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Σε ετοιμότητα 
η Πυροσβετική 

Υπηρεσία 
της Βέροιας 

-Καταγράφει χώρους που 
πρέπει να καθαριστούν και 

δρόμους που πρέπει να μένουν 
ανοιχτοί στα βουνά

Ένα κουνάβι 
προκάλεσε τη νυχτερινή 

διακοπή ρεύματος 
χθες στη Βέροια
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στα Μονά και 

έφτασε 
με την Τατιάνα 
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Λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους
Αναβάλλονται για τον 

Αύγουστο οι συναυλίες της 
Ελένης Βιτάλη και της Πίτσας 
Παπαδοπούλου, στην Πατρίδα

Επεκτείνεται η διαδικασία 
επανασυνδέσεων και σε 
καταναλωτές με κομμένο 

ρεύμα λόγω χρεών

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ
Ιερά Πανήγυρις της 

Αγίας Παρασκευής Βέροιας 
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Λίγα λόγια και στήριξη
των πληγέντων

της τραγωδίας στην Αττική
   Ανείπωτη τραγωδία, η απώλεια τόσων ανθρώπινων 
ζωών,  που δυστυχώς ο αριθμός συνεχώς ανεβαίνει. 
Είναι αδιανόητο σε περίοδο ειρήνης να χάνουν την 
ζωή τους τόσοι άνθρωποι από πυρκαγιά, ωσάν να 
έγινε βομβαρδισμός ή κάποιο πολεμικό χτύπημα. 
Λίγα λόγια και πολλές ενέργειες επιτάσσουν οι 
δύσκολες αυτές στιγμές. Ούτε πολιτικές κορόνες, 
ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια. Τα άμεσα μέτρα 
που εξήγγειλε η κυβέρνηση απαραίτητα, αλλά  θα 
πρέπει να εξετάσει και σε βάθος χρόνου την στήριξη 
των πληγέντων. Συγκινητική η κινητοποίηση του 
κόσμου, που με μηνύματα και τηλεφωνήματα 
ακόμη και σε τοπικό επίπεδο ρωτούν από τις πρώτες 
ώρες πως μπορούν να αποστείλουν βοήθεια. Η 
ενεργοποίηση των φορέων για την συγκέντρωση και 
την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει 
να είναι διαρκής και να καλύψει τις τρομακτικές 
ανάγκες των χιλιάδων ανθρώπων που είδαν μέσα 
σε λίγες ώρες να καταρρέει η ζωή τους. Όσο και 
να έβαλε το χέρι του ο «στρατηγός άνεμος» για την 
τεράστια καταστροφή, είναι σίγουρο ότι υπήρξαν 
σοβαρά λάθη και παραλείψεις που επέτειναν τις 
επιπτώσεις. Επιτέλους να υπάρξει έστω και για 
μια φορά έρευνα σε βάθος και απόδοση ευθυνών, 
αν και  οι ψυχές που χάθηκαν δεν γυρίζουν πίσω, 
αλλά για παραδειγματισμό και αποφυγή παρόμοιων 
λαθών στο μέλλον. Λίγα λόγια, δράση και στήριξη 
στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.
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Με δημόσια δαπάνη οι κηδείες

ΜεδημόσιαδαπάνηθαγίνουνοικηδείεςτωνθυμάτωντωνπυρκαγιώνστηνΑνατολικήΑττική,ενώμετάτηνκήρυ-
ξητριήμερουεθνικούπένθους,ουπουργόςΕσωτερικών,ΠάνοςΣκουρλέτης,αποφάσισετημεσίστιαέπαρσητηςση-
μαίαςσεόλαταδημόσιακτίριααπόχθεςέωςκαιτις26Ιουλίου,καθώςκαιτηναναστολήτωνδημόσιωνεορταστικών
εκδηλώσεων.

ΕπίσηςσεκατασκήνωσητουΔήμουΜαραθώναδιατέθηκανταφαγητάκαιτααναψυκτικάπουπροορίζοντανγια
τηνδεξίωσητης24ης ΙουλίουγιατηνΑποκατάστασητηςΔημοκρατίας,στοΠροεδρικόΜέγαρο,ηοποίαματαιώθη-
κελόγωτωντραγικώνσυνεπειώντωνπυρκαγιώνπουέπληξαντηνπεριοχήτηςΑττικής.Στηνκατασκήνωσηέχουν
συγκεντρωθείοικογένειεςπυροπλήκτωναπότηνευρύτερηπεριοχή.Ναπιάσουνμιαφοράκαιτόποτακέτεριγκγια
υψηλούςκαικαλοζωισμένουςκαλεσμένους...

Κάλεσμα
του δημάρχου

στο συλλαλητήριο
της Αλεξάνδρειας

ΌλουςτουςπολίτεςκαλείοΔήμαρχοςΑλε-
ξάνδρειαςΠαναγιώτηςΓκυρίνης,ναδώσουντο
παρόνστοσυλλαλητήριο,μπροστάστοΠνευ-
ματικόΚέντροτηςπόλης,διατρανώνονταςόλοι
μαζί την έντονηαντίθεσήμαςστην εκχώρηση
τουονόματοςτηςΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.Ναθυμίσου-
με ότι η  συγκέντρωση  θαπραγματοποιηθεί
τηνΔευτέρα30Ιουλίου,στις7.30μ.μ.

Παρατηρήσεις-
επισημάνσεις
αναγνωστών

Καταγράφουμε και μεταφέρουμε κάποιες επι-
σημάνσεις αναγνωστών, συμπολιτών μας, για κα-
θημερινά θέματα της Βέροιας και συμπεριφορές
συνδημοτών!
l ΣτηνοδόΚεντρικής,ταβράδιαοιπερισσό-

τεροιλαμπτήρεςτωνφωτιστικώνείναικαμένοι.Στο
ύψος του κοσμηματοπωλείου Γαβριηλίδη, επίσης
στην Κεντρικής, υπάρχει ένα οικόπεδο με χόρτα
και πυκνή βλάστηση όπου κυκλοφορούν διάφορα
τρωκτικά.Ας ενδιαφερθεί η αρμόδια υπηρεσία, να
καθαρίσειτονχώρο…
l Καιμίαακόμησοβαρήπαρατήρηση:Στηγέ-

φυρα τωνπαλιώνΣφαγείων, κάποιοι καθάρισαν
μίαέκτασηστορέμακαιότιδεντουςχρειαζόταντα
παράτησανστιςόχθεςτουποταμού…Αληθεύει;

Εικόνατουπαρελθόντοςσελίγοκαιρόταπερίπτερα
Τέλος εποχής για τοπερίπτερο, ένα

θεσμόμε ελληνικήυπογραφήπου εξα-
φανίζεταισιγά-σιγά.

Συνεργείο τουΔήμου ‘’ξήλωσε’’ έ-
ναακόμαπερίπτερο επί τηςΜητροπό-
λεως, αυτόπου λειτουργούσε εδώ και
χρόνιαμπροστάστοΤαχυδρομείο.

Τοπερίπτερογεννήθηκεπριναπόέ-
νανκαιπλέοναιώνιαστηνΕλλάδα,εξα-
σφαλίζονταςσε τραυματίεςπολέμου τη
δυνατότητα επαγγελματικής αποκατά-
στασης.Τώραονόμοςκαταργεί ταπε-
ρίπτερα,απαγορεύονταςτημεταβίβαση
της άδειας λειτουργίας μετά το θάνατο
ή τη συνταξιοδότηση του δικαιούχου.
Σημείο αναφοράς της καθημερινότητας
όλων,πουκάλυπτε τιςανάγκεςμικρών
και μεγάλων, τοπερίπτερο, ρίχνει αυ-
λαία.

Και μπορεί ταπερίπτερα να εξαφα-
νίζονται ένα ένα, στη μνήμη όμως θα

υπάρχειπάνταχαραγμένημιαγλυκιάανάμνηση,απότομικρόκουβούκλιοπουεξυπηρετούσεμικρούςκαιμεγάλους.
Εδώπρομηθευόμαστανμικράπαιδιάσοκολάτες,καραμέλες,τσίχλεςκαικόμικς,ταξυραφάκιατηςεφηβείας,τοπρώτο

πακέτοτσιγάρων,αργότερατηνεφημερίδακαιτοπεριοδικόκαιτατελευταίαχρόνιαπαγωμένααναψυκτικάκαινερό.Και
αςμηνξεχνάμεπωςτοπερίπτερο‘’προώθησε’’τηντεχνολογία,καθώςπριντοτηλέφωνομπειστοσπίτιμας,τρέχαμεστο
περίπτεροτηςγειτονιάςκαιχρησιμοποιούσαμετοτηλέφωνότουγιαεπικοινωνία.

Αυτό είναι 
το μεγαλείο της 

Ελλάδας και του λαού 
της σε ώρες έκτακτης 

ανάγκης.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

και απίστευτη συμπαράσταση 
στους πληγέντες.

Ας φροντίσουν τα κόμματα 
να μην την μαγαρίσουν 

μόλις κοπάσει
η φωτιά!
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Αλ. Τσίπρας: «Η Ελλάδα πενθεί και στη μνήμη όσων 
χάθηκαν, κηρύττουμε τριήμερο Εθνικό πένθος»

Τριήμερο εθν ικό 
πένθος για τις φονικές 
πυρκαγιές που άφησαν 
μέχρι χθες το βράδυ, 
περισσότερους από 70 
νεκρούς, κήρυξε ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός 
στο μήνυμά του. «Τίπο-
τε και κανένας δεν θα 
ξεχαστεί. Τίποτε και κα-
νέναν δεν θα αφήσουμε 
χωρίς τη συνδρομή της 
πολιτείας αβοήθητο. 
Αλλά και τίποτα δε θα 
μείνει δίχως απαντή-
σεις», δεσμεύτηκε προ-
σωπικά απευθυνόμε-
νος στον ελληνικό λαό 
από το Μέγαρο Μαξί-
μου ο πρωθυπουργός. 
Η Ελλάδα περνάει μια 
μεγάλη δοκιμασία.

«Τέτοιες ώρες δεν υ-
πάρχουν διαφορές. Θα 
έρθει η ώρα τους, όταν 
θα αναζητήσουμε, ελπί-
ζω με σεβασμό στους νεκρούς, τα πώς και τα γιατί. Τώρα είναι ακόμα 
η ώρα της κινητοποίησης και του αγώνα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλέ-
ξης Τσίπρας στο μήνυμά του. 

Μεγαλώνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών
Στους 74 νεκρούς και 187 τραυματίες έχουν φτάσει μέχρι τώρα τα 

θύματα της ολέθριας πυρκαγιάς που ξέσπασε χτες στην Καλλιτεχνού-
πολη και έφτασε μέχρι το Μάτι, όπου και συντελέσθηκε η μεγάλη τρα-
γωδία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την εκπρόσωπο 
του Πυροσβεστικού Σώματος, Σταυρούλα Μαλλίρη.

Ειδικότερα, όπως είπε η κ. Μαλλίρη, σύμφωνα με τα τελευταία 
επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 74, ενώ οι 
ενήλικες τραυματίες είναι 164, από τους οποίους οι 71 παραμένουν 
για νοσηλεία και οι 10 είναι διασωληνωμένοι. Επίσης 23 παιδιά χρει-
άστηκαν ιατρική φροντίδα και 11 από αυτά νοσηλεύονται, χωρίς να 
εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας τους.

Το πιο σημαντικό όμως είναι, ότι το δύσκολο έργο για τον εντοπι-
σμό αγνοουμένων δεν έχει τελειώσει, καθώς το κέντρο της Πυροσβε-
στικής και οι άλλες υπηρεσίες έχουν δεχτεί δεκάδες κλήσεις, και διεξά-
γονται πεζές περιπολίες από 130 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και 
του Πυροσβεστικού Σώματος, στις περιοχές Βουτζά, Μάτι και Ραφήνα.

Αποστολή βοήθειας από την
 Ημαθία με είδη πρώτης ανάγκης 

Κάλεσμα προς τους πολίτες, προκειμένου να συγκεντρωθούν είδη 
πρώτης ανάγκης και βοήθειας, ως ελάχιστη, έκφραση αλληλεγγύης 
στους πυρόπληκτους της δυτικής και ανατολικής Αττικής, απευθύνουν 
Περιφέρειες, Δήμοι, φορείς και σύλλογοιαπο όλη τη χώρα που 
έχουν ήδη πάρει πρωτοβουλία για την συγκέντρωση βοήθειας.

