
Ξεκίνησε από χθες το ξήλωμα...   

“Εργοτάξιο” για 6 μήνες     
ο εμπορικός πεζόδρομος της Βέροιας

PΘα αντικατασταθεί επιτέλους 
το φθαρμένο οδόστρωμα 

με χρωματιστούς κυβόλιθους
PΣυνέντευξη του αντιδημάρχου 

Θ. Σιδηρόπουλου για περιεχόμενο της 
μελέτης και τα έργα που ακολουθούν

CMYK

Παρασκευή   
20

Ιουλίου
2018 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 11.987 

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com

news@laosnews.gr
Λογιστήριο:  info@laosnews.gr

Αναστέλλεται  άμεσα 
η λειτουργία του 
«Βλαχογιάννειου 

Μουσείου» Βέροιας 
με απόφαση 

της Μητρόπολης

Υποτονική η κίνηση στην 
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Το αποτέλεσμα ας δικαιώσει 
την ταλαιπωρία

  Τα μηχανήματα έβαλαν μπρος και το ξήλωμα 
του τσιμεντένιου οδοστρώματος μέσα στον εμπορικό 
πεζόδρομο της Βέροιας, ξεκίνησε. Το σκηνικό θυμίζει 
ημέρες ανάπλασης πριν από λίγα χρόνια, στα 
πεζοδρόμια, στους κεντρικούς δρόμους, στη λεωφόρο 
Ανοίξεως, στο πάρκο των Αγίων Αναργύρων και στην 
Πλατεία της Εληάς. Οι μνήμες είναι νωπές από τον 
ξεσηκωμό των κατοίκων για την ταλαιπωρία, η οποία 
ωστόσο πέρασε και ξεχάστηκε, δεν έσβησαν όμως 
οι διαμαρτυρίες των πολιτών για κακοτεχνίες που 
παρουσιάστηκαν τότε και τις οποίες ακόμα πληρώνει 
η πόλη, αφού τίποτα δεν διορθώθηκε, παρά την 
παραδοχή τους, ακόμα και από την πλευρά των 
δημοτικών αρχόντων και αιρετών.
  Η Πλατεία της Εληάς, ακόμα ακούει τα καθημερινά 
«γαλλικά» όσων τολμούν να περπατήσουν πάνω στις 
κακοτράχαλες πέτρες του εδάφους ή πάνω στο «χώμα» 
της Πλατείας που αφήνει παντού το αποτύπωμά του. 
Μια μίνι ανάπλαση λοιπόν προβλέπεται και στον 
εμπορικό πεζόδρομο της Βέροιας, που σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Πολλοί καταστηματάρχες άρχισαν ήδη από χθες τη 
γκρίνια για τη λειτουργία των μαγαζιών τους ανάμεσα 
στα μπάζα, τα μηχανήματα και στα σκαψίματα, από 
την άλλη όμως, κανένα έργο δεν μπορεί να γίνει χωρίς 
ταλαιπωρία κι αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
  Η ηρεμία,  από την αναστάτωση, θα επέλθει, όταν, 
η πλευρά του Δήμου και του εργολάβου από την 
μια και η πλευρά της Αγοράς από την άλλη, δείξουν 
δείγματα αλληλοκατανόησης και συνεργασίας, η οποία 
πιστεύουμε ότι δεν θα διαταραχθεί, εφόσον τηρηθεί το 
χρονοδιάγραμμα και το προβλεπόμενο εξάμηνο, δεν 
γίνει χρόνος…
  Το σημαντικότερο όμως όλων, είναι το αποτέλεσμα, 
τεχνικά και αισθητικά…
  Διότι ως γνωστόν και… σοφόν εκ του αποτελέσματος 
κρίνονται όλα, και από αυτό, θα δικαιωθεί η όποια 
ταλαιπωρία και απώλεια!
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ΙΟΥΛΙΟΥ
+ Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου

100 xρόνια Βεροιώτικου Προσκοπισμού

1978, οΔημήτρηςΒλαχόπουλοςπρώηνΠεριφερειακόςΈφοροςΗμαθίας και τότεβουλευτήςΗμαθίαςαπονέμει
στουςΣπύροΤελλίδηκαιΜέρκοΚούτρατομετάλλιοευδόκιμουυπηρεσίας.Τοκοριτσάκιμετηνοδηγικήμαντήλακαι
στολήείναιητότεμικρήΜαρίαΣύρπηκόρητουαειμνήστουΠεριφερειακούΕφόρουΘεοφάνηΣύρπη

Κλειστό σήμερα, τμήμα της Παστέρ,
λόγω εργασιών σε οικοδομή

Αποβλέπονταςστην ομαλή και ασφα-
λή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
τηνπρόληψη των τροχαίωνατυχημάτων,
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοι-
νού,κατάτηδιάρκειαεργασιώνεπισκευής
οικοδομήςστην οδόΠαστέρ, στο κέντρο
τηςΒέροιας,σήμεραΠαρασκευήαπό τις
09:00΄ έως και τις 12:00΄το μεσημέρι, η
Τροχαίαέλαβεταπαρακάτωμέτρα:

Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των
οχημάτων, επί της οδούΠαστέρ, από τη
συμβολή της με την οδό Ελιάς έως τη
συμβολήτηςμετηνοδό28ηΟκτωβρίου.,
ενώαπαγορεύεταιηστάσηκαιηστάθμευ-
ση,πάσηςφύσεωςοχημάτων,στοπαρα-
πάνωτμήματηςοδούΠαστέρ,προκειμέ-
νουνασταθμεύσειγερανοφόροόχημα.

Ηκυκλοφορίατωνοχημάτωνθαπραγ-
ματοποιείταιαπόπαρακείμενεςοδούς.

Ηχαρά
τουοδηγού

Σωστή η παρατήρη-
ση φίλου αναγνώστη
που μπήκε περιχαρής
χθεςστο «Λαό» και φώ-
ναξε «επιτέλους βρίσκω
πάρκινγκ».Όχι, δεν αυ-
ξήθηκαν οι θέσεις στάθ-
μευσης, απλά άδειασε η
πόλη, λόγω καλοκαιριού
καιελευθερώθηκαναρκε-
τάπάρκινγκ.

Προφανώς, το πρό-
βλημα μετατοπίστηκε
πλέονσταορεινάθερινά
θέρετρα!

ΚαιστηΒέροια
δοχείαανακύκλωσης
μεταχειρισμένων
ρούχωνκαι
παπουτσιών

Ξεκίνησεαπό χθες και σήμεραολοκληρώ-
νεταιητοποθέτησητων30κάδωνανακύκλω-
σηςρούχων καιπαπουτσιώνσε διάφοραση-
μείατηςΒέροιας,καισεχωριά,έδρεςπρώην
δήμων. Συνολικά θα υπάρχουν 24 κάδοι στη
Βέροια, δύοστοΜακροχώρι και από έναςσε
Βεργίνα,ΆγιοΓεώργιο,ΠατρίδακαιΡιζώματα.

Μέσα στους κάδους ανακύκλωσης μπο-
ρεί κάποιος να τοποθετήσει ρούχα, τσάντες,
πάνινα παιχνίδια και παπούτσια, εκ των ο-
ποίωνόσαβρίσκονταισε καλή κατάστασηθα
επιστρέφουνστοδήμοΒέροιαςκιαπόεκείθα
διανέμονται στις  Κοινωνικές και προνοιακές
υπηρεσίες και τα υπόλοιπαθαστέλνονται για
ανακύκλωση,όπουθαεπεξεργάζονται.

Παράπονο 
δεν έχουμε... 

Υπάρχουν τοπικές 
ειδήσεις και τον Ιούλιο! 

Κι από Δευτέρα
ο πρώτος 

καύσωνας!
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Αναστέλλεται  άμεσα 
η λειτουργία του «Βλαχογιάννειου 

Μουσείου» Βέροιας 
με απόφαση της Μητρόπολης

Την αναστολή της λειτουργίας του «Βλαχογιάννειου 
Μουσείου» ανακοίνωσε χθες το πρωί, η Μητρόπολη Βέροι-
ας και κατόπιν τούτου απομακρύνει την ιδιωτική συλλογή 
στρατιωτικού και άλλου υλικού από τον χώρο του Μουσεί-
ου.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Μητρόπολης ανα-
φέρονται τα εξής:

 «Μετά το ζήτημα που δημιουργήθηκε, σχετικά με εκ-
θέματα ιδιωτικής συλλογής που φιλοξενούνται στο «Βλα-
χογιάννειο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα», καθώς και με 
αφορμή πρόσφατο κείμενο με υβριστικό-εθνικιστικό περιε-
χόμενο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, στην αρμοδιότητα της 
οποίας ανήκει το συγκεκριμένο Μουσείο, αποφασίζει την 
άμεση αναστολή της λειτουργίας του.

Ταυτόχρονα κάνει γνωστό ότι σταθερός στόχος της 
Ιεράς Μητροπόλεως είναι το Βλαχογιάννειο Μουσείο Βέροι-
ας να λειτουργεί πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας, να 

εκπληρώνει τον επιστημονικό και παιδαγωγικό του ρόλο και 
να μην χρησιμοποιείται σε καμιά περίπτωση για πολιτική 
εκμετάλλευση».

Σύγκρουση τριών 
οχημάτων χθες το 
πρωί στην Εγνατία

Μια μεγάλη 
ουρά αυτοκινή-
των σχηματίσθη-
κε χθες το πρωί 
στην Εγνατία οδό  
από τροχαίο ατύ-
χημα, λίγο πριν 
τα ΣΕΑ Πλατά-
νου, από τη σύ-
γκρουση τριών 
οχημάτων, Ι.Χ., 
φορτηγάκ ι  κα ι 
ένα όχημα της 
Εγνατίας Οδού. 
που κινούνταν 
από τη Θεσσα-
λονίκη προς Βέροια. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ. 
αυτοκινήτου, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο της Βέροιας.
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)

Συνέντευξη του αντιδημάρχου Τεχνικών Βέροιας
Θαν. Σιδηρόπουλος: Τι θα γίνει στον εμπορικό 

πεζόδρομο, ποια έργα ακολουθούν, 
για ποιο πρόβλημα διαμαρτύρονται κυρίως οι δημότες
Από τη διασταύρωση των ο-

δών Βικέλα, Πρ. Ηλία και Αντω-
νίου Καμάρα ξεκίνησαν χθες το 
πρωί οι εργασίες αποξήλωσης 
τμημάτων του πεζόδρομου, στο 
εμπορικό κέντρο της Βέροιας, 
που εδώ και πολύ καιρό, εμφα-
νίζει μεγάλες φθορές στα τσιμε-
ντοστρωμένα μέρη του.

Στο οδόστρωμα θα τοποθε-
τηθούν χρωματιστοί κυβόλιθοι 
και η ολοκλήρωση του έργου, 
που θα επεκταθεί σε αρκετά ση-
μεία του πεζόδρομου, υπολογί-
ζεται προς το τέλος του έτους.

Το έργο έχει τίτλο «Ανακα-
τασκευή τμήματος πεζοδρόμου 
εμπορικού κέντρου» και χρημα-
τοδοτείται από τον Δήμο Βέροιας. Για τις εργασίες, τον προγραμμα-
τισμό, τις παράλληλες παρεμβάσεις, και τον σχεδιασμό μιας σειράς 
έργων που θα ακολουθήσουν μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Θανάσης Σιδηρόπουλος στον ΑΚΟΥ 99.6, στη εκπομπή «πρωινές 
σημειώσεις», με τη Σοφία Γκαγκούση.

«Το έργο δεν περιλαμβάνει μόνο την καθαίρεση του δαπέδου, πε-
ριλαμβάνει και άλλα πράγματα. Οι εργασίες θα εκτελούνται διαδοχικά 
ανά τμήμα, ώστε να μην έχουμε αναστάτωση σε όλο το εμπορικό κέ-
ντρο, καθώς είναι ένα δύσκολο κομμάτι που βρίσκεται μέσα στην πόλη, 
υπάρχουν πολλά δίκτυα κοινής ωφέλειας και θέλει ιδιαίτερη προσοχή 
για να αποφύγουμε και την ταλαιπωρία του κόσμου και την ταλαιπωρία 
των καταστηματαρχών, αλλά και πιθανές ζημίες που μπορεί να προκλη-
θούν. Το έργο ξεκίνησε  από την οδό Βικέλα και Αντωνίου  Καμάρα και 
ανάλογα με την πρόοδο θα προχωρήσουμε μέχρι να τελειώσουμε και 
την Παναγή Τσαλδάρη και να βγούμε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η επι-
φάνεια του πεζόδρομου θα στρωθεί με κυβόλιθο διαφόρων χρωμάτων, 
σύμφωνα με τη μελέτη. Θα έχει οδοφωτισμό (ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες), καινούργια φωτιστικά LED, όπου μπορούμε θα έχουμε και 
δίκτυο με συρματόσχοινα και σιδηρο-ιστούς και θα γίνει κι ένα μικρό 
υπόγειο δίκτυο».

