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Με άρωμα εκλογών;
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Δυστυχώς η Αυτοδιοίκηση 
ακόμα μπουσουλάει

   Αυτοδιοικητική εβδομάδα, θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί αυτή που ξεκίνησε χθες, αφού 
σε όλη τη χώρα συνεδριάζουν  Δημοτικά και 
Περιφερειακά  Συμβούλια, με φόντο την ένταση 
και την αγανάκτηση, που εκφράζεται από τη 
συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών Α’ και 
Β’ Βαθμού. Το θέμα συζητήθηκε ήδη και στα 
Συμβούλια Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, με 
πολύωρες τοποθετήσεις δημάρχων και συμβούλων 
και με κεντρικό ενδιαφέρον, το εκλογικό σύστημα 
της απλής αναλογικής, με το οποίο αναλώνεται 
και η Κυβέρνηση, κυρίως. Πόσο νευραλγικό 
όμως είναι το εκλογικό σύστημα, μπροστά στην 
ουσιαστική αποκέντρωση που έχει ανάγκη η χώρα; 
Ένας αιώνας πέρασε από την ίδρυση και την 
λειτουργία των Δήμων στο πλαίσιο του κράτους 
και η Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα μοιάζει ακόμα 
να μπουσουλάει, τη στιγμή που σε άλλες χώρες 
έχει επιτευχθεί εδώ και χρόνια μια ουσιαστική 
αποκέντρωση, με τους  πόρους και τα  κονδύλια σε 
προτεραιότητα. Πόσο μπορούμε λοιπόν να μιλάμε 
για ισχυρούς και κυρίαρχους Δήμους;
Εάν η κουβέντα δεν στραφεί πρωτίστως στην 
ταμπακιέρα, η Αυτοδιοίκηση δεν έχει ελπίδες να 
ενηλικιωθεί και να ωριμάσει.
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+ Ιωάννου Θεολόγου και Ευαγγελιστού,

Αρσενίου

Υποψήφιος
για τον ΣΕΒΕ

ο Στέλιος Θεοδουλίδης
Υ π ο ψ ή φ ι -

ος για το Δ.Σ.
του Συνδέσμου
Ε ξ α γ ω γ έ ω ν
Βόρειας Ελλά-
δος (ΣΕΒΕ) θα
είναι ο γενικός
διευθυντής της
Venus, Στέλιος
Θεοδουλ ίδης,
ε κπροσωπώ-
ντας έναν δυ-
ναμικό κλάδο,
κυρ ίως  σ την
Ημαθία, αυτόν
της κονσερβο-
ποιίας.Οκ.Θε-
οδουλίδης, είχε
εκλεγεί παλαιό-
τερα και μέλος

τουΔ.Σ.τουΟργανισμούΠροώθησηςΕξαγωγέων.
Οι εκλογές θα γίνουνστις 21Μαΐου και ευχόμαστε καλή

επιτυχία!

Πλένουν μπαλκόνια
οι πάνω και…

λούζονται οι από κάτω
Σαςέτυχε,εκείπουπερπατάτεστοπεζοδρόμιονα

σαςέρχονταινεράαπόμπαλκόνιπολυκατοικίας;
Τοφαινόμενοείναιδυστυχώςσυχνό,απόγυναίκες

πουπλένουν ταμπαλκόνια, τις τέντεςήποτίζουν τις
γλάστρεςτουςκαιτανεράτρέχουνκάτωαδιάφορα!

Απαράδεκτησυμπεριφορά,όπωςπολύσωστά,το-
νίζουνκαιπαθόντεςσυμπολίτεςμας,διαμαρτυρόμενοι
στηνεφημερίδα.

Αςπροσέχουνλίγοόσοιπλένουνμπαλκόνια,κιας
ρίχνουνμιαματιάκαιστοδρόμο.Κόσμοςπερνάει…

 Και του χρόνου, 
πάλι

με Κύπελλο!
Στοναγώναδρόμου τουΑγγελοχωρίου,

στοπλαίσιο των εκδηλώσεωνγια τηνΑγία
Ειρήνη, συμμετείχαν δυναμικές γυναίκες
που δεν το βάζουν κάτω, σε όποια ηλικία
κι αν είναι.Μεταξύ αυτών και οι αδελφές
ΕυαγγελίακαιΜαρίαΝτέντου,εκτωνοποί-
ωνηΜαρία (Αρχιτέκτωνκαιανιτπρόεδρος
τουΣΟΦΨΥ)πήρεκύπελλονίκηςμετάαπό
πολλάχρόνια,στα5χιλιόμετρα!

Οικογενειακήπαράδοση το τρέξιμο, ό-
πως φαίνεται, και να είναι γερές και του
χρόνου!

(Στη φωτό οι δύο αδελφές στο βάθρο 
των νικητών).

ΘαξανακατέβειγιαΠεριφερειάρχης
«Θα ζητήσω την εμπιστοσύνη τωνσυμπολιτών

μου για μια δεύτερηθητεία για να ολοκληρώσουμε
τοέργομαςκαιναβγάλουμετοντόπομαςμιαώρα
αρχύτερααπότηνκρίση»,επισημαίνειμεταξύάλλων
σεσημερινήσυνέντευξή τουστην εφημερίδα «Νέα
Σελίδα» οΠεριφερειάρχης ΚεντρικήςΜακεδονίας
ΑπόστολοςΤζιτζικώστας.

Οκ.Τζιτζικώσταςαναφέρεταιστησυνέντευξήτου
στο χρόνο των εθνικών εκλογών, στις επιπτώσεις
απότηνεφαρμογήτηςαπλήςαναλογικήςστιςαυτο-
διοικητικές εκλογές, στασενάρια για τη δημιουργία
νέουπολιτικούφορέα«δεξιά»τηςΝΔ,στηνυποψη-
φιότητάτουγιατηνεπανεκλογήτουστηδιοίκησητης
ΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίας,καιστοσκοπια-
νόζήτημα.

Σε ερώτηση για τα σενάριαπου θέλουν την ύ-
παρξηδιαύλου επικοινωνίαςΜαξίμου–ΚώσταΚα-
ραμανλή, ο κ.Τζιτζικώστας τα χαρακτηρίζει απλά,
σενάρια επιστημονικής φαντασίας και όπως λέει,
εκείνοιπουταδιακινούνέχουντηνψευδαίσθησηότι
τουςεξυπηρετούν,όμωςματαιοπονούν.«ΟΚώσταςΚαραμανλήςείναιεθνικόκεφάλαιογιατηχώρακαιδενμπορείκα-
νείςνατονεμπλέκεισεμικροπολιτικάπαιχνίδιακαισκοπιμότητες»,δηλώνει.Δενμένειπαράνααποδειχθεί…

Με τοΜετάλλιο Τιμής και Ευποιίας της Πόλης των
Βεροιέων, τιμήθηκε τοβράδυ τηςΠαρασκευήςστοΧώρο
Τεχνών,ομουσικοσυνθέτηςΘάνοςΜικρούτσικος,απότον
δήμαρχοΚώσταΒοργιαζίδη, στοπλαίσιο του εορτασμού
των 100 χρόνωναπό την ίδρυση τουΔήμουΒέροιας.Η
σχέση τουΘάνουΜικρούτσικου με  τη Βέροια κρατάει
πολλάχρόνια,απότότεπουωςυπουργόςΠολιτισμούτην
ενέταξεστοΕθνικόΠολιτιστικόΔίκτυοΠόλεων,το1995,με
αποτέλεσματηνένταξητουΧώρουΤεχνώνσεευρωπαϊκό
πρόγραμμαχρηματοδότησηςτουέργου.Μάλιστατο1995
είχεανακηρυχθείκαιεπίτιμοςδημότηςΒέροιας.Τηνεποχή
εκείνηοΜικρούτσικοςερχότανπολύσυχνάστηΒέροιακαι
πολλέςφορέςμετηνοικογένειάτου,ενώείχεστενήφιλία

με τον τότε δήμαρχοΓιάννηΧασιώτη,που τουαφιέρωνε
πάντα το αγαπημένο του τραγούδι, τηνΠιρόγα.Ηφιλία
διαρκείμέχρισήμερα…

Αυτόόμωςπουαγαπούσε ιδιαίτεραστηΒέροιαοΘά-
νοςΜικρούτσικος,και έκανε πάντα παραγγελιά, ήταν ο
φασουλονταβάς!Δεν υπήρχεπερίπτωση να ερχόταν και
ναμηντονπερίμενεέναςκαλομαγειρεμένοςνταβάςμετα
όλατου!

Φέτοςηπαραγγελίαδενδόθηκε,προφανώςλόγωτης
κατάστασης με την υγεία του, όμως οπρώην υπουργός
πολιτισμού εκτιμάει, πέραν των άλλων, το καλό και το
αυθεντικό…ΚαιοβεροιώτικοςφασουλονταβάςείναιΠΟΠ,
έχεικαιτοόνομαέχεικαιτηχάρη!

ΗσχέσητουΘ.ΜικρούτσικουμετηΒέροια
καιτονφασουλονταβά!
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Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέ-
ροιας θα γίνει σήμερα Τρίτη  08-05-2018 και ώρα 11:00, με 
τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ	 1ο	Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αρ. 
2613/18-4-2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας- Θράκης.

ΘΕΜΑ	2ο Έγκριση ή μη δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη 
λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων 
και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2019-2020».

ΘΕΜΑ	3ο Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
του αριθμ. 101 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ	4ο Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
του αριθμ. 180 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ	5ο	Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
του αριθμ. 312δ αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ	6ο	Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
του αριθμ. 312ε αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ	7ο	Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
του αριθμ. 313 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ	8ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Καθαρισμός υδατορεμάτων 
Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ	9ο	Διάθεση ή μη πίστωσης για «Έκδοση πιστοποιητικών πυ-
ρασφάλειας».

ΘΕΜΑ	10ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Υποστήριξη του Δήμου Βέ-
ροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας».

ΘΕΜΑ	11ο	Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια κάδων απορριμ-
μάτων Δ.Ε. Απ.Παύλου».

ΘΕΜΑ	12ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών 
κάδων απορριμμάτων».

ΘΕΜΑ	13ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές Λογιστών».
ΘΕΜΑ	14ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια Ζωοτροφών».

ΘΕΜΑ	15ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Υπηρεσία συμμόρφωσης 
του Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR 2016/679)».

ΘΕΜΑ	16ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μεταφορά υπολείμματος 
ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.».

ΘΕΜΑ	17ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών για 
παιδικές χαρές».

ΘΕΜΑ	18ο Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα 
υπαλλήλου του Δήμου, για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και με-
τατοπίσεις στύλων».

ΘΕΜΑ	19ο Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό 
δικηγόρου του δήμου για άσκηση εκ μέρους του Δήμου ενώπιον του αρ-
μοδίου δικαστηρίου, αγωγών κυριότητας και παράστασής του σ΄αυτές, 
προκειμένου τεμάχια στην περιοχή Τριποτάμου-Κομνηνίου, να φαίνο-
νται σαν ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας.

Θ. Τζήμερος: «Μόνο με τη μείωση του κράτους και 
της φορολογίας, θα ανθίσουν τα έσοδα στη χώρα»

Με σκοπό την επικοινωνία 
του κόμματος «Δημιουργία 
Ξανά» με τον κόσμο της Πε-
ριφέρειας, την εκατέρωθεν 

ενημέρωση και παρακολούθηση των τοπι-
κών ζητημάτων, την ευρύτερη συμμετοχή 
των πολιτών στις δράσεις του κόμματος 
και την επαφή με προτεινόμενους υποψή-
φιους εν’ όψει των εκλογών, ο πρόεδρος 
και ιδρυτής της «Δημιουργίας» Θάνος Τζή-
μερος, περιοδεύει σε πόλεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας, μιλώντας για τις θέσεις και τις 
προτάσεις του κόμματος, σε σχέση με την 
οικονομία, την ανάπτυξη, τον κρατισμό, 
την υψηλή φορολογία, τη λειτουργία του 
δημοσίου, τον συνδικαλισμό, την υγεία, 
την παιδεία κ.ά.

Χθες ο κ. Τζήμερος, επισκέφθηκε τη 
Βέροια, συναντήθηκε με ιδιώτες επιχειρη-
ματίες και επαγγελματίες, με εκπροσώ-
πους του Επιμελητηρίου, ξεναγήθηκε στον 
αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και στον Αλιάκμονα, και στις 8.00 
το βράδυ μίλησε στην «Ελιά» ενώπιον του ακροατηρίου και φίλων 
του κόμματος που άκουγαν με προσοχή τις θέσεις του. Το μεσημέρι, 
σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στον ίδιο χώρο, αναφέρθηκε κυ-
ρίως σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, η οποία, όπως είπε, δεν 
έρχεται «ως φυσικό φαινόμενο αλλά με προϋποθέσεις τις οποίες το 
πολιτικό σύστημα μισεί». Στην ομιλία του με τίτλο «Κι όμως γίνεται» 
εξήγησε αναλυτικά με ποιον τρόπο, η «Δημιουργία» πιστεύει ότι 
μπορεί η Ελλάδα να γίνει ένα επιτυχημένο παράδειγμα χώρας, μετά 
από κρίση (π.χ. Εσθονία).

«Στην Ελλάδα υπάρχει ένα κόμμα μόνο, ο Κρατισμός. Ουσια-
στικά όλα τα κόμματα θεωρούν ότι το κράτος είναι λάφυρο και έτσι 
το χρησιμοποιούν διορίζοντας τους δικούς τους και αυξάνοντας το 
κράτος. Αντίθετα αυτό που χρειάζεται είναι η μείωση του κράτους, η 
απελευθέρωση της Αγοράς, οι επενδύσεις και φυσικά η μείωση των 
φόρων για να μπορούν οι πολίτες να επενδύσουν αλλά τα χρήματα 
να πηγαίνουν στην τσέπη του και όχι σε διορισμούς ημετέρων», 
τόνισε εκτιμώντας ότι η λογική του ταξίματος επιβαρύνει τη χώρα. 
Τάχθηκε υπέρ της μείωσης της φορολογίας, ως τη σωστότερη επι-
λογή ανάπτυξης, καθώς και της κατάργησης χιλιάδων ελέγχων και 
προϋποθέσεων για να επενδύσει κάποιος σε μια δουλειά. «Αντίθετα 
μέχρι σήμερα όλοι αυξάνουν το κοινωνικό κράτος, το οποίο παίρνει 
χρήματα από όσους εξακολουθούν να εργάζονται σ’ αυτή τη χώρα 
και που τους έχουν εξουθενώσει εντελώς».

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τζήμερος, προτείνει απλό φορολογικό 
νόμο, σταθερό για μία 10ετία, με 12% γραμμικό φόρο, με όλα τα 
έξοδα αναγνωρισμένα, απελευθέρωση της εργασίας και όλων των 
επαγγελμάτων, κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων καθώς 
και του ΕΝΦΙΑ, αξιολόγηση του δημοσίου κ.ά. Ανέφερε επίσης ότι η 

δημόσια υγεία και παιδεία πληρώνεται πο-
λύ ακριβά, από την υψηλή φορολογία των 
πολιτών και μάλιστα με κακής ποιότητας 
υπηρεσίες, ενώ εξέφρασε τις αρνητικές του 
θέσεις για τη λειτουργία των συνδικαλιστών 
τους οποίους χαρακτήρισε ως «την πιο διε-
φθαρμένη ομάδα». 

Πληγή χαρακτήρισε και τις παράνομες 
απεργίες στο Δημόσιο, τις οποίες η «Δη-
μιουργία ξανά», δεν θα επέτρεπε, με την 
απόλυση όσων απεργούν παράνομα στο 
δημόσιο τομέα, την αμέσως επόμενη η-
μέρα, είπε υπογραμμίζοντας επίσης «ό-
τι όλες οι κρατικές εταιρείες χρεοκοπούν 
στις πλάτες των φορολογουμένων». Παρα-
δέχθηκε τέλος, ότι οι πολιτικοί γνωρίζουν 
την σωστή οδό, 
όμως το πολιτι-
κό κόστος τους 
μεταλλάσσει και 
τους κάνει να 
ρίχνουν πολύ 
νερό στου κρασί 
τους, υπηρετώ-
ντας τελικά το 
κομματικό και 
όχι το συνολικό 
συμφέρον.

Σοφία	
Γκαγκούση

Σύσκεψη στο Επιμελητήριο 
για το Κομφούζιο

Η Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, σε 
συνεργασία με το Επιμελητήριο Ημαθί-
ας, διοργανώνει την Πέμπτη 10 Μαΐου  
στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Επιμελητηρίου, σύσκεψη με θέμα την 
Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της Μεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπι-
δοπτέρων (Κομφούζιο)» του ΠΑΑ 2014-
2020.

Λόγω της σπουδαιότητας της συγκε-
κριμένης μεθόδου, στην ανάδειξη της ποι-
ότητας των φρούτων της Ημαθιώτικης 
γης, στην προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος και στη βιωσιμότητα του αγρο-
τικού τομέα μας, προσκεκλημένοι στην εκ-
δήλωση, είναι οι ομάδες παραγωγών της 
Ημαθίας, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, 
οι αγροτικοί σύλλογοι και όλοι οι ιδιώτες 
με αντικείμενο της επιχείρησής τους  τα 
αγροτικά προϊόντα.

Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής με ένα θέμα

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει στις 11-05-2018, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00  σχετιά με την ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας 
της επιχείρησης αναψυχής –κλειστού παιδοτόπου και επιβολή διοικητικών μέτρων στην 
Μαρία Τυριακίδου  του Αναστασίου (Λεωφ. Στρατού 33).

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.
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ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ:	Ο	ΠΟΛΕΜΟΣ	ΤΗΣ	ΑΙ-
ΩΝΙΟΤΗΤΑΣ	 -	AVENGERS:	 INFINITY	
WAR

Προβολές:	 	 Πέμπτη	 –	Παρασκευή	
–	 Σάββατο	 –	Κυριακή	 	στις	 19.00	 και	
22.00			

Προβολές:	 	Δευτέρα	 –	 Τρίτη	 -	 Τε-
τάρτη		στις	20.45			

Σε	 3D	 προβολή	 μόνο	 την	 Παρα-
σκευή	 4/5	στις	 19.00	 και	 το	 Σάββατο	
5/5	στις	22.00

Πρωταγωνιστούν	 οι:	 Ρόμπερτ	 Ντάουνι	
Τζ.,	Κρις	Έβανς,	Μαρκ	Ράφαλο,	Σκάρλετ	Γιό-
χανσον,	Κρις	Χέμσγουορθ,	Τομ	Χίντλστον,	Ά-
ντονι	Μακί,	Πολ	Μπέτανι,	Ελίζαμπεθ	Όλσον,	
Τζέρεμι	Ρένερ,	Τσάντγουικ	Μπόσμαν,	Σεμπά-
στιαν	 Σταν,	 Ντον	 Τσιντλ,	 Κρις	 Πρατ,	 Ντέιβ	
Μπαουτίστα,	 Ζόι	 Σαλντάνα,	Πομ	Κλέμεντιφ,	
Μπένεντικτ	Κάμπερμπατς,	Μπένεντικτ	 Γου-
όνγκ,	 Σον	Γκαν,	 Τομ	Χόλνατ,	 Τζος	Μπρόλιν	
και	Πολ	Ραντ.

