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«Πυρά» στο δημοτικό 
συμβούλιο με φόντο

τα δικαστήρια
  Πυρά όχι μόνο με πολιτικές, αλλά και δικαστικές 
προεκτάσεις λαμβάνουν χώρα στα «χαρακώματα» του 
δημοτικού συμβουλίου Βέροιας. Μετά τις προχθεσινές 
καταγγελίες Διαμάντη κατά Παυλίδη, ο δεύτερος απαντά 
με μια μακροσκελή επιστολή και δηλώνει ότι προσφεύγει 
άμεσα στην δικαιοσύνη. Φυσικά το περιεχόμενο των 
καταγγελιών Διαμάντη είναι τόσο σοβαρό που ανεξάρτητα 
με τις προθέσεις του αντιδημάρχου θα αποτελέσει 
αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης. Είναι να μην 
πέσει η πρώτη τουφεκιά… Οι μπηχτές και τα καρφιά 
ακούγονται εδώ και καιρό, αλλά ποτέ δεν υπήρξαν 
εκατέρωθεν καταγγελίες με στοιχεία που θα οδηγήσουν 
τα πράγματα στις δικαστικές αίθουσες. Πέρα από τις 
προσωπικές εμπάθειες και αντιπαραθέσεις που ορθό 
είναι να λύνονται ιδιωτικά, όταν προκύπτουν θέματα 
διαχείρισης δημόσιου χρήματος και γενικά δημόσιας 
περιουσίας, τα πράγματα είναι απλά. Έλεγχος, παροχή 
εξηγήσεων και σε περίπτωση που διαπιστώνονται «κενά» 
τότε διαβιβάζονται οι υποθέσεις αρμοδίως. Όλα τα 
υπόλοιπα μόνο σκόνη σηκώνουν…
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Συνεργασία Ολομέλειας 
και Ένωσης Ευρωπαίων 
Δικηγόρων για το θέμα 

κράτησης των δύο Ελλήνων 
αξιωματικών

Μετά  από
ενέργειες της
Ο λ ο μ έ λ ε ι α ς
τωνΠροέδρων
των δικηγορι-
κώνσυλλόγων,
σ τ η ν  οπο ί α
συμμετείχε και
οπρόεδροςτου
Δ ι κ η γ ο ρ ι κ ο ύ
Συλλόγου Βε-
ροίας, Φώτης
Καραβασίλης
(φώτο με πρό-
εδρο δικηγορι-
κού συλλόγου
Α θ η ν ώ ν  Δ .
Βερβεσό), έλα-

βεεπισήμωςθέσηγιατοθέματηςάδικηςκράτησηςτωνδύο
αξιωματικών και ηΈνωσηΕυρωπαίωνΔικηγόρων.Ως γνω-
στόνσεβάροςτωνΕλλήνωναξιωματικώνδενέχειαπαγγελθεί
μέχρισήμερακατηγορία,καιοιΕυρωπαίοιΔικηγόροι,οιοποί-
οι, διά τουΠροέδρου τουςAntoninMokry, έστειλαν επιστολή
συμπαράστασηςπρος τηνΟλομέλεια τωνΠροέδρων, στην
οποίαμάλιστααναφέρονταιστιςενέργειεςπουήδηκάνουνα-
πότηνπλευράτουςπροςτηνΤουρκικήπλευρά,αναμένοντας
από τονΠρόεδρο τουΔικηγορικούΣυλλόγου τηςΑνδριανού-
ποληςσχετικήαπάντησηγιατοθέμα.

Πλατεία«ΑστέριουΤζίμα»
στοΣέλι

Πλατεία «ΑστέριουΤζίμα», θα ονομαστεί ηπλατείαστην είσοδο του
Σελίου, σύμφωνα και με απόφαση τουΔημοτικούΣυμβουλίουΒέροιας,
μετάαπόπρότασητωνκατοίκωντουΚάτωΒερμίου.ΟΑστέριοςΤζίμας,
ζωγράφοςκαισυγγραφέαςέφυγεαπότηζωήτονΝοέμβριοτου2016σε
ηλικία 81 ετών.Έχει γράψει βιβλία για τοΣέλι, ήτανπαντρεμένοςμε τη
ΜαρίαΚαλαμαρά και απέκτησανδύοπαιδιά, τονΝίκο και τηΣυρμούλα
Τζίμα,καιτέσσεραεγγόνιαπουπλέονθατονθυμούνταικαιμέσααπότην
ονοματοδοσίατηςΠλατείαςτου,στοΣέλι!

Μια εβδομάδα
χτυπάει «συναγερμός» 
στο ΑΤΜ της Εθνικής

στην Πλατεία 
Ωρολογίου!

Όποιοι χρησιμοποιήσατε τοΑΤΜ τηςΕθνι-
κής Τράπεζας στην Πλατεία Ωρολογίου, τις
τελευταίες μέρες θαδιαπιστώσατε ότι ακούγε-
ται μονίμως ένας διαπεραστικός ήχος από το
σύστημαασφαλείας. Ρωτήσαμεστα γειτονικά
καταστήματα και μαςανέφερανότι αυτήη κα-
τάστασηείναισχεδόνμιαεβδομάδακαιενώέρ-
χεταιηχρηματαποστολήκαι γεμίζει τοΑΤΜ,ο
«συναγερμός»συνεχίζει ναχτυπά.Προφανώς
πρόκειται για κάποια τεχνική  βλάβηπου θα
πρέπειητράπεζαναμεριμνήσειναδιορθώσει.

Κλειστή σήμερα η Εδέσσης από τις 10 π.μ.
έως τη 1.00 λόγω μετακόμισης

Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυ-
πηρέτησηκαιασφάλεια τουκοινού, κατά τηδιάρκεια εργασιώνμεταφοράςοικοσυσκευής,μεγερανό,από τηνοδό
ΕληάςστηνοδόΕδέσσης, τηςΒέροιας,σήμεραΠέμπτη,ηΑστυνομίααπαγορεύει τηνκυκλοφορία,όλωντωνοχη-
μάτων,επίτηςοδούΕδέσσης,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΚαπετάνΆγραέωςτησυμβολήτηςμετηνοδό
Αντωνιάδη,απότις10:00π.μ.έωςκαιτη1.00τομεσημέρι.Απαγορεύεταιεπίσηςηστάσηκαιστάθμευσηόλωντων
οχημάτων,όπουαυτήεπιτρέπεται,απότηδιασταύρωσητωνοδώνΕδέσσηςκαιΚαπετάνΆγρα.

ΑναλαμβάνειδράσηηΑυτοδιοίκησηγιατοΣκοπιανό
Κοινήσυνέντευξη τύπου για το ζήτημα των

Σκοπίων, δίνουν σήμερα στηΘεσσαλονίκη ο
ΠεριφερειάρχηςΚεντρικήςΜακεδονίαςΑπόστο-
λοςΤζιτζικώστας με τησυμμετοχή των επικε-
φαλήςτωναυτοδιοικητικώνφορέων.

Στησυνέντευξητύπουθααναλυθούνοιπρω-
τοβουλίεςκαιοιδράσειςπουαναλαμβάνειηΑυ-
τοδιοίκησηγιατοζήτηματωνΣκοπίων,μετάκαι
τησυνάντησητωνΠρεσπών,όπωςάλλωστεεί-
χεπροαναγγείλειοΠεριφερειάρχης.Μαζίτουθα
είναιοΠρόεδροςτηςΚεντρικήςΈνωσηςΔήμων
ΕλλάδαςΓιώργοςΠατούλης και οΠρόεδρος
τηςΠεριφερειακήςΈνωσηςΔήμωνΚεντρικής
ΜακεδονίαςΛάζαροςΚυρίζογλου,οιοποίοιθα
αναλύσουντιςθέσειςτηςΑυτοδιοίκησηςσχετικά
μετιςπρόσφατεςεξελίξειςστοζήτηματωνΣκο-
πίων, αλλά και τις δράσειςπουαναλαμβάνουν
πλέονοιαυτοδιοικητικοίφορείς.