-Ποιος έκανε τη μελέτη του έργου;  
Η μελέτη έγινε από την Τεχνική μας Υπηρεσία, από  υπαλλήλους του 

Δήμου Βέροιας. Το καλό είναι ότι και ο εργολάβος είναι από τη Βέροια, 
επομένως γνωρίζει  την πόλη και πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα είναι 
πάρα πολύ καλή. Το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό, ελπίζω μέχρι το 
τέλος του χρόνου να τελειώσουν. Το πρόβλημα είναι τα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας, που είναι υπόγεια και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. 

-Προγραμματίζονται κάποια  άλλα έργα αυτή τη στιγμή;
Το επόμενο που θέλουμε να κάνουμε είναι η διαπλάτυνση της οδού 

Πιερίων, στο σημείο που βρίσκεται  η στενή γέφυρα, όπως επίσης και 
η κατασκευή των τριών κυκλικών κόμβων στην Ακροπόλεως με τη 

Θερμοπυλών και ο τρίτος κόμβος στην έξοδο του 
Μακροχωρίου.

-Αυτά όλα, πότε θα ξεκινήσουν; Ποια ανάγκη 
απαιτεί να γίνουν;

Έχουμε τουλάχιστον για  την Ακροπόλεως πάρα 
πολλά ερεθίσματα ως προς την ταχύτητα. Νομίζω ότι 
πιο παλιά είχαμε και θανατηφόρο, γι’ αυτό πιστεύω 
ότι ο κόμβος θα λύσει σίγουρα το πρόβλημα της 
ταχύτητας. Όσον αφορά την οδό Πιερίων, πρέπει να 
προχωρήσει οπωσδήποτε, γιατί το ζούμε κάθε μέρα. 
Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε 
τις μελέτες και θα έχουμε προχωρήσει και στη δημο-
πράτηση. 

Επίσης, τελειώνουμε το μουσικό σχολείο, θα εί-
μαστε πανέτοιμοι για τη μεταστέγασή του στο πρώην 
στρατόπεδο της Αγίας Βαρβάρας, τελειώνει μέσα 
στο μήνα η γέφυρα στον Άγιο Νικόλαο έξω από την 
Πατρίδα, ενώ έχουμε και την καθημερινότητα με τις 
συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων, δημοτικών κτιρί-
ων, δρόμων, κοινόχρηστων χώρων.

-Το καλοκαίρι για ποια θέματα δέχεστε τις πε-
ρισσότερες διαμαρτυρίες των πολιτών; 

Οι περισσότερες ενοχλήσεις αφορούν τους δρόμους. Φέτος οι και-
ρικές συνθήκες δεν μας βοήθησαν καθόλου. Το πιο έντονο πρόβλημα 
είναι οι λακούβες. 

-Υπάρχει προγραμματισμός για την αποκατάστασή τους;
Ναι, έχει γίνει από πέρυσι. Έχουμε και δικό μας συνεργείο, βοηθού-

μενοι και από το πρόγραμμα που τρέχει τώρα, άρα μπορούμε άμεσα να 
αποκαταστήσουμε τις λακούβες. Τα περισσότερα τλεφωνήματα, λοιπόν, 
είναι από ανθρώπους που μας ενημερώνουν για κάποιες λακκούβες 
στη γειτονιά τους. Υπάρχει επομένως προγραμματισμός, εκτιμούμε την 
κάθε παρατήρηση και προχωράμε αντίστοιχα. Πάντως, μπορούμε να 

επέμβουμε άμεσα. Μόλις έχουμε ενημέρωση για κάτι, την επόμενη μέρα 
μπορούμε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση. 

-Κλείνοντας, ποιο κομμάτι πιστεύετε ότι καθυστερεί ή μπορεί να 
προκαλέσει το μεγαλύτερο πρόβλημα,  στην εξέλιξη και ολοκλή-
ρωση ενός έργου;

Η εντύπωση που έχω όσο καιρό ασχολούμαι με την Τεχνική Υπηρε-
σία, είναι το κομμάτι που προηγείται πριν την εκτέλεση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού που έχει ορισμένες απαιτήσες. Αυτό το χρονικό διάστημα 
από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η μελέτη στο Δ.Σ. φτάνει από τους 4 ως 
τους 6 μήνες. Έχει αυξηθεί η γραφειοκρατία, να το πω έτσι απλά.  Αυτό 
είναι το αδύναμο σημείο, και όχι μόνο για εμάς. Το ότι έχουμε κάνει 10 
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, βέβαια, μας καθιστά πρωτοπόρους.



Η Συνάντηση του 
Σταύρου Ξαρχάκου 
με την Άλκηστη Πρω-
τοψάλτη ήταν τελι-
κά… Η Συνάντηση 
που ζητούν όλοι και 
αυτήν την χρονιά!

Η μοναδική αυτή 
συνεργασία ξεκίνησε 
τον Μάιο του 2017 -  
έκανε έναν πλήρη και 
απόλυτα επιτυχημένο 
κύκλο στα μεγάλα θέ-
ατρα και πόλεις της 
Ελλάδας - για να φτά-
σει στην Αθήνα τον 
περασμένο Σεπτέμ-
βριο με 2 μεγαλειώ-
δεις soldout συναυλί-
ες στο Ηρώδειο. 

Η μεγάλη επιτυχία 
ώθησε τους καλλιτέ-
χνες να ανανεώσουν 
το ραντεβού τους  για 
τον χειμώνα όπου 
έκαναν αλλεπάλλη-
λες παρατάσεις και 
soldout στο αγαπημέ-
νο τους Gazarte. Με 
τα ωραιότερα τραγούδια του μεγάλου μας 
συνθέτη και τις ερμηνείες της κορυφαί-
ας μας ερμηνεύτριας πέρασαν 10 μήνες 
μιας συνάντησης που πραγματικά δεν έχει 
προηγούμενο. Οι δύο σημαντικές προσω-
πικότητες του ελληνικού τραγουδιού πα-
ρουσίασαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το 
οποίο δεν χόρταινε κανείς να βλέπει, ένα 
πρόγραμμα που απέσπασε διθυραμβικές 

κριτικές. 
Και ενώ όλοι πίστεψαν πως τον Μάρ-

τιο ο κύκλος αυτός θα έφτανε στο τέλος 
του, η απαίτηση του κοινού τους οδήγησε 
στην απόφαση για μια νέα σειρά συναυλι-
ών αυτό το καλοκαίρι, σε σημαντικά θέα-
τρα και επιλεγμένες πόλεις στην Ελλάδας  
που δεν είχαν την ευκαιρία να τους απο-
λαύσουν. Το εμπλουτισμένο πρόγραμμά 

τους είναι βέβαιο πως θα φέρει 
στις συναυλίες τους ακόμα κι ό-
σους τους είχαν δει πέρυσι το κα-
λοκαίρι αλλά και πολλούς ακόμα 
που δεν χορταίνουν να τους συ-
ναντούν κάθε φορά και να τραγου-
δούν μαζί τους.

Την υπέροχη αυτή ΣΥΝΑΝΤΗ-
ΣΗ θα έχουμε την ευκαιρία να την 
απολαύσουμε και στο Θέατρο Άλ-
σους «Μελίνα Μερκούρη, στη Βέ-
ροια, αυτό το καλοκαίρι. Ο Σταύ-
ρος Ξαρχάκος θα βρίσκεται επί 
σκηνής μαζί με την Άλκηστη Πρω-
τοψάλτη σε ένα πρόγραμμα που 
θα διευθύνει ο ίδιος και κατά την 
διάρκεια του οποίου θα ακουστούν 
τα ωραιότερα τραγούδια του, χρω-
ματισμένα  με την διακριτική και 
ακριβή ερμηνεία της ερμηνεύτριας. 

Μαζί τους και οκταμελής ορ-
χήστρα αποτελούμενη από εκλε-
κτούς μουσικούς.

Καλοκαίρι 2018. Η Άλκηστις 
Πρωτοψάλτη συναντά ξανά τον 
Σταύρο Ξαρχάκο και δίνουν παρά-
ταση στο όνειρο!
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

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

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΟΛ ΠΑΡ-
ΚΕΡ

Ηθοποιοί ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΜΕΡΙΛ 
ΣΤΡΙΠ, ΠΙΡΣ ΜΠΡΟΣΝΑΝ, ΣΕΡ, ΣΤΕΛΑΝ 
ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥ-
ΛΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΚΡΙΣΤΙΝ ΜΠΑΡΑΝΣΚΙ, 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΥΠΕΡ,  Προβολές:  Κάθε 
μέρα στις 21.15 

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     19/7/18 - 25/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Στο θέατρο Άλσους
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ - 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 

ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ  ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΙΓΕΣ»     
Την Παρασκευή 

27 Ιουλίου
ο «καλοκαιρινός 

χορός» στη Βεργίνα 
Για άλλη μια χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙ-

ΓΕΣ» διοργανώνει τον καθιερωμένο Καλοκαιρινό Χορό του που 
θα γίνει την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 στις 9.00 μμ. στον χώρο 
του ανοικτού δημοτικού parking στη Βεργίνα. 

Οι μελωδικές φωνές της Ρ.Ελληνίδου και του Στ.Τσαϊρίδη, 
συνοδευόμενες από το κλαρίνο του Γ.Σκηπητάρη, το βιολί του 
Μ.Μπακλατζή και την ποντιακή λύρα του Γ.Μητρόπουλου, υ-
πόσχονται ένα αξέχαστο παραδοσιακό γλέντι με τραγούδια και 
χορό ως το πρωί! Φέτος η εκδήλωση γίνεται με τη συμμετοχή του 
Δήμου Βέροιας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου ενημερώνει ότι η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ (περιλαμβάνει 2 κρε-
ατικά). Είσοδος για παιδιά μέχρι και Γυμνασίου: 3 ευρώ (περιλαμβάνει 1 κρεατικό). Ελεύθερη είσοδος για 
τα μικρότερα παιδιά. Στον χώρο θα διατίθενται σουβλάκια, λουκάνικα, μπύρες, ρετσίνες και αναψυκτικά σε 
χαμηλές τιμές*.

Το Σάββατο 21 Ιουλίου
14η  συνάντηση χορευτικών 

συγκροτημάτων 
στο Ξηρολίβαδο

Μέσα στα πλαίσια των  καλοκαιρινών πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων στο Ξηρολίβαδο, ο Πολιτιστικός  Όμιλος διοργα-
νώνει την 14η Συνάντηση Χορευτικών συγκροτημάτων  στο 
Ξηρολίβαδο, το Σάββατο 21 Ιουλίου στο γήπεδο μπάσκετ 
στις 8.00 μ. μ.

Συμμετέχουν :
1. Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου με βλάχικους χο-

ρούς του Αν . Βερμίου.
2. Σωματείο ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ‘ΛΥΓΚΗ-

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

ρίου με βλάχικους χορούς από το Πισοδέρι.
Θα τους συνοδεύσει η ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσι-

κής του Γιώργου Τσαμπάζη.
Είσοδος ελεύθερη. Θα ακολουθήσει γλέντι για όλους.



Η απόφαση αγροτών και 
κτηνοτρόφων να συνεχίσουν 
τον αγώνα ενάντια στην πο-
λιτική που τους ξεκληρίζει, 
αναδείχθηκε μέσα από τη συ-
γκέντρωση που διοργάνωσε 
ο Αγροτικός Σύλλογος Νάου-
σας «ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ», 
στην Πλατεία Καρατάσου της 
Νάουσας. Στο πλευρό των 
αγροτών της Ημαθίας βρέθη-
καν και συνάδελφοί τους από 
τον Αγροτικό Σύλλογο “ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ” Πέλλας, αλλά και το 
Συνδικάτο Γάλακτος-Τροφί-
μων-Ποτών Ημαθίας-Πέλλας 
και το Εργατικό Κέντρο Νά-
ουσας, αναδεικνύοντας την 
ανάγκη να δυναμώσει η κοι-
νωνική συμμαχία.

  Η προχθεσινή συγκέ-
ντρωση που πραγματοποιή-
θηκε μέσα στην καλοκαιρινή 
«φούρια» της δουλειάς, ήρθε 
ως συνέχεια των πολύμορ-
φων δράσεων που προηγή-
θηκαν από κοινού με τους 
Αγροτικούς Συλλόγους Βέροιας, “ΕΝΟΤΗΤΑ” 
και Αμυνταίου, με πιο πρόσφατη τη συμβολική 
κατάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ της Βέροιας.

    Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται 
σε απόγνωση καθώς καθημερινά οδηγούνται 
ολοένα και πιο κοντά στο ξεκλήρισμα εξαιτίας 
των εφαρμοζόμενων πολιτικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Κοινή Αγροτική της Πολιτική (την 
ΚΑΠ) και τα αντιαγροτικά μέτρα της κυβέρνη-
σης. Οι πρόσφατες καταστροφές σε συνδυασμό 
με τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα που παρά-
γουν, η επίθεση στο εισόδημα από το κόστος 
παραγωγής, τη φοροληστεία, τις υπέρογκες 
ασφαλιστικές εισφορές, τα απανωτά χαράτσια 
ΕΛΓΑ - ΟΣΔΕ - ΕΝΦΙΑ κλπ. σφίγγουν τον κλοιό. 
Απειλούνται με κατασχέσεις, με διακοπή ρεύ-
ματος, δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά 
τους, είναι πνιγμένοι στα χρέη.

     Μέσα από την κινητοποίηση πρόβαλαν τις 
άμεσες διεκδικήσεις τους για άμεση αποζημίωση 
από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών, κάλυψη 
του χαμένου εισοδήματος από το εμπάργκο και 
κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους.

    Στη συγκέντρωση χαιρέτισε ο Πέτρος 

Σιλιγκούνας, γ.γ. Συνδικάτο Γάλακτος-Τροφί-
μων-Ποτών Ημαθίας-Πέλλας, που αναφέρθηκε 
στα προβλήματα των εργαζομένων στις επιχει-
ρήσεις διαλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης 
των αγροτικών προϊόντων και την κοινή μοίρα 
με τους αγρότες – παραγωγούς αυτών  των 
προϊόντων.

   Επίσης, χαιρέτισε ο Χρήστος Κάμτσης, 
πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Πέλλας, 
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» - Μπλόκο Γυψοχωρίου ο οποί-
ος σημείωσε: «Το χαμένο εισόδημά μας θα το 
διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, συ-
ντονισμένα με όλους τους συναδέλφους μας 
φρουτοπαραγωγούς και όλους τους αγροτοκτη-
νοτρόφους σε όλη τη χώρα, μαζί με τα υπόλοι-
πα λαϊκά στρώματα, που θίγονται εξίσου από 
τις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές. Και οι αγρότες και 
κτηνοτρόφοι της Πέλλας δηλώνουμε το αγωνι-
στικό μας «παρών», μαζί με τους συναδέλφους 
μας από τη Νάουσα, την Ημαθία και όλη τη 
χώρα στον αγώνα επιβίωσης για μας και τις 
οικογένειές μας».

    Την κεντρική ομιλία έκανε ο Δημήτρης 
Τσιουλάκος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 

Νάουσας «ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΑΝΤΥΠΑΣ». Μετα -
ξύ άλλων αναφέρθη-
κε στις καταστροφές 
που έχουν υποστεί οι 
φρουτοπαραγωγές για 
άλλη μια χρονιά από 
παγετό, χαλάζι, βροχο-
πτώσεις, την απουσία 
αντιχαλαζικής προστα-
σίας από τον ΕΛΓΑ και 
την άρνησή του να α-
ποζημιώσει τις ζημιές 
από τη βροχόπτωση, 
παρά τα τσουχτερά 
χαράτσια που εισπρά-
τει. Επίσης αναφέρ-
θηκε στις επιπτώσεις 
από το εμπάργκο της 
Ρωσίας στα αγροτικά 
προϊόντα, που ήρ-
θε ως απάντηση στα 
μέτρα της ΕΕ ενάντια 
στη Ρωσία.

     Αναφέρθηκε α-
κόμη στην ασυδοσία 
των εμποροβιομηχά-
νων, που αγοράζουν 
τα προϊόντα τους (ε-
πιτραπέζια ροδάκινα, 
νεκταρίνια, βερίκοκα, 
κεράσια) με εξευτελι-

στικές τιμές ή και με ανοιχτές τιμές, αναγκάζο-
ντάς τους να παραδίδουν τη σοδειά τους χωρίς 
να ξέρουν πόσο, πότε και αν θα πληρωθούν. 
Όπως είπε, «με τις πλάτες της κυβέρνησης τα 
μονοπώλια, οι βιομήχανοι και οι έμποροι αγορά-
ζουν κοψοχρονιά τα προϊόντα μας και τα πουλά-
νε 7-8 φορές ακριβότερα στη λαϊκή κατανάλωση 
κερδοσκοπώντας σε βάρος και των αγροτών και 
των καταναλωτών».

    Τέλος ανέδειξε και τα προβλήματα των 
κτηνοτρόφων που είναι απλήρωτοι για το γάλα 
που παρέδωσαν για πάνω από 6 μήνες, τις 
εξευτελιστικές τιμές παραγωγού σε γάλα, αλλά 
και κρέας, τις πανάκριβες ζωοτροφές, τα εμβό-
λια, τη μείωση των βοσκήσιμων εκτάσεων και 
την απώλεια των επιδοτήσεων για τους φτωχο-
μεσαίους κτηνοτρόφους, την πανάκριβη αδειο-
δότηση σταβλικών εγκαταστάσεων κλπ. Και 
όλα αυτά τη στιγμή, που οι γαλακτοβιομηχανίες 
πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους σε περίοδο 
κρίσης και τα σούπερ μάρκετ πλημμυρίζουν την 
αγορά με πάμφθηνα αμφιβόλου ποιότητας και 
προέλευσης κρέατα.
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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

Ενημέρωση για 
αντιοφικούς 

ορούς
Τα Νοσοκομεία προμηθεύονται αντιοφικούς ορούς σε 

ποσότητες που βασίζονται σε στοιχεία προηγούμενων ετών. 
Το προγραμματισμένο  απόθεμα του 2017  που ήταν τέσσε-
ρις (4) οροί, εξαντλήθηκε εντός του Ιουνίου 2018. 

Ιδιαίτερα τον Ιούλιο του 2018 παρατηρήθηκε υπερβολική 
έξαρση δηγμάτων όφεων. Ενδεικτικά ενώ το καλοκαίρι του 
2017 προέκυψε ανάγκη χορήγησης αντιοφικών ορών μόνο 
σε τρεις (3) ασθενείς, κατά το χρονικό διάστημα από 02-07-
2018 μέχρι 17-07-2018 αναφέρθηκαν δεκαέξι (16) δήγματα 
όφεων στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, εκ των οποίων 
στα δεκατρία (13) χρειάστηκε να χορηγηθεί αντιοφικός ο-
ρός.

Το Νοσοκομείο έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προμήθειας αντιοφικών ορών και εφαρμόστηκε αυτό που ε-
πιβάλλεται, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των Νοσοκομείων 
για την διακίνηση των αποθεμάτων. Η υπηρεσία του ΙΦΕΤ 
μας ενημέρωσε ότι έλαβε εντολή αγοράς για την προμήθεια 
εκατό (100) αντιοφικών ορών από τον Ε.Ο.Φ.

ΑΠΟ  ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  «Μαρίνος  Αντύπας»

Συγκέντρωση αγροτών 
στη Νάουσα για τις ζημιές 

από βροχοπτώσεις και εμπάργκο
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 19 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής Βέροιας η 
Ειρήνη Κούρτογλου σε ηλι-
κία 71 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 19 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Τριλό-
φου η Αικατερίνη Δημ. Βα-
σιλείου σε ηλικία 84 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.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, αδελφού και θεί-
ου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΦΟΛΑ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στο cafe BELUGA (Εληάς 14)

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»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Προκοπίου Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας και θείας

ΜΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

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

Ο σύζυγος 
Τσιλόπουλος Χρήστος
Τα παιδιά, Τα ανήψια

Το Σάββατο 21 Ιουλίου
Το 40νθήμερο 

μνημόσυνο του μοναχού 
π. Αλέξανδρου

Το 40νθήμερο μνημόσυ-
νο του Μοναχού π. Αλέξαν-
δρου (Αλέκος Ιωαννίδης) 
θα τελεστεί το Σάββατο 21 
Ιουλίου στο Μοναστήρι του 
Προφήτου Ηλία στο Νεόκα-
στρο Βέροιας

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.



Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 
και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους Ρομά της Κεντρικής 
Μακεδονίας θα εφαρμόσει η Περιφέρεια, έπειτα από την ένταξη του 
σχετικού έργου στο ΕΣΠΑ με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πέντε Δήμους της Κεντρικής 
Μακεδονίας, που έχουν τους μεγαλύτερους καταγεγραμμένους και 
οργανωμένους πληθυσμούς Ρομά (πάνω από το 82% του συνολι-
κού πληθυσμού Ρομά στην Περιφέρεια). Πρόκειται για τους Δήμους 
Αλεξάνδρειας (Ημαθία), Ηράκλειας και Σερρών (Σέρρες), Αμπελοκή-
πων – Μενεμένης και Δέλτα (Θεσσαλονίκη).

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, «με την παρέμβασή μας, σε συνεργασία με την 
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους επιδιώκουμε να ανα-
βαθμίσουμε το επίπεδο εκπαίδευσης και να βελτιώσουμε τις δεξιό-
τητες του πληθυσμού των Ρομά στην Κεντρική Μακεδονία, δίνοντας 
έτσι κίνητρα, αλλά και ουσιαστική βοήθεια ώστε να επιτευχθεί η 
κοινωνική τους ένταξη, να αρθεί η περιθωριοποίησή τους, να κατα-
πολεμηθεί ο αναλφαβητισμός και να ενισχυθεί η κατάρτιση των ενη-
λίκων κυρίως σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων 

για να μην αισθάνονται αποκλεισμένοι και να μπορούν 
να ανταποκριθούν επαρκώς στο σύγχρονο ψηφιακό 
περιβάλλον, στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και στην 
καθημερινότητα. Έτσι ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή 
και περιορίζουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ διαδί-
δουμε και τη δια βίου μάθηση. Η συγκεκριμένη δράση, 
όπως και πολλές άλλες, εντάσσεται στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά».

Η νέα δράση έχει προϋπολογισμό 380.000 ευρώ και 
περιλαμβάνει δυο σκέλη:

Το πρώτο σκέλος αφορά στην υποστήριξη της συμμε-
τοχής των Ρομά σε προγράμματα εκμάθησης της ελλη-
νικής γλώσσας και απευθύνεται σε μέλη της κοινότητας 
των Ρομά που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώ-
σουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα. Ένα από 
τα μεγάλα προβλήματα που εντοπίζονται στους πληθυ-
σμούς των Ρομά είναι ο αναλφαβητισμός, ο οποίος δρα 
ανασταλτικά στην εύρεση εργασίας, στις συναλλαγές με 
δημόσιες υπηρεσίες αλλά και εν γένει στην καθημερινότητά τους 

και την κοινωνική ένταξη, εντείνοντας φαινόμενα κοινωνικού 
αποκλεισμού. 

Το δεύτερο σκέλος αφορά στην υποστήριξη της συμμετο-
χής των Ρομά σε προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιο-
τήτων. Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος έχει ως κύριο απο-
τέλεσμα την εδραίωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην καθημερινή μας ζωή. Είναι σχεδόν 
απαραίτητο πλέον για έναν πολίτη να κατέχει τουλάχιστον 
τις βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί 
να αξιοποιήσει κάποιες από τις πολυάριθμες δυνατότητες 
που του προσφέρουν π.χ. για επικοινωνία, για συναλλαγές 
με δημόσιες υπηρεσίες , για ένταξη στον εργασιακό τομέα. 
Μέσω της δράσης αυτής, οι συμμετέχοντες Ρομά θα απο-
κτήσουν βασικές γνώσεις πάνω σε δεξιότητες ΤΠΕ ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή (ή αντίστοι-
χες ηλεκτρονικές συσκευές) για βασικούς σκοπούς όπως 

ενδεικτικά για: αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, οργάνωση 
και διαχείριση αρχείων, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απο-
στολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) και επεξεργασία κειμένου. 
Στο τέλος της κατάρτισης, θα υπάρχει υποστήριξη των ενδιαφερο-
μένων για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων 
που απέκτησαν.