Σκηνοθεσία:		ΑΝΤΟΝΙ	&	ΤΖΟ	ΡΟΥΣΟ
Σενάριο:	 ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ	ΜΑΡΚΟΥΣ	&	 ΣΤΙ-

ΒΕΝ	ΜακΦΙΛΙ

«Revenge»

Σκηνοθεσία:	 ΚΟΡΑΛΙ	ΦΑΡΖΑΤ
Σενάριο:	 ΚΟΡΑΛΙ	ΦΑΡΖΑΤ
Ηθοποιοί:	 ΜΑΤΙΛΝΤΑ	ΑΝΝΑ	ΙΝΓΚΡΙΝΤ	

ΛΟΥΤΖ,	ΚΕΒΙΝ	ΤΖΑΝΣΕΝΣ,	 ΓΚΙΓΙΟΜ	ΜΠΟΥ-
ΣΕΝΤ

Προβολές:	 	Πέμπτη	 –	Παρασκευή	 –	 Σάβ-
βατο	–	Κυριακή		στις	19.30	και	21.45			

Προβολές:		Δευτέρα	–	Τρίτη	-	Τετάρτη		στις	
21.30		

Επίσης	μπορείτε	 να	πληροφορηθείτε	 για	
όλο	 το	 πρόγραμμα	 του	 ΚινηματοΘέατρου	
ΣΤΑΡ	παρακάτω:	

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/5/18 - 9/5/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Το Σάββατο 19 Μαΐου
Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας  

στη μνήμη Πόπης Χατζηδήμου
Το Σάββατο 19 Μαΐου το Δημοτικό Ωδείο της πόλης θα οργα-

νώσει συναυλία – εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στην πρώτη 
καθηγήτρια πιάνου του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας, Πόπη Χατζη-
δήμου (1918 - 1997). 

Το Δημοτικό Ωδείο καλεί όλους όσοι επιθυμούν να λάβουν μέ-
ρος στην εκδήλωση με οποιονδήποτε τρόπο (πχ. γράφοντας, παί-
ζοντας, διαβάζοντας, προσφέροντας φωτογραφικό ή άλλο υλικό) 
να το δηλώσουν καλώντας στο τηλέφωνο 2331078120. 

Την Τετάρτη 9 Μαΐου
Το βιβλίο του Γιάννη

 Γεωργουδάκη 
«Ιντερμέτζο σε 

11/8» 
παρουσιάζεται 
στην «Ελιά»

Η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας Ν. Ημαθίας και το Βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο»  πα-
ρουσιάζουν το  βιβλίο του Γιάννη Γεωργουδάκη  «Ι Ν Τ 
Ε Ρ Μ Ε Τ Ζ Ο     ΣΕ      11/8», την Τετάρτη 9 Μαΐου στις 
7.00 μ.μ στη Sala του Πολυχώρου ΕΛΙΑ, Βέροιας.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο  φιλόλογος Ταχματζίδης 
Δημήτρης. 

Στην εκδήλωση θα ακουστούν μουσικά μέρη από το 
cd που συνοδεύει το βιβλίο με την αρωγή φίλων μουσι-
κών.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Το Μυστικό του Πέτρινου Βιβλίου 

Οι Εκδόσεις Πηγή και η συγγραφέας Ελισάβετ Δελιοπούλου πα-
ρουσιάζουν το νέο μυθιστόρημα με τίτλο «Το Μυστικό του Πέτρινου 
Βιβλίου», στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Αλεξάνδρειας  την 
Κυριακή 13 Μαΐου στις 20:00.

Ο αναγνώστης ακολουθεί το ταξίδι των πέντε πρωταγωνιστών, 
οι οποίοι τον συμπαρασύρουν σε μία περιπέτεια ζωής, ώσπου, σαν 
φέρουν εις πέρας τους άθλους που τους αναλογούν, θα τους οδηγή-
σει στο μονοπάτι της ευτυχίας. Βαδίζοντάς το, θα ανακαλύψουν κάτι 
που όλοι ψάχνουμε, αλλά που μόνο τα μάτια της ψυχής μπορούν να 
δουν, γι’ αυτό και λίγοι καταφέρνουν να το γνωρίσουν. Το Μυστικό 
της Ζωής!

Ένα ταξίδι; Ναι, ένα ταξίδι, που θα κάνουν πέντε φιλαράκια για 
να ανακαλύψουν τη ζωή και την ομορφιά της. Να νιώσουν το νόημα 
της φιλίας και να γνωρίσουν τη δύναμη της αγάπης και τη μαγεία του 
έρωτα. Θα πρέπει να περάσουν, όμως, τις Συμπληγάδες του Μυστη-
ρίου για να καταφέρουν να φτάσουν ως το τέλος.

Ποια είναι η δύναμη που οδηγεί τα βήματά τους;
Ποιος κινεί τα νήματα της δικής τους ιστορίας;
Κανείς δεν γνωρίζει. Θα πρέπει να γνωρίσουν το άγνωστο για να αγγίξουν στην αλήθεια. Να ακροβατή-

σουν μεταξύ της πραγματικότητας και της φαντασίας, χωρίς να χάσουν τη λογική τους.
Και θα τα καταφέρουν!
Θα φέρουν γύρα όλη τη γη. Θα γοητευτούν από νεράιδες και θα τα βάλουν με θηρία. Θα δοκιμάσουν 

τις αντοχές τους και θα ματώσουν από τον πόνο και την πίκρα, για να μπορέσουν να γευτούν τη γλύκα της 
χαράς.

Και σαν φέρουν εις πέρας τους άθλους που τους αναλογούν, θα βρεθούν στο μονοπάτι της ευτυχίας. 
Βαδίζοντάς το, θα ανακαλύψουν κάτι που όλοι ψάχνουμε, αλλά που μόνο τα μάτια της ψυχής μπορούν 

να δουν, γι’ αυτό και λίγοι καταφέρνουν να το γνωρίσουν. Το Μυστικό της 
Ζωής!

Η Ελισάβετ (Βέτα) Δελιοπούλου είναι κάτοικος Κυψέλης Ημαθίας, πα-
ντρεμένη, με τρία παιδιά. Τελείωσε Σχολή Λογιστικής κι εργάστηκε σε διά-
φορες ιδιωτικές εταιρίες ως εργάτρια, πωλήτρια και υπάλληλος γραφείου.

Ασχολείται με τη λαογραφία και τους παραδοσιακούς χορούς. Έχει γρά-
ψει πολλά θεατρικά για λογαριασμό πολιτιστικών συλλόγων, αποκλειστικά 
στη ντοπιολαλιά του τόπου της (του Ρουμλουκιού).

Αρθρογραφεί ως «Μαμά Βέτα» στη Διαδικτυακή Πύλη «Αλεξάνδρεια-Γι-
δάς», για θέματα που αφορούν την Ελληνίδα μάνα και γυναίκα. Στην ίδια 
Διαδικτυακή Πύλη έχει αναρτήσει μία σειρά επεισοδίων με τίτλο «Η Λισσά-
βου απ’ του Ρουμλούκ’», που πραγματεύονται την ιστορία, τα ήθη και τα 
έθιμα του τόπου.

Τον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με το διάβασμα, το οποίο λατρεύει.
 

Μέχρι τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις εγγραφής 
μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας

Για την εγγραφή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας για το σχολικό έ-
τος 2018-2019, οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας  (Κουντουριώτη 8 στο σχολικό 
συγκρότημα του 4ου Γυμνασίου Βέροιας  κάτωθι Ελιάς τηλ. 2331065787) κατά το χρονικό διάστημα α-
πό 2 Μαΐου  έως  και  31 Μαΐου και ώρες από  08:30 έως 14:30 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες. Μετά 
το πέρας της 31ης Μαΐου, καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.

Στις 9 Μαΐου στη Βέροια και 
πάλι «Τα ραδίκια ανάποδα»

 «Τα ραδίκια ανά-
ποδα», του Γιώργου 
Γαλίτη, σε σκηνο-
θεσία Βλαδίμηρου 
Κυριακίδη, θα δει το 
κοινό της Βέροιας 
την Τετάρτη 9 Μαΐου   
2018, στις  9.00μ.μ 
, στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών

Η Εταιρεία πα-
ραγωγής «TEXNIS» 
παρουσιάζει  τον ξε-
καρδιστικό μονόλογο 
του Γιώργου Γαλίτη, 
που  δε λέει να μας 
αφήσει χρόνους, να 
μείνει στον τόπο και 
να τινάξει τα πέταλα. 
Τώρα πια δεν τον 
πάνε τέσσερις αλλά 
επτά. Επτά χρόνια 
επικηδείας, Έβδομη 
φορά θανατερά!

Γι’ αυτό ήρθε η ώρα σας να δείτε «Τα ραδίκια ανάποδα», σε νέο τόπο, εν τόπω χλοερώ και αναψύξε-
ως!!!

Πρόκειται για την πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie παράσταση για τσέμπα-
λο, φαγκότο, φέρετρο και οστεοφυλάκιο. Ένα one dead man show, ένα black total κωμικό μονόλογο με 
δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν!

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

Δείτε «Τα Ραδίκια Ανάποδα» και ελπίζουμε να κλάψετε (απ’ τα γέλια). Μια παράσταση που θα ζείτε να 
τη θυμόσαστε.

Συντελεστές:
Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογραφία: Γιώργος Γαλίτης
Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Τόλης Κετσελίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Σχοινά
Είσοδος 12€
Προπώληση εισιτηρίων: (Έναρξη προπώλησης Tρίτη  20/03 )
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Π.Μελά & Μπιζανίου γωνία, τηλ 2331078100 γραμματεία ΚΕΠΑ 

& Γραμματεία ΔΗΠΕΘΕ, 2331078140
Βιβλιοπωλείο  ΕΠΙΚΑΙΡΟ, Βενιζέλου  36, τηλ.2331024612
Καφέ ΜΠΡΙΚΙ, Μητροπόλεως  44, τηλ. 2331020201
Ουζερί  ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ, Μητροπόλεως 12  τηλ.   2331120327



Στις 30 Μαΐου και 31 Μαΐου 2018, 
θα πραγματοποιηθεί η 1η συλλογή 
των κενών συσκευασιών φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων για το έτος 2018. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
παρακαλούνται να παραδώσουν τους 
ειδικούς σάκους συλλογής, στα σημεία 
και στις ώρες που εξυπηρετούνται.

Το πρόγραμμα της συλλογής έχει 
ως εξής :

ΤΕΤΑΡΤΗ	30/05/2018
8:00 – 8:30 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, κεντρι-

κή πλατεία.
8:45 – 9:45 ΡΑΧΙΑ, κεντρική πλα-

τεία
10:15 – 11:45 Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ, 

σε χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού
12:00 - 13:00 ΒΕΡΓΙΝΑ, κεντρική 

πλατεία 
13:30 – 14:00 ΣΦΗΚΙΑ, κεντρική 

πλατεία
14:15 – 15:00 ΡΙ-

ΖΩΜΑΤΑ, κεντρική 
πλατεία

Π Ε Μ Π Τ Η	
31/05/2018

8:00 – 9:00 ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ, πλησίον γη-
πέδου.

9:30 – 10:30 ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πλησίον 
κοιμητηρίων

11:00 – 12:30 
Α.Σ. VENUS, παρά-
πλευρος χώρος ε-
κτός εγκαταστάσεων

13:00 – 14:00 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κε-
ντρική πλατεία

14:15 – 14:45 ΔΙ-
ΑΒΑΤΟΣ, κεντρική 
πλατεία 

15:00 - 15:30 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ, κεντρι-
κή πλατεία

16:00 - 17:00 
Α.Σ. ΜΕΣΗΣ, σε χώ-
ρο του αγροτικού 
συνεταιρισμού

Για περισσότε-
ρες πληροφορίες 
και διευκρινήσεις 
απευθυνθείτε στο 
Δήμο Βέροιας, στη 
Διεύθυνση Περιβάλ-
λοντος – Καθαρι-
ότητας – Πολιτικής 
Προστασίας, τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 
2331350615

Ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Οι-
κονομικών της Νέας Δημοκρατίας, 
βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, έκανε την ακόλου-
θη δήλωση:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της Α-
νεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, μόνο το Μάρτιο, οι κατασχέ-
σεις αυξήθηκαν κατά 21.275.

Μόνο το Μάρτιο -μήνα κατά τον 
οποίο δεν υπάρχουν φορολογικές 
υποχρεώσεις- οι οφειλές των πο-
λιτών προς την εφορία αυξήθηκαν 
κατά 776 εκ. ευρώ. Συνολικά μέσα 
στο πρώτο τρίμηνο του 2018 δημι-
ουργήθηκαν νέα χρέη προς την εφορία ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Η απάντηση της ‘’ευαίσθητης’’ Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα είναι οι κατασχέ-
σεις. Ήδη έχουν γίνει κατασχέσεις σε 1.109.971 φορολογούμενους πολίτες, 

ενώ ο συνολικός αριθμός των πολιτών που έχει υπο-
στεί ή κινδυνεύει να υποστεί κατασχέσεις ανέρχεται 
σε  1.720.690 πολίτες. Μάλιστα, εδώ και λίγες μέρες, 
απειλούνται και με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 
ακινήτων για τις οφειλές τους προς την εφορία.

Η καθαρή έξοδος από το μνημόνιο που υπόσχεται 
ο Πρωθυπουργός των φόρων, των κατασχέσεων 
και των πλειστηριασμών είναι ένα ακόμα από τα πιο 
βρώμικα ψέματά του».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω	στο	ποι	εί	ται	 σύμ	φω	να	

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

Ο ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ	 ΙΑΣΩΝ	 του 
Χρήστου και της Ευφημίας, το 
γένος Απαλάκη, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΔΟΚΑΛΗ	ΕΛΙΣΑΒΕΤ	του Γεωρ-
γίου και της Μαρίας, το γένος 

Δημούλα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
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 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	 ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ	του Κωνσταντίνου και της Μα-
ρίας, το γένος Πλιάχα, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στην Κοζάνη και η 
ΣΠΑΝΟΘΥΜΝΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΕΤΑ	 του 
Ζήνωνος και της Φρειδερίκης, το 

γένος Καλαγασίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφή-
τη Ηλία στη Βέροια.

Οι Απόστρατοι 
Σωμάτων Ασφαλείας 
Ν. Ημαθίας τίμησαν 

τον Τάσο Μπαρτζώκα

«Πολύ σημαντικό και συγκινητικό, να σε τιμά ένας φο-
ρέας, όπως η Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας! 
Ένας φορέας ανθρώπων που υπηρέτησαν και υπηρετούν 
την ασφάλεια και την ελευθερία! Ευχαριστώ από καρδιάς!». 

Με τα παραπάνω λόγια ο δικηγόρος και πολιτευτής 
της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας εκφράζει, μέσω σχολίου στα 
social media, τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του για 
την απόδοση τιμής στο πρόσωπό του από την Ένωση 
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Ημαθίας, κατά την εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Μαΐου στον 
πολυχώρο «Ελιά», με αφορμή την γιορτή της προστάτιδας 
της Ένωσης Αγίας Ειρήνης και τη συμπλήρωση 40 χρόνων 
από την ίδρυση της Ένωσης. 

Ανάλογες ευχαριστίες εξέφρασε και από μικροφώνου, 
την ώρα της εκδήλωσης, εμφανώς συγκινημένος.

Κάλεσμα για 
συμμετοχή στις εκλογές 

της 13ης Μαΐου
Αγαπητές Ημαθιώτισσες, Αγα-

πητοί Ημαθιώτες,
Αγαπητά μέλη της Νέας Δημο-

κρατίας,
Την ερχόμενη Κυριακή, 13 Μα-

ΐου 2018 διεξάγονται οι εκλογές 
για την ανάδειξη των Τοπικών και 
Νομαρχιακών οργάνων της Παρά-
ταξης.

Η συμμετοχή όλων μας, θα 
στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, ότι μπο-
ρούμε και θέλουμε να αλλάξουμε 
την πορεία αυτού του τόπου και θα 

δώσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στον Πρόεδρό μας Κυριά-
κο Μητσοτάκη, στον αγώνα που κάνει για μια άλλη Ελλάδα, 
με ένα καλύτερο μέλλον.

Γι’ αυτήν την προοπτική αγωνιζόμαστε.
Σ’ αυτό τον αγώνα πρέπει να συμμετέχουμε η καθεμιά 

και ο καθένας από εμάς.
Φιλικά,

Τάσος	Μπαρτζώκας
Πολιτευτής	ΝΔ

Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση 
από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών 

Εργασίες 
ασφαλτόστρωσης 
ξεκινάει ο Δήμος 

Βέροιας στο οδικό 
δίκτυο της πόλης 

Σύμβαση με τίτλο «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημο-
τικής Ενότητας Βέροιας» υπογράφτηκε, την Πέμπτη 
3 Μαΐου 2018, από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών του 
Δήμου Βέροιας, Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, και τον ανά-
δοχο εργολάβο, κ. Δημήτρη Καιρίδη. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών 
συντήρησης και αναβάθμισης του αστικού οδικού 
δικτύου της Βέροιας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 
την ασφαλτόστρωση τμημάτων των οδών Αναξαγό-
ρα, Υακίνθου, Κλαζομενών, Κολοφώνα, Εγνατίας και 
Ολυμπιάδος. 

Επιπλέον, προβλέπεται κατασκευή σκάλας στην 
οδό Ψαθά, από τη συμβολή της με την οδό Καζαντζά-
κη έως τη συμβολή της με την οδό Φίλωνος, καθώς 
επίσης και διάνοιξη της οδού Καππαδοκίας. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	Ν.	ΗΜΑΘΙΑΣ

Επταήμερη εκδρομή 
στο γύρο της Ιταλίας

Το  Δ.Σ.  του Συνδέσμου  αποφάσισε να πραγματοποιή-
σει επταήμερη εκδρομή στο γύρο της Ιταλίας.

 Η διαδρομή Βέροια- Ηγουμενίτσα- Ανκόνα- Βενετία- 
Φλωρεντία-Ρώμη- Περούτζια- Ασίζη- Ανκόνα.

 Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» Τετάρτη  30 Μαΐου 2018, ώρα 
5:00 το απόγευμα. Επιστροφή Τρίτη 7 Ιουνίου 2018. Δύο 
διανυκτερεύσεις στο πλοίο και τέσσερες στην Ιταλία.

 Λεπτομερές πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες στο 
Γραφείο του Συνδέσμου ή στα τηλέφωνα των μελών του 
Δ.Σ.  Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 12 Μαΐου 2018, διότι υ-
πάρχει δέσμευση στην κράτηση του πλοίου.

