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Ας μπει «χειρόφρενο»
στον κατήφορο των 

τροχαίων παραβάσεων
 Η ανακοίνωση των τροχονομικών παραβάσεων 
για τον Ιούνιο στην Ημαθία φτάνει τις 869 και 
μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος για υπερβολική 
ταχύτητα, πρέπει να είναι ένα καμπανάκι για 
όλους τους οδηγούς. Το θετικό είναι ότι δεν 
υπήρξε απώλεια ζωής ή σοβαρός τραυματισμός, 
αλλά με τόσο υψηλά νούμερα παραβατικότητας 
του ΚΟΚ, είναι θέμα τύχης ότι δεν είχαμε κάτι 
δυσάρεστο. Εύστοχα η διεύθυνση της τροχαίας 
επισημαίνει τις βασικές «πληγές» που είναι το 
αλκοόλ, αλλά και το κινητό που χωρίς να φαίνεται 
άμεσα, είναι η αιτία για την πρόκληση πολλών 
ατυχημάτων. Επίσης επικεντρώνεται σε οδηγίες 
που οφείλουν να δίνουν οι γονείς προς τα παιδιά, 
προκειμένου να γίνει συνείδηση στα παιδιά η σωστή 
κυκλοφοριακή συμπεριφορά από την μικρή ηλικία. 
Οι χαλεποί οικονομικοί καιροί καταρχήν πρέπει να 
συνετίσουν τους οδηγούς, αφού τα πρόστιμα και 
οι διοικητικές κυρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Το 
σημαντικότερο όμως είναι ότι λάθη και παραλείψεις 
της στιγμής μπορεί να αποβούν μοιραία, γι ‘αυτό 
με περισσότερο νου οι οδηγοί και ακολουθώντας 
μερικές  βασικές αρχές δεν θα παίζουν την ζωή τους 
«ρωσική ρουλέτα». Είναι αδιανόητο εξαιτίας μιας 
απερισκεψίας της στιγμής να «πληρώνεται» τόσος 
φόρος αίματος στην άσφαλτο.  
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Μαύρο καλοκαίρι…
Χαλαέικαιπά-

λι ο καιρός που
δεν λέει να στα-
θεροποιηθεί το
φετινό καλοκαίρι
το οποίο αφήνει
βαρύκαιπένθιμο
αποτύπωμα, α-
πόπυρκαγιέςκαι
πλημμύρες πα-
ράλληλα.

Το νέο έκτα-
κτο δελτίο επι-
δείνωσης καιρού
που ισχύει από
σήμεραγιασήμε-
ρα και αύριοΠα-
ρασκευή 27 Ιου-
λίου προβλέπει
βροχές και καται-
γίδες σε αρκετές
περιοχές της χώ-

ραςκαιθαείναικατάτόπους ισχυρέςενώδεναποκλείεταινα
συνοδεύονταιαπόχαλαζοπτώσειςκαιπολύισχυρούςανέμους.

Από τηνΠολιτική Προστασία παρακαλούνται οι πολίτες
να λάβουν υπόψη τους τοΈκτακτοΔελτίο για τον ασφαλή
σχεδιασμό τωνμετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους.
Παράλληλα,ηΑυτοτελήςΔιεύθυνσηΠολιτικήςΠροστασίαςτης
ΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίαςσυνιστάστουςπολίτες να
είναι ιδιαίτεραπροσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψημέτρων
αυτοπροστασίας από κινδύνουςπουπροέρχονται από την
εκδήλωσητωνέντονωνκαιρικώνφαινομένων.

Σιγή ενός λεπτού και… Ζάεφ
-Τη συμπαρά-

σταση όλου του
Σώματος στους
πληγέντεςαπότην
φονικήφωτιάστην
Αττική, δήλωσε το
Δημοτικό Συμ-
βούλιο Βέροιας,
τοοποίοσύσσωμο
τίμησε τη μνήμη
των νεκρών με ε-
νόςλεπτούσιγή.

-Την οικονομι-
κήπροσφορά του
Ζάεφ στους πυ-
ρόπληκτους της
Αττικής σχολίασε
θετικάοκ.Μαρκούλης,στηχθεσινήσυνεδρίαση.

Καιαμέσωςήρθε,μεπικρόχιούμορ,ηατάκατουπροέδρουτουΤριλόφουκ.Καραγιάννη:«Κοτζάμόνομαπήρε,να
μηνδώσεικαι100χιλιάρικα;».

100 Χρόνια Βεροιώτικου Προσκοπισμού
1988. ΣυνάντησηΣτελε-

χώνΤοπικήςΕφορείαςΒέ-
ροιας.Κωστοχώρι.Τοπικός
ΈφοροςΘανάσηςΣταντζος.
Πρώτη σειρά επιτελείοΤΕ
Μπάμπης Παπαδόπου-
λος,ΑΣ3ου,ΜιχάληςΑδα-
λογλου ΑΣ1ου, Θανάσης
ΣταντζοςΤΕΒεροιας,Νίκος
Ουσουλτζογλου, Μιχάλης
Κορδονιδης, Νίκος Καρα-
μανλiδής ΑΣ5ου, Ιωσήφ
Κιοσεογλου,ΣωκράτηςΚιο-
σεογλου,ΜερόπηΤσελιου,
ΔέσποιναΜητακου,Γιάννης
ΚαπετάνιοςΑΣ2ου,Σπύρος
Θεοδωρίδης,ΜάνοςΤαυρο-
γλου,ΔημήτρηςΑδαλογλου,
ΘόδωροςΑξoύριστος, Ο-
λυμπία Τσιγκα, Χαρούλα
Αξουριστου, Νίκη Κιιμηκη,
Ασβεστας Γιώργος, Γιάν-
νηςΔημόπουλος,Θανάσης
Γκαιτατζής ,ΛευτέρηςΣπύ-
ρου,ΛάζαροςΜητακου.

Ένας γαλαξίας παιδιών
ήθουςκαιπροσφοράς.

Μερικοίέχουνφύγειαπότηνζωή,άλλοιέχουνξεπεζέψεικάλλοιδιάγουνλαμπρέςσταδιοδρομίεςστηνΕλλάδαη
στοΕξωτερικό.Όλοισυμμετέχουνστιςεπετειακέςεκδηλώσειςτων100χρόνων!

(ΑρχείοΔημήτρηΤόλιου)

ΜήνυσηκατέθεσεχθεςοΣτ.Διαμάντης
κατάΠ.Παυλίδηκαικατάπαντόςυπευθύνου

ΧθεςτοπρωίοπρόεδροςτουΚΑΠΑΣτέργιοςΔια-
μάντης,προσήλθεστηνεισαγγελίαΒέροιαςκαικατέθε-
σεμήνυσηκατά τουΠαύλουΠαυλίδη και κατάπαντός
υπευθύνου. Να θυμίσουμε ότι είχαν προηγηθεί οι κα-
ταγγελίεςστοδημοτικόσυμβούλιογιαπρομήθειαυγρών
καυσίμων σε ποσότητες άνω των απαιτούμενων, σε
κτιριακέςεγκαταστάσειςδομών,ευθύνηςτουΚΑΠΑλκα-
θώςκαιγιασυνθετικούςτάπητεςαθλητικώνχώρωνπου
δεντοποθετήθηκανποτέ.Υπήρξεένασήριαλδημόσιων
δηλώσεων εκατέρωθεν και σε εκείνο το σημείο είχαμε
γράψειότιανυπάρχουνστοιχείααςκατατεθούνστιςαρ-
μόδιεςαρχέςγιαναδιερευνηθούνκαινααποδοθούνευ-
θύνεςανκαιόπουυπάρχουν.Απ’ότιφαίνεταιτοδικαστι-
κό«παιχνίδι»μόλιςάρχισε,αφούκαιοΠαύλοςΠαυλίδης
είχεαναφέρειότιθαστραφείδικαστικάκατάτουΣτέργιου
Διαμάντη,κάτιπουδενέχειγίνειμέχριστιγμής…

ΤηνΠαρασκευήημεγαλύτερησεδιάρκειαέκλειψη
τηςΣελήνηςγιατον21οαιώνα

ΤηνΠαρασκευή27ΙουλίουθαέχουμετημεγαλύτερησεδιάρκειαέκλειψητηςΣελήνηςγιατον21οαιώνα.Απότις22
καιμετάθατηνπαρατηρούμεμετηλεσκόπιααπότοπάρκοτηςΝάουσας.Παράλληλαθαπαρατηρούμεκαιτηνπαρέλαση
τωνπλανητώνΔία,ΚρόνουκαιΆρη.Σανξεναγόςθαείναιοαστρονόμος/αστροφυσικόςΧαρίτωνΤομπουλίδηςκαιμαςκα-
λείόλους…Είμαστεευπρόσδεκτοι,μεήχωρίςτηλεσκόπια.
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Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δήμαρχος για την πικρία Παντελεήμονα: «Δεν μου πέρασε από το μυαλό 
ότι ο πρόεδρος εννοούσε τον δικό μας Μητροπολίτη και εμένα…»

«Ούτε που μου πέρασε από το μυαλό ότι ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου εννοούσε τον δικό μας Μητροπολίτη και εμένα όταν έλεγε 
για χρηματισμούς. Και εξακολουθώ να έχω την ίδια άποψη…» Τα παρα-
πάνω δήλωσε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης, αναφερόμενος στην προηγούμενη συνεδρίαση 
που συζητήθηκε πολύ.

«Ο Μητροπολίτης είπε στη συνέντευξή του ότι ένας από τους συν-
διοργανωτές του συλλαλητηρίου της Βέροιας ήταν ο δήμος. Άλλοι ήταν 
που δεν θέλανε να το πουν…» είπε ο Νίκος Μπέκης, προτρέποντας τον 
δήμαρχο να μην ξοδεύει το κύρος του θεσμού σε οποιαδήποτε εκδήλω-
ση και να εξετάζει πού πηγαίνει.

«Με ποια απόφαση δημοτικού συμβουλίου διοργάνωσε ο δήμος 

συλλαλητήριο στη Βέροια;» ρώτησε αμέσως μετά ο κ. Μαρκούλης και 
πρόσθεσε: «Η ατολμία του δημάρχου ήταν η πηγή της διαφωνίας Τσα-
παρόπουλου-Μητροπολίτη…» 

«Δεν ήταν διοργανωτής ο δήμος, την εξέδρα και την πλατεία παρα-
χώρησε στους διοργανωτές…» απάντησε ο δήμαρχος, σημειώνοντας 
ότι ουδέποτε είπε κάτι τέτοιο ο Μητροπολίτης.

Δύο κρούσματα ιού
 του δυτικού Νείλου στην περιοχή μας

Δύο κρούσματα του ιού του δυτικού Νείλου υπάρχουν ήδη στην πε-
ριοχή μας, σύμφωνα με τον γιατρό και δημοτικό σύμβολο Χρήστο Κού-
τρα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. «Είναι μια ίωση που 

το 80% δεν κάνει πυρετό, αλλά το 1% κάνει μηνιγγίτιδα και μεταδίδεται 
από μολυσμένο κουνούπι. Δεν υπάρχει θεραπεία ούτε εμβόλιο..» τόνισε 
ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής, ζητώντας τήρηση των μέτρων 
από τους προέδρους των κοινοτήτων.

Χρ. Κούτρας: «Καρκινοβατεί η επέκταση του Νοσοκομείου Βέροιας»
Στο ζήτημα του έργου επέκτασης του νοσοκομείου Βέροιας ανα-

φέρθηκε επίσης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, 
ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής Χρήστος Κούτρας, υπογραμμί-
ζοντας ότι το έργο καρκινοβατεί. Ζήτησε μάλιστα πίεση προς το υπουρ-
γείο για την επίσπευση των εργασιών.

«Θα είχαν τελειώσει οι εργασίες αν ενδιαφερόταν το υπουργείο» 
σχολίασε ο κ. Κούτρας.

«Ζωηροί» οι οδηγοί της Ημαθίας 
-869 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

τον Ιούνιο, με πρώτη, την υπερβολική ταχύτητα
Κάνοντας τη ζωή μας πιο 

εύκολη οδηγώντας τα αυτοκίνη-
τά μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πως η οδική ασφάλεια είναι υ-
πόθεση όλων μας. Παρόλα αυ-
τά, μόνο τον μήνα Ιούνιο στην 
Ημαθία, έγιναν 869 παραβάσεις 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στο νομό 
Ημαθίας τον περασμένο μήνα, 
βεβαιώθηκαν επικίνδυνες τρο-
χονομικές παραβάσεις, που ο 
αριθμός τους φτάνει τις 869 (!), 
ενώ  σημειώθηκε ένα τροχαίο 
ατύχημα με αποτέλεσμα τον ε-
λαφρύ τραυματισμό ενός ατό-
μου.

Αναλυτικά, κατά φθίνουσα 
σειρά, σύμφωνα με στοιχεία της 
Αστυνομίας, σημειώθηκαν 362 
παραβάσεις λόγω υπερβολικής 
ταχύτητας, 238 παραβάσεις ε-
παγγελματικών οχημάτων και 
62 παραβάσεις για τη μη χρήση 
ζώνης ασφαλείας. Στην περί-
πτωση των δικύκλων, οι παραβάσεις για τη μη χρήση προστατευτικού 
κράνους έφτασαν τις 60, ενώ οι περιπτώσεις μέθης ήταν 52. Ακόμη, 
υπήρξαν 41 παραβάσεις ΚΤΕΟ και 32 για αντικανονικό προσπέρασμα. 
Τέλος, οι αντικανονικοί ελιγμοί ήταν 10, ενώ η παραβίαση ερυθρού 
σηματοδότη και η παραβίαση προτεραιότητας ήταν επτά και μία αντί-
στοιχα.

 Η Ελληνική Αστυνομία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα 

ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει 
στη μείωση των τροχαίων οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει 
και σε σχετική της ανακοίνωση,  οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις 
διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και 
προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προ-
σωπικού της Τροχαίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει, αρχικά, να 
μάθουμε και να εφαρμόζουμε τον Κ.Ο.Κ. και να έχουμε διαρκώς τετα-

μένη την προσοχή μας κατά την οδήγηση, όπως επίσης και τον έλεγχο 
του οχήματος. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι όταν «πιάνουμε 
τιμόνι», απαγορεύεται να έχουμε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά 
ή να παραβιάζουμε τα όρια της ταχύτητας. Φοράμε ΠΑΝΤΟΤΕ ζώνη 
ασφαλείας και τοποθετούμε τα παιδιά σε παιδικό ειδικό κάθισμα στο 
πίσω μέρος του αυτοκινήτου, φορώντας και πάλι ζώνη ασφαλείας. Στην 
περίπτωση που είμαστε πάνω σε μηχανή ή οδηγούμε μηχανή, φοράμε 
πάντα κράνος. Δεν παραβιάζουμε ποτέ και για κανένα λόγο το κόκκινο 
φανάρι και σταματάμε πάντα στο STOP για να δώσουμε προτεραιότητα. 
Δεν απαντάμε στο κινητό μας τηλέφωνο, ούτε κάνουμε οι ίδιοι κλήση 
από αυτό κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Τέλος, σε περίπτωση ελέγχου 
ή οποιασδήποτε άλλης περίστασης, σεβόμαστε πάντα τα σήματα και τις 
υποδείξεις των τροχονόμων. 

