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Ήρθε και η ώρα
του ΕΝΦΙΑ… 

   Για όσους αδημονούσαν, ξεκίνησαν να έρχονται 
από προχθές και τα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ. 
Συγκεκριμένα να χρεώνεται ο λογαριασμός του 
κάθε φορολογουμένου στο taxis, όπου μπορεί 
να μπει πλέον με τους κωδικούς του και να  δει 
τι χρωστάει. Για τους λιγότερο εξοικειωμένους, η 
επίσκεψη στους λογιστές είναι επιβεβλημένη, αφού 
ως γνωστόν έχουν αναλάβει και διεκπεραιώνουν, 
αναγκαστικά, πολλή μεγάλη ύλη που παλαιότερα 
είχαν οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Αναλυτικές οδηγίες 
προς «ναυτιλομένους», αναφέρονται στην τελευταία 
σελίδα της εφημερίδας μας. Μέχρι 5 δόσεις 
για την εξόφληση του «χαρατσιού», αλλά καμία 
έκπτωση σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να 
πληρώσει εφάπαξ. Σε μια χρονική πάντως περίοδο 
μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές(για όσους 
μπόρεσαν να πάνε) και με την έναρξη σχολικής 
και ακαδημαϊκής περιόδου, που σημαίνει πολλές 
οικογένειες έχουν επιπλέον πάρα πολλά έξοδα, 
ο ΕΝΦΙΑ είναι το «κερασάκι» που θα πρέπει το 
υπουργείο Οικονομικών να σκεφθεί ίσως την 
χρονική του μετάθεση. Τώρα φυσικά θα πείτε 
και σε ποια περίοδο του χρόνου δεν υπάρχουν 
πληρωμές και φόροι;
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Στη Βέροια…
και στη Νέα Υόρκη!!!

Πραγματικάέκανεαίσθησηοπαραλληλισμός τηςΒέροιας
μετηΝέαΥόρκησταχθεσινάεγκαίνιατωνγηπέδωντένιςστο
ΔΑΚΜακροχωρίου.Τοσχόλιο έκανε ο έφορος αγωνιστικού
τηςΟμοσπονδίας αντισφαίρισης ΙωάννηςΑθαναηλίδης, ο
οποίοςμεχιούμορανέφερεότιμόνοδύοπόλειςστονκόσμο
έχουνφτιάξει καινούργιαγήπεδα τέτοια εποχή.ΗΝέαΥόρκη
καιηΒέροια!Κάτιείναικιαυτό…

ΟιAnonymous
Greece«χτύπησαν»

καιτηνΔΕΗ
Διαδικτυακήεπίθεσηστην ιστοσελίδα της

ΔΕΗπραγματοποίησαν χθες οιAnonymous
Greece, «ρίχνοντας» από τοπρωί τον επί-
σημο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.Με
μήνυμά τους στο Facebook, οιAnonymous
Greece αναφέρουν ότι «η ιστοσελίδα της
ΔΕΗ είναι εκτός λειτουργίας από τοπρωί»
και προσθέτουν ότι «οι επιθέσεις κατά των
συστημάτωντουςθασυνεχιστούν».

Το  πλακόστρωτο
της Κυριώτισσας παραμένει

σε κακή κατάσταση
Μεαφορμήτολίφτινγκπουγίνεταιστονπεζόδρομοτου

εμπορικούκέντρουτηςΒέροιας,δεχθήκαμετηλεφωνήματα
διαμαρτυρίαςαπότουςκατοίκουςγύρωαπόΤονΙερόΝαό
Αγίου Σάββα(Κυριώτισσα).Διαμαρτύρονται για την κακή
κατάστασητουπλακόστρωτουγύρωαπότοναόκαιπρος
τηνΜητρόπολη,ενώανέφερανκαιπεριστατικάμεπτώσεις
κυρίωςηλικιωμένων.Έχουναποκολληθείπλάκεςκαιέχουν
δημιουργηθεί λακκούβες που είναι παγίδες για την σω-
ματική ακεραιότητα των διερχόμενωνπεζών.Αν λάβουμε
υπόψηότι είναι στην είσοδο ναούπουπηγαίνουνπολλοί
ηλικιωμένοι, τότε η ανάγκη γιαπαρέμβαση  είναι άμεση.
ΑπότονδήμοΒέροιαςείχεπαλαιότεραειπωθείότιαναμε-
νόταν ένταξησε κάποιοπρόγραμμα για να επιδιορθωθεί
τοοδόστρωμα,αφούείναιπλακόστρωτοκαιδενμπορείνα
«μπαλωθεί»,αλλάπρέπειναξηλωθείκαιναφτιαχτείεξαρ-
χής.Είναιέναθέμαπουέχουμεθίξεικαιστοπαρελθόνκαι
είχαμεγράψειτοπαρακάτωλαϊκόσχόλιοστοφύλλοστις28
Ιουλίου2016.

Από τότε πέρασε πολύς καιρός, αλλά δυστυχώς η κατάσταση στην Κυριώτισσα παραμένει κα-
κή. Μήπως ήρθε η σειρά της;

ΣεκακήκατάστασηοπλακόστρωτοςδρόμοςστηνΚυριώτισσα
Σπασμένες πλάκες, λακούβες και μπαλώματα είναι η εικόνα στο τέλος της οδού Ρήγα Φεραίου, στο 

πλακόστρωτο τμήμα του δρόμου, λίγα μέτρα πριν την είσοδο του Ι.Ν. Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης. 
Δυστυχώς είναι ένα σημείο που διέρχεται πολύς κόσμος και μάλιστα ηλικιωμένοι και είναι ιδιαίτερα 

επίφοβη η διέλευση του. Όπως μας ανέφεραν κάτοικοι, έχουν ήδη προκληθεί μικροατυχήματα 
λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος και γι’ αυτό θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν οι 

τεχνικές υπηρεσίες του δήμου για την αποκατάστασή του.

ΖημιέςστοδρόμοτουΣελίουαπότηνβροχή…
καιόχιμόνο!

ΕκτόςαπότηνπλατείαστοΣέλιπουέγινελίμνηκαιτιςγύρωεπιχειρήσειςπουπλημμύρισαν,ηκακοκαιρίατωνπροη-
γούμενωνημερώνάφησεέντονεςπληγέςκαιστοοδικόδίκτυοτουχωριού.Δυστυχώςηκατάστασητουδρόμουήτανήδη
επιβαρυμένημετιςπροστατευτικέςμπάρεςσεκάποιασημείαπεσμένεςήκατεστραμμένεςστοδεξίμέροςτουδρόμου
προς τον γκρεμό, ενώσε κάποιεςπεριπτώσεις πρόχειρα ναστηρίζονται σε θάμνους και βράχια και ναδημιουργούν
επικίνδυνεςκαταστάσεις.Τοσκηνικόεπιβαρύνθηκεαπότηνπροχθεσινήβροχόπτωση,αφούδημιούργησετεράστιεςνε-
ροφαγιέςδίπλαστοοδόστρωμα,πουείναιεπικίνδυνεςπαγίδες.Άμεσαοιαρμόδιεςυπηρεσίεςπρέπειναεπιληφθούνκαι
νααποκαταστήσουντιςζημιέςστονδρόμοπουοδηγείστοΣέλι,γιατίοχειμώναςπλησιάζεικαιπρέπειναεξασφαλισθείη
ασφαλήςμετάβασητωνεκδρομέωνπουθαεπισκεφθούνκαιφέτοςτοχιονοδρομικόκέντρο.
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ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Aνακοίνωση - 

καταγγελία 
της πρόσφατης 
ανακατάταξης 

σχολικών μονάδων 
σε κατηγορίες

 
Πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε η ΥΑ 133529/17-08-2018 με ΘΕΜΑ: 

«Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης». Η ΥΑ αυτή,   θα επιφέρει την αλλαγή ζώνης σε εκατοντάδες 
Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς επίσης και το γεγονός ότι κάποια 
από αυτά θα πάψουν να θεωρούνται δυσπρόσιτα.  

 Οι αλλαγές αυτές έχουν ως κατεύθυνση, τη μείωση των μορίων 
ανά σχολική μονάδα, πράγμα που θα επιφέρει βαρύτατες συνέπει-
ες στην γενικότερη λειτουργία των σχολείων και στο ανθρώπινο 
δυναμικό του. Συγκεκριμμένα: 

-  Θα αυξηθεί ο απαιτούμενος, κατώτατος αριθμός, μαθητών για 
την δημιουργία κάθε είδους τμημάτων, (γενικής παιδείας, επιλογής, 
προσανατολισμού, κατευθύνσεων, τομέων και ειδικοτήτων στα 
ΕΠΑΛ) λόγω της ανακατάταξης του σχολείου σε άλλη δήθεν «ευμε-
νέστερη»  κατηγορία. 

 - Θα καταργούνται, ευκολότερα πλέον, ολιγομελή τμήματα. Διότι 
η  ύπαρξη τους θα επαφίεται στην κρίση του εκάστοτε Υπουργού 
Παιδείας για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία τους.

-Θα δημιουργούνται τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών, υπο-
νομεύοντας έτσι τις ήδη περιορισμένες δυνατότητες της εκπαιδευτι-
κής και παιδαγωγικής διαδικασίας. 

- Η συρρίκνωση αυτή πλήττει ακόμα περισσότερο τα μορφωτικά 
δικαιώματα των πιο φτωχών και ευάλωτων παιδιών.

 - Καθιστά πολλά σχολεία και κυρίως αυτά που ως τώρα χα-
ρακτηρίζονταν ως δυσπρόσιτα και τώρα «αποχαρακτηρίστηκαν», 
μη επιθυμητά από τους εκπαιδευτικούς. Διότι το κίνητρο της αυ-
ξημένης μοριοδότησης αποτελούσε το καθοριστικό κριτήριο για 
πολλούς συναδέλφους μας, μόνιμους ή αναπληρωτές, ώστε να 
επιδιώξουν να εργαστούν σε αυτά.  

- Απειλούνται τα εργασιακά δικαιώματα των μονίμων και ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών μέσα από τη μείωση των κενών, την ε-
ξοικονόμηση εκπαιδευτικών, την εξακολούθηση των μη διορισμών, 
την αυξημένη μετακίνηση τους από σχολείο σε σχολείο αφού δυ-
σκολεύει ακόμη περισσότερο η συμπλήρωση ωραρίου σε ένα σχο-
λείο.  Ειδικότερα τα σχολεία του  Νομού Ημαθίας, πλην ενός, έχουν 
υπαχθεί σε κατηγορία, κατά μία κλίμακα διαφορετική από αυτήν 
που ανήκαν  μέχρι σήμερα. Επομένως έχουν πια λιγότερα μόρια 
και μικρότερο χαρακτηρισμό βαθμού δυσμενούς ζώνης. 

Ως ΕΛΜΕ Ημαθίας καταγγέλλουμε την παραπάνω εγκύκλιο και 
απαιτούμε για μια ακόμη φορά από την κυβέρνηση:  1. Να δώσει 
προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών, να διευκολύνει το δύ-
σκολο έργο μας, να στηρίξει τη λειτουργία των σχολείων και να 
προχωρήσει τώρα σε μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών. 
2. Να αποσύρει την συγκεκριμένη Υ.Α. και να κατατάξει τα σχολεία 
της Ημαθίας με βάση τις προτάσεις του ΠΥΣΔΕ Ημαθίας. 3. Μέγι-
στος αριθμός μαθητών 20 στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 
στα εργαστήρια 

 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Όπως είχε προγραματιστεί από το χειμώνα, με  την θετική από-
φαση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας και του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακεδονία, για παράταση του ωραρίου έως και τις 
24:00, ο Εμπορικός Σύλλογος συνδιοργανώνει με το Επιμελητήριο Η-
μαθίας, το οποίο χρηματοδοτεί όλες  τις δράσεις και την προβολή της  
καλοκαιρινής Λευκής Νύχτας, που θα γίνει σήμερα Πέμπτη 30 Αυγού-
στου 2018. Οι εκδηλώσεις τελούν  υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας . 

 «Πρόγραμμα Δράσεων για την Λευκή Νύχτα»
Η γιορτή θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με ξυλοπόδα-

ρους,ζογκλέρ και μάγους που θα περπατήσουν σε όλη την αγορά της 
Βέροιας, ανοίγοντας μ’ αυτό τον τρόπο την αυλαία των εκδηλώσεων 
της Λευκής  Νύχτας.  Η γιορτινή ατμόσφαιρα θα εμπλουτιστεί από 
ήχους και μουσικές  από τοπικά γκρουπάκια.