Για	το	Δ.Σ.
Ο	Πρόεδρος		Ο	Γεν.	Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ	ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«H αύξηση των φόρων, 

των χρεών προς 
την εφορία και των 

κατασχέσεων συνεχίζεται»

Διαχείριση κενών συσκευασιών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
Πρόγραμμα 1ης συλλογής έτους 2018
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Ανακοίνωση 
του 

Γηροκομείου 
Βέροιας

Στα πλαίσια της 
κοινωνικής προσφο-
ράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους 
συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα περίθαλ-
ψης των οικείων υ-
περηλίκων τους και 
θέλουν να απουσι-
άσουν, η Μ.Φ.Η.``-
ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟ-
ΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ -
ΑΣ``,  αναλαμβάνει 
να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς 
τους ανθρώπους για 
όσο χρονικό διάστη-
μα χρειάζονται.

Τηλ.Επικοινωνίας 
23310 24891.

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. 6980 683443.

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων:

Την Τρίτη 8 Μαΐου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιε-
ρό Ναό Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου Νησελίου.

Την Τρίτη 8 Μαΐου 
στις 6:30 μ.μ. στον Ι. 
Ν. Αγίου Χριστοφόρου 
Πολυπλατάνου θα μετα-
φέρει ιερό λείψανο του 
Αγίου Χριστοφόρου και 
εν συνεχεία θα χορο-
στατήσει στον Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό.

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.  

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το	 Σάββατο	 12	

Mαΐου	2018 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς

ΛΥΓΕΡΗΣ ΧΡ.
ΟΥΚΟΥΜΟΥΣ

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

Τα	τέκνα,	
Τα	εγγόνια,Τα	δισέγγονα,	

Οι	λοιποί	συγγενείς	και	φίλοι

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την	 Κυριακή	 13	

Μαΐου	 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητροπόλεως Βέροιας ΤΡΙ-
ΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

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

Ο	σύζυγος,	Τα	παιδιά,	Τα	εγγόνια
Τα	αδέλφια,	Τα	ανήψια	
Οι	λοιποί	συγγενείς	

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 7 Μα-

ΐου 2018 από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Χρήστος	Λαπατούρας	 του	
Νικολάου σε ηλικία 42 ετών.

Γραφείο	Τελετών
Αφοί	Γ.	Κουρέα

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 8 

Μαΐου 2018 στις 5.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύ-
ρων Βέροιας η Σοφία	Κυρ-
μανίδου σε ηλικία 70 ετών.

Γραφείο	Τελετών
Αρχάγγελος

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τρίτη 8 

Μαΐου 2018 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Αθανάσιος	Γεωρ.	Μανωλάς	
σε ηλικία 86 ετών.

Γραφείο	Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 

7 Μαΐου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Παρασκευής Βεργί-
νας η Ελεονώρα	Σωτ.	Γιαν-
νούλη σε ηλικία 94 ετών.

Γραφείο	Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

Η κίνηση του Μητροπολίτη

ΙΕΡΑ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ	ΒΕΡΟΙΑΣ	
ΝΑΟΥΣΗΣ	ΚΑΙ	ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ	ΝΑΟΣ	ΑΓΙΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΕΡΟΝ	ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ	ΑΓΙΩΝ	ΚΥΡΙΛΛΟΥ

	ΚΑΙ	ΜΕΘΟΔΙΟΥ	ΤΩΝ
ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	ΚΑΙ	ΦΩΤΙΣΤΩΝ	ΤΩΝ	ΣΛΑΒΩΝ

(Εντός	του	σχολικού
	συγκροτήματος	του	Εργοχωρίου).

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΩΝ 
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ
Φέρεται εις γνώσιν του Χριστεπωνύμου Πληρώ-

ματος της τοπικής μας Εκκλησίας ότι την Παρασκευή 
11 Μαΐου επί την εορτή Αγίων Κυρίλλου Και Μεθοδί-
ου Των Ισαποστόλων Και Φωτιστών Των Σλάβων.

Πανηγυρίζει το Ιερόν Παρεκκλήσιο Των Αγίων Κυ-
ρίλλου Και Μεθοδίου

Το Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως 
εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη	10	Μαΐου
Ώρα 18:30
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μεθ’ αρτοκλασίας
Παρασκευή	11	Μαΐου
Ώρα 07:00Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της 

Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαρι-
στούν θερμά:

-Τον κ.Αναστασίου Βασίλειο , για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη 
της συζύγου του ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , με 
την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη της 
μητέρας τους Χαρίκλειας, με την συμπλήρωση 40 
ημερών από τον θάνατό της.

-Τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Ημαθί-
ας-Πέλλας ,  για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , υπέρ του Γηροκομείου Βέ-
ροιας.

-Ανώνυμη Κυρία ,  για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών 
προσώπων. 

-Ανώνυμο Κύριο ,  για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη του πατέρα 
του.

-Την κ.Φελεκίδου Παρασκευή και τα τέκνα της , 
για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύμα-
τος , εις μνήμη του συζύγου και πατέρα τους , με 
την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

-Την κ.Ιωαννίδου Νίκη ,  για την ευγενική προ-
σφορά 5 θήκες αυγών (150 αυγά), εις μνήμη Ιω-
αννίδη Σάββα και Γουλτίδη Νικολάου.

																																										Εκ	της	Δ/νσεως	



Με τον νυν πρόεδρο της Ν.Ε.  Παναγιώτη 
Παλπάνα, ως μοναδικό, εκ νέου, υποψήφιο στις 
εκλογές της ΝΟΔΕ Ημαθίας, στις 13 Μαϊου,  η 
Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.), 
δια του προέδρου της Θωμά Παπαδημητρίου, 
ανακοίνωσε τους υποψήφιους για τα Τοπικά Κομ-
ματικά Όργανα , οι οποίοι είναι οι εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ν.Ο.Δ.Ε
Παλπάνας Παναγιώτης του Κων/νου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ	ΠΡΟΕΔΡΟΙ	ΔΗΜ.Τ.Ο	ΒΕΡΟΙΑΣ
Αγγέλου Νικόλαος του Γεωργίου
Κοσιονίδης Ιωάννης του Αντωνίου
Τζήμα Συρμούλα του Αστέριου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΗΜ.Τ.Ο	ΝΑΟΥΣΑΣ
Ζάχος Σταύρος του Γεωργίου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΗΜ.Τ.Ο	
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τάκης Νικόλαος του Βασιλείου
ΥΠΟΨΗΦΙΑ	ΜΕΛΗ	ΝΟ.Δ.Ε
Αδαμίδης Παύλος του Χαράλαμπου
Αναστασίου Νικόλαος του Γεωργίου
Αραμπατζή Στεργιανή του Ιωάννη
Γιαμουστάρη Αθανασία του Πασχάλη
Διαμαντίδης Ιορδάνης του Ιωάννη
Θεοχαρόπουλος Αντώνιος του Κων/νου
Κοσμίδης Αθανάσιος του Θεόφιλου
Κουφόπουλος Αντώνιος του Μιχαήλ
Λαζαρίδου Αναστασία του Αθανασίου
Μοτσιόπουλος Χρήστος του Βασιλείου
Μουρτζίλας Δημήτριος του Κων/νου

Παπαγεωργίου Γρηγόριος του Πέτρου
Σουγιουλτζή Ολυμπία του Γρη-

γορίου
ΥΠΟΨΗΦΙΑ	ΜΕΛΗ	ΔΗΜ.Τ.Ε	ΒΕΡΟΙΑΣ
Βαρακλή - Καπρίνη Ευδοξία του 

Μερκουρίου
Ιωαννίδου - Πατσιαβούρα Δέ-

σποινα του Ιωάννη
Κασάπη Ασημένια του Κων/νου
Κελεσίδης Ευστάθιος του Ανα-

στασίου
Μπατσαράς Ηλίας του Νικολάου
Παπαγιάννη Γεωργία του Ιωάννη
Πυρινός Δημήτριος 

του Παύλου
Συμεωνίδου Άννα του 

Νικολάου
Τουτουντζίδης Παύ-

λος του Ιωάννη
ΥΠΟΨΗΦΙΑ	ΜΕΛΗ	
ΔΗΜ.Τ.Ε	ΝΑΟΥΣΑΣ
Αμαραντίδης Ιωάν-

νης του Νικολάου
Καλαϊτζίδης Ζαχαρίας 

του Κων/νου
Καλαϊτζίδης Ιωάννης 

του Ζαχαρία
Καραγιάννης Αθανά-

σιος του Αστέριου
Λαζαρίδου Δέσποινα 

του Παύλου
Παπαδάκης Δημήτρι-

ος του Μάριου
Συμεωνίδου Σοφία 

του Στέλιου
Τηλκερίδης Νικόλαος 

του Χαράλαμπου
Χαραλαμπίδου Κυ-

ριακή του Ακρίτα

ΥΠΟΨΗΦΙΑ	ΜΕΛΗ	
ΔΗΜ.Τ.Ε	
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Βενιοπούλου Δήμητρα του Σωτηρίου
Δημητρίου Δημήτριος του Κων/νου
Δημόπουλος Αντώνιος του Γεωργίου
Ματσούκας Δημήτριος του Αριστείδη
Μοσχοπούλου Όλγα του Ευάγγελου
Παλιούρας Ευάγγελος του Ιωάννη
Πούλιου Ελένη του Αλεξάνδρου
Ρεσινιώτης Απόστολος του Αθανασίου
Σταμάτης Αντώνιος του Δημητρίου - Βασιλείου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ	ΣΥΝΕΔΡΟΙ	
(	Για	τα	2	επόμενα	τακτικά	συνέδρια)
Αναστασίου Νικόλαος του Γεωργίου
Ανδρεανίδης Πέτρος του Μιχαήλ
Αραμπατζή Στεργιανή του Ιωάννη
Γιαμουστάρη Αθανασία του Πασχάλη
Γιανναβαρτζής Σταύρος του Χρήστου
Δρούγκας Χρήστος του Κων/νου
Μουρτζίλας Δημήτριος του Κων/νου
Μπιλέκας Γεώργιος του Άουρελ
Μπλατσιώτης Χρήστος του Στέργιου
Ντάνης Αθανάσιος του Χρήστου
Σακαλής Μιχαήλ του Γεωργίου
Σουγιουλτζή Ολυμπία του Γρηγορίου
Τάκης Νικόλαος του Βασιλείου
Τζήμα Συρμούλα του Αστέριου
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Νάουσα: Α΄ παρ. Καρανάτσιου 4                 Βέροια: Λουτρού 1  
                                                           & Μητροπόλεως

 email.mprilos@hotmail.com       23317 71918- Κιν. 697 9240324

Σωματείο	Συνταξιούχων	ΙΚΑ	Βέροιας														

 Συλλυπητήρια  
Πριν από λίγες μέρες έφυγε από κοντά μας ο 

συνάδελφος και συναγωνιστής Στράτος Χιονίδης. 
Υπήρξε δραστήριο μέλος του σωματείου μας και για 
πολλά χρόνια μέχρι το θάνατο του, γραμματέας του 
σωματείου. Ο Στρατός ήταν πάντα μπροστάρης στη 
δράση και στους αγώνες του κλάδου μας.                                                

 Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροι-
ας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στη γυναίκα 
του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του.                               

Στράτο, θα σε θυμόμαστε. Καλό ταξίδι.

Από τις 9 μέχρι 

τις 12 Μαϊου

Έκθεση 
Ομάδας 

Ζωγραφικής 
του ΣΟΦΨΥ 

Ημαθίας 
στη «Στέγη»

  Από την Τετάρ-
τη 9 έως το Σάββα-
το 12 Μαϊου 2018 
στη Στέγη Γραμ-
μάτων και  Τεχνών 
Δήμου Βέροιας, θα 
λειτουργήσει έκθε-
ση με έργα της Ο-
μάδας Ζωγραφικής 
του ΣΟΦΨΥ Ημα-
θίας, στα πλαίσια 
των παράλληλων 
εκδηλώσεων της 
Ημερίδας με θέμα 
«Ψυχική Υγεία & 
Κοινωνική Επανέ-
νταξη». 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω	στο	ποι	εί	ται	 σύμ	φω	να	

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

Ο ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	 ΙΩΑΝΝΗΣ	
του Δημητρίου και της Ελένης, 
το γένος Καφετζή, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στο Όφφενμπαχ 
Γερμανίας και η ΨΩΜΙΑΔΟΥ	
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	 του Θεοδώρου και 
της Ελένης, το γένος Κοκκινίδου, 
που γεννήθηκε στη Χανάου Γερ-

μανίας και κατοικεί στο Όφφενμπαχ Γερμανίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω	στο	ποι	εί	ται	 σύμ	φω	να	

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

Ο ΚΑΜΙΝΑΣ	 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ	του Εμμανουήλ και της Σο-
φίας, το γένος Ζιώγα, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	
του Κων/νου και της Όλγας, το 

γένος Χειμωνίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Λουκά του 
Ιατρού Παναγίας Δοβρά.

To Σάββατο 12 Μαΐου
Στη μνήμη του

Στέλιου Μιόγλου 
η β’ φάση του 
διαγωνισμού 

«Μικρός Ευκλείδης»
 Το παράρτημα της ΕΜΕ Ημαθίας διοργανώνει για 6 συνε-

χή χρονιά έναν διαγωνισμό για τα παιδιά της Ε’ και Στ’ τάξης 
του δημοτικού που αποτελεί τη β’ φάση του διαγωνισμού 
«Παιχνίδι και Μαθηματικά». Θέλοντας να τιμήσουμε τη μνή-
μη του Στέλιου Μιόγλου που έφυγε τόσο νωρίς και ξαφνικά 
από κοντά μας αποφασίστηκε το όνομα του διαγωνισμού  να 
είναι: Διαγωνισμός Β’ Φάσης Δημοτικών - «Στέλιος Μιόγλου».

Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής σ’ έναν χαμογελαστό  και δρα-
στήριο άνθρωπο, έναν άνθρωπο με μεγάλη καρδιά που τελικά 
προδόθηκε απ’ αυτήν. Ο Στέλιος αν και απών θα είναι πάντα 
παρόν στις καρδιές μας ακούραστος και πάντα με το χαμόγελο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Μαΐου και 
ώρα 9.00 . Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το Πα-
ράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 
(ΕΜΕ) και την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους μαθητές για 
τον διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι 
μαθητές, που διακρίθηκαν στην α ́ φάση, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Τα εξεταστικά κέντρα της Ημαθίας είναι:
• 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας για τους μαθητές της πε-

ριοχής Βέροιας
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας για τους μαθητές της 

περιοχής Νάουσας και
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας για τους μαθητές 

των περιοχών Αλεξάνδρειας  και Μελίκης.
Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά 

κέντρα στις 8.30 και να έχουν μαζί τους στυλό, μολύβι και 
σβύστρα.

Η εξέταση είναι δίωρη. Όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν, 
μπορούν να συνδράμουν το έργο μας στην επιτήρηση. Η 
βοήθειά τους θα είναι πολύτιμη. Σε όσους συμμετάσχουν 
θα δοθεί βεβαίωση για το εθελοντικό τους έργο.

Η	Πρόεδρος
Χαρίκλεια	Σαραφοπούλου
Η	Γενική	Γραμματέας
Αλεξάνδρα	Στυλιανίδου

Μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος 
στη ΝΟΔΕ Ημαθίας ο Π. Παλπάνας

 - Όλα τα ονόματα για τα Τ.Ο.



Μαθητές
«πρεσβευτές-πρέσβειρες»  

των αρχαιοτήτων 
της αρχαίας Μίεζας

Δέκα μαθητές και μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Νάουσας ( Ψαρράς Νίκος, Δού-
τσης  Μάνος, Κάλλη Τίνα, Γκακούδη Άννα, Εξηντάρας  Γιώργος, Μουρατίδου Ελένη, 
Λαφάρα Αντωνία, Μάλλιος Κων/νος, Δάμτσιου Μαρία, Γατουρτζίδου Τερψιθέα),  με 
την καθοδήγηση των καθηγητών τους κ. Σαββατοπούλου Άννας και κ. Κάγκα Δημή-
τρη, συμμετείχαν ως ακροατές στη διημερίδα για τον Αριστοτέλη  και ξενάγησαν τους 
συμμαθητές τους στον μακεδονικό τάφο των Ανθεμίων της Μίεζας στις 25-26/4/2018. 
Η ξενάγηση των ομάδων εργασίας του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
της 2ης φάσης του 
προγράμματος της 
συνεργασίας της Δ/
νσης εκπαίδευσης 
Ημαθίας με  την 
Εφορεία Αρχαιοτή-
των με τίτλο «Πρε-
σβευτές-Πρέσβει-
ρες» των αρχαιοτή-
των της περιοχής 
μου»,  ενώ στην 
πρώτη φάση του 
οι μαθητές είχαν 
παρακολουθήσει, 
στο νέο πολυχώρο 
της Βεργίνας, ομι-
λίες για τις Αιγές 
και την ιστορία των 
ανασκαφών από 
την αρχαιολόγο και 
προϊσταμένη της Ε-
φορείας κ.Αγγελική 
Κοτταρίδη  καθώς  
και ενημέρωση για 
σχετικές δράσεις α-
πό τη Διευθύντρια 
Μ.Εκπαίδευσης κ. 
Α.Μαυρίδου. Οι μα-
θητές είχαν έτσι την 
ευκαιρία να έρθουν 
σε επαφή με την 
εκπόνηση επιστη-
μονικών εργασιών 
από συνομηλίκους 
τους αλλά κυρίως 
να κάνουν οι ίδιοι 
την πρώτη τους ξε-
νάγηση και να μά-
θουν με βιωματικό 
τρόπο. 
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Πρόσκληση 
σε ανθοκομική 

έκθεση
Το Ειδικό Επαγγελματικό 

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και  
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Βέροι-
ας πραγματοποιεί Ανθοκομική 
Έκθεση στην Πλατεία Δημαρ-
χείου στις 8 του Μάη από τις 
8.00 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση 
στην πιτσαρία Παπαγάλος
Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμα της την	Κυ-

ριακή	13	Μαΐου	2018	 το	μεσημέρι	 θα	 έχει	συνεστίαση	
στην	πιτσαρία	Παπαγάλο	στην	περιοχή	Εληάς	στις	
13.00	το	μεσημέρι. Η συμμετοχή κατά άτομο είναι 10 ευρώ 
και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, σαλάτα, τυρί και κρεατικό. 
Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνήστε μας ή περάστε από 
τα γραφεία μας Ανοίξεως 20. Η λέσχη είναι ανοιχτή κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τις ώρες 10.30-12.20 τηλ. 
23310 25654.

Το	Δ.Σ.

8ήμερα  διακοπών στα Καλά Νερά 
Βόλου από το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας

Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη 
του 8ήμερα  διακοπών στα Καλά Νερά Βόλου. 

• ΑΠΟ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  και  
• ΑΠΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
 Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.
Διακοπές	στην	κατασκήνωση	«	Αλεξάνδρα»	

στην		Κάριανη	Καβάλας	
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα μέλη 

του 8ήμερα διακοπών στην Ευρωπαϊκή κατασκήνωση« 
Αλεξάνδρα» στην περιοχή  Κάριανη Καβάλας. 