Το πιο σημαντικό απ’ όλα, δε, είναι να μάθουμε τους κανόνες κυκλο-
φοριακής αγωγής στα παιδιά μας, έτσι ώστε να γίνουν συνειδητοποιη-
μένοι πολίτες και, κατόπιν, οδηγοί. Το παιδί πρέπει να μάθει να σταματά 
πάντοτε στην άκρη του πεζοδρομίου, πριν περάσει στην απέναντι πλευ-
ρά του δρόμου, καθώς επίσης να μάθει να ελέγχει προσεκτικά αριστερά 
και δεξιά το δρόμο και να τον διασχίζει μόνο όταν θα είναι απόλυτα 
σίγουρο ότι δεν περνούν αυτοκίνητα. Είναι αναγκαίο να μάθουμε στο 
παιδί μας να αντιλαμβάνεται σωστά πότε ένα όχημα είναι  μακριά ή 
κοντά του. Μια κακή εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Κρατάμε 
πάντα από το χέρι το παιδί μας, που πρέπει να βαδίζει στην εσωτερική 
πλευρά του πεζοδρομίου και του  μαθαίνουμε ότι ακόμα και στις διαβά-
σεις των πεζών πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικό.  Ιδίως τις βραδινές 
ώρες, το κίτρινο χρώμα στα ρούχα του παιδιού ή τα  αντανακλαστικά 
αυτοκόλλητα, βοηθούν τους οδηγούς να αντιληφθούν  καλύτερα την 
παρουσία του στο δρόμο.

Η σωστή διαπαιδαγώγηση από μικρή ηλικία σε θέματα κυκλοφορια-
κής αγωγής είναι -πέρα για πέρα- σημαντική και απαραίτητη, έτσι ώστε 
να μπορούμε να μιλήσουμε για σωστούς και υπεύθυνους οδηγούς, για 
ομαλή και «ακίνδυνη» οδήγηση. Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων 
μας.
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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 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     26/7/18 - 1/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Προς την Π.Ε Ημαθίας
Ευχαριστήριο για το 14ο Αντάμωμα 

Χορευτικών 
Συγκροτημάτων στο Ξηρολίβαδο

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια την Περιφερει-
ακή Ενότητα Ημαθίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κύριο Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο για την κάλυ-
ψη μέρους των εξόδων της φετινής κορυφαίας για το χωριό μας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με 
τεράστια επιτυχία το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 στην πλατεία του χωριού.

       Το Δ.Σ. 

Δημιουργία internet hot spot στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολι-

βάδου αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει δημόσια το Δήμο Βέ-
ροιας και την τεχνική του υπηρεσία 
για την υλοποίηση της υπόσχεσής 
του για τη δημιουργία INTERNET 
HOT SPOT στο κτίριο του Π.Ο.Ξ., 
όπου μικροί και μεγάλοι θα μπο-
ρούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Την Τρίτη 24 Ιουλίου 
2018 με τη βοήθεια τεχνικού της 
COSMOTE έγινε η πρώτη σύνδεση 
των κατοίκων του χωριού στο ελεύ-
θερης πρόσβασης σημείο στο κτίριο 
του Πολιτιστικού Ομίλου. Η κάλυψη 
είναι περιορισμένη προσωρινά, αλ-
λά με την προσθήκη της κεραίας τις επόμενες εβδομάδες αυτή θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος του χωριού 
εξυπηρετώντας πολλούς περισσότερους κατοίκους.      

       Το Δ.Σ. 

Στο Ξηρολίβαδο
 η κινητή μονάδα 

της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
Για μια ακόμη χρονιά μικροί 

και μεγάλοι κάτοικοι του Ξηρο-
λιβάδου, είχαν τη δυνατότητα 
να δανειστούν βιβλία από την 
κινητή μονάδα της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης της 
Βέροιας που στάθμευσε στο 
κτίριο του πολιτιστικού Ομίλου 
την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 το 
πρωί. Ο Πολιτιστικός Όμιλος 
σε συνεργασία με τη Δ.Κ.Β.Β. 
οργάνωσε και φέτος επίσκεψη 
της μονάδας και ένα πλήθος 
μικρών παιδιών αλλά και με-
γαλύτερων σε ηλικία φίλων του 
βιβλίου αγκάλιασαν με τη συμ-
μετοχή τους τη δράση αυτή. Υ-
πενθυμίζουμε ότι η επιστροφή 
των βιβλίων θα γίνει στην επό-
μενη επίσκεψη της κινητής μο-
νάδας στις 24 Αυγούστου 2014 
στο Ξηρολίβαδο ή στη Βέροια 
στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλι-
οθήκης με την επισήμανση ότι 
τα βιβλία προέρχονται από την 
κινητή μονάδα.   

Αναβάλλεται ο ετήσιος 
καλοκαιρινός χορός στη Βεργίνα

Ο πολιτιστικός Σύλλογος της Βεργίνας «Αιγές» ανακοινώνει  ότι λόγω των τραγικών γεγονότων των 
φονικών πυρκαγιών που έπληξαν τους συνανθρώπους και την χώρα μας, ο ετήσιος καλοκαιρινός χο-
ρός του Συλλόγου που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 αναβάλλεται. 

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

«ΑΚΟΥ ΒΡΕ ΣΤΡΑΤΟ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΆΛΣΟΥΣ 
Ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου τραγουδούν 

τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πατέρα τους!

-Το Σάββατο
 28 Ιουλίου

Ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου τιμούν τη μεγάλη 
και σημαντική καλλιτεχνική πορεία του πατέρα τους 
Στράτου Διονυσίου και ερμηνεύουν τις κορυφαίες λαϊκές 
επιτυχίες του, που τραγουδήθηκαν, χορεύτηκαν και α-
γαπήθηκαν τόσο πολύ από το ελληνικό κοινό.

Αξέχαστα τραγούδια του σπουδαίου λαϊκού ερμη-
νευτή που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι, όπως: 
«Άκου βρε φίλε», «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», «Τα 
πήρες όλα», «Ο Σαλονικιός», «Με σκότωσε γιατί την α-
γαπούσα», «Εγώ ο ξένος», «Της γυναίκας η καρδιά»...

Μία συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στο μεγάλο ερ-
μηνευτή που έδωσε ψυχή στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, 
το Σάββατο 28 Ιουλίου στη Βέροια, στις 9.30 μ.μ.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 8€ προπώληση . 10€ πόρτα.
Προπώληση  XΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ 2331078100 ΕΠΙ-

ΚΑΙΡΟ 2331024612 ΜΠΡΙΚΙ 233120201 ΣΤΑΣΟΥ ΜΥ-
ΓΔΑΛΑ 2331120327



Υπεγράφη στο 
Δημαρχείο Αλεξάν-
δρειας η πολυαναμε-
νόμενη σύμβαση για 
την κατασκευή του 
αποχετευτικού δι-
κτύου της δημοτικής 
ενότητας Μελίκης σε 
ιδιαίτερα ζεστό κλί-
μα από το Δήμαρχο 
Αλεξάνδρε ιας κο 
Παναγιώτη Γκυρίνη, 
τον Πρόεδρο της 
Δημοτικής Επιχείρι-
σης Ύδρευσης Δή-
μου Αλεξάνδρειας κο 
Θεόδωρο Μπασδε-
κόπουλο και από το 
νόμιμο εκπρόσωπο 
της Αναδόχου Εται-
ρείας, κο Κυριάκο 
Χαιδεμένο.

 Το εσωτερικό δί-
κτυο αποχέτευσης  θα οδηγεί τα λύματα με βαρύτητα 
προς τον χώρο της νέας μονάδας επεξεργασίας λυ-
μάτων ώστε να επεξεργάζονται και να αδρανοποιού-

νται. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται σε  
€2.196.371,10 και η 
χρηματοδότηση του 
προέρχεται από το 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
και συγκεκριμένα α-
πό το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδο-
μές Μεταφορών, Πε-
ριβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη 2014-
2020».   

Ο Δήμαρχος Αλε-
ξάνδρειας τόνισε για 
το έργο:  

«Η συμβασιοποίη-
ση του αποχετευτικού 
έργου της Δημοτικής 
Κοινότητας Μελίκης 
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 
δείχνει ότι πατάμε γε-
ρά στα πόδια μας και 
θέτουμε τις βάσεις 
για άμεση βελτίωση 
των συνθηκών διαβί-
ωσης των συμπολι-
τών μας  ιδιαίτερα σε 
μια δύσκολη οικονο-
μικά και πολιτικά πε-
ρίοδο. Πρόκειται για 
ένα ουσιώδες έργο 
υποδομής που μετά 
από καθυστέρηση ε-
τών, θα αναβαθμίσει 
επιτέλους το  τοπικό 
περιβάλλον, καθώς  
προστατεύεται ο υ-
δροφόρος ορίζοντας 
και οι φυσικοί πόροι. 
Σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα οι 
υφιστάμενοι βόθροι 
της Μελίκης θα α-
ποτελούν παρελθόν 
αφού για μια ακόμη 
φορά αποδεικνύεται 
πως με σωστή και 
σοβαρή επιστημονική 
δουλειά χωρίς μεγα-
λοστομίες και φανφά-

ρες,  η Διοίκησή μου και εγώ προσωπικά κάνουμε πραγ-
ματικότητα την κατασκευή έργων πνοής για την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου των πολιτών μας. Ο Δήμος Αλεξανδρεί-
ας κοίτα στο μέλλον και αλλάζει». 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕ-
ΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου και 
της Κωνσταντινιάς, το γένος Ντί-
κου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στην Πατρίδα Ημα-
θίας και η ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
του Γεωργίου και της Αγγελικής, 

το γένος Κουπίδη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στην Πατρίδα 
Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
του Γεωργίου και της Φανούλας, το 
γένος Νικολαΐδου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΜΠΑ-
ΡΕΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του Νικολάου 
και της Αθανασίας, το γένος Βά-
κουλη, που γεννήθηκε στην Στοκ-

χόλμη Σουηδίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκει-
ται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Αναλήψεως - Αγ. Νεκταρίου 
Παπάγου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ του Μίνωος Νικολάου και της 
Μαρίας, το γένος Κατσικάκη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στην Αλε-
ξανδρούπολη και η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Μιχαήλ και της 

Βασιλικής, το γένος Κόλβατζη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγίας Κυριακής Αλεξανδρούπολης.

Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. στηρίζει 
τον αγώνα για την 

περίθαλψη των ζώων στην 
πυρόπληκτη Αττική

Συναισθανόμενη 
την κρισιμότητα  της 
κατάστασης και  συν-
δράμοντας έμπρακτα 
στον αγώνα των κα-
τοίκων και των εθελο-
ντών στις πυρόπλη-
κτες περιοχές της Ατ-
τικής, η Ελληνική Βι-
ομηχανία Ζωοτροφών 
- εταιρεία μέλος του 
ομίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ, 
ενισχύει τις προσπά-
θειες του δικτύου ε-
θελοντών διάσωσης 
και περίθαλψης ζώων 
στις πληγείσες περι-
οχές. 

Πιο συγκεκριμένα, 
το πρωί της Τετάρτης 
25 Ιουλίου 2018, από 
το εργοστάσιο παρα-
γωγής στο Πλατύ Η-
μαθίας εστάλη στον 
Φιλοζωικό Σύλλογο 
Ραφήνας – Πικερμίου 
“Πήγασος”, μία παλέ-
τα σκυλοτροφών πλή-
ρους σύνθεσης. 

Τη μεταφορά ανέλαβε, αδαπάνως, η εταιρεία “COSMOS Μεταφορική”. 
Μπροστά στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει την πατρίδα μας, η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. δεν θα 

μπορούσε να μείνει αμέτοχη.

Στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας 

Υπογράφηκε η σύμβαση για 
κατασκευή αποχετευτικού 

δικτύου στη Μελίκη 
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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 Μητροπολί-

της Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων:

 Την Πέμπτη 26 Ιουλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής Μελίκης.

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

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος 
του Ιαματικού. Μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας θα δεχθεί ευ-
χές για τα ονομαστήρια του στο 
Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως 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:

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



Τεράστια είναι η κινη-
τοποίηση των πολιτών 
στη Νάουσα, και γενικό-
τερα στο νομό Ημαθίας, 
με δεκάδες πολίτες να 
προσέρχονται στα κα-
τά τόπους σημεία για να 
προσφέρουν έστω και 
μία μικρή βοήθεια σε 
μια μεγάλη καταστροφή, 
σε μία ανείπωτη τραγω-
δία.

Στην Εύξεινο Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας συλ-
λέγονται καθημερινά 
είδη πρώτης ανάγκης 
και φάρμακα στις ώρες 
9.30- 1.30 στη Γραμ-
ματεία του Συλλόγου 
(Χατζηγρηγοριάδη 30). 
Όπως μας δήλωσε η Γραμματέας του Συλ-
λόγου, κα Βάσω Καραγιαννίδου, η προσφο-
ρά του κόσμου είναι τεράστια. Προσέρχεται 
πλήθος κόσμου στο Σύλλογο- ακόμα και 
ομάδες, σωματεία και εταιρίες. Συγκεκριμέ-
να, απ’ ότι πληροφορηθήκαμε, αναμένεται 
να προσφέρει τη δική της βοήθεια και  η 
ομάδα του Ζαφειράκη, καθώς και το ΚΤΕΟ 
Νάουσας. 

Η ατομική συνεισφορά είναι, επίσης, με-
γάλη και μάλιστα οι πολίτες τηλεφωνούν 
διαρκώς στην Ε.Λ.Π.Ν. για να μάθουν για 
τις νέες ανάγκες και ελλείψεις των πυρό-
πληκτων της Αττικής. . Συγκινητική είναι 

και η βοήθεια των εθελοντών πολιτών στη 
συσκευασία των τροφίμων, ανάμεσα στους 
οποίους βρίσκονται και μικρά παιδιά!

Ο Πρόεδρος της Ε.Λ.Π.Ν., κ. Φώτης Φα-
νιάδης, μας δήλωσε ότι, αφού συσκευα-
στούν τα δέματα ανά κατηγορία, στέλνονται 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ του Αμαρουσίου καθημερινά 
με την ACS, απ’ όπου διανέμονται στις πλη-
γείσες περιοχές. Η κινητοποίηση του κό-
σμου είναι μεγάλη και υπάρχει μεγαλύτερη 
ανάγκη για φαρμακευτικά είδη, τονίζει ο κ. 
Φανιάδης.