Το «καμπανάκι» του δημογραφικούπροβλήματος της
χώραςπου στα χρόνια της κρίσης εντάθηκε ακόμηπε-
ρισσότερο, κτυπά με αγωνία οδιευθυντήςΑ΄βάθμιας
ΕκπαίδευσηςΗμαθίαςΔιονύσηςΔιαμαντόπουλος.Με
αφορμήτοτέλοςτηςσχολικήςχρονιάς,κάνειαναφοράσε
στατιστικά στοιχείαπου ειδικά για την ερχόμενησχολική

χρονιάείναιάκρωςαπογοητευτικά.
Σύμφωναμεταστοιχεία:
•ΗεπόμενησχολικήχρονιάστηνΗμαθίαθα

ξεκινήσειμε10τμήματαΑ΄Τάξηςλιγότερα.
•ΤονΣεπτέμβριο θαφοιτήσουνστα δημοτι-

κάσχολεία 300περίπουπαιδιά λιγότερααπό
πέρυσι

•Στανηπιαγωγείαημείωσημέσασεέναμό-
νοχρόνουπερβαίνειτα100παιδιά

•Τηντελευταίαπενταετίαημείωσητωννηπί-
ωνφτάνειστο12%

Όλααυτάσημαίνουνότι κατά την τελευταία
πενταετία στηνΗμαθία χάσαμε 2 μεγάλα δη-
μοτικάσχολεία και 5 νηπιαγωγεία! Και για να
τοπούμεδιαφορετικά:σβήστηκεέναολόκληρο
χωριόαπότονχάρτητηςΗμαθίας!

Ανέκαθεν ήτανμεγάλοπρόβλημα το δημο-
γραφικόστη χώραμας και ακόμαμεγαλύτερο
μετάτο2010.Τοζήτημαείναιποιοςτοαντιλαμ-
βάνεταικαιτικάνειγι’αυτό.

«Το καμπανάκι τουδημογραφικού χτύπησε
στασχολείαμας.Καιμάλισταδυνατά!Ανκάνουμεπωςδεν
τοακούμε,τότεπολύσύντομαστιςαυλέςθαακούγονταιό-
λοκαιλιγότερεςπαιδικέςφωνές,μεό,τιαυτόσυνεπάγεται
γιαόλουςμας...»όπωςαναφέρεικλείνονταςτοσημείωμά
τουοκ.Διαμαντόπουλος.

Έναολόκληροχωριόσβήστηκεαπότονχάρτη
τηςΗμαθίας,λόγω…δημογραφικού!
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Δεκαπέντε ειδικοί κάδοι συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης 
και υπόδησης θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας κάνει πράξη την εφαρμογή του μηνύματος επαναχρησιμοποιώ – μειώνω - ανακυκλώνω καθώς προχώρησε στην υπογραφή 
σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία «EAST WEST GREECE – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗ-
ΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» του προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων 
ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) καθώς υπογράφηκε η συνερ-
γασία του μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής.

Η σύμβαση υπεγράφη, τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, μεταξύ του Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, και του νόμιμου εκπροσώπου 
της αναδόχου εταιρίας, παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαδό-
πουλου.  

Σε πρώτη φάση θα εγκατασταθούν δεκαπέντε ειδικοί κάδοι συλλογής σε κεντρικά σημεία της πόλης με προοπτική επέκτασης του δικτύου στο 
σύνολο του Δήμου.

Η υλοποίηση του προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης  αναμένεται να οδηγήσει α) στη μείωση 
των οικιακών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή σε ποσοστό περίπου 6%, με αποτέλεσμα πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, 
β) στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών, γ) στην ενίσχυση της Τράπεζας ενδυμάτων του Δήμου Βέροιας για την υποστήριξη των 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Στις καταγγελίες του νυν προέ-
δρου του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας 
Στέργιου Διαμάντη, (κατά τη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Βέροιας το απόγευμα της Τρίτης) 
περί κακοδιαχείρισης επι της θητεί-
ας και προεδρίας του Παύλου Παυ-
λίδη, απαντάει ο δεύτερος, με μια 
μακροσκελή επιστολή στα τοπικά 
ΜΜΕ.

 Συγκεκριμένα ο κ Παυλίδης ανα-
φέρει:

Ήταν θέμα χρόνου ο γνωστός ρολί-
στας της δημοτικής αρχής του κ. Βορ-
γιαζίδη να βγει και να ρίξει λάσπη στο 
δικό μου πρόσωπο, ξέροντας ότι σύ-
ντομα θα ανακοινωθεί η πρωτοβουλία 
πολιτών του Δήμου μας με επικεφαλής 
εμένα να διεκδικήσει τον Δήμο. Αυτή η 
γνωστή τακτική τους που την βίωσε και 
ο κ. Χ¨αθανασιου τις τελευταίες μέρες, 
αλλά και όσοι δημοτικοί σύμβουλοι της 
παράταξης Βοργιαζίδη είχαν διαφορετική άποψη από τον τρόπο 
διακυβέρνησης τους, ήταν γνωστή κι αναμενόμενη. Πλέον έμει-
ναν λίγοι.

Μετά λοιπόν από  τις προτροπές να μην δηλώσω υποψη-
φιότητα ως Δήμαρχος, μετά την διαρροή ψευδών ειδήσεων ότι 
σταμάτησα και δεν συνεχίζω, έπειτα από την άρνηση πολλών 
υποψήφιων να ξανασυμμετάσχουν μαζί τους, μετά τον πανικό 
των αποχωρήσεων και της εγκατάλειψης τους  από ψηφοφό-
ρους τους (τρία άτομα τους υποδέχτηκαν σε κάθε χωριό!), ο φό-
βος και ο τρόμος της ανεργίας σε όσους δεν έχουν αύριο, τους 
οδήγησε στην γνωστή μέθοδο της λασπολογίας και της αήθους 
επίθεσης με επιλεκτικές θύμησες του 2012!!! 

Η γύμνια της πόλης που έχει την Βεργίνα  και η ηττοπάθεια 
της στο Μακεδονικό ζήτημα, η απούσα πόλη που ψηφίζει λευκό 
για το νέο νομοσχέδιο του Κλεισθένη και την χλευάζουν οι άλλοι 
Δήμοι, οι κακές σχέσεις με άλλες αρχές και κέντρα με την απώ-
λεια κονδυλίων και η πολιτική συνεργασία με κόμμα εξουσίας 
για την εξασφάλιση της καρέκλας της εξουσίας, τους έχει γκρεμί-
σει την αυτοπεποίθηση.

Το ότι μια σειρά έργων στοιχειώνουν την πόλη (δέκα χρόνια 
μια γέφυρα Κούσιου, το ασανσέρ και οι σκάλες στην Ελιά, το Ά-
νω Σέλι-Κάτω Σελι, ο δρόμος της Συκιάς, κλπ) και η σχέση τους 
με τις αίθουσες των ελεγκτικών ή δικαστικών μηχανισμών, δεν 
ξεχνιέται με τέτοιες παλιές πρακτικές, οι οποίες δείχνουν πανικό.

Το ότι χθες έγινε η συγκέντρωση των οπαδών του Σώρρα 
στην Ελιά από τέως συνοδοιπόρους του Δημάρχου, το ότι χθες 
παραιτήθηκε από τον συνδυασμό τους ένα καθαρό κι έντιμο κι 
έμπειρο και ηθικό άτομο καταγγέλλοντας τους για «ορυμαγδό 
διαφθοράς και αναξιοκρατίας» νομίζω ότι τους καθιστά υπόλο-
γους για πολλά και θα έπρεπε να κρύβονται αντί να μιλούν.