Δυνητικοί ωφελούμενοι της δράσης είναι ενήλικες Ρομά που 
διαμένουν στους πέντε Δήμους, η επιλογή των οποίων έγινε βάσει 
πληθυσμιακών κριτηρίων καθώς επιλέχθηκαν Δήμοι της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας με πληθυσμό Ρομά μεγαλύτερο των 
2.000 ατόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πέντε αυτοί Δήμοι παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη συγκέντρωση Ρομά, καθώς σε αυτούς διαμένουν περί-
που 14.000 από τους συνολικά περίπου 17.000 καταγεγραμμένους 
(στοιχεία Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2017) στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο του 
82%.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ  21 /2018 διάταξη του Ειρηνοδικείου ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ (Εκουσία Δικαιοδοσία) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις 
του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία ‘’ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ’’ με έδρα τη Βέροια, ειδικότερα 
δε τα άρθρα2,3 και 10 αυτού, σύμφωνα με το από 20.6.2018  
κωδικοποιημένο καταστατικό.

Βέροια , 19.7.2018
Η Πληρεξούσια  Δικηγόρος

ΖΕΙΜΠΕΚΗ  ΝΙΚ. ΣΟΦΙΑ

Επιμνημόσυνη Δέηση για την 
Κυπριακή Τραγωδία σήμερα 

Παρασκευή 20 Ιουλίου στη Βέροια
Με τη συμπλήρωση 44 ετών από την Κυπριακή Τραγωδία, διοργανώνονται 

Πανελλήνιες Εκδηλώσεις Μνήμης και Απόδοσης της οφειλόμενης Τιμής στους ηρω-
ικώς πεσόντες υπέρ της Ελευθερίας.

Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στις εκδηλώσεις και διοργανώνει 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 στεφάνων 
Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.

Συνελήφθη 42χρονος για 
καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη  στις 18 Ιουλίου 2018 το μεσημέρι σε 
περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Βέροιας, 42χρονος ημεδαπός, καθώς 
σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση 
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, 
σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυ-
λάκισης 4 ετών και 3 μηνών, για τα αδικήματα της 
ληστείας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 
και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ρομά 

-Θα εφαρμοστεί και στον Δήμο Αλεξάνδρειας
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Από το  Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης  ΕΡΑΣΜΟΣ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γεωργία Φωστηροπούλου

Το «Υφάδι» 
με τον Γιώργο 

Γαλίτη
Με τον δικό μας ανεπανάληπτο Γιώργο Γα-

λίτη, στην ξεκαρδιστική και selfie  παράσταση 
¨Τα Ραδίκια Ανάποδα¨, που διοργάνωσε ο Δή-
μος μας. Ένα one dead man show, με δεκα-
τρείς κωμικούς επικήδειους, που και νεκρούς 
ανέστησαν!!!  Γιώώώργοοο…..σε αγαπούμε!!!

Ξενάγηση στις παραδοσιακές  
γειτονιές της Νάουσας 

Οι μαθητές των 
Εργαστηρίων Δη-
μιουργικής Απα-
σχόλησης της Βι-
βλιοθήκης της ΕΛ-
ΠΝ περιηγήθηκαν 
σε παραδοσιακές 
γειτονιές της πόλης  
και ανακάλυψαν τη 
σπουδαιότητα της 
πολιτισμικής ποικι-
λομορφίας που δι-
ακρίνει τη Νάουσα. 

Με τη βοήθεια 
του αρχαιολόγου 
κ .  Α λ έ ξα ν δ ρ ο υ 
Χατζηιωαννίδη σε 
ρόλο του ξεναγού 
γνώρισαν με βιω-
ματικό τρόπο τα 
διάφορα σημεία 
της πόλης που 
έχουν ιδ ια ί τερο 
ιστορικό ενδιαφέ-
ρον και μίλησαν 
για την ιστορία της 
πόλης από την 
προϊστορία μέχρι 
την επανίδρυσή 
της. Στη συνέχεια, 
σε έναν περίπα-
το κατά μήκος της 
οδούς Ανταρτών, 
παρατήρησαν την 
αρχιτεκτονική των 
παραδοσιακών κτι-
ρίων και κατέληξαν 
στο συμπέρασμα 
ότι η ιστορία δεν εί-
ναι κάτι νεκρό που 
υπάρχει μόνο στα 
βιβλία, αλλά βρί-
σκεται παντού γύ-
ρω μας.

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός 
Διευθυντής του ΟΚΑΝΑ, 

στην «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»
Το Κέντρο Πρόληψης 

Π.Ε. Ημαθίας ΠΡΟΣΒΑ-
ΣΗ επισκέφτηκαν την 
Τετάρτη 18 Ιουλίου, ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ 
κ. Ε. Καφετζόπουλος και ο 
Γενικός Διευθυντής του Ο-
ΚΑΝΑ, δρ. Α. Γκανάς, στο 
πλαίσιο των επισκέψεών 
τους σε δομές της Β. Ελ-
λάδας. Στη συνάντηση, η 
οποία πραγματοποιήθηκε 
στο χώρο της ΠΡΟΣΒΑ-
ΣΗΣ, συμμετείχε όλο το 
προσωπικό και συζητήθη-
καν θέματα σχετικά με την 
Πρόληψη και τις νέες δυ-
νατότητες ενίσχυσης του 
ρόλου των δομών.

Παράταση του προγράμματος εμβολιασμών 
των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας  

                                                
Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύ-

θυνσης Κτηνιατρικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με βάση το υπ’ αριθ. 
2282/92610/29.06.2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Πρόγραμ-
μα Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας των Εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της 
λύσσας που ακολουθεί την εαρινή εμβολιακή εκστρατεία του 2018, θα λάβει παράταση και θα ολο-
κληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2018 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

   Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, προβλέπεται αποζημίωση με το ποσό των 50 ευρώ ανά 
αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί εντός του έτους 2018 και προσκομίζεται στις κατά τό-

πους κτηνιατρικές αρχές από κυνηγούς ή 
φύλακες θήρας στις περιοχές εφαρμογής 
του Προγράμματος εμβολιασμού της ά-
γριας πανίδας για τη Λύσσα.

   Οι βασικές λεπτομέρειες εφαρμογής 
του Προγράμματος Αξιολόγησης της Α-
ποτελεσματικότητας των Εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της Λύσσας μετά τους 
εμβολιασμούς, καθορίζονται στην υπ’αριθ. 1054/44234/21.03.2018 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr: Αρχική Σελίδα -Πολίτης - Νοσήματα που μεταδί-
δονται από τα ζώα στον άνθρωπο - Λύσσα).



Το καλοκαίρι είναι εδώ και προαναγγέλει  γλέντια ,χαρές και πανη-
γύρια! Φέτος τον Αύγουστο πέντε συναυλίες  της ΚΕΠΑ – μία ενιαία 
παραγωγή- είναι αφιερωμένες σε  πέντε όμορφα ορεινά χωριά του 
Δήμου μας . Από  10 έως και  17 Αυγούστου πέντε δημοτικές κοινότη-
τες  θα πλημμυρίσουν από αγαπημένους   ήχους  και  ακούσματα , σε 
πέντε εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο  . Μένοντας πιστοί στο πνεύμα 
που υπηρετούμε , η γιορτή αυτή οργανώνεται από κοινού και σε συ-
νεργασία  με τις Τοπικές Κοινότητες και τους Τοπικούς Πολιτιστικούς 
Συλλόγους και εντάσσεται σ΄ έναν προγραμματισμό που αντανακλά 
τη μουσική και την πολιτισμική  πολυμορφία , μ’ ένα σχήμα που την 
αντιπροσωπεύει.

Τα «μπρατίμια» είναι ένας εθιμοτυπικός όρος που προέρχεται κυρί-
ως από τους βλάχικους γάμους και αναφέρεται στους στενούς φίλους 
του γαμπρού ή της νύφης και, γενικότερα, στα άτομα με τα οποία μας 
δένουν ισχυροί δεσμοί φιλίας. Τα «μπρατίμια» αναλαμβάνουν το ξύρι-
σμα του γαμπρού, με τη συνοδεία παραδοσιακών τραγουδιών, βοη-
θούν στο γλέντι που προηγείται του γάμου και, την ημέρα του γάμου, 
είναι αυτοί που συνοδεύουν τη νύφη στην εκκλησία. Τα «μπρατίμια» 
είναι επίσης μια παρέα μουσικών από τη Βόρεια Ελλάδα οι οποίοι από 
μικρή ηλικία γαλουχήθηκαν στα παραδοσιακά-δημοτικά πανηγύρια και 
γλέντια. Η αγάπη και το μεράκι τους για την παραδοσιακή δημοτική 
μουσική, καθώς και η πολύχρονη συνεργασία τους στο μουσικό αυτό 
χώρο, είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση ενός συμπαγούς πυρήνα. 
Έκτοτε με έδρα την Θεσσαλονίκη ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και 
το εξωτερικό παρουσιάζοντας μουσικές παραδόσεις από τον Ελλαδικό 
χώρο και τα Βαλκάνια κυρίως σε γαμήλια γλέντια, πανηγύρια, φεστιβάλ 
και εκδηλώσεις που αφορούν την παραδοσιακή μουσική.

Τα μέλη της μπάντας αποτελούν οι:
Νίκος Αγγούσης: κλαρίνο
Μάκης Μπακλατζής: τραγούδι-βιολί
Δημήτρης Παναγούλιας: κρουστά
Γιάννης Πούλιος: λαούτο

ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ περιοδεία 
10/08 , 9.00μ.μ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ(αυλή Δημοτικής Κοι-

νότητας),
12/08, 9.00 μ.μ ΡΑΧΙΑ (αυλή Δημοτικού  Σχολείου)
13/08, 9.00μ.μ ΚΟΥΣΤΟΧΩΡΙ (αυλή Δημοτικού  

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

λείου)
17/08, 9.00μ.μ ΦΥΤΕΙΑ (πλατεία)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Διοργάνωση : ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας ,σε συνεργασία 

με τις Τοπικές Κοινότητες και τους Πολιτιστικούς Συλ-
λόγους .
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διακοπές στην Αιδηψό 
για Ιαματικά Λουτρά

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

Το Δ.Σ.

Από  10 έως και  17 Αυγούστου

H ΚΕΠΑ στα ορεινά 
με τα «Μπρατίμια»

-Πέντε συναυλίες με ελεύθερη είσοδο σε Τριπόταμο, 
Ραχιά, Κωστοχώρι, Κουμαριά, Φυτειά

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Τήν Πέμπτη 26 Ἰουλίου 2018 ἑορτή τῆς Ἁγίας ἐνδόξου
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ
πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Βεροίας.
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
7:00 Μ.Μ.: ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
ΜΕΤ΄ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ
8:00 Μ.Μ.: ΛΙΤΑΝΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
7:00 Π.Μ.: ΟΡΘΡΟΣ—ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
7:00 Μ.Μ.: ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
7:30 Μ.Μ.: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ



Από την επιτροπή πρωταθλήμα-
τος & κυπέλλου της ΕΠΣΗ μετά 
τις αποφάσεις του συμβουλίου 

στις 16/07/2018 ανακοινώνονται τα 
εξής:

1.Οιδηλώσειςσυμμετοχήςγιαταπρω-
ταθλήματα τηςΑ΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής
καθώς και για το κύπελλο ερασιτεχνών
τηςΕΠΣΗθαολοκληρωθούντηνΔευτέρα
20/08/2018 καιώρα12:00.Με τηνδήλω-
σησυμμετοχήςοι ομάδες είναι υποχρεω-
μένες ναπροσκομίσουν και ηλεκτρονική
διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail) μέσω
τηςοποίαςθαγίνεταιηαλληλογραφίααπό
τηνέαχρονιάκαιέπειταμεταξύτηςΕΠΣΗ
καιτωνομάδων.

2. Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής
για τοπρωτάθλημαυποδομώνΚ16που
αφοράποδοσφαιριστές γεννηθέντες από
1-1-2003 και έπειτα. Τοπαράβολο συμ-
μετοχής έχει οριστεί στοποσό των60,00
€ και οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο
πρωί.

3. Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής
για τοπρωτάθλημαυποδομώνΚ14που
αφοράποδοσφαιριστές γεννηθέντες από
1-1-2005κιέπειτα.Τοπαράβολοσυμμετο-
χήςέχειοριστείστοποσότων50,00€και
οιαγώνεςθαδιεξάγονταιΚυριακήπρωί.

4.Θα εκδοθούν ταυτότητες δημοσιο-
γράφων καθώς και φωτορεπόρτερ οι ο-
ποίοιμόνοαυτοίθαέχουνδικαίωμαεισό-
δουστουςαγωνιστικούςχώρουςτησαιζόν

2018-2019(εξαιρούνταιδημοσιογράφοικάτοχοικάρ-
ταςΕΣΗΕΑ).Ηέκδοσητηςταυτότηταςθαγίνεταιμε-
τάαπόαίτησητωνενδιαφερομένωνστηνΕΠΣΗκαι
προσκόμιση τωναπαραίτητωνδικαιολογητικών (θα
γίνουν γνωστάμε νεότερηανακοίνωσησεσύντομο
χρονικόδιάστημα).