Σημαντική είναι και η ροή των πολιτών 
στα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων 
του νομού μας. Συγκεκριμένα, στο Γενικό 

Νοσοκομείο Νάουσας, το κάλεσμα 
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας έ-
χει βρει πλήθος 
ανταποκριτών, ε-
θελοντών και μη, οι 
οποίοι δίνουν το αί-
μα τους καθημερινά 
για να βοηθήσουν 
τους τραυματίες και 
εγκαυματίες των 
πυρκαγιών της α-
νατολικής Αττικής. 
Οι προϊστάμενες 
του τμήματος αι-
μοδοσίας επιση-
μαίνουν ότι υπάρ-
χει επάρκεια και 
οι αιμοδότες είναι 
πολλοί, είτε εθε-
λοντές αιμοδοσίας 
είτε απλοί πολίτες. 

Τα δείγματα στέλνονται στο Εθνικό 
Κέντρο αιμοδοσίας, το οποίο είναι 
ένα εθνικό δίκτυο, και στη συνέχεια 
αντικαθιστώνται. 

Όποιος ενδιαφέρεται να δώσει αί-
μα στην πόλη της Νάουσας, μπορεί 
να προσέλθει καθημερινά στο τμήμα 
αιμοληψίας του Νοσοκομείου και ώ-
ρες 09:00- 13:00 και 17:00-19:00, και 
το Σαββατοκύριακο 09:00-13:00.

Η Αττική μάς χρειάζεται. Άνθρω-
ποι σαν κι εμάς χάνουν οικογένεια 
και σπίτια. Μία μικρή συνεισφορά 
είναι αρκετή, για να κάνει τη ζωή των 
ανθρώπων αυτών λίγο πιο εύκολη. 

Έλλη Πολάκη 
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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 ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ του Νικολάου και της 
Καλλιόπης, το γένος Γκαλιμάνη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ 
του Κων/νου και της Κυριακής, το 
γένος Ανδρεάδη, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στη Δημοτική 
Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοχωρίου 
του Δήμου Νάουσας.

Δήμος Νάουσας: μεγάλη η κινητοποίηση των πολιτών 
για βοήθεια  στους πυρόπληκτους της Αττικής

-Αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας
-Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας



Ποιες είναι οι ανάγκες
Η ανάγκη δημιουργίας δικτύου εθελο-

ντών όλων των ειδικοτήτων, για τη στήρι-
ξη των πληγέντων και την αποκατάσταση 
της λειτουργίας της περιοχής, είναι αυτό 
που προέχει σύμφωνα με επίσημες ανα-
κοινώσεις αρμοδίων φορέων των περιο-
χών της Αττικής που επλήγησαν από την 
πρωτοφανή φονική φωτιά, που μετράει 
πάνω από 80 νεκρούς μέχρι στιγμής  και 
εκατοντάδες  αγνοούμενους και τραυμα-
τίες

Υπερκαλύφθηκαν προς το παρόν οι 
ανάγκες σε τρόφιμα και ρούχα

Έκκληση προς στους πολίτες να μην 
συγκεντρώνουν άλλα τρόφιμα, νερά και 
ρουχισμό καθώς υπάρχει υπερπροσφο-
ρά και είναι αδύνατη η διαχείριση του 
όγκου της απηύθυνε ο δήμαρχος Ραφή-
νας – Πικερμίου κ. Βαγγέλης Μπουρνούς.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, 
Γιώργος Πατούλης, «είναι συγκινητική η 
προσφορά των συμπολιτών μας για τους 
πληγέντες και τους ευχαριστούμε θερμά 
για την άμεση ανταπόκρισή τους. Τους 
παρακαλούμε να διακόψουν σε αυτή τη 
φάση τη συγκέντρωση τροφίμων, νερού 
και ρουχισμού. Όπως ενημερώθηκα από 
το δήμαρχο κ. Μπουρνούς και τον αντι-
δήμαρχο κ. Κοκκόλη, η προσφορά είναι 
τόσο μεγάλη που είναι αδύνατο να διαχει-
ριστεί. Σε συνεργασία με το δήμο και στο 
πλαίσιο της έκτακτης συνεδρίασης του 
Δ.Σ. της ΚΕΔΕ σήμερα στις 11 το πρωί 
στη Ραφήνα θα καταρτιστεί κατάλογος με 
τις ανάγκες των πληγέντων προκειμένου 
οι πολίτες και οι φορείς να προσφέρουν 

στοχευμένα βοήθεια».
Επίσης, ο δήμαρχος Ραφήνας, κ. 

Μπουρνούς, ζήτησε τη βοήθεια εθελο-
ντών και τόνισε πως υπάρχει μεγάλη α-
νάγκη για αίμα για τους τραυματίες που 
νοσηλεύονται.

Την ίδια στιγμή, το Μητροπολιτικό Κοι-
νωνικό Ιατρείο Ελληνικού προχωρά στην 
άμεση παράδοση υγιειονομικού υλικού 
σε έκκληση του τμήματος του Ε.Ε.Σ στο 
Δημαρχείο Ραφήνας από το υλικό που 
διαθέτει το ιατρείο.

Παράλληλα, κάνει έκκληση για την συ-
γκέντρωση ειδών όπως: βρεφικά γάλατα 
2ης βρεφικής ηλικίας , γάλα τύπου εβα-
πορέ, βρεφικές κρέμες , μωρομάντηλα , 
βρεφικές πάνες και αναπλαστικές δερμα-
τικές κρέμες για να διατεθούν στο Δημαρ-
χείο Ραφήνας.

Πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση ια-
τροφαρμακευτικού υλικού, για τους πλη-
γέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές 
της Αττικής, αναλαμβάνουν οι φαρμακο-
ποιοί του Έβρου.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος του α-
κριτικού νομού, καλεί τους πολίτες που 
επιθυμούν και μπορούν, να απευθυνθούν 
στο φαρμακείο της γειτονιάς τους και να 
συνεισφέρουν ό,τι προαιρούνται από μια 
συγκεκριμένη λίστα ειδών πρώτης ανά-
γκης.

 
Μεγάλη κινητοποίηση και στην 

Ημαθία
Μεγάλο το ενδιαφέρον και η προ-

σφορά των ημαθιωτων προς τους πυρό-
πληκτους, καθώς από την επομένη ήδη 

της καταστροφής 
βγήκαν ανακοινώ-
σεις συγκέντρωσης 
ειδών πρώτης ανά-
γκης και φαρμάκων 
(βλέπε χθεσινό φύλ-
λο),  από τον Δήμο 
Βέροιας στο Χώρο 
Τεχνών, την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων 
στο Βυζαντινό μου-
σείο, τις Ευξείνους 
Λέσχες Νάουσας, 
Βέροιας και Χαρίεσ-
σας, τους Αστυνομι-
κούς Ημαθίας, τον 
Δήμο Αλεξάνδρειας 

στο δημαρχείο, τοπικούς φορείς, επαγ-
γελματίες, Επιμελητήριο επιχειρήσεις και 
κόμματα.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας
Όλους τους Δημότες και τους φορείς 

της καλεί ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, 
Παναγιώτης Γκυρίνης, να εκφράσουν 
έμπρακτα την ανθρωπιά τους στους 
πληγέντες από την πυρκαγιά που κατέ-
στρεψε ολοσχερώς αμέτρητα σπίτια και 
οικογένειες, όπως και τεράστιες δασικές 
εκτάσεις στην Αττική.

«Εκατοντάδες συμπατριώτες μας αυτή 
τη στιγμή βρίσκονται σε απελπισία, με 
κατεστραμμένα τα σπίτια και τις οικο-
σκευές τους. Ας προσφέρουμε όλοι στους 
ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους, 
ορισμένα είδη, τρόφιμα, φάρμακα και 
ρουχισμό μέχρι να μπορέσουν να ορθο-
ποδήσουν με τη βοήθεια της πολιτείας», 
τονίζει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας.

Τα είδη συγκετρώνονται μόνο στην 
Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντί-
στασης 42, τις ημέρες Δευτέρα έως και 
Παρασκευή και ώρες 08:00- 18:00.

Πληροφορίες μπορούν να έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα: 23330- 
53071 & 072 στο Κέντρο Κοινότητας του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.Η οργάνωση και η 
μεταφορά των ειδών στην Αττική, θα γίνει 
μέριμνα του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Επιμελητήριο Ημαθίας
Το Επιμελητήριο Ημαθίας ζητά από 

όσα μέλη του επιθυμούν να συνδράμουν 
με υλικά αγαθά προς ανακούφιση των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές της Αττι-
κής, να τα προσκομίσουν στα γραφεία 
του Επιμελητηρίου, Κεντρικής 3 Βέροια 
από 25/7/2018 μέχρι και την Δευτέρα 
30/7/2018 (από τις 08:00 έως τις 15:00)

Επίσης όσοι επιθυμούν για χρηματι-
κή στήριξη, τόσο των επιχειρήσεων που 
υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολο-
σχερώς όσο και των κατοίκων των περιο-
χών, το Ε.Β.Ε.Α. άνοιξε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό

Αριθμός Λογαριασμού: Εθνική Τρά-
πεζα, Νο 040/015702-35 με επωνυ-
μία «ΕΒΕΑ-ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ» & με ΙΒΑΝ 
«GR2801100400000004001570235»

Φιλοξενία για δύο πυρόπληκτες οι-
κογένειες από τον ‘’ΕΡΑΣΜΟ’’

Επειδή δεν μπορούμε να γυρίσουμε 
την πλάτη μας στους συνανθρώπους μας 
που βίωσαν την απόλυτη φρίκη, επειδή 
οι νεκροί δεν είναι αριθμοί αλλά ψυχές, 
επειδή οι εικόνες των αγκαλιασμένων α-
πανθρακωμένων πτωμάτων, της μητέρας 
που έσωσε το παιδί της κολυμπώντας επί 
4 ώρες δίπλα σε πτώματα που επέπλεαν, 
των εθελοντών που έσπευσαν να βοηθή-
σουν και κάηκαν εγκλωβισμένοι στην πύ-
ρινη λαίλαπα, μας έχουν στοιχειώσει, αι-
σθανόμαστε την ανάγκη να συνεισφέρου-
με και εμείς στην αλυσίδα βοήθειας που 
έχει ξεκινήσει σ’ όλη την Ελλάδα. Έτσι, 
ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ‘’Ε-
ΡΑΣΜΟΣ’’ συμπαραστέκεται στο δράμα 
που βιώνουν οι πυρόπληκτοι της Αττικής, 
διαθέτοντας τον ξενώνα του για τη φιλοξε-
νία δύο πυρόπληκτων οικογενειών, καλύ-
πτοντας και τα έξοδα μεταφοράς τους στη 
Βέροια. Γιατί δεν πρέπει ν’ απανθρακωθεί 
και η Αλληλεγγύη ... Τηλέφωνο επικοινω-
νίας 23310-74073

Η   Ν.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ 
του ΚΙΝ.ΑΛ.

Με απόλυτο σεβασμό στον 
απέραντο πόνο των ανθρώ-
πων που επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές, η 
Ν.Ε. απευθύνει έκκληση στα 
μέλη και στους φίλους του Κι-
νήματος να επιδείξουμε την 
αλληλεγγύη μας. Θέλοντας να 
αποφύγουμε την εμπλοκή σε 
περαιτέρω διαδικασίες καλούμε 
ΟΛΟΥΣ να συμμετέχουν στις 
προσπάθειες των Δήμων του 
Νομού μας για την συγκέντρω-
ση όσων αγαθών κρίνονται α-
παραίτητα για τους πληγέντες 
συμπολίτες μας. 

Τώρα είναι οι στιγμές που η 
κοινωνία μας καλείται να δώσει 
δείγματα υγείας και αλληλεγγύ-
ης. Για όλα τα υπόλοιπα υπάρ-
χει αρκετός χρόνος στο άμεσο 

μέλλον.    

Λογαριασμό στη Eurobank για τους 
πυρόπληκτους άνοιξε το τοπικό τμήμα 

Βέροιας του Ερυθρού Σταυρού
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπρο-

στά σε αυτή την εθνική τραγωδία που 
βιώνει η χώρα μας από τις φονικές πυρ-
καγιές της 23ης Ιουλίου στην Αττική έχει 
προχωρήσει στο άνοιγμα τραπεζικού λο-
γαριασμού στον οποίο ιδιώτες ή εταιρείες 
που το επιθυμούν, μπορούν να συνεισφέ-
ρουν οικονομικά για την ανακούφιση των 
πληγέντων. 

Πληροφορίες Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ A.E. Αρ. Λογα-
ριασμού 0026.0240.31.0201181388 IBAN 
GR6402602400000310201181388

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πα-
ραμένει στις πληγείσες περιοχές επιχει-
ρώντας με το ανθρώπινο δυναμικό του 
και το διασωστικό εξοπλισμό στο πλευρό 
της ελληνικής πολιτείας και των τοπικών 
αρχών. 
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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

Μεγάλη κινητοποίηση αλληλεγγύης και στην 
Ημαθία για τους πυρόπληκτους της Αττικής

Υπερκαλύφθηκαν προς το παρόν οι ανάγκες σε τρόφιμα και ρούχα
Τι χρειάζονται περισσότερο οι Δήμοι που επλήγησαν



Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας θα «χτυπήσουν» την πόρτα 
των φορολογουμένων το επόμενο διάστημα. Ο λογαριασμός που θα κληθούν να 
πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες από τον Ιούλιο έως και το τέλος Ιανουαρίου 2019 θα 
ξεπεράσει τα 8 δισ. ευρώ.

Κάθε μήνα οι φορολογούμενοι θα είναι με το χέρι στην τσέπη καθώς θα πρέπει να 
πληρώνουν τους φόρο – λογαριασμούς πέραν των υποχρεώσεων του παρελθόντος 
όπως τις μηνιαίες δόσεις για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τους επόμενους θα είναι υποχρεωμένοι να εξοφλήσουν:
Τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η πρώτη έως το τέλος Ιουλίου, 

δηλαδή μερικές ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων (26 
Ιουλίου), η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη και τελευταία έως το τέλος 
Νοεμβρίου.

Τον ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος θα υπολογιστεί φέτος με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες 
που ανακοινώθηκαν τον Ιουνίου και περίπου 200.000 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν 
αυξημένο φόρο, ακόμη και πάνω από 200 ευρώ, σε σχέση με πέρυσι. Η έκδοση των 
νέων εκκαθαριστικών έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου αλλά υπάρχουν 
σκέψεις για έκδοσή τους στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο φόρος θα ξε-
κινήσει να πληρώνεται από το τέλος Σεπτεμβρίου και σε πέντε μηνιαίες δόσεις με την 
τελευταία έως το τέλος Ιανουαρίου 2019

Τα τέλη κυκλο-
φορίας για το 2019. 
Από τα μέσα Οκτω-
βρίου αναμένεται 
να φορτωθούν στο 
taxisnet τα ειδοποι-
ητήρια για την πλη-
ρωμή των φετινών 
τελών κυκλοφορί-
ας. Ακόμη δεν έχει 
ξεκαθαριστεί αν θα 
γίνουν αλλαγές και 
φέτος στα τέλη κυ-
κλοφορίας.