Όλοι καταλαβαίνουν πλέον γιατί επιλέχτηκε η στιγμή.  
Δεν μπορώ να εξηγήσω σε ανθρώπους που έχουν κάνει πέ-

ντε δράσεις την χρονιά, την διαφορά των 30 δράσεων  την χρο-
νιά (με τελικούς αθλημάτων, με Συλλόγους, με συνδιοργανώ-
σεις, κλπ) στα γεμάτα γυμναστήρια και τι πετρέλαιο καίγανε. Τι 

να εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν κατανοούν ότι ο αθλοτουρι-
σμός έφερνε κόσμο στην πόλη και στα μαγαζιά και στηριζόντου-
σαν; Τι να του πω για τα κυλικεία στα γυμναστήρια που έφτασαν 
τα 500€ ενοίκιο λόγω ανταγωνισμού και κόσμου; Όταν κάποιος 
δεν κάνει τίποτα και καταργεί τα πάντα και φέρνει την νέκρα και 
από την άλλη έχει σαν επιχείρημα  ότι κάνει οικονομία και νοικο-
κύρεμα, τι να του εξηγήσεις;  Το ότι στο τέλος καταλήγει να γρά-
φει μόνο 220 παιδιά στους Βρεφονηπιακούς από τα 540 που 
είχαμε εμείς, δηλαδή 320 άτομα λιγότερα Χ 2300€=736.000€ 
λιγότερα ετησίως στο Νομικό Πρόσωπο υποθηκεύοντας το μέλ-
λον του, τα λέει όλα!!!! 

Τι να εξηγήσεις σε αυτόν που παρομοιάζει τον χειμώνα με 
-17 βαθμούς με αυτόν με τους -2 βαθμούς ; Τι να του πεις για 
την τιμή του λίτρου τότε και μετέπειτα ; Τι να του εξηγήσεις για 
τις ομάδες της περιοχής που κάνουν πρωταθλητισμό με το σή-
μερα και πως τις στηρίζει ο Δήμος! Άντε εξήγησε του ότι ακόμα 
και στα Ριζώματα το γήπεδο με πετρέλαια του ΚΑΠΑ καθαριζό-
ταν, ενώ αυτοί δεν πάτησαν ποτέ! Η μέρα με την νύχτα συγκρί-
νεται;

Ποιος είναι αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει ότι το 2012 
και το 2013 βάζαμε πετρέλαιο εμείς σαν Δήμος στο γήπεδο, όλη 
την χρονιά (ακόμα και το καλοκαίρι για τα φιλικά και τις προπο-
νήσεις) κι έκτοτε το παραχωρήσαμε στην ΠΑΕ; Γιατί υποκρύπτει 
ότι με δικές μας ενέργειες μειώθηκαν μερικές χιλιάδες λίτρα, α-
πό αυτά που λέει ότι έκανε οικονομία; Γιατί υποκρύπτει ότι εμείς 
εγκαταστήσαμε μετρητές σε όλες τις δεξαμενές πετρελαίου; Και 
τα βρήκε έτοιμα. Γιατί άραγε υποκρύπτει ότι εμείς καθαρίζαμε τα 
χόρτα στα γήπεδα με όλα μας τα τρακτέρ στηρίζοντας τις ομά-
δες και τον αθλητισμό μέσα στην κρίση και τάχαμου ψάχνει τα 
λίτρα; Κι είναι μακριά οι εργαζόμενοι του ΚΑΠΑ και δεν μπορεί 
να τους ρωτήσει!

Λυπάμαι που αποκρύπτοντας στοιχεία του εξαμήνου 
του 2011 όπου συγχωνεύτηκαν 19 νομικά πρόσωπα και δεν 
μπορούσαμε να βάλουμε πετρέλαιο λογω νέου ΑΦΜ και διαγω-
νισμών και προϋπολογισμών κι αντιμετωπίστηκαν όλες οι εγγε-

νείς αδυναμίες ενός τέτοιου εγχειρήματος μετά τον Μάρτιο του 
2012, προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις κακοδι-
αχείρισης. Διακρίνω επίσης ότι δημοτικοί σύμβουλοι που παρέ-
δωσαν τα νομικά πρόσωπα και τα προβλήματα τους, τα οποία 
λύθηκαν εκτός δικαστηρίων, είναι θεατές της θεατρικής παρά-
στασης κι έχουν ακόμα το κεφάλι ψηλά και κυκλοφορούν ακόμη 
ως υποψήφιοι κι αδέκαστοι. Ενώ είναι η αιτία του προβλήματος.

Όλοι γνωρίζουν ότι ο Πρόεδρος ή ο Δήμαρχος δεν παραλαμ-
βάνει πετρέλαια κι ότι υπάρχουν εργαζόμενοι κι επιτροπές. Κι 
όποιος θέλει να μάθει τι γίνεται κάνει έλεγχο ή ρωτάει να διαπι-
στώσει. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Πρόεδρος ή ο Δήμαρχος δεν έχει 
σχέση με χρήματα από δοσοληψίες στον Δήμο. Για οποιαδήπο-
τε υπόνοια μπορεί να κάνει έλεγχο στις συναλλαγές του και να 
το διαπιστώσει.  Όλα τα άλλα είναι για εντυπώσεις και λάσπη. 
Και φυσικά υποστηρίζω ότι έπραξαν οι Επιτροπές και οι εργα-
ζόμενοι του ΚΑΠΑ, γιατί γνωρίζω τι προσέφεραν για να στηθεί 
αυτό το Νομικό πρόσωπο και δεν τους αμαυρώνει κανείς.

Όταν όλα τα ανωτέρω έχουν ψηφιστεί από το Δ.Σ. του ΚΑΠΑ 
και από το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανόμενου 
του ίδιου του Δημάρχου κι έχουν περάσει και 6 χρόνια, σίγουρα 
τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι αμείλικτα. 

Προσφεύγω άμεσα στη δικαιοσύνη εναντίον αυτής της 
ανήθικης πολιτικής προσπάθειας. Γιατί για την τιμή και την 
υπόληψη μου δεν διαπραγματεύομαι. Αυτοί να δω που θα 
κρυφτούν! 

Δηλώνω επίσης ότι δεν πρόκειται να κατεβάσω κι άλλο τον 
πήχη στην ζωή μιας πόλης που υποφέρει. Δεν θα ακολουθησω 
τον κατήφορο τους. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ για την παρθε-
νογένεση ορισμένων τιμητών! Για την ευρύτερη λειτουργία και 
τις πρακτικές του Δήμου. Για τον ρόλο του καθένα. Το έργο του. 
Τα γεγονότα και τα ονόματα. Και φυσικά για τις πρακτικές που 
εφαρμόζουν και οι ίδιοι σήμερα στον Δήμο για την επίλυση των 
προβλημάτων. Ακόμα και για την Τεχνική Υπηρεσία και την Κα-
θαριότητα και τις Συμβάσεις και τα λίτρα και το που και για ποιον 
και γιατί και με τι. Θα μου επιτρέψουν όμως να έχω και μια 
άποψη και στοιχεία για τα τιμολόγια και τις πρακτικές που πέ-
ρασαν από μπροστά μου ως τέως Αντιδήμαρχος Οικονομικών. 
Τότε που ήμουν καλός, ενώ τώρα έγινα….επικίνδυνος. Ακόμα 
αν θέλουν και για τις πρόσφατες εκλογές στον τόπο μας, όπου 
η μεταφορά υποψηφίων από την μια δεξαμενή στην άλλη θα 
επαληθεύσει τους αγνούς σκοπούς και προθέσεις των συμμετε-
χόντων. Είμαι έτοιμος για όλα.

Σύντομα θα μιλήσουμε και για το παρελθόν στους λογαρια-
σμούς της ΔΕΥΑΒ στην οποία καταθέτω άμεσα αίτηση, για να 
μάθει ο κόσμος ποιος ομιλεί. Αλλά και για τους παλαιότερους 
μισθούς από εταιρεία που συνεργάστηκε με τον Δήμο. Κάθε κα-
τεργάρης στον πάγκο του, κάθε λασπολόγος στον βούρκο 
του.

