Το «μαύ-
ρο» ρε δεν ήταν 
στην οθόνη. Στα 
ταμεία ήταν.

P Τα έχουνε 
κάνει όλα κώλος, 
και  γκριν ιάζουν 
γιατί τους κόβει το 
σώβρακο.

P Η ΕΡΤ είναι ο μοναδικός 
σταθμός στον κόσμο που είχε 
αποκλειστικό ότι το αβγό έκανε 
την κότα.

P Που ωστόσο δεν μεταφρά-
στηκε σε ρεκόρ τηλεθέασης.

P Να ξέρετε: οι ζημιές στο 
Μουντιάλ ήταν από τις βροχο-
πτώσεις.

P Τώρα κανονικά πρέπει να 
στείλουν την ΕΡΤ να αποζημιωθεί 
από τον ΕΛΓΑ. Να δει τη γλύκα.

P Ή λέτε οι ζημιές να έγιναν 
επειδή αποκλείστηκαν νωρίς οι 
Γερμανοί; Που κρατάνε το τα-
μείο να πούμε…

P Είχε πει ο Τσώρτσιλ: Τους 
Γερμανούς να τους βομβαρδί-
ζουμε κάθε πενήντα χρόνια.

P Κι αν δεν ξέρουμε 
εμείς τον λόγο, τον ξέρουν 
αυτοί. Ε, Ουίνστον;

P Καμιά φορά αρκεί 
και ο αποκλεισμός από το 
Μουντιάλ…

P Go back madam 
Merckel.

P Ο Κωστίκας φεύ-
γει, ο Γιωρίκας έρχεται…

P Αυτό δεν είναι δη-
μοτικό συμβούλιο. Αμέ-
ρικαν μπαρ είναι.

P Συμμετέχοντες τα 
έπαιρναν σε συλλαλητήρια 
σύμφωνα με καταγγελίες. 
Καλά, πού είναι το ταμείο 
ρε παιδιά;

P Τρεις στους πέντε 

Έλληνες υποφέρουν από κατά-
θλιψη. Οι υπόλοιποι την απο-
λαμβάνουμε.

P Και:
Ήταν κάποτε δύο φίλοι όπου 

ο ένας είχε πολύ μικρό ανδρικό 
μόριο και ο άλλος 
πολύ μεγάλο. Έ-
τσι αποφασίσα-
νε να πάνε στον 
γιατρό. Αυτός, 
αφού τους εξέτα-
σε, τους έδωσε 
από ένα χαπάκι. 
Του πρώτου για 
να του μεγαλώ-
σει και του άλλου 
για να του μικρύ-
νει. Αυτοί όμως 
τα μπέρδεψαν 
και έτσι πήρε ο 
ένας το χαπάκι 
του άλλου! Κατά 
συνέπεια, μετά 
από λίγες μέρες 
βρέθηκαν  κα ι 
πάλι στον γιατρό:

–Γιατρέ μπερ-

δέψαμε τα χαπάκια, λέει ο ένας 
μπαίνοντας στο ιατρείο.

–Καλά, κι ο άλλος πού είναι;
–Κάνει μανούβρα στις σκάλες 

για να μπορέσει να τις ανέβει!

Κ.Π.


	180718f
	180718
	180718f
	180718
	180718
	180718f
	180718
	180718f