«Βαρύ πυροβολικό» της Ελλάδας στον 
αγροτικό τομέα ήταν και παραμένει το 
ελληνικό φρούτο, το οποίο αναδείχθηκε 
στην κρίση, ηγέτιδα δύναμη των αγροτι-
κών εξαγωγών, φέρνοντας έσοδα άνω του 
1 δισ. ευρώ. Το 2018, κατά τα λεγόμενα 
του  μέντορα του φρούτου, της Incofruit 
Hellas, Γιώργου Πολυχρονάκη, αναδει-
κνύεται σε χρονιά-ρεκόρ για τις ελληνικές 
εξαγωγές, φρούτων και λαχανικών, τόσο 
σε όγκο όσο και σε αξία, ξεπερνώντας το 
εντυπωσιακό follow up του 2016. Αυτή, ό-
μως, μοιάζει να είναι η μισή εικόνα… 

Της Άννας Στεργίου (*)  

Το πρόβλημα της ψαλίδας μεταξύ παραγωγού-εξαγωγέα 
και κυρίως η ανυπαρξία πολιτικής πρόληψης πάνω στην αντι-
μετώπιση των κρίσεων ή στην αντιμετώπιση όσων παράγουν 
για να… αποζημιωθούν, διαμορφώνει ζοφερό τοπίο, για τον 
πραγματικό Έλληνα αγρότη, ο οποίος παραμένει μακριά απ’ 
αυτό το success story. Πόσω μάλλον, όταν οι κρίσεις είναι ο 
κανόνας και όχι η εξαίρεση στον Αγροτικό Τομέα, οι οποίες 
εντείνονται με την Κλιματική Αλλαγή, δυναμιτίζοντας όποιες 
καλές προσπάθειες γίνονται κι από τους εξαγωγείς, ώστε να 
προωθηθεί καλύτερα το ελληνικό φρούτο/λαχανικό στις ξένες 
αγορές.

Δίπολο υπερπαραγωγή – μειωμένη παραγωγή
Η νυν πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης (επί της Αχαρνών) ακολού-
θησε την πεπατημένη και περί-
μενε να φτάσουν τα πράγματα 
στο «Αμήν», για να δώσει σε αρ-
κετές περιπτώσεις το πράσινο 
φως για αποζημιώσεις. Ο Έλλη-
νας παραγωγός είδε μέσα στην 
κρίση το κόστος παραγωγής να 
εκτοξεύεται (πετρέλαιο, ΕΝΦΙΑ 
κ.ά.). Δυστυχώς, είτε γιατί κι ε-
κείνος δεν εκσυγχρονίστηκε όσο 
έπρεπε είτε γιατί υπάρχουν και αγρότες που δεν τιμούν το 
αγροτικό  επάγγελμα, ταλαιπωρώντας και τους συναδέλφους 
τους, είτε ακόμη γιατί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
διαχρονικά δεν επέμεινε σε εκσυγχρονισμό της ελληνικής 
Γεωργίας, ο Έλληνας καλός παραγωγός πιέζεται. Σε υπερπα-
ραγωγή οι τιμές παίρνουν την κατηφόρα,  κι όταν είναι μικρή 
η παραγωγή του, λόγω φυσικών καταστροφών ή εξαιτίας 
αναταράξεων της αγοράς, δεν μπορεί να τη διαθέσει. Επομέ-
νως, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Ο Έλληνας παραγωγός ζει 
ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες.

Το αφήγημα της κυβέρνησης στον Αγροτικό Τομέα βασί-
στηκε στο  success story των εξαγωγών, ελληνικών φρούτων 
και λαχανικών. Όμως, πολύ λίγο συνέβαλε σ’ αυτό η Αχαρ-
νών, υπογράφοντας σχετικές συμφωνίες, ώστε ν’ ανοιχθούν 
νέες αγορές. Ελάχιστες ήταν οι πρωτοβουλίες, για το μάζεμα 
της αγοράς από κάθε λογής επιτήδειους/γυρολόγους, που δυ-
σφημούν, με ευθύνη ενίοτε και των παραγωγών, το ελληνικό 
φρούτο, στο εξωτερικό. Δεν συνέβαλε στην αύξηση της πα-
ραγωγικότητας, στη συνολική βελτίωση της ποιότητας ή έστω 

στη δημιουργία διεξόδων 
π.χ. για τα τελευταίας δι-
αλογής φρούτα  (π.χ. πα-
ραγωγή καλλυντικών από 
φρούτα).

Το υπουργείο αγροτι-
κής ανάπτυξης δεν έχει 
αντιληφθεί πως θα έπρε-
πε να είναι οικονομικός 

πυλώνας της χώρας, αντ’ αυτού εξακολουθεί να 
κινείται στο δίπολο επιδοτήσεων – αποζημιώσε-
ων, με μπακαλίστικες λογικές

Οι ροδακινοπαραγωγοί 
κι ο ΕΛΓΑ

Μετά από έντονο παρασκήνιο οι ροδακινοπα-
ραγωγοί βλέπουν στην τσέπη τους χρήματα από 
αποζημιώσεις στις καλλιέργειες. Για το ζήτημα 
αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέ-
λης Αποστόλου, έχει επανειλημμένα κληθεί να 
δώσει εξηγήσεις στην τελευταία κοινοβουλευτική 
σύνοδο, από μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευ-
ση. Μάλιστα, το παρασκήνιο λέει πως κυβερνη-
τικοί βουλευτές περιοχών που παράγουν ροδάκι-
νο έλιωσαν παπούτσια κι έπεσαν αλλεπάλληλες 

φορές τηλέφωνα, σε Αχαρνών/Οργανισμό Ελληνικών Γεωρ-
γικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), για να δοθούν οι αποζημιώσεις.  
Στο ίδιο μήκος κύματος οι συνεταιριστές ενώ  οι ροδακινο-
παραγωγοί απειλούσαν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του 
ΕΛΓΑ. Ο δε νέος Κανονισμός του ΕΛΓΑ ως άλλο γεφύρι της 
Άρτας φημολογείται πως θα είναι έτοιμος προς το τέλος του 
χρόνου. Την ίδια στιγμή φαντάζει ιλαροτραγικό το γεγονός ότι 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, ως τομεάρ-
χης Γεωργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατακεραύνωνε τις καθυστερήσεις 
στις αποζημιώσεις (επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, από κοινού 
με τη βουλευτή Τρικάλων, Παναγιώτα Δριτσέλη, 12287/26-6-
2013). Ουσιαστικά  δεν κατόρθωσε να επιλύσει ή να μειώσει 
τις συνέπειες από ένα πρόβλημα, το οποίο τού ήταν γνωστό 
τουλάχιστον μία πενταετία νωρίτερα. Μοναδικές βελτιώσεις 

το μέτρο 5.1 για τα αντιχαλαζικά δί-
χτυα και η (τσαπατσούλικη νομοτε-
χνικά) οικοτεχνία, η οποία  δεν έχει 
αποδώσει τους προσδοκώμενους 
καρπούς.

 Οι «κουμπαράδες», 
ελληνικοί και ξένοι

Η αδυναμία βελτίωσης της 
ασφαλιστικής πολιτικής από πλευ-
ράς  της Αχαρνών είναι προφανής. 
Οι κουμπαράδες ΕΛΓΑ, ΠΣΕΑ και 

De Minimis για ζημιές είναι φανερό πως δεν επαρκούν, ενώ 
δυσκίνητη εξελίσσεται η νέα ΚΑΠ, μετά το 2020, παρ’ ότι έχει 

κονδύλι για ζημιές λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών. Μια 
ορθή πρωτοβουλία πάρθηκε εσχάτως από τον αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, για την εξωστρέφεια, ε-
νώ κινητικότητα παρατηρείται και στο υπουργείο Εξωτερικών.  

Όμως, μέχρι σήμερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
αδυνατεί να ρυθμίσει τα του Οίκου του. Ο διαγωνισμός για τη 
διανομή φρούτων στα σχολεία, κινείται μονίμως μεταξύ σφύ-

ρας κι άκμονος.
Η Αχαρνών δεν έχει αντιληφθεί πως θα έπρεπε να είναι 

οικονομικός πυλώνας της χώρας, αντί για φτωχός και ζήτου-
λας συγγενής. Εξακολουθεί, να κινείται στο δίπολο επιδοτή-
σεων – αποζημιώσεων, με μπακαλίστικες λογικές. Αφήνει απ’ 
έξω, εκτός από τον άξιο παραγωγό, που δεν καρπώνεται την 
υπεραξία του, και την υγιεινή πλευρά του ελληνικού φρούτου 
(ιατρική) αλλά και τις ανάγκες του καταναλωτή (αγορά), που 
διαφοροποιούνται διαρκώς. Επομένως, αντί ν’ ασχοληθεί 
σοβαρά η Αχαρνών με Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης-Διαχείρισης 
Κρίσεων για τη Γεωργία και Εθνικό Σχέδιο για τον Τομέα του 
Τροφίμου,  εξακολουθεί να κινείται χωρίς μακροπρόθεσμη 
στρατηγική ή πυξίδα για τις αγορές τρίτων χωρών, και με δια-
χειριστικές λογικές, που οδήγησαν σε μαρασμό την  ύπαιθρο 
και σε χαμηλό εισόδημα τον Έλληνα παραγωγό.

 
(*) Η Άννα Ι. Στεργίου είναι κοινοβουλευτική συντά-

κτρια, εξειδικευμένη σε θέματα Αγροτικής Πολιτικής, και 
συγγραφέας
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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.

ΑΠΟΨΗ
Το success story (των φρούτων) 

σκόνταψε στην Αχαρνών

Έρχονται τρεις φόροι: 
Πόσα θα 

πληρώσουμε και πότε
Τα ραβασάκια θα έρχονται

 το ένα μετά το άλλο

Το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης δεν 
έχει αντιληφθεί πως θα έπρεπε να εί-

ναι οικονομικός πυλώνας της χώρας, αντ’ 
αυτού εξακολουθεί να κινείται στο δίπολο 
επιδοτήσεων – αποζημιώσεων, με μπακαλί-
στικες λογικές



Ένας ακόμη μεγάλος υποστη-
ρικτής δίπλα στους Αετούς 
Βέροιας, που προετοιμάζουν 

το έδαφος για τη συμμετοχή τους 
στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

Αναλυτικάηανακοίνωση:

«Πιστοί στο πλάνο της εύρυθμης λειτουργίας
αλλά και της στήριξης του συλλόγου με αρωγούς

τουςεπιχειρηματίεςτηςπόλης(καιόχιμόνο)οιΑετοί
Βέροιαςανακοινώνουνμίαακόμησημαντικήσυνερ-
γασία.

Η εταιρία «COSMOSΜεταφορική» (2ο χλμΒέ-
ροιας –Άμμου) είναι και φέτοςπλάι στην ομάδα,
υποστηρίζονταςτηνπροσπάθειατηςδιοίκησηςαλλά
καιτουαγωνιστικούτμήματος.

Ευχαριστούμεθερμάτηδιεύθυνσηκαιτοπροσω-
πικό της εταιρίας«COSMOSΜεταφορική»και τους
ευχόμαστε καλές δουλειές καιπολλές επιχειρηματι-
κέςεπιτυχίες!»

Επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό 
του Πιερικού ο Διονύσης Τσιούχας. Ο 
19χρονος (28/12/1998) Ημαθιώτης αμυ-

ντικός αγωνίστηκε το τελευταίο εξάμηνο στο 
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Β΄ Κατηγορίας με 

τη φανέλα της Αναγέννησης 
Δερύνειας, εκεί όπου εντά-
χθηκε μετά τη θητεία του στη 
Βέροια.

Ονεαρόςσέντερ μπακ έχει ήδη εντα-
χθεί στηνπροετοιμασία των «μελανόλευ-
κων»καισήμερα(25/7)ολοκληρώθηκεκαι
τυπικάηένταξητουστορόστερμετάτηνε-
λευθέραςτουαπότηνομάδατηςΚύπρου.

CMYK
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
23/7 η πρώτη συγκέντρωση 
των υπευθύνων της Ποδοσφαι-

ρικής Ακαδημίας Μέγας Αλέξανδρος με 
τους προπονητές για την έναρξη και 
σχεδιασμό της νέας σεζόν 2018-2019.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
α) Τα «Αστεράκια» (γεν. 2013-2014) και Προ-

τζούνιορ(γεν.2011-2012)οΝίκοςΔημοσθένουςκαι
υπεύθυνοςεκτουΔΣοΘωμάςΧατζής.

β) Το Junior (γεν. 2009-2010) και Προπαιδικό
(γεν.2007-2008)οΓιάννηςΑγγελιδηςκαιυπεύθυνος
εκτουΔΣοΙωάννηςΘεοδωρακέλης

γ)ΤοΠαιδικόκαιΝέωνΦίλιπποςΠέιος,υπεύθυ-
νοςεκτουΔΣοπρόεδροςΑνδρέαςΚαλαϊτζίδης

Οπρόεδρος ηΔιοικούσα επιτροπή τηςΠοδο-
σφαιρικήςΑκαδημίας και οιπροπονητές εύχεται υ-
γείακαιπολλέςεπιτυχίεςσεόλουςόσουςμένουνπι-
στοίσεένανυγιήαθλητισμόμεαξίεςκαιανιδιοτέλεια.

Μετά τους 
Ραφαήλ Μπα-
ντή, Γιώργο 

Μυλωνά και Γιάννη 
Καψαλιάρη, οι ιθύνο-
ντες της Ακαδημίας 
ανακοίνωσαν την 
πρόσληψη του Γιάννη 
Ματζιαρίδη ο οποίος 
επιστρέφει σε τιμ Ακα-
δημίας μετά τη θητεία 
του στον ΑΣ Ειρηνού-
πολης. Ο 35χρονος 
προπονητής, κάτοχος 
UEFA B και απόφοιτος 
ΤΕΦΑΑ, θα αναλάβει 
το ανδρικό τμήμα που 
θα συμμετάσχει φέτος 
στο πρωτάθλημα της 
Γ Ερασιτεχνικής στην 
ΕΠΣ Ημαθίας.

Εργάστηκε πρόσφατα στηνΠΑΕΒέροια,ως
βοηθόςτουΑπόστολουΧαραλαμπίδηενώέχειδι-
ατελέσεικαιστονπάγκοτηςανδρικήςομάδαςτου
ΑΣΕιρηνούπολης.

Ωςποδοσφαιριστήςέχειμιασπουδαίακαριέρα
σεΑκαδημίαΒέροιας,Λευκάδια,ΑΕΑλεξάνδρειας,
ΠΑΕΘράκη,Τηλυκράτη,Βέροια,ΔόξαΓρατινήςκαι
Πανθρακικό.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«ΗΟμάδαμαςβρίσκεταιστην ευχάριστηθέση

ναανακοινώσει τησυνεργασίαμε τονΠροπονητή
ΓιάννηΜατζιαρίδη,οοποίοςθααναλάβειτοΑνδρι-
κόμαςτμήμα.