Το παιχνίδι του παρασκηνίου που ξεκίνησαν στελέχη της 
παράταξης Βοργιατζιδη δεν θα περάσει. Αυτή την φορά δεν θα 
έχουν ούτε δαχτυλίδια, ούτε προστασία. Αυτή την φορά δεν θα 
τους περάσει. Δεν θα παραδώσουμε την πόλη σε τύπους που 
μπήκαν για να πάρουν από την πόλη και όχι για να δώσουν. 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
τ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών

τ. Πρόεδρος ΚΑΠΑ

Απάντηση Παυλίδη στις καταγγελίες Διαμάντη, για κακοδιαχείρηση στο ΚΑΠΑ:

«Προσφεύγω άμεσα στη δικαιοσύνη... Δεν διαπραγματεύομαι  την 
τιμή και την υπόληψη μου… αυτοί να δω που θα κρυφτούν!» 
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Αιθ1: (κλιματίζε-
ται)

Ο Ι  Α Π Ι Θ Α Ν Ο Ι 
2 - INCREDIBLES 2    
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Σκηνοθεσία/ Σενά-
ριο: Μ Π Ρ Α Ν Τ 
ΜΠΕΡΝΤ

Ηθοποιοί: Τ Ι Σ 
ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ, ΓΙΩΤΑ 
ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΧΙΛΝΤΑ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Προβολές:  κάθε μέρα στις 18.30 

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΜΠΛΟ  -  Loving 

Pablo
Σκηνοθεσία: ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΛΕΟΝ ΝΤΕ ΑΡΑ-

ΝΟΑ
Σενάριο: ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΛΕΟΝ ΝΤΕ ΑΡΑΝΟΑ
Ηθοποιοί: ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΧΑΒΙΕ 

ΜΠΑΡΔΕΜ, ΠΙΤΕΡ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΤΖΟΥΛΙΕΤ 
ΡΕΣΤΡΕΠΟ

Προβολές:  κάθε 
μέρα στις 21.15 

Η  Π ε ν έ λ ο π ε 
Κρουζ κι ο Χαβιέρ 
Μπαρδέμ συναντώ-
νται (ξανά) στην ο-
θόνη για να ζήσουν 
τον έρωτα του Πά-
μπλο Εσκομπάρ 
με τη δημοσιογρά-
φο-celebrity Βιρχί-
νια Βαλέχο.

Υποψηφιότητες:
Βραβείο Γκόγια Καλύτερου Α’ γυναικείου 

ρόλου 2018 · Πενέλοπε Κρουζ
Βραβείο Γκόγια Καλύτερου Α’ ανδρικού 

ρόλου 2018 · Χαβιέρ Μπαρδέμ
Platino Award for Best Actor 2018 · Χαβιέρ 

Μπαρδέμ
 

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»     21/6/18 - 27/6/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

Μουσική 
βραδιά 
στη Ραχιά 
Βέροιας

Η μουσική βραδιά στη Ράχη, που αναβλήθη-
κε λόγω καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου και ώρα 20:30 στο 
αθλητικό κέντρο Ράχης.

Τιμή εισιτηρίου 5€ (περιλαμβάνει 2 κρεατικά 
και αναψυκτικό ή μπύρα).

Ισχύουν τα προπωληθέντα εισιτήρια.

Απόψε κάνει έναρξη η «Εύηχη Πόλη» της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Μουσικό Σχολείο στο πάρκο Αγ. Αναργύρων 

και Βασίλης Σκουλάς με Παντελή 
Θαλασσινό στην Πλατεία Εληάς 

Στο πάρκο των Αγίων Αναργύρων, στην Εληά 
ξεκινούν σήμερα Πέμπτη στις 8.30 μ.μ. οι εκδη-
λώσεις της Εύηχης Πόλης που διοργανώνει για 
10η χρονιά η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας. Την έναρξη 
κάνει το Μουσικό Σχολείο της Βέροιας, το Σύνολο 
Παραδοσιακής Μουσικής με τη συναυλία Κόκκιν’ 
αχείλι φίλησα σε διδασκαλία του Ιορδάνη Κουτσι-
μανή και του Ιωάννη Μπαλιάκα. Ακολουθεί στις 
9.30 στην πλατεία Εληάς, η συναυλία του Παντελή 
Θαλασσινού και του Βασίλη Σκουλά

                                                                                     
Μια μοναδική μουσική συνάντηση των δύο 

μεγάλων τραγουδοποιών κι ερμηνευτών, μια ξε-
χωριστή σύμπραξη μέσα από τις φωνές και τα 
τραγούδια τους, που χαράσσουν τις εικόνες, τις 
μνήμες, τα συναισθήματα μας εδώ και πολλά 
χρόνια… Τραγούδια με τόσο έντονα αρώματα 
Ελλάδας, εκεί που η Κρήτη συναντά το Αιγαίο και 
τα Επτάνησα, εκεί που οι Κυκλάδες σμίγουν με τη 
Μακεδονία και την Ήπειρο, εκεί που η Ρούμελη 
βρίσκει τη Σμυρνη… Ο Βασίλης και ο Παντελής με την εμβληματική καλλιτεχνική τους ιδιοσυγκρα-
σία, ο Θαλασσινός και ο Σκουλάς με τη συνέπεια και τη σταθερότητα, που διακρίνει τη διαρκή ενεργή 
τους παρουσία στο χώρο της ελληνικής μουσικής μα και στους αγώνες της ελληνικής κοινωνίας. 

Τα Σμυρνέϊκα τραγούδια περπατούν και πετούν πλάι στον Ήλιο Θεό, οι Γωνιές παίρνουν φωθιά 
και σβήνουν σε Καράβια χιώτικα, η Δροσοσταλίδα γίνεται Εισιτήριο στην τσέπη μας, το Ανάθεμα 
σε ακούγεται εως της Γραμβούσας τ’ακρωτήρι, τα Μαύρα μας μάτια Κρατούν για το τέλος το πιο 
μεγάλο μίσος, του Παραδείσου η Λεμονιά ενώνεται με το γλυκό Μανταρίνι, ενώ το Βαθύ ποτάμι του 
έρωτα φθάνει εως τις Χανιώτικες Μαδάρες, τα Λασιθιώτικα βουνά και τις κορφές του Ψηλορείτη… Ο 
Βασίλης Σκουλάς και ο Παντελής Θαλασσινός, μας ταξιδεύουν στα πέλαγα των πιο γνωστών τους 
τραγουδιών, επιφυλάσσοντας μας παράλληλα πολλές εκπλήξεις μέσα από την κοινή σκηνική τους 
παρουσία, με την ανάγκη κι επιθυμία να μας αφήσουν  πολλά “γλυκά” σημάδια της σύμπραξης τους, 
στις καρδιές και τις σκέψεις μας…

Μαζί τους σ’αυτό το μοναδικό μελωδικό ταξίδι, οι ξεχωριστοί μουσικοί και τεχνικοί τους:  Πέτρος 
Βαρθακούρης κοντραμπάσο, 

Σωτήρης Μαργώνης βιολί, 
Πάνος Δημητρακόπουλος κανονάκι, 
Λευτέρης Χαβουτσάς κλασική κιθάρα, 
Φίλιππος Λευκαδίτης τύμπανα, κρουστά, 
Γιάννης Σπαχής λαούτο, Μιχάλης Κονταξάκης μαντολίνο,
Γιώργος Καρυώτης και Ευτύχιος Γιαννακούρας σχεδιασμός ήχου-ηχοληψία

Κάλεσμα σε 
Κρητικοποντιακό 

γλέντι 
στο Κομνήνιο 

Βέροιας
Ο Σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθίας και η Εύξει-

νος Λέσχη Βέροιας σας προσκαλούν την Παρα-
σκευή 22 Ιουνίου 2018 σε ένα Κρητικοποντιακό 
γλέντι στο Κομνήνιο Βεροίας και ώρα 21:00. Για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα απολαύσετε ένα 
εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα αφιε-
ρωμένο στη πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά.

Σας περιμένουμε όλους!

Ο Πρόεδρος
Αλιγιζάκης Στυλιανός

Η Παιδική Χορωδία Canto A Tempo 
στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας

Για πέμπτη συνεχή χρονιά η Παιδική Χορωδία 
Canto A Tempo προετοιμάζεται για την Ετήσια Συ-
ναυλία Λήξης του Χορωδιακού Έτους, την Πέμπτη 21 
Ιουνίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας στις 
9.οο για μια βραδιά γεμάτη τραγούδι.