  ΑΠΟ:
• 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και 
• ΑΠΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 .
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. KAI 

NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙ-

ΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ																																														
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	ΗΜΑΘΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	ΒΕΡΟΙΑΣ																																																						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΚΕΝΤΡΟ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,	ΠΑΙΔΕΙΑΣ
&	ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ	ΑΓΩΓΗΣ	ΔΗΜΟΥ	ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια	02	-05-2018								
Aριθμ.πρωτ.:1436

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσε-

ων για την εγγραφή των νηπίων στους  Παιδικούς-Βρεφονηπι-
ακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίζεται  η	10η		Μαΐου	2018	
και	η	ημερομηνία	λήξης	τους	είναι	η	31η		Mαΐου	2018.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται  βρέφη ηλικίας 6 μηνών έως 
2,5 ετών και νήπια  ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους 
στο Νηπιαγωγείο. Κατά την σχολική χρονιά 2018-2019  o Β΄ 
Βρεφ/κός Σταθμός (Εργοχώρι) θα λειτουργήσει αποκλειστικά 
ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 6 μηνών -1,5 ετών, ο Δ΄ Βρεφ/
κός  Σταθμός (Aσώματα)  ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 1,5 ε-
τών-2,5 ετών  και ο Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου ως μεικτός 
Βρεφονηπιακός (βρέφη 1,5 ετών- 2,5 ετών και νήπια 2,5 ετών 
μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώ-
που Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια τηλ. 23310 22178 
καθώς και στους   Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δή-
μου Βέροιας :1.Α΄Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310 
61723), 2.Β΄Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310 
26093), 3.Γ΄Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888), 
4.Δ΄Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΑ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.2331064698), 
5.Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 29792), 
6. Δ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ τηλ.23310 91188) 7. 
Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου (23310 41661), 8. Παιδικός 
Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 51207) ,9. Παιδικός Σταθμός 
Παλατιτσίων (23310 92790), 10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων 
(23310 92790).

Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ			ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Σεμινάρια κατασκευής 
κοσμημάτων πάνω σε νέες 

τεχνικές αργυροχοΐας, 
από το Τμήμα της ΚΕΠΑ

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  και η καθηγήτρια του τμήματος 
αργυροχρυσοχοΐας Μάρα Κοκκίνου διοργάνωσαν σεμινάριο 
με θέμα: Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ, με εισηγητή τον Νίκο 
Ξανθόπουλο, το Σάββατο 5/5/2018 στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών.  

Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές του τμήματος παρακολού-
θησαν την τεχνική του σμάλτου με την μέθοδο του φλόγι-
στρου χωρίς κόστος συμμετοχής.

Την ίδια μέρα με εισηγήτρια την Μάρα Κοκκίνου πραγμα-
τοποιήθηκε σεμινάριο για το χυτό κόσμημα. Κατασκευή δα-
κτυλιδιών από ράβδους σκληρού (πράσινου κεριού).

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 30 μαθητές οι 
οποίοι ενθουσιάστηκαν από την παρουσίαση των νέων τεχνι-
κών. 

ΕΝΩΣΗ	ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Ν.	ΗΜΑΘΙΑΣ

Φορολογικό σεμινάριο 
στο Επιμελητήριο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε.Ε. Νομού Ημαθίας, 
διοργανώνει φορολογικό Σεμινάριο με θέματα “Ε1 - Ε3 & 
Φορολογία Αγροτών, Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί” 
το Σάββατο 12 Μαίου 2018 στις 09:30 π.μ. στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο Ημαθίας.

Εισηγητές του σεμιναρίου ο Γιώργος Παπαδημητρίου 
φοροτεχνικός, Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευ-
θέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομο-
λόγων Νομού Καρδίτσας), Γεν.Γραμ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό 
Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο), υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ.  & 
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Εμπορικού & Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ, στα ταμειακά ενήμερα μέλη 
της Ένωση μας. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο 23310 65810, fax 23310 
71853 



Τη δυνατότητα ρύθμισης 
των οφειλών αγροτών προς 
Εφορία, ΟΓΑ και τράπεζες 
που έκλεισαν και βρίσκονται 
υπό εκκαθάριση (πρώην Α-
γροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, 
Probank, Proton, Πανελλήνια, 
Συνεταιριστικές κλπ) δίνει η 
κυβέρνηση μέσω της πλατ-
φόρμας της Ειδικής Γραμμα-
τείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους (www.keyd.gov.gr).

Η ρύθμιση οφειλών περι-
λαμβάνει:

• 100% διαγραφή τόκων 
υπερημερίας δανείων. Επι-
πρόσθετα διαγραφή τόκων και κεφαλαίου 
δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων 
ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο Νόμος για 
τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες 
(κατόπιν ελέγχου). Παρέχεται και η δυνα-
τότητα πώλησης ακινήτων, με σκοπό την 
εξόφληση του εναπομείναντος χρέους

• Διαγραφή προστίμων και προσαυ-

ξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης 
περιουσίας

• Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, 
βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού 
ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες δι-
αβίωσης.

Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών 
δανείων προβλέπεται:

• Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης ε-
ντός τριμήνου του εναπομεί-
ναντος ποσού (κατόπιν της 
ανωτέρω διαγραφής τόκων 
και πανωτοκίων), η διαγραφή 
κεφαλαίου μπορεί να φτάσει 
ακόμα και το 60%.

• Σε περίπτωση ρύθμισης 
σε δόσεις του εναπομείνα-
ντος ποσού (κατόπιν της α-
νωτέρω διαγραφής τόκων και 
πανωτοκίων), η αποπληρω-
μή μπορεί να διαρκέσει έως 
και 10 έτη και η διαγραφή κε-
φαλαίου να φτάσει το 40%.

Η ρύθμιση απευθύνεται 
σε: αγρότες, γεωργούς, κτη-
νοτρόφους, πτηνοτρόφους 
και αλιείς, οι οποίοι έχουν λά-
βει αγροτικό δανειακό προ-
ϊόν (καλλιεργητικό δάνειο, 
δάνειο αγοράς εφοδίων κλπ) 
από την πρώην ΑΤΕ και τις 
λοιπές ανωτέρω τράπεζες 
υπό εκκαθάριση εφόσον οι 
οφειλές τους παρουσίαζαν 
καθυστέρηση πληρωμής πέ-
ραν των 30 ημερών κατά την 
31/12/2017

Πληροφορίες:
• στα κατά τόπους Κέντρα 

– Γραφεία Ενημέρωσης και 
Υποστήριξης Δανειοληπτών, 
κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 
213.212.57.30

• στα σημεία τοπικής πα-
ρουσίας της PQH και στο 
τηλ. 213.088.7000

Αιτήσεις ρύθμισης:
μέσω της πλατφόρμας της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους: www.
keyd.gov.gr

Σημείωση 1: οι αγροτικές 
επιχειρήσεις με παραγωγική 
εγκατάσταση (π.χ. κτηνοτρο-
φικές μονάδες, ελαιουργεία 

κλπ) δεν εντάσσονται στην πα-
ρούσα ρύθμιση, αλλά εντάσσο-
νται στη ρύθμιση του εξωδικαστι-
κού μηχανισμού ρύθμισης οφει-
λών επιχειρήσεων

Σημείωση 2: η ρύθμιση δεν 
παρέχεται σε αγρότες, οι οποίοι 
έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα 
(κατόπιν ελέγχου)

Όπως συγκεκριμένα διευκρί-
νισε ο Υπουργός Ευαγ.Αποστό-
λου σε Συνέντευξη Τύπου για τη 
ρύθμιση των κόκκινων αγροτικών 
δανείων: «Η ρύθμιση αποτελεί 
μια παρέμβαση στο σύνολο σχε-
δόν των οικονομικών δεδομένων 

του αγρότη, γιατί όχι μόνο θα μειώσει 
σημαντικά τις υποχρεώσεις του, αλλά και 
θα του δώσει τη δυνατότητα ελέγχου των 
οικονομικών του.

Αφορά φυσικά πρόσωπα και μόνον, 
δηλαδή γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς 
όλους όσους οι οφειλές τους έχουν σχέση 
με αγροτική δραστηριότητα.

Για τις οφειλές:
– προς Εφορία για εισόδημα, ΦΠΑ 

κλπ και προς Πρώην ΟΓΑ για ασφαλι-
στικές εισφορές, μέσα από διαδικασίες 
που προβλέπονται από ισχύουσες ρυθ-
μίσεις, όπως οι 120 δόσεις ,το κούρεμα 
των προσαυξήσεων και άλλα, που έχουν 
εξαγγείλει τα Υπουργεία Οικονομικών και 
Εργασίας και

– προς Τράπεζες που έκλεισαν και 
βρίσκονται υπό εκκαθάριση (κυρίως η 
πρώην Αγροτική Τράπεζα αλλά και άλ-
λες), οφειλές που σήμερα διαχειρίζονται 
από τη PQH.

Ποιες	είναι	αυτές
	οι	οφειλές

Είναι αυτές των δανείων που είχαν κα-
ταστεί ληξιπρόθεσμα και απαιτητά γιατί η 
καθυστέρηση αποπληρωμής ξεπερνούσε 
τις 90 ημέρες την ημέρα μεταφοράς της 
Πρώην ΑΤΕ σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα, 
ενώ την 31/12/2017 πρέπει η καθυστέρη-
ση να ξεπερνά τις 30 ημέρες.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει η ρύθμιση 
αυτή αν γίνει δεκτό το αίτημα:

– 100% διαγραφή των τόκων υπερη-
μερίας δανείων.

– Επί πλέον διαγραφή τό-
κων και κεφαλαίου δανείων, 
βάσει των ήδη αποπληρωμέ-
νων ποσών, αφού ληφθεί υ-
πόψη ο Νόμος 3259/2004 για 
τα πανωτόκια, σύμφωνα με 
τον οποίο για τους αγρότες οι 
οφειλές τους δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το διπλάσιο του 
ληφθέντος κεφαλαίου, όπως 
διαμορφώθηκε στη τελευταία 
εκταμίευση του λογαριασμού.

Το σημαντικότερο είναι ότι 
παρέχεται ακόμη και η δυνα-
τότητα πώλησης ακινήτων, με 
σκοπό την εξόφληση του ενα-
πομείναντος χρέους.

Οι εφαρμογές της ρύθμι-
σης μπορούν να φτάσουν:

– Σε περίπτωση συνολικής 
εξόφλησης εντός τριμή-
νου του εναπομείναντος 
ποσού (κατόπιν της ανω-
τέρω διαγραφής τόκων και 
πανωτοκίων), η διαγραφή 
κεφαλαίου μπορεί να φτά-
σει ακόμα και το 60%.

– Σε περίπτωση ρύθμι-
σης σε δόσεις του εναπο-
μείναντος ποσού (κατόπιν 
της ανωτέρω διαγραφής 
τόκων και πανωτοκίων), η 
αποπληρωμή μπορεί να δι-
αρκέσει έως και 10 έτη και 
η διαγραφή κεφαλαίου να 
φτάσει το 40%.

Ο υφυπουργός και ο 
Γραμματέας διαχείρισης 
του Ιδιωτικού χρέους μπο-
ρούν να σας πουν περισ-

σότερα.
Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ κλεί-

νοντας την παρέμβασή μου είναι ότι δεν 
πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία γιατί 
πλέον στενεύουν τα περιθώρια.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κατα-
φύγει είτε σε νομικές ενέργειες είτε στην 
πώληση των συγκεκριμένων δανείων σε 
fund. Και μια τέτοια εξέλιξη θα είναι κα-
ταστροφική για το χώρο. Γι αυτό κι εμείς 
ήδη έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα ερ-
γασίας για τις οφειλές εκείνες που δεν 
μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.

Θα αναφερθώ σε δεύτερο χρόνο.
Οι υπόλοιπες οφειλές του αγροτικού 

χώρου που βρίσκο-
νται στη διαχειρι-
στική επιμέλεια του 
εκκαθαριστή αφο-
ρούν στις ιδιωτικές 
και συνεταιριστικές 
μονάδες.

Αυτό που απα-
σχολεί το Υπουργείο 
μας είναι ότι όσες 
από αυτές μπορούν 
να λειτουργούν α-
νταποκρινόμενες 
στα  λε ι τουργ ικά 
τους έξοδα να συνε-
χίσουν να λειτουρ-
γούν.

Δεν θέλουμε ιδι-
αίτερα σε μια περί-
οδο που βγαίνουμε 
από τη κρίση να 
σταματήσουν να 
λειτουργούν τέτοιες 
μονάδες. Είμαστε 
σε επαφή γι αυτό το 
θέμα με τον εκκαθα-
ριστή.

Όσον αφορά στις 
υπόλοιπες οφε ι -
λές τους, αν έχουν, 
προς τις άλλες τρά-
πεζες μπορούν να 
προσφύγουν στον 
εξωδικαστικό μηχα-
νισμό.

Ιδιαίτερα όμως μας ενδιαφέρει, αυτή 
τη περίοδο, η προστασία της αγροτικής 
περιουσίας (γήπεδα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός) των συνεταιριστικών οργα-
νώσεων που είναι εκτός δράσης. Ήδη 13 
βρίσκονται σε εκκαθάριση.

Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα ερ-
γασίας, (Από PQH, Γραμματεία διαχεί-
ρισης ιδιωτικού χρέους και Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και 
εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες αξιοποί-
ησης αυτής της περιουσίας, μέσω του 
ΟΔΙΑΓΕΠ, που τον έχουμε συστήσει γι 
αυτό το σκοπό».

9www.laosnews.grΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2018  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ		ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ		ΣΤΑΘΜΟΣ																											
«ΘΕΑΝΩΣ		ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»																																																											
ΔΗΜΟΥ	ΒΕΡΟΙΑΣ											                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο	Δημοτικός	Βρεφονηπιακός	Σταθμός	«Θεανώς	Ζωγι-

οπούλου»	 θα	δεχθεί	 αιτήσεις	 εγγραφής	παιδιών(	 για	 την	
σχολική	χρονιά	2018-2019),	από	τις	15	Μαϊου	έως	15	Ιούνη.

Ο	Σταθμός	φιλοξενεί	 βρέφη	ηλικίας	 οχτώ	μηνών	 έως	
δυόμισι	ετών	(την	1η	Σεπτεμβρίου)

Για		την	εγγραφή	απαιτούνται	τα	εξής	Απαραίτητα	δικαι-
ολογητικά

1.	Αίτηση	του	γονέα	.
2.	Πιστοποιητικό	οικογενειακής	κατάστασης
3.	Εκκαθαριστικό	σημείωμα	οικονομικού	έτους	2017	
4.	Βεβαίωση	 εργασίας	 μητέρων	που	 είναι	 υπάλληλοι	

Δημοσίου	&	ΟΤΑ	&	αντίγραφο	μηχανογραφημένων	ενσή-
μων	των	μητέρων	που	είναι			ιδιωτικοί	υπάλληλοι.

5.	Αντίγραφο	της	δήλωσης	έναρξης	επιτηδεύματος	για	
τις	αυτοαπασχολούμενες	μητέρες.

6.	Βεβαίωση	ασφάλισης	από	 τον	ΟΓΑ	για	αγρότισσες	
μητέρες.

7.	Υπεύθυνη	 δήλωση	 του	Ν.1599/86	 όπου	 θα	 αναφέ-
ρονται	 	α)τυχόν	λόγοι	υγείας	ή	άλλοι	κοινωνικοί	λόγοι,	με	
διακριτική	 	 ευχέρεια	 της	 υπηρεσίας	 να	 κάνει	 κοινωνική	
έρευνα	και	β)η	υποχρέωση	καταβολής	μηνιαίων	τροφείων.

8.	Άδεια	παραμονής	στη	χώρα	μας	 (αφορά	τους	αλλο-
δαπούς)

9.	 	Βεβαίωση	παιδιάτρου	 ,υγιούς	κατάστασης	του	παι-
διού.

Έντυπα-αίτησης	εγγραφής	του	παιδιού	σας	για	το	ΔΗ.
ΒΡΕ.ΣΤΑ.	 ‘’Θ.	Ζωγιοπούλου’’,	 μπορείτε	 να	προμηθευτείτε	
από	 τον	 ίδιο	 τον	Παιδικό	 και	 οι	 αιτήσεις	 υποβάλλονται	
επίσης	στον	Παιδικό	

Ο		Πρόεδρος	Δ.Σ.
Τέτος	Θεόδωρος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	Ν.	ΗΜΑΘΙΑΣ

 Ποιοι και πόσα 
θα πάρουν 

επιστροφή από 
την Επικουρική 

Σύνταξη από 
το Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ.

   Γνωρίζουμε στους συνταξιούχους του Συνδέ-
σμου μας, αλλά και όλους του συνταξιούχους του 
Δημοσίου, εάν θα πάρουν επιστροφή και πόσα 
από το Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ.

Από την επικουρική του μηνός Μαΐου σταμά-
τησε να γίνεται παρακράτηση εισφοράς αλληλεγ-
γύης. Πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει καθένας 
είναι να ενημερώσει το βιβλιάριο της Τράπεζας. 
Εάν το ποσό της επικουρικής του Μαΐου (που κα-
τατέθηκε στις 2-5-2018) είναι ίδιο με το ποσό της 
επικουρικής του Απριλίου (που κατατέθηκε στις 
29-3-2018) δεν θα πάρει καθόλου επιστροφή. Εάν 
το ποσό της επικουρικής του Μαΐου είναι αυξημέ-
νο, το ποσό αυτό είναι η μηνιαία διαφορά που θα 
εισπράξει για 22 μήνες (ήτοι από Ιούλιο 2016 έως 
Απρίλιο 2018) Ν.4387/2016.

Παράδειγμα:
 Επικουρική Μαΐου 2018    158,00 €
 Επικουρική Απριλίου 2018                 150,00 €
 Μηνιαία διαφορά                                    8,00 €
 8Χ22= 176,00 €
 Μείον 20% φόρος εισοδήματος
 176Χ80%= 140,80 € θα πρέπει να εισπράξει 

καθαρά.
 (Θα κατατεθούν προσεχώς).

Για	το	Δ.Σ.
Ο	Πρόεδρος

	ΓΚΟΓΚΑΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Με άρωμα εκλογών;
Η κυβέρνηση ρυθμίζει χρέη αγροτών και διαγράφει πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις



Μεγάλη νίκη με 71-55 πέτυχε η 
ανδρική ομάδα του Φιλίππου 
Βέροιας κόντρα στην αντίστοι-

χη του Φαίακα Κέρκυρας στα πλαίσια 
της 24ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνική 
(3ος όμιλος) κατακτώντας εκτός την 
άνοδο στη Β΄ Εθνική και το πρωτάθλη-
μα.  Οι παίκτες του Δημήτρη Γκίμα αν 
και έδειξαν εκνευρισμό και άγχος στο 
ξεκίνημα του παιχνιδιού κατάφεραν να 
επιβάλουν τον ρυθμό τους και να επι-
κρατήσουν άνετα.