Έχει δίπλωμαUEFAB καιπολύπλούσιο βιο-
γραφικό.Μερικές από τις ομάδεςπου εργάστηκε
είναιοιΒέροια,Πανθρακικός,ΠΑΕΘράκη,Αλεξάν-
δρεια,ΑκαδημίαΒέροιας, Ειρηνούπολη καιΠΑΕ
Βέροια.

Τούευχόμαστεπολλέςεπιτυχίεςτόσοσεεπαγ-
γελματικόόσοκαισεπροσωπικόεπίπεδο!»

ΑνακοίνωσεπροπονητέςηΑκαδημία
ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας

Η πρόσληψη του Γιάννη Ματζιαρίδη 
στην Ακαδημία ΑΕΚ Βέροιας!
Έναιδιαίτεραδυνατότεχνικότιμ
δημιουργείηΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας

ΣτονΠιερικό
οΔιονύσης
Τσιούχας

Ευχαριστήριο των Αετών Βέροιας
για την εταιρία «COSMOS Μεταφορική»

Επίσημο:
Παίκτης
τουΆρη
οΜπάσα

ΗδέκατημεταγραφήτουΆρηείναιο
ΜιγκένΜπάσαοοποίος χθεςΤετάρτη
υπέγραψεσυμβόλαιοσυνεργασίαςδυο
ετώνμετους«κιτρινόμαυρους».

Ο 31χρονος διεθνήςΑλβανόςπο-
δοσφαιριστήςβρίσκεταιστηνχώραμας
από τηΔευτέρα το βράδυ,πέρασεα-
πό ιατρικές εξετάσειςκαιχθεςΤετάρτη
υπέγραψε το συμβόλαιο του με τους
«κιτρινόμαυρους» που είναι για δυο
χρόνια.

ΟΜπάσαανακοινώθηκεαπότονΆ-
ρηοοποίοςέωςτώραέχειπάρειτους:
Κωνσταντινίδη,Κολάσο,Καψάλη,Με-
νέντεθ,Ντίαθ,Ματίγια,Γκαρσία,Ναζλί-
δης,Ντιγκινί.
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Την δεύτερη νίκη της στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα Beach 
Handball του Καζάν σημείωσε η 

Εθνική Γυναικών με 2-1 (17-14, 14-17, 
6-4) επί της Παραουγουάης. Το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα όχι 
μόνο κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να 
πάρει την 2η θέση του Α’ ομίλου, αλλά 
και να μπει στην Β’ φάση (δύο όμιλοι 
των έξι ομάδων) με δύο πόντους, οι 
οποίοι του δίνουν μεγάλο προβάδισμα 
για την πρόκριση στα προημιτελικά, 
την οποία θα εξασφαλίσουν οι πρώτες 
τέσσερις ομάδες.

Μεγάληεμφάνισηγιαέναακόμαματςπραγμα-
τοποίησεηΜάγδαΚεπεσίδουπουσταμάτησετο
τελευταίοπέναλτι τηςΠαραγουάηςστηνδιαδικα-
σίατωνσουτ-άουτ,ενώστηνδιάρκειατουαγώνα
είχεεπίσηςσημαντικέςεπεμβάσεις.

ΑποστολίναΔημητρίου τόσο στην επίθεση,
όσοκαιστοτέρμαστασουτάουτείχεπολύκαλή
παρουσία, ενώηΕλένηΚερλίδη ανταποκρίθηκε
καλάκαιστονρόλοτηςspecialist,δίνονταςλύσεις
στοφινάλετουπρώτουσετ.

Η ομοσπονδιακήπροπονήτριαΜαρίαΚαρα-
ντώνηεπεσήμανε:«Ήτανμιαυπερπολύτιμηνίκη.
Παράτιςαντιξοότητεςκαιτηνκακήδιαιτησία,δεί-
ξαμετηνδύναμημας.Καταφέραμεανπετύχουμε
τον αρχικό μας στόχο που ήταν η 12αδα και
μάλιστα με δύο νίκες. Είναι πολύσημαντικό ότι
είμαστε εδώ και ακόμαπιοσημαντικό ότι κερδί-
ζουμεαυτέςτιςομάδες.ΣτηΒ’φάσηθαδώσουμε
τονκαλύτερομαςεαυτό.Πλέοντακορίτσιαέχουν
ξεπεράσει το άγχος τους και θα παίξουμε πιο
ελεύθερα».

ΗδιεθνήςαθλήτριαΕλένηΚερλίδη είπε: «Στο
πρώτο σετ ταπήγαμεπολύ καλά, παρότι ξεκί-
νησαν καλύτερα είχαμε την δύναμη να το γυρί-
σουμε και να τοπάρουμε.Στοδεύτερομπήκαμε
φοβισμένες για ανεξήγητο λόγο και για αυτό το
χάσαμε.Στασουτάουτείχαμετύχη,ικανότητακαι
ψυχή.Ήτανμιαπολύσημαντικήνίκηγιατίαυτούς
τουςβαθμούςθατουςμεταφέρουμεστηνεπόμε-
νηφάση».

ΕΛΛΑΔΑ- ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 2-1 (17-14, 14-17,
6-4)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη/Δημητρίου): Σαμολαδά
2,Ποιμενίδου 2, Καλοϊδη, Κερλίδη 6, Σκάρα 2,
Μούρνου5,Μ.Κεπεσίδου,Α.Δημητρίου8, Μά-
στακα10,Ν.Κεπεσίδου2.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Χοσέ Βελόσο):Μ. Βιλάλμπα,

Μπρουσκέτι2,Γιούγκοβιτς4,Γ.Βιλάλμπα,Μπρί-
τεζ10,Ουγγαρίτσα8,Ρομέρο3,Λούγκο,Ινφράν
8.

Διαιτητές:Καρίνα-Μασάδο(Πορτογαλία).

ΤελικήβαθμολογίαΑ’ομίλου
1.Ισπανία...........................................6(6-1)
2.Ελλάδα...........................................4(5-4)
3.Παραγουάη.....................................2(3-5)
4.Αυστραλία.......................................0(2-6)

Βαθμολογία1ουγκρουπ(Β’φάση)
Ισπανία....................................................... 4
Πολωνία...................................................... 4
Ελλάδα.......................................................2
Ταϊπέι.......................................................... 2
Ουρουγουάη............................................... 0
Παραγουάη................................................. 0

ΣήμεραμεΤαϊπέικαιΠολωνία
ΟιαγώνεςτηςΒ’φάσηςθαδιεξαχθούνσήμε-

ραΠέμπτηκαιαύριοΠαρασκευή.Οιτρειςομάδες
από τονΑ’ όμιλο (Ισπανία,Ελλάδα,Παραγουάη)
θασχηματίσουννέοόμιλομαζίμετιςομάδεςπου
προκρίθηκαναπό τονΒ’όμιλο (Πολωνία,Ταϊπέι,
Ουρουγουάη).

ΗΕθνική μας αρχίζει αύριο τιςπροσπάθειες
τηςστηΒ’φάσηαπέναντιστηνΤαϊπέι(10:40)και
στηνΠολωνία (15:30),σταγήπεδα -2-και -1-α-
ντίστοιχα.

Ταπαιχνίδια θα μεταδοθούνστονπαρακάτω
σύνδεσμο:https://handballrussia2018.com/live/

Πρόγραμμα-ΑποτελέσματαΕλλάδας
Τρίτη24Ιουλίου2018
Ισπανία-Ελλάδα......................................2-1
Ελλάδα-Αυστραλία..................................2-1

Τετάρτη25Ιουλίου2018
Ελλάδα-Παραγουάη................................2-1

Πέμπτη26Ιουλίου2018
10:40Ελλάδα-Ταϊπέι
15:40Ελλάδα-Πολωνία

Παρασκευή27Ιουλίου2018
15:00Ελλάδα-Ουρουγουάη

Σάββατο28Ιουλίου2018
Προημιτελικά, ημιτελικά-Αγώνες κατάταξης

(9-16)

Κυριακή29Ιουλίου2018
Τελικοί-Αγώνεςκατάταξης

Η μεγάλη τραγωδία που έπλη-
ξε την Ανατολική Αττική και 
βύθισε στο πένθος ολόκληρη 

την Ελλάδα, έχει ευαισθητοποιήσει 
όλους τους Έλληνες που έχουν ανα-
λάβει δράσεις για την ανακούφιση 
των πληγέντων. Μία από τους σπου-
δαίες πρωτοβουλίες είναι αυτή του 
Cafe «Madja» και του Γιάννη Ματζια-
ρίδη, που μαζί με την πρωταθλήτρια 
του στίβου, Σοφία Υφαντίδου ανέλα-
βαν τη συγκέντρωση ειδών πρώτης 
ανάγκης.

Διαβάστετοσχετικόpostτηςαθλήτριας:
«Επειδή σε αυτή τηνΕυλογημένηΧώρα, δεν

μπορείςποτέ να είσαι σίγουρος ούτε για το δικό
σουαύριο…

Γι’ αυτό επειδή αύριο μπορεί να είμαστε και
εμείςστηνθέσητωνσυνανθρώπωνμαςσήμερα..

Επειδήπάνωαπόόλαόμως έχουμεψυχή και
καρδιάπουπονάει και θέλει να βοηθάει τον συ-
νάνθρωπόμας,απόΣΗΜΕΡΑκαι μέχρι ναμαζευ-
τούναρκετάαπότααπαραίτηταώστενααποστα-
λούν στους πληγέντες συνανθρώπους μας,στο
Madjacafe επί τηςΠαπάγου 4 θα γίνει συλλογή
απαραίτητωνειδώνταοποίαείναι:

•Τρόφιματαοποίαδιατηρούνταιεκτόςψυγείου.
(Γάλαταεβαπορέ,κονσέρβες,μπισκότα,κρουα-

σάν,χυμοί,κονσέρβεςκ.α)
•Παιδικέςπάνες,μωρομάντηλα.
•Φάρμακα(fucidin-betadine-γάζες)
•Ρουχισμός
(Όσοι μπορείτε και διαθέτετε κάποιες κούτες

για την αποθήκευση και αποστολή τους θα ήταν
χρήσιμο)»

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Handball

Μια…ανάσααπόοχτάδα!
Η Εθνική Γυναικών νίκησε την Παραγουάη
και… βλέπει πρόκριση στα προημιτελικά

Η σπουδαία πρωτοβουλία του 
«Madja» Cafe σε συνεργασία με την 

πρωταθλήτρια μας, Σοφία Υφαντίδου

Στις6Αυγούστουη«πρώτη»προπόνηση
Το πρόγραμμα προετοιμασίας ενόψει της νέας 

σεζόν ανακοίνωσε ο Απόλλων Λάρισας
Αντίστροφα μετρούν στον Απόλλωνα Λάρισας για την έναρξη της προετοιμασί-
ας ενόψει της νέας σεζόν. Μετά τη συμφωνία με τον προπονητή Μαρσέλο Τρο-
ΐζι, οι «κυανόλευκοι» τακτοποιούν τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας τους, η 
οποία, όπως γνωστοποιήθηκε θα ξεκινήσει στις 6 Αυγούστου. Την Πέμπτη (2/8) 
και την Παρασκευή (3/8) θα πραγματοποιηθούν οι εργομετρικές εξετάσεις.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«ΗδιοίκησητηςΠΑΕΑπόλλωνΛάρισας,ύστερααπόσύσκεψησταγραφείατουσυλλόγουμεταξύτου

μεγαλομετόχουκ.ΠαναγιώτηΜαντζανάκαιτουπροπονητήκ.MarcelloMoreiraTroisi,νακοινώνειότιορί-
σθηκανοιημερομηνίεςέναρξηςτηςομάδαςγιατηναγωνιστικήπερίοδο2018-19.Αποφασίσθηκεόπωςοι
ιατρικέςκαιεργομετρικέςεξετάσειςτωνποδοσφαιριστών,ναπραγματοποιηθούντηνΠέμπτη(02/08)και
τηνΠαρασκευή(03/08).Η«πρώτη»επίσημηπροπόνησηθαπραγματοποιηθείτηνΔευτέρα(06/08)στις
7μμ.στογήπεδοΦιλιππούποληςκαιθα«ανοιχτή»γιατουςφιλάθλουςπουθαθελήσουννατηνπαρακο-
λουθήσουν.Σκοπόςτηςδιοίκησηςείναιμέχριτότεναέχεικαλυφθείάνόχιτο100%,τουλάχιστοντο95%
τουρόστερτης«κυανόλευκης»ομάδος».
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Ο Σάββας Τζιομπάνογλου γράφει 
για τη μεγάλη ευκαιρία που 
έχασε ο ΠΑΟΚ να προκριθεί 

από τον πρώτο αγώνα με τη Βασιλεία 
στην επόμενη φάση του Champions 
League και γιατί δεν... φωταγωγήθη-
κε η Ανδαλουσία. Ο ΠΑΟΚ έκανε τη 
μισή δουλειά απέναντι στη Βασιλεία. 
Θα μπορούσε να είχε τελειώσει την 
υπόθεση πρόκριση από το πρώτο παι-
χνίδι στην Τούμπα αν ο Πασχάλακης 
μαζί με τον   Κρέσπο αντιδρούσαν 
καλύτερα στο γκολ του Αγέτι που 
στην ουσία κράτησε ζωντανούς τους 
Ελβετούς.

ΜόλιςγιαδύολεπτάοΠΑΟΚήταναγκαλιάμετην
πρόκρισημε το 2-0 να είναι ένααποτέλεσμαπέρα
γιαπέρα δίκαιο και μάλιστα με δύοπολύ όμορφα
γκολ τουΚάνιαςστο32’ και τουΠρίγιοβιτςστο80’.
Τώραμετο2-1όλαθακριθούνστηΒασιλεία,αλλά
οΠΑΟΚκρατάτηντύχησταχέριατου.Πολύπερισ-
σότερομετοΣέρβοστηνγραμμήκρούσηςτου,που
απέδειξεγιαμιαακόμηφοράότικαιτημισήευκαιρία
πουθατοδοθείμπορείνατηνκάνειγκολ.

ΚΑΝΙΑΣΓΙΑΤΑΜΕΓΑΛΑΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τι μπορεί να κρατήσει η ομάδα τηςΘεσσαλονί-

κης, από τοπρώτοαγώναμε τουςΕλβετούς εκτός
από το ισχνό, η αλήθεια είναι, προβάδισμα της;

Πρώτα την γκολάρα του Κάνιας. Ο Ισπανός που
ότανσκοράρει στηνπροπόνησηπανηγυρίζουν και
οι…πάγκοιπέτυχεμεέναεκπληκτικόσουτ,τοπρώ-
το επίσημο γκολ τουΔικεφάλου για την περίοδο
2018-19πουαπόμόνοτουέδινεμισόεισιτήριοπρό-
κρισηςστηνεπόμενηφάσητουChampionsLeague.