Τα τραγούδια αποτέλεσαν την έμπνευση να γρα-
φούν και να συλλεχθούν κείμενα, που κινούνται πάνω 
στο θέμα της συναυλίας, τα οποία και θα πλαισιώ-
σουν την εκδήλωση. Κείμενα λογοτεχνικά, αλλά και 
των ίδιων των συντελεστών που καλέστηκαν να γρά-
ψουν για «Τη μέρα που γεννήθηκες…», όπως απο-
καλύπτει ο τίτλος της φετινής συναυλίας. Τη μέρα που 
γεννήθηκε… η ζωή, η αγάπη, η φιλία, η μουσική…

Η χορωδία θα μοιραστεί τη σκηνή με τη Χορωδι-
ακή Ομάδα mammaCanto, αλλά και το Ορχηστρικό 
Σχήμα Canto Pappas & the Violin Band.

Εμπνεύστριες της συναυλίας είναι οι υπεύθυνες 
των ομάδων, Δήμητρα Μητρέντση και Μαρία Πέτκου.

Τιμή εισόδου: 3€. 
Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση κακοκαιρίας η συ-

ναυλία θα μεταφερθεί στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο, 
την ίδια ημέρα και ώρα.



Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο  
των ενημερωτικών εκδηλώσεων για την προ-
στασία από τα κουνούπια (Σάββατο 16 και 
Κυριακή 17 Ιουνίου 2018), που διοργάνωσε 
για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Θεσαλονίκη η 
Αντιπεριφέρεια Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγ-
γύης και η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και 
τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

«Στο ενημερωτικό διήμερο για την προ-
στασία από τα κουνούπια που διοργανώσαμε 
για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Αντιπεριφέ-
ρεια Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης στην 
παραλία της Θεσσαλονίκης είχαμε την ευ-
καιρία να ενημερώσουμε τους πολίτες για 
το μεγάλο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
καταπολέμησης κουνουπιών που υλοποιεί 
η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, αλλά 
και να τους πληροφο-
ρήσουμε, μέσω ειδικών 
βίντεο, προβολών και 
προθηκών, για τα μέτρα 
προφύλαξης που μπο-
ρούν οι ίδιοι να λάβουν. 

Στην Περ ιφέρε ια 
Κεντρικής Μακεδονίας 
συνεχίζουμε τις συντο-
νισμένες ενέργειες για 
την ομαλή ολοκλήρωση 
του προγράμματος κα-
ταπολέμησης κουνου-
πιών και παραμένουμε 
σε συνεχή επαγρύπνη-
ση για την προστασία 
της δημόσιας υγείας και 
την αποφυγή όχλησης 
των συμπολιτών μας 
από τα κουνούπια», 
δήλωσε ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Δημόσιας Υ-
γείας και Αλληλεγγύης 
Δημήτρης Χατζηβρέτ-
τας.

Το περίπτερο της 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που στή-
θηκε με φόντο το Λευ-
κό Πύργο και με θέα το 
Θερμαϊκό, προσέλκυσε 
μεγάλο αριθμό κατοί-

κων και επισκεπτών, κυρίως παιδιών, που 
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα στά-
δια εξέλιξης των κουνουπιών και να παρατη-
ρήσουν ζωντανές προνύμφες κουνουπιών σε 
ειδικά διαμορφωμένα ενυδρεία, καθώς και να 
μάθουν για τα γένη και τα είδη των κουνου-
πιών που φυλάσσονταν σε ειδική προθήκη.

Την εκδήλωση ζωντάνεψε με την παρου-
σία του ένα ζευγάρι από ξυλοπόδαρους-κου-
νούπια, που μοίραζε ενημερωτικά φυλλάδια 
στο κοινό, από την μια άκρη της παραλίας 
μέχρι την άλλη και φωτογραφίζονταν πρόθυ-
μα με τον κόσμο, ενώ το επιστημονικό προ-
σωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας βρισκόταν στη 
διάθεση του κοινού προκειμένου να λύσει 
κάθε απορία σχετικά με την καταπολέμηση 
των κουνουπιών.

38,3 εκατ. ευρώ 
για αποκατάσταση 

ζημιών από φυσικές 
καταστροφές στην 

Κεντρική Μακεδονία

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, ενισχύεται η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας με 38,3 εκατ. ευρώ, για έργα αποκα-
τάστασης ζημιών σε υποδομές που προκάλεσαν τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο 2017 και τον 
Μάρτιο 2018.

Οι πόροι προέρχονται από το εθνικό σκέλος του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα διατεθούν 
για την αποκατάσταση ζημιών σε τμήματα του οδικού δι-
κτύου, σε παράκτια έργα, για καθαρισμό ρεμάτων και για 
επισκευές υποδομών πρόληψης φυσικών καταστροφών στις 
περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, 
Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς.    

Για την χρηματοδότηση των έργων ο κ. Χαρίτσης δήλω-
σε: 

«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας στο Αναπτυξιακό 
Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας για οικονομική ενίσχυση 
της Περιφέρειας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμη χρηματο-
δοτική πηγή,  προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά 
προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.       

Σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προ-
χωρούμε σε όλες τις αναγκαίες πα-
ρεμβάσεις για την αποκατάσταση 
των ζημιών και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των συμπολιτών 
μας στις πληγείσες περιοχές. Με 
εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, υλο-
ποιούμε κρίσιμα έργα υποδομών 
που θωρακίζουν τις τοπικές κοι-
νωνίες από μελλοντικές φυσικές 
καταστροφές». 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Τα πρόσωπα και 
οι στόχοι της νέας 

Διοίκησης του Συνδέσμου 
Ημερησίων 

Περιφερειακών Εφημερίδων
Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοίκηση του Συνδέσμου 

Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, που ανέδειξε η 
εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του. Οι 
εργασίες της πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, σε καλό και 
δημιουργικό κλίμα, το Σάββατο 16 Ιουνίου σε κεντρικό ξενο-
δοχείο της Αθήνας.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΗΠΕ 
είναι:

Πρόεδρος: Ευάγγελος Αθανασίου (Νέοι Αγώνες, Ηπεί-
ρου), Αντιπρόεδρος: Ελένη Διαφωνίδου (Εμπρός Ξάνθης), 
Γραμματέας: Γιώργος Κατσαίτης (Καθημερινή Ενημέρωση, 
Κερκύρας), Ταμίας: Κωνσταντούλα (Νάντια) Σαμαρά (Συ-
νείδηση, Αγρινίου) και Κοσμήτορας: Παρασκευάς Περάκης, 
(Χανιώτικα Νέα).

Ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. εκλέχτηκαν οι Κων/
νος Μπούθας (Ημερησία Βέροιας), Χριστιάνα Χιώτη (Λακω-
νικός Τύπος) και Εμμανουήλ Λασκαράκης (Γνώμη Αλεξαν-
δρούπολης).

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι Εμμανουήλ 
Χαλκιαδάκης (Ρεθεμνιώτικα Νέα) και Νατάσα Βαφειάδου 
(Παρατηρητής της Θράκης).

Στην ιεράρχηση των επιλογών της νέας Διοίκησης για τη 
διετία της θητείας της 2018-2020, ξεχωρίζουν:

-Η αναβάθμιση του περιφερειακού Τύπου, η ισχυροποίη-
ση, η διεύρυνση του Συνδέσμου και η ψηφιακή αναβάθμιση 
της συνεργασίας των μελών του.

-Η ωρίμανση της εγκεκριμένης από παλαιότερες και 
την πρόσφατη Γενική Συνέλευση, πρόταση για την ίδρυση 
Επιμελητηρίου στον χώρο του Τύπου και της Μαζικής Επι-
κοινωνίας.

-Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος για την κα-
τάρτιση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

-Η παρακολούθηση της προσφυγής του ΣΗΠΕ για το φό-
ρο 2% επί του τζίρου των περιφερειακών εφημερίδων

-Η αποκατάσταση της διεθνούς παρουσίας του ΣΗΠΕ 
στο πλαίσιο λειτουργίας της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερί-
δων και Εκδοτών Ειδήσεων (WAN-IFRA), της οποίας είναι 
παλαιό μέλος.