CMYK
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Όσο πλησιάζει η 
μέρα της Γενικής 
Συνέλευσης και τις 

Αρχαιρεσίες που θα γίνουν 
για την εκλογή αιρετής 
διοίκησης μετά από 12 
χρόνια, τόσο περισσότεροι 
φίλοι του ΓΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ» 
συσπειρώνονται κοντά 
του.

Οι επανεγγραφέςσυνεχίζονται
καθημερινά,ενώτιςτελευταίεςμέ-
ρες οικονομικοί παράγοντες της
περιοχής μας, όπως οι ιδιοκτήτες
της «Tasty Fruit» ΣτέφανοςΑπο-
στολίδης και ΒασίληςΝικολόπου-
λος, οι επιχειρηματίες Στέλιος και
ΓιώργοςΜεϊμαρίδηςκαιπολλοίάλ-
λοι ζήτησαν και εγράφησαν μέλη
δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον
γιατομέλλοντουΓΑΣ«ΒΕΡΟΙΑ».

Υπενθυμίζουμε πως η Γενική
Συνέλευσηθαγίνει τηΔευτέρα30
Ιουλίου, στις 19.00 στην «Sala»
τουΠολυχώρου «Ελιά» και δικαί-
ωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα
έχουνΜΟΝΟόσοι είναι μέλη και
ταμειακώςτακτοποιημένοι.

Σε μπαράζ μεταγραφών προχώ-
ρησε η ομάδα της Αγκαθιάς, 
προκειμένου να ενισχυθεί για 

να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής. Αυτό το 
μαρτυρούν οι πολύ καλές μεταγρα-
φές που έκανε, με αποκορύφωμα 
την τετράδα από το Αιγίνιο, αφού 
παίκτες έμπειροι όπως ο τερματοφύ-
λακας Τόλιος, ο σέντερ μπακ Λιόλι-
ος, ο πολυθεσίτης Γιαζιτζόγλου που 
υπέγραψαν, καθώς και ο Ζούρκος με 
τον οποίο μένουν τα τυπικά για τις 
υπογραφές, θα φοράνε τη νέα περίο-
δο την φανέλα της Νίκης.

Ακόμηοι ασπρόμαυροι ενέταξανστοδυναμικό
τουςάλλους13παίκτεςέμπειρουςκαισυγχρόνως
νεαρήςηλικίας,όπωςείναιοι:Αβραμόπουλοςαμυ-
ντικόχαφαπότηνΑλεξάνδρεια,Καψάληςδεξίχαφ
απότηΝάουσα,ΗλίαςδεξίμπακαπότηνΛευκίμη,
Ρογγότης σέντερ μπακ από τηνΛευκίμη,Παπα-
δόπουλος αριστερό μπακ από τηνΚρύαΒρύση,
Γκελοσάνι10ριαπότονΦούφα,Βουλγαρόπουλος
δεξί μπακαπό τοΠλατύ,Λαζόπουλοςπου έμεινε
ελεύθεροςαπότηνΒΕΡΟΙΑ,Πετράιδεξίχαφαπό
τονΠΑΟΚΑλ. ,Αργυρόπουλος τερματοφύλακας
από ταΤρίκαλα, ενώ ήρθε σε συμφωνία με τον
ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ να πάρει δανεικούς τους νεαρούς
Τσουλχάι,ΠατσιαβούρακαιΤσιότρα,οιοποίοι την
περσινήπερίοδοαγωνιζότανσταΤρίκαλαΗμαθίας,
επίσηςδανεικοί.

Οι μεταγραφές δεν σταματάνε εδώ, αφού οι
άνθρωποι τηςΑγκαθιάς έχουν σκοπό να κάνουν
ακόμηδύο,προκειμένουναείναιπλήρειςσεόλες
τιςθέσεις.

Οιεπιχειρηματίεςστηρίζουν
τονΓΑΣ«ΒΕΡΟΙΑ»

Στη Νίκη Αγκαθιάς κατέληξαν
4 άσσοι του Αιγινιακού

Στη φωτό οι αδερφοί Μεϊμαρίδη, ο Στέλιος (αριστερά) και ο Γιώργος (δεξιά)

Στη φωτό αριστερά ο Γενικός Γραμματέας του ΓΑΣ Βέροιας
Κώστας Τσιμόπουλος και δεξιά ο επιχειρηματίας Στέφανος Αποστολίδης

Με την εμπειρία τουΤάσουΤσακαλίδη θαπο-
ρευτεί και τη νέααγωνιστικήσεζόν οΜέγαςΑλέ-

ξανδροςΑγίαςΜαρίνας.Οπολύπειρος μεσοεπι-
θετικόςαλλάμεγάλοςάτυχος τηςπερσινήςσεζόν
συμφώνησεμε τονΠρόεδρο κΚαλαιτζίδη και τον
Τεχν .Διευθυντή Βασίλη Κατσούλη μετά και από
επιθυμίακαιτουπροπονήτηΓιάννηΚαψαλιάρηθα
είναιγερόςκαιδυνατόςστηνδιάθεσητουμιαςκαι
βρίσκεταιστοτελικόστάδιοτηςαποθεραπείας.

.
Ηανακοίνωση

«ΗδιοίκησητουΜέγαΑλέξανδρουΑγίαςΜαρί-
ναςβρίσκεταιστηνευχάριστηθέσηναανακοινώσει
τηνανανέωση τηςσυνεργασίαςμε τονΤάσοΤσα-
καλίδη.ΟΤάσοςΤσακαλίδης,ποδοσφαιριστής με
σημαντική διαδρομήστο χώροαλλά και ήθος, με
σημαντική καριέρασε ομάδεςμεγαλύτερων κατη-
γοριώνπουαγωνίστηκε (ΠΑΕΒέροια ,ΑΙΟΛΙΚΟΣ
,ΑΛΜΩΠΟΣΑΡΙΔΑΙΑΣΜΑΚΡΩΧΟΡΙ)πουμε την
εμπειρία του και το ταλέντο του θαβοηθήσει την
ομάδαναπραγματοποιήσειτουςστόχουςτης

Τουευχόμαστευγείακαιπολλέςεπιτυχίες.
Έπονταικαιάλλεςκινήσεις.

Ο Τάσος Τσακαλίδης ανανέωσε
στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

ΑνακοίνωσητηςΕπιτροπής
Πρωταθλήματος&Κυπέλλου



Με τον 
Βασίλη 
Δινάλη 

ενισχύεται η 
ΧΑΝΘ ενόψει 
του νέου πρω-
ταθλήματος της 
Handball Premier 
Με τον Βασίλη 
Δινάλη ενισχύ-
εται η ΧΑΝΘ 
ενόψει του νέου 
πρωταθλήματος 
της Handball 
Premier. Ο 
25χρονος πιβοτ 
προέρχεται από 
τις ακαδημίες 
του Φιλίππου 
Βέροιας και πέρσι 
είχε δηλωθεί στο 
ροστερ του Φοί-
βου Συκεών, χωρίς να αγωνι-
στεί στο πρωτάθλημα.

«Είμαι χαρούμενοςπου έρχομαι στην
ΧΑΝΘκαθώςείναι ένασωματείομευπο-
δομές. Όμως είμαι κυρίως χαρούμενος
γιατίέρχομαισεμιαομάδαπουτορόστερ
αποτελείται από νεαρά παιδιά και γνώ-
ριμες φυσιογνωμίες καθώς με τους πε-
ρισσότερους έχουμε υπάρξει συμπαίκτες,
αλλάκαιαντίπαλοι,στοπαρελθόναπότα
ηλικιακάακόματμήματα.Θέλωναευχηθώ
σε όλους να μια χρονιάπρώτα με υγεία,
με διάθεση για δουλειά και ναπετύχουμε
τους αγωνιστικούς στόχους που έχουν
τεθείαπότηνδιοίκησηκαιτοπροπονητικό
επιτελείο» τόνισεοΒασίληςΔινάληςστην
επίσημησελίδατηςομάδας.

Απότηνπλευράτουοέφοροςτηςαν-
δρικής ομάδαςΛευτέρης Σαρηγιαννίδης
δήλωσε:“Χαίρομαιιδιαίτεραπουέναπαιδί
σαν τονΒασίλη,που ήτανπολλά χρόνια
στις Εθνικές ομάδες, θα βρίσκεται στην
ομάδα μας.Με το ήθος και τηνπροσω-
πικότηταπου έχει έρχεται στον σύλλογο
μας για να τον ενισχύσει με όλες του τις
δυνάμεις .Τουεύχομαιολόψυχαυγείακαι
καλήπορεία.”

CMYK
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Ο Α.Ο.Κ. ανακοινώνει 
την απόκτηση του 
19χρονου Γιώργου 

Στόιτση που πέρυσι αγω-
νίστηκε στην ομάδα του 
Στρατωνίου στη Β εθνική. 
Ο νεαρός guard έχει κατα-
γωγή από τα Γιαννιτσά και 
με την τοπική ομάδα είχε 
δώσει ήδη από μικρή ηλι-
κία δείγματα γραφής του 
ταλέντου του σε αντρικό 
επίπεδο.

Ηομάδα είναι σεπολύ ευχάρι-
στηθέση καθώςακόμα ένα νεαρό
παιδί της ευρύτερηςπεριοχής θα
βρείμέσωτουσυλλόγουμαςχώρο
καιχρόνοστιςΕθνικέςκατηγορίες,
γεγονός που ταυτίζεται απόλυτα
μετουςστόχουςκαιτηνφιλοσοφία
μας.

Ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες
στοναθλητήμας.

Την 1η θέση στο τελευταίο 
ελληνικό γκραν-πρι στίβου, τα 
«Δαβιτζόγλεια» στην Καβάλα, 

πήρε το βράδυ της Τετάρτης ο Κώστας 
Κουτσούκης του Φιλίππου, στα 200 
μέτρα, με 22’’04.

ΤααποτελέσματατωνάλλωναθλητώντουΦιλίπ-
που.

110εμποδ.5οςΓουλαραςΒαλεντινος15’’02
6οςΓκαρβεληςΣτηβεν-Τζωρτζ15’’49
100μ.5οςΓουλαραςΒαλεντινος11’’02
6οςΚουτσουκηςΚωστας11’’14
Σφαιρα8οςΣκαρβεληςΣτηβενΤζωρτζ13.86

Ο Γιώργος Στοΐτσης η δεύτερη 
προσθήκη για τον ΑΟΚ

ΠρωτιάΚώσταΚουτσούκη
στα«Δαβιτζόγλεια»τηςΚαβάλας

14 χιλιόμετρα διαδρομής 
μέσα στο καταπράσινο 
λιβάδι και στα πεύκα 

του Ξηρολιβάδου ήταν ο 8ος αγώνας 
ορεινού τρεξίματος της περασμένης 

Κυριακής, που άρεσε πολύ στους 
500 δρομείς από όλη την Ελλάδα.
Από την πόλη της Νάουσας συμμετείχαν ο

ΣτέλιοςΠετρακίδης, τερματίζοντας στην 3η θέση
τηςκατηγορίαςτουκαιστην64ηγενικής,μεχρόνο
1ώρα12λεπτά,κιοΚωνσταντίνοςΠαρίζαςστην
124ηθέσηγενικήςμεχρόνο1ώρα17λεπτά.

ΠετρακίδηςκαιΠαρίζας
στοΞηρολίβαδο Πήρε Δινάλη η ΧΑΝΘ
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Εντυπωσιακό φινάλε έκαναν οι 
αθλητές-τριες της Κολυμβητικής 
Ακαδημίας «ΝΑΟΥΣΑ» που συμ-

μετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Παμπαίδων/Παγκορασίδων Α-Β στο 
ανοιχτό κολυμβητήριο «ΙΑΣΩΝ ΖΗΡ-
ΓΑΝΟΣ» της πόλης του Βόλου από 
τις 12 έως και τις 15 Ιουλίου. Στους 
αγώνες αυτούς, που αποτελούν το 
αποκορύφωμα της αγωνιστικής περι-
όδου, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 
140 σύλλογοι από όλη την Ελλάδα με 
περισσότερους από 1000 αθλητές –
τριες οι οποίοι προετοιμάστηκαν σκλη-
ρά για αυτή τη διοργάνωση.