Το συγκρότημα του Γκίμα προηγήθηκε στο 7’
με10-5 ενώ ισοφαρίστηκε (13-13)στο9’Τοπρώτο
δεκάλεπτοέκλεισεμε17-13.Στοδεύτεροδεκάλεπτο
ηομάδατουΦιλίππουβελτιώθηκεκαιπήρεδιαφορά
15πόντων(30-15στο30’).Απόεκείνοτοσημείοκαι
μέχρι το τέλος η ομάδα τηςΒέροιας διατήρησε την
διαφοράκαιπέτυχετηννίκημέσασεέξαλλουςπανη-
γυρισμούςπαικτών,παραγόντωνκαιπροπονητών.

Δεκάλεπτα:17-13,42-21,54-39,71-55
Διαιτητές:ΦουτζήλαςκαιΠαπαδόπουλοςΧ
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας): Μόρας, Βάλλιος,

Τσιακλάγκανος, Κοθράς,Παραπούρας, Σουτζόπου-

λος,Καντάρκος,Καβαργύρης,Μαρκόπουλος,Τόκας
Π.,ΤόκαςΑ.,Τσεσμετζίδης.

ΦαίακαςΚέρκυραBC(Κοντογιάννης–Αργαλιάς):
Ματενίδης,Νεδέλκος,Χατζόπουλος,Σπιτιέρης,Μα-
κρίδης,Μαγκανάς,Βογιατζής,Α.Περούλης,Πάλλης,

Ούστογλου,Αγάθος,Σκούρτης.

ΔημήτρηςΓκίμας.«Είχαμεκίνητρο
γιατην

νίκηκαιτηνκατάκτησητουπρωταθλή-
ματος.»

Φανεράικανοποιημένοςτόσογιατηννίκη
όσο και την επιστροφή της ομάδαςστηνΒ’
Εθνική ήταν ο προπονητής τουΦιλίππου
Βέροιαςκ.ΔημήτρηςΓκίμαςπουδήλωσετα
εξής μετά την λήξη του αγώναμε τηνΚέρ-
κυρα.

«Ήτανέναπαιχνίδιστοοποίοθέλαμετην
νίκηαφούείχαμεχάσειστονα’ γύρο.Όπως
συμβαίνεισετέτοιεςπεριπτώσειςκαιοιπαί-
κτεςαλλάκαι εγώείχαμε ισχυρόκίνητρονα
πάρουμετηννίκη.Όληηομάδατοήθελεαυ-
τόκαιφυσικάμίανίκηεπίενόςπροπονητού
πιοέμπειρουκαιπιοπαλαιού.

Αυτόδεν είναι  το τελευταίομαςπαιχνίδι
έχουμε εντός έναακόμηπαιχνίδι με ταΓρε-
βενά Επίσηςπρώτααπ’όλααυτήηομάδα
δεν είναι από μένα . Εμείς βλέπουμε στο
γήπεδοαλλάαυτήηομάδα είναιαπό Ηλία
τον Λαζό, αυτή η άνοδος είνια δικιά του
Γνωρίζετε πόσους υποβιβασμούς γνώρισε
αυτήηομάδα.Ανδενήτανοκ.Λαζόςηομά-
δαθαείχεδιαλυθεί.Επίσηςανμαζίμετονκ.
Λαζό δεν υπήρχε ο κεντρικός μας χορηγός
ηNOVACERTπου έχει και εκπρόσωπο του
στοΔ.ΣτηςΔιοικούσαςεπιτροπής,καιφυσι-
κάκαιοιάλλοιχορηγοίθασυνέβαινετο ίδιο

Ήταν για μας μία ευτυχισμένη χρονιά, γιατί είχαμε
καλούςπαίκτες και καλούς χαρακτήρες όχι καλούς
αλλάεξαίρετους.!

Στην συνέχεια ο κ. Γκίμας έκανε αναφορά και
στηνιστορίατουστονΦίλιππο.λέγονταςταεξής.

«Καμία επιτυχία δεν είναι  μόνιμη καμία ήττα
δεν είναι μοιραία. Σημασία ‘έχει να συνεχίζεις τις
προσπάθειεςσου. Και εμείς για 20 χρόνια έχουμε
περάσειπολλές επιτυχίεςπροσωρινέςπολλέςαπο-
τυχίεςπουδενστάθηκανμοιραίες αλλάσυνεχίζαμε
καισυνεχίζουμε.ΤόσοεγώόσοκαιοΧρήστοςΜπλα-
τιώτηςαλλάκαιταάλλαπαιδιάστατμήματαυποδο-
μώνθέλουμεναευχαριστήσουμεόλουςαυτούςτους
ανθρώπουςπου μας έκανανπροπονητές γιατί σε
πολλέςπεριπτώσεις οι προπονητές μετά από κά-
ποιααποτυχίαφεύγουν.Εμείςείχαμετηνευτυχίανα
ανέβουμεμετουςΑδελφούςΦύκατα,υποβιβαστήκα-
μεσυνεχίσαμεκαιξανάανεβήκαμε.

ΜεπρόεδροτονΓιώργοΤραπεζαλίδηανεβήκαμε
τρεις φορές  ,δυοστηνΒ’ΕθνικήμίαστηνΑ2 .Με
τον Ηλία τονΛάζό πέσαμε δύο φορές μας έδειξε
εμπιστοσύνηκαισυνεχίσαμε.Καιόλααυτάγιατίδεν
ήμαστε«κανονική»ομάδαείμαστεπρώταμίααγαπη-
μένηπαρέα.Ναευχαριστήσωπάραπολύτονκόσμο
ταμικράπαιδιάπουπλημμύρισανσήμερατογήπε-
δο.Θέλωεπίσηςνα ευχαριστήσωκαι ταΜΜΕπου
μας στήριξαν και μας στηρίζουν στιςπροσπάθειες
μαςόλοαυτότονχρόνο.»

Αποθέωσηγιατηνομάδαμπάσκετ
τουΦιλίππουάξιοιπρωταθλητές:«Να‘τοι,

να‘τοι,οιπρωταθλητές»
Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο

facebook, η διοίκηση τουΦιλίππου φρόντισε να
δώσει εικόνααπότισυνέβηστοφινάλε τουαγώνα,
ότανοκόσμοςτωνκυανέρυθρωνζητωκραύγαζεαπό

τιςεξέδρεςτουΔΑ.Κ.Δ.ΒικέλαςστοΜακροχώριτο
σύνθημα«Να‘τοι,να‘τοι,οιπρωταθλητές»,ηοποία
δόνησετηνατμόσφαιρα.

Οι ξέφρενοιπανηγυρισμοί τωνπαικτών τουΔη-
μήτρηΓκίμασυνεχίστηκαν λίγοαργότεραμέσαστα
αποδυτήρια, με τονΗλίαΛαζό να βγάζει μια ανα-
μνηστικήφωτογραφίακαινατηνανεβάζεισταsocial
media.Οι κόποι και οι θυσίεςμιαςολόκληρηςχρο-
νιάςεπιβραβεύτηκανμετηνάνοδοτηςομάδαςστην
Β’Εθνικήκαιαπόσήμερακιόλαςξεκινάειοσχεδια-
σμόςγιατηνέαχρονιά.

Εμείςδενέχουμεπαράναδώσουμεσυγχαρητή-
ριαστηναγαπημένη«παρέα»τουμπάσκετηοποία
μεπρωταγωνιστή τονπροεδρο τηςΔιοικούσας ε-
πιτροπής κ.ΗλίαΛαζό έκανεπράξηαυτόπουαπό
πέρσι είχε σχεδιάσει ο αγαπητόςΗλίας (μεγάλη η
προσφοράτουανκαιοαείμνηστοςπαππούςτουα-
σχολήθηκεμετηνΒέροια)καιμετηνσυμπαράσταση
τουτεχνικούτιμτωνπαικτώντωνφιλάθλωναλλάκαι
τηνστήριξη των χορηγών το όνειρο έγινεπραγμα-
τικότηταΕυχόμαστε και σε ανώτερα .Μπράβοσε
όλους.

ΣυγχαρητήριαανακοίνωσητωνΑετών
Βέροιαςγιατηνκατάκτησητου

πρωταθλήματοςαπότονΦίλιπποΒέροιας
ΗδιοίκησητωνΑετώνΒέροιαςσυγχαίρειτονσυ-

ντοπίτηΦίλιππογια την κατάκτηση του τίτλουστον
3οόμιλοτηςΓΕθνικής.

Η ιστορική ομάδα του νομούανήκει σε μεγαλύ-
τερες κατηγορίες και εκ τωνπραγμάτων, η φετινή
πορείαεπιβεβαίωσετουλόγουτοαληθές.

Πολλάσυγχαρητήριαγιατηνφετινήεπιτυχίαστη
διοίκηση, στο τεχνικό επιτελείο και στους καλαθο-
σφαιριστές,ευχόμαστεκαλήδύναμηστομέλλονκαι
πολλέςδιακρίσεις!

CMYKCMYK
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Μπάσκετ Γ’ εθνική

ΝίκηκαιπρωτάθλημαγιατονΦίλιππο71-55τηνΚέρκυρα
Δηλώσεις Δ. Γκίμα

Πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια
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Πολύ σημαντικό βήμα αν όχι 
μεγάλο άλμα έκανε η ομάδα 
μπάσκετ ου ΑΟΚ Βέροιας για 

την οριστική παραμονή του στην κατη-
γορία μετά την εκτός έδρας νίκη με 
60-69 στα Γιάννενα επί του ΑΓΣ.  Η 
ομάδα του Κώστα Ηλιάδη ύστερα από 
μία εξαιρετική εμφάνιση σε όλη την 
διάρκεια του αγώνα πήρε δίκαια την 
νίκη και τους δύο βαθμούς . Δεν κιν-
δύνευσε καθόλου και μάλιστα στο ημί-
χρονο το σκορ είχε φθάσει στο 30-44.

Τα10λεπτά10-22,30-44,47-57,60-69τελικό
ΑΟΚΒέροιας(Κ.Ηλιάδης)Σισμάνης15(1)Γκανάς

7(1)Βλάχος15(2)Μαυρίδης7,Λέφας8,Μπαρμπα-
ρούσης 4, Γιαννουζάκος 13( 2) Χατζηλαμπρινός,
Ορφανίδης,ΙωαννίδηςΤρομπούκς,Ουσουλτζόγλου.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της24ηςαγωνιστικής:

ΝίκηΒόλου-ΝικόποληΠρέβεζας...............75-62
ΦίλιπποςΒέροιας-ΦαίακαςΚέρκυρας...... 71-55
ΙκαροιΤρικάλων-ΠρωτέαςΓρεβενών.......78-59
ΕύαθλοςΠολυκάστρου-Ιωνικός................79-66
ΓΕΑγρινίου-Ζέφυρος................................66-58

ΑΓΣΙωαννίνων-ΑΟΚΒέροιας...................60-69
Ρεπό:ΑΠΣΠτολεμαΐδα

Επόμενηαγωνιστική(25η,13/5):
ΝικόποληΠρέβεζας-ΦίλιπποςΒέροιας
ΠρωτέαςΓρεβενών-ΝίκηΒόλου
Ιωνικός-ΙκαροιΤρικάλων
Ζέφυρος-ΕύαθλοςΠολυκάστρου
ΑΟΚΒέροιας-ΓΕΑγρινίου
ΑΠΣΠτολεμαΐδα-ΑΓΣΙωαννίνων
Ρεπό:ΦαίακαςΚέρκυρας

Ηβαθμολογία:
1.ΦίλιπποςΒέροιας.......................... 41(19-3)*
2.ΦαίακαςΚέρκυρας..........................40(17-6)
...........................................................................
3.ΝίκηΒόλου.................................... 37(15-7)*
4.ΠρωτέαςΓρεβενών........................ 35(13-9)*
5.Ζέφυρος....................................... 34(12-10)*
6.Εύαθλος........................................33(11-11)*
7.ΝικόποληΠρέβεζας......................33(11-11)*
8.ΑΓΣΙ...............................................33(10-13)
9.ΑΟΚΒέροιας............................... 32(10-12)*
10.ΊκαροιΤρικάλων........................ 32(10-12)*
...........................................................................
11.ΙωνικόςΙωνίας.............................. 31(9-13)*
12.ΓΕΑγρινίου.................................. 26(4-18)*
13.Πτολεμαΐδα.................................. 25(3-19)*
(*)Έχουνδώσειτορεπότους

Συνεχίζονται με μεγάλο ενδια-
φέρον τα παιχνίδια μπάσκετ 
της ΕΚΑΣΚΕΜ Α’ με τους 

αγώνες των πλέι όφς. Ο ΓΑΣ Μελί-
κης μπορεί να δυσκολεύτηκε στην 
δύσκολη έδρα του Αιγινιακού αλλά 
με 65-66 ζευγάρωσε τις νίκες και 
πήρε το ένα εισιτήριο για τον τελι-
κό. Οι γηπεδούχοι αποδείχθηκαν 
σκληρό καρύδι και μάλστα τόσο στο 
πρώτο 10λεπτό  όσο και στο ημίχρο-
νο ήταν μπροστά στο σκορ με 17-12 
και 35-28.

Στο γ’ 10λεπτό οιΜελικιώτες αντέδρασαν και
μείωσαν τηνδιαφοράόμωςκαιπάλι οΑιγινιακός
είχετοπάνωχέριπροςτηνλήξητουαγώνααφού
ενώήτανμπροστάστοσκορ με65-63ηΜελίκη
με τονΣαζακλιδηπήρε την νίκη με 65-66 ενώο

Αιγινιακόςαπέτυχεστηντελευταίαπροσπάθειανα
πετύχεικαλάθι .ΈτσιηομάδατηςΜελίκηςμε2-0
νίκεςπήρετοέναεισιτήριογιατοντελικό

10λεπτά17-12,35-28,48-48,65-66τελικό
ΓΑΣΜελίκης  (Ασλανίδης)Λιόλιος11,Μαυρί-

δης 18 (3)Κυριακού 6 (1) Σαζακλίδης 10, Σταυ-
ρουλάκης 10, Κοτσάμπασης  9(1) Ρογγότης 2,
Στάχταρης,Μπούθας ,Παπαρόσης ,Μαγαλιός ,
Παπαδόπουλος

ΙσοφάρισεηΑλεξάνδρεια78-72τηνΑριδαία
ΑμφίρροποπαιχνίδιστηνΑλεξάνδρειαόπουη

τοπικήομάδατουΓΑΣκέρδισεδύσκολατηνΑρι-
δαίαμε78-72καιέτσιτοΒ’εισιτήριογιατοντελικό
θακριθείστοντρίτοαγώναπουθαδιεξαχθείστην
Αριδαία

Τα10λεπτά22-21,40-45,61-60,78-72τελικό
ΓΑΣΑλεξάνδρειας (Γκένογλου)Κατσανεβάκης

7Παπαγερίδης10,Πουρλιοτόπουλος8(2)Γιοβα-
νόπουλος 13(1)Παντοφλίδης 8, Σιτσάνης 10(1)
Καρκάρας16,Καραγιάννης6,Πρόιος,Τερζίδης.

Μπάσκετ Γ’ εθνική

ΣωτήριανίκητουΑΟΚ60-69
σταΓιάννενα

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Πήρε το ένα εισιτήριο η Μελίκη για 
τον τελικό. Ισοφάρισε η Αλεξάνδρεια

Έγινε το Σαββατοκύριακο στοΚαυταντζογλειο
στάδιο το διασ/κοπρωτάθλημα σύνθετων αγωνι-
σμάτωνστίβου.Στουςαγώνεςπουσυμμετείχανα-
θλητέςκαιαθλήτριεςτηςμισήςΕλλάδας[απόΛαμία
καιπάνω]οΦίλιπποςσυμμετείχεμεπέντεαθλητές
πουπέτυχανικανοποιητικέςεπιδόσειςκαικατέλα-
βαντηντρίτηθέσηστηνγενικήβαθμολογία.

ΔέκαθλοΑνδρών
5ος Χατζόπουλος Σάκης 6185 βαθμους

[100 -11 ’ ’ . 21 ,μηκος -6 .52 ,σφα ιρα -12 .69 ,υ -
ψος -1 . 65 , 400 -52 ’ 55 ’ ’ , 110εμπ . - 15 ’ ’ 34 , δ ι -
σκος-32.82,επικοντω-350,ακοντ-48.20,1500-5’21’’3]

ΔέκαθλοΠαίδων
7ος  Αβραμ ιδης  Γιάννης

4599 βαθμούς [100-12’’21,μη-
κο ς - 6 . 1 2 , σφα ί ρα - 10 . 1 7 , ύ -
ψ ο ς - 1 6 8 , 4 0 0 - 5 9 ’ ’ 7 1 , 11 0
εμπ.-18’’35,δίσκος-23.83,επι-
κοντώ-2.90,ακοντ-33.62, 1500-
5’28’’18]

ΕπταθλοΓυναικών
4 η  Τ ζ ι μ ο γ ι α ν ν η  Ο λυ -

μπ ί α  4 734  βαθμού ς [ 1 00
εμπ-15’’36,υψος-1.61,σφαι-
ρ α - 11 . 3 4 , 2 0 0 - 2 5 ’ ’ 8 6 , μ η -
κ ο ς - 4 . 8 9 , α κ ο -
ντιο-30.52,800-2’25’’58]

6η ΚωστογλιδουΜαχη  4257 βαθμούς [100
εμπ-14’’10,υψος-143, σφαίρα-7.35,200-25’’46,μή-
κος-4.85,ακόντιο-21.18,800-2’28’’11]

Επταθλοκορασίδων
10η Μελιοπουλου Γιαννουλα[2546 βαθ-

μ ο υ ς . 1 0 0 ε μ π - α κ υ ρ η , ύ ψ ο ς - 1 . 5 5 , σ φ α ί -
ρ α - 6 . 8 6 , 2 0 0 - 3 0 . 2 4 , μ ή κ ο ς - 4 . 3 9 , α κ ό -
ντιο-22.02,800-3’01’’73]

ΤοεπόμενοΣάββατοείναιηΒ’Φάσητουδιασ/
κουπρωταθλήματοςανδρώνκαιθαγίνειπάλιστο
Καυταντζογλειοστάδιο.

Τρίτος ο Φίλιππος Βέροιας στο 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Συνθέτων 

αγωνισμάτων

Ο Μορφω-
τικός 
Αθλητικός 

Σύλλογος “Η Καλ-
λιθέα” Βέροιας σε 
συνεργασία με το 
ΚΑΠΑ του Δήμου 
Βέροιας και την 
τεχνική υποστήρι-
ξη του Συλλόγου 
Δρομέων Βέροιας, 
ανακοινώνει την 
διεξαγωγή του 1ου 
Αγώνα Ορεινού 
Τρεξίματος “ΜΝΗ-
ΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙ-
ΑΣ”, 13χλμ την 
Κυριακή 13 Μαΐου 
2018.