O Δήμος Βέροιας μέσω των δομών του κοινωνικού παντοπω-
λείου -  φαρμακείου και σε συνεργασία με την Κ.Ε.Π.Α., προκει-
μένου να συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο τις πληγείσες περιοχές, 
από αύριο και για τρεις μέρες, από τις 8 το πρωί έως τις τρεις το με-
σημέρι θα συγκεντρώνει στο ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ (φουαγιέ)  είδη πρώτης 
ανάγκης και συγκεκριμένα: νερά και χυμούς σε ατομική συσκευασία, 
γάλα μακράς διάρκειας, κρουασάν, μπισκότα, μπάρες δημητριακών, 
φρυγανιές, κονσέρβες ,γάζες, πάνες και μωρομάντηλα.(πληροφορίες 
2331078120,  2331078100 ,2331078102 ,2331353824, 2331353814).

 Εφόσον υπάρξει ανάγκη, η συγκέντρωση τροφίμων θα παραταθεί, 
ενώ η διοίκηση του Δήμου θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, προ-
κειμένου να συγκεντρώσει και να προσφέρει οποιαδήποτε  βοήθεια 
κρίνουν αναγκαία τα αρμόδια όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη 
της στους πληγέντες από τις φονικές πυρκαγιές, θα συγκεντρώνει 
από σήμερα το πρωί (25/7) στον χώρο του Βυζαντινού Μουσείου της 
Βέροιας είδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Αττικής και 
για τραυματισμένα κατοικίδια. 

Είδη διατροφής: άμεσης ανάλωσης και μακράς διάρκειας (κονσέρ-
βες, κρουασάν, μπάρες δημητριακών, μπισκότα, τσιπς, κομπόστες, 
γάλα σκόνη και εβαπορέ, φρυγανιές και ιδιαιτέρως νερά. 

Είδη προσωπικής υγιεινής: μωρομάντηλα, σερβιέτες, σαπούνια, 
ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμες, σαμπουάν, σφουγγά-
ρια μπάνιου, χαρτί υγείας. 

Είδη ένδυσης (εσώρουχα, φανελάκια κλπ ) και υπόδησης (σαγιο-
νάρες, παντόφλες κλπ). 

Φάρμακα: αντισταμινικά, φάρμακα εγκαυμάτων, (fucidin, 
Sudocrem και ό,τι άλλο) Betadin, φάρμακα για διαβητικούς, για πίεση, 
για καρδιοπαθείς , Nurofen, θερμόμετρα, παιδικά αντιπυρετικά.

Και για τα κατοικίδια: τροφές, pulvo για τα εγκαύματα, λεκάνες για 
νερό και τροφή, φυσιολογικούς ορούς, σύριγγες.

Όποιος θέλει να προσφέρει κάτι από τα ανωτέρω είδη μπορεί 
να προσέρχεται από σήμερα στο ισόγειο του Βυζαντινού Μου-
σείου της Βέροιας (οδός Θωμαϊδη, αρ. 26) για να αφήσει την 
προσφορά του στην υπεύθυνη παραλαβής, Έφη Κουσίδου. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6946684323.
 Οι Αστυνομικοί της Ημαθίας, μέσω της 

Ένωσης Αστυνομικών Ημαθίας και της 
τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών αποφάσισαν με όσα μέσα δι-
αθέτουν, να σταθούν αλληλέγγυοι στους πλη-
γέντες των πυρκαγιών, προσφέροντας είδη 
πρώτης ανάγκης και απευθύνουν έκκληση 
σε όλους τους συναδέλφους τους, αλλά και 
σε κάθε πολίτη του Νομού μας, που θέλει να 
προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια να απευθύ-
νεται στα παρακάτω σημεία συγκέντρωσης 
ειδών:

 - Για την περιοχή της Βέροιας, 
α) στα γραφεία της Ένωσης μας (ισόγειο 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας),
Υπεύθυνοι  διαχείρισης οι κ. Μούρτης Από-

στολος και Κωστούλης Κωνσταντίνος.
β) στη σχολή Αστυνομίας στο Πανόραμα 

Βέροιας,
Υπεύθυνος διαχείρισης ο κ. Χριστοδουλί-

δης Γεώργιος.
- Για την περιοχή της Νάουσας, στο Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας,
Υπεύθυνος διαχείρισης ο κ. Πίπιλας Θωμάς
- Για την περιοχή της Αλεξάνδρειας, στο Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάν-

δρειας
Υπεύθυνος διαχείρισης ο κ. Ερμίδης Γεώργιος 
Η συλλογή των ειδών θα γίνει σήμερα Τετάρτη 25-07-2018 και Πέ-

μπτη 26-07-2018 κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00.

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας απευθύνει έκκληση προς 
τους πολίτες της πόλης και τα μέλη του σωματείου, για την συλλογή 
απαραίτητων ειδών για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας που 
επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε περιοχές της Αττικής.

Συλλέγονται:
•Ξηρά τροφή 
•Παιδικά γάλατα μακράς διαρκείας και παιδικές πάνες 
•Φαρμακευτικά σκευάσματα (Betadine και Fucidin)
Οι δωρεές θα γίνουν από την Τετάρτη 25/7 έως και την Παρασκευή 

27/7, στη γραμματεία του συλλόγου, Χατζηγρηγοριάδη 30 (9:30 π.μ. 
έως 1:30 μ.μ.).

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Χαρίεσσας σε συνεργασία με την ε-
ταιρεία ΤΣΙΧΛΑΚΙΔΗΣ GROUP απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες 
και τα μέλη του σωματείου, για την συγκρέντρωση ειδών ανάγκης για 
τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές σε περιοχές της Αττικής , η αποστολή θα γίνει 
ΑΜΕΣΑ -σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ!!!

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τα παρακάτω είδη: Γάζες, Betadine, 
Fucidin, Παιδικές πάνες

Μωρομάντιλα, Τρόφιμα μακράς συντηρήσεως, 
(Φρυγανιές, μπισκότα, μακαρόνια κλπ), Νερά.κτλ!!!!
Η συγκέντρωση των ειδών θα πραγματοποιηθεί : 
Στα γραφεία της Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας και στις νέες εγκατα-

στάσεις ΤΣΙΧΛΑΚΙΔΗΣ GROUP!
Σήμερα 25/07 από τις 5:30 μ.μ έως 8:30μ.μ
Τηλέφωνα επικοινωνίας:6988620695-6982689459-2332048200

Μέτρα στήριξης των πληγέντων
Τα πρώτα επόμενα βήματα και μέτρα (έως ότου υπάρξει η πλήρης 

καταγραφή) για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές 
που σχεδιάστηκαν στην έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, 
ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος 

Δημήτρης Τζανακόπουλος.
«Στην έκτακτη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα 

υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων 
υπουργών, έγινε αξιολόγηση της κατάστασης και σχεδιάστηκαν τα 
επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρ-
καγιές που έπληξαν τη Δυτική και Ανατολική Αττική», δήλωσε ο κ. 
Τζανακόπουλος.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι μεταξύ άλλων:
- Εγκρίθηκε η πίστωση ύψους 20.000.000 ευρώ από το υπουργείο 

Οικονομικών σε ειδικό λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών για 
την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των δήμων που έχουν πλη-
γεί, αλλά και των πολιτών τους

- Αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικού λογαριασμού από το υ-
πουργείο Οικονομικών, στον οποίο θα συμμετέχει το Δημόσιο αλλά 
και ιδιώτες, καθώς υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον έμπρακτης αλλη-
λεγγύης, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Από τον 
λογαριασμό αυτόν θα χρηματοδοτηθούν τα έργα επισκευής και απο-
κατάστασης των υλικών ζημιών. Η ακριβής συμμετοχή του Δημοσίου 
θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες μετά τη συνολική αξιολόγηση της 
κατάστασης.

- Επίσης, αποφασίστηκε η ενίσχυση των 19 μικτών περιπολιών 
αστυνομίας, πυροσβεστικής και στρατού για την αποτελεσματική α-
στυνόμευση των πληγεισών περιοχών.

Ο κ. Τζανακόπουλος επισήμανε ότι ήδη το υπουργείο Οικονομικών 
έχει ανακοινώσει κάποια έκτακτα μέτρα για την ελάφρυνση των πληγέ-
ντων που περιλαμβάνουν:

- Παράταση υποβολής των δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων) έως την 28.9.2018.

- Παράταση της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων και ρυθ-
μισμένων οφειλών καθώς και αναστολή καταβολής ληξιπρόθεσμων 
οφειλών για έξι μήνες. Η ίδια παράταση ισχύει για τις οφειλές που 
έχουν προκύψει από τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας ει-
σοδήματος του φορολογικού έτους 2017.

- Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ έτους 2018 για τα ακίνητα των περιο-
χών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Υπογράμμισε ότι αν παραστεί ανάγκη, οι ανωτέρω ημερομηνίες 
μπορούν να παραταθούν εκ νέου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «τις επόμενες μέρες 
και μετά τη συνολική αξιολόγηση της κατάστασης και της έκτασης των 
ζημιών θα ανακοινωθεί και η κύρια δέσμη μέτρων στήριξης των οικο-
γενειών των θυμάτων της καταστροφής, αλλά και οι έκτακτες ενισχύ-
σεις και αποζημιώσεις για τους πληγέντες επιπλέον των όσων ορίζει 
αυτή τη στιγμή ο νόμος».
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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

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου στην Πατρίδα Βέροιας

Πρόσκληση σε ημερίδα εκπαίδευσης 
και συμπεριφοράς σκύλων 

Το Rudy Dog Park, σας προσκαλεί την Τε-
τάρτη 1 Αυγούστου 2018 στην ημερίδα εκ-
παίδευσης και συμπεριφοράς σκύλων, με θέμα 
«κατανοώ και εκπαιδεύω τον σκύλο μου».

Την ημερίδα θα παρουσιάσει ο εκπαιδευ-
τής – συμπεριφοριστής σκύλων, Βασίλης 
Καλαϊτζίδης μαζί με την ομάδα του K9 
PARK.

Όσοι θα συμμετέχετε, θα έχετε την ευκαιρία 
να μάθετε πώς να συμπεριφερθείτε στον σκύ-
λο σας και να τον κατανοήσετε καλύτερα, με 
στόχο την αρμονική συμβίωση σας.

Στο τέλος της ημερίδας θα απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις των συμμετεχόντων αλλά και 
θα πραγματοποιηθεί επίδειξη σκύλων. 

Δωρεάν είσοδος!
Παρακαλείστε, λόγω αυξημένων συμμετοχών, να μη έχετε μαζί τους τετράποδους φί-

λους σας.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:  Τηλ: 6984454599
e-mail: vasiliki.pejo@gmail.com

Λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους
Αναβάλλονται για τον Αύγουστο

 οι συναυλίες της Ελένης Βιτάλη και της 
Πίτσας Παπαδοπούλου, στην Πατρίδα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας Ευστάθιος Χωραφάς ανακοινώνει ότι οι προγραμματισμένες 
εκδηλώσεις της Ελένης Βιτάλη και της Πίτσας Παπαδοπούλου αναβάλλονται λόγω του τριήμερου Εθνι-
κού Πένθους. 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέες προγραμματισμένες ημερομηνίες:
 Την Τετάρτη 08 Αυγούστου 2018  η Πίτσα Παπαδοπούλου με Τα παιδιά της Πάτρας 
Και την Παρασκευή 10 Αυγούστου η Ελένη Βιτάλη με τον Νίκο Ζιώγαλα
Όλα τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία χωρίς να χρειάζεται καμία αλλαγή ενώ 

όσοι θέλουν μπορούν να επιστρέψουν τα εισιτήρια τους στα σημεία από όπου τα αγόρασαν.