ΤηνΚ.Α. «ΝΑΟΥΣΑ» εκπροσώπησαν4αθλητές
και 9 αθλήτριες, οι οποίοι με τις εξαιρετικές τους
εμφανίσεις κατάφεραν να κλέψουν και φέτος τις ε-
ντυπώσεις.Μετα2χρυσά,3ασημένιακαι2χάλκινα
μετάλλιααλλάκαιτις20οχτάδες,κατάφεραννασυ-
γκεντρώσουν101βαθμούς,σκαρφαλώνονταςστην
9η θέση  οιΠανκορασιδες,  στην 17η θέσηοιΠα-
μπαίδεςκαιστηνγενικήκατάταξη Αγόρια–Κορίτσια
στην 9η θέση, ξεπερνώντας για μια ακομη χρονιά
ιστορικέςκαιμεγάλεςομάδεςόληςτηςΕλλάδας.

Οι προπονητές του τμήματοςΛαζαρίδης Βασί-
λειος καιΑβεριάνοβαΑναστασία έμειναν απόλυτα
ικανοποιημένοι από τααποτελέσματα τωναθλητών
τους,ταοποίαέδειξανπωςμέσααπότησωστήκαι
συστηματικήπροπόνησηέρχεταιησταδιακήεξέλιξη
τωναθλητώνπροςτηνκορυφήκαθώςαρκετοίαθλη-
τέςπουπέρυσι δεν μπήκανστις 8χταδεςφέτος τα
κατάφερανκαικάποιοιπήρανκαιμετάλλιο.

ΤοΔ.Σ.  τουσυλλόγου ευχαριστεί τουςπροπο-
νητές όλων των τμημάτωνγια τηνεξαιρετική δου-
λειάπου κάνουνόλα  αυτά τα χρόνια, τα αποτελέ-
σματατηςοποίαςγίνονταιορατάχρόνομετοχρό-
νο και εύχεται  καλή  επιτυχίαστουςμεγαλύτερους
αθλητές  του συλλόγου που αγωνίζονται αυτό το
τετραήμεροστηΘεσσαλονίκη,στοΠανελλήνιοπρω-
τάθλημαΠαίδων-Κορασίδων,Εφήβων-Νεανίδων

Αναλυτικάτααποτελέσματα:

ΓιατιςΠαγκορασίδεςΑ(κορίτσια14ετών):
●ΣιπητάνουΑναστασία:1ηστα50μκαι100μπε-

ταλούδακαι2ηστα200μΜ.Α.,μενέαατομικάρεκόρ
και2όριαπροεθνικήςκαθώςκαιρεκόρομάδας.

●ΧαριάδουΘεοδώρα: 7η στα 200μ ύπτιο, 13η
στα100μύπτιοκαι16ηστα50μύπτιο

●ΓκίτκουΒασιλική:7ηστα100μπρόσθιο,8ηστα
200μπρόσθιοκαιστα200μΜ.Α

●3εςστησκυταλοδρομία 4Χ100ΜικτήΟμαδική:
Σιπητάνου,Χαριάδου,Λόλα,Γκίτκου

ΓιατιςΠαγκορασίδεςΒ(κορίτσια13ετών):
●ΣτούκαΑναστασία: 5ηστα200μύπτιο, 7ηστα

100μύπτιο και 10ηστα 1500μ ελεύθερο, με 2 νέα
ατομικάρεκόρκαιρεκόρομάδας

●Αντωνίου Ζωή: 16η στα 50μ ύπτιο, 24η στα
100μ ύπτιο και 41η 50 ελεύθερο με 2 νέα ατομικά
ρεκόρ

●ΜπαλτατζίδουΆννα: 12ηστα 200μ μικτή, 15η
στα200μπρόσθιοκαι22ηστα100μπρόσθιο

●ΧαραλαμπίδουΜαρία:17η200ύπτιο, 22ηστα
200μελεύθεροκαι47ηστα50μπεταλούδα,με3νέα
ατομικάρεκόρ

●ΜαυρίδουΕυσταθία:23ηστα200μπεταλούδα,
31ηστα100μπεταλούδακαι40ηστα50μπεταλού-
δα,μενέοατομικόρεκόρ

●8εςστησκυτάλη4χ200μελεύθερομετιςΧαρα-
λαμπίδου,Αντωνίου,Στούκα,Μπαλτατζίδου

ΓιατουςΠαμπαίδεςΑ(αγόρια14ετών):
●ΜουρατίδηςΧρήστος:3οςστα200μπεταλούδα,

5οςστα100μπεταλούδακαι8οςστα50μπεταλού-
δα,με3νέαατομικάρεκόρκαιρεκόραμάδας.

●ΜητσιάνηςΚωνσταντίνος: 2οςστα200μύπτιο,
5οςστα100μύπτιοκαι7οςστα50μύπτιο,,με3νέα
ατομικάρεκόρκαιρεκόρομάδας.

●ΧατζηιωαννίδηςΚωνσταντίνος: 15οςστα 200μ
πεταλούδα,18οςστα100μπεταλούδακαι22οςστα
50μπεταλούδα,με3νέαατομικάρεκόρ.

●ΛόλαςΑναστάσης:  25οςστα50μπρόσθιο και
26οςστα100μπρόσθιο,με2νέαατομικάρεκόρ

●9οιστα4χ100μικτή
ΓιατιςσκυτάλεςΜιξ:
●2ηησκυτάλη4χ100ΜικτημετουςΜουρατίδη,

Μητσιάνη,Γκίτκου,Σιπητάνου
●4ηησκυτάλη4χ100ελεύθερομετουςΜουρατί-

δη,Μητσιάνη,Σιπητάνου,Χαριάδου

Η Διοικούσα Επιτροπή του 
Γυναικείου τμήματος 
Handball του Α.Π.Σ. Φίλιπ-

που Βέροιας ανακοινώνει την 
ανανέωση της συνεργασίας με την 
αθλήτρια Ραφαέλα Καραχαρίση!

ΗΡαφαέλαμετάτηνεπιτυχημένηχρονιάπου
πραγματοποίησεστοπροηγούμενοπρωτάθλη-
μα τηςΑ1Γυναικώνμε τα χρώματα τουΦίλιπ-
πουΒέροιας,θασυνεχίσεινααγωνίζεταικαιτην
επόμενηαγωνιστικήπερίοδο2018-2019με την
ομάδαμας!

Ραφαέλακαλήχρονιάμευγείακαιεπιτυχίες!
*Ευχαριστούμε τονΟ.Φ.Ν. Ιωνίας και προ-

σωπικά την κα. ΣοφίαΝαϊσίδου και τον κ.Πα-
ντελή Χατζηιωάννου για την ολοκλήρωση της
μεταγραφής.

Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
Διοικούσα Επιτροπή Γυναικείου Τμήματος

Handball
Μιαομάδα...μιαοικογένεια...

Κολυμβητική Ακαδημία Νάουσας

Εντυπωσιακόφινάλε
στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα
Παμπαίδων/Παγκορασίδων

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΤΜΗΜΑHANDBAL

Ανανέωση συνεργασίας
με Ραφαέλα Καραχαρίση

Συγκροτήθηκε σε σώμα την 
Τετάρτη 18 Ιουλίζου το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΣ 

Νάουσας που προέκυψε από τις 
Αρχαιρεσίες της 12ης Ιουλίου 2018.

Ησύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
έχειωςεξής:

ΒελήςΝικόλαος,Πρόεδρος

ΤούφαςΣτέργιος,Αντιπρόεδρος
ΑναστασίουΚατερίνα,Γεν.Γραμματέας
ΠαπαδόπουλοςΣταύρος,Ταμίας
ΜπιλιουρηςΔημήτρης,Υπεύθυνοςεπικοινωνίας

καιΔημοσίωνΣχέσεων
ΚαρυδαςΠετρος,ΈφοροςΑλπικουΣκι
ΒαικοςΔημήτρης,ΈφοροςΣκιΔρόμωνΑντοχής
ΤρουπκοςΓρηγόρης,ΈφοροςΦυτωριου
ΧατζηφωτιαδηςΓιώργος,ΈφοροςΚαταφυγιων
ΧατζηφωτιαδηςΘανάσης,ΈφοροςΟχημάτων
ΚαισαριδηςΓιώργος,ΈφοροςΟρειβασίας

ΝέοΔιοικητικόΣυμβούλιο
στονΕΟΣΝάουσας

Σχολή αναρρίχησης βράχου αρχαρίων 
ΕΟΟΑ 22/9/2018 - 21/10/2018

ΟΣ.Χ.Ο.Βέροιαςδιοργανώνειαπό22Σεπτεμβρίουέως22Οκτωβρίουτου2018σχολήαναρρίχησης
βράχουαρχαρίων,πιστοποιημένηαπότηνΕλληνικήΟμοσπονδίαΟρειβασίαςΑναρρίχησης!

Ησχολή,πουθαδιαρκέσειπέντεεβδομάδες(σαββατοκύριακα),παρέχειτιςαναγκαίεςγνώσειςγιατην
ασφαλήκαιαυτόνομηενασχόλησημετοάθληματηςαναρρίχησης.Οισυμμετέχοντεςδεχρειάζεταιναέ-
χουνδικότουςεξοπλισμό,ενώγιατησυμμετοχήτουςδεναπαιτείταικαμιάπροηγούμενησχετικήεμπειρία.

Εκπαιδευτής:ΠάρηςΣκουτέλης-ΟδηγόςΒουνούΕ.Ο.Ο.Α.
Γιαλεπτομέρειες,οιενδιαφερόμενοιμπορούνναεπικοινωνούνμεταμέλητηςτεχνικήςεπιτροπήςορει-

βασίαςτουσυλλόγουστέλνονταςμήνυμαστησελίδατουσυλλόγουήemailστοsxoverias@gmail.comή
μέσωτηλεφώνουστο6938388494(ΜουρατίδηςΓιώργος)

Σαςπεριμένουμε!

Ποσειδώνας Βέροιας - Γυναικείο Χάντμπολ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδήτιςτελευταίεςμέρεςέπεσεστηναντίληψητηςδιοίκησηςτηςομάδας,προσπάθειαορισμένων
ατόμωννακατασυκοφαντήσουντηνομάδαγιαδικούςτουςευτελείςκαιυποκινούμενουςλόγους,ηδιοίκη-
σηθέλεινακάνειγνωστόστηνπόλητηςΒέροιαςκαιστοευρύτεροκοινότουςλόγουςπουαποφάσισεη
γυναικείαομάδαναμηναγωνιστείτηνερχόμενηχρονιάστηνΑ2Εθνικήκατηγορίααλλάστοπεριφερειακό
πρωτάθλημα.

ΗπαρουσίατηςομάδαςστασαλόνιατηςΑ2απαιτείμετεγγραφέςέμπειρωνπαικτριώναπόάλλεςπό-
λειςμεσυνέπειαναμημπορούνπαιδιάαπότααναπτυξιακάτηςομάδαςναέχουναγωνιστικέςεμπειρίες.
Αυτό κρίθηκεσανμείζονθέμα και αποφασίστηκε ναδοθούν ευκαιρίεςσταπαιδιά τηςπεριοχήςμας να
έχουνσυμμετοχέςκαινααναπτυχθούνμετηγυναικείαομάδα.Ηαπόφασηεπίσηςορίζειότιμέσασετρία
χρόνιατοανώτεροαπόσήμερα,μετηνπροσοχήπουθαδοθείστααναπτυξιακάτμήματα,οστόχοςτης
ομάδαςείναιναεπιστρέψειστηνΑ2αλλάμεδικάτηςπαιδιάόπωςείχεκάνειτο2015.

Σταγήπεδαλοιπόνφέτοςμετιςγυναίκεςστηντοπικήκατηγορίααλλάκαιμεδύο(2)ομάδεςκορασίδων
καιπαγκορασίδωνκαθώς επίσης γιαπρώτηχρονιάστην ιστορία τουσυλλόγουμεαγωνιστικά τμήματα
αγοριών(ομάδαεφήβωνκαιομάδαπαίδων)γιαταοποίαείμαστεπερήφανοι.

Ευχαριστούμε όσουςφίλουςβοήθησανμε τιςσυμβουλές τουςστηναπόφασήμαςαυτή, και ευχαρι-
στούμε επίσηςπερισσότεροαυτούςπου όντας αχάριστοι, μεψεύδη και αοριστολογίες υποκρινόμενοι
ότιείχανσυμμετοχήστιςεπιτυχίεςτηςομάδαςρίχνουνχολήδείχνονταςτονπραγματικότουςεαυτό.Αυτό
κάνεικαλόστηδιοίκησηγιατίτηνοπλίζειμεαποφασιστικότητακαιπείσμαναπολεμήσειγιατοκαλότων
αθλητών-τριώντου.
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Οι Ρώσοι τουρίστες επιλέγουν Ρωσία, Τουρκία και Ελλάδα για τις διακοπές τους
Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί που επιλέγουν οι Ρώσοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η τρόικα της Ρωσίας, 

Τουρκίας και Ελλάδας, ενώ στην τέταρτη θέση ακολουθεί η Κύπρος, η οποία αναβαθμίσθηκε σημαντικά καθώς πέρυσι βρί-
σκονταν στην έκτη θέση των προτιμήσεών τους. Αυτή την εικόνα κατέγραψε η έρευνα που παρουσιάζει το πρακτορείο Ria 
Novosti

Σύμφωνα με την έρευνα οι Ρώσοι τουρίστες επιλέγουν πιο συχνά χώρες όπως η Τουρκία ( οι αγορές ταξιδίων εφέτος 
αυξήθηκαν κατά 42%), η Κύπρος, η Αμπχαζία και η Κίνα. Γενικά αυξήθηκε η ζήτηση για χώρες στις οποίες δεν χρειάζεται να 
πάρει κανείς εκ των προτέρων βίζα.