Με την έναρξη των εκδηλώσεων οι έμποροι θα προσφέρουν τα 
προϊόντα τους σε δελεαστικές τιμές, με σκοπό αφενός να ευχαριστή-
σουν το κοινό που τους στηρίζει , αφετέρου να τονωθεί η αλληλεγγύη  
αλλά και η τοπική αγορά σ’αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρί-
α.-Κάθε καταστηματάρχης θα μπορεί να δημιουργήσει  το δικό του 
ιδιαίτερο χάπενινγκ για να μαγνητίσει το αγοραστικό κοινό. 

Με το σύνθημα:  «ψωνίΖω  ΚερδίΖω Συμμετέχω στην Κλήρωση», 
οι καταναλωτές που θα ψωνίσουν από μέλη του Συλλόγου θα έχουν 
την ευκαιρία να πάρουν μέρος στην κλήρωση μεγάλων δώρων που 
εξασφάλισε ο Εμπορικός Σύλλογος. Εκπλήξεις επιφυλάσσουν και τα 
καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με ειδικές τιμές στις υπη-
ρεσίες τους. 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις
Για την υλοποίηση των δράσεων το απόγευμα της Πέμπτης στις 

19:30  θα κλείσουν οι παρακάτω δρόμοι: 
Βενιζέλου  από Μαλακούση, (στο ύψος του βιβλιοπωλείου Επίκαι-

ρο), μέχρι Μεγ. Αλεξάνδρου, στο ύψος της Τράπεζας Αττικής. 
Βενιζέλου από το Δημοτικό Σχολείο Μελέτειο μέχρι την Εφημερίδα 

ΛΑΟΣ. Καρακωστή θα είναι ανοιχτή, τα TAXI και τα ΙΧ θα μπορούν να 
στρίψουν αριστερά , για να κατευθυνθούν προς Εληά  και Μητροπό-
λεως 

Κεντρικής: από Μεγ. Αλεξάνδρου  μέχρι Ζωγιοπούλου.
Η Μεγ. Αλεξάνδρου θα είναι ανοιχτή.  
Ειδική τιμή στους οδηγούς προσφέρουν οι υπεύθυνοι του υπαίθρι-

ου πάρκινγκ
Οι οδηγοί για να μην ταλαιπωρηθούν μπορούν να παρκάρουν τα 

αυτοκίνητά τους στο υπαίθριο πάρκινγκ στο παζάρι, οι υπεύθυνοι του 
οποίου σε συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο,  από τις 20:00 έως 
τις 24:00  θα έχουν ειδική  τιμή  στα 2,00 ευρώ. 

Το Πάρτυ τιμών θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 31 Αυγούστου, 
που ορίστηκε ως η τελευταία εκπτωτική μέρα, με τα καταστήματα να 
λειτουργούν  κανονικά σύμφωνα με το προβλεπόμενο θερινό ωράριο.

Με Λευκή Νύχτα και διήμερο πάρτυ 
τιμών, ο εμπορικός κόσμος της Βέροιας 

θα αποχαιρετίσει το καλοκαίρι

Μια σειρά συμβασιούχων για τις ανά-
γκες εστίασης - σίτισης και καθαριότητας, 
για όλο το 2019 αποφάσισε να προσλάβει 
η Διοίκηση του Νοσοκομείου, για τις μο-
νάδες Βέροιας και Νάουσας. Συγκεκριμέ-
να θα προσληφθούν:

Εστίαση - Σίτιση
(πρόσληψη από 1/1/2019 μέχρι 

31/12/2019)
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
α) οκτώ (8) ατόμων με ειδικότητα τρα-

πεζοκόμων-λαντζέρηδων ΥΕ κατηγορίας, 
6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, για 30 
ώρες εβδομαδιαίως.

β) πέντε (5) ατόμων με ειδικότητα τρα-
πεζοκόμων-λαντζέρηδων ΥΕ κατηγορίας, 
4ωρης ημερήσιας απασχόλησης, για 20 
ώρες εβδομαδιαίως.

γ) ένα (1) άτομο με ειδικότητα μάγειρα 
ΔΕ κατηγορίας, 5ωρης ημερήσιας απα-
σχόλησης, για 25 ώρες εβδομαδιαίως.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
α) επτά (7) ατόμων με ειδικότητα τρα-

πεζοκόμων –λαντζέρηδων ΥΕ κατηγορίας, 6ωρης ημερήσιας απα-
σχόλησης, για 30 ώρες εβδομαδιαίως.

β) δύο (2) ατόμων με ειδικότητα τραπεζοκόμων –λαντζέρηδων ΥΕ 
κατηγορίας, 4ωρης ημερήσιας απασχόλησης, για 20 ώρες εβδομαδι-
αίως.

Καθαριότητα 
(πρόσληψη από 16/12/2018 μέχρι και 31/12/2019)
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
α) επτά (7) ατόμων με ειδικότητα καθαριστών-τριών ΥΕ κατηγορί-

ας, 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης, για 40 ώρες εβδομαδιαίως.
β) πέντε (5) ατόμων με ειδικότητα καθαριστών-τριών ΥΕ κατηγορί-

ας, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, για 30 ώρες εβδομαδιαίως.
γ) δεκατεσσάρων (14) ατόμων με ειδικότητα καθαριστών-τριών ΥΕ 

κατηγορίας, 5ωρης ημερήσιας απασχόλησης, για 25 ώρες εβδομαδι-
αίως.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
α) τριών (3) ατόμων με ειδικότητα καθαριστών-τριών ΥΕ κατηγορί-

ας, 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης, για 40 ώρες εβδομαδιαίως.
β) δέκα (10) ατόμων με ειδικότητα καθαριστών-τριών ΥΕ κατηγορί-

ας, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, για 30 ώρες εβδομαδιαίως.
γ) τριών (3) ατόμων με ειδικότητα καθαριστών-τριών ΥΕ κατηγορί-

ας, 4ωρης ημερήσιας απασχόλησης, για 20 ώρες εβδομαδιαίως.

65 θέσεις καθαριότητας 
και εστίασης στα Νοσοκομεία 

Βέροιας και Νάουσας



Ελλάς, Γαλλία, Βέλγιο, Λίβανος
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Στέλιος Πελασγός

Το φεστιβάλ είναι αδελφοποιημένο με το Διε-
θνές φεστιβάλ αφήγησης και μονοδράματος Λιβά-
νου και το Διεθνές φεστιβάλ αφήγησης Παλαμπράζ 
Γαλλίας

Παρασκευή 31/8/2018, Βέροια
-20.30 Ένας μύθος από όλους. Πανηγυρική 

έναρξη του φεστιβάλ με ομαδική αφήγηση και 
μουσική από την Φιλαρμονική της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας. Εμπρός από την εβραϊκή συναγωγή,  
Μπαρμπούτα, 

-21.30 Έρως και Ψυχή. Παράσταση αφήγησης 
με τους  Στέλιο Πελασγό.  Μαρία Κυρμά, σωματικοί  
αυτοσχεδιασμοί. Εμπρός από την εβραϊκή συνα-
γωγή,  Μπαρμπούτα

-23.00 Μύθοι της απελευθέρωσης. Μυθολογία 
των επαναστατών Ζαπατίστας παράσταση αφήγη-
σης με την Μαρία Σόφτση. 

Καφέ Μπαρ  Κοχλίας. 
Σάββατο 1/9/2018, Πλατάνια, Βεργίνα
-10.00 – 13.00 Από την Ιστορία στο Μύθο, ερ-

γαστήριο αφήγησης με τον Ζιαντ Νταρβίς 
-13. 00 -14.00 Παίξτε με τους μύθους. Ελάτε να 

παίξουμε παιχνίδια ρόλων και επιτραπέζια με τους 
μύθους. Οδηγός μας ο game master Ταξιάρχης 
Μπεληγιάννης

-14.00 –  15.30 Μυθικό υπαίθριο γεύμα/ πικ 
νικ Βάλτε τα κεφτεδάκια να βάλουμε τους μύθους. 
Αφηγήσεις για παιδιά και για μεγάλους.

-15.30 Visual storytelling. Κατασκευάζοντας 
σύγχρονους μύθους με εικόνες. Ομιλία και προ-
βολή φωτογραφιών από τον Βέλγο φωτορεπόρτερ 
Johannes de Bruycker.

-17.30 Δήμητρα η μεγάλη θεά. Παράσταση α-
φήγησης με την  Νάγια Οικονομοπούλου 

-19.00 Μεταμοντέρνοι Μύθοι. Ιστορίες από τον 
Άρχοντα των δαχτυλιδιών (Lord of the rings). Πα-
ράσταση αφήγησης με τον Ταξιάρχη Μπεληγιάννη

-21.00 Γκιλγκαμές το πρώτο έπος, Ζιαντ Νταρ-
βίς. Παράσταση αφήγησης στα γαλλικά με παράλ-
ληλη συναφήγηση στην ελληνική γλώσσα. Μου-
σείο Βασιλικών τάφων, Βεργίνα. Σε συνεργασία με 
την εφορία αρχαιοτήτων Ημαθίας

Κυριακή 2/9/2018, Πλατάνια, Βεργίνα

-10.00 -13.00 Η ενσάρκωση των μύθων, εργα-
στήρι αφήγησης μυθολογίας με τον Στέλιο Πελασγό

-13.00 -14.00 Ο κατεργάρης θεός. Παράσταση 
αφήγησης για παιδιά με τον Στέλιο Πελασγό

-14.00 – 15.30 Μυθικό πικνικ. Βάλτε τα κεφτε-
δάκια να βάλουμε τους μύθους. Αφηγήσεις για 
παιδιά και για μεγάλους.

-15.30 -16.30 Παίξτε με τους μύθους. Ελάτε να 
παίξουμε με παιχνίδια ρόλων και επιτραπέζια με 
τους μύθους. Οδηγός μας ο game master Ταξιάρ-
χης Μπεληγιάννης

-16.30 – 17.30 Από θεού άρξασθαι.  Παράστα-
ση αφήγησης με την Ακριβή Καλδύρη. 

-17.30 -18.30 Ανοιχτή σκηνή αφήγησης μύθων 
και θρύλων. Όλοι αφηγούνται 

-21.00  Ιστορίες ζωής μέσα σε πόλεμο, πα-
ράσταση αφήγησης για τις εισβολές στον Λίβανο 
με τον Ζιαντ Νταρβίς. Παράσταση αφήγησης στα 
γαλλικά με παράλληλη συναφήγηση στην ελληνική 

γλώσσα. Παραδοσιακό καφενείο Σερεμέ-
τα, Βέροια

Όλες οι παραστάσεις και οι δράσεις 
είναι δωρεάν εκτός των εργαστηρίων. 

Η συμμετοχή σε ένα κοστίζει 15 ευρώ 
ενώ σε δύο 25 ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής στα εργαστή-
ρια και στην ανοικτή σκηνή αφήγησης: 
233178100

Στα διαλλείματα των εκδηλώσεων θα 
προβάλλεται η video performance ΝΟ-
ΣΤΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ
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Αύριο Παρασκευή η συναυλία της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων στην Λευκόπετρα
Η προγραμματισμένη συναυλία 

στο Ιερό της Μητρός των Θεών Αυ-
τόχθονος στην Λευκόπετρα Βερμί-
ου, η οποία αναβλήθηκε λόγω των 
καιρικών συνθηκών που επικράτη-
σαν το απόγευμα της Κυριακής, 26 
Αυγούστου 2018, θα πραγματοποι-
ηθεί την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 
2018 και ώρα 19:30. 

Μολονότι δεν χαρήκαμε την 
ανατολή της αυγουστιάτικης παν-
σελήνου από τα Πιέρια Όρη την 
περασμένη Κυριακή, παραμένουμε 
στην ίδια καλοκαιρινή διάθεση και 
σας προσκαλούμε όλους να απο-
λαύσουμε  τον Δημήτρη Μενεξό-
πουλο, που θα μας ταξιδέψει με 
τους ήχους του στα μουσικά του 
τοπία, στον ίδιο χώρο που χιλιάδες 
χρόνια πριν Βεροιώτες και μη γιόρ-
ταζαν την πανάρχαιη θεά.  

Ο τ. Διευθυντής του δικτύου Δημοτικών  
Βιβλιοθηκών του Μιλάνου κ. Aldo Pirola στη 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας
 
Μία όμορφη παρέα 

από την Ιταλία, συνο-
δευόμενη από τoν κο 
Aldo Pirola, επισκέ-
φθηκε τη Δημόσια Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας. Ο κ. Pirola 
εργάστηκε για περισ-
σότερα από 40 χρόνια 
στο χώρο των Βιβλιο-
θηκών ως Διευθυντής 
των Δημοτικών Βιβλι-
οθηκών του Μιλάνου 
και ως μέλος Διεθνών 
Βιβλιοθηκονομικών 
οργανισμών. 