Και μάλιστα λίγο έλειψε νασκοράρει ακόμη ένα
γκολνωρίτεραμεπροσπάθειαμέσααπότηνπεριο-
χή.ΜεδύογκολτουΚάνιαςσεένα90λεπτοδενθα
πανηγύριζεμόνοηΤούμπααλλάθαείχε…φωταγω-
γηθείηγενέτειρατουστηνΑνδαλουσία.Στασοβαρά
όμως,  ο Ισπανός δείχνει σε όλους ότι μπορεί να
είναιπολύσημαντικόςγιατονΠΑΟΚκαισταμεγάλα
παιχνίδια.Το έδειξε και στον τελικόμε τηνΑΕΚ, το
έδειξεκαιαπέναντιστηΒασιλεία.

Αν χανότανστο…χωροχρόνο το διάστημααπό
το 80’ μέχρι το 82’, το γκολ τουΚάνιας μπορεί και
ναήταναρκετό.ΣίγουρατοπροβάδισματουΠΑΟΚ
θαήτανμεγαλύτερο.Έστωκαιαν τογκολ τουΠρί-
γιοβιτςήτανκαιαυτόεξαιρετικόκαισεεκτέλεσηκαι
σε δημιουργίαμε τησυνεργασία τουΣέρβουμε το
Λημνιό να είναιπολύόμορφη, ήρθεαυτό τουΑγέτι
νατο...ακυρώσειστηντελικήζυγαριάτουματς.

ΤΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΟΥΙΒΑΝΣΑΒΒΙΔΗ

ΗπρωτοβουλίατουΙβάνΣαββίδηναπαραχωρη-
θούνοιεισπράξειςτουαγώναμετουςΕλβετούςγια
την ανακούφιση όσων έχουνπληγεί από τις κατα-
στροφικέςπυρκαγιέςστηνΑττικήείναιάξιασυγχαρη-
τηρίων.Δενείναιπάντωςηπρώτηπουαποδεικνύει
την κοινωνικήσυνείδησηπου διαθέτει οπρόεδρος
τουΠΑΟΚ.Καιστιςπλημμύρεςπουάνοιξανπληγές
στηνΜάνδραοΣαββίδης ήταναπό τουςπρώτους
πουδραστηριοποιήθηκαν.

Η Μπαρτσελόνα με μήνυμα της 
στα social media εξέφρασε 
τη συμπαράσταση της προς 

τον ελληνικό λαό και τα όσα περνά-
ει τις τελευταίες μέρες. Σύσσωμος 
ο αθλητικός κόσμος όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη στέλ-
νει μηνύματα συμπαράστασης στον 
ελληνικό λαό και στέκεται δίπλα του 

σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Μάλιστα ηΜπαρτσελόνα ανέβασεστον λογα-
ριασμό τηςστο facebookέναποστγραμμένοστα
ελληνικάπουμάλιστα τοσυνοδεύει απόμιαφω-
τογραφίατωνΚαταλανώνκαιμιαελληνικήσημαία
στοβάθος.Τομήνυματης«Μπάρτσα»αναφέρει:

«Η barça στέκεται αλληλέγγυα με τα θύματα
τωνκαταστροφικώνπυρκαγιώνπουέλαβανχώρα
στηνΕλλάδατιςτελευταίεςμέρεςκαιστέλνειτησυ-
μπαράστασηστονελληνικόλαόαυτέςτιςδύσκολες
στιγμές».

Στο χέρι του ΠΑΟΚ η πρόκριση Τομήνυμασυμπαράστασης
τηςΜπαρτσελόναστουςπληγέντες

τηςΑττικής

Η αποστολή του Αστέρα βρίσκεται 
στο Εδιμβούργο για την εκτός 
έδρας αναμέτρηση με τη Χιμπέρ-

νιαν στο πλαίσιο του δεύτερου προκρι-
ματικού γύρου του Europa League. Ο 
Αστέρας κάνει ντεμπούτο στις επίσημες 
υποχρεώσεις του για τη νέα (2018/2019) 
σεζόν, καθώς δοκιμάζεται στο «Easter 

Road Stadium» από τη 
Χιμπέρνιαν (26/7, 21:45) για 
το πρώτο ματς ανάμεσα στις 
δύο ομάδες για το δεύτε-
ρο προκριματικό γύρο του 
Europa League.

Ηαποστολή της ομάδας της
Τρίποληςέφθασεστηνπόλητης
ΣκωτίαςκαιχθεςΤετάρτη (25/7)
ολοκλήρωσε την προετοιμασία
της για τηνσημερινήαναμέτρη-
ση.ΟιΑρκάδεςελπίζουνναεπι-
στρέψουνμεθετικόαποτέλεσμα
στις αποσκευές τους,ώστε να

αυξήσουν τις ελπίδεςπρόκρισηςστον3oπροκρι-
ματικόγύρο,όπουανπεράσουνθαβρουναπένα-
ντίτουςμίαεκτωνΜόλντεήΛάτσι.Υπενθυμίζεται
η αποστολή της ομάδας τηςΤρίπολης:Παπαδό-
πουλος,Αθανασιάδης,Ματρικάρντι, Πασαλίδης,
Τριανταφυλλόπουλος,Κώτσιρας,ΆνχελΜαρτίνεθ,
Χριστόπουλος,Κυριακόπουλος,Βαλιέντε,Μουνά-
φο,Μπελόκ,Σάλας, Ιγκλέσιας,,Τσιλιανίδης,Ρόλε,
Καλτσάς,Μπαστιάνος,ΜανιάςκαιΔουβίκας.

ΠροσγειώθηκεστοΕδιμβούργο
οΑστέραςΤρίπολης

Ο Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς σε 
δηλώσεις του μετά το τέλος 
του αγώνα ανάμεσα στον 

ΠΑΟΚ και τη Βασιλεία εξέφρασε την 
αισιοδοξία του για πρόκριση της ομά-
δας της Θεσσαλονίκης. Την αισιοδοξία 
του πως ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί έναντι 
της Βασιλείας εξέφρασε μετά το τέλος 
της αναμέτρησης ο σκόρερ ενός εκ 
των δυο τερμάτων της ομάδας της 
Θεσσαλονίκης, Αλεκσάνταρ Πρίγιο-
βιτς.

ΟφορτουΠΑΟΚτόνισεπωςοι«ασπρόμαυροι»
θαπάρουντηνπρόκρισημέσαστηνΕλβετίαενώδή-
λωσεχαρούμενος για το γεγονόςπωςμπόρεσε και

βοήθησετηνομάδατου.
Χαρακτηριστικάείπεστηκάμερατης«NOVA»:
«ΠιστεύωπωςόλοιξέρουμεπωςηΒασιλείαείναι

μιαομάδαυψηλούεπιπέδουπουπαίζεικάθεχρόνο
στοChampionsLeague.

Αυτόδενμαςφόβισε,παίξαμεκαλά, κάναμεπε-
ρισσότερεςευκαιρίες,δεχτήκαμεένααχρείαστογκολ
αλλάπιστεύουμεστηνπρόκριση,θαπάμεεκείγιανα
τηντελειώσουμε.

Τρέξαμε αρκετά, σε εμένα υπήρχαν αρκετοί α-
μυντικοί επάνωμου, τοπιο δύσκολοήταν ότι στην
ανάπτυξηοαντίπαλοςείχεένανπαίκτηπαραπάνω.

Ηατμόσφαιραήτανεκπληκτική,είμαιχαρούμενος
πάνταότανμπορώναβοηθώτηνομάδαμου,ήταν
έναέξτρακίνητρογιαεμένααυτότοματς.

Είμαιχαρούμενοςγι’αυτόπουείμαικαιτοέδειξα
απέναντι σε μία ελβετική ομάδα.Ήταν ευχάριστο
που έπαιξα κόντρασεπαλιούςφίλους.Έχουμε κα-
λέςπιθανότητεςαλλάακόμαδενέχειτελειώσειτίπο-
τακαιεκείθαπρέπειναδείξουμετηνποιότητάμας».

ΑλεκσάνταρΠρίγιοβιτς

«Θα τελειώσουμε
την πρόκριση στην Ελβετία»
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Οικογενειακό επίδομα Α21: 
Ξεκίνησε η πληρωμή για το 

επίδομα τέκνων από τον ΟΠΕΚΑ
Ξεκίνησε η πληρωμή 

για το οικογενειακό επί-
δομα από τα Α21 που χο-
ρηγεί ο ΟΠΕΚΑ και έχει 
μετανομαστεί σε επίδομα 
παιδιού.

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο ΟΠΕΚΑ έχει ή-
δη πστώσει τα χρήματα 
στις τράπεζες των δικαι-
ούχων και τα 202 εκατ. 
ευρώ, σε 762.000 οικογέ-
νειες έχουν ήδη ξεκινήσει 
να πιστώνονται.

Ανάλογα με το πιστω-
τικό ίδρυμα θα υπάρχουν 
δικαιούχοι που θα μπο-
ρούν να διαπιστώσουν 
την καταβολή των ποσών 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ενω η πληρωμή θα ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί.

Η γ’ δόση αφορά ποσά του επιδόματος παιδιού, για την περίοδο Μαϊου – Ιουνίου. Στους δικαιούχους 
πρόκειται να συμπεριληφθούν και όσοι δικαιούχοι έχουν να λάβουν αναδρομικά ποσά, από την αρχή του 
2018.

Ειδικά όμως για όσους έχουν να λάβουν αναδρομικά από το 2017, ο ΟΠΕΚΑ προγραμματίζει η κατα-
βολή των ποσών αυτών να γίνει σε εμβόλιμη ημερομηνία, στις αρχές Αυγούστου.

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε επίσημα την πληρωμή
Η σχετική ανακοίνωση

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ εκφράζει την βαθιά θλίψη της για την τραγωδία που έπληξε την Αττική και 
απευθύνει τα θερμά της συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων.

Προς ενημέρωση των δικαιούχων του Επιδόματος Παιδιού ανακοινώνεται πως σήμερα Πέμπτη 26 Ι-
ουλίου καταβάλλεται η Γ δόση του Επιδόματος Παιδιού 2018 σε 762.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. 
Η πληρωμή αφορά το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος και ανέρχεται σε 202 εκ. ευρώ. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 
και τα τυχόν αναδρομικά επιδόματα που δικαιούνται από την αρχή του 2018, σε περίπτωση που δεν εί-
χαν συμπεριληφθεί στις δυο προηγούμενες πληρωμές Μαρτίου και Ιουνίου.

Αναδρομικά ποσά επιδομάτων του 2017, για αιτήσεις που ελέγχθηκαν και εκκαθαρίστηκαν, θα 
καταβληθούν με εμβόλιμη πληρωμή στις αρχές Αυγούστου.

Το ΤΕΕ καλεί τους μηχανικούς 
να συνδράμουν εθελοντικά 

στην καταγραφή των ζημιών

Κάθε διαθέσιμο μηχανικό καλεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να συμμετάσχει στα συνερ-
γεία εθελοντών που συγκροτούνται προς αρωγή των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης και του κράτους στις 
πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές της Αττικής.

Με σχετική ανακοίνωσή του, το ΤΕΕ καλεί τα μέλη του που επιθυμούν να συνδράμουν, να συμπλη-
ρώσουν βασικά στοιχεία επικοινωνίας, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητά τους στη φόρμα και σημειώνει 
ότι θα συντονίσει το εγχείρημα κατευθύνοντας τους εθελοντές μηχανικούς στις υπηρεσίες της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης που θα ζητήσουν τη στελέχωση των αντίστοιχων κλιμακίων, 
όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από την πρώτη ημέρα της τραγωδίας που έπληξε την Αττική εξέ-
φρασε τη θλίψη του τεχνικού κόσμου της χώρας και εκδήλωσε διαθεσιμότητα για συνδρομή με κλιμάκια 
μηχανικών σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ, με επιστολές του Προ-
έδρου του Γιώργου Στασινού προς τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Υποδομών, Υπουργείο 
Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) και την Αυτοδιοίκηση.

Ήδη, πολλοί εθελοντές μηχανικοί συνδράμουν τα αρμόδια κλιμάκια που βρίσκονται στις πληγείσες 
περιοχές. Όμως, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες και οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο 
δυνατόν, ζητείται η συνδρομή κάθε διαθέσιμου μηχανικού για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκα-
γιές που έπληξαν την Αττική» τονίζεται στην ανακοίνωση του ΤΕΕ.

Δεν διενεργούνται 
πλειστηριασμοί στην 
Αττική μέχρι το τέλος 
της εβδομάδας, ενώ 
οι προγραμματισμέ-
νοι αναβάλλονται για 
2-3 μήνες, ύστερα α-
πό συνεννόηση που 
έγινε χθες με συμβο-
λαιογράφους και τρά-
πεζες.

Αυτό υπενθυμί -
ζουν πηγές του υ-
πουργείου Οικονομίας 
με αφορμή δηλώσεις 
του επικεφαλής της 
Λαϊκής Ενότητας Πα-
ναγιώτη Λαφαζάνη.

Σημειώνεται ότι δι-
ενεργούνται κανονικά 
οι πλειστηριασμοί στην υπόλοιπη χώρα, καθώς 
και πλειστηριασμοί που δεν αφορούν σε τράπεζες 
αλλά είναι ιδιωτικοί (π.χ. εταιρεία εναντίον άλλης 
εταιρείας ή εργαζόμενος εναντίον εταιρείας).

Το σχετικό δελτίο Τύπου των συμβολαιογρά-
φων που εκδόθηκε σήμερα αναφέρει αναλυτικά 
τα εξής:

«Λόγω της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης 
που βιώνουμε όλοι μας, όσοι συνάδελφοι διε-
νεργούν σήμερα Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, αύριο 
Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και την Παρασκευή 27 
Ιουλίου 2018, πλειστηριασμούς των τραπεζών στο 

λεκανοπέδιο της Αττικής, παρακαλούνται να επι-
κοινωνήσουν με την επισπεύδουσα τράπεζα και 
να λάβουν οδηγίες από τον επισπεύδοντα για την 
αναστολή των συγκεκριμένων πλειστηριασμών.

Σημειώνεται ότι, υπάρχει συνεννόηση μεταξύ 
των τραπεζών και του συλλόγου μας, για την α-
ναστολή των πλειστηριασμών των τραπεζών στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής και μόνο.

Στην υπόλοιπη περιφέρεια του συλλόγου μας, 
η τυχόν αναστολή των πλειστηριασμών, θα γίνει 
αποκλειστικά και μόνο με πρωτοβουλία της επι-
σπεύδουσας τράπεζας».

Εντολή στις Δ.Ο.Υ. 
να ελέγχουν εξονυχι-
στικά τα έγγραφα των 
αλλοδαπών (υπήκοοι 
τρίτης χώρας) που 
καταθέτουν αιτήσεις ή 
δηλώσεις για έναρξη 
επιχείρησης, εγγραφή 
ή μεταβολή στο Μη-
τρώο ΑΦΜ κλπ. δίνει 
η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων.