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

Σάββατο 28 Ιουλίου , 9.00μ.μ
Μουσική 
Αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου 
Τραγουδούν : Άγγελος και Στέλιος Διονυσίου
8€ προπώληση - 10€ πόρτα
 Δευτέρα 30 Ιουλίου, 9.00μ.μ
Θεσσαλικό Θέατρο
 Ζωρζ Φευντώ «Από το γάμο στο διαζύγιο» 
Μετάφραση ΛιακοπούλουΒίκυ 
Διασκευή / Σκηνοθεσία Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη
Γενική Είσοδος 12€  & 8€ παιδικό,φοιτητικό
Σάββατο 25 Αυγούστου 9.00μ.μ
Παιδικό Θέατρο
«Σταχτοπούτα» από την Παιδική Σκηνή Ροντίδη
Διασκευή – Σκηνοθεσία : Αντρέας Ροντίδης
Γενική Είσοδος 5€ 
Δευτέρα  3 Σεπτεμβρίου 9.00μ.μ
Μουσική
Δήμητρα Γαλάνη live
Συμμετέχει ο Ευστάθιος   Δράκος 
15€  & 12€  φοιτητικό, πολυτέκνων, ανέργων
Πέμπτη   6 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Θέατρο 
Σοφοκλή «Αντιγόνη»
Μετάφραση Μανώλης Δούνιας
ΣκηνοθεσίαΑιμίλιοςΧειλάκης 
Διασκευή / Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας
14€ μειωμένο -18€ 
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Μουσική
Μέλισσες 
10€ προπώληση  - 12€ πόρτα
Παρασκευή  14 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Μουσική 
Αδελφοί Τσαχουρίδη – Μελίνα Ασλανίδου Μουσική 

δίχως σύνορα 
10€ προπώληση  -12€πόρτα

Σημεία Προπώλησης: 
• Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας – Π.Μελά και Μπι-

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

2331024612
• Καφέ Μπρίκι,  Μητροπόλεως  , τηλ  2331020201
• Ουζερί Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως , 

τηλ.2331120327
Και 
• Seven Spots, Λεωφόρος Ανοίξεως 114, τηλ 23310 

75448
• Ηλεκτρονικά στο viva.gr και σε όλα τα φυσικά ση-

μεία προπώλησης viva.gr

Πρόγραμμα 
εκδηλώσεων στο θέατρο 

Άλσους της Βέροιας
 για Ιούλιο, Αύγουστο 

και Σεπτέμβριο

Η Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου» συμ-
μετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Καλοκαι-
ρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 
2018 με τίτλο «Αγαπημένα Δεδομένα: παρατηρώ 
και μετρώ τον κόσμο» στην οποία συμμετέχουν 148 
μέλη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
9 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ: Τα ρούχα μου. Ντύνουμε μια χάρτινη κού-
κλα στο μπόι μας με τα αγαπημένα μας ρούχα.

10 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» 
To άπειρο. Μετρώντας τον κόσμο μαθαίνουμε γι’ 
αυτό που είναι αμέτρητο.

20 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΜΕΝΑ. Παιχνίδια και σπόρ. Ποια είναι τα αγαπημέ-
να μας παιχνίδια και σπορ, αλλάζουν οι προτιμή-
σεις μας καθώς μεγαλώνουμε;

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

30 Αυγούστου ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Οι μέ-
λισσες σε όλο τον κόσμο. Πάνω στο χάρτη σημειώ-
νουμε τόπους που συλλέγουν το μέλι με διάφορους 
τρόπους, τόπους που οι μέλισσες κινδυνεύουν, 
χώρες που κινητοποιούνται για να σώσουν τις μέ-
λισσες από την εξαφάνιση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
5 Σεπτεμβρίου «ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» 

Η λεία ενός πειρατικού πλοίου. Το 1602 ένα πειρα-
τικό πλοίο επιτίθεται σε ένα εμπορικό πλοίο κάπου 
στο Αιγαίο. Μετά την επίθεση οι πειρατές καταγρά-
φουν τη λεία τους και ζωντανεύουν έναν κόσμο με 
διαφορετικά νομίσματα, αγάπη για τα μπαχαρικά 
και τα μεταξωτά υφάσματα, τα πολύτιμα κοσμήματα

7 Σεπτεμβρίου ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ Καταγράφου-
με τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρόνου» και 
γιορτάζουμε το κλείσιμο ενός ακόμη καλοκαιριού 
που περάσαμε μαζί.

Για δηλώσεις συμμετοχής στη  Δημοτική βιβλιο-
θήκη «Θ. Ζωγιοπούλου» Θ. Ζωγιοπούλου 5 – 3ος 
όροφος, τηλ. 23310-24879  Βούλα Κοτσάλου 

email: detopoka@otenet.gr

Καλοκαιρινή Eκστρατεία Aνάγνωσης και Δημιουργικότητας 
2018 της Δημοτικής βιβλιοθήκης  «Θ. Ζωγιοπούλου»



Λόγω των καιρικών φαινομέ-
νων αλλά και των καλοκαιρινών 
συνθηκών με τις υψηλές θερμο-
κρασίες, η Πυροσβετική Υπηρε-
σία της Βέροιας είναι σε επιφυλα-
κή και βρίσκονται σε συνεργασία 
με στελέχη υπηρεσιών και τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο, σε ορει-
νές κυρίως περιοχές της Βέροιας 
,προτείνοντας τους χώρους που 
πρέπει να καθαριστούν. 

Χαρακτηριστικά, ο διοικητής 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
κ. Νίκος Παλαμούτης, σε επικοι-
νωνία που είχαμε μαζί του, χθες 
το πρωί,  βρισκόταν πάνω από 
το Λιανοβρόχι και θα συνέχιζαν 
προς τον  Άγιο Λουκά, στη Δο-
βρά, στο Άλσος, κ.α, ενώ κατέ-
γραψαν την κατάσταση και τους 
δρόμους στο βουνό.

 «Κοιτάζουμε, ελέγχουμε, προ-
σπαθούμε και πιστεύω ότι μέχρι 

το τέλος της εβδομά-
δας θα γίνουν πολλά 
πράγματα, όπως γί-
νονται ήδη. Είμαστε 
σε ετοιμότητα. Όλα 
τα αυτοκίνητα είναι 
επανδρωμένα.

 Υπάρχει επιφυ-
λακή σε όλη  την 
Ελλάδα κι  οτ ιδή-
ποτε χρειαστεί, εί-
μαστε έτοιμοι να το 
αντιμετωπίσουμε. Ο 
Θεός μας βοηθάει, 
εδώ βρέχει κιόλας. 
Καταγράφουμε και 
προτείνουμε ποιοι 
δρόμοι πρέπει να 
ανοίξουν, που είναι 
πολύ σημαντικό. Δεν 
καθησυχάζουμε, για-
τί μας περιμένει ο 
Αύγουστος και δεν 
ξέρουμε τι μπορεί 
να γίνει. 

Όλος ο νομός και 
οι δυνάμεις είναι σε 
ετοιμότητα».

Πολύ σημαντι-
κό είναι το γεγο-
νός, επίσης, πως 
ο κ. Παλαμούτης, 
παρατήρησε ότι ή-
δη κάποιοι κάτοικοι 
στο Λιανοβρόχι, έ-
χουν βγει ήδη από 
τα σπίτια τους και 
τσαπίζουν τα χόρτα, 
βοηθώντας έτσι  το 
έργο της Πυροσβε-
στικής.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟ-
ΒΑΛΑΝΤΗΣ του Θεόφιλου και 
της Χαμαϊδής, το γένος Τρίγκα, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας 
και η ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
του Βασιλείου και της Ζωής, το 

γένος Περιστερίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου στην Πα-
τρίδα Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΟΪΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ι-
ωάννη και της Μαργαρίτας, το γέ-
νος Μπουφίδη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στα Γιαννιτσά Πέλλας και η 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του 
Αθανασίου και της Ελένης, το γέ-
νος Κυρμελή, που γεννήθηκε στην 

Αλεξάνδρεια Ημαθίας και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας στο Πα-
νόραμα Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη και της 
Πανάγιου, το γένος Στεφανοπού-
λου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στη Βεργίνα και η 
ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 
του Στέφανου και της Νίκης, το 

γένος Νεστοροπούλου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στην Κουλούρα Ημαθίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας. 

Επεκτείνεται η διαδικασία 
επανασυνδέσεων και 

σε καταναλωτές με κομμένο 
ρεύμα λόγω χρεών

O Δήμος Αλεξάνδρει-
ας ενημερώνει σχετικά 
με την παροχή εφάπαξ 
ειδικού βοηθήματος, για 
τη στήριξη καταναλωτών 
με χαμηλά εισοδήματα, 
οι οποίοι έχουν απο-
συνδεθεί από το δίκτυο 
παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας εξαιτίας λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών, 
ότι σύμφωνα με την τρο-
ποποίηση της σχετικής 
Κοινής Υπουργικής Α-
πόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2752/τ.Β/2018,  η διαδικασία επανα-
συνδέσεων επεκτείνεται και σε καταναλωτές, των οποίων η παροχή ρεύματος 
έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών έως και τις 30-06-2018, 
με την προϋπόθεση να αφορά στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Για τη χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος, θα υποβάλλονται αιτήσεις με 
συνημμένα   δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – 
Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, τα οποία θα εξετάζονται από 
τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.145/9701/09-05-2018 
Απόφαση  του κ. Δημάρχου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.    

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ένταξης και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να απευθύνεστε  στο Αυτοτελές Τμή-
μα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας 
(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, και από ώρα 8:00 π.μ. έως και  8:00 μ.μ., 
τηλέφωνο επικοινωνίας 23330 – 53071 και 53072 από  Δευτέρα έως και Πα-
ρασκευή).

Σε ετοιμότητα η Πυροσβετική 
Υπηρεσία της Βέροιας 

-Καταγράφει χώρους που πρέπει να καθαριστούν και 
δρόμους που πρέπει να μένουν ανοιχτοί στα βουνά
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους 

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΗ
ΒΑΪΝΑ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Η εγγονή

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «Γαλήνη»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗ του Θεοχάρη

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, 
Οι νύφες, 

Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

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

χουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή μέχρι 
τέλος Αυγούστου. 

Όσοι πιστοί προσέλθετε.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

 Την Τετάρτη 25 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπε-
ρινό στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Κορυφής.

 Την Πέμπτη 26 Ιουλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

 Την Πέμπτη 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Παντελεήμονος στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. 

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Παλαιό Μητροπο-
λιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και 
Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ι-
αματικού. Μετά το πέρας της Θείας Λει-
τουργίας θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήρια του στο Επισκοπείο της Ιεράς Μη-
τροπόλεως έως τη 1:00μ.μ. ενώ το απόγευμα θα δεχθεί ευχές από τις 6:00μ.μ. στο 
Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

 Το Σάββατο 28 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο χωριό της Αγίας Τριάδος 
επί τη εορτή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. 

Το Σάββατο 28 Ιουλίου στις 7:00μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στο Ιερό 
Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στον Σχοινά.

 Την Κυριακή 29 Ιουλίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλεί-
τουργο και στο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεα-
πόλεως και Θάσου κυρού Προκοπίου στην Καβάλα.

Ευχές για τη γιορτή 
θα δεχθεί την 
Παρασκευή 

ο Μητροπολίτης 
Παντελεήμων 

-Το μεσημέρι στο Επισκοπείο 
και το απόγευμα στη Δοβρά

Την 27η Ιουλίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Παντελεήμονος του ιαματικού. Ως εκ τούτου άγει και τα ονομαστήριά του ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων.

Το απόγευμα της Πέμπτης 26 Ιουλίου στις 7, στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
θα τελεστεί ο Εσπερινός της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος.

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας θα ιε-
ρουργήσει στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας. Στη συνέχεια θα δεχθεί ευχές μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Επισκοπείο και 
από τις 6 το απόγευμα στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

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



Διακοπές ρεύ-
ματος σημειώθηκαν 
κατά τη διάρκεια 
της νύχτας  σε πε-
ριοχές της Βέροιας, 
ενώ έντονα ήταν τα 
καιρικά φαινόμενα 
με βροχές και κα-
ταιγίδες λόγω της 
επιδείνωσης του 
καιρού από χθες, 
η οποία θα συνεχι-
στεί μέχρι την Πέ-
μπτη, σύμφωνα με 
την ΕΜΥ.

Σε επικοινωνία 
που είχαμε με  τον  
διευθυντή της ΔΕΔ-
ΔΗΕ, κ. Τσακαλίδη, 
μας ενημέρωσε ο-
τι η μεγάλη δίωρη 
διακοπή ρεύματος, 
από τις 02:00 έως 
τις 04:00  τα ξημε-
ρώματα της Τρίτης 
στη Βέροια, προκλήθηκε από ένα κουνάβι, το οποίο μπήκε 
στον υποσταθμό της Ραχιάς, στις γυμνές μπάρες, προκαλώ-

ντας βραχυκύκλωμα, ενώ η μικρής διάρκειας διακοπή ρεύμα-
τος που σημειώθηκε σε γραμμή της Βέροιας, προκλήθηκε από 
κεραυνό.
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Διακοπή ρεύματος σε 
Φυτειά και Νεοχώρι

 
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοί-

νωσε  διακοπή ηλεκτρικού 
ρεύματος λόγω εργασιών στις 
παρακάτω περιοχές:

Σήμερα Τετάρτη 25 Ιουλί-
ου, από τις 8 έως τις 9.30 το 
πρωί, θα σημειωθεί διακοπή 
στην περιοχή πριν από τη 
Φυτειά Ημαθίας, ενώ την ίδια 
ώρα (8.00-9.30), χωρίς ηλε-
κτρικό ρεύμα θα μείνει και η 
περιοχή Φυτειώτικα στην Πα-
τρίδα Ημαθίας.

Τέλος, την Πέμπτη 26 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, διακο-
πή ηλεκτρικού ρεύματος θα σημειωθεί  στο Νεοχώρι Ημαθίας.