Ένθερμος υποστη-
ρικτής του ρόλου των 
Βιβλιοθηκών και της 
πρόσβασης στη γνώ-
ση, παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ξενάγηση από την υπάλληλο της Βιβλιοθήκης κ. Ασπασία 
Τασιοπούλου. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Γιάννης Τροχόπουλος, συντονιστής της Διοργάνωσης 
Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018 και μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλι-
οθήκης της Βέροιας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας γίνεται 
πόλος έλξης επισκεπτών τόσο Ελλήνων από διάφορες περιοχές της χώρας όσο και ανθρώπων έξω από 
τα όρια της Ελλάδας, όπως μαρτυρά και η επίσκεψη του κου Pirola. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν το έργο της 
Βιβλιοθήκης αναγνωρίζεται από ανθρώπους γνώστες του αντικειμένου στο εξωτερικό και όταν η παρέα 
των φίλων της Βιβλιοθήκης μεγαλώνει.

‘Εναρξη ηλεκτρονικών 
αιτήσεων εγγραφής 

σε Δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)
Σας ενημερώνουμε ότι αναφο-

ρικά με τις εγγραφές στα Δημόσια Ι-
.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2018-19 
αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, 
αμέσως μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, να ξεκινήσει η διαδι-
κασία της ηλεκτρονικής υποβολής/ 
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
εγγραφής σε Δημόσια Ινστιτούτα Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα δι-
αρκέσουν μία εβδομάδα δίνοντας 
και αυτή τη χρονιά τη δυνατότητα σε 
αρκετές χιλιάδες νέους και νέες να 
εγγραφούν στην ειδικότητα αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης της επι-
λογής τους.

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ ΜΑ ΠΟΙΑ ΠΑΠΙΑ (ΜΕΤΑ-

ΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΟΥΡΓΟΣ, ΝΤΙ-
ΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΡΤΑ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η ΠΤΩΣΗ
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Προβολές:  Παρασκευή 31/8 – Σάββατο 1/9 στις 

20.00 στην Αιθ1 και  21.15 στην Θερινή
Πέμπτη 30/8 – Κυριακή 2/9 – Δευτέρα 3/9 – Τρί-

τη 4/9 –Τετάρτη 5/9 στις 21.15 στην Θερινή
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα με-

ταφερθεί στην Αίθουσα 1)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΚΟΥΑΡΙ
Ηθοποιοί: ΤΟΜ ΚΡΟΥΖ, ΜΙΣΕΛ ΜΟΝΑΓΚΑΝ, 

ΧΕΝΡΙ ΚΑΒΙΛ, ΡΕΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΣΑΪ-
ΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΒΙΝΓΚ ΡΕΪΜΣ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/8/18 - 5/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΣ του Χρήστου και της Αναστα-
σίας, το γένος Θεοδωρίδη, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και 

η ΤΡΑΪΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ του Δημητρίου και της 
Ελισσάβετ, το γένος Μπρανιώτου, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στο Διαβατό Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη και της 
Αριστέας, το γένος Αλευρά, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΘΥΜΙΟΠΟΥ-

ΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αποστόλου και της Φωτει-
νής, το γένος Παπαστέργιου, που γεννήθηκε στη 
Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Διεθνές φεστιβάλ επικής αφήγησης
Η μυθολογία σήμερα



Νέα Ελληνική Ορμή (Ν.Ε.Ο.)

Δήλωση
Η χώρα μας, μετά από οχτώ χρόνια μνημονί-

ων, επιτήρησης και θυσιών, εισέρχεται σε μια νέα 
εποχή.

Οι εποχές άλλαξαν. 
Η νέα αυτή περίοδος επιτάσσει απ’ όλους μας 

σύνεση, θάρρος, αποφασιστικότητα και κυρίως 
υπευθυνότητα. 

Τώρα, είναι η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να ανέβει ψηλά, μακριά από τις παθο-
γένειες του παρελθόντος, και να γίνει μια σύγχρονη, δημοκρατική, δυνατή και ανεξάρτητη 
ευρωπαϊκή χώρα. 

Αυτό απαιτεί κοινωνικές και θεσμικές συνεργασίες και συμπόρευση προς τον κοινό στό-
χο, να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας, στις νέες γενιές των Ελλήνων το μέλλον που τους 
αξίζει.   

Στην ιδρυτική διακήρυξη του Ν.Ε.Ο. τονίζεται εμφατικά το υψηλό αίσθημα ευθύνης για 
τη χώρα και τους πολίτες και το ηθικό χρέος προς τις επόμενες γενεές των Ελλήνων, συναι-
σθανόμενοι τις προκλήσεις της εποχής και υπηρετώντας, όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής «πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του Έθνους, που βρίσκονται πέρα 
και επάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς».

Ως Ν.Ε.Ο., δηλώσαμε από την αρχή την ανάγκη της συμπόρευσης βάσει ενός κοινά 
αποδεκτού εθνικού σχεδίου δράσης με προτεραιότητα τον Άνθρωπο για την οικονομία, την 
ασφάλεια, την κοινωνική ατζέντα, την εξωτερική πολιτική, την υγεία, την παιδεία, τον πολι-

τισμό, τη δικαιοσύνη 
και την άμυνα.

Σε αυτή την προ-
σπάθεια, η Νέα Ελλη-
νική Ορμή, με αίσθη-
μα ευθύνης, ήθος και 
αξιοπρέπεια, δηλώνει 
παρούσα.

Για ένα τόσο υψη-
λό διακύβευμα, την 
ανάταση της χώρας, 
θα είμαστε συνοδοι-
πόροι και συμπρωτα-
γωνιστές συμβάλλο-
ντας στο κοινό καλό.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες  των μα-

θητών/τριών της Α΄ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Βέροιας (τηλ. 
2331029005), προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή 
των παιδιών τους , να προσέλθουν στο σχολείο, την Δευτέ-
ρα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, υποβάλλοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

Α. Αίτηση εγγραφής
Β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προ-

τίμησης, (εφόσον έχει χαθεί μπορεί να εκτυπω-
θεί στο σχολείο με τη χρήση κωδικών taxisnet από                                                                                                                              
τους Γονείς)

Γ.  Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του/ της  μα-
θητή/τριας

Ο Δ/ντής  του 1ου ΓΕΛ Βέροιας
Σκούπρας Χρήστος

Φιλόλογος  - δρ. Παιδαγωγικών

Δήλωση του Τάσου 
Μπαρτζώκα για τον

 ανασχηματισμό: Ο μέγας 
ταχυδακτυλουργός της 
πολιτικής επιχειρεί να 

«μαγέψει» τα πλήθη με 
«μαγικές μετακινήσεις»…

Mέσω του δήθεν 
ανασχηματισμού της 
κυβέρνησής του, ο 
κύριος Τσίπρας,  ό-
ντας μέγας ταχυδα-
κτυλουργός της πο-
λιτικής επιχειρεί να 
«μαγέψει» τα πλήθη, 
με  «μαγικές μετακι-
νήσεις», επιχειρώ-
ντας πλασματ ικά 
να μετακινήσει  την 
«πρώτη φορά Αρι-
στερά» προς τα κε-
ντροαριστεροδεξιά, 

περίπου όπως κάνουν οι ταχυδακτυλουργοί. Μόνο που 
στην περίπτωση του δήθεν «μάγου Τσίπρα» έχουμε να 
κάνουμε με εύκαιρους και πρόθυμες για την καρέκλα.

Η κυβέρνηση αχταρμάς του πιο αποτυχημένου πρωθυ-
πουργού της μεταπολίτευσης, είναι η τελευταία κυβέρνηση 
ενός θίασου τυχοδιωκτών της πολιτικής καρέκλας και 
δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην κοινωνία. Μέσω ανακύ-
κλωσης φθαρμένων προσώπων, με… «μπότοξ» και με 
μεταγραφές «Γ’ εθνικής κατηγορίας», η νέα κυβέρνηση 
του νεοΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, με ολίγον από παλιό καλό 
ΠΑΣΟΚ και γερές πινελιές παλιάς δεξιάς, όχι μόνο δεν αλ-
λάζει το πολιτικό κλίμα αλλά κάνει ακόμη μεγαλύτερη την 
ανάγκη για έναν άμεσο και πραγματικό κυβερνητικό (ανα)
σχηματισμό και μια Νέα Διακυβέρνηση, που μόνο μέσω 
των εκλογών μπορεί να συμβεί.

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής ΝΔ
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Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Ι Κ Η 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι 

της Λέσχης όσοι επιθυ-
μούν να πάρουν μέρος 
στις φετινές περιόδους 
ιαματικών λουτρών να 
δηλώσουν συμμετοχή 
στα γραφεία της Λέσχης 
μας. Γ΄ περίοδος 23-30 
Σεπτεμβρίου. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες στα γρα-
φεία μας Ανοίξεως 90. 
Τηλ.: 23310 25654 και 
6976 953683.

Το Δ.Σ.

Δήλωση της Περιφερειακής 
Συμβούλου Νίκης Καρατζιούλα 

για τον ανασχηματισμό
«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν»

Ο κομματικός ερμαφροδιτισμός κυριάρχησε στον 
κυβερνητικό «αχταρμά» του ανασχηματισμού που 
επιχείρησε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Με 
την είσοδο σε αυτή «κηπουρών» του Γιώργου Πα-
πανδρέου και «απολωλότων προβάτων»  της μεγά-
λης κεντροδεξιάς παράταξης, τα οποία προτίμησαν 
την εφήμερη δόξα, από την απαλλαγή της χώρας 
από μια καταστροφική πολιτική που εφαρμόζουν 
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Στην περίπτωση τους ταιριάζει 
απολύτως το «ώδινεν όρος και έτεκεν μυν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
25-26/08/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΕΠΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Σε συνέχεια του  δημοσιεύματος της εφημερίδας σας 
που υπογράφει ο πρώην Πρόεδρος γιατρών ΣΕΥΠΙΚΑ 
ΗΜΑΘΙΑΣ  Χρήστος Ταχματζίδης  και αναφέρεται  στην 
Επιτροπή Αναπηρίας των ΚΕΠΑ της 23ης Αυγούστου 
2018,  ζήτησα τις απόψεις  των μελών της Επιτροπής 
ΚΕΠΑ Βέροιας για τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό δη-
μοσίευμα. Όπως ενημερώθηκα, κατά την διάρκεια της εν 
λόγω  Επιτροπής δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα και 
οι ασθενείς κλήθηκαν και εξετάσθηκαν κανονικά κατά την 
σειρά της ονομαστικής κατάστασης που αναρτάται στην 
πόρτα του γραφείου εξέτασης. Επισημαίνεται ότι η σειρά 
αυτή παρακάμπτεται  κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που 
συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης, κατόπιν ενημέρω-
σης της Επιτροπής, κάτι το οποίο δεν έγινε στην συγκε-
κριμένη περίπτωση . Μάλιστα, σε περίπτωση βαρέων πε-
ριστατικών, η εξέταση μπορεί να γίνει από την Επιτροπή 
κατ’ οίκον.  Μεταξύ των λοιπών ασθενών, εξυπηρετήθηκε 
στην σειρά της  ηλικιωμένη ασθενής σε ήρεμη κατάστα-
ση, συνοδευόμενη από την κόρη της που παραπονέθηκε 
για τον χρόνο αναμονής. Ενημερώθηκε ευγενικά  από 
τον Πρόεδρο για την διαδικασία που ακολουθείται και ότι 
εφόσον ένιωθε αδιαθεσία, μπορούσε να ζητήσει από την 
Επιτροπή να κριθεί νωρίτερα. Αφού εξετάσθηκε κανονικά, 
αποχώρησε. Ως εκ τούτου δεν προέκυψε κανένα πρόβλη-
μα κατά την διάρκεια της Επιτροπής, καμία ένσταση και 
όλα κύλησαν ομαλά και νόμιμα.

Εξ’ αφορμής του σχετικού δημοσιεύματος και προς 
αποκατάσταση της  αλήθειας, αναφέρω  ότι το  ΚΕΠΑ 
Βέροιας,   λειτουργεί  βάσει των αρχών της νομιμότητας, 
της αμεροληψίας  και της διαφάνειας των διαδικασιών, με 
σεβασμό στον ασθενή και στο πρόβλημα του, ώστε να 
δέχεται τα εύσημα τόσο από τους ίδιους τους ασθενείς, 
όσο και από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ.  