Αρχίζει την Δευτέρα 25 Ιουνίου 
το Θερινό Αρχαιολογικό Σχολείο

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας στα πλαίσια του Πρωτοκόλ-
λου Συνεργασίας με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, θα υλοποιήσει το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα  «Θερινό Αρχαιολογικό Σχολείο» την εβδομάδα από 25 έως 29 Ιουνίου 
2018. Τριάντα μαθητές Λυκείων του νομού μας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
στις ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας στον αρχαιολογικό χώρο του ανα-
κτόρου των Αιγών. Με την καθοδήγηση των αρχαιολόγων, οι μαθητές θα γνωρίσουν 
το κορυφαίο μνημείο συμμετέχοντας στις εργασίες αναστήλωσής του.

Διευρύνεται η δυνατότητα 
ρύθμισης οφειλών προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία 
σε έως και 120 δόσεις

Υπογράφηκε από την Υπουργό Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και 
τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο και δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, απόφα-
ση με την οποία διευρύνεται η δυνατότητα 
ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία σε έως και 120 δόσεις.

Με την απόφαση:
• Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ί-

σχυαν μέχρι σήμερα για τη ρύθμιση οφει-
λών ύψους έως 50.000 ευρώ επεκτείνο-
νται και για ρύθμιση οφειλών έως 125.000 
ευρώ (για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτω-
χευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμε-
νους, δικηγόρους, αγρότες).

• Καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις για ρύθμιση οφειλών και άνω των 
125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα χω-
ρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπα-
σχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες).

• Επεκτείνεται για όλους (φυσικά πρό-
σωπα με πτωχευτική ικανότητα π.χ. εμπό-
ρους, νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα 
χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπα-
σχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες) η δυ-

νατότητα ρύθμισης και για τις οφειλές που 
γεννήθηκαν έως και την 31-12-2017 αντί 
της 31-12-2016 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Τα ευεργετήματα για όσους οφειλέτες 
ενταχθούν στη ρύθμιση έχουν ως εξής:

- Η οφειλή μπορεί να αποπληρωθεί σε 
έως και 120 δόσεις.

- Διαγράφονται οι προσαυξήσεις και 
οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής έως και 
85%.

- Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι 
και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο-
λής.

- Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών 
μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακι-
νήτων του οφειλέτη.

Η σημαντική αυτή διεύρυνση της δυ-
νατότητας ρύθμισης οφειλών προς τα α-
σφαλιστικά ταμεία θα διευκολύνει τους ο-
φειλέτες να παραμείνουν ενταγμένοι στο 
δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, 
ενισχύοντας παράλληλα τα δημόσια έσο-
δα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε το διήμερο των ενημερωτικών 
εκδηλώσεων για την προστασία από τα κουνούπια
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 20 

Ιουνίου 2018 από τον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας η 
Ευαγγελία Νικ. Καψαλιάρη σε 
ηλικία 84 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 20 

Ιουνίου 2018 από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαρά-
δρας ο Δημήτριος Κων. Σκου-
μπόπουλος σε ηλικία 78 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

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

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν 
να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6980 683443.

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας θείας

ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΗ

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

Η νύφη, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, α-
δελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Αντίγραφο της Θαυματουργής 
Εικόνος της Παναγίας 

της Βημματαρίσσης στο 
Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας
Τη Δευτέρα 25 

Ιουνίου στις 6:00 
μ . μ .  μ π ρ ο σ τά 
στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό 
Βεροίας θα γίνει 
υποδοχή αντιγρά-
φου της Θαυμα-
τουργής Εικόνος 
της Παναγίας της 
Βημματαρίσσης 
από την Ιερά Με-
γίστη Μονή Βα-
τοπαιδίου Αγίου 
Όρους.

Την Ιερά Εικό-
να θα κομίσει ο 
καθηγούμενος της Ιεράς Μ.Μ. Βατοπαιδίου αρχιμανδρί-
της Εφραίμ.

Συνάντηση πραγματοποίησε 
το πρωί της Τετάρτης 13 Ιουνίου αντιπροσωπεία 

του ΠΤΟΣ με τον Μητροπολίτη Bεροίας, Ναούσης 
& Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Στην συναντηση στο γραφειο του Μητροπολιτη τεθηκαν ζητηματα που αφορουν 
τα εκκλησιαστικα δρωμενα στο χωριο .Ιδιαιτερα συζητηθηκε το θεμα της τέλεσης 
των Λειτουργιών Μεγάλης Εβδομάδας - Πάσχα σε ωρες που ανταποκρινονται στην 
ιδιαζουσα μορφη ενός ορεινου τουριστικου χωριου και με αναλογης εκτασης χρονι-
κη διαρκεια των αντιστοιχων λειτουργιων.Επισης συζητηθηκε το καιριο ζητημα της 
αποκαταστασης ,με πρωτοβουλια της Εκκλησίας, της θερμανσης (δωρεα κατοικων 
το 2008) στον Ι.Ν. των Αγίων Αποστόλων μετα την κλοπη τους προ διετιας.Τελος ανα-
φερθηκε το θεμα της παραχώρησης του μικρου σπιτιου της εκκλησιας στον προαύλιο 
χώρο του Ι.Ν. των Αγίων Αποστόλων σε ιερέα ώστε να διαμένει,ολο το καλοκαιρι, στο 
χωριό και να τελεί όλες τις λειτουργίες.Ολα τα παραπανω ζητηματα ο Σεβασμιοτατος 
υποσχεθηκε να τα μελετησει με θετικο πνευμα και να τοποθετηθει συντομα σε συνερ-
γασια παντα με την εκκλησιαστικη επιτροπη του χωριου..

Παραλληλα ο ΠΤΟΣ προσκαλεσε επισημα τον Σεβασμιοτατο να ιερουργησει στο 
χωριο ,οποτε αυτος κρινει εφικτο.

Με εκτίμηση ΠΤΟΣ

30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου
Πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Στενημάχου 
με λατρευτικές εκδηλώσεις και εμποροπανήγυρη 

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, στο Στενήμαχο, πανηγυρί-
ζει την μνήμη των Αγίων, το διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής και λατρευτικής πανηγύρεως , στον αύλειο 
χώρο του Ιερού Ναού το διήμερο 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και εμπο-
ροπανήγυρις.

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων θα παραμένει ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια 
του διημέρου από τις 7:00 έως τις 23:30.

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση τα ιερά λείψα-
να των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.



Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. η 
οποία αποτελεί το δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο 
εκπροσώπησης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών 
Περιορισμένης Ευθύνης, οδεύει προς την τρίτη της 
τριετία. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, που αποτελεί 
ομπρέλα των Κοι.Σ.Π.Ε. οι οποίοι επιχειρούν συλ-
λογικά και δρουν ταυτόχρονα ως Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας, ήταν τα τελευταία τρία χρόνια ο Ημαθιώτης  
Ιατρός Εργασίας, Σωτήρης Κουπίδης. 

Στις πρόσφατες εκλογές της Ομοσπονδίας, στις 
16 Ιουνίου 2018, ο κ. Κουπίδης επανεκλέχθηκε πρόε-
δρος για δεύτερη θητεία. 

Τον βρήκαμε στο Foyer της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών, το οποίο λειτουργεί ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας 
«Δεσμός» και μας έδωσε μια  ενδιαφέρουσα συνέ-
ντευξη. 

Τι σηματοδοτεί η επανεκλογή σας στην Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία;

Εκλέχτηκα πρόεδρος σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο 
με πολύ φιλότιμους και εργατικούς συνεργάτες και 
πάνω από όλα συνοδοιπόρους και φίλους. Προέχει 
η συστηματική εργασία και η κοινή προσπάθεια για 
την εμπέδωση του θεσμού των Κοινωνικών Συνεται-
ρισμών, για την περαιτέρω ανάπτυξη τους και για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους. 