ΣήμεραΤρίτη 8Μαίου
θαδοθείσυνέντευξητύπου
στις13.00μ.μστηναίθου-
σα τουΔημοτικούΣυμβου-
λίουπαρουσία τουΔημάρ-
χου κ. Βοργιαζίδη μελών
τουΜορφωτικούΣυλλόγου
Καλλιθέας , και του Συλ-
λόγουΔρομέων Βέροιας.
Θαπαραστούν και τοπικοί
φορείς

1οςΑγώναςΟρεινούΤρεξίματος
«ΜΝΗΜΗΣΚΑΙΘΥΣΙΑΣ»
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Με επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε το πρωί της Κυριακής στο 
Αγγελοχώρι ο 1ος Αγώνας 

Ειρήνης του δήμου Νάουσας, με δύο 
διαδρομές, ενός και πέντε χιλιομέ-
τρων. Παιδιά, μεγάλοι και ολόκληρες 
οικογένειες συμμετείχαν στον αγώνα, 

απολαμβάνοντας το χειροκρότημα των 
κατοίκων του χωριού.

Παρών ο δήμαρχοςΝίκοςΚουτσογιάννης, οι α-
ντιδήμαρχοι Σταύρος Βαλσαμίδης, ΣτέλιοςΔάγγας
και Νάντια Τάκη-Τζέπου, η πρόεδρος τηςΔΕΥΑΝ
ΔέσποιναΛαζαρίδου, ο αντιπρόεδρος τουΚέντρου
ΚοινωνικήςΜέριμναςΘανάσηςΠαντζαρτζίδης, οι
εθελοντέςσυνδιοργανωτέςτουδρόμουκ.ά.

Πολύ καλή ήταν η παρουσία 
των αθλητών και αθλητριών 
της Γ.Ε. Νάουσας στο Δια-

συλλογικό πρωτάθλημα συνθέτων 
αγωνισμάτων που έγινε στη Θεσ-
σαλονίκη το Σαββατοκύριακο, με 
τη συμμετοχή αθλητών από όλη τη 
Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Στους 
αγώνες η Γ.Ε. Νάουσας συμμετείχε 
με 2 αθλητές και 4 αθλήτριες και 
κατάφερε να πάρει την 3η θέση στη 
βαθμολογία των Κορασίδων με 14β., 
τη 2η θέση στην κατηγορία των 
Γυναικών με 18β. και τη 2η θέση 
στην κατηγορία των Ανδρών με 26 
β.

Αναλυτικάοιεπιδόσειςκαιοιθέσειςπουκατέ-
λαβανστααγωνίσματατουςήταν

Δέκαθλοανδρών
2ος Λογδανίδης Κων/νος με 6.713β.

(100μ.11΄΄30- Μήκος 6,70  -Σφαίρα 12.52 -Υ-
ψος1.89 - 400μ.53΄΄38 - 110 εμπ..15΄΄77 - ε-
πι κοντώ  4.10 - ακόντιο 54.36 – δίσκο 37.17
-1500μ.5΄10’’12)

6ος  Στεφανής  Γιώργος   με  5 .850β.
(100μ.11΄΄92- Μήκος 6,30 -Σφαίρα 12.20 -Υ-
ψος1.86 - 400μ.55΄΄73 - 110εμπ..16΄΄90 - επι
κοντώ  3.20 - ακόντιο 53.60 – δίσκο 30.02 -
1500μ.5΄07’’98)

ΈπταθλοΓυναικών:
7ηΛογδανίδουΊλζεμε4.248β.(100εμπ.14΄΄92

-ύψος1,58–σφαίρα8.14 -200μ.27΄΄39 - ακό-
ντιο28.04-μήκος5.59-800μ.2΄53΄΄29).

9η Στεφανή Ιωάννα  με   3 .864 β . (
100εμπ.16΄΄42- ύψος 1,52 -σφαίρα11.44
- 200μ.29΄΄30 -  ακόντιο 32.10  - μήκος 4.72 -
800μ.2΄56΄΄42).

ΈπταθλοΚορασίδων
3ηΛίγουΕυδοξίαμε4.000β.(100εμπ.15΄΄22-

ύψος1,46–σφαίρα6.80-200μ.26΄΄91-ακόντιο
15.47μ.-μήκος5.18-800μ.2΄25΄΄14).

11ηΜάκηΚάτιαμε  2.085β.( 100εμπ.19΄΄12-
ύψος1,37–σφαίρα9.60-200μ.33΄΄01-ακόντιο
27.47μ.-μήκοςΑ-800μ.Α).

Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα τουσυλ-
λόγουείναιτοΣάββατοστηΘεσσαλονίκημετοΔι-
ασυλλογικόπρωτάθλημαΑ/ΓκαιτοέξαθλοΠΠΑ΄.

ΓιορτήΣτίβουαπότονΑρχέλαο
στηνΚατερίνη

Σεμιαπραγματικήγιορτήτουστίβουπουδιορ-
γάνωσεο‘’ΑΡΧΕΛΑΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ’’συμμετείχαν

οι μικροί αθλητές-τριες της ΓυμναστικήςΈνωσης
ΝάουσαςτοΣάββατο5/5στηνΚατερίνη.

Στουςαγώνεςπήρανμέροςπεντακόσιοιπερί-
πουμικροί αθλητέςαπό τηνΒόρειοΕλλάδαπου
γέμισανμεελπίδες,χαράκαιαισιοδοξίατοΔημοτι-
κόΣτάδιοΚατερίνης.

ΗΓυμναστικήΈνωσηΝάουσαςσυμμετείχεμε
37αθλητές-τριεςπουδείχνειότιηπορείατουστί-
βου τηςΝάουσας είναι ανοδική δίνοντας ελπίδες
γιαμεγάλεςδιακρίσειςστομέλλον.Οιαθλητές-τρι-
εςτης«Γ.Ε.Ν.»πουσυμμετείχανήταν:

ΠΚΒ΄(γεν.2005-06):
ΜΗΚΟΣ:ΛίτουΥβόννη (8η4.45 ),ΜπόσιΜα-

ρία(10η4.15),ΡουβέτηΑθηνά(14η3.80),Μποζί-
νηΕλένη(18η3.65),ΦαρμάκηΔήμητρα(19η3.55
),ΚαραλήΠαναγιώτα(20η3.55),ΚαραλήΓεσθη-
μανή(24η3.31).

60μ.: ΣιδηροπούλουΈφη (6η 8’’55), Βασιλεί-
ουΜαριαννα (26η 9’’51), Γουδίνου Ιωάννα(33η
9’’90),ΣαματάΑθανασία(35η9’’92),ΠιτάκηΕλεάν-
να(38η10’’44).

60εμπ.: Σίσκου Γεωργία(5η 11’’43), Κουϊτίλα
Πάουλα(6η 12’’0),ΦραγκότσηΈφη(9η 13’’35) ,
ΓρηγορίουΕύα(10η13’’91),ΜήτρουΕλεάννα(11η
14’06).

600μ.:ΟσλανίτουΝικολέτα(9η2’07’’88),Λούκα
Μπριγκίτα(11η2’17’’93).

Σκυτ.4Χ60μ.: Γ.Ε. Νάουσας (ΚουϊτίλαΠ.- Σί-
σκου Γ. –ΒασιλείουΜ. –ΣιδηροπούλουΕ.) 6ες
(38΄΄55).

ΜΙΝΙΚ(γεν.2007-08):
ΜΗΚΟΣ:Κασαπίδου Ελένη(1η 4.02 ),Μίγγα

Φανή(8η3.71),ΨαράΑργυρώ(14η3.34),Μάλλι-
ουΦαίδρα(20η 3.12),ΠαπαδοπούλουΕυαγγελί-
α(32η2.54).

50μ.:ΜποζίνηΆννα(30η 9’’02),ΛιόλιουΣταυ-
ρούλα(43η10’’68).

50εμπ.:ΠάζηΜαριλένα(7η9’’57).
600μ.:ΦειδάντσηΣοφία(3η2’21’’2).
Σκυτ.4Χ50μ.:Γ.Ε.Νάουσας(ΚασαπίδουΕ.-Πά-

ζηΜ.-ΨαράΑ.–ΜάλλιουΦ.)5ες(32’’7).

ΠΠΒ΄(γεν.2005-06)
60μ.: Σαράντης Γεώργιος(4ος 9’’22) , Στόϊος

Πέτρος(6ος9’’45).
600Μ.:ΜπρούβαληςΑναστάσιος(2ος1’56’’35)

,ΖιάννηςΓρηγόρης(4ος2’11’’70).
ΜΗΚΟΣ: ΓάταλοςΝίκος (2ος4.80),ΠαπάςΑ-

λέξανδρος(12ος3.70).
Σκυτ .4Χ60μ. :  Γ.Ε.  Νάουσας (Ζ ιάννης

Γ.-ΜπρούβαληςΑ. – Σαράντης Γ. – ΓατάλοςΝ.)
3οι(35΄΄79).

ΜΙΝΙΑ(γεν.2007-08):
ΜΗΚΟΣ:ΠέιοςΆγγελος(8ος 3.45),Τσιτερίδης

Περικλής(9ος3.38).
50εμπ.:ΑποστολάκηςΑναστάσιος(6ος10΄΄06).
Σκυτ.4Χ50μ.: Γ.Ε.Νάουσας(ΣτόιοςΠ. –Τσιτε-

ρίδηςΠ.–ΠέιοςΑ.–ΜπρούβαληςΑ.)4οι(33’’4).

Μεεπιτυχίαέγινεοπρώτοςαγώνας
ΕιρήνηςστοΑγγελοχώρι

Πολύ καλή εμφάνιση της Γ.Ε. 
Νάουσας στο διασυλλογικό συνθέτων 

στο Καυτατζόγλειο
Επιτυχίεςτων«μικρών»στηνΚατερίνη

Μεγάλη νίκη για τον ΟΦΗ που 
συνέτριψε και τον Απόλλων 
Λάρισας με 4-0, ενώ ο Άρης 

πήρε στα χαρτιά το παιχνίδι με την 
Βέροια που έχει αποχωρήσει 

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
FootballLeague
ΟΦΗ.-ΑπόλλωνΛάρισας............................4-0
Σπάρτη-Εργοτέλης.......................................2-2
Αιγινιακός-ΑΟΧΚισσαμικός........................1-1
Παναιγιάλειος-ΑπόλλωνΠόντου................. 1-2
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-ΑΟΤρίκαλα........... 0-0
Πανσερραϊκός-Καλλιθέα.............................1-1
ΔόξαΔράμας-ΠΑΕΚαραϊσκάκης................ 0-0
Άρης-Αχαρναϊκός.................................3-0α.α.
Βέροια-Παναχαϊκή...............................0-3α.α.

ΗβαθμολογίατηςFootballLeague
1.ΟΦΗ.......................................................... 74
2.ΆρηςΘεσσαλονίκης................................... 73
3.Παναχαΐκή................................................. 63
4.Α.Ο.ΧανιάΚισσαμικός.............................. 55
5.ΔόξαΔράμας............................................. 51
6.Τρίκαλα...................................................... 49
7.ΑπόλλωνΠόντου....................................... 47
8.Καραϊσκάκης.............................................. 44

9.ΑπόλλωνΛάρισας...................................... 43
10.Εργοτέλης................................................ 40
11.Σπάρτη..................................................... 40
12.ΑναγέννησηΚαρδίτσας............................ 37
13.Αιγινιακός................................................. 37
14.Πανσερραϊκός.......................................... 29
15.Καλλιθέα.................................................. 24
16.Παναιγιάλειος........................................... 24
17.Βέροια....................................................... 5
18.Αχαρναϊκός............................................ -51

Γ’Εθνική
ΑήττητοςΣπάτων-Ηρόδοτος....................... 2-1
ΑστέραςΑμαλιάδας-ΕθνικόςΠειραιώς.......3-2
ΒόλοςΝ.Π.Σ.-ΤηλυκράτηςΛευκάδας..........2-0
Ηρακλής1908-ΑπόλλωνΠαραλιμνίου.......1-0

Βαθμολογία1οςόμιλος
1)Ηρακλής...................................................... 9
2)ΝΠΣΒόλου.................................................. 6
3)Τηλυκράτης.................................................. 1
4)Παραλίμνι.................................................... 1

2ος‘όμιλος
1)ΑήττητοςΣπάτων......................................... 7
2)Ηρόδοτος..................................................... 4
3)Αμαλιάδα..................................................... 3
4)Εθνικός........................................................ 2

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
σε Football League και Γ’ Εθνική



Το ΚΕΣΥΠ
Β έρο ι α ς  θα
πραγματοποιή-
σει ενημερωτι-
κέςεκδηλώσεις
σχετικά με τα
ένστολα επαγ-
γέλματα, την
εισαγωγή και
την καθημερι-
νότητα στις εν
λόγω σχολές.
Τοπρόγραμμα
είναι το ακό-
λουθο:

Τ ρ ί τ η
0 8 / 0 5 / 2 0 1 8
09.30 Λέσχη
Αξ ιωματ ικών
Βέροιας

Τ ρ ί τ η
0 8 / 0 5 / 2 0 1 8
12.00  Πολυ-
χώρος Πολι-
τισμού «Βέτ-

λανς»ΔήμουΝάουσας
Τετάρτη 09/05/2018 08.30 Αίθουσα του δημοτι-

κούσυμβουλίουτουΔήμουΑλεξάνδρειας
Τις ενημερώσειςμπορούνναπαρακολουθήσουν

μαθητές,μαθήτριες,γονείς,κηδεμόνεςκαιαπόφοιτοι
πουενδιαφέρονταιναξαναδώσουνεξετάσειςγιατις
ενλόγωσχολές.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2018 

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-
τάτοδιάστημααπό7-5-2018 μέχρι13-5-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Τρίτη 8-5-2018

13:30-17:30 ΘΩΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
8223310-67530

21:00-01:00 + διαν.
ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
26 (6οΔημοτικόσχολείο)
23310-29101

Ενημερωτικές
εκδηλώσεις
γιαταένστολα
επαγγέλματα
απότοΚΕΥΣΠ
Βέροιας

Η παρουσίαση
του βιβλίου της Ρο-
ζαλίας Γαβριηλίδου
και  του Θεοφάνη
Μαλκίδη «Η βιογρα-
φία του οπλαρχηγού
τουΠόντου Παύλου
Τσαουσίδη» έγινε με
επιτυχία το Σάββα-
το5Μαΐουστις7:30
από τον πολιτιστικό
σύλλογοΚοπανού η
«ΜΙΕΖΑ», γνωστό
πιασεόλουςγια την
αστείρευτη πολιτι-
στική τουδράση. Για
το βιβλίο μίλησαν οι
δυοσυγγραφείς τονίζοντας το βιωματικό και
ιστορικό του χαρακτήρα.Η κ. Ροζαλία  Γα-
βριηλιδου τόνισε με συγκίνηση ότι το βιβλίο
είναιγιααυτήναποκάλυψηκαισυμβολήστην
ανάδειξη του αγώνα των Ελλήνων ενάντια
στο μαζικό έγκλημα και την εξαφάνιση τους
,καθώςη ενοπλήδράση τωνανταρτώνστον
Πόντο έσωσε τη ζωή εκατοντάδων ανδρών
,γυναικών καιπαιδιών. Ιδιαίτεραο κ.Μαλκί-
δης επεσήμανε ότι ο αγώνας τωνανταρτών
τουΠόντουσυνέχισετηναντιστασιακήπαρά-
δοσητουΠαπαφλέσσα,τουΚολοκοτρώνηκαι
τόσωνάλλων επώνυμων και ανώνυμων του
ελληνικού λαού ενάντια στη βία , την κατα-
πίεσηκαι τηνεξαφάνιση.Ακόμη  τόνισεπως
παρά την υπονόμευση, την αδιαφορία, τη
λήθηκαιταπολυποίκιλαεμπόδιαστοναγώνα
αναγνώρισηςκαιδιεθνοποίησηςτηςΓενοκτο-
νίας, η σημερινή πραγματικότητα εμφανίζει
μια πρωτοφανή κινητικότητα. Η εκδήλωση
διανθίστηκε με το τραγούδι για τον Παύλο
Τσαουσίδη από το ΓιάννηΘεοδωρίδη και τη
λύρα του ΓιάννηΚωνστανίδη με ενδιάμεσες
αφηγήσειςαπότηνκ.ΑναστασίαΜαχαιρίδου
καιτοπροσκλητήριοανταρτών,τουςοποίους
υποδύθηκαν χορευτές τηςΕυξείνουΛέσχης
Επισκοπής  που χόρεψαν και το χορό των

ποντίων«Σέρρα»Ηκ.ΚοσμίδουΜάρθαμαζί
με τις ευχαριστίες της στο σύλλογο για την
επιλογή τηςωςσυντονίστρια τηςπαρουσία-
σης,δήλωσεότιηεμπνευσμένηκαιδυναμική
γραφήτωνδυοσυγγραφέωνσυνταίριαξαντα
ιστορικάστοιχείαμεταβιώματακαιτιςμνήμες
καικαταδεικνύουνγλαφυρόταταπωςοιαγώ-
νεςκαιοιθυσίεςγιατηνπατρίδακαιτονσυ-
νάνθρωποείναιπαντοτινάσημείααναφοράς,
παγκόσμιακαιδιαχρονικά.

Ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκό-
μενουςπου μας τίμησαν και ιδιαίτερα τους
Κο.ΤεληγιαννίδηΘεόφιλοΠεριφερειακόΣύμ-
βουλοΗμαθίας,Κο.ΚαγκελίδηΑντώνιοΠρό-
εδρο ΣΠΟΣ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑ-
ΛΊΑΣΤΗΣΠ.Ο.Ε. , Κο.ΕυαγγελίδηΔημήτρη
Συγγραφέα-Ιστορικό, Κο.ΚώσταΤσιλογιάννη
ΠρόεδροΟικονομικούΕπιμελητηρίου.Τους
συλλόγους Ε.Λ.ΒΕΡΟΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΠΟ-
ΝΤΊΩΝΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙΠΕΡΙΧΩΡΩΝ,
ΣΎΛΛΟΓΟΠΟΝΤΙΩΝΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ‘’ΠΟ-
ΝΤΙΑΚΑΝΙΆΤΑ», ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΠΑΤΡΙΔΟΣ ‘’ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΧΩΡΑΦΑΣ’’, Ε.Λ.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ.Και τέλος θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε το γυναικείο τμήμα για την προ-
σφοράτωνπαραδοσιακώνεδεσμάτων.

Μετιμήκαισυνέπεια
γιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο

Παρουσίαση βιβλίου της Ροζαλίας 
Γαβριηλίδου και του Φάνη Μαλκίδη



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιόρο-
φη οικοδομή από 80
τ.μ. & 70 τ.μ. διαμέρι-
σμα, με αυλή μπροστά
και πίσω, σε τιμή ευ-
καιρίας και τα δύο μαζί.