Κατάθεση στεφάνου 
στην προτομή 
του Σπύρου 

Μουστακλή από τον 
Θανάση Θεοχαρόπουλο

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης Θανάσης Θεοχαρόπουλος κατάθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύ-
ρου Μουστακλή, στην εκδήλωση του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων 
Αντιστασιακών Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974, που πραγματοποιήθηκε στον μνημειακό-ιστο-
ρικό χώρο του πρώην στρατοπέδου «Ε.Α.Τ.-ΕΣΑ» στο Πάρκο Ελευθερίας, για τα 44 
χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ένα κουνάβι προκάλεσε τη νυχτερινή 
διακοπή ρεύματος χθες στη Βέροια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 19/1981 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη 
κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΚΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΚΙΑΣ-ΒΑΝΤΑ» 
που εδρεύει στη Συκιά Ημαθίας και εγκρίθηκε το από 2-1-
1981 καταστατικό του, αποτελούμενο από 31 άρθρα και 
σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, ήτοι η 
ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των 
κατοίκων του συνοικισμού και ιδίως των νέων, η ψυχαγω-
γία και η επιμόρφωση τους καθώς και η προβολή και τουρι-
στική ανάπτυξη του συνοικισμού.

Βέροια 12-7-2018
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Αντώνιος Αυγέρος



Πραγματοποιήθηκε στο Ξηρολίβαδο η 14η Συνά-
ντηση Παραδοσιακών Χορευτικών Συγκροτημάτων 
το Σάββατο το βράδυ, 21 Ιουλίου 2018. Μια εκδήλω-
ση που σημείωσε τεράστια επιτυχία και ήταν μέσα 
στα πλαίσια των πλούσιων εκδηλώσεων, που κάθε 
χρόνο διοργανώνει ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολι-
βάδου.

Εκτός του χορευτικού συγκροτήματος του Π.Ο. 
Ξηρολιβάδου, συμμετείχαν ο Αθλητικός και Μορφω-
τικός Σύλλογος ‘ΒΙΓΛΑ’ Πισοδερίου και το Σωματείο 
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ‘ΟΙ ΛΥΓΚΗΣΤΕΣ’, 
οι οποίοι παρουσίασαν βλάχικους χορούς και χορούς 
ντόπιων της περιοχής Φλώρινας αντίστοιχα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καθιερωμένο σεργιάνι 
των συγκροτημάτων στο κεντρικό δρόμο του χωριού 
με τη συνοδεία της παραδοσιακής μουσικής κομπα-
νίας του φλωρινιώτη Γιώργου Τζαμπάζη και κατέληξε 
στο χώρο του μπάσκετ-πάρκου του Ξηρολιβάδου, 
όπου πραγματοποιήθηκε η παράσταση.

Ξηρολιβαδιώτες, καθώς και φίλοι του χωριού που 
ανηφόρισαν στο πανέμορφο και δροσερό Ξηρολίβα-

δο, αφήνοντας την κάψα του κάμπου, απόλαυσαν 
μια μουσική και χορευτική πανδαισία.

Έσμιξαν οι βλαχόφωνοι του Αν. Βερμίου με τους 
βλαχόφωνους του Πισοδερίου, πλαισιωμένοι από 
τους ντόπιους της Φλώρινας, αναδεικνύοντας έτσι 
τον πλούτο, την ομορφιά, τη μεγαλοπρέπεια, την αρ-
χοντιά και τις πανάρχαιες ρίζες του ελληνισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι εντυπωσίασε ο σεβα-
σμός και η πιστότητα στη παράδοση όσον αφορά το 
ενδυματολογικό και χορευτικό μέρος των συμμετεχό-
ντων συγκροτημάτων.

Μετά την αναπαράσταση του Τρανού χορού με 
την αγαπητή και προσφιλή για τους Ξηρολιβαδιώτες 
μελωδία (‘Ξηρουλίβαδ χουάρα μ΄σιάτα’), ο Πρόεδρος 
του ΠΟΞ Βασίλης Α. Χασιώτης έκανε την έναρξη της 
εκδήλωσης, καλώντας τους υπεύθυνους των συ-
γκροτημάτων να μιλήσουν για τους συλλόγους τους 
και ανταλλάσσοντας με αυτούς αναμνηστικά δώρα.

Ύστερα από την παρουσίαση των συγκροτημά-
των με συντονιστή τον Τσιαμήτρο Γιάννη, ακολούθη-
σε γλέντι με βλάχικους, ηπειρώτικους, μακεδονικούς, 

ποντιακούς και θρακιώτικους χορούς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η φιλοξενία από 

μέρους του ΠΟΞ ήταν άριστη και αυτή 
ήταν έντονα καθρεπτισμένη και στο πρό-
σωπο αλλά και στο στόμα των φιλοξενη-
θέντων.

Το μουσικό και χορευτικό ρεπερτόριο 
των συγκροτημάτων είχε ως εξής:

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου 
χόρεψε βλάχικους χορούς του Ανατολικού 
Βερμίου και των βλαχοχωριών των Γρεβε-
νών με τη παρακάτω σειρά: Μπεράτικο, 
Ζαχαρούλα, Σίρμπα, Καραπατάκι, Τσάμικο 
και Συγκαθιστό με γυρίσματα. Χοροδιδά-
σκαλος είναι ο Τσιαμήτρος Γιάννης.

Το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσια-
κών χορών ‘ ΟΙ ΛΥΓΚΗΣΤΕΣ’ παρουσίασε 
συγκεκριμένα χορούς από τα Άλωνα Φλώ-

ρινας ως εξής: Χορός οικογένειας Τσώτσου, 
Ομορφούλα, Ανθούλα και Λεβέντικος (Που-
στσένο). Υπεύθυνοι χοροδιδάσκαλοι είναι 
οι Γιάννης & Ήρα Κωνσταντίνου. Πρέπει να 
τονιστεί ότι ο Γιάννης Κωνσταντίνου εδώ και 
πολλά χρόνια οργανώνει σεμινάρια παραδο-
σιακού χορού για Έλληνες και ξένους στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη συγκεκριμένη 
μας εκδήλωση το συγκρότημα συνοδεύονταν 
από 30 περίπου ξένους από τη Βραζιλία, οι 
οποίοι παρακολούθησαν την εκδήλωση και 
χόρεψαν κατόπιν στο γλέντι.

Ο Αθλητικός και Μορφωτικός Σύλλογος 
‘ΒΙΓΛΑ’ Πισοδερίου απέδωσε τους παρακάτω 
βλάχικους χορούς από το Πισοδέρι: Ούνου 
Ταχινά, Μπαϊράτσε, Φιάτα Νίκα, Ντεβολίτσε 
και Μοσχοπολίτικο. Υπεύθυνος είναι ο Βασί-
λης Δούκας.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου οφεί-
λει να ευχαριστήσει τη Περιφερειακή Ενότητα 

Ημαθίας και τον Αντιπερι-
φερειάρχη, κ. Κώστα Κα-
λαϊτζίδη για τη συμμετοχή 
στην εκδήλωση και γενικά 
σε όλες τις μελλοντικές εκ-
δηλώσεις του καλοκαιριού 
στο Ξηρολίβαδο.

Από τον ΠΟΞ
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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

 Eντυπωσίασε η 14η συνάντηση χορευτικών 
συγκροτημάτων στο Ξηρολίβαδο



Στην ενημερωτική συνάντηση για την 
Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πλατφόρμα για την 
Καινοτομία SET-Plan, που πραγματοποιή-
θηκε στο Ελληνικό Γραφείο του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, συμμετείχε η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας διά του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κε-
ντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τις δράσεις 
για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
όπως το συντονισμό του «Συμφώνου των 
Δημάρχων» για τους Δήμους της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, τις πρωτοβουλίες για 
την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων 
όπως τα ΣΔΙΤ και το ELENA, αλλά και τη 
συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 
όπως το BIOREGIO (INTERREG EUROPE), 
το REFORM (INTERREG EUROPE) και το 
EMPOWERING (HORIZON 2020), σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας,

Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πλατφόρμα για 
την Καινοτομία SET-Plan αποτελεί τον πυ-
λώνα για την έρευνα και την καινοτομία της 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της Ε.Ε. 
από το 2007. Αναθεωρήθηκε το 2015, προ-
κειμένου να ευθυγραμμιστεί αποτελεσματικά 
με τις προτεραιότητες για την έρευνα και την 
καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα της ενέργειας.

Βασικός σκοπός του SET–Plan είναι να 
συντονίζει δραστηριότητες έρευνας και καινο-
τομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα μεταξύ 
των κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και χωρών 
που συμμετέχουν εκτός Ε.Ε., όπως η Ισλαν-
δία, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία.

Το SET–Plan συμβάλλει στη διάρθρωση 
των ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων και υποστηρίζει σημαντικές 
επενδύσεις δράσεων που αφορούν σε τε-
χνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Σκοπός της εκδήλωσης, που διοργανώθη-
κε με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης 
Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, σε συνεργασία με το Iνστιτούτο 
Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλω-
σης – ΙΝΖΕΒ, ήταν η ενημέρωση των ενδια-
φερομένων μερών για τις δυνατότητες που 
παρέχει το SET Plan στην ερευνητική κοινό-
τητα τόσο από πλευράς χρηματοδοτήσεων 
και διαθέσιμων πόρων όσο και στη σύζευξη 
– συνεργασία ερευνητών και ερευνητικών 
φορέων μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν 

στην πλατφόρμα αυτή. 
Την παρουσίαση του Strategic 

Energy Technology Plan (SET–
Plan) έκανε η Υπεύθυνη Πολιτικής 
της μονάδας Έρευνας και Καινοτο-
μίας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέρ-
γειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Άντυ Κοντουδάκη. Τη 
συζήτηση συντόνισε η Αλίς Κορο-
βέση (Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής 
Ενεργειακής Κατανάλωσης- ΙΝΖΕΒ) 
και o Δρ Χάρης Δούκας (επίκουρος 
Καθηγητής ΕΜΠ). 

Στη συνάντηση συμμετείχαν επί-
σης εκπρόσωποι από το YΠΕΝ, το 
ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ, το Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης, τη ΔΕΔΔΗΕ, 

την Εταιρεία Διανομής Αερί-
ου Αττικής, το Ελληνικό Κέ-
ντρο Θαλασσίων Ερευνών, 
το Δίκτυο Πράξη καθώς 
και εκπρόσωποι εταιρειών 
συμβούλων και νεοφυών ε-
πιχειρήσεων που αντικείμε-
νο τους είναι η έρευνα και η 
καινοτομία.
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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.

Η Vodafone στέκεται κοντά 
σε όλους τους συνδρομητές 

Vodafone και Cyta, 
στις πληγείσες 

περιοχές από την πυρκαγιά

Η Vodafone στηρίζει έμπρακτα όλους τους συνδρομητές 
της στην Ανατολική Αττική και την περιοχή της Κινέτας που 
έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, στις αυξημένες τους ανά-
γκες για περισσότερη επικοινωνία αυτές τις δύσκολες ώρες. 

Οι συνδρομητές της Vodafone και της Cyta, 100% θυγα-
τρικής του ομίλου Vodafone, Ιδιώτες & Επαγγελματίες, συμ-
βολαίου κινητής και καρτοκινητής που ζουν στις πληγείσες 
περιοχές και συγκεκριμένα στις περιοχές της Νέας Μάκρης 
Αττικής– Μάτι, Νέου Βουτζά, Ραφήνας, Πικερμίου, Κινέτας, 
Καλλιτεχνούπολης και Πεντέλης, θα έχουν στη διάθεση τους 
για χρήση, έως την επόμενη Τρίτη 31 Ιουλίου, επιπλέον: 

-1500 λεπτά ομιλίας προς όλους
-500 SMS προς όλους και 
-1 GΒ Mobile Internet
Παράλληλα, όλοι οι συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας 

στις παραπάνω περιοχές θα έχουν στη διάθεση τους 1500 
λεπτά ομιλίας προς εθνικά κινητά, για το ίδιο διάστημα.  

Επιπλέον, Vodafone και Cyta διακόπτουν τη διαδικασία 
φραγής εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων σε όλες 
τις συνδέσεις συμβολαίου κινητής και σταθερής για τους κα-
τοίκους των περιοχών αυτών, έως και 31 Αυγούστου.

Στη συνάντηση για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή 
Πλατφόρμα για την Καινοτομία SET-Plan 

συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας



CMYK
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CMYK

Το έγγραφο που απέστειλε η 
ΕΠΟ σε όλες τις Ενώσεις και 
που αφορά τις οφειλές των 

ομάδων, έδωσε στη δημοσιότητα η 
ΕΠΣ Ημαθίας.