Η Διευθύντρια
Α΄ΤΥ Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια

Σοφιανίδου Ευτυχία

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
Κων/νου και της Σοφίας, το γένος 
Μουρατίδου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στη Ν. Λυκο-
γιάννη Βέροιας και η ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ του Θε-

μιστοκλή και της Μαριάνθης, το γένος Τριαντα-
φυλλοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στα Ασώματα Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
O  Φ ι λα ν -

θρωπικός Μη 
Κερδοσκοπι -
κός  Σύλλο-
γος  Γονέων 
& Κηδεμόνων 
ΑμεΑ Ν. Ημα-
θίας νοιώθει 
την ανάγκη να 
ευχαριστήσει  
από καρδιάς το 
Δήμο Βέροιας 
για τη δωρεάν 
παραχώρηση 
οικοπέδου με 
σκοπό τη δη-
μιουργία νέου 
Κέντρου Διημέ-
ρευσης ΑμεΑ.

Ιδιαίτερα ευ-
χαριστεί:

1o το Δή-
μαρχο Βέροιας 
κ Κων/νο Βορ-
γιαζίδη, 

2ο τον Αντι-
δήμαρχο Παι-
δείας κ. Γεώρ-
γιο Σοφιανίδη, 

π ο υ  α π ό 
την πρώτη ε-
π α φ ή  μ α ς , 
είδαν το πρό-
βλημά μας για 
παραχώρηση 
ο ι κ ο π έ δ ο υ 
κ α τ α σ κ ε υ ή ς 
ΚΔΗΦ στη Βέ-
ροια με πραγ-
ματικό ενδιαφέ-
ρον. 

3ο το Δ. Σ. 
για την ομόφω-
νη απόφαση 
στη εισήγηση του Δημάρχου. 

4ο την Τ. Κ. Πατρίδας, για τη σύμφωνη γνώμη του. 
5ο τις υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας περιουσίας για τη 

σημαντική συμβολή τους .
Η άοκνη και επίμονη προσπάθεια  χρόνων ,στέφθηκε 

με επιτυχία . 
Να είστε σίγουροι, το φιλόδοξο αυτό σχέδιο θα αρχίσει 

να πραγματοποιείται και ελπίζουμε σε πολύ λίγο καιρό θα 
αποπερατωθεί.

Η ευαισθησία που δείξατε σας τιμά όλους.
Ο Σύλλογός μας, δεσμεύεται ,να είναι  αρωγός σε κάθε 

πρωτοβουλία  του Δήμου και του Νομού που  θα  έχει ως 
σκοπό την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων  και 
εύχεται  να μπορέσει   να ανταποδώσει  την  τόσο σημαντι-
κή προσφορά .

Για ακόμη μία φορά ,ευχαριστεί  και ευελπιστεί αυτή να 
είναι η αρχή μιας γόνιμης συνεργασίας.

Η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει πολλάκις την ευαισθη-
σία και το ήθος της σε θέματα των ατόμων με αναπηρία.

Με τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων :

Την Πέμπτη 30 
Αυγούστου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Αλεξάν-
δρου Αλεξανδρείας.

Την Παρασκευή 
31 Αυγούστου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στο Καθολικό της Ιε-
ράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά στην Βέροια.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιά-
σουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως 

του Γηροκομείου Βέροιας

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

7ήμερα λουτροθεραπείας 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ Βέροιας 

ΤΟ Ν.Π.ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
7ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Από  1-7 Σεπτεμβρίου 2018   στους εξής προορισμούς:
• Λουτρά Ν. Απολλώνιας
Τιμή 150 ευρώ (6 διανυκτερεύσεις ,
σε σπιτάκια
πλήρη διατροφη,6 λούσεις)
+ 1,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)
• Λουτρά Ποζαρ
Τιμή 150 ευρώ
 (6 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο «Φιλοξένια», ημιδιατροφή, 
 μεταφορά  στα λουτρά ,δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή των λουτρών)
+4,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)

Έναρξη ηλεκτρονικών 
αιτήσεων στο Δημόσιο ΙΕΚ 
Βέροιας Εξαμήνου 2018Β
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγρα-
φούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικο-
τήτων που έχουν προκηρυχθεί για το εξάμηνο κατάρτισης 
2018Β. 

 Στο σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr 
Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Τρίτη 28 Αυγούστου 

2018 και ώρα 17:00 και θα κλείσει τη Τρίτη 4 Σεπτεμβρί-
ου 2018 και ώρα 15:00. 

Οι ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Βέροιας είναι οι εξής:
1 ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

3 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥ-

ΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
7 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
8 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
9 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡ-

ΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Επισημαίνεται ότι η φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ είναι δω-

ρεάν και παρέχεται αναβολή στράτευσης.

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 14/2016 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 

Βεροίας ιδρύθηκε το ερασιτεχνικό φιλαθλητικό και πολιτι-
στικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΛΑΙΜΑΧΕΣ ΧΕΙΡΟ-
ΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» και με τον διακριτικό λατινικό 
τίτλο «WOMEN HANDBALL VETERANS VERIAS» με έ-
δρα τη Βέροια και σκοπούς μεταξύ άλλων την ανάπτυξη και 
η διάδοση της αθλητικής ιδέας, του ευ αγωνίζεσθαι, την κα-
ταπολέμηση της βίας των ναρκωτικών και των αναβολικών 
στους αγωνιστικούς αθλητικούς χώρους και εκτός αυτών τη 
συμβολή στη σωματική, την ψυχική και πνευματική διάπλα-
ση της αθλούμενης νεολαίας, όπως αναλυτικά προσδιορίζε-
ται στο δικαστικώς εγκεκριμένο καταστατικό του σωματείου.

Βέροια, 6 Ιουλίου 2018
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ



Η Δ.Δ.Ε. Ημαθίας, κατόπιν επεξεργασίας 
των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξε-
τάσεων 2018, ανακοινώνει τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα του Νομού :

Στα Γενικά Λύκεια έλαβαν μέρος  1138 υπο-
ψήφιοι οι οποίοι κατανέμονται στου Δήμους ως 
εξής:  637 στο Δήμο Βέροιας, 268  στο Δήμο 
Αλεξάνδρειας και  260 στο Δήμο Νάουσας.

Στα Επαγγελματικά Λύκεια έλαβαν μέρος συ-
νολικά 270 υποψήφιοι, 123 στο Δήμο Βέροιας, 
74  στο Δήμο Αλεξάνδρειας και  73 στο Δήμο 
Νάουσας

  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Στα Γενικά Λύκεια, ο συ-

νολικός αριθμός των επιτυχό-
ντων  στις Ανώτατες και Ανώ-
τερες Σχολές είναι  859 επιτυ-
χόντες  εκ των οποίων οι 595 
εισάγονται στα ΑΕΙ και οι 264 
στα ΤΕΙ.

 Όσον αφορά τις περιζήτη-
τες Σχολές, συνολικά στο  Νο-
μό εισάγονται :

Στην Ιατρική 8, στην Ο-
δοντιατρική  1,  στη  Φαρμα-
κευτική  4, στην 
Κτηνιατρική 1, στη 
Νομική  14, στις 
Πολυτεχνικές Σχο-
λές 45, στις Στρα-

τιωτικές Σχολές Αξιωματικών  5, στη 
Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας και 
Σχολή Αστυφυλάκων  6 και στην Πυ-
ροσβεστική Ακαδημία  2.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΛΥΚΕΙΩΝ
 Στα Επαγγελματικά  Λύκεια, ο 

συνολικός αριθμός των επιτυχόντων  
στις Ανώτατες και  Ανώτερες Σχολές 
σε όλο το Νομό είναι 112.

 Πιο αναλυτικά στα ΑΕΙ εισάγονται 22 και στα 
ΤΕΙ  83.  Στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού   
4,στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευ-
σης 2 και  στη Σχολή Αστυφυλάκων 1.

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Αναστασία Μαυ-
ρίδου και όλο το προσωπικό συγχαίρουν θερ-
μά τους μαθητές και τις μαθήτριες μας για την 
ευόδωση των προσπαθειών τους και για την 
επιτυχία τους.

Ευχόμαστε καλές σπουδές και μια όμορφη 
και δημιουργική φοιτητική ζωή γεμάτη  εμπει-
ρίες.
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ΑΔΑ: ΨΙΘΥ7ΛΛ-ΠΥ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/7/1830/418686/28-08-18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Ε-

πιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνι-
κών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με προϋπολογισμό 250.000,00 
ΕΥΡΩ.- CPV: [45233222-1  ]- Κατασκευαστικές εργασίες για 
έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργα-
σιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  προϋπολογισμό 201.612,90  
ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλεπτα και ανα-
θεώρηση)

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 
είναι η 20/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομι-
κούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 
36 και 37 και την με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (3821/Β) « Ρυθμίσεις Τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελε-
τών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.
gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53653, FAX επικοινω-
νίας 23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα 
Φωτεινή Νοβάκη 

3.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 
έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ-
σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υ-
πό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 
1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 4.032,26ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχι-
στον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  20-07-2019 , 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εννέα  ( 9) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ((τέλη 
μεταβίβασης αυτοκινήτων)) με κωδικό  

2131ΗΜΑ014IΔΠ16, προϋπολογισμού 250.000,00 € 
που εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 5/26-01-2018 (ΑΔΑ: Ω-
Π1Η7ΛΛ-ΤΜΞ)  απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρι-
κής Μακεδονίας και έχει  εκδοθεί  η  με αριθμ.  2242(78)/03-
01-2018, Α/Α 286/03-01-2018 (18REQ002519600 2018-01-03) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης  50.000,00 € 
για το έτος 2018 με αρ.  259 καταχώρησης στο βιβλίο ε-
γκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.  και η με α-
ριθμ. 203583(1803)/26-04-2018, Α/Α 1737/26-04-2018 
(18REQ003011487 2018-04-27) Απόφαση Συμπληρωματικής 
Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης  50.000,00 € για το έτος 
2018  και με αρ.  1977 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. 

6.  Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16  

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της   Περιφέρειας      Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 28-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003608389)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

Αναβλήθηκε η μηχανοκίνητη πορεία 
διαμαρτυρίας προς την Βεργίνα

Αναβλήθηκε η μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας προς την Βεργίνα, ενάντια στην 
Συμφωνία των Πρεσπών, αποφάσισε η οργανωτκή επιτροπή. Στην ανακοίνωση αναφέ-
ρει:

Αγαπητοί φίλοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω ανυπέρβλητων προβλη-
μάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να αναβάλλουμε την εξαγγελθείσα για τις 2 Σεπτεμβρίου 
1η Πανελλήνια Μηχανοκίνητη Πορεία διαμαρτυρίας για την επαίσχυντη συμφωνία των 
Πρεσπών, με προορισμό τη Βεργίνα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που, από όλη την Ελλάδα, μας στείλα-
τε χιλιάδες μηνύματα στήριξης και συμμετοχής, να σας ζητήσουμε συγγνώμη για την 
αναβολή, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας, αρχικά στο Βελλίδειο, στις 8 
Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια σε όλους τους επόμενους αγώνες που θα μας καλέσει η 
Μακεδονία και η Πατρίδα.

Γιατί, ο αγώνας για τα δίκαια της Πατρίδας μας δεν έχει τέλος.

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.  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Αποστόλου και της Χρυσού-
λας, το γένος Καλαϊτζόγλου, που 
γεννήθηκε στο Ούλμ Γερμανίας 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΜΑ-
ΤΙΑΓΚΙΝΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του Βα-

λέριου και της Γκαλίνας, το γένος Ματιάγκινα, 
που γεννήθηκε στη Σεβαστούπολη Κριμαίας και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΝΗΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 
Γεωργίου και της Δημητρούλας, 
το γένος Λαβαντσιώτη, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

του Χαραλάμπους και της Βάϊας, το γένος Ανθί-
τση, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο 
Κωστοχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας για τα αποτελέσματα 

των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018



Δεν έκρυψε 
την χαρά 
του ο 

Ηλίας Λαζός για 
την επιτυχία που 
σημειώνουν την 
φετινή χρονιά τα 
εισιτήρια διαρκεί-
ας του μπασκε-
τικού Φίλιππου. 
Ο πρόεδρος της 
Διοικούσας Επι-
τροπής μέσα από 
τον προσωπικό 
του λογαριασμό 
στο facebook 
ανακοίνωσε πως 
η ομάδα έπιασε 
το τριψήφιο νού-
μερο, καθώς ο 
φίλος της ομάδας 
Κωνσταντίνος 
Μπίκας ήταν 
εκείνος που πήρε 
το Νο 100. Να 
υπενθυμίσουμε 
πως τα εισιτήρια διαρκείας καλύπτουν 
τους 15 εντός έδρας αγώνες πρωτα-
θλήματος και τα ματς του Κυπέλλου 
Ελλάδος, στα οποία οι «κυανέρυθροι» 
θα κληρωθούν ως γηπεδούχοι και οι 
τιμές τους ορίζονται ως εξής:

SILVER40€(κανονικό)
GOLD100€(VIPδιακεκριμένηςθέσης),
ACADEMY30 € (για τους γονείς των αθλητών

τωντμημάτωνυποδομής)

Ηφετινή καινοτομία είναι ότι ΚΑΘΕ κάτοχος ει-
σιτηρίου διαρκείαςπου θαπρομηθευτεί την κάρτα
διαρκείας τουως τις 20 Σεπτεμβρίου, θα έχει το
προνόμιοναδειτοόνομάτου(ήοποιοδήποτεόνομα
αυτός/ή επιθυμεί) ναφιγουράρει στηνρίγα της επί-
σημης εμφάνισης της ομάδας για τηνσαιζόν 2018-
19,ηοποίακατόπιναυτούαποκτάσυλλεκτικήαξία.