Τηλ.: 6974 058284 &
0041794886874.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδια-
μέρισμα110τ.μ.καθαρά
στη Νάουσα, Νικομη-
δείας 4 στον 2ο όροφο.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937
111143.

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο (Βε-
νιζέλου & Μπιγκάνου
γωνία) πωλείται οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου
διώροφης οικοδομής 87
τ.μ.,αυτόνομηθέρμανση,
ηλεκτρ. τέντεςσταμπαλ-
κόνια. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.:6979464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ. στην οδό Κεντρικής
της Βέροιας, δίπλα στο
Επιμελητήριο, μεπατάρι

30 τ.μ., αυτόνομη θέρ-
μανση και θέσηπάρκιγκ.
Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΚΡΕΒΑΤΑΣ πωλείται
αγρός 10.400 τ.μ. πάνω
σεάσφαλτοσετιμήευκαι-
ρίας 25.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583Euromesitiki.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργια-
νοί πωλείται οικόπεδο 2
στρ., σεπολύωραίαπε-
ριοχή, μόνο 42.000 ευ-
ρώ.Υπάρχει περίφραξη
με τοίχοστομισό,ωραία
θέα,άφθονοπόσιμονερό
και ευφορότατο έδαφος.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο800

τ.μ.στοΜακροχώρι,άρτιο,
οικοδομήσιμο,σεπολύκαλή
κεντρικήπεριοχή.Πληροφο-
ρίεςστοτηλ.:6936711661&
2331026609.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπε-
δο500τ.μ.στηΜελίκη
(πλησίον Κονάκι). Τι-
μή λογική. Πληρ. τηλ.:
6970862964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οι-
κόπεδο από 400 τ.μ. το
καθένα, μεμονωμένα ή
όλαμαζί,στηΡαχιά,στο
κέντρο του χωριού, πί-
σωαπότοσχολείο.Τηλ.:
23310 20051 & 6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι
10στρέμματαμε δέντρα
(ροδακινιές) στον 5ο
χρόνο,στηνπεριοχήτης
Μέσης, 500 μέτρα από
το χωριό.Τηλ. επικοινω-
νίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέραπερίπου
37 τ.μ.,πλήρως επιπλω-
μένη, 4ος όρ.Τηλ.: 6973
895858.

ΑΣΠΑΣΙΑΣ,πίσωαπό
4οΓυμνάσιο, ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα47τ.μ., ισό-
γειο, αυτόνομη θέρμαν-
ση.Τηλ.:6973460587.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
θερινή (καιχειμερινή)σε-
ζόν εξοχική κατοικία στο
Σέλιεντόςτουχωριού,με
εξαιρετική θέα και αυλή,
τζάκι, επιπλωμένη, δίχω-

ρητηλ.6932493444.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-

παγγελματικήστέγη, δια-
μέρισμα65τ.μ.στηνοδό
Καρακωστή 7. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 23310 62166
και6977768757.

ENOIKIAZETAI μονο-
κατοικία στηΡαχιά.Πλη-
ροφορίες κ. Σουκιούρο-
γλουΜπάμπης.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6947150807.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστι-
νιανού 11, ενοικιάζεται
διαμέρισμα 90 τ.μ., 3ος
όρ., αυτόνομη θέρμανση
με μπαλκόνια γύρω-γύ-
ρω, υπέροχη θέα. Τηλ.:
6974 637671 & 6978
644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μα-
γαζίστονκεντρικόδρόμο
του Πλαταμώνα 60 τ.μ.
και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή
ενοικίου450 ευρώ.Τηλ.:
6973736714.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος
για ελληνικό εστιατόριο
στη Γερμανία, γνώσεις
Γερμανικώναπαραίτητες.
Τηλ.: 0049754122160&
6949556977.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
εταιρια με έδρα τηνΠά-
τρα ΖΗΤΑ 1 άτομο για
το τμήμα πωλήσεων με
άριστη γνώσηΑγγλικών
και Η/Υ και ηλικία μέχρι

35 ετών, δυνατότητα για
ταξίδια και δίπλωμαοδή-
γησης για στελέχωση υ-
ποκαταστήματός της στη
Βέροια. Αποστολή βιο-
γραφικών: info@olimpias.
gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο ά-
τομογιαφανοποιείοστην
περιοχή της Νάουσας.
Πληρ. τηλ.: 2332021380
&6977238931.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σε ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια, γιαμερικήαπασχό-
ληση,μεγνώσηβασικών
Αγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ ΓΗ», με έδρα το
Διαβατό, ΖΗΤΑνέους για
εργασία σε ψυγεία-δια-
λογητήρια. Τηλ.: 23310
41499.

15ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες
απόσυσκευαστήριοτρο-
φίμων στοΜακροχώρι.
Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυ-
νος φαρμακοποιός για
φαρμακείο του δήμου
Αλεξάνδρειας. Επιθυμη-
τή η εμπειρίασε ανάλο-
γη θέση.Οι άντρες των
αιτήσεων θα πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει τις
στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις.Αποστολή βιογρα-
φικού σημειώματος με
φωτογραφία στο e-mail:
farmakeionew@hotmail.
com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτό-
ροι με πείρα και μάγει-
ρας για κατάστημα εστί-
ασης στη Βέροια. Τηλ.:
6934457973.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομαή
αντρόγυνα σε ελληνικό
εστιατόριο στη Γερμανία
για εργασία στην κουζί-
να. Παρέχεται διαμονή,
διατροφή και καλός μι-
σθός, περιοχή Φραν-
κφούρτης. ΜΟΝΟ σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ.:
6982270022κοςΠάρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολό-
γοςκαιμηχανικόςαυτοκι-
νήτωνγιασυνεργείοστη
Βέροια.Πληρ.τηλ.:23310
71553&6936905040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
ΠΕ1,Γ΄καιΕ΄κατηγορίας
δίπλωμαέως35ετώνγια
μεταφορικήεταιρίαμεδιά-
φορα.Ώρες επικοινωνίας
9.00π.μ. έως13.00μ.μ.
Τηλ.:2331501442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγια
εργασία ως σερβιτόρα
για καφενείο sport-καφέ
στη Βέροια για πρωινή
ήαπογευματινήεργασία.
Τηλ.:6986766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ελ-
ληνίδαγιαεργασίαπρω-
ινού8ώρουσε καφέ-ου-
ζερί.Τηλ.:6971831074.

ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ
ζητάπωλητήήπωλήτρια
μεδίπλωμαοδήγησηςγια
μόνιμηαπασχόλησηστον
ΝομόΗμαθίας καιστους
όμορουςΝομούς.Βιογρα-
φικά: info@staboulis.com.
Τηλ.2332026904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
με δίπλωμα οδήγησης
κατηγορίας Β΄ σε κατά-
στημα ενοικιάσεως αυ-
τοκινήτων (γνώσειςπλυ-
ντηρίουαυτοκινήτων)στη
Ζάκυνθο για τη σεζόν 1
Μαΐου έως 31Οκτωβρί-
ου.Τηλ.:6945704344.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται
κοπέλεςγιαεργασία.Τηλ.:
6984472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζη-

τάει εργασία για οικιακή
βοηθός και για φύλαξη
ηλικιωμένων.Τηλ.: 6972
603154&6984722760.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει
εργασία καθαρισμού

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 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστικό,10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000ευρώ,ΠΟΙΚ77

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,τιμή29.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπι-
τιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ
καλές τιμές και συνέπειαστο χρόνο.Τηλ.: 6944 764477 κ.
Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος
ή κυρία άνω των 25
ετών με άνεση λόγου
καιευχέρειαστιςδημό-
σιεςσχέσειςνααναλά-
βει εταιρία στοΝομό.
Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφείουσε εξαιρετική κατάστασηκαι
τιμή(4γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθήκες,4συρ-
ταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλες
απλές,όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25 ετών,
σοβαρόςμε ευχέρεια λόγου και άνεσηστις δημόσιεςσχέσεις,
νααναλάβει το τμήμαπωλήσεων.Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέοςψυκτικός ή μηχανολόγος για
συνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικών
εργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμηαπαραί-
τητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.
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σπιτιών καθώςφροντίδα μι-
κρώνπαιδιών και ηλικιωμέ-
νων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώ-
σεις και κηπουρικής ζητά α-
νάλογη εργασία. Τηλ.: 6974
599047.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:
6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-
νογονικής οικογένειας, ζη-
τάει εργασία, για φύλαξη η-
λικιωμένων και καθαρισμό
σπιτιών. Τηλέφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για

φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-
κοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδαηλικιωμένων&καθα-
ρισμασπιτιών, γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιδηροκατα-

σκευή 400 τ.μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Τηλ.:6936168819.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκ ι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα, με
στρώμα και υφασματάκια
προστατευτικά, σχεδόν α-
χρησιμοποίητο.Τιμή ευκαιρί-
ας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977
430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ, Γκαρσονιέρα33 τ.μ., επι-

πλωμένηκομπλέκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές
,κατασκευή1975,1υ/δ,1οςόροφος,ανα-
καινισμένηκαικαλοδιατηρημένη,έχειατομική
θέρμανσημεηλεκτρ.σώματα,ενοίκιο150€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/06/2018.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγάλη
βεράντακαιεξαιρετικήΘέα,ΚουφώματαΣυν-
θετικά,μεδιπλάτζάμια ,μεΑνελκυστήρακαι
A/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλκό-
νια30τ.μ.-Τιμή:140€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή ΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονο-
κουζίνα,1υ/δκαιμπάνιο,μεπανοραμικήθέα,
σευπεράριστη κατάσταση, έχει καινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλεια και ζεστασιά, άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,
κέντροαπόκεντρο,μόνο220€.Πληροφορίες
αποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατάσταση
μερικώςανακαινισμένημεκεντρικήθέρμανση
πουλειτουργείάψογα,διαθέτειμεγάληβερά-
ντακαιμεπολύλογικόενοίκιοστα210€.

Κωδ.24320ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Μεγάληγκαρ-
σονιέρακομπλέκαιπολυτελώςεπιπλωμένη
75τ.μ.,κατασκευή2005,1υ/δ,2οςόροφος
,σεεξαιρετικήκατάσταση,νεοαναγειρόμενη
καιμεσυνθετικάκουφώματακαιδιπλά τζά-
μια, επιμελημένης κατασκευής καισίγουρα
ιδανικόγιακατοικία,μεατομικήθέρμανσηκλι-
ματιστικόκαιυπέρυθρες,διαθέτειυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεέναπολύωραίομπάνιο,
ενεργειακήςκλάσηςΔκαιενοίκιο250€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24268 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας80 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1971και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,Κου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
Τιμή:170€.Διαθέσιμοάμεσα.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη,τέντεςκαιείναιχωρίςανελ-
κυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΟροφο-

διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.ευ-
ρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμι-
νίου,ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:200€.

Κωδ.105758ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
2ουορόφου105τ.μ.,με2υ/δ,σαλόνικουζίνα
ξεχωριστήκαιμπάνιο,διαθέτει τζάκι,ηλιακό
θερμοσίφωνα ,είναιάψογασυντηρημένοκαι
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,χωρίςανελ-
κυστήρα,μεθωρακισμένηπόρτακαικοινόχρη-
σταελάχισταμόνο10€/μήνα,ενοίκιο230€.

Κωδ: 105854 -ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα
συντηρημένο, μεπολυτέλεια και ζεστασιά.
Αποτελείταιαπό3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμε
εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη
σαλοκουζίναμε τζάκικαι έναμπάνιο .Είναι
κομπλέεπιπλωμένομαζίμεηλεκτρικέςσυ-
σκευές.Διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,με
ανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστηαυλή,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€. Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24228-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστα

ΚΤΕΛκοντάκατάαποκλειστικότηταανακαινι-
σμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας37τ.μ.
1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται από έναν
ενιαίοχώρο, .ΔιαθέτειθέρμανσημεΚλιμα-
τιστικά , ταΚουφώματατουΣυνθετικάκαιη
ΠόρταείναιΘωρακισμένη-Τιμή:170€.

Κωδ: 24277 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμε
πετρέλαιο,κουφώματακαινούργιασυνθετικά
καιπόρταθωρακισμένη,Τιμή:220€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ: 24264 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάμεγάλοανεξάρτητογραφείοσυνολικήςε-
πιφάνειας75τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείται
από3Χώρουςμεγάλους.Είναιανακαινισμέ-
νο το2017βαμμένοέτοιμοναλειτουργήσει
.Διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλά τζάμια και
ΠόρταΘωρακισμένη.Μίσθωμα εξαιρετικά
χαμηλόμόνο250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24669 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας97 τ.μ. ισόγειο
λίγουπερυψωμένοαπό το έδαφος.Αποτε-
λείται από2Χώρους και έναWCμεγάλο.
Τιμή:350€.

Κωδ: 24637 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της
οδούΚεντρικήςκατάαποκλειστικότηταΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας100τ.μ. Ισόγειο
μεεπιπλέονπατάρικαιμεγάλουπόγειο.Είναι
κατασκευασμένο το1992καιδιατηρείταισε
καλήκατάσταση.Τιμή:μόνο250€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ:24676 -ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας123τ.μ. ισόγειογιακάθε
χρήση εκτόςυγειονομικού ενδιαφέροντος .
Αποτελείταιαπό4Χώρους,καιWC.Διαθέτει
καιμίααποθήκη80τ.μ.,Τιμή:500€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολι-
κής επιφάνειας850 τ.μ.σιδηροκατασκευή,

ισόγειο γιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σί-
γουραεκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,με
άριστηπροβολήκαισεοικόπεδο4.000 τ.μ.
Μηνιαίομίσθωμα1.500€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105012ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑ,Γκαρσονιέρα

σεμορφήStudio40τ.μ.,κατασκευήτου81,
1οςόροφος,ανακαινισμένηκαικαλοδιατη-
ρημένη.Είναιεπιπλωμένηκομπλέ,μεδιπλό
κρεβάτι,σαλόνι,μεηλεκτρικέςσυσκευέςκαι
πλυντήριορούχων,μεκλιματιστικό Ιnverter
και με μία ντουλάπα.Υπάρχει δυνατότητα
στάθμευσηςέξω,μεενεργειακήκλάσηΔ΄,και
είναιμισθωμένημετηνημέρατύπουAirbnb.
Έχειμισθωτικήαπόδοση600€τομήνακαι
πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
18.000€.Πλήρηαπόσβεσησελιγότεροαπό
2,5έτη.Κατάλληληγιαεπένδυση.

Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Διατίθεται
προςπώλησηολοκαίνουργια γκαρσονιέρα
68 τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή .
έωςσήμεραακατοίκητη,πρόκειταιγιαακίνητο
ιδιαίτερης κατασκευής του10,με1υ/δμε
μίαπολύάνετησαλονοκουζίνακαιμεμπά-
νιοωραιότατο,1οςόροφος,πολύφωτεινή ,
διαθέτειθερμοπρόσοψη,ατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμιακαι
τιμήστις58.000€.

Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικής επιφάνειας97 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερμοσυσσω-
ρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίου,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια,Μπαλκό-
νια20τ.μ.-Τιμή:64.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60 τ.μ.σπά-

νιαευκαιρία,στουςΓεωργιανούςΒέροιαςσε
1979τ.μ.οικόπεδοεντόςσχεδίου,σεσημείο
με εξαιρετικήθέα ,πωλείται γιαοικογενεια-
κούςλόγους, τιμήμόνο50.000€.Πρόθυμος
αγοραστής καλοδεχούμενος.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24609ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΜονοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ.Υπερυ-
ψωμένη,σεοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας

1.270τ.μ.,άψογασυντηρημένη,υπερσύγχρο-
νηςκατασκευής,υψηλώνποιοτικάπροδια-
γραφών.Αποτελείται από3Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο,οι χώροι τουλει-
τουργικοί.Είναικατασκευασμένητο2007και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,Ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,BBQστηναυλήμεπολύ
ωραίοκιόσκι,Αποθήκη40τ.μ.,Κουφώματα
ΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια,σετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσαμόνο110.000€.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 14101 -ΚΑΤΩΕΛΗΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητηαποθήκη
συνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκολη πρόσβαση.Α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευής
το2004-Τιμή:60.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598 - ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:22.000€.

Κωδ.14614ΚΕΝΤΡ0, ευκαιρίαμεγάλη
κοντάσταΚΤΕΛπωλείταιεπαγγελματικήστέ-
γη,5χώρωνμε2WCσυνολικά110τ.μ.,1ος
όροφοςκαιμεεξαιρετικήπροβολή,κατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις, εξαιρετικήπερίπτωση,
τιμήμόνο80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105243Πωλείται το50%της ιδιο-

κτησίαςμουσεΙσόγειοκατάστημα35τ.μ.και
με1οορ.επίσης35τ.μ.επίτηςΚεντρικήςστο
εμπορικόκέντρο.Είναιμισθωμένομε250€το
μήνα,τιμήπώλησηςστα40.000€μόνο.Σπά-
νιαευκαιρία.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜεσιτική
Ακινήτων.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-

κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων33.000€
ευκαιρίαπρώτη.

Κωδ.24594Πωλείταιχωραφοοικόπεδο
στονΚρεβατάΒέροιαςμεγέθους16.125τ.μ.
κατάλληλογιαδόμησηκτιριακώνεγκαταστά-

σεων .Επιθυμητοίμόνοσοβαροίεπενδυτές.
Τιμήπώλησης260.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14248 - Μακροχώρι κοντά στο

πρώηνΔημαρχείοΟικόπεδομεμεγάληπρό-
σοψησεδρόμο,συνολικής επιφάνειας458
τ.μ.Τιμή:40.000€.

κωδ. 14299ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο 500
τ.μ.,καιμεημιτελέςκτίσμα,έχειάριστηπρο-
βολήκαικαλόπροσανατολισμό, εκπληκτικό
σίγουρακαιαξιόλογογιαεπένδυση,μίαπολύ
σπάνιαευκαιρίασετιμήπραγματικάχαμηλή,
μόνο55.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14352 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικής επιφάνειας548 τ.μ. ε-
ντός σχεδίου πόλεως Τιμή χαμηλή μόνο
16.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14356 -ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.
σεπρονομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:115.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμή:45.000€

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές.Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις50.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:105019-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον5ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1964καιδιαθέτειθέρμανσηΘερμοπομπός,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Ανελκυστήρα,A/C,Τέντες-Τιμή:50.000€.

κωδ. 14283 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
1.600 τ.μ.,άρτιο καιοικοδομήσιμο ,βλέπει
σεανοιχτωσιά,μεεκπληκτικήθέα,ελαφρώς
επικλινές ,προνομιούχοοικόπεδο,πρόκειται
γιαμοναδική ευκαιρία καιπροσφέρεταισε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο32.000€.
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Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
VENUS GROWERS Α-
ΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝ-
ΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
Γ ΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝΚΛΑΡΚ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΔΙΚΑΙ-

ΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
-Άδειαχειριστήμηχανη-

μάτωνέργουδεύτερηςειδι-
κότηταςή
-Άδειαβοηθούχειριστή

μηχανημάτωνέργου
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023311,

εσωτερικό141και123

ΗΑΛΜΗΑΒΕΕζητάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιομη-

χανικού αυτοματισμού,πίνακες – κυκλώματα και γνώση
Αγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Καιγιατιςδυοθέσειςαπαραίτητοτοενδιαφέρονγιατη

δουλειά και πνεύμα συνεργασίας.Ανάλογη εμπειρία θα
ληφθείυπόψη.