Μετά τα κρούσμα-
τα που παρατηρή-
θηκαν με την προ-
σκόμιση πλαστών ή 
παραποιημένων στοι-
χείων που αφορούν 
στη νόμιμη παραμονή 
στη χώρα αλλοδαπών 
υπηκόων τρίτων χω-
ρών, η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με τις εξής εντο-
λές:

– Κάθε συναλλαγή αλλοδαπού υπηκόου τρίτης 
χώρας με το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μη-
χανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. θα ολοκλη-
ρώνεται μόνο κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητας 
των προσκομιζόμενων στοιχείων που αποδεικνύ-
ουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

-Για τον σκοπό αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος 
της Δ.Ο.Υ. θα αποστέλλει σχετικό έγγραφο στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο fax 
της αρμόδιας Εκδούσας Αρχής που αναφέρεται 
στο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό, προκειμένου 
αυτή να αποφανθεί και να απαντήσει για την εγκυ-
ρότητά του.

– Μόνον μετά την επιβεβαίωση αυτή θα ολο-
κληρώνεται η συναλλαγή στην ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει χο-

ρηγηθεί Α.Φ.Μ. από τη Φορολογική Διοίκηση στα 
ως άνω πρόσωπα με την προσκόμιση πλαστών 
ή παραποιημένων στοιχείων που αφορούν στη 
νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, ο αρμόδιος υπάλ-
ληλος της Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει στην απενεργο-
ποίηση του Α.Φ.Μ., για την απόκτηση του οποίου 
δηλώθηκαν ψευδή ή αναληθή στοιχεία, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και σε κάθε πε-
ρίπτωση που διαπιστώνεται από τη Φορολογική 
Διοίκηση ή άλλες Υπηρεσίες ότι προσκομίστηκαν 
στη Δ.Ο.Υ. πλαστά ή παραποιημένα δικαιολογητι-
κά από αλλοδαπό υπήκοο τρίτης χώρας, ο Προϊ-
στάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποστέλλει 
άμεσα αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα, επι-
συνάπτοντας αντίγραφο του πλαστού ή παραποι-
ημένου δικαιολογητικού καθώς και του εγγράφου 
της φερόμενης ως Εκδούσας Αρχής, από το οποίο 
προκύπτει η πλαστότητά του ή παραποίησή του.

«Παγώνουν» 
οι πλειστηριασμοί μέχρι 
το τέλος της εβδομάδας

Στο στόχαστρο της Εφορίας 
οι άδειες παραμονής αλλοδαπών
Πλαστά έγγραφα ψάχνουν οι εφοριακοί
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό23-7-2018 μέχρι29-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Έκτακτη σύσκεψη πραγματο-
ποιήθηκε χθες το μεσημέρι 
υπό τον Κυριάκο Μητσοτά-

κη στα γραφεία της ΝΔ, όπου έγινε 
μια πρώτη αποτίμηση της κατάστα-
σης μετά την εθνική τραγωδία στην 
Ανατολική Αττική και εξετάστηκαν 
όλα τα δεδομένα. Η ΝΔ θα επανέλ-
θει στο θέμα την Παρασκευή μετά 
το τέλος του τριήμερου εθνικού 
πένθους.

ΟπρόεδροςτηςΝέαςΔημοκρατίας,Κυριάκος

Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το απόγευμα το
ΕΚΑΒ και συζήτησε με το προσωπικό του για
τις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν το βράδυ
τηςπυρκαγιάς στηΡαφήνα. Συγκεκριμένα, του
ανέφερανότιηυπηρεσίατουςδέχθηκε180κλή-
σεις από τοΜάτι, ενώ επιχείρησανσυνολικά 11
ασθενοφόρακαι4κινητήριεςμονάδες.Όπωςεπι-
σήμαναν,τοβασικόπρόβλημαπουκλήθηκαννα
διαχειριστούνήτανηαδυναμίαπρόσβασηςστην
περιοχή.Παρά ταύτα, κατόρθωσαν να ολοκλη-
ρώσουνεπιτυχώςτηδιακομιδή80περιστατικών.
Από την πλευρά του, ο κ.Μητσοτάκης έδωσε
συγχαρητήριαστουςάνδρεςκαι τις γυναίκες του
ΕΚΑΒ για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση
τηςμεγάληςαυτής κρίσης.Επίσης, οπρόεδρος
τηςΝέαςΔημοκρατίας επισκέφθηκε χθες και το
ΝοσοκομείοΠαίδωνΑγίαΣοφία.

ΈκτακτησύσκεψηστηΝΔγιατηναποτίμηση
τηςκαταστροφής

Επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη στο ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο Παίδων

Φαρμακεία
Πέμπτη 26-7-2018

16:00-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ-
ΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

16:00-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

19:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟ-
ΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟ-
ΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Την Παρασκευή το πρωί πρόκει-
ται να συζητηθεί, στη Διαρκή 
Επιτροπή Μορφωτικών Υπο-

θέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπι-
στήμιο Ιονίου και άλλες διατάξεις» 
που προβλέπει τη συγχώνευση των 
δυο ανώτατων ιδρυμάτων με το ΤΕΙ 
Ηπείρου και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθεςστην αρμόδια

επιτροπή και προβλέπει ακόμη την ίδρυση στο
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τεσσάρων σχολών α-
πό το ερχόμενοακαδημαϊκό έτος: α)Εφαρμογών
Πληροφορικής καιΤηλεπικοινωνιών, με έδρα την
πόλητης‘Αρτας,β)Γεωπονίας,μεέδρατηνπόλη
της‘Αρτας,γ)ΚοινωνικώνΕπιστημών,μεέδρατην
πόλη των Ιωαννίνων και δ)ΜουσικώνΣπουδών,
μεέδρατηνπόλητης‘Αρτας.

Επίσης, ηΣχολήΟικονομικών καιΚοινωνικών
Επιστημών τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων μετο-
νομάζεται σε ΣχολήΟικονομικών καιΔιοικητικών
Επιστημών.

Στοίδιοπανεπιστήμιοιδρύονταιταεξήςτμήμα-
τα:α)Νοσηλευτικής,μεέδρατηνπόλητωνΙωαννί-
νων,τοοποίοεντάσσεταιστηΣχολήΕπιστημώνΥ-
γείας,β)Λογοθεραπείας(Ιωάννινα)γ)Αγωγήςκαι
ΦροντίδαςστηνΠρώιμηΠαιδικήΗλικία(Ιωάννινα),
δ)Λογιστικής καιΧρηματοοικονομικής (Πρέβεζα),
ε)ΜουσικώνΣπουδών (‘Αρτας) στ) Εφαρμογών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (‘Αρτας) ζ)
Γεωπονίας (‘Αρτα) η)Ψυχολογίας (Ιωάννινα) θ)
ΜετάφρασηςκαιΔιερμηνείας(Ηγουμενίτσα)ι)Επι-
στημώνΤροφίμωνκαιΔιατροφής(‘Αρτα)ια)Μηχα-
νολόγωνΜηχανικών(Ιωάννινα).

Την Παρασκευή θα συζητηθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο 
για τη συγχώνευση των ΤΕΙ

ΚατατέθηκεχθεςΤετάρτηστηναρμόδιαεπιτροπή



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρομέχρι «Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου,μεασανσέρ,που

ναχρίζειανακαίνισημέχρι
40.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-
ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένοκαι
πολλάέξτρα.Τιμή38.000
ευρώ.Τηλ.:6942924285.
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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  οι-
κόπεδο 744 τ.μ.
στηΒέροια γωνια-
κό. 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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ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-
σεως,ρετιρέ,60τ.μ.,με2
δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα
κ.λπ.Τηλ.:6974326873
ώρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-
στημα45τ.μ.στηνοδό
Κεντρικής τηςΒέροιας,
δίπλα στο Επιμελητή-
ριο, μεπατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
καιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσε καλή τμή.Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρωςε-
ξοπλισμένο,ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέστο
κέντρο τηςΒέροιαςμε
εξασφαλσμένη πελα-
τεία. Πληρ.τηλ.: 6980
007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα1οςόροφος,70
τ.μ. απέναντι από την
Αστυνομία, 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, εσωτε-
ρική αποθήκη, μεγάλα
μπαλκόνια, τζάκι και
αυτόνομηθέρμανσημε
ογκομετρητή, ανοιχτό
parking.Τηλ.επικοινωνί-
ας:6937243744.

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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ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 150,00 ευρώ, γκαράζ,
αυλή,μεπανορανικήθέα,ηλιακό
καιτζάκι.Τηλ.:2331091663.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα,διαμπερές,μελίγα
κοινόχρηστα.Τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ενοικιάζεται

κατάστημα100τ.μ.μευπόγειομε
W.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες για ερ-
γασία καμαριέρας και κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τοΚέντροΞέ-
νωνΓλωσσών«ΑΛΚΗ»καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογραφικά αυ-
τοπροσώπως κατόπιν ραντεβού
στοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρόςμεμηχανά-
κι για εργασία εντός τηςπόλης
Βέροιας.Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για μερική
απασχόλησησεοδοντιατρείο.Τηλ.

επικοινωνίας:6946145626.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για η-

μιαπασχόληση στο αρτοποιείο
ΤΑΝΟΣστηΒέροια.Τηλ.:6982
643134. Ώρες επικοινωνίας 8
με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίς υποχρεώσεις για φρο-
ντίδα ηλικιωμένης κυρίας στη
Νάουσα με δυνατότητα διαμο-
νής και το βράδυ. Τηλέφωνα
επικοινωνίας:6992769850(κα.
Βάσω)&2331093563(κος.Δη-
μήτρης).

ΖΗΤΕΙΤΑΙψητάςγια ταβέρνα.
Εργασίακαθημερινή.Τηλ.:23310
88018.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  εργάτες για
συσκευαστήριο τροφίμων στο
Μακροχώρι Ημαθίας.  Τηλ.:
2331070401.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟ-
ΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται μηχανικός,
ηλεκτρολόγος και βοηθός συ-
νεργείου.Τηλ.:2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείο τηςΒέροιαςμε γνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ά τ ο μ ο  γ ι α

delivery με δικό του μηχανάκι
για το ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο
για Καφέ-Ζαχαροπλαστείο στη
Βέροια. Πληροφορίες στο τηλ.:
2331025700.Αποστολήβιογρα-
φικών στο dimzagaris@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως σερ-
βιτόρα γιαπρωινή-απογευματινή
εργασίασεκαφενειο-σπορτκαφέ,
στηνΠερικλέους11στηΒέροια,πε-
ριοχήπαλαιάςΜητρόπολης.Τηλ.:

2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  προσφέρει  εργα-

σία καθαρισμού σπιτιών κα-
θώς φροντίδα μικρών παιδιών
και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984
095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-

φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,
τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψε-
ων,ντουλάπαμεκλειδαριά (κε-
ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες,όλασεάριστηκατά-
σταση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:
6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε ά-
ριστη κατάστασησε εκπληκτική
τιμή:-Τραπεζαρίαμεέξι(6)καρέ-

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1οςΟ-
ΡΟΦΟΣ 70 τμΑΠΕ-
ΝΑΝΤΙΑΠΟ ΤΗΝΑ-
ΣΤΥΝΟΜΙΑ, 2ΔΩΜΑ-
ΤΙΑ,ΣΑΛΟΝΙ,ΚΟΥΖΙ-

ΝΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΠΟΘΗΚΗ,ΜΕΓΑΛΑΜΠΑΛΚΟΝΙΑ,ΤΖΑΚΙ
ΚΑΙΑΥΤΟΝΟΜΗΘΕΡΜΑΝΣΗΜΕΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗ.ΑΝΟΙΧΤΟ
PARKING.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ6937243744.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ πτυχιούχος με ε-
μπειρίασε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και
βιομηχανικήψύξηζητείανάλογηεργασίαστηνπεριο-
χήτηςΗμαθίαςκαιΠέλλας.Τηλ.:6948570020.
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κλες,απόξύλοοξιάς,χρώ-
μα κερασι, τιμή 260 ευρώ.
-Τριθέσιος και διθέσιος κα-
ναπές χώμα μωβ τμή 150
ευρώ. -Κρεβάτι μονόμε το
στρώμα.Τιμή ευκαιρίας για
όλα400 ευρώ.Πληρ. τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματά-
κιαπροστατευτικά, σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας150,00 ευρώ.Τηλ.:

6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός, ευ-

παρουσίαστος και συντα-
ξιούχος Αμερικής, χωρίς
οικογ. υποχρεώσεις με
ιδιόκτητη κατοικία εντός
Βέροιας, ενδιαφέρεται για
σοβαρή σχέση με κυρία
47-55 ετών, ευπαρουσία-
στησοβαρή, χωρίς οικογ.
υποχρεώσεις.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσεις.Τηλ.: 6970

648520.
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-

ριμία κυρίααπό50 έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70 ε-
τώνζητάγνωριμίαμεκυρία
από 55 έως 65 ετών για
σοβαρήσχέση.Τηλ.: 6989

007541.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζη-

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Ελλην ι -

κ ή ς  α ν τ ι προσωπε ί α ς
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του ‘99, πετρέλιο
1890κυβικά,λευκό (FDW)
300.000 χιλιόμετρα,ΚΤΕΟ
έως 12/2019, αξία 1.500
ευρώ. Τηλ.: 6974 876369
κ.Απόστολος.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



«Ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων που 
αποσκοπούν στην άμεση ανακούφιση των 
πληγέντων και την τάχιστη αποκατάσταση 
των υλικών ζημιών» αποφάσισε να προω-
θήσει η κυβέρνηση.

Ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης 
Τζανακόπουλος ανακοίνωσε τις αποφάσεις 
που σχεδιάστηκαν έπειτα από έκτακτες συ-
σκέψεις που πραγματοποιήθηκαν υπό τον 
πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, με τη συμ-
μετοχή όλων των αρμόδιων υπουργών.

Αυτά χωρίζονται σε τρεις βασικές κα-
τηγορίες.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:
Η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες 

από τις πυρκαγιές
Η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του 

παράλληλου σχεδίου έκτακτης ανάγκης 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
Πυρκαγιάς που έπληξε την Ανατολική και 
Δυτική Αττική και μετά από έκτακτες συ-
σκέψεις που πραγματοποιήθηκαν υπό τον 
Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή όλων των 
αρμόδιων Υπουργών αποφάσισε να προ-
ωθήσει μια ολοκληρώμένη δέσμη μέτρων 
που αποσκοπούν στην άμεση ανακούφιση 
των πληγέντων και την τάχιστη αποκατά-
σταση των υλικών ζημιών.Τα μέτρα αυτά 
δεν αντικαθιστούν αλλά προστίθενται σε 
όσα ήδη προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα τα πρόσθετα μέτρα είναι τα 
εξής:

Α.  Μέτρα για την άμεση αρωγή και 
ενίσχυση των πληγέντων

1. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτου επιδό-
ματος στους πληγέντες μετά την ολοκλή-
ρωση της καταγραφής των υλικών ζημιών 
από τα συνεργεία του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών.