Ταυτόχροναμε την αγορά της κάρτας διαρκείας
καισταπλαίσια τηςπλήρουςσυμμόρφωσηςμε τον
κανονισμόπερίπροστασίαςτωνπροσωπικώνδεδο-
μένων(GDPR),οκάτοχοςυποχρεούταιναυπογρά-

φει και την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής
της χρήσης των προσωπικών του δεδομένων εκ
μέρους τουσυλλόγουΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας,υπο-
δεικνύοντας ταυτόχρονα και τοόνομαπου επιθυμεί
ναεμφανίζεταιστηνφανέλατηςομάδας.

Σημείαπώλησηςτωνεισιτηρίωνδιαρκείαςορίζο-
νταιταεξής:

Για τηνΒέροια:ΚατάστημαΟΧΕΤΤΕ,Βενιζέλου
7,2331060977

Για τηνΑλεξάνδρεια:NOVACERT, 1ο χλμΠΕΟ
ΑλεξάνδρειαςΒέροιας,2333053200

ΓιατηνΝάουσα:ΚατάστημαΒΕΝΕΤΤΟΝ,Ζαφει-
ράκη22,2332028206

Πρωτοβουλία για τοΠαιδί: ΣιδηρόπουλοςΤέλης,
6944661092

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙΟΤΙ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙΑ-
ΝΕΛΛΙΠΩΣΤΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ 10%
ΤΩΝΕΣΟΔΩΝΑΠΟΤΗΝΔΙΑΘΕΣΗΤΩΝΕΙΣΙΤΗ-
ΡΙΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑΣΘΑΔΙΑΤΕΘΕΙΓΙΑΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥ«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΓΙΑΤΟΠΑΙΔΙ»

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
6932335069 (ΛαζόςΗλίας) και 6974755234 (Στερ-
γίουΙωάννης)

CMYK
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Μία ακόμη φιλική νίκη πέτυχε η «Βασίλισσα
του βορρά», η οποία επικράτησε στο γήπεδο
τηςΠτολεμαϊδας με σκορ 4-1 τουΜακεδονικού
Φούφας.Οι«κυανέρυθροι»παρουσιάστηκανβελ-
τιωμένοι σεσχέσημε ταπροηγούμεναπαιχνίδια
τους, μεπολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και
πρέσινγκψηλά,αφήνονταςαισιόδοξαμηνύματα.

Νασημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκανμε τηΒΕ-
ΡΟΙΑ οι τραυματίες Κανούλας,Μουρατίδης,Πα-
πουτσίδης, Βασίλτσης, Χ’’Παναγιωτίδης, Ζυγκε-
ρίδης.Οι γηπεδούχοι ήταν πιο επικίνδυνοι στο
ξεκίνηματηςαναμέτρησηςκαιέφτασανκοντάστο
γκολστο15ολεπτόμετονΜόσχο,αλλάοΚοντο-
γουλίδηςέδιωξεσωτήριαμεταπόδια.

Μετησυμπλήρωσητουημιώρου,η«Βασίλισ-
σα»άνοιξε τοσκορστηνπρώτη της καλήστιγμή
στοματς.«Δράστης»ήτανοΣκαθαρούδη,οοποί-
οςμεωραίοσκαφτόπλασέέστειλετημπάλαστα
δίχτυατουΔημητριάδηγράφονταςτο0-1.

ΤρίαλεπτάαργότεραηομάδατουΦούφαείχε
μιαακόμηκαλήστιγμή,με τονΧάιτανασουτάρει
απόκαλήθέση,αλλάτονγκολκίπερτης«Βασίλισ-
σας»ναμπλοκάρειτημπάλα.

Στο 36’ οιΒεροιώτες διπλασίασαν τα τέρματά
τους,ότανοΜπλέτσας έβγαλεσυρτήσέντρααπό
δεξιάκαιοΚυριακίδηςμεκοντινήπροβολήέγραψε
το0-2πουήτανκαιτοσκορτουπρώτουημιχρόνου.

Στηνεπανάληψη,παράτιςπολλέςαλλαγέςκαιτην

κούραση,ηΒΕΡΟΙΑδιατήρησετηνυπεροχήδείχνοντας
ότιθαέχειαρκετέςεναλλακτικέςλύσειςτηφετινήπερίοδο.

Στο48’οΜπλέτσαςμεωραίαατομικήπροσπά-
θειαμπήκεστηναντίπαληπεριοχή και μεπλασέ
έγραψετο0-3.

Στο 63’ οΦούφας μείωσε σε 1-3 με εύστοχη
εκτέλεσηπέναλτι τουΧάιτα, το οποίο κέρδισε ο
ΚαλογιαννίδηςαπότονΜούχαλη.

Στο 70’ η ΒΕΡΟΙΑ έφτασε κοντά στο τέταρτο
γκολ, όταν οΜπλέτσας βρήκεωραία τονΠατσι-
αβούρακαιαυτόςμεσυρτόσουταπόκαλήθέση
έστειλετημπάλαμόλιςάουτ.

Τοτελικό1-4έκανεστο81’οΜυλωνάςμεπέ-
ναλτι,τοοποίοκέρδισεοΜισαηλίδης.

Διαιτησία: Καρατέρπος (Μπέλτσου,Φραντζο-
πούλου).

ΦΟΥΦΑΣ:Δημητριάδης,Κοπατσάρης,Σιδηρό-
πουλος,Τζουβάρας,Τακίδης,Φωτιάδης,Μόσχος,
Μπίντσης,Χάιτας,Ματούλας,Τυπάλης.

ΈπαιξανακόμηοιΡουγκάτσος,Γκόλης,Παπα-
δόπουλος.

ΒΕΡΟΙΑ:Κοντογουλίδης,Μούχαλης,Τσότρας,
Τσουλχάι,Μαραγκός, Βεργώνης, Τσικόπουλος,
Μπακάλης,Σκαθαρούδης,Μπλέτσας,Κυριακίδης.

Αγωνίστηκαν και οιΜπλατσιώτης,Τέντζερης,
Ράδης, Τρούπκος,Μισαηλίδης, Πατσιαβούρας,
Φωτόπουλος,Σοφιανίδης,Ιωάννου,Μυλωνάς.

πηγή: kerkidasport.gr

Φιλική νίκη της ΒΕΡΟΙΑΣ
επί του Φούφα με 4-1

«Φεύγουν»ταεισιτήριαδιαρκείας
τουΦιλίππουστοΜπάσκετ

Έναρξη παιδικών τμημάτων 
Jiu-Jitsu ΑΣ Ρωμιός

Η νέα αθλητική χρονιά τουΑ.Σ. Ρωμιός ξεκινάει την
Δευτέρα3Σεπτεμβρίου, τοπρόγραμματωνπαιδικώντμη-
μάτωνJiu-Jitsuτουσυλλόγουθαέχειωςεξής:

ΚάθεΔευτέρα–Τετάρτη–Παρασκευή
-ΤμήμαΑ’(Ηλικίες3-6ετών)17:00-18:00
-ΤμήμαΒ’(Ηλικίες7-10ετών)18:00-19:00
-ΤμήμαΓ’(Ηλικίες11-16ετών)19:00-20:00
Περιμένουμετουςμικρούςμαςφίλουςγιαναγνωρίσουν

από κοντά το άθλημα του Jiu-Jitsuσε ένα υπέροχοπερι-
βάλλον.

Μεεκτίμηση
ΑΣΡωμιός

ΔιακρίσειςτουΕΟΣΝάουσας
σεδιεθνείςαγώνεςστοΚρούσεβο

Οι αθλητές βορείων αγωνισμάτων του
Ε.Ο.ΣΝάουσας,ΣεραφείμΑργύρηςκαιΓιαν-
νακοβίτηΣτελλίνα,συμμετείχαν τοΣαββατο-
κύριακο25-26/8/2018,στουςδιεθνείςαγώνες
στοΚρούσεβοτηςFyrom,μεπολύενθαρρυ-
ντικάαποτελέσματα.Συγκεκριμένα,οιαθλητές
κατάφεραν να βελτιώσουν κατάπολύ τους
βαθμούςF.I.S (212 και 252αντίστοιχα).Με
τις επιδόσεις τους αυτές, δημιουργούν τις
προϋποθέσειςγιατηνσυμμετοχήτουςστοερ-
χόμενοΠαγκόσμιοΠρωτάθλημαΑνδρών-Γυ-
ναικών, στοSeefeld τηςΑυστρίας, τονΦε-
βρουάριοτου2019.Τηναποστολήσυνόδευσε
οομοσπονδιακός τεχνικός, κ.Αναστασιάδης
Νικόλαος.

Πλησιάζουν
οι ημέρες (17/9) 

για το φιλικό
των Παλαιμάχων 

της Βέροιας
ΣτηνΒέροια βρέθηκεπριν από λίγες

ημέρεςοΕυρωβουλευτήςτηςΝ.ΔκαιΑρ-
χηγόςτηςΕθνικήςομάδαςπουκατέκτησε
το κύπελλοΕυρώπης το2004,Θοδωρής
Ζαγοράκης ο οποίος είχε συνάντηση με
τον πρόεδρο τωνΠαλαιμάχων Βέροιας
ΤάκηΠαπατζίκο, τους αδελφούςΤρούπ-
κου τονπρώηνπρόεδρότουΓΑΣΒέροια
Μιχάλη Σακαλή καθώς και τονπρόεδρο
και  τονδιευθυντήγια την»Πρωτοβουλία
για τοπαιδί» κ.κΤέλη Σιδηρόπουλο και
ΒαλάντηΚαραγιάννη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συμ-
φωνία να γίνει φιλικόςαγώναςμεταξύ ο-
μάδαςτουΘόδωρουΖαγοράκη(μετέχουν
καιπαίκτεςπουαγωνίστηκανστοEYRO
2004)καιτωνπαλαιμάχωνΒέροιας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν και ο
αγώναςθαδιεξαχθείστις17Σεπτεμβρίου
2018καιοι εισπράξειςθαδοθούν  στην
Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί.



Με επιτυχία και αρκετό κόσμο
πραγματοποιήθηκανταεγκαίνιατων
πέντε νέων γηπέδων τένις,σήμερα
τοπρωί, στις αθλητικές εγκαταστά-
σεις τουΔΑΚΜακροχωρίου«Δ.Βι-
κέλας»,πουσυνδυάστηκαν με την
έναρξη τωνπανελληνίων αγώνων
Ε1γιααγόριακαικορίτσια18ετών.

Στην τελετή εγκαινίων παρα-
βρέθηκαν ο δήμαρχος Βέροιας
Κώστας Βοργιαζίδης, οι αντιδή-
μαρχοιΆρηςΛαζαρίδης, Θανά-
σης Σιδηρόπουλος καιΘεόφιλος
Κορωνάς,οπρόεδροςτουΚΑΠΑ
ΣτέργιοςΔιαμάντης,  ηπρόεδρος
της τοπικής κοινότητας Βέροιας
ΕλένηΓκόγκα,οπρόεδροςτηςΓ’
Ένωσης ΣωματείωνΑντισφαίρι-
σηςΠέτροςΤσαρκνιάς,οΓενικός
Γραμματέας της Ομοσπονδίας
ΑντισφαίρισηςΔημήτρης Σταμα-
τιάδης και ο έφοροςαγωνιστικού
τηςΟμοσπονδίας ΙωάννηςΑθα-
ναηλίδης, προπονητές, αθλητές
καιφίλοιτουαθλήματος.Πραγμα-
τοποιήθηκεοκαθιερωμένοςαγια-
σμόςαπό τονπ. Γεώργιο Γιοβα-
νόπουλο, στη συνέχεια μίλησαν
οι επίσημοιπαρευρισκόμενοι και
στο τέλος έγινε απονομή τιμητι-
κώνπλακετών.

Τον λόγο αρχικά πήρε ο δή-
μαρχοςΒέροιας, κ.ΚώσταςΒορ-
γιαζίδης, λέγοντας ότι «οΔήμος
Βέροιας στα μέτρα των δυνατο-
τήτωντουστηρίζειτοναθλητισμό.