Βιογραφικάσημειώματαμπορούν νααποσταλούν (με
αναφοράστηθέση)στο:Fax:2333027806και

e-mail:info@almifoods.gr
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία «ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ»
ανακοινώνει ότι θέλει να
προσλάβει άμεσα για το
εργοστάσιότης:

α)εποχιακόπροσωπικό
β)γεωπόνους
γ)χειριστέςκλαρκκαιβοηθούςχειριστέςκλαρκ
δ)μηχανολόγοήηλεκτρολόγομηχανικό
Οιενδιαφερόμενοιθαπρέπειναπροσκομίσουνταπα-

ρακάτωδικαιολογητικά(σεφωτοτυπία):
1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.ΒΕΒΑΙΩΣΗΑ.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α.
4.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙ.Κ.Α.
5.ΑΡΙΘΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΙΒΑΝΤΡΑΠΕΖΑΣ
6.Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένωνσε εργοστάσια

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

κήενημερότηταΟ.Γ.Α.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Τηλ.:2331039388,e-mail:karanikolas.antonios@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριεςγιαμόνιμηεργασίασεσυ-

σκευαστήριοφρούτωνστονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας
(πρώηνΑ.Σ.«ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).Πληρ.τηλ.:23310
51500.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500ευρώ
ΡΟΛΟΪ28 τ.μ.LUXανακαινισμένοκαι επιπλωμένο
19.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο26.000ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ50τ.μ.καλό34.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ70τ.μ.16.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέ18.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.9.500ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.καλό20ετίας16.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.ανακαινισμένο42.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.καλό47.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλόανακαινισμένο38.000ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.καινούργιο,θέα120.000ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.27.000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλό80.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.τζάκι,θέα108.000ευρώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑμεζονέτα140τ.μ.58.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ171τ.μ.μεζονέτακαινούργια140.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ5.000μέτρα15.000ευρώ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ4.200μέτραμεελιές8.700ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα25.000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ6.300μέτρα10.000ευρώευκαιρία
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ40.000μέτραμενερόκαιρεύμα82.000
ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεδένδρα39.000 ευρώ
καιδίκτυο
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτραμεδένδρα26.000ευρώ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ4.500μέτρα7.500ευρώ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ7.800μέτραμεπομόνακαιδίκτυο,κο-
ντάστοχωριόκαιάσφαλτο15.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.μεθέσηστάθμευσης130ευρώ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ30τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.καλόεπιπλωμένο170ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.επιπλωμένο10ετίας170ευρώ
ΕΛΗΑ45τ.μ.10ετίαςκαλό180ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.,καλόμεθέα200ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.,10ετίας,καλό,επιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ70τ.μ.12ετίας,καλό230ευρώ
ΠΑΠΑΓΟΥ75τ,μ,,12ετίας,καλό230ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.,καλό,ηλιακό250ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.,12ετίας,θέα,πάρκιγκ270ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.,θέα,180ευρώ
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.,καλό280ευρώ
ΡΟΛΟΪ85τ.μ.,ρετιρέ,θέα,τζάκι200ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.,ανακαινισμένο180ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.,καλό,πάρκιγκ260ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.200ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.,ανακαινισμένο200ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ110τ.μ.,καλό,θέα230ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.,καλό230ευρώ
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.,ατομικόλέβητα,πάρκιγκ220ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.,θέα,διαμπερές250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.,τζάκι,θέα,πάρκιγκ250ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ145τ.μ.,θέα,διαμπερές260ευρώ
ΝΑΟΥΣΑμονοκατοικία12ετίας,τζάκι,θέα300ευρώ
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,μονοκατοικίαεπιπλωμένη,τζάκι300ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
50000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρωμενα
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΠΙΕΡΙΩΝ1Δ-ΣΚWCμεΑ.Θ.20ετίας180€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ20ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ02
16€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
ΡΑΧΙΑπανέμορφοκτηματάκι3300τ.μμεθέακαινερό
μόνο13000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ.
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TASTYFRUIT»ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΒ.Ο.Ε.»

Δ/νση:ΤέρμαΡωσσοπροσφύγων(στις
ιδιόκτητεςεγκαταστάσειςτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ότιγιατηνκαλοκαιρινήπερίοδο2018θα

δέχεταιδηλώσειςγιακεράσια,βερύκκοκα,
ροδάκινα,νεκταρίνια,απότιςπεριοχέςΒέροιας,Κυδωνοχωρίου,Σαραντό-
βρυσες,Μακροχώρι,Διαβατό,Αγ.Μαρίνα,Ταγαροχώρι,Λυκογιάννηκ.λπ.
Ώρεςεπικοινωνίαςαπό10.00π.μ.-3.00μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΝΕΙΟΤΙΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗΣΕΙΟΙΕΓΓΡΑΦΕΣΤΟΥ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗ-
ΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ,ΤΕΧΝΗΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑΓΡΑΦΕΙΑΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/ΣΜΟΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TASTYFRUIT»ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΒ.Ο.Ε.»
Ζητάειεργατικόπροσωπικόμεεμπειρίαστη

συσκευασίαφρούτων,γιατηνκαλοκαιρινήσεζόνμε
έναρξηεγγραφώναπό24-4-2018στηΔιεύθυνση:
ΤέρμαΡωσοπροσφύγων(στιςιδιόκτητεςεγκατα-

στάσειςτης).Ώρεςεγγραφων:από10.00π.μ.έως3.00μ.μ.αυτοπροσώπως.
Δικαιολογητικά,ΦωτοτυπίαΑστυνομικήςΤαυτότητας,Α.Μ.Κ.Α.,Α.Φ.Μ.,

αριθμόςτραπεζικούλογαριασμούκαιπιστοποιητικόυγείας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα!
-Ηλικίααπό22έως40ετών
-Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες
Επιθυμητήηπροϋπηρεσία και εκπλήρωσηστρατιωτικής

θητείας.Παρακαλώ επικοινωνήστεστο τηλ.: 23310 74041,
υπ.ΚΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΛΙΣΣΑ
Ημίαιμη τσοπανο-

σκυλίτσα 1,5 ετών,
στειρωμένη και με
ενημερωμένο βιβλιά-
ριουγείας.

Αναζητά μια αυλή
και ένασπιτικό όπου
θα είναι και πιστός
φύλακας και χαρού-
μενησυντροφιά.

Γιαπληροφορίες
τηλ:6943671469

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΖΗΤA
*ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΤΡΟΦΙΜΩΝ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟ
Ε-maila.barakou@aspis.gr
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε
άριστη κατάστασησε εκπλη-
κτικήτιμή:-Τραπεζαρίαμεέξι
(6)καρέκλες,απόξύλοοξιάς,
χρώμακερασι,τιμή260ευρώ.

-Τριθέσιος και διθέσιος
καναπές χώμαμωβ τμή 150
ευρώ.

-Κρεβάτιμονόμετοστρώ-
μα. Τιμή ευκαιρίας για όλα
400 ευρώ.Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-

κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε παι-
διά Γυμνασίου καιΛυκείοιυ
σεΑρχαία Ελληνικά, Έκθε-
ση,Λατινικά καιΝεοελληνική
Λογοτεχνία. Πολύ προσιτές
τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6974
430782.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ

σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητεί κυ-
ρια από50 ετών έως70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-
στου χαρακτήρα.Τηλ.: 6942
274316.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΜΕΣΗ 20/04/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑιτήσειςγιαΠρόσληψηεποχικούπροσωπικού(εργάτες-χ.κλαρκ-παραλήπτες)δέχεταιο
Α.Σ.ΜΕΣΗΣ

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(σεφωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςΕφορίαςήτηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία)
4.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείας,σεεργοστάσιαυγειονομικούενδιαφέροντος
5.Αριθ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαενόςμηχανογραφικούαποσπάσματοςεάνυπάρχει)
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζαςΠειραιώς(απαραίτητα)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
-ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονής&εργασίας
-Διαβατ΄΄ηριο

ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΥΣ:
ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου-ΒεβαίωσηΑναγγελίας

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 ΜΑΪΟΥ 2018
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕΣΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟ 23 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76.
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 23310 74443

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ»ανακοι-
νώνει πως δέχεται αιτήσεις γιαπρόσληψη εποχιακούπρο-
σωπικούΕργάτες/Εργάτριες καιΧειριστέςΚλαρκ/Βοηθοί
ΧειριστέςΚλαρκσταγραφείατηςεταιρείας.

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗΣΑΦΜ
3)ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ(ΙΚΑ)
4)ΑΜΚΑ
5)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΔΕΗ
6)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΚΙΝΗΤΗΣΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΉΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΑσφαλισμένουςστονΟ.Γ.Α.:ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ
ΧειριστέςΚλαρκ:ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρώπινουΔυναμικού
Τηλ.2331023774καΜαρκογιαννάκη
Φαξ:2331026974
Εmail:hr@aqf.gr



Από το Υπουργείο Υγείας ανακοινώθηκε 
η προμήθεια αξονικών τομογράφων για 
συνολικά δεκαεννέα νοσοκομεία μετά 

και τη δημοσιοποίηση της περίληψης της προ-
κήρυξης του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού. Ο 
συγκεκριμένος διαγωνισμός θα προμηθεύσει τα 
Νοσοκομεία με τον εξοπλισμό και όλες τις σχετικές 
υπηρεσίες (πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υ-
ποστήριξη, ανταλλακτικά, παρελκόμενο εξοπλισμό 
κ.λ.π), με αποπληρωμή του τιμήματος σε πέντε 
έτη  και με αυστηρές ρήτρες συνεχούς αδιάλειπτης 
λειτουργίας, για όλη την συμβατική περίοδο. Το 
Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Σισμανό-
γλειο Νοσοκομείο- το οποίο και έχει οριστεί ως 

αναθέτουσα αρχή- δεσμεύεται για την άμεση ολο-
κλήρωση της προμήθειας εξοπλισμού ως το τέλος 
του 2018.

Τα νοσοκομεία που θα προμηθευτούν αξονι-
κούς τομογράφους- μεταξύ αυτών και της Νάου-
σας- είναι:

1) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»: Αξονικός 64 τομών
2)ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»: Αξο-

νικός 64 τομών
3) ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»: Αξο-

νικός 16Β τομών
4)Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής: Αξονικός 

16Β τομών
5)ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο : Αξονικός 64 τομών

6)ΓΝ-ΚΥ Κω: Αξονικός 16Β τομών
7)ΓΝ Κυθήρων: Αξονικός 16Β τομών
8)ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 

- ο Άγιος Δημήτριος – ΝΜ Γεννηματάς: 
16Α τομών

9)ΓΝ Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπα-
νικολάου: Αξονικός 64 τομών

10)ΓΝ Ημαθίας- ΝΜ Νάουσας: Αξονι-
κός 16 Α τομών

11)Πανεπιστημιακό Γενικό νοσοκο-
μείο Έβρου(Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης- ΓΝ Διδυμοτείχου) : 
Αξονικός 16Α τομών

12) ΓΝ Καρπενησίου: Αξονικός 16Β 
τομών

13)Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Ιωαννίνων: Αξονικός 64 τομών

14)Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Α-
γία Ειρήνη» : Αξονικός 16Β τομών

15)ΓΝ Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέ-
ου»-ΝΜ Πύργου : Αξονικός 16Β τομών

16)ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας- ΝΜ Μεσο-
λογγίου: Αξονικός 16Β τομών

17)ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»: 
Αξονικός 16Α τομών

18)ΓΝ Αργολίδας- ΝΜ Άργους: Αξονι-
κός 16Β τομών

19)ΓΝ-ΚΥ Σητείας: Αξονικός 16Β το-
μών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προ-
γράμματος CLLD LEADER Ν. Ημαθίας, του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), 
Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία το-
πικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, Υπομέτρο 
19.2, Δράση 19.2.4., η Ομάδα Τοπικής Δράσης 
(Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. 
Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., δημοσιοποίησε την 1η πρόσκλη-
ση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2)  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΟΣ CLLD / LEADER Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

και καλεί (ανάλογα με τη δράση) τους φορείς 
που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυ-
νητικών Δικαιούχων:  

• ΟΤΑ Α & Β βαθμού, και φορείς τους. 
• Ιδιωτικοί συλλογικοί φορείς ή/και νομικά 

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που 
καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
για ένταξη στο πρόγραμμα.  Περιοχή 
εφαρμογής στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Ημαθίας - όπως αυτή περιγράφεται 
στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλη-
σης - είναι το σύνολο των Δημοτικών 
– Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός από 
τα πολεοδομικά συγκροτήματα των 
Δημοτικών Κοινοτήτων Αλεξάνδρει-
ας, Βέροιας και Νάουσας, οι οποίες 
ξεπερνούν σε πληθυσμό τις 15.000 
κατοίκους. Η συγχρηματοδοτούμε-
νη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας 
πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά σε 
1.520.000,00€ (συγχρηματοδότηση 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικών Πόρων).

 Στο πλαίσιο της παρούσας πρό-
σκλησης δύναται να χρηματοδοτη-
θούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα 
που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελ-

τίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυ-
σμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, 
για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης 
τοπικής στρατηγικής. 

 Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται η-
λεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/
RDIIS) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά / 
έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η 
ηλεκτρονική υποβολή.  

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 
αίτησης στήριξης: 30/4/2018, ημέρα Δευτέρα.  

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής 
αίτησης στήριξης: 16/7/2018, ημέρα Δευτέρα 

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προ-
κηρυσσόμενες δράσεις, τους δικαιούχους, τις 
επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, 
του όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξι-
μότητας και επιλογής καθώς και σχετικό ενημε-
ρωτικό υλικό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  www.anhma.gr.  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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CMYK

P Με την αγάπη βγήκαμε πή-
γαμε μαζί καθαριστήριο το περασμένο 
Σάββατο. Το λες και καθαρή έξοδο...

P Πού	είναι	 εκείνα	 τα	χρόνια	
που	πηγαίναμε	 για	πίτσα	 και	 μετά	
για	ποτό	μέχρι	πρωίας.

P (Για πίτσα αυτή, για ποτό ε-
γώ...)

P Γλεντούσαμε	ακόμη	και	 το	
βρώμικο	σουβλάκι	στην	καντίνα.

P Έκτοτε έχουν περιοριστεί δρα-
ματικά οι έξοδοι. Ειδικά από την εποχή 
που ανακαλύψαμε την αντίστροφη οδό 
των ντιλιβεράδων.

P Η	μόνη	μας	ελπίδα	για	έξο-
δο	πια	 είναι	 η	αυγουστιάτικη.	Μαζί	
με	όλη	τη	χώρα.

P Λεφτά μπορεί να μην έχουμε, 
αλλά ποτέ δεν πάει χαμένη μια έξοδος 
στις αγορές.

P Κάποτε	να	φανταστείτε	κά-
ναμε	εξόδους	και	στις	αγοραίες.

P Εντέλει τι θα γίνει τον Αύγου-
στο; GRexit αλλιώς;

P Καλό	θα	είναι	να	εξασφαλί-
σουμε	τη	μη	επιλογή	στον	εξαποδώ	
ε;

P Και τις ευχές για καλό ξόδι...

P Ρε,	 εμείς	στην	Ελλάδα	Αύ-
γουστο	όλη	μέρα	έξω	είμαστε.

P Από παραλία μέχρι μπαλκόνι, 
ανάθεμα κι αν καταλάβουμε την έξοδο 
από τα μνημόνια.

P Άσε!	Την	έξοδο	από	το	κα-
λοκαιρινό	μουντιάλ	 την	καταφέραμε	
νωρίτερα.

P Κοίτα πώς δελεάζουν έναν λαό 
που μεγάλωσε με το «κυρία, να πάω 
έξω;»

P-Τι	κάνεις	Αύγουστο;
-Είμαι	εξοδούχος!

P Στην Ελλάδα ή έξοδα θα κά-
νουμε ή εξόδους.

P Αουγκούστο	περφέτο!

P Και:
Ο μαφιόζος αρχινονός, συνοδευόμε-

νος μόνο από τον δικηγόρο του, μπαί-
νει σ  ένα δωματιάκι όπου περιμένει ο 

λογιστής του. Ο Νονός ρωτά το λογι-
στή: «Πού βρίσκονται τα τρία εκατομ-
μύρια δολάρια που καταχράστηκες;»

Ο λογιστής δεν απαντά.
Ο Νονός τον ξαναρωτά: «Λέγε, πού 

είναι τα τρία εκατομμύρια που κατα-
χράστηκες;»

Ο δικηγόρος τον διακόπτει. «Με 
συγχωρείτε, αλλά είναι κωφάλαλος και 
δεν   σας καταλαβαίνει. Αν θέλετε, κά-
νω εγώ τον διερμηνέα».

«Ρώτα τον, λοιπόν», λέει ο αρχινο-
νός, «τι έχει κάνει τα λεφτά που μας 
έφαγε;»

Χρησιμοποιώντας νοηματική γλώσ-
σα, ο δικηγόρος ρωτά τον λογιστή πού   
βρίσκονται τα τρία εκατομμύρια δολά-
ρια. Ο λογιστής με νοήματα τού απα-
ντά:

«Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλά-

τε».
Ο Νονός βγάζει το πιστόλι του, α-

κουμπά την κάνη στον κρόταφο του λο-
γιστή,  οπλίζει και ξαναλέει: «Ρώτα τον 
άλλη μια φορά τι έχει κάνει τα λεφτά».

Ο δικηγόρος λέει με νοήματα στον 
λογιστή: «Θέλει οπωσδήποτε να του 
πεις   πού είναι τα λεφτά».

«Εντάξει, εντάξει», απαντά ο λογι-
στής με νοήματα.

«Πες του ότι τα έχω κρύψει σε μια 
βαλίτσα στο υπόστεγο πίσω από το 
σπίτι μου!»

Ο Νονός αδημονεί: «Λοιπόν, τι σου 
είπε;»

Ο δικηγόρος διστάζει λίγο, ξεροκα-
ταπίνει, και μεταφράζει: «Να, λέει ότι 
δεν έχετε τα κότσια να τον πυροβολή-
σετε»!

Κ.Π.

Mέχρι το τέλος του 2018 σύμφωνα με το Υπουργείο
19 Νοσοκομεία θα προμηθευτούν

 αξονικούς τομογράφους, 
μεταξύ αυτών και της Νάουσας

Μέχρι τις 16 Ιουλίου η υποβολή προτάσεων 
για το Leader στην Αναπτυξιακή Ημαθίας

Αφορά Δήμους, Αντιπεριφέρεια, φορείς, συλλόγους κ.α.


	080518f
	080518g
	080518f
	080518g
	080518f