Η έρευνα διαπίστωσε μεταξύ των άλλων ότι σε όλους τους προορισμούς οι τιμές αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμε-
νο έτος. Για παράδειγμα οι τιμές για την Αρμενία αυξήθηκαν κατά 62%. Κατά 53% αυξήθηκαν οι τιμές των ταξιδιών στα ΗΑΕ 
και κατά 46% στην Τσεχία. Οι τιμές των ταξιδίων εντός της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 19%.

Εξαίρεση αποτελούν η Κύπρος, όπου οι τιμές μειώθηκαν (-1%), η Τουρκία (-2%), η Ελλάδα(-4%), η Βουλγαρία(-8%) και 
η Κίνα (-25%).

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, το 30% των τουριστών επιλέγουν πακέτα all inclusive. Τα πλέον δημοφιλή ξενοδοχεία 
που επιλέγουν οι Ρώσοι τουρίστες είναι τα ξενοδοχεία τριών αστέρων (τα επιλέγουν το 39% των τουριστών).

Ένα σχέδιο από τα παλιά 
ανασύρει το οικονομικό επι-
τελείο προκειμένου να φέρει 
περισσότερες καταθέσεις στις 
τράπεζες. Είναι το μέτρο της 
χορήγησης «χρυσής βίζας», 
όχι μόνο σε όσους ξένους α-
γοράζουν σπίτι στην Ελλάδα 
άνω των 250 χιλ. ευρώ αλλά 
και σε αυτούς που θα έχουν 
καταθέσεις τουλάχιστον 400 
χιλ. ευρώ.

Δηλαδή κάτοικοι τρίτων χω-
ρών που θα επιλέξουν να το-
ποθετήσουν χρήματα από αυ-
τό το ποσό και πάνω στην Ελ-
λάδα θα μπορούν να πάρουν 
την ελληνική υπηκοότητα.

Τα χρήματα αυτά δεν θα α-
φορούν μόνο τις καταθέσεις 
στις ελληνικές τράπεζες αλλά 
και επενδύσεις. Παραδείγμα-
τος χάριν η τοποθέτηση χρη-
μάτων στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας με έδρα ή εγκατάστα-
ση στην Ελλάδα, με εξαίρεση τις επενδυτικές εταιρείες σε ακίνητα 
και στις τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Ακόμη όσοι εισφέρουν κεφάλαιο τουλάχιστον 400 χιλ. ευρώ 
σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕ-
ΑΠ) του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) που έχει ως σκοπό να επενδύει 
αποκλειστικά στην Ελλάδα, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε 

Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του ν. 
2367/1995 (Α΄ 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφά-
λαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του ν. 2992/2002 (Α΄ 
54) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί 
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν 
αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην 
Ελλάδα.

Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης κατ’ 
ελάχιστο 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο 
αγοράς τουλάχιστον τρία έτη.

Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή 
διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχα-
νισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας 
κτήσης κατ’ ελάχιστο 800.000 ευρώ.

Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον 
400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), 
ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρω-
παϊκής Ενωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε 
ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον (i) Το ύψος του ενεργη-
τικού του ΟΕΕ ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 3.000.000 
ευρώ και (ii) ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι 
από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην 
οποία εδρεύει.

N. Παππάς: «Η τοπική αυτοδιοίκηση θα παίξει κρίσιμο ρόλο 
και χρειάζεται ένα ευρύ μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων»

«Τον Μάιο του 2019 έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
και επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει έναν 
κρίσιμο ρόλο, χρειάζεται ένα ευρύ μέτωπο προοδευτικών 
δυνάμεων, το οποίο θα σηκώσει στις πλάτες του τον εξαιρε-
τικό και ξεχωριστό ρόλο που πρέπει να παίξει τοπική αυτο-
διοίκηση, καθώς βγαίνει η χώρα μας από την κρίση». Αυτό 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι 
στο δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο της περι-
οδείας του στην Ηλεία.

«Χρειάζονται τοπικές αυτοδιοικήσεις με εγρήγορση, έτοι-
μες να αξιοποιήσουν τις όποιες δυνατότητες δίνονται για την 
άσκηση κοινωνικής πολιτικής, που θα πιέζουν, ούτως ώστε η 
ανάπτυξη, η οποία έρχεται, να είναι ισόρροπη και κατά αυτόν 
τον τρόπο δίκαιη και ως προς την κατανομή της στην περιφέ-
ρεια» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Παππάς σημείωσε ότι «υπάρχουν όλες 
οι προϋποθέσεις, ώστε να υπάρξει μία τομή στον τρόπο που 
λειτουργούσαμε μέχρι τώρα και αυτό αφορά τους πάντες».

Στη συνέχεια τόνισε: «Καταθέτω την αισιοδοξία μου, βλέποντας 
παντού, όπου περιοδεύω στη χώρα, ανθρώπους αποφασισμένους να 
συμβάλουν στη νέα σελίδα, στην οποία βαδίζει η χώρα». «Είναι πολύ 
αισιόδοξο το γεγονός ότι αυτήν τη στιγμή έχουμε την υποχρέωση να 
μιλάμε για το πώς θα προτεραιοποιήσουμε με τη διάχυση των θετικών 
αποτελεσμάτων της οικονομίας» συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, «είναι αλλαγή τρόπου σκέψης, διότι όλα 
τα προηγούμενα χρόνια η κεντρική κυβέρνηση αυτό που σκεπτόταν 
ήταν από πού θα περικόψει και τώρα έχει υπάρξει αυτή η τομή, διότι και 
το 2016 και το 2017 υπήρχε κοινωνικό μέρισμα, ενώ με το τέλος των 
μνημονίων θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια άσκησης πολιτικής. 
Και εδώ θα πρέπει να μπει η σφραγίδα μίας πολιτικής, η οποία θα είναι 
προϊόν εκτεταμένης διαβούλευσης όλων των ζωντανών δυνάμεων της 
κοινωνίας».

Με αφορμή την επίσκεψή του στην Αρχαία Ολυμπία, ο κ. Παππάς 
επισήμανε ότι «το δικό μας τουριστικό προϊόν και η επισκεψιμότητα έχει 
το προνόμιο της μοναδικότητας και του μη ανταγωνισμού σε σχέση με 
άλλες περιοχές και αυτό έχουμε κάθε υποχρέωση να το αξιοποιούμε ό-
λοι μαζί, αυτοδιοίκηση και κυβέρνηση, και να κάνουμε τα πάντα, ώστε οι 
τόποι μας, οι μοναδικοί για την ανθρωπότητα, να είναι πολύ πιο εύκολα 
προσβάσιμοι και επισκέψιμοι». «Αυτό έχει να κάνει είτε με τις υποδο-
μές, είτε με το να φτιάξουμε σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο 
θα κάνει ακόμα πιο ελκτικό τον συγκεκριμένο προορισμό και όχι μόνο, 
αλλά ακόμα πιο γνωστή την τεράστια, την απροσμέτρητη κληρονομιά, 
την οποία έχουμε το βάρος να προστατέψουμε, να αναδείξουμε και να 
αξιοποιήσουμε» πρόσθεσε.

Επανερχόμενος στα θέματα της οικονομίας, υπογράμμισε: «Μετά 
την έξοδο από το μνημόνιο έπειτα από πολλά χρόνια, μπορούμε να 
συζητήσουμε για τον τρόπο και τη στόχευση που θα έχουν τα θετικά 

μέτρα που μπορούμε, πλέον, να πάρουμε για την οικονομία και αυτό 
είναι ακριβώς το αποτύπωμα της ολοκλήρωσης της περιπέτειας των 
μνημονίων».

«Με την ολοκλήρωση των μνημονίων δρομολογούνται μέτρα, τα 
οποία θα μας βάλουνε σε μία γλυκιά βάσανο, δηλαδή να συζητήσουμε 
τι πρέπει να προτεραιοποιήσουμε από τα θετικά μέτρα» υποστήριξε, 
εξηγώντας ότι «έχουμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων, την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη διανομή μερίσματος 
για τρίτη χρονιά και δημοσιονομικό χώρο 700 εκατομμυρών ευρώ, και 
εδώ πρέπει να υπάρξει μία εκτεταμένη διαβούλευση για το πώς πρέπει 
αυτός ο χώρος να αξιοποιηθεί».

Μάλιστα, σε αυτό το σημείο ο υπουργός παρατήρησε ότι «είναι ένα 
πακέτο θετικών μέτρων, το οποίο θα έλθει να συμπληρωθεί με το εάν 
και κατά πόσον θα εφαρμοστούν τα ψηφισμένα μέτρα για το 2019 και 
το 2020, που αφορούν τις συντάξεις και το αφορολόγητο». «Αυτή η συ-
ζήτηση θα μας ακολουθεί μέχρι να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός για το 
2019, αλλά θέλω να τονίσω ότι αυτά τα μέτρα μπήκαν στη συζήτηση και 
ψηφίστηκαν, επειδή επέμενε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μπήκαν 
μόνο όταν έγινε αποδεκτό να υπάρχουνε ισομερώς και τα λεγόμενα 
αντίμετρα» συμπλήρωσε. «Πριν υπάρξει συμφωνία για τα αντίμετρα, 
κάποιοι στην Ελλάδα έλεγαν εφαρμόστε τα μέτρα και κλείστε την αξιο-
λόγηση, αλλά αυτή η κυβέρνηση καλώς δεν το έκανε και τώρα βλέπου-
με κάποιες στάσεις, οι οποίες είναι υποκριτικές» ανέφερε.

Όπως σημείωσε ο κ. Παππάς, «βγαίνοντας η χώρα από την κρίση, 
χρειάζεται να ξεπεράσουμε και μερικές κακοδαιμονίες του παρελθόντος, 
να αποδείξουμε, δηλαδή, και στους εαυτούς μας και στο σύνολο του 
ελληνικού λαού ότι τα στραβά και τα λάθη που μας οδήγησαν στη μεγα-
λύτερη κρίση ευρωπαϊκής χώρας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
δεν θα επαναληφθούν».

Όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων βουλευτικών 
εκλογών, ο υπουργός είπε πως θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του 2019, 
διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι «θα έχουν αποτέλεσμα, το οποίο θα 
εγγυάται τη συνέχιση της προοδευτικής και ανορθωτικής πορείας της 
χώρας».