Το επίδομα σε οικογένειες ή φυσικά 
πρόσωπα που επλήγησαν θα είναι ύψους 
5.000 Ευρώ. Για τρίτεκνες ή πολύτεκνες 
οικογένειες  το ποσό ανέρχεται στις 6.000 
Ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν η 
ενίσχυση ανέρχεται στα 8.000 Ευρώ.

2.  Χορήγηση επιδόματος ανεργίας συν 
εφάπαξ ποσό 45 ημερήσιων επιδομάτων 
(650 Ευρώ) ανεργίας σε όσους ανασταλεί 
η εργασία τους μετά την καταστροφή της ε-
πιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας 
των πυρκαγιών.

3. Εφάπαξ καταβολή έκτακτου βοηθή-
ματος, ίσου με το μεικτό χρηματικό ποσό 
δύο (2) μηνιαίων συντάξεων, στους πυρό-
πληκτους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ

4. Επίσπευση, άνευ χρονολογικής 
σειράς, των αιτήσεων συνταξιοδότησης 
εκείνων που έχουν υποβληθεί ή θα υπο-
βληθούν ως 31.09.2018 ,των οποίων η 
ασφαλιστική τους περιοχή ή η μόνιμη κα-

τοικία τους βρίσκεται εντός των πληγεισών 
περιοχών.

5. Μέτρα άμεσης φορολογικής ελά-
φρυνσης:

Για τους φορολογούμενους, που υπά-
γονται στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και στη Δ.Ο.Υ. 
Ελευσίνας

Παράταση υποβολής δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
φορολογικού έτους 2017 έως και 30 Οκτω-
βρίου 2018.

Καταβολή του φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 
2017 σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με πρώτη 
δόση έως 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη 
δόση έως και 30 Νοεμβρίου 2018 και τρίτη 
και τελευταία δόση έως και 31 Δεκεμβρίου 
2018,

Παράταση υποβολής δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
φορολογικού έτους 2017 έως και 30 Οκτω-
βρίου 2018.

Καταβολή του φόρου εισοδήματος νομι-
κών προσώπων φορολογικού έτους 2017 
σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση 
έως και 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση 
έως και 30 Νοεμβρίου 2018 και τρίτη και 
τελευταία δόση έως και 31 Δεκεμβρίου 
2018.

Επιπλέον, για τους φορολογούμενους 
που υπάγονται στις δύο παραπάνω ΔΟΥ, 
προωθούνται αποφάσεις για:

Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, 
των οποίων η προθεσμία έληγε την 31 
Ιουλίου 2018, έως και 30 Οκτωβρίου 2018, 
με αντίστοιχη παράταση καταβολής του 
φόρου.

Παράταση απόδοσης παρακρατούμε-
νων φόρων έως και 31 Οκτωβρίου 2018.

Παράταση για την υποβολή μεταβολών 
στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), 
τα οποία επλήγησαν από τις πρόσφατες 
πυρκαγιές έως τέλος του τρέχοντος έτους.

Επίσης, για τους κατοίκους των πληγει-
σών περιοχών αναστολή καταβολής βεβαι-
ωμένων οφειλών, που έληξαν ή θα λήξουν 
εντός εξαμήνου από την έκδοσή της.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του έτους 
για τα ακίνητα, που βρίσκονται στις πλη-
γείσες  περιοχές, και έχουν καταστραφεί 
ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές, 
που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

6. Μέτρα άμεσης ασφαλιστικής ελά-
φρυνσης για τις επιχειρήσεις και τους α-
σφαλισμένους που έχουν επαγγελματική 
εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις πυρό-
πληκτες περιοχές,

Αναστολή πληρωμής τρεχουσών εισφο-
ρών - δόσεων εκκαθαρίσεων - δόσεων 
ρυθμίσεων:

Ειδικότερα:

Αναστολή καταβολής τρεχουσών ει-
σφορών, δόσεων εκκαθάρισης και δόσεων 
ρυθμίσεων ως 31/12/2018.

Για τις δόσεις εκκαθαρίσεων που τί-
θενται σε αναστολή εξοφλούνται μετά την 
1/1/2019 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

Δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε ανα-
στολή εισπράττονται στο τέλος της ρύθμι-
σης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμε-
νες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της 
καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές 
μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προ-
σαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης 
οφειλής, διατηρούν τη ρύθμιση σε περί-
πτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των 
δόσεων.

Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και κατα-
βολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, 
αρχής γενομένης από την 1η του μήνα της 
καταστροφής, χωρίς υπολογισμό κατά το 
διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων 
προσαυξήσεων.

Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται 
σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής 
γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα 
εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη 
αναστολή.

Στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και 
στα εξαρτώμενα μέλη χορηγείται ασφα-
λιστική ικανότητα μέχρι 31/12/2018 χω-
ρίς προϋποθέσεις, η δε χορήγηση των  
προβλεπομένων παροχών-επιδομάτων  
καταβάλλεται άμεσα, χωρίς την τήρηση 
χρονολογικής σειράς.

Επιμήκυνση των δόσεων οφειλετών 
συνταξιούχων που ρυθμίζονται-αποπλη-
ρώνονται  μέσω της σύνταξης τους από 
τις 40 δόσεις, που ισχύει σήμερα, στις 
60 δόσεις. Το μέτρο αυτό θα αφορά τους 
υποψήφιους συνταξιούχους που δεν έχει 
απονεμηθεί ακόμα η σύνταξη τους αλλά 
και τους υφιστάμενους συνταξιούχους που 
εμπίπτουν στην εν’ λόγω ρύθμιση.

7. Μέτρα στήριξης δανειοληπτών ΟΕΚ
Αναστολή υποχρεώσεων καταβολής 

δόσεων για δανειολήπτες εξ’ ιδίων κεφα-
λαίων του τ. ΟΕΚ για χρονικό διάστημα 
έως 36 μήνες, χωρίς επιβάρυνση.

Παράταση του χρόνου υποβολής των 
αιτήσεων για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις 
των δανειοληπτών εξ’ ιδίων κεφαλαίων 
του τ. ΟΕΚ, όπως έχουν ορισθεί με βάση 
τη σχετική Υ.Α., για χρονικό διάστημα έως 
12 μήνες, με έναρξη παράτασης από τις 
19/12/2018.

8. Αναστολή πλειστηριασμών για τους 
πληγέντες από την πυρκαγιά από σήμερα  
μέχρι την 30.9.2019

9. Παροχή ετήσιας επιχορήγησης 
1200 Ευρώ σε κάθε πληγείσα οικο-
γένεια για την κάλυψη των πάσης 
φύσεως τηλεπικοινωνιακών της ανα-
γκών ανεξαρτήτως παρόχου.

10. Έκτακτες Οικονομικές Ενισχύ-
σεις των Δήμων Μαραθώνα, Ραφή-
νας - Πικερμίου και Μαραθώνα ύ-
ψους 2.000.000 Ευρώ που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη 
άμεσων έκτακτων αναγκών όπως η 
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, 
αγορά τροφίμων, φαρμακευτικού 
υλικού αλλά και για την άμεση και 
τάχιστη αποκατάσταση ζημιών σε 
βασικές υποδομές.

11. Άνοιγμα των διοδίων στις 
πληγείσες περιοχές μέχρι την αντι-
μετώπιση της κρίσης από την πυρ-
καγιά.

12. Διαγραφή αδειών κυκλοφο-
ρίας οχημάτων που καταστράφηκαν 
ώστε να μην χρεωθούν τα τέλη κυ-
κλοφορίας, τα τέλη διαγραφής ή άλλο 
διοικητικό πρόστιμο.

13. Η ΔΕΗ ήδη αποφάσισε την 
διαγραφή των οφειλών για ηλεκτρική 
ενέργεια σε πελάτες της η οποία έχει 
καταναλωθεί από 01.01.2018 έως και 
σήμερα για οικείες και καταστήματα 
που καταστράφηκαν καθώς και για 
τις οικείες των οικογενειών των θυμά-
των και θα προχωρήσει σε γενναίες 
ρυθμίσεις για παλαιότερες οφειλές 
στις ίδιες κατηγορίες καταναλωτών.

14. Αυτονοήτως ο ΕΟΠΥΥ θα α-
ντικαταστήσει όλο τον ιατρικό εξο-
πλισμό και τα τεχνικά βοηθήματα 
που καταστράφηκαν από τη φωτιά 

σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με 
μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων.

15. Τέκνα πληγεισών οικογενειών που 
φοιτούν ή θα εισαχθούν φέτος σε Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκτούν αυτοδι-
καίως δικαίωμα μεταγραφής στο Ίδρυμα 
που είναι πλησιέστερο στην οικεία τους. Το 
μέτρο αυτό δύναται να παραταθεί και για 
επόμενα έτη με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας.

16. Επίσης ο βαθμός των μαθητών οι-
κογενειών που έχουν πληγεί και οι οποίοι 
συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 
2017-2018 προσαυξάνεται κατά 20% και 
εισάγονται στις αντίστοιχες σχολές ως υ-
περάριθμοι.

17. Τέλος ειδικά έκτακτα μέτρα αρμοδι-
ότητας του έχει ανακοινώσει και το Υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας διά του αρμόδιου 
Υπουργού.

Β. Μέτρα αποζημίωσης και ενίσχυ-
σης των οικογενειών των θυμάτων

1. Οικονομική ενίσχυση στον ή στην 
σύζυγο ή αν δεν υπάρχει στον πλησιέστε-
ρο συγγενή θανόντος εξαιτίας της πυρκα-
γιάς ύψους 10.000 ευρώ.

2. Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στα 
ανήλικα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές 
ύψους 1000 ευρώ ανά τέκνο έως την ενη-
λικίωση τους ή εφόσον σπουδάζουν σε α-
νώτερο ή ανώτατο ίδρυμα του εσωτερικού 
έως την συμπλήρωση του 24ου έτους της 
ηλικίας τους.

3. Τα τέκνα αυτά εάν εισαχθούν φέτος 
ή εάν ήδη φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας 
μεταγράφονται στο ίδρυμα που είναι πλη-
σιέστερο στην οικογενειακή κατοικία τους. 
Το μέτρο αυτό δύναται να παραταθεί με 
σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και για τα επόμενα έτη.

4. Όσα από τα τέκνα αυτά συμμετείχαν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017-2018 ο 
βαθμός τους προσαυξάνεται κατα 20% και 
εισάγονται στις σχολές τους ως υπεράριθ-
μοι. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επαναλη-
φθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

5. Ένα συγγενικό πρόσωπο α’ ή β’ βαθ-
μού ή σύζυγος θύματος από την πυρκαγιά 
αποκτά δικαίωμα διορισμού σε φορείς της 
γενικής κυβέρνησης. Δικαίωμα διορισμού 
αποκτούν και τα άτομα που υπέστησαν 
αναπηρία ποσοστού 67% και άνω λόγω 
της πυρκαγιάς.

Επίσης η ελληνική Βουλή αποφάσισε 
ομόφωνα στην διάσκεψη των προέδρων 
τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος 
στο λογαριασμό κάθε παιδιού που έχει 
πληγεί από τις πυρ-
καγιές. Το ύψος του 
ποσού θα αποφασι-
στεί όταν ολοκληρω-
θεί η διαδικασία της 
καταγραφής.

Γ. Η Τρίτη δέ-
σμη μέτρων αφορά 
την αποκατάσταση 
των υλικών ζημιών 
των ιδιωτών αλλά 
των Δημόσιων Υ-
ποδομών

1. Με δεδομένο 
το διεθνές και εσω-
τερικό κύμα αλλη-
λεγγύης και συμπα-
ράστασης που έχει 
εκδηλωθεί προς τη 
χώρα μας αλλά και 
τους πληγέντες στις 
περιοχές της ανα-
τολικής και δυτικής 
αττικής η ελληνική 
κυβέρνηση αποφά-
σισε το άνοιγμα ει-
δικού λογαριασμού 
στην Τράπεζα της 
Ελλάδος με σκοπό 
τη χρηματοδότηση 

κάθε είδους δράσης για την αρωγή των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Ανα-
τολική και Δυτική Αττική και κυρίως για την 
ανακατασκευή και αποζημίωση των  κατοι-
κιών που καταστράφηκαν και την αποκα-
τάσταση των πληγεισών περιοχών και των 
Υποδομών τους.

Όργανο διαχείρισης του λογαριασμού 
είναι τριμελής επιτροπή με την συμμετοχή 
του Προέδρου της Βουλής,του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουρ-
γού Οικονομικών.

Τη διαχείριση του λογαριασμού ελέγ-
χουν ετησίως ορκωτοί λογιστές που τοπο-
θετούνται από τον Υπουργό Οικονομικών 
το πόρισμα των οποίων κατατίθεται ακο-
λούθως στο ελεγκτικό συνέδριο για τον έ-
λεγχο της σύννομης εκτέλεσης του ειδικού 
λογαριασμού.

Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στο 
λογαριασμό αυτό με εισφορές 20 εκ. Ευ-
ρώ από τον ΟΑΕΔ, 10 εκ. Ευρώ από το 
Υπουργείο Οικονομικών ενώ ήδη η Ελλη-
νική Βουλή έχει αποφασίσει τη συμμετοχή 
της με επιπλέον 10 εκ. Ευρώ.

Στο λογαριασμό αυτό θα έχουν την δυ-
νατότητα να συνεισφέρουν ξένα κράτη, 
επιχειρήσεις αλλά και πολίτες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχος μας είναι η αποκατάσταση των 
πληγεισών περιοχών και των δημόσιων 
Υποδομών τους καθώς και οι αποζημιώ-
σεις και ανακατασκευές για τις κατοικίες να 
ολοκληρωθούν τάχιστα και για το λόγο αυ-
τό θα αξιοποιηθούν όλες ειδικές ρυθμίσεις 
που προβλέπουν fast track διαδικασίες 
αδειοδότησης όλων των σχετικών έργων 
ενώ όπου χρειαστεί θα υπάρξουν συπλη-
ρωματικές νομοθετικές παρεμβάσεις.

Ο αριθμός του λογαριασμού εί-
ν α ι  2 3 / 2 3 4 11 9 5 1 6 9  μ ε  I B A N 
GR4601000230000002341195169

Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσί-
ου είναι αρχική και η ελληνική Πολιτεία 
δεσμεύεται ότι τα επιπλέον έξοδα που α-
παιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση 
των πληγεισών περιοχών θα καλυφθούν 
στο σύνολό τους από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων με τις ίδιες ειδικές 
διαδικασίες.

2. Με ειδικές διατάξεις θα δοθούν για 
πρώτη φορά επιδοτήσεις και για τους πε-
ριβάλλοντες χώρους κτιρίων που έχουν 
υποστεί ζημιές.

3. Με ειδική ρύθμιση το Υπουργείο Υ-
ποδομών θα αναλάβει την δωρεάν εκπό-
νηση των μελετών για την αποκατάσταση 
των πληγέντων κτιρίων.».
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Εκτακτο εφάπαξ επίδομα 5.000 ευρώ στους πληγέντες
 Αναλυτικά η δέσμη μέτρων
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