Αναλυτικάτιαναφέρειτοέγγραφο:
«Ενόψει της εmκείμενης θερινής μεταγραφικής

περιόδουγια τηναγωνιστικήπερίοδο2018-19,σας
εmσημαίνουμε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.

13 Παραρτήματος Β
τουΚανονισμού Ιδιό-
τητας και Μετεγγρα-
φώνσύμφωναμε την
οποία «&ν μπορούν
νααποκτούν,νααπο-
δεσμεύουνκαιναπα-
ραχωρούνμε οποιον-
δήποτε τρόποποδο-
σφαιριστές,ανομάδες
οι οποίες οφείλουν
χρηματικάποσά από
οποιονδήποτε λόγο
σε υπερκείμενες αρ-
χές (Ενώσεις, ΕΠΟ)»
και τουάρθρου7 του
Οικονομικού Κανονι-
σμούσύμφωναμετην
οποία«ειδικάγιαταε-
ρασιτεχνικάσωματεία,
όπου η μεταγραφική
διαδικασία πραγμα-
τοποιείται μέσω των

Ε.Π.Σ., σεπερίπτωσηοφειλής του ενδιαφερόμενου
σωματείουπρος τηνΕ.Π.Ο. δενΘα επιτρέπεται η
έκδοσητουδελτίουαθλητικήςιδιότηταςκαισετυχόν,
εκπαραδρομής. έκδοσηηΟμοσπονδία διατηρεί το
δικαίωματηςανάκλησης».

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείστε να μηνπαρα-
λαμβάνετε αιτήσεις μεταβολών των εγγεγραμμένων
σεεσάςσωματείωνταοποίαδενέχουνεξοφλήσειτις
οικονομικέςτουςυποχρεώσεις.

Παρακαλούμε για την συμμόρφωσή σας προς
τουςανωτέρωΚανονισμούςτηςΕ.Π.Ο.»

Ο Κώστας 
Τόσιος 
ανα-

νέωσε και θα 
συνεχίσει να 
αγωνίζεται με 
την ομάδα του 
Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ 
τη νέα αγωνι-
στική περίοδο. 
Επίσης, συμ-
φώνησε και 
εντάχθηκε στην 
ομάδα Γιώργος 
Βασιλειάδης (ημ. 
γέννησης 13-4-
2002), ο οποίος 
μεταγράφηκε 
στον Φ.Α.Σ. 
από την ομάδα 
του Αριστοτέλη 
Νάουσας με την 
οποία αγωνίστη-
κε την περσινή 
περίοδο στο 
πρωτάθλημα της 
Α2 κατηγορίας 
της ΕΠΣ Ημαθί-
ας. Ο ταλαντού-
χος 16χρονος 
αμυντικός-μέσος 
ήταν και μέλος της μεικτής ομάδας 
της Ημαθίας.  

ΑπόσήμεραΤετάρτη (25-7) θα ξεκινήσουν τα

εργομετρικά τεστ τωνποδοσφαιριστών υπό την
επίβλεψητουπροπονητήΓιώργουΣγούρδακαιθα
γίνουν οιπροβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, ενώ
τοαπόγευματηςΠέμπτης(26-7)θαγίνειησυγκέ-
ντρωση της ομάδας και πρώτηπροπόνηση στις
εγκαταστάσειςτουΔ.Α.Κ.Νάουσας.

ΑνακοίνωσητηςΕΠΣΗμαθίας
προςτασωματείαγιαοφειλέςτους

Ανανέωσε ο Τόσιος στον ΦΑΣ 
Νάουσας και εντάχθηκε

ο Βασιλειάδης
ΑύριοΠέμπτηπρώτηπροπόνησητηςομάδα

Οι μεταγραφές των Βοργαζίδη, 
Τουλουμτζή, Παπαδόπουλου 
και Γραμματικού δεν ήταν 

οι τελευταίες για την ενίσχυση της 
ομάδας . Μεγάλη πρόκληση ο Δήμος 
Συμπεθέρης που θα φορέσει την 
φανέλα του Μέγα. 

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Μιαακόμημεταγραφήαπότοπάνω…ράφιγια

τονΜέγαΑλέξανδρομας!
ΟΜέγαςΑλέξανδρο δυναμώνει ακόμηπερισ-

σότερομε τη μεταγραφή ενόςπολύ έμπειρου και
ικανούποδοσφαιριστήτουΔήμουΣυμπεθέρη.

Ο ποδοσφαιριστής έρχεται στην ομάδα της
ΑγίαςΜαρίνας για να ενισχύσει σημαντικά την
προσπάθειατουΜέγαΑλέξανδροστοφετινόπρω-
τάθληματηςΑ΄Κατηγορίας.

Ο 35χρονος (06/04/1983) με θητεία σεΦΑΣ
Νάουσα,Βατανιακό,Λευκάδια,ΑΕΑλεξάνδρειας,
ΕθνικόΚατερίνης,Αχαρναϊκό,Πιερικό και Βέροια
με τα τελευταίαδυοχρόνιαστονΜέγαΑλέξανδρο
Τρικάλων

Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο το μεταγραφικό
dealτουΜέγαΑλέξανδροπουαπόκτησετονΔημο
Συμπεθερηκαιαπότιςπιοσημαντικέςμεταγραφές
τηςτρέχουσαςμεταγραφικήςπεριόδου.

ΟΠρόεδροςκΚαλαιτζΊδηςΑνδρέαςκαιτοΔ.Σ.
τον καλωσορίζουνστην ομάδαμας και του εύχο-
νται καλήποδοσφαιρική σεζόν,υγεία και πολλές
επιτυχίες με την φανέλα τηςΜέγαΑλέξανδρου
ΑγίαςΜαρίνας.»

Στις25Ιουλίουη«πρώτη»προπόνηση
«Αντίστροφημέτρησηγιατηνέναρξητηςπροε-

τοιμασίαςτηςΑγιαμαρινιώτικηςομάδας.
ΟΜέγαςΑλέξανδρος που φέτος για 2ή δια-

δοχική σεζόν στην κορυφαία κατηγορία, ξεκινά
ανεπίσημα τηνΤετάρτη25 Ιουλίου καιώρα19,00
με γνωριμία–συνάντησηΔ.Σ τεχνικούδιευθυντή,
προπονητή καιποδοσφαιριστώνστα γραφεία της
ομάδοςστηνΑγίαΜαρίνα.

Για τις 26 Ιουλίου, ημέραΠέμπτη,θαπραγμα-
τοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός της ομάδας
18,30καιστησυνέχεια(19:00)ηπρώτηπροπόνη-
σηστοδημοτικόγήπεδοΑγίαςΜαρίνας.

Ταφιλικά της ομάδας θα ανακοινωθούν μόλις
οριστικοποιηθούνκαιοιτελευταίεςλεπτομέρειες.»

Στον Μ. Αλέξανδρος Αγ. Μαρίνας 
ο Δήμος Συμπεθέρης

Όπωςαναφέρειτοbasketa.gr,οΙπποκράτηςΚω
αποτελείομάδατηςΑ2,μετηνΈνωσηΙλίουναπαίρ-
νειτηνθέσητουστοΝότιοόμιλοτηςΒ’Εθνικής.Το
κενόπουαφήνειομάδατουΙλίουστον1οόμιλοτης
Γ’ΕθνικήςκαταλαμβάνειοΑργοναύτηςΤριγλίας,με
τηνΡαφήνανααποκτάειμετάαπόαρκετάχρόνιακαι
πάλιομάδασεΕθνικήκατηγορία.

Επίσης,ουποβιβασμόςτηςΑΕΛστηνΕΣΚΑΘέ-
φερετηΝίκηΒόλουστοΒόρειοόμιλοτηςΒ’Εθνικής
καιτονΑΟΚαλαμπάκαςστηνΓ’Εθνικήκαισυγκεκρι-
μέναστον3οόμιλο.

Αναλυτικά:
Πραγματοποιήθηκαν οι εξής ανακατατάξεις σω-

ματείωνενόψειτηςαγωνιστικήςπεριόδου2018-19:
ΜετάτηνδήλωσημησυμμετοχήςτουΣωματείου

ΑΕΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ στηνΑ2 Εθνική κατηγορία
ανδρών και τον υποβιβασμό του στην Γ’ Εθνική

κατηγορία (3ο όμιλο), τοσωματείοπου
έχει προτεραιότητα από τους αγώνες
κατάταξης είναι οΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ο
οποίος και αποδέχθηκε την άνοδο του
στην κατηγορία.Μετά την άνοδο στην
Α2ΕθνικήκατηγορίατουΑΣΚΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΗτηνθέσητουστηνΒ’Εθνικήκατηγο-
ρία ανδρών (1ος όμιλος) καταλαμβάνει
τοσωματείοΑΟΕΝΩΣΗΙΛΙΟΥπουέχει
προτεραιότητα από τους αγώνες κατά-
ταξης.

Μετά την άνοδο στον 1ο όμιλο της
Β’ Εθνικής κατηγορίας ανδρών τουΑΟ

ΕΝΩΣΗΙΛΙΟΥτηνθέσητουστηνΓ’Εθνικήκατηγο-
ρία ανδρών (2ο όμιλο) καταλαμβάνει το σωματείο
ΑΟΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣΤΡΙΓΛΙΑΣΡΑΦΗΝΑΣπου έχει
προτεραιότητααπότοπρωτάθληματηςΕΣΚΑ.Μετά
την δήλωση μη συμμετοχής στοπρωτάθλημα της
Β’ΕθνικήςΚατηγορίας (2ος όμιλος) τουσωματείου
ΑΕΛΑΡΙΣΑΣ και τον υποβιβασμό της στο τοπικό
πρωτάθληματηςΕΣΚΑΘ,τοσωματείοπουέχειπρο-
τεραιότητα από τους αγώνες κατάταξης είναι ο ΓΣ
ΝΙΚΗΒΟΛΟΥ,οοποίος και αποδέχθηκε τηνάνοδο
τουστηνκατηγορία.

Μετά την άνοδο στον 2ο όμιλο της Β’ Εθνικής
κατηγορίας του σωματείου ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ την
θέση τουστον 3ο όμιλο της Γ’Εθνικής κατηγορίας
καταλαμβάνει τοσωματείοΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣπου
έχειπροτεραιότητααπότοΠρωτάθληματηςΕΣΚΑΘ.

Μπάσκετ Γ’ Εθνικής
Ανακατατάξειςμετάτηναποχώρηση

ΛευκάδαςκαιΑΕΛ
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Η 24χρονη εξτρέμ επέστρεψε μετά από 
έναν χρόνο στον Φίλιππο Βέροιας. 
H Μπατζαρακούδη προέρχεται από 

μία εξαιρετική σεζόν με τον Φίλιππο, καθώς 
ήταν η πρώτη σκόρερ της ομάδας με 114 
γκολ σε 15 αγώνες (μ.ο. 7,6).

Αναλυτικάηανακοίνωση:«ΟΑ.Σ.ΠΑΟΚκαιτοτμήμαΧά-
ντμπολΓυναικώνανακοινώνουντηνέναρξητηςσυνεργασίας
μετηναθλήτριαΔήμητραΜπατζαρακούδηγιατηναγωνιστι-
κήπερίοδο2018-2019.

Η 24χρονη αθλήτρια, η οποία αγωνίζεται στη θέση του
αριστερού εξτρέμ καιφορούσε τα «ασπρόμαυρα»μέχρι το
2017,δήλωσεαποκλειστικάστοacpaok.gr:«Ήθελαπολύνα
επιστρέψωστηνομάδα,τοπερίμεναπώςκαιπώς…Όπως
έχουνπειτόσοοπροπονητής,όσοκαιοισυμπαίκτριεςμου
θα δουλέψουμεσκληρά,ώστε ναπετύχουμε τουςστόχους
μας…Ότανδουλεύειςμευπομονήκαιεπιμονή,τααποτελέ-
σματαδεναργούνναφανούν!Καλήαγωνιστικήπερίοδονα
έχουμε,μευγείακαιμακριάαπότραυματισμούς».

Τοπροηγούμενοσαββατοκύριακο
διοργανώθηκαν στηνΑριδαία Πέλ-
λας  αγώνες τουπανελληνίουπρω-
ταθλήματοςΕ2γιακορίτσια14ετών.
Η βεροιώτισσαΜαριαλίνα Σιδηρο-
πούλου επιβεβαίωσε τηνπρώτη θέ-
ση στο αρχικό ταμπλό του αγώνα
και με εξαιρετικές εμφανίσεις έφτασε
στην κατάκτηση της πρώτης θέσης
στο τουρνουά. Στην πορεία για το
κύπελλο ηΜαριαλίνα απέκλεισε την
Πισλή(ΑττικόςΉλιος) 6-4,6-1, στη
συνέχεια στον βεροιώτικο εμφύλιο
κέρδισετοζευγάριτηςσταδιπλάτην
ΤατιάναΓιτοπούλουμετάαπόσκληρή
μάχη με 7-6(5), 6-3, στον ημιτελικό
τηνΤσέλιου(ΝίκαιαΛάρισας) 6-2,6-2
καιστοντελικόεπικράτησεάνετατης
Παλιούρα(Ίφιτος Σταυρούπολης) με
6-2,6-2.