Όλα τα παραπάνω έχουν έναν και μόνο στόχο. 
Την ενίσχυση της εργασίας και την εξασφάλιση νέων 
θέσεων εργασίας για άτομα με σοβαρά προβλήματα 
ψυχικής υγείας. Ακόμα και αν στην πρώτη τριετία 
έγιναν λάθη, στην δεύτερη τριετία δεν συγχωρούνται. 
Τέλος η περαιτέρω ενότητα μεταξύ των Κοι.Σ.Π.Ε. και 
η διαφανής και δημοκρατική λειτουργία τους θα είναι 
στην κορυφή των θεμάτων και των προτεραιοτήτων 
του νέου Δ.Σ.   

Τι ακριβώς είναι η Ομοσπονδία και τι κάνουν 
τα  μέλη της;

Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. είναι σήμερα το μοναδικό δευ-
τεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης στον χώρο της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη χώρα. Η 
μεγάλη οικογένεια των Κοι.Σ.Π.Ε., το Κοινωνικό Συ-
νεταιριστικό Κίνημα των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοι-
νωνικά προβλήματα αριθμεί σήμερα 28 Κοινωνικούς 
Συνεταιρισμούς Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα και 3 πρω-
τοβουλίες σύστασης νέων. Περαιτέρω αριθμεί πάνω 
από 3100 συνεταιριστές εκ των οποίων οι 1500 είναι 
άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Είναι 
ένα μαζικό κίνημα στο οποίο εργάζονται 540 άτομα, 
με τους 320 να είναι εργαζόμενοι με αναπηρία και 
μειονεξία στην εργασία. 

Ο κύκλος εργασιών των Κοι.Σ.Π.Ε. ανήλθε το έτος 
2016 σε 4.220.700 ευρώ, έναντι 3.506.000 ευρώ το 
2015 και το 2017 από τα προσωρινά στοιχεία φαί-
νεται να ξεπερνά τα 4.800.000 ευρώ χωρίς επιχορη-
γήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα μεγάλο 
οικοσύστημα στον χώρο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας, το οποίο πέρα από την εργασία, παράγει 
και κοινωνική υπεραξία.

Εννοείτε θέσεις εργασίας για άτομα 
με προβλήματα ψυχικής υγείας τα ο-
ποία, υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν απο-
κλεισμένοι από τον χώρο εργασίας;

Ακριβώς! Οι Κοι.Σ.Π.Ε. τοποθετούν το 
θέμα της εργασίας στην ουσιαστική του 
διάσταση. Η εργασία είναι δικαίωμα και όχι 
μόνο θεραπεία. Καταγράφουν λοιπόν και 
κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ψυχικά 
ασθενών ως κοινωνικών υποκειμένων με 
θετικό τρόπο. Αποτελούν επίσης μια πρότα-
ση πολιτισμού, αφού μια κοινωνία χαρακτη-
ρίζεται από τη μεταχείριση που επιφυλάσσει 
στους πιο αδύναμους πολίτες της, οι οποίοι 
λόγω κοινωνικής θέσης ή ελλειμματικότητας 
αδυνατούν να ενσωματωθούν αυτόνομα 
στον κοινωνικό ιστό και να επιτελέσουν τον 
κοινωνικό τους ρόλο. 

Περαιτέρω, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 
αποτελούν ένα συντελεστή ποιότητας στην κοινωνική 
ανάπτυξη και συνοχή, φιλικό στα πρόσωπα που μει-
ονεκτούν και τα οποία βρίσκονται σε συνθήκες απο-
κλεισμού, ή έχουν έλλειμμα δεξιοτήτων, μαζί βέβαια 
με ειδικές ικανότητες, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί 
και δεν έχουν βρει άλλα πεδία ευκαιριών. Μέσα όμως 
από τους Κοι.Σ.Π.Ε. συμβαίνει και κάτι ακόμα.

Παράγεται ιδεολογική, εργασιακή και επιστημο-
νική υπεραξία και αυτό είναι εξόχως σημαντικό διότι 
σήμερα που απειλούνται όλοι, ως πολίτες, ως ερ-
γαζόμενοι, ως κοινωνικά και πολιτικά υποκείμενα 
αλλά και ως υπάρξεις, οι ψυχικά ασθενείς, πλήττονται 
πρώτοι και περισσότερο. 

Βρισκόμαστε στο φουαγιέ της Στέγης το οποίο 
λειτουργεί πλέον το ημαθιώτικο μέλος σας, μετά 
από μια εξαιρετική ανακαίνιση… Τι έχετε να πείτε 
για τον τοπικό Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός»; 

Ο Δεσμός Ημαθίας είναι ένας νέος σχετικά Συνε-
ταιρισμός, καθώς ιδρύθηκε μόλις το 2014. Αποτελεί 
έναν από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους Κοι.
Σ.Π.Ε. Και αυτό δεν έγινε φυσικά τυχαία. Έγινε από 
την αγάπη και το μεράκι πολλών ανθρώπων με επι-
κεφαλής τον έγκριτο ψυχίατρο και αγαπητό συνάδελ-
φο κ. Γραμματικόπουλο στη θέση του προέδρου. Η 
όλη προσπάθεια ενισχύθηκε από την πρώτη ημέρα 
από ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας που 
σήμερα πολλοί από αυτούς είναι εργαζόμενοι του. 
Υποστηρίχθηκε από επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
που στην περιοχή της Ημαθίας δεν είναι πολλοί. 
Τέλος υποστηρίχθηκε και από φορείς όπως ο Σ.Ο.Φ.
Ψ.Υ. Ημαθίας, αλλά και ο Δήμος Βέροιας.

Την συνεισφορά του Δήμου Βέροιας στο πρωτό-
τυπο και καινοτόμο εγχείρημα της δημιουργίας και 
υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχείρησης, ανέδειξε 
πρόσφατα ο Δήμαρχος Βέροιας στο 3ο Συνέδριο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η 
Ομοσπονδία μας στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 2018. 

Πέραν της σημαντικής αυτής στιγμής, η πιο ό-
μορφη στιγμή στο συνέδριο ήταν η πρεμιέρα ενός 

ιδιαίτερου και μοναδικής αξίας και αισθη-

τικής νέου προϊόντος του 
Κοι.Σ.Π.Ε. Δεσμός. Μετά 
τη λειτουργία του πανέ-
μορφου café Foyer που 
μας φιλοξενεί, ο Δεσμός 
δημιουργεί πορτραίτα με 
μία ιδιαίτερη τεχνική επε-
ξεργασίας του ξύλου στο 
εργαστήριο που έχει α-
ναπτύξει. Αξίζει να δείτε 
ενδεικτικά πορτραίτα στο 
εκθετήριο του Foyer και 
να παραγγείλετε το δικό 
σας, στέλνοντας απλά μία 
φωτογραφία της αρεσκεί-
ας σας στον Κοι.Σ.Π.Ε.  

Δεν θα μπορούσα-
με να παραβλέψουμε κ. 
Κουπίδη και την πολι-

τική σας δράση… Να θυμίσουμε ότι ήσασταν υ-
ποψήφιος στην Ημαθία με το Ποτάμι, στις εθνικές 
εκλογές του 2015 και μάλιστα πρώτος σε ψήφους. 
Πόσο νερό έχει κυλήσει από τότε μέχρι το…Κίνη-
μα Αλλαγής;

Το Ποτάμι ως νεοπαγής πολιτικός σχηματισμός 
εμφάνισε από νωρίς σημάδια πολιτικής απειρίας. 
Σε πολλά πράγματα έγιναν γρήγορα βήματα. Βια-
στήκαμε για παράδειγμα να πάρουμε θέση για το 
Μακεδονικό ζήτημα, πριν καν δούμε το περιεχόμενο 
της συμφωνίας. Σε άλλα πάλι πράγματα αδρανήσα-
με χαρακτηριστικά, έως εγκληματικά θα έλεγα. Για 
παράδειγμα δεν αναχαιτίσαμε με σκληρό και 
αποφασιστικό τρόπο τις αβάσιμες αλλά και 
άδικες προσωπικές επιθέσεις εναντίον του 
Σταύρου Θεοδωράκη που τον παρουσίαζαν 
ως το αγαπημένο παιδί συστημικών οικονο-
μικών παραγόντων. Και μάλιστα οι κατηγο-
ρίες να πηγάζουν από τους πιο συστημικούς 
παίκτες του πολιτικού σκηνικού τα τελευταία 
30 χρόνια.