«Χρυσή βίζα» για όσους επενδύσουν 400 χιλ. στην Ελλάδα
Ανασύρεται ένα παλιό σχέδιο προκειμένου να εισρεύσει ρευστό από ξένους επενδυτές
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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

Από την Κ.Ε.Π.Α.ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ανακοινώθηκε τοπρόγραμμα εκδηλώσεων
στο θέατροΆλσους «ΜελίναΜερκούρη»
γιαΙούλιο-ΑύγουστοκαιΣεπτέβριο

Κυριακή22Ιουλίου,9.00μ.μ
ΠαιδικόΘέατρο
ΠαιδικήσκηνήΔελφινάκι
«Ταστρουμφάκια»
8€προπώληση-10€πόρτα

Δευτέρα23Ιουλίου,9.00μ.μ
Musical
ΘέατροΤεχνηςΓένεσις
«Ραπουνζέλ–ταμαλλιάτηςκουβάρια»
8€προπώληση-10€πόρτα

Σάββατο28Ιουλίου,9.00μ.μ
Μουσική
ΑφιέρωμαστοΣτράτοΔιονυσίου
Τραγουδούν:ΆγγελοςκαιΣτέλιοςΔιονυσίου
8€προπώληση-10€πόρτα

Δευτέρα30Ιουλίου,9.00μ.μ
ΘεσσαλικόΘέατρο
ΖωρζΦευντώ«Απότογάμοστοδιαζύγιο»
ΜετάφρασηΛιακοπούλουΒίκυ
Διασκευή / Σκηνοθεσία ΡουμπίνηΜο-

σχοχωρίτη
ΓενικήΕίσοδος12€&8€παιδικό,φοιτητικό

Σάββατο25Αυγούστου9.00μ.μ
ΠαιδικόΘέατρο
«Σταχτοπούτα»από τηνΠαιδικήΣκηνή

Ροντίδη
Διασκευή–Σκηνοθεσία:ΑντρέαςΡοντίδης
ΓενικήΕίσοδος5€

Δευτέρα3Σεπτεμβρίου9.00μ.μ
Μουσική
ΔήμητραΓαλάνηlive
ΣυμμετέχειοΕυστάθιοςΔράκος
15€&12€φοιτητικό,πολυτέκνων,ανέργων

Πέμπτη6Σεπτεμβρίου9.00μ.μ
Θέατρο
Σοφοκλή«Αντιγόνη»
ΜετάφρασηΜανώληςΔούνιας
ΣκηνοθεσίαΑιμίλιοςΧειλάκης
Διασκευή/ΣκηνοθεσίαΑλέξανδροςΡήγας
14€μειωμένο-18€

Σάββατο8Σεπτεμβρίου9.00μ.μ
Μουσική
Μέλισσες
10€προπώληση-12€πόρτα

Παρασκευή14Σεπτεμβρίου9.00μ.μ
Μουσική
ΑδελφοίΤσαχουρίδη–ΜελίναΑσλανίδου
Μουσικήδίχωςσύνορα
10€προπώληση-12€πόρτα

ΣημείαΠροπώλησης:
•ΧώροςΤεχνώνΔήμουΒέροιας–Π.Με-

λάκαιΜπιζανίου,τηλ.2331078100
• Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου,

τηλ2331024612
• Καφέ Μπρίκι, Μητροπόλεως, τηλ

2331020201
•ΟυζερίΣτάσουΜύγδαλα,Μητροπόλε-

ως,τηλ.2331120327
Και
• Seven Spots,ΛεωφόροςΑνοίξεως

114,τηλ2331075448
•Ηλεκτρονικάστοviva.grκαισεόλατα

φυσικάσημείαπροπώλησηςviva.gr

Πρόγραμμαεκδηλώσεωνστο
θέατροΆλσουςτηςΒέροιαςγια
Ιούλιο,ΑύγουστοκαιΣεπτέμβριο

Φαρμακεία
Παρασκευή 20-7-2018

16:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ2623310-24123

16:00-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ
18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

19:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

Προπώληση εισιτηρίων 
για τη συναυλία

του Γιάννη Κότσιρα 
στη Αλεξάνδρεια

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

Σ η μ ε ί α
Π ρ ο πώ λ η -
σης:

•Δημοτικό
ΚολυμβητήριοΑλεξάνδρειας

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

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ., μεαυλή και ταδύο
μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μή ευκαιρίας.Τηλ.: 6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩπροςαγοράκα-
τοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ,πουναχρίζει
ανακαίνισημέχρι40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροιας,
επιπλωμένο,2ΔΣΛΚWC,
περιφραγμένοκαιπολλά
έξτρα.Τιμή38.000ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-
σεως,ρετιρέ,60τ.μ.,με2
δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα
κ.λπ.Τηλ.: 6974326873
ώρες11.00-14.00.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 744 τ.μ. στη
Βέρο ια  γων ιακό .
Χτίζει 890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο 300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-
στημα45 τ.μ.στηνοδό
Κεντρικής τηςΒέροιας,
δίπλαστοΕπιμελητήριο,
μεπατάρι30τ.μ.,αυτό-
νομη θέρμανση και θέ-
σηπάρκιγκ.Τηλ.: 6936
870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζε-
ται μονοκατοικία 150,00
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,ενοι-

κιάζεται κατάστημα100
τ.μ.μευπόγειομεW.C.
Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςμε
μηχανάκι για εργασία ε-
ντόςτηςπόληςΒέροιας.
Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
για μερική απασχόλη-
ση σε οδοντιατρείο.
Τηλ.επικοινωνίας:6946
145626.

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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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.
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χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για η-
μιαπασχόληση στο αρτοποιείο
ΤΑΝΟΣ στη Βέροια. Τηλ.: 6982
643134.Ώρες επικοινωνίας 8 με
11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίςυποχρεώσειςγιαφροντίδα
ηλικιωμένης κυρίας στη Νάου-
σα με δυνατότητα διαμονής και
τοβράδυ.Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας : 6992769850 (κα. Βάσω) &
2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψητάς για ταβέρνα.
Εργασία καθημερινή.Τηλ.: 23310
88018.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες γιασυ-
σκευαστήριο τροφίμωνστοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ζητείται μηχανικός, ηλε-
κτρολόγος και βοηθός συνεργεί-
ου.Τηλ.:2331071553

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαωςσερβιτόρα

γιαπρωινή-απογευματινήεργασίασε
καφενειο-σπορτκαφέ,στηνΠερικλέ-
ους11στηΒέροια,περιοχήπαλαιάς
Μητρόπολης.Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

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
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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 πτυχιούχος με ε-
μπειρίασε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και
βιομηχανικήψύξηζητείανάλογηεργασίαστηνπεριο-
χήτηςΗμαθίαςκαιΠέλλας.Τηλ.:6948570020.
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καλοκαίρι παιδιά που θα
φοιτήσουν στηνΑ΄ και Β΄
Δημοτικού για ομαλή με-
τάβαση στην γραφή και
ανάγνωση.  Τηλ . :  6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπ ιπλα

γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενο συσκέψεων, ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερα-
σί), ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλα σε άριστη

κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε
άριστηκατάστασησεεκπλη-
κτική τιμή: -Τραπεζαρία με
έξι(6)καρέκλες,απόξύλοο-
ξιάς,χρώμακερασι,τιμή260
ευρώ. -Τριθέσιος και διθέσι-
ος καναπές χώμαμωβ τμή
150ευρώ.-Κρεβάτιμονόμε
τοστρώμα.Τιμή ευκαιρίας
για 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
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-

ριμία κυρία από 50 έως
55 ετών για σοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6974862936.

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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 Στην αρχή έφυγαν οι Ρω-
σίδες. Τώρα και οι Ρώσοι...

P Χάσανε το Μουντιάλ και 
δεν έχουν πού να ξεσπάσουν.

P Εγώ φταίω που δεν τους 
έκραξα τόσο καιρό που είχαν στην 
εθνική τους δεξιό μπακ ονόματι 
Φερνάντεζ.

P Να δείτε που κάπως έτσι 
έκαψαν πριν χρόνια και τον Βα-
σίλη Χατζηπαναγή.

P Στο κόκκινο τώρα οι ελλη-
νορωσικές σχέσεις. Διότι και στη 
νέα τάξη πραγμάτων τα ομώνυμα 
απωθούνται.

P Φταίει που λείπαμε από 
το Μουντιάλ και τα κέντρα των 
αποφάσεων εκείνη την περίοδο.

P Στην προσπάθειά μας να 
μπούμε στους G7, χάσαμε την 
πρόκριση στους 32 του παγκοσμί-
ου κυπέλλου.

P Γιατί αν πηγαίναμε στους 
«8», όλο και θα πήγαινε ο Αλέ-
ξης Ρωσία για να χειροκροτήσει 
τον Μήτρογλου.

P Κι όλο θα είχε πάρει καμιά 
αγκαλίτσα από την πρόεδρο της 
Κροατίας.

P Αν μάλιστα έπαιρνε και 
μαθήματα για το πώς γίνεται 
κράτος ένα μη κράτος, τότε δεν 
θα πήγαινε χαράμι το ταξίδι στη 
Ρωσία.

P Είπαμε τάχα το μαχαίρι να 
φτάσει στο κόκαλο, κι έφτασε στο 
κόκκινο.

P Πάντως τα ρήγματα στις 
σχέσεις μεταξύ χωρών κάνουν 
πολύ κακό μόνο σ’ αυτούς που 
πέφτουν μέσα.

P Ο λαός δεν πρέπει να φο-
βάται. Ας φοβούνται άλλοι.

P Λέτε τώρα που ψυχρα-
θήκαμε με τους Ρώσους να βρί-
σκουμε πιο εύκολα καμιά άδεια 
παραλία στη Χαλκιδική;

P Ευτυχώς ήλθαν και οι 
Scorpions στην Ελλάδα χωρίς να 
κανείς να τους διαολοστείλει ως 
Γερμανούς.

P Αλλά ξέχασα. Τώρα η 
Μέρκελ είναι φίλη μας. The wind 
of change.

P Και:

Ήταν ένας τύπος, ο οποίος κα-
θώς καθόταν μόνος του σε ένα 
μπαρ, τον πλησιάζει μια γκομενά-
ρα και του κάνει τα γλυκά μάτια. Το 
φέραν από δω, το φέραν από εκεί, 
τελικά καταλήξανε στο σπίτι της, 
να βγάζουν τα μάτια τους όλο το 
βράδυ…

Στο τέλος της άγριας αυτής νύ-
χτας, ο τύπος πάει να κάνει ένα 
τσιγάρο αλλά βλέπει ότι δεν έχει 
σπίρτα. Εκείνη του λέει να ανοίξει 
το πρώτο συρτάρι του κομοδίνου, 
και έτσι και κάνει. Με το που α-
νοίγει το συρτάρι ο τύπος, βλέπει 
πάνω-πάνω τη φωτογραφία ενός 
μαντραχαλά σε μία παραλία με το 
μαγιό. Φυσικά αυτό τού κινεί την 
περιέργεια και τη ρωτάει:

-Ποιος είναι αυτός στη φωτο-
γραφία; Ο άντρας σου;

-Όχι βρε ανόητε, τι είναι αυτά 
που λες; του λέει ναζιάρικα αυτή.

- Μ ή πω ς  α -
πλώς το αγόρι 
σου;

-Ούτε! του ξα-
ναπαντάει, δα-

γκώνοντάς του απαλά το αυτί.
Ο τύπος άρχισε να εκνευρίζε-

ται λίγο που δεν του έλεγε ευθέως 
ποιος ήταν:

-Λοιπόν, άντε, πες μου. Ποιος 
είναι ο τύπος στη φωτογραφία;

-Καλά μωρέ, πως κάνεις έτσι; 
Εγώ είμαι, στη Μύκονο πριν από 
δύο μήνες!

Κ.Π.

Υποτονική η κίνηση στην 
Αγορά το πρώτο δεκαήμερο 

των εκπτώσεων
-Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας: «Τα δεκαήμερα προσφορών 

αφαιρούν το  κίνητρο του καταναλωτή για αγορές στις εκπτώσεις»
 Πριν δέκα ημέρες ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις και σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, σε κεντρικές εμπορικές αγορές 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πρώτο δεκαήμερο οι καταναλωτές ήταν αρκετά επιφυλακτικοί και διστακτικοί. 
Η κίνηση έως τώρα δείχνει αρκετά υποτονική και  κινείται σε χαμηλά επίπεδα στην πλειοψηφία των Αγορών της 

χώρας.
Ακόμα και η  πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, για τις επιχειρήσεις που άνοιξαν, ήταν μάλλον απογοητευτική, 

αφού δεν ξεπέρασε το τζίρο μιας απλής καθημερινής. Οι καταναλωτές, όπως εκτιμάει η Ελληνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου,  κρατούν «μικρό καλάθι». 

Παρόλα αυτά, ο κλάδος που δείχνει μία βελτίωση λόγω της εκπτωτικής περιόδου είναι η γυναικεία ένδυση και 
υπόδηση, ενώ η κίνηση στα εποχιακά είδη παραμένει σταθερή σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

«Οι εκπτώσεις έχουν ακόμα πολύ δρόμο και τα επόμενα τέσσερα δεκαήμερα θα  συνεχίσουμε να ελπίζουμε», 
δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

«Μικρό καλάθι» αντίστοιχα φαίνεται να κρατούν και οι καταναλωτές στην πόλη της Βέροιας. Η πρόεδρος του Ε-
μπορικού Συλλόγου Βέροιας, Αθηνά Τσιπουρίδου, μας δήλωσε ότι και στην αγορά της Βέροιας επικρατεί η ίδια «υ-
ποτονική» κατάσταση, με τους εμπόρους να περιμένουν περισσότερη κίνηση, σε σχέση με τις μεγάλες εκπτώσεις 
που υπάρχουν στα μαγαζιά. «Σ’ αυτό ίσως φταίει και το ότι υπάρχουν προσφορές όλο τον χρόνο κι έτσι ο κατανα-
λωτής δεν βρίσκει κίνητρο για αγορές, δεδομένου και του δεκαήμερου εκπτώσεων που προηγήθηκε», προσθέτει η 
κα Τσιπουρίδου.
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