Στοντελικότωνδιπλών
μετηνΤατιάναΓιτοπούλου

Εκτόςόμωςαπότηνεπιτυχίαστα
μονά,οιβεροιώτισσεςαθλήτριεςΜα-
ριαλίνα Σιδηροπούλου και Τατιάνα Γιτο-
πούλου, δημιουργώντας ένα ισχυρό ζευ-
γάρι, κατάφεραν ναφτάσουνστον τελικό
τωνδιπλών,όπουέχασαναπότιςΠαλιού-
ρα-Ρήγα με 6-3,6-2. Είχαν προηγουμέ-

νως αποκλείσει τις Κούκουλα-Ανεσιάδου
Κ. 7-5,6-3 και τιςΑναγνωστοπούλου-Α-
νεσιάδουΝ. 7-5, 6-3.Οι δύο αθλήτριες
προετοιμάζονται για τους αγώνεςΕ2 του
προσεχούς σαββατοκύριακου. Να τους
ευχηθούμεκαλήεπιτυχία!

Στον ΠΑΟΚ από τον Φίλιππο
η Δήμητρα Μπατζαρακούδη

ΗΜαριαλίναΣιδηροπούλου
«σήκωσε»τοκύπελλοτουΕ2

σταμονάκαιέφτασε
μετηνΤατιάναΓιτοπούλου
στοντελικότωνδιπλών

Η Διοικούσα Επιτροπή του Γυναικείου 
τμήματος Handball του Α.Π.Σ. Φίλιπ-
που Βέροιας ανακοινώνει την ανανέ-

ωση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Τσι-

κίνα. Ο Δημήτρης 
Τσικίνας θα συνε-
χίσει να βρίσκεται 
στο προπονητικό 
team της Γυναικεί-
ας ομάδας ως βοη-
θός προπονητή και 
προπονητής των 
Τερματοφυλάκων 
όλου του Γυναικεί-
ου τμήματος.

Το επιτυχημένο έργο
του τηνπερσινή αγωνι-
στικήπερίοδο τόσοστα
τμήματα του Γυναικείου
όσο και στο τμήμαΠαί-
δων τουσυλλόγου μας,
με το οποίο κατέκτησε
την1ηθέσηστοΠανελ-

λήνιοΠρωτάθλημα, μας άφησε απόλυτα ικανοποιημένους
καιτουεμπιστευόμαστεκαιγιατηνφετινήαγωνιστικήπερίο-
δο2018-2019τηνπροπόνησηκαιτηνβελτίωσητωντερμα-
τοφυλάκωνμας.

Ανανέωσαντηνσυνεργασία
στοΦίλιππομεΔημήτρηΤσικίνα

Έναν πρωτότυπο 
τρόπο για την προ-
ώθηση των διαρ-

κείας στην ομάδα μπάσκετ 
του Φιλίππου παρουσίασε 
ο πρόεδρος της Διοικού-
σας επιτροπής κ. Ηλίας 
Λαζός παρουσία και του 
αντιπροέδρου κ. Γιάννη 
Στεργίου. 

Ηπρωτοτυπίαείναιοτιόποιος
φίλαθλος αγοράσει διαρκείας για
τηνπερίοδο2018-19  θα γραφτεί
το όνομα του (αν το επιθυμεί)
στηνφανέλατηςομάδας.

Σίγουρα είναι μία πρόκληση
αλλά νομίζουμε οτι φέτος με την
ομάδα καιπάλι στηνΒ’Εθνική ο
κόσμος πρέπει να σταθεί δίπλα
στουςπαίκτεςστοτεχνικότήμκαι
τουςπαίκτες.

Προβολή για την πώληση των διαρκείας 
της ομάδας Μπάσκετ του Φιλίππου
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Σε δύο ακόμη σημαντικές μετα-
γραφές προχώρησε το Δ.Σ. του 
Αγρ. Αστέρα Πλατέος στην προ-

σπάθεια να ενισχυθεί η ομάδα μετά 
την άνοδό της στην Α1 κατηγορία. Η 
σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης 
αναφέρει τα εξής:

«Οι«κιτρινόμαυροι»ανακοίνωσαντηναπόκτηση
τουΆγγελουΚούκλα,οοποίοςτοτελευταίοεξάμηνο
αγωνίστηκεστονΠΑΟΚΑλεξάνδρειας, ενώ το ξεκί-
νηματηςσεζόν2016/2017τονβρήκεστηνσυμπολί-
τισσαΑΕΑλεξάνδρειας.

Ο 25χρονος (22/01/1992) μέσος έχει αγωνιστεί
μεταξύάλλωνστοπαρελθόνσεΡούβα,Μακροχώρι,
ΑΕΚεφαλλονιάςκαιΑτρόμητοΔιαβατού.

ΗΔιοίκηση τουΑγροτικούΑστέραΠλατέος βρί-
σκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την
απόκτηση τουΆγγελου Κούκλα και τουΔημήτρη
Μωραΐτη.ΟΆγγελοςείναι26ετώνκαιαγωνίζεταιως
μέσοςκαιέκανεταπρώτατουποδοσφαιρικάβήματα
στονΑστέραΑλεξάνδρειας.Στησυνέχειααγωνίστηκε
σε ΝίκηΑγκαθιάς(Δ’ εθνική),ΑΣ Ρούβας(Δ’ εθνι-
κή),Μακροχώρι(Γ’εθνική),ΑΟΚεφαλονιάς,Ατρόμητος
Διαβατού,ΑΕΑλεξάνδρειας,ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας και
ΆρηΠαλιοχωρίου.

ΟΔημήτρηςείναι27ετώνκαιαγωνίζεταιστοαρι-
στερόάκροτηςάμυνας.ΈχειαγωνιστείστονΑστέρα
Αλεξάνδρειας,ΜακεδονικόΠλατάνου,ΑΕΚαβασί-
λωνκαιΆρηΠαλαιούΣκυλιτσίου.Καλωσορίζουμεκαι
ευχόμαστεστους δύοποδοσφαιριστές καλήποδο-
σφαιρική χρονιά μακριά από τραυματισμούς και με
πολλέςεπιτυχίες!!»

Οι πρω-
ταθλη-
τές της 

Γ Ερασιτεχνι-
κής, που θα 
αγωνιστούν 
φέτος στη Β 
κατηγορία, 
προχώρησαν 
σε τέσσε-
ρις ακόμη 
προσθήκες, 
ενισχύοντας 
ακόμη περισ-
σότερο το 
ρόστερ τους. 
Ο λόγος για 
τους Βασί-
λη Μπίρνα, 
Βαγγέλη 
Μπουρδάνο, 
Στέλιο Δήμου και Θανάση Μπουρδά-
νο (φωτ) οι οποίοι συναντήθηκαν με 
τον πρόεδρο Παναγιώτη Ιορδανίδη 
και συμφώνησαν για την επερχόμενη 
σεζόν.

Οπρώτος είναι 24 ετών (30/05/1994), αμυντι-
κόςπου τα τέσσερα τελευταία χρόνιααγωνίστηκε
στονΕρμήΤριλόφου.Οαρχηγόςτων«πρασίνων»
έπαιξε καιστα14παιχνίδια τηςφετινήςσεζόν και
μάλισταόλα90λεπτα,ενώπέτυχεκαιδύοτέρματα.
ΣτοπαρελθόναγωνίστηκεσεΑΣΠατρίδαςκαιΑκα-
δημίαΒέροιας.

Ο Βαγγέλης Μπουρδάνος είναι 15 ετών

(13/01/2003), αμυντικός από τηνΑκαδημίαΑΕΚ
Βέροιας,οοποίοςθεωρείταιένααπόταανερχόμε-
ναταλέντατουνομού.

ΟΣτέλιοςΔήμου είναι 23 ετών (23/07/1995),
μεσοεπιθετικός που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά
στονΑγροτικόΑστέραΑγίαςΒαρβάραςκαιαγωνι-
ζότανμέχριπρότινος.Τησεζόνπουολοκληρώθηκε
είχε19συμμετοχέςκαι2γκολ.

Ο Θανάσης Μπουρδάνος είναι 21 ετών
(14/04/1997), ιδιαίτερα ταχύς μέσος που έμεινε
ελεύθεροςαπό τον ΓΑΣΡοδοχωρίου (αγωνίστηκε
για 2.5 χρόνια) και τη σεζόνπου ολοκληρώθηκε
είχε24συμμετοχέςκαι5γκολ.Παλαιότεραέπαιξε
σεΑπόλλωναΚρύαςΒρύσης,ΑτρόμητοΔιβατού
καιστατμήματαυποδομήςτηςΒέροιας.

πηγή: sportsup.gr

ΟιΆγγελοςΚούκλαςκαιΔημήτρης
ΜωραΐτηςστονΑγρ.ΑστέραςΠλατέος

Γεμίζει το ρόστερ του Αστέρα 
Τριποτάμου

Κοντά σε 
Προβατίδη η Νίκη 

Αγκαθιάς

Σε επαφές με τον έμπειρο μέσο 
η ομάδα της Ημαθίας. Σε συζη-
τήσεις με τον 35χρονο μέσο 

Ηλία Προβατίδη βρίσκεται, σύμφωνα 
με πληροφορίες, η Νίκη Αγκαθιάς. 
Η ομάδα της Ημαθίας έκανε κρούση 
στον έμπειρο στόπερ με θητεία, μεταξύ 
άλλων, σε Αρη και Απόλλωνα Καλαμα-
ριάς και περιμένει την απάντησή του.

ΟΠροβατίδηςξεκίνησεπέρσιτησεζόνστονΑγροτικόΑστέρα,απότονοποίοαποχώρησεσταμέσα
τηςχρονιάςμεπροορισμότονΚιλκισιακό.

Σε τεντωμένο σχοινί συνεχίζει 
να βαδίζει ο Απόλλων, όσο δεν 
βρίσκεται οριστική λύση για τη 

νέα σεζόν. Ο Αλεξ Κάλας δεν μπορεί 
να χρηματοδοτήσει άλλο την προσπά-
θεια, το οικονομικό αποτελεί αναμφί-
βολα μεγάλο ζήτημα και το άνοιγμα, 
το οποίο έχει η ΠΑΕ από την περασμέ-
νη σεζόν είναι σημαντικό «αγκάθι» για 
τις εξελίξεις. Διότι είναι προφανές πως 
στην όποια συζήτηση για την «επόμε-
νη μέρα» της ομάδας πέφτει στο τρα-
πέζι και η συζήτηση για το θέμα των 
εκκρεμοτήτων και το ποσό δεν είναι 
διόλου ευκαταφρόνητο.

Τοάνοιγμα
Λέγεται ότι μπορεί να ξεπερνά και στις 250.000

ευρώ,αν υπολογιστούνόλα τα έξοδαπουθα χρει-
αστούνγιανακαλυφθούνοιανάγκες.Αυτόσημαίνει
ότι με το «καλημέρα»χρειάζονται αυτά τα χρήματα
γιανακαλυφθούνοιυποχρεώσειςκαιπαράλληλακι
άλλαγιανακινηθείηομάδατηνερχόμενησεζόν.

Συνεπώςη χορηγία δεν είναι αρκετή για να κα-
λυφθούνοι ανάγκες καιπλέον εξετάζονται κι άλλες
λύσειςαπόΓιακουμίδηκαιΜπαλτίδη.Τοτιακριβώς
θα γίνει εν τέλει κανείς δεν το γνωρίζει, καθώς τα
χρήματαπου χρειάζονται είναι αρκετά και υπάρχει
κίνδυνοςνα«σκάσουν»καιοιπρώτεςπροσφυγές.

Μήνυμαυπομονής
ΤομήνυμαΜπαλτίδηπροςτουςποδοσφαιριστές

μέσω της«Μ» τουςπροτρέπει νακάνουνυπομονή

γιαμερικέςμέρες, θεωρώνταςπωςλύσηθαβρεθεί
καιηομάδαθακαταφέρειναεπιβιώσει.Ηκλεψύδρα
τελειώνει και αυτή την εβδομάδαθαπρέπει να ξε-
καθαρίσουνόλα.Την ίδιαστιγμή,οΜπρίτοδέχθηκε
κρούσηαπότονΔιαγόρα.