Και στηρίζει τον αθλητισμόσε ό-
λες του τις μορφές, γιατί θεωρεί
ότι είναι μία όαση στη σημερινή
πραγματικότητα.Θεωρούμε ότι ο
αθλητισμόςπροστατεύειταπαιδιά
μαςκαιγι’αυτόλοιπόντονστηρί-
ζουμε και θα τονστηρίζουμε.Στα
πλαίσιααυτά,απόιδίουςπόρους,
οδήμοςΒέροιαςδιέθεσεέναπο-
σό της τάξης των 150.000 ευρώ
γιανακάνειτοέργοεδώστοΕΑΚ
καιμεταξύαυτώνπροβλέφθηκεη
ολική ανακατασκευή των τεσσά-
ρων γηπέδωνπου βλέπετε εδώ
μπροστάσας, καθώς και η δημι-
ουργίαενόςκαινούργιουγηπέδου
τένις, ούτωςώστε να μπορεί να
φιλοξενεί αγώνες, όπως με με-
γάλη χαράβλέπουμε ότι σήμερα
ξεκινάνεπανελλήνιοιαγώνεςεδώ
στηνπόλημας,πουσημαίνει ότι
και ηΟμοσπονδία είδε το ενδια-
φέροντοδικόμαςκαιήτανθετική
απέναντι στις προσπάθειές μας.
Ελπίζουμε να χρησιμοποιούνται
καλά τα γήπεδα, να φιλοξενούν
πάντα αγώνες και να είναι πά-
ντοτεγιατοκαλό.Σαςεύχομαινα
έχετεκαλούςαγώνες.»

Στησυνέχεια,πήρετολόγοκαι
ευχαρίστησε με τη σειρά του τη
δημοτική αρχή ο πρόεδρος της
Γ’Ένωσης, κ.ΠέτροςΤσαρκνιάς.
«Εγώθα ήθελα να ευχαριστήσω
τη δημοτική αρχή τηςΒέροιας κι
επειδή στη ζωή τίποτα δεν είναι

τυχαίο και ταπερισσότεραπράγ-
ματα έχουν κι ονοματεπώνυμο,
όλα ξεκίνησαναπόμιασυνεργα-
σίαπου είχαμεπριν από μερικά
χρόνιαστογραφείοτουΘεόφιλου
τουΚορωνά.ΟΘεόφιλοςΚορω-
νάςκαιοΆρηςΛαζαρίδηςεκπρο-
σωπούν τον κόσμο της Βέροιας
καιβάλαμεκάτωταπράγματακαι
είπαμεότιδενείναιδυνατόνημη-
τρόπολητουτένιςστηνκεντροδυ-
τικήΜακεδονία,ηΒέροια,ναέχει
μείνειμεταγήπεδααυτάπουείχε
ναπέσει ένα ευρώαπό το1982.
Πλέονταγήπεδα,μετηνπάροδο
τουχρόνου,ήτανακατάλληλαγια
οποιαδήποτεαγωνιστική δραστη-
ριότητακιήτανκαιεπικίνδυναγια
τη χρήση από τους αθλητές. Γι’
αυτότοθέματέθηκεσεπροτεραι-
ότητα και τους ευχαριστώπολύ
γι’αυτόκαιτονδήμαρχοκαιτους
υπεύθυνους αντιδημάρχους και
σε χρόνο ρεκόρ τα γήπεδα ολο-
κληρώθηκανκαιπλέονείμαστεσε
θέσησήμεραναφιλοξενούμεπα-
νελλήνιουςαγώνεςκατηγορίαςΕ1
για την κατηγορία των αγοριών
και κοριτσιών18 ετών.Θαήθελα
νααναφερθώκαισεμία ιδιαίτερη
συγκυρίαπου βιώνουμε αυτό το
διάστημα- έχουμε δύο κορυφαί-
ουςαθλητές,τονΣτέργιοΤσιτσιπά
και τηΜαρίαΣάκκαρη, οι οποίοι
πρωταγωνιστούνστοπαγκόσμιο
τένις. Για εμάςφιλοδοξία είναι να

γεμίσει η Ελλάδα γήπεδα τένις,
όπως έγινε και το 1987, με την
ομάδα του μπάσκετ με τον Γκά-
λη και τον Γιαννάκη. Επειδή, ό-
μως, αυτό γίνεται πάντα και με
τησυμβολή τηςΠολιτείαςκαι της
τοπικήςαυτοδιοίκησης,εμείςπρέ-
πειναδώσουμεαπότηδικήμας
μεριά,απότοτένις,τοισχυρόμή-
νυμα ότι είναι μεγάλη ευκαιρία κι
αυτήηπροσπάθειανασυνεχιστεί
καιναολοκληρωθείώστεστανέα
παιδιά να υπάρχουν και συνεχι-
στές τουΣτέφανου και τηςΜαρί-
αςπου ναπρωταγωνιστούν στο
τένις.Ηένωσήμαςέχειμια ιδιαί-
τερη καιπάραπολύ καλήσυνερ-
γασίακαιμετηΓενικήΓραμματεία
Αθλητισμού,γι’αυτόκαιαυτήτην
περίοδο ολοκληρώνονται και γή-
πεδαστη Σκύδρα και επίσης θα
δημοπρατηθούνκαιάλλαδύογή-
πεδατένιςστηΡαχιά.Επίσης,θέ-
λω να ζητήσωκαι από τηνΟμο-
σπονδία-πουεδώεκπροσωπείται
απότονΓενικόΓραμματέακαιτον
ΈφοροΑγωνιστικού,ότιηΈνωση
θαπρέπει να χρήζει τηςπροσο-
χής  που της αξίζει. Εύχομαι τα
γήπεδααυτάναφιλοξενούναγώ-
νες χωρίςπροβλήματα και χωρίς
τραυματισμούς».

Ο Γενικός Γραμματέας  της
Ομοσπονδίας, κ.Δημήτρης Στα-
ματιάδηςστησυνέχεια: «Με λίγα
λόγιαπαιδιά, να ξέρετε ότι εσείς
θα έχετε την τιμή και τη χαρά να
εγκαινιάσετεαυτάταγήπεδα.Σαν
Ομοσπονδία, ναπούμε ότι ηΒέ-
ροια έχει μία μεγάληπαράδοση
τενιστική, αλλά δυστυχώςπολλά
χρόνια τα γήπεδα δεν ήταν αντί-
στοιχα, ισάξια αυτής της παρά-
δοσης.Χαιρόμαστε να υπάρχουν
δήμαρχοι σαν τον δήμαρχο της
Βέροιαςπουπραγματικά«πιάνει»
τονόηματουτιείναιτοτένις,έχει
καλούςσυνεργάτες.Αυτότοέργο
θα είναι πολύ ανταποδοτικό για
τηνπόληκαιηανταπόδοσηαυτή
θαφανεί αμέσως.Πολλάσυγχα-
ρητήρια, καλούς αγώνες, υγεία,
κι εύχομαι πάντα να υπάρχουν

φωτισμένοιδήμαρχοιπουνααντι-
λαμβάνονταιτοπνεύμα».

O έφοροςαγωνιστικού τηςΟ-
μοσπονδίας ΙωάννηςΑθαναηλί-
δης έκανε ένασχόλιοπου έκανε
αίσθηση:Εγώαυτόπουξέρωαυ-
τή τη στιγμή είναι ότι μόνο δύο
πόλεις στον κόσμο έχουνφτιάξει
καινούργια γήπεδα τέτοια εποχή.
ΗΝέαΥόρκη και η Βέροια! Κα-
λούςαγώνεςκαικαλήσυνέχεια».

ΗΝτέπυΠαλαιστή εκ μέρους
του ομίλου αντισφαίρισηςΒέροι-
ας: «Θαθέλαμε νασας καλωσο-
ρίσουμε και να σας ευχαριστή-
σουμε όλους για την παρουσία
σας εδώ. Ιδιαίτερα να ευχαριστή-

σουμε τον δήμαρχο Βέροιας, κ.
ΒοργιαζίδηΚώστακαιτοναντιδή-
μαρχοΒέροιας, κ.ΛαζαρίδηΆρη,
πουπήρε την ευθύνη όλου του
έργου επάνω του και σήμερα εί-
μαστεόλοιεδώκαικαμαρώνουμε
για τα αποτελέσματα. Θέλουμε
να τιμήσουμε κάποιους ανθρώ-
πους, οι οποίοι στέκονται δίπλα
μας χρόνια τώρα και τους ευχα-
ριστούμε πολύ».Ακολούθησαν
απονομές τιμητικών πλακετών
στουςανθρώπουςτηςδημοτικής
αρχής, όσο και στους εκπροσώ-
πουςτουαθλήματοςπουτίμησαν
με τηνπαρουσία τους την εκδή-
λωση.

CMYK
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Πραγματοποιήθηκανταεγκαίνιατωνπέντενέωνγηπέδωντένις
στοΔΑΚΜακροχωρίου«Δ.Βικέλας»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό27-8-2018 μέχρι2-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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

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 ΤηλέφωναΦαρμακεία
Πέμπτη 30-8-2018

13:30-17:30ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
65931

21:00-08:00 ΠΑ-
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45
23310-26757

ΠραγματοποιήθηκεσταγραφείατηςΕΠΟηκλή-
ρωσηγιατηδεύτερηφάσητουΚυπέλλουΕλλάδας

πουανέδειξε 11 τυχερέςομάδες, οι οποίεςπροκρί-
νονται απευθείας αλλά καιπέντε ζευγάρια από τα
οποίαθαπροκύψουνισάριθμαεισιτήριαπρόκρισης.

ΟΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων,πουστηνπρώτη
φάσηπροκρίθηκεάνευαγώνα, κληρώθηκε νααντι-
μετωπίσει την ομάδα των Γιαννιτσών εντός έδρας.
Αναλυτικάταζευγάριατης2ηςφάσης:

ΑναγέννησηΠλαγιάς–Θεσπρωτός
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-Γιαννιτσά
ΕρμήςΑμυνταίου–ΟικονόμοςΤσαριτσάνης
Αντίμαχος–ΔιαγόραςΒραχνέικωνήΑιολικός
Επισκοπή–Παλληξουριακός
Απευθείαςστην3ηφάσητουΚυπέλλουΕλλάδας

προκρίνονται οιΑπόλλωνΠαραλιμνίου,ΆρηςΑβά-
του,ΝίκηΒόλου,ΑΟΚαρδίας,ΤηλυκράτηςΛευκά-
δας,Εθνικός,Ερμιονίδα,ΟΦ Ιεράπετρας,Κόρινθος
2006,ΘύελλαΚαμαρίουκαιονικητήςτουζευγαριού
ΚιθαιρώνΚαπαρελίου-ΑΕΒαθύλλουΠανσαμιακού.

ΟιαναμετρήσειςτηςδεύτερηςφάσηςτουΚυπέλ-
λουθαδιεξαχθούνστις5Σεπτεμβρίου.

ΜεΓιαννιτσάστοΚύπελλο
οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

Την Δευτέρα
3 Σεπτεμβρίου 

η πρώτη 
συνάντηση

της ομάδας Νέων 
(Κ16) του Φ.ΑΣ. 

ΝΑΟΥΣΑ
ΟΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ δημιουργεί την ομάδα

ΝΕΩΝ τουΣυλλόγου (Κ16) και ηπρώτησυ-
νάντησητωνποδοσφαιριστώνθαγίνειτηΔευ-
τέρα 3 Σεπτεμβρίου καιώρα 17:00στοΔημ.
ΣτάδιοΝάουσας.Προπονητής της ομάδαςθα
είναιοΝίκοςΚουμπουλής.

Πληροφορίες-επικοινωνία: τηλ. 23320
25597,κιν.6978347926

Πραγματοποιήθηκε στο ξενο-
δοχείο Αιγές χθες το απόγευ-
μα η Γενική Συνέλευση της 

ΕΠΣ Ημαθίας και ακολούθησαν οι 
κληρώσεις των πρωταθλημάτων και 
του Κυπέλου. Το πρόγραμμα της 
1ης φάσης του Κυπέλου είναι το 
παρακάτω:

Σάββατο 8/9 (17.00)
ΠΑΟΚΚουλούρας–ΕλπίδαΜονοσπίτων

ΑλιάκμωνΝησελίου-ΑΕΚΚαμποχωρίου
ΕθνικόςΚλεδίου-ΑπόλλωνΛυκογιάννης
Λευκάδια-ΑγροτικόςΑστέραςΠλατέος
ΟλυμπιακόςΛουτρού-ΕθνικόςΡάχης
ΝίκηΑγκαθιάς-ΑΟΜαρίνας
ΑΣΠατρίδας-ΘύελλαΣτενημάχου
ΑΕΤρικάλων-ΝέαΓενεάΝικομήδειας
ΚεραυνόςΕπισκοπής-ΑΕΠΒέροιας
ΑΕΣχοινά–ΟλυμπιακόςΝάουσας
ΦΑΣΝάουσα–ΑτρόμητοςΔιαβατού

Κυριακή 9/9 (17.00)
ΑΣΓιαννακοχωρίου–ΑστέραςΤριποτάμου
ΑπόλλωνΑγ.Γεωργίου–ΑΕΧαρίεσσας
ΠΑΟΠαλατίτσια–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
Μακροχώρι-Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας
ΆρηςΠαλαιοχωρίου-ΔόξαΛιανοβεργίου
ΑχιλλέαςΝ.Στράντζας-ΜΑλέξανδροςTpικ
ΓΑΣΡοδοχωρίου–ΘύελλαΣταυρού
Μ.ΑλέξανδροςΑγΜαρίνας-ΦίλιπποςΜελ
ΓΑΣΚοπανού–Βέροια

Η κλήρωση της 1ης φάσης του Κυπέλου
της ΕΠΣ Ημαθίας
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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.