Πηγή: metrosport.gr

Οικονομικάπροβλήματα
στονΑπόλλωνΠόντου

Κάλεσε τις αθλητικές ομοσπονδίες
να συμμετέχουν στο τριήμερο πένθος

ο Βασιλειάδης

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, κάλεσε όλες τις αθλητικές 
ομοσπονδίες να συμμετέχουν στο τριήμερο πένθος τηρώντας μέχρι την 
Πέμπτη ενός λεπτού σιγής σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις ως ελάχιστο 

φόρο τιμής.

Νασυμμετέχουνστο τριήμεροεθνικόπένθοςκάλεσεόλες τιςαθλητικέςομοσπονδίεςοΥφυπουργόςΑ-
θλητισμού,ΓιώργοςΒασιλειάδης,οοποίοςσημείωσεπωςθαμέχριτηνΠέμπτηωςελάχιστοςφόροςτιμήςθα
τηρηθείενόςλεπτούσιγήςσεόλεςτιςαθλητικέςδραστηριότητες.

ΟΥφυπουργόςΠολιτισμούκαιΑθλητισμού,ΓιώργοςΒασιλειάδης,προέβηστηνακόλουθηδήλωση:
«Αξιότιμαμέλητηςαθλητικήςοικογένειας.Βιώνουμεμιαανείπωτητραγωδίαπουέχειβυθίσειτηνπατρίδα

μαςστοπένθος.Καλώόλουςσας, τις αθλητικέςΟμοσπονδίες της χώρας, νασυμμετάσχετεστο τριήμερο
εθνικόπένθος,τηρώνταςενόςλεπτούσιγήσεόλεςτιςαθλητικέςεκδηλώσειςμέχρικαιτηνΠέμπτη26Ιουλίου
2018,ωςελάχιστοφόροτιμήςστημνήμητωνσυμπολιτώνμαςκαιένδειξησυμπαράστασηςστονπόνοτων
οικείωντους».



13www.laosnews.grΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Συλλυπητήρια στους συγγενείς
 των θυμάτων από όλα τα κόμματα

Στην ανείπωτη τραγωδία 
που έπληξε την Αττική ανα-
φέρθηκαν βουλευτές όλων 
των κομμάτων κατά τη δι-
άρκεια της συνεδρίασης της 
Επιτροπής Οικονομικών της 
Βουλής, που ήταν προγραμ-
ματισμένη σήμερα το πρωί. 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, 
Μάκης Μπαλαούρας, ανέφε-
ρε πως, πέραν της συνδρο-
μής της πολιτείας, απαιτεί-
ται αυτήν την ώρα ενότητα, 
σύμπνοια και στήριξη όλων 
των δυνάμεων που καταβάλ-
λουν προσπάθειες για την α-
ντιμετώπιση της τραγωδίας.

     «Κάθε λέξη είναι μικρή 
για να περιγράψει αυτό το 
οποίο ζούμε από χθες» σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ Ιωάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας νωρίτερα 
σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών. Ο κ. Κεφαλογιάννης εξέφρασε, εκ μέρους της ΝΔ και του προ-
έδρου της, Κυριάκου Μητσοτάκη, τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και δή-
λωσε ότι εκείνο που προέχει αυτή την ώρα είναι «να σταθούμε δίπλα τους και να τους στηρίξουμε με 
κάθε τρόπο». Ο βουλευτής εξέφρασε, επίσης εκ μέρους της ΝΔ, την ευγνωμοσύνη του στους άνδρες 
και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, τις οποίες καταβάλλουν από χθες, για να προστα-
τεύσουν τόσο τους κατοίκους των περιοχών, όσο και τις περιουσίες τους και το φυσικό περιβάλλον.

     «Ζούμε μία εθνική τραγωδία» τόνισε ο βουλευτής της ΔΗΣΥ Ιωάννης Μανιάτης και εξέφρασε 
τα θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων, εκ μέρους της επικεφαλής του Κινήματος Αλ-
λαγής, Φώφης Γεννηματά. «Ζούμε στιγμές που μας έχουν συγκλονίσει όλους και είναι σαφές ότι όλοι 
μας συμπαραστεκόμαστε στους συγγενείς και τις οικογένειες των θυμάτων» πρόσθεσε ο βουλευτής 
της ΔΗΣΥ και επισήμανε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και της 
κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αποτραπεί επανάληψη τέτοιας τραγωδίας.

Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει η πύρινη καταστροφή και να υπάρξει άμεση 
και ολόπλευρη βοήθεια σε όλους όσοι έχουν πληγεί, στους τραυματίες, σε όσους έχουν χάσει δικούς 
τους ανθρώπους, σε όσους έχουν μείνει άστεγοι, ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Θανάσης Βαρδαλής και 
υπογράμμισε ότι «θα έρθει η ώρα για να συζητηθούν οι μεγάλες εγκληματικές και διαχρονικές συνθήκες 
που θυσιάζουν τον άνθρωπο στον βωμό τού κέρδους και της εξαπάτησης».

     «Η χώρα ζει έναν εφιάλτη εδώ και ένα 24ωρο. Βεβαίως σκεφτόμαστε τους νεκρούς και συμπα-
ραστεκόμαστε στις οικογένειες τους» ανέφερε ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς και τόνισε 
την ανάγκη αυτές τις ώρες να υπάρξει σύμπνοια, οργάνωση, σχέδιο και τεχνικά μέσα προς εκείνους 
που πολεμούν τη φωτιά στο πρώτο μέτωπο.

«Υπάρχουν ευθύνες, δεν είναι όμως οι μέρες αυτές στις οποίες θα προχωρήσουμε στην απόδοση 
ευθυνών» είπε ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Ιωάννης Σαρίδης και συμπλήρωσε ότι αυτήν τη 
στιγμή χρειάζεται να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε εκείνους τους ανθρώπους που δίνουν τον δικό 
τους αγώνα για ζωή. Ο κ. Σαρίδης ευχαρίστησε τα στελέχη του Στρατού, της Αστυνομίας, της Πυρο-
σβεστικής, του Λιμενικού για τις τεράστιες προσπάθειές τους.

«Το μυαλό όλων μας είναι στις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη» σημείωσε ο βουλευτής της 
Χρυσής Αυγής Νίκος Κούζηλος.

Π. Παυλόπουλος: Η συμπαράστασή μας 
στα θύματα είναι αμέριστη

Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας, Προκόπη Παυλόπουλου για τα θύματα 
των φονικών πυρκαγιών – Ζήτησε να 
μην υπάρξει εφησυχασμός και να μην 
υπάρξουν ρήγματα στην υπεράσπιση του 
δημοσίου συμφέροντος

«Οφείλουμε να αποδείξουμε ότι η θυ-
σία τους όχι μόνο δεν πήγε χαμένη, αλλά 
καθορίζει το δικό μας δημοκρατικό χρέ-
ος», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Προκόπης Παυλόπουλος, σε τηλεοπτικό 
του μήνυμα για τα θύματα των φονικών 
πυρκαγιών. 

«Η σκέψη μας είναι στραμμένη,όπως 
είναι αυτονόητο,στην τραγωδία των φονι-
κών πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή 
της Αττικής. Είναι στραμμένη στα τραγικά 
θύματα και στους οικείους τους, καθώς 
και στους τραυματίες που δίνουν μάχη για την ζωή 
τους. Η λύπη μας είναι άφατη και η συμπαράστασή 
μας είναι καθολική και αμέριστη» σημείωσε. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο 
χρέος που δείχνει η τραγωδία στην Αττική. «Μέσα 
στο ίδιο πλαίσιο, το δικαστήριο της Ιστορίας δεν 
πρόκειται επίσης να μας συγχωρήσει -το αντίθετο 
μάλιστα- διχόνοιες και διχασμούς που, καθένας μας 
γνωρίζει καλά, στο παρελθόν μας στοίχισαν πολύ α-
κριβά, ακόμη και κομμάτια του Εθνικού μας Κορμού», 
υπογράμμισε. 

Αναλυτικά, ο κ. Παυλόπουλος ανέφερε στη δήλω-
σή του: 

Κατά την φετινή Επέτειο Αποκατάστασης της Δη-
μοκρατίας, η σκέψη μας είναι στραμμένη,όπως είναι 
αυτονόητο,στην τραγωδία των φονικών πυρκαγιών 
που έπληξαν την περιοχή της Αττικής. Είναι στραμ-
μένη στα τραγικά θύματα και στους οικείους τους, 
καθώς και στους τραυματίες που δίνουν μάχη για την 
ζωή τους. Η λύπη μας είναι άφατη και η συμπαράστα-
σή μας είναι καθολική και αμέριστη.

Όμως η τραγωδία αυτή μας δείχνει, ταυτοχρόνως, 
τον δρόμο του δικού μας χρέους, ιδίως μέσα στο 
γενικότερο πλαίσιο της σημερινής συγκυρίας, για το 
μέλλον του Λαού μας και του Έθνους μας. Διότι είμαι 
βέβαιος ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουμε και, τελικώς, θα τα ξεπερά-
σουμε. Τούτο όμως προϋποθέτει ότι έχουμε πλήρη 
επίγνωση της ιστορικής συγκυρίας, των αναγκών της 
και των μηνυμάτων της. Και στο σημείο αυτό ας μου 
επιτραπεί να γίνω σαφέστερος:

Πρωτίστως όλοι εμείς, οι οποίοι επωμιζόμαστετην 
αποστολή υπεράσπισης του Δημόσιου Συμφέροντος 

της Πατρίδας μας, του Λαού μας και του Έθνους μας, 
οφείλουμε, καθένας στο πλαίσιο του δικού του πολι-
τικού ρόλου, ν’ αναλογισθούμε την κρισιμότητα των 
καιρών. Και οι καιροί μας προειδοποιούν ότι ο χρόνος 
δεν είναι σύμμαχός μας. Είναι, στην πραγματικότητα, 
ο αδέκαστος κριτής μας στο δικαστήριο της Ιστορίας, 
το οποίο δεν πρόκειται να μας συγχωρήσει κανέναν 
εφησυχασμό, πολύ δε περισσότερο καμία μετάθεση 
των δικών μας,ήδη μεγάλων,ευθυνών στο μέλλον και 
στις γενιές που έρχονται.

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, το δικαστήριο της Ιστορίας 
δεν πρόκειται επίσης να μας συγχωρήσει -το αντίθετο 
μάλιστα- διχόνοιες και διχασμούς που, καθένας μας 
γνωρίζει καλά, στο παρελθόν μας στοίχισαν πολύ 
ακριβά, ακόμη και κομμάτια του Εθνικού μας Κορμού. 
Τούτο σημαίνει ότι οι καθ’ όλα θεμιτές, στην εύρωστη 
πια Δημοκρατία μας, επιμέρους διαφορές μεταξύ των 
Δημοκρατικών Πολιτικών Δυνάμεων, ως προς τον 
τρόπο τον οποίο καθεμιά επιλέγει για την διαχείριση 
της πολιτικής εξουσίας που της αναλογεί, δεν είναι 
νοητό να δημιουργήσουν ρήγματα σε ό,τι αφορά την 
υπεράσπιση του γενικότερου Δημόσιου Συμφέροντος, 
κατ’ εξοχήν δε των Εθνικών μας Θεμάτων. Τα οποία 
είναι, το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, και Θέ-
ματα της Ευρωπαϊκής μας Οικογένειας, και όχι μόνο.

Τέλος, αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην 
Ιερή Μνήμη όλων εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους 
για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Και οφείλουμε 
ν’ αποδείξουμε, με την ίδια την συμπεριφορά μας 
και την άνευ όρων αφοσίωσή μας στα ιδεώδη της 
Δημοκρατίας και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, ότι η θυσία τους όχι μόνο δεν πήγε χαμέ-
νη αλλά θα καθορίζει πάντα το δικό μας Δημοκρατικό 
Χρέος.

Πράξη γίνεται η στήριξη του Ιβάν Σαββίδη στους πληγέντες της Αττι-
κής από τις φονικές πυρκαγιές.

Όπως έγινε γνωστό, με πρωτοβουλία της οικογένειας του μεγαλο-
μετόχου και προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όλα τα έσοδα από την «μάχη» 
της Τούμπας με την Βασιλεία, που έγινε χθες το απόγευμα για τον 2ο 
προκριματικό γύρο, θα διατεθούν υπέρ των πληγέντων των περιοχών 
της Αττικής. Παράλληλα, αποφασίστηκε από τον «Δικέφαλο του Βορρά» 
η ενοικίαση ξενοδοχείου της περιοχής, ούτως ώστε να φιλοξενηθούν 
τις επόμενες μέρες, όσοι έχασαν τα σπίτια τους και την περιουσία τους 
από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ο Ολυμπιακός προσφέρει
 άμεσα 1 εκατ. ευρώ για τους πληγέντες

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως προσφέρει άμεσα 1 εκατ. 
ευρώ για την ανακούφιση των πληγέντων στη φονική πυρκαγιά που έ-
πληξε την Δυτική και Ανατολική Αττική, αφήνοντας πίσω της νεκρούς και 
τραυματίες. Την προσφορά οικονομικής βοήθειας και εν γένει στήριξης 
για τους πληγέντες από τις φονικές φωτιές στην Αττική, ανακοίνωσε η 
ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη προσφέρουν άμεσα 
1 εκατ. ευρώ στους πληγέντες από τις φωτιές σε όλη την Αττική, ενώ 
θα ανοίξουν λογαριασμούς σε τράπεζες ώστε άπαντες να βοηθήσουν 

όπως μπορούν.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ: «H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συμμετέχει στο 

μέγα ελληνικό πένθος για τους συνανθρώπους μας που έφυγαν τόσο ά-
δοξα. Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα προσφέρει άμεσα 1 εκατομμύριο ευρώ 
για την ανακούφιση των πληγέντων ενώ θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες 
διαδικασίες για να ανοιχτούν λογαριασμοί σε τρείς τράπεζες (Πειραιώς, 
Εθνική, Alpha) ώστε οι φίλαθλοι του Συλλόγου και όποιος άλλος επιθυ-
μεί να προσφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε 
ενωμένοι και να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας που δοκι-
μάζονται».

Στους πληγέντες της Αττικής τα έσοδα του ΠΑΟΚ - Βασιλεία
Ο Ολυμπιακός προσφέρει άμεσα 1 εκατ. ευρώ για τους πληγέντες
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ΟΑΕΔ 2331026.888 
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 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

Κοινωνικός Τουρισμός ΟΑΕΔ: 
Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 
24 Ιουλίου 2018, στην ιστοσε-

λίδα του Οργανισμού www.oaed.gr 
τα οριστικά αποτελέσματα του Προ-
γράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 
περιόδου 2018-2019. Συγκεκριμένα, 
αναρτήθηκαν τα οριστικά Μητρώα 
«Δικαιούχων - Ωφελουμένων» και 
«Παρόχων», οι οριστικοί Πίνακες 
Αποκλειομένων, καθώς και το αρχείο 
των αποδεκτών ενστάσεων.

ΤοπρόγραμμαΚοινωνικούΤουρισμού θα δι-
αρκέσει 12 μήνες, από την 25η Ιουλίου 2018
έως την 24η Ιουλίου 2019.Η διαδικασία γίνεται
ηλεκτρονικάμε τη χρήση τηςΕπιταγήςΚοινωνι-
κούΤουρισμού.ΗΕπιταγή είναι έναςμοναδικός
αριθμόςγιακάθεδικαιούχοκαικάθεωφελούμενο
ξεχωριστά,οοποίοςαποτυπώνεταιτόσοστοΟρι-
στικόΜητρώοόσο καιστοΟλοκληρωμένοΠλη-
ροφοριακόΣύστημα τουΟργανισμού και μπορεί
ναενεργοποιηθείμέχριτην24ηΙουλίου2019.

Οιπάροχοιμε τησειρά τους ελέγχουν τηνύ-
παρξηΕπιταγήςκαιτηνενεργοποιούνμέσωτων
ηλεκτρονικώνυπηρεσιώντηςδιαδικτυακήςπύλης
τουΟργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό οΟΑΕΔ καλεί τους ενδι-
αφερόμενους παρόχους τουριστικών καταλυ-

μάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμαΚοινωνικούΤουρισμού, το οποίο θα
υλοποιηθείβάσειτηςυπ΄αριθμ.5/2018Δημόσιας
Πρόσκλησης,ναυποβάλουναιτήσειςσυμμετοχής
από τηνΤετάρτη01.08.2018αποκλειστικάμέσω
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηςΔιαδικτυακής
ΠύληςτουΟργανισμού.

Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή
τωναιτήσεωνθαπαραμείνειανοικτήκαθ’όλητη
διάρκειαυλοποίησηςτουΠρογράμματοςκαιέως
την25/6/2019.

Περισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετουςό-
ρουςκαιτιςπροϋποθέσειςτουΠρογράμματοςοι
ενδιαφερόμενοι μπορούν νααντλήσουναπό τον
διαδικτυακότόποτουΟ.Α.Ε.Δ.

ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός

Αυτάείναιταοριστικάαποτελέσματα

Φαρμακεία
Τετάρτη 25-7-2018

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

16:00-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

19:00-21:00ΘΩΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ82
23310-67530

21:00-08:00ΘΩΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ82
23310-67530



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 ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45τ.μ.στηνοδόΚεντρι-
κής τηςΒέροιας, δίπλα
στο Επιμελητήριο, με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέστο
κέντροτηςΒέροιαςμεε-
ξασφαλσμένηπελατεία.
Πληρ.τηλ.:6980007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500 τ.μ. με ελιές στον
κόμβοΒέροιας.Τιμή11.500
ευρώ.Τηλ.:6934888738.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοι-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέ-
λες για εργασία καμα-
ριέρας και κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το
Κέντρο Ξένων Γλωσ-
σών «ΑΛΚΗ» καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογρα-
φικά αυτοπροσώπως
κατόπιν ραντεβού στο
τηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρόςμε
μηχανάκι για εργασία ε-
ντόςτηςπόληςΒέροιας.
Τηλ.:6938436951.

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:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. καθ.στον2 ο όροφο.Αποτελείται
απόΣαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Ξύλινα,ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:
180€.Από1/8/2018διαθέσιμη.

Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα,Ανελκυστήρα,Ηλ.
Συσκευές,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:180€.

Κωδ.23486ΚΕΝΤΡΟ ,στηνΑνοίξεως
κοντά,γκαρσονιέρα44τ.μ.,καθ.κατασκευή
80,1υ/δ,3οςόροφος,κέντροαπόκεντρο,
ατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά,συν-
θετικάκουφώματακαινούργιαμεδιπλάτζά-
μια,σεπολύκαλήτιμή,ενοίκιο180€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκοντά
με1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέεπι-
πλωμένη45τ.μ.σεκαλήκατάσταση,μεθωρα-
κισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακόθερμοσίφωνα
,καθώςκαιπάρκινγκστηνπυλωτή,θέρμανση
ατομικήμεκλιματιστικό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντου-
λάπα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα180€.

Κωδ.23133ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Μικρόδυα-
ράκι59τ.μ.,καθ.κατασκευή2002,2υ/δ,1
οςόροφος ,βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογα
συντηρημένο,νεοαναγειρόμενοκαισίγουρα
επιμελημένηςκατασκευής,έχειδύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης , ενεργειακήςκατηγορίας
Γ,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,η
ατομικήμεκλιματιστικό,έχειεπίσηςδυνατό-
τηταστάθμευσηςκαιτομίσθωματου200€.
Από15/8/18ελεύθερο.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

Κωδ:23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω,Κήπο
ωραίοκαιΤζάκι,με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.Από1/8/18ελεύθερη.

Κωδ.24132ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Διαμέρισμα
85 τ.μ., κατασκευή 2009, 2 υ/δ, 3 ος ό-
ροφος, η θέα τουμοναδική,σεπερίοπτη
θέση,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεμπάνιο
κόσμημα,συνθετικά κουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρη-
τές,θωρακισμένηπόρτα, έχει κλειστόατο-
μικόπάρκινγκ32τ.μ.,καιμίααποθήκηστο
υπόγειο,όχισεκατοικίδια,ενοίκιο260€.Θα
είναιελεύθεροαπό10/8/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

γιανούςΒέροιας 116 τ.μ. κομπλέ ανακαι-
νισμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμε
τζάκι ενεργειακό ,μεηλιακόθερμοσίφωνα
και3μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπως
είναι , μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμί-
σθωματα270€.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο ,1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους, και
2WC.Είναι κατασκευασμένο το1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC.Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι
διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειΠροαύλιο τοδε
Μίσθωματου290€.Τογραφείομαςδιαθέ-
τει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας65 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροενιαίο,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάλη
βιτρίνα . -Τιμήπολύπολύ χαμηλή μόνο
110€.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

συνολικής επιφάνειας18 τ.μ.ανωτ.  ύψος
αυτ/του1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη,μεσυνθετικάκουφώματα
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατα-
σκευής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώ-
σεων,πολυτέλειακαι ζεστασιά.Έχειπολύ
ωραίοσαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,μίααποθήκηκαι
μεδύομπάνια.Διαθέτεικαιθέσηστάθμευ-
σηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
το διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 172
τ.μ.στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι
1WC. ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠε-
τρέλαιοηευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη
καιμεεντυπωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπου διαχέεται στο χώρο, με
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμιακαικλειστόπάρκινγκ.Εντυπωσιακοί
χώροιυποδοχήςκαιπροτείνεταισεαπαιτη-
τικούςαγοραστές.Τιμή260.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-
τοικία120τ.μ.,στηΦυτιά,νόμιμημε40τ.μ.
αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπεδοστο
κέντρο του χωριού ,πωλείται όπως είναι
επιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπεδα,δι-
αθέτημίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
βλέπειόλοντονκάμπο,άψογασυντηρημέ-
νη,γεωμετρικάδομημένη,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
διαθέτειπαραδοσιακό τζάκι και ευρίσκεται

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

υπόγειααποθήκη,μεγάλημεάδειακαιγια
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των
,κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπό-
γειο,ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976, είναι ανακαινισμένοι και
σεπολύκαλήκατάσταση , τιμή εξαιρετικά
χαμηλήμόνο50.000€όλα.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ., καιμε110 τ.μ.υπόγειο τοοποίο επι-
κοινωνείμε εσωτερικό υδραυλικόανελκυ-
στήρα,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,
ισόγειο,νεόδμητο,σεεξαιρετικήκατάσταση
και καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλάτζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομική
θέρμανσηπετρελαίου, σεπολύ καλή γει-
τονιά, κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

Κωδ:13689 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγά-
λο κατάστημασυνολικής επιφάνειας 900
τ.μ.σε τρία επίπεδα . Ισόγειο300 τ.μ.1ος
300τ.μ.καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:
350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,αμφιθεα-
τρικό, κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

τ.μ.,σπάνιο ,με εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στη θέα , αμφιθεατρικό οικόπεδοφιλέτο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφα-
σιστικόαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,25.000€.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολι-
κήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στην
οδόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,
μεσυντ.  δόμησης0,8 , άρτιο και οικοδο-
μίσημο,μοναδική ευκαιρία , τιμή70.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

ΕπιχείρησηστηΒέροιαστοχώρο τουφα-
γητού,μεπολλάχρόνιαεμπειρίακαιφήμη
εξαιρετική.Γιαλόγουςαποχώρησηςαπότην
πόλημας διατίθεται σε επαγγελματία του
είδους.Τομέγεθοςτης80τ.μ.μέσακαι60
τ.μ έξω.Θέσειςκαθισμάτων72και ενοίκιο
750€.Τιμήπώλησηςστις40.000€.υπόδειξη
μόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,
γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία, σε τιμήπράγματι χαμηλή, μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαμερικήα-
πασχόλησησε οδοντιατρείο.Τηλ.
επικοινωνίας:6946145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για η-
μιαπασχόληση στο αρτοποιείο
ΤΑΝΟΣ στη Βέροια. Τηλ.: 6982
643134. Ώρες επικοινωνίας 8
με11.

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-

σκευαστήριοτροφίμωνστοΜα-
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.

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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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει

τοκαλοκαίριπαιδιάπουθα
φοιτήσουν στηνΑ΄ και Β΄
Δημοτικού για ομαλή μετά-
βαση στην γραφή και ανά-
γνωση.Τηλ.:6974198050.

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 καναπέςχώμαμωβ τμή
150 ευρώ. -Κρεβάτι μονό
μετοστρώμα.Τιμήευκαιρί-
αςγιαόλα400ευρώ.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 γνωρι-

μία κυρίααπό50 έως55 ε-
τώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6974862936.
ΚΥΡΙΟΣσοβαρός70ετών

ζητάγνωριμίαμεκυρίααπό
55 έως65 ετώνγιασοβαρή
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

Μια από τις χειρότερες 
τραγωδίες βιώνει

 η Ελλάδα. 
Σοκάρει, ώρα με την ώρα, 

η αύξηση του 
αριθμού των νεκρών 

από την μεγάλη πυρκαγιά 
στην Αττική. 

Ανείπωτη τραγωδία, 
εικόνες που τρυπάε 

το μυαλό και την καρδιά!
Σήμερα ξημέρωσε η 

δεύτερη μέρα, με την
 προσευχή όλων μας, 
να σταματήσει εδώ η 

τραγική πραγματικότητα...
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