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-
πιχείρησηFast-
Food επί της
οδού Εληάς σε
τ ιμή ευκαιρ ί -
ας. Τηλ.: 6945
013461.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι
οικόπεδο 744
τ.μ. στηΒέροια
γωνιακό. Χτίζει
890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ε τών  πυκνής
φύτ ευσης  σ την
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας58.000ευρώ
καιταδύομαζί.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ,που ναχρίζει
ανακαίνισημέχρι40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114 τ.μ.στηΝ.Νικομή-
δεια Βέροιας, επιπλω-
μένο, 2ΔΣΛΚWC,περι-
φραγμένοκαιπολλάέξ-
τρα.Τιμή38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
24.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-
σονιέραμεδωμάτιο,κου-
ζίνα,χολκαιμπάνιοστον
2οόροφοοικοδομήςμε
βεράντα,ατομικήθέρμαν-
ση,κοντάστοΒυζαντινό
Μουσείο.Πληρ.τηλ.6973
551477κ.Δημήτρης.

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.
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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€.

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα, έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:
180€.Επιθυμητήμόνο γυναίκαεκπαιδευ-
τικός.

Κωδ.12770Γκαρσονιέραωραιότατηστο
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998με θέα
τονκάμπο37τ.μ. ,1δσκληθέρμανσητης
ανεξάρτητημε κλιματιστικό inverter και με
λίγα κοινόχρηστα , ενοίκιο180€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,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.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50 τ.μ.1οςόροφος ,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σεπολύ καλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οι
χώροιτηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανση
μεογκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο
160€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:23023ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέεπιπλωμένο , κα-

τασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη, είναι άψογα συντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ: 24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας
105 τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείται από 3
Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .
Είναικατασκευασμένοτο1978καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλά
τζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:200€.

Κωδ13696ΚΕΝΤΡΟΩραιότατο δια-
μέρισμα110 τ.μ.πολύφωτεινόμε 2δσκλ
καθιστικόκαιαποθήκη ,μενοτιοανατολικό
προσανατολισμό καιθέρμανσημεθερμο-
συσσωρευτές , έχει καινούργιακουζίνακαι
αποθήκημέσααλλάκαιμίαθέσηστάθμευ-
σηςσεπάρκινγκΠυλωτής τηςοικοδομής
.Μίσθωμαμεπάρκινγκ320€χωρίς270€.

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, 1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοε-
πίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ. ,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευ-
πόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείται
από2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα, και δύομπάνια  , χωρίςθέρμαν-
ση,μεδυνατότητα τοποθέτησης τζακιούή
σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη
,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12912Ενοικιάζεταιαποθήκηστο

δρόμοΒέροιας -Μακροχώρι με 190 τ.μ.
στεγασμένοχώρο , ενοίκιοπολύκαλόστα
300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:115739 -ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον1οόροφοανακαινισμένο.Αποτελείται
από2ΧώρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘω-
ρακισμένηκαικουφώματαμεδιπλάτζάμια,
μίσθωμα200€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,και
μεΑνελκυστήρα-Τιμή:180€.

Κωδ.105405ΕνοικιάζεταιΕπαγγελμα-
τική Στέγη αποτελούμενη από 3 χώρους
καιμεWCδικό τηςσυνολικά67 τ.μ. καθ.
Πρόκειταιγιαακίνητοεξαιρετικήςπροβολής
,στηναρχή τηςΒενιζέλου ,μεασανσέρ ,
όλοιοιχώροιτουφωτεινοί.Τομίσθωματου
είναι πολύ βατό στα 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρο-
μοτηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέ-
γη213τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςα-
νεξάρτητους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλή
κατάστασημε2WCκαιασανσέρ ,μηνιαίο
μίσθωμα700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030 -ΚέντροΚατάστημασυ-

νολικής επιφάνειας30 τ.μ. Ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10
τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1974καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας
65τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροκαιWC,ενοίκιο200€.Διαθέτουμετην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:104780 -ΚΟΠΑΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙέναεξαιρετικόκατάστημαμεσπάνια
προβολήσυνολικήςεπιφάνειας600 τ.μ.σε
ισόγειο.Διαθέτειμεγάλοπροαύλιοχώρογια

στάθμευσηαλλάκαιυπόγειο600τ.μ.μεένα
μικρόεπιπλέον τίμημα .Μίσθωμα ισογείου
1.200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Διατίθε-

ταιπροςπώλησηολοκαίνουργιαγκαρσονιέ-
ρα68τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή
. έωςσήμερα ακατοίκητη , πρόκειται για
ακίνητο ιδιαίτερηςκατασκευήςτου10,με1
υ/δμεμίαπολύάνετησαλονοκουζίνα και
μεμπάνιοωραιότατο ,1οςόροφος ,πολύ
φωτεινή,διαθέτειθερμοπρόσοψη,ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης
,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιακαιτιμήστις58.000€.

Κωδ:105019 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
5οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμά-
τια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένοτο1964καιδιαθέτειθέρμανση
Θερμοπομπός,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,Τέντες
-Τιμή:50.000€.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολι-
κήςεπιφάνειας90 τ.μ.στον1οορ.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2006
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.
Διαθέτειαπεριόριστηθέα,ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβα-
ση.-Τιμή:80.000€.

Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμά-
τια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερ-
μοσυσσωρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια,Μπαλκόνια20τ.μ.-Τιμή:64.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 105440 ΚΕΝΤΡΟ ,Διατηρητέα

μονοκατοικία60τ.μ.,μεοικόπεδο108τ.μ.η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσω-
τερικάαπαιτούνταιαρκετές εργασίες ,δια-

θέτει2υ/δ,σαλόνικαικουζίνα,αποτελείται
απόισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεται
στηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων28.000€.

Κωδ:105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ.Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα,Μπάνιο και μια μεγάλη
αποθήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το
1970 και διαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠε-
τρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιΤέντες,Τιμήμόνο34.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824 -ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλει-

στικότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας
200τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώ-
ρο,.Είναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:
25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-

στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

Κωδ:105942ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόρο-
φο.Πρόκειται για έναμοναδικόακίνητο, εξ
ολοκλήρουανακαινισμένο τοοποίοαποτε-
λείταιαπό τρεις γραφειακούςχώρους, ένα
μπάνιοπολυτελείας καθώς και αποθήκη.
Έχει καινούργιασυνθετικά κουφώματαμε
διπλάενεργειακάτζάμιατεσσάρωνεποχών,
ευρίσκεται σεπολυκατοικία αξιώσεων, με
άνετουςχώρους ,ατομικήθέρμανσηφυσι-
κούαερίου, θωρακισμένηπόρτα εισόδου
καιαποτελεί ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τι-
μή:98.000€. Ιδανικόακίνητογια κάποιον
που αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά
τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κα-

τάστημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώ-
ρος , Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σεπολύ καλή τιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093 -ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας 114 τ.μ.Ημιυπόγειο.

Αποτελείται από καιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083ΚΑΒΑΚΙΑ,Πωλείταιχωρα-

φοοικόπεδοπάνωστοδρόμοΒέροιας-Ρά-
χης , τοσχήματοορθογώνιοκαιμεγέθους
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα
45.000€.Ευκαιρίαεξαιρετική,Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,
πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη ,
τιμήκομπλέμόνο30.000€.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο
15στρ.στηΝέαΝικομήδειαστηνπεριοχή
Φουντουκλούκιμενερόκαιμε ετήσιακαλ-
λιέργεια  τιμή25.000€.Εξαιρετικήευκαιρία.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστο
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα
καινερό,κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,
τιμήμόνο25.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητασεσπάνιοσημείο κοντά
σταγήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1100 τ.μ. εντός ζώνης οικισμούάρτιο και
οικοδομήσιμο.Τιμή:30.000€.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται
οικόπεδο1500 τ.μ. μέσαστο χωριόστην
περιοχήΑυλαγάς,άρτιο καιοικοδομήσιμο,
μεμεγάληφάτσα,σε τιμή ευκαιρίαςμόνο
20.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115567-ΣΤΗΦΥΤΕΙΑκατάαπο-
κλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας1.526τ.μ.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ:12745 -ΚοντάστηνοδόΣαλαμί-
νοςΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφά-
νειας2183τ.μ.Τιμή:33.000€

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο
2.608 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός
ζώνηςοικισμούπριντηνΠατρίδα ,σεεξαι-
ρετικά όμορφηπεριοχήπροσφέρεται σε
πολύχαμηλήτιμή ,μόνο29.000€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητά να
προσλάβει2άνδρες
από25έως45ετών
με τα κάτωθι προ-
σόντα:
1. Οδηγό με δί-

πλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο

με γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Τηλ.:
6947021868
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ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ανα-
καινισμένο, με θέα. Τηλ.: 23310
24817&6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
σειδιόκτητηοικοδομή,Άρεως11,
στηΒέροιαστον3οόροφο.Τρία
δωμάτια, σαλοκουζίνα, μεγάλα
μπαλκόνια με θέα, θερμοηχομο-
νωτικά κουφώματα, ασανσέρ,
θέρμανση με ογκομέτρηση (χα-
μηλό κόστος), θέση στάθμευσης
αυτοκινήτου στην πιλοτή. Τηλ.:
6985 013342 ή 23310 73935 -
6947007710.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερές
οροφοδιαμέρισμα  2ου ορόφου
στη Θεσ/νίκη επί της οδού Π.
Καραμανλή, 200μ. από το Ιπ-
ποκράτειο, 120 τ.μ., αποτελού-
μενο από τρία υπνοδωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο&W.C.
Ιδανικόγιαφοιτητές.Τηλ.:6936
585843.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεταιμο-
νοκατοικία 100 τ.μ. σε οικόπεδο
1 στρέμμα, με 30 τ.μ. έξτρα χώ-
ρος και 80 τ.μ. αποθηκευτικός
χώρος,ανακαινισμένα,νυχτερινό
ρεύμα.Τηλ.:6936204117.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπια Γη με έ-
δρατηνΑλεξάνδρειααναζητάγια
το υποκατάστημά τηςστοΔιαβα-
τό εποχικό προσωπικό εργάτες
καιεργάτριεςγιατοτμήμαπαρα-
γωγής.Οι ενδιαφερόμενοι/ενδια-
φερόμενες μπορούν να καταθέ-

τουν αιτήσεις στοΔιαβατό.Τηλέ-
φωνοεπικοινωνίας:2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός κατηγορί-
αςΔ (λεωφορείο) ή κατηγορίας
Ε (επικαθήμενο) για εργασία σε
αντίστοιχα οχήματα. Επικοινω-
νίακ.Κώστας2331021904ώρες
09.00-17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να φροντίζει
στη Νάουσα, σε 24ωρη βάση,
(εσωτερική με ρεπό) ηλικιωμένη
κυρία, όχι κατάκοιτη.Απαραίτητο
να μιλάει ελληνικά με σχετική ε-
μπειρία. Τηλ. επικοινωνίας 6944
647074, ώρες επικοινωνίας: 10
π.μ.-2μ.μ.&6μ.μ.-10μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαολιγόωρη
φροντίδα ηλικιωμένης με κατά-
κλιση στις Βαρβάρες.Τηλ.: 6981
894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚέντροΞέ-
νων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογραφικά αυ-
τοπροσώπως κατόπιν ραντεβού
στοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςμεμηχανάκι
για εργασία εντός τηςπόληςΒέ-
ροιας.Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίς υποχρεώσεις γιαφροντίδα
ηλικιωμένης κυρίας στηΝάουσα
με δυνατότητα διαμονής και το
βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας : 6992769850 (κα. Βάσω) &
2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για συ-
σκευαστήριο τροφίμων στοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-

νοδοχείο της Βέροιας με γνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την πε-

ριποίηση και φροντίδα ηλικιωμέ-
νων, παιδιών, καθαριότητα σπι-
τιών, γραφείων και σκάλες.Τηλ.:
6996592973.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηνπερι-
ποίησηγερόντων,γιαπρωίήγια

απόγευμα, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946
479828&6940679667.

ΚΥΡΙΑπροσφέρειεργασίακα-
θαρισμούσπιτιών καθώςφροντί-
δα μικρώνπαιδιών και ηλικιωμέ-
νων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος

καθηγητής παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματαΑγγλικών και Ιταλικών.
Τιμέςφιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτε-
ραμαθήματαΒιολογίαςσεμαθη-
τέςΛυκείου.Τηλ.:6972334522.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος του
ΑΠΘ με 10ετή πείρα παραδίδει

μαθήματασεμαθητές-τριεςΔημο-
τικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές
προσιτές.Τηλ.:6979569371.

ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το
καλοκαίρι παιδιά που θα φοιτή-
σουν στηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβαση στην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτη-

τικό δωμάτιο λευκό με στρώμα,
πλυντήριο ρούχων 45άρι, διπλή

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,μ
45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
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
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ58000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκοπλαμ,πορταα-
σφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
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

ΚΤΙΣΜΑ45τ.μμεεπιχειρησησελειτουργιαστοΚέντρο
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη
80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€

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.

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.
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ντουλάπα, καναπέςπου γί-
νεταιδιπλόρεβάτι, γραφείο
με λευκό τζάμι αμμοβολή
και συρταρι΄΄ερα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
ταβέρναςσταΡιζώματα,σε
καλήκατάσταση.Τηλ.:6943
930145.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό
με το στρώμα. Πληρ. τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγρα-
φειου,σαλόνιSATOμπλε,4
καρέκλες,τραπέζι,τραπεζάκι,

τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέ-
ψεων, ντουλάπαμε κλειδα-
ριά (κερασί), ντουλάπα-ρά-
φια (μελί), καναπέδες, όλα
σε άριστη κατάσταση.Τηλ.:
23310 21210, Κιν.: 6978
004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρόςχωρίς

υποχρεώσεις ζητά κυρία
έως 50 ετών για σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός, ευ-
παρουσίαστος και συντα-

ξιούχος Αμερικής, χωρίς
οικογ. υποχρεώσεις με ιδιό-
κτητη κατοικία εντόςΒέροι-
ας,ενδιαφέρεταιγιασοβαρή
σχέσημεκυρία47-55ετών,
ευπαρουσίαστη σοβαρή,
χωρίς οικογ. υποχρεώσεις.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.:6970648520.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-

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

ΚΥΡΙΟΣσοβαρός70ετών
ζητάγνωριμίαμεκυρίααπό
55 έως65 ετώνγιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητάεικυ-
ρίαμεσκοπότογάμο,χωρίςυ-
ποχρεώσεις.Τηλ.:2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
Καινούργιοκέντρο92τ.μ.50000€
ΠεριοχήΜητρόπολη92τ.μ.50000τ.μ.
Διατηρητέοανεξάρτητο115τμ..45000€
Διατηρητέοιδιαίτεροημιτελέςκαινούργιο190000€
Μεοζνέτασεοικοδομήκαινούργια3ΔΣΚ110000€
Καινούργιοδιαμέρισμα2δωμ.ΣΚΜ90000€
ΜονοκατοικίαΠανόραμασεοικόπεδο350τ.μ.,280
τ.μ.250000€
ΜεζονέταημιτελήςΠανόραμα169τ.μ.50000€
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)
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:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα,οικοπεδοχώραφακαιχωράφιασεδιάφο-
ρεςθέσειςκαιτιμές
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
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:
Βενιζέλουλουξγραφεία λειτουργούνκαισαν ένα
110000€
42 τ.μ. με θωρακισμένη καινούργια κουφώματα
28000€
35τ.μ.18000€
110τ.μ.χρήζειανακαίνιση70000€
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμακέντρο2δωμ.,σαλοκυζ.μπάνιοκαινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερααξιόλογογκα-
ράζ600€
Ακρόπολη130τ.μ.τζάκιθέαατομ.θέρμ.καινούργιο
γκαράζ500€
Καινούργιαγκαρσονιέρα260€μετζάκι
Καινούργιοδιαμέρισμα2ουορ.τζάκι2ΔΣΚΜ300€
•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,μεηλεκτρικές
συσκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,
καινούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-

αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή2007,
80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντουλάπες,
καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,μεγάλοιχώροι
230€(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)
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:

4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΛουξεπίτηςΜητροπόλεως450€
Πεζόδρομοιδιαίτερο400€
ΓραφειοδύοχώροικέντροΒενιζέλου120€
Γραφειοάριστηςπροβολήςσε3κεντρικούςδρόμους
3χώροι250€
•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:

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)

Ταακίνηταείναιενδεικτικά.Γιαπερισσότεραεπι-
κοινωνήστεμαζίμας.

Ζητούνταιακίνηταγιααγορά
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.



Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυ-
λοπούλου, παρουσία του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, και 
κυβερνητικών στελεχών, ορκίστηκαν χθες στις 2.00 το μεση-
μέρι τα 19 νέα μέλη της κυβέρνησης.

Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκαν από τον Επίσκοπο Με-
θώνης, Κλήμη, οι:

1. Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου ως υπουργός Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης.

2. Σταύρος Αραχωβίτης ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων.

3. Μαρίνα Χρυσοβελώνη ως υφυπουργός Εσωτερικών.
4. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά ως υφυπουργός Εθνικής Άμυ-

νας.
5. Μάρκος Μπόλαρης ως υφυπουργός Εξωτερικών.

6. Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου ως υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη.

7. Ολυμπία Τελιγιορίδου ως υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.

Στη συνέχεια έδωσαν πολιτικό όρκο οι:
1. Αλέξανδρος Χαρίτσης ως υπουργός Εσωτερικών.
2. Όλγα Γεροβασίλη ως υπουργός Προστασίας του Πολί-

τη.
3. Μιχαήλ Καλογήρου ως υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφά-

νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Μυρσίνη Ζορμπά ως υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού.
5. Φώτιος-Φανούριος Κουβέλης ως υπουργός Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Αστέριος Πιτσιόρλας ως αναπληρωτής υπουργός Οικο-

νομίας και Ανάπτυξης.
7. Παναγιώτης Ρήγας ως αναπληρωτής υπουργός Εθνι-

κής Άμυνας.
8. Νεκτάριος Σαντορινιός ως αναπληρωτής υπουργός 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
9. Αικατερίνη Νοτοπούλου ως υφυπουργός Εσωτερικών.
10. Ευστάθιος Γιαννακίδης ως υφυπουργός Οικονομίας 

και Ανάπτυξης.
11. Ελευθέριος Κρέτσος ως υφυπουργός Ψηφιακής Πολι-

τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
12. Γεώργιος Δημαράς ως υφυπουργός Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας.
Στην ορκωμοσία παρέστησαν η υφυπουργός Οικονο-

μικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, ο υπουργός Επικρατείας, 
Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Πρι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και ο υπουρ-
γός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης 
Τζανακόπουλος.

Στην ορκωμοσία παρέστησαν, επίσης, συγγενείς και φίλοι 
των νέων μελών της κυβέρνησης. Η κ. Κόλια Τσαρουχά έκανε 
νεύμα για να σηκωθούν όσοι προτίθεντο να ορκιστούν με 
θρησκευτικό όρκο, ενώ η κ. Παπακώστα είχε αρκετά μεγάλο 
διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Παρόντες, στην τελετή, ο έτερος υπουργός Επικρατείας 
Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, οι υφυπουρ-
γοί Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και Εργασίας-Κοινω-
νικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.
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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και 
παρουσία του Πρωθυπουργού

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

ΕΝΦΙΑ 2018: 
Oδηγίες για την 

εκτύπωση 
των εκκαθαριστικών 

από το TAXISnet

Η καταβολή των μηνιαίων δόσεων εξό-
φλησης του ΕΝΦΙΑ 2018 ξεκινά από τον 
Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται στο τέλος 
Ιανουαρίου του 2019. Από την εκκαθάρι-
ση προκύπτει ότι 5.273.080 φορολογού-
μενοι μπορούν να καταβάλλουν τον φόρο 
σε πέντε μηνιαίες δόσεις που κυμαίνονται 
η κάθε μία από 50 ευρώ και άνω. Επίσης 
σε 146.424 ιδιοκτήτες αντιστοιχούν 4 δό-
σεις από 40 ευρώ έως 49,99 ευρώ η κάθε 
μία, σε 159.282 ιδιοκτήτες τρεις δόσεις 
από 30 έως 39,99 ευρώ η κάθε μία, σε 
182.164 ιδιοκτήτες δύο δόσεις από 20 έ-
ως 29,99 ευρώ η κάθε μία και σε 570.250 
ιδιοκτήτες μία δόση από 1,01 έως 19,99 
ευρώ.

Για να βρείτε και να εκτυπώσετε το 
εκκαθαριστικό σας, μπείτε με τους προ-
σωπικούς κωδικούς σας στο TAXISnet και 
κάντε κλικ στο πεδίο «Προσωποποιημένη 
Πληροφόρηση».

Στη συνέχεια, επιλέξτε το «Στοιχεία 
οφειλής εκτός ρύθμισης», που βρίσκεται 
στα αριστερά.

Για να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό 
τους οι φορολογούμενοι αφού χρησιμο-
ποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς 
τους για να μπουν στο site της ΑΑΔΕ 
(Taxis) θα πρέπει να επιλέξουν ή την ε-
φαρμογή Ε9 και μετά να επιλέξουν το 
έτος 2018 ή αν θέλουν να εκτυπώσουν 
απλά την ταυτοτητα οφειλής - που είναι 
και πιο γρήγορη και απλή διαδικασία - να 
επιλέξουν την προσωποποιημένη πληρο-
φόρηση

Και τέλος εμφανίζεται η οφειλή απο 
τον ΕΝΦΙΑ 2018 και αριστερά η επιλογή 
ταυτότητα οφειλής που χρειάζεται για την 
πληρωμή

Το ειδοποιητήριο πληρωμής του ΕΝ-
ΦΙΑ 2018 με την ταυτότητα οφειλής, υ-
πάρχει και στη σελίδα του Ε9 (Ολοκληρω-

μένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιο-
λογίου), στο αριστερό μέρος της οθόνης 
«Εκτυπώσεις».

– Εκτύπωση περιουσιακής κατάστα-
σης για το έτος 2018 (σε αρχείο .pdf)

– Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευ-
ταίας εκκαθάρισης για το έτος 2018 (σε 
αρχείο .pdf)

– Εκτύπωση Ειδοποίησης πληρωμής 
φόρου (σε αρχείο .pdf)

– Στοιχεία δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Οδηγίες πληρωμής: Η «ταυτότητα Ο-

φειλής» ακολουθεί την οφειλή του ΕΝ-
ΦΙΑ μέχρι την εξόφλησή της . Μπορείτε 
να πληρώσετε μέρος (σε 5 δόσεις) ή το 
σύνολο της οφειλής (χωρίς έκπτωση), 
κάνοντας χρήση των τρόπων πληρωμής 
που διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με το 
Υπουργείο Οικονομικών τράπεζες (όπως 
πχ εξόφληση στο γκισέ, web banking, 
mobile banking κλπ) και τα ΕΛ.ΤΑ. Τα 9 
πρώτα ψηφία της Τ.Ο. αντιστοιχούν στον 
Α.Φ.Μ. σας. Για την αποφυγή λαθών, να 
ελέγχετε την απόδειξη πληρωμής που 
λαμβάνετε από την Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ., 
ως προς την αναγραφή της σωστής Τ.Ο. 
Για πληρωμή σε ταμείο τράπεζας ή στα 
ΕΛΤΑ θα πρέπει να εκτυπώσετε το ει-
δοποιητήριο από την επιλογή «Στοιχεία 
δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.» στη σελίδα/εφαρμογή 
του Περιουσιολογίου (Ε9).

ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώσουν 
6.331.155 φυσικά και νομικά πρόσωπα 
καθώς σε 979.030 ιδιοκτήτες αναλογεί 
φόρος χαμηλότερος του ενός ευρώ, οπότε 
δεν καταβάλλεται.

Επίσης από τα στοιχεία προκύπτει ό-
τι μειώσεις και απαλλαγές από τον ΕΝ-
ΦΙΑ θα έχουν φέτος 1.414.225 ιδιοκτήτες 
ακινήτων συνολικού ύψους 95.328.835 
ευρώ.
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