Τα αποτέλεσμα της ανωριμότητας μας 
και των αδυναμιών μας το βιώσαμε σκληρά 
και βέβαια υπεστήκαμε γρήγορη φθορά. Το 
Ποτάμι πολεμήθηκε λυσσαλέα για να μην 
καταλάβει ποτέ τη θέση για την οποία δημι-
ουργήθηκε στο πολιτικό μας στερέωμα. Τον 
πολιτικό φορέα που θα αποτελούσε τη βάση 
και το ορμητήριο των νέων ιδεών, των νέων 
ανθρώπων του μόχθου και της παραγωγής, 
αυτών που επιζητούν τις μεταρρυθμίσεις και 
την πρόοδο της κοινωνίας μας. 

Βλέπετε, εμείς δεν ήμασταν επαγγελματίες 
πολιτικοί και ούτε δεχτήκαμε να μας «ξεβλα-
χέψουν» - για να χρησιμοποιήσω έναν όρο 
επικαιρότητας – διάφοροι επαγγελματίες πολι-
τικοί ή έμπειροι κομματάρχες παλαιάς κοπής.

Το Ποτάμι έπρεπε αλλά δεν μπόρεσε να 
πρωταγωνιστήσει στην συμπόρευση όλων 
των προοδευτικών, δημοκρατικών και με-

ταρρυθμιστικών δυνά-
μεων της χώρας. Τελικά 
στο εγχείρημα της ανα-
σύστασης του Κεντρώ-
ου χώρου, ο δικός μας 
μεταρρυθμιστικός λόγος 
σχεδόν εξαχνώθηκε με 
ευθύνη όλων μας, αλλά 
κυρίως από την επικρά-
τηση παλαιών, δοκιμα-
σμένων και πρωτίστως 
παλαιοκομματικών μηχα-
νισμών από άλλους. Για 
τον λόγο αυτό σήμερα τα 
περισσότερα εναπομεί-
ναντα στελέχη και φίλοι 
του Ποταμιού αισθά-
νονται από άβολα έως 
αμήχανα. Αρκετοί είμα-
στε πλέον ψυχολογικά 
απομακρυσμένοι.

Τι έχετε να πείτε για 
την συμφωνία με τα 
Σκόπια που υπογράφη-
κε στις Πρέσπες;

Ως Έλληνας, θα σας 
έλεγα ότι μία επίλυση του 
χρονίζοντος προβλήμα-
τος θα ήταν προς όφελος 
της σταθερότητας της πε-

ριοχής με την ένταξη των γειτόνων στην οικογένεια 
της Ε.Ε. Ως Μακεδόνας θα σας έλεγα ότι οποιαδή-
ποτε λύση θα έπρεπε να περιλαμβάνει ένα ιστορικό 
συμβιβασμό στη βάση αμοιβαίων υποχωρήσεων. Ως 
Πόντιος του οποίου οι παππούδες ξεριζώθηκαν από 
τις εστίες τους και έχοντας επίγνωση όλης της ιστο-
ρίας μας, θα σας έλεγα ότι οποιαδήποτε λύση χρει-
αζόταν μελέτη, επιστημονική τεκμηρίωση και ισχυρή 
πολιτική νομιμοποίηση.  

Στην συμφωνία, πέραν του ονόματος, τα υπό-
λοιπα (γλώσσα, ιθαγένεια, εθνότητα) παντρεύονται 
με καταστροφικό τρόπο για τη γενιά μας, για τους 
προγόνους μας, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας, τα 
οποία εύχομαι να μην κληθούν στο μέλλον να υπε-
ρασπιστούν τα σύνορα μας. Δεν φοβόμαστε τους 
Σλαβομακεδόνες σήμερα. Αλλά ποια θα είναι τα συμ-
φέροντα των μεγάλων και ισχυρών στο μέλλον; Ποιες 
θα είναι οι ευρωπαϊκές σχέσεις σε 30 χρόνια από σή-
μερα; Πως θα είναι τα συμφέροντα και οι συσχετισμοί 
όχι μόνον στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, αλλά και 
στην ευρύτερη γειτονιά μας (π.χ. Τουρκία, Αλβανία 
αλλά και Ρωσία);  Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Θεσ-
σαλονίκη μας ήταν ανέκαθεν και θα συνεχίσει να είναι 
η πύλη της Ανατολής και πολλοί ισχυροί επιθυμούν 
αυτή την πύλη. 

Συνοψίζοντας θα σας έλεγα ότι δεν συμφωνώ ούτε 
στην ουσία, δηλαδή στο περιεχόμενο της συμφωνίας 
που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο, αλλά ούτε και στη 
διαδικασία νομιμοποίησης και επικύρωσης που ακο-
λουθείται.  
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Επανεκλέχθηκε Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Κοι.Σ.Π.Ε. ο ημαθιώτης γιατρός Σωτήρης Κουπίδης

- Συνέντευξη στο ΛΑΟ για τη δράση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών, τον «Δεσμό» Ημαθίας, το Ποτάμι και το ΚΙΝ.ΑΛ. και τη συμφωνία με τα Σκόπια

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στον αγαπημένο μας εγγονό ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΟΥΛΑΛΑ 

του Γεωργίου, μαθητής της Β΄ τάξης του 4ου ΓΕΛ Βέροιας 
που πρώτευσε και πέτυχε γενικό βαθμό 19,9 και του ευ-
χόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες.

Ο παππούς Δημήτρης
Η γιαγιά Θωμαή
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Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου
Ψυχαγωγική εκδήλωση της Πρωτοβουλίας 

για το Παιδί
στις «Φλαμουριές»

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί διοργανώνει και εφέτος την τακτική 
ψυχαγωγική της εκδήλωση στο Κέντρο «Φλαμουριές», τη Δευτέρα 
25 Ιουνίου 2018, με ώρα έναρξης 7:30 μμ. Την εκδήλωση θα κα-
λύψουν μουσικά με ένα ποικίλο και πλούσιο ρεπερτόριο εθελοντές 
- καλλιτέχνες  του Οργανισμού, σε ένα πρόγραμμα με παραδοσιακά 
και λαϊκά τραγούδια. Τη βραδιά θα ανοίξει το τρίο Filippos Glee και 
στο κύριο μέρος θα παίξουν και θα τραγουδήσει η μπάντα των φίλων 
του Παρασκευά Κρομλίδη. Στην τιμή συμμετοχής των 10€ συμπερι-
λαμβάνεται κρύο πιάτο και ποτά-αναψυκτικά, γλυκό και επιδόρπιο.

Η εφετινή εκδήλωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 χρόνων 
ζωής και δράσης της Πρωτοβουλίας. Μέσα στο χρονικό αυτό διά-
στημα φιλοξενήθηκαν δεκάδες παιδιά και δέχθηκαν τις υπηρεσίες 
των Δομών της εκατοντάδες συνάνθρωποι σε ανάγκη. Τα έσοδα θα 
διατεθούν στη συνέχιση αυτού του έργου. 

Το Δ.Σ. καλεί το κοινό να προσέλθει και να χαρεί την επέτειο, 
διασκεδάζοντας στο δροσερό και φιλόξενο περιβάλλον των «Φλα-
μουριών»!

Την Κυριακή 24 Ιουνίου
«Στα χνάρια των Σταυραετών» 
στο Δημοτικό Σχολείο Πατρίδας 

-Με ομιλίες, θεατρική παράσταση 
και έκθεση αγιογραφίας

Η Ιερά Μητρόπολη Βέροιας , Νάουσας και Καμπανίας, η αρχιερατική περι-
φέρεια Δοβρά και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» 
στα πλαίσια των 24ων Παυλείων διοργανώνουν εκδήλωση στον αύλειο χώρο 
του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας, την Κυριακή 24 Ιουνίου στις 8.00 μ.μ.  με 
θέμα: «Στα χνάρια των Σταυραετών».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
20.00 Πέρας προσέλευσης 
Έναρξη εκδήλωσης και ευλογία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.
Χαιρετισμός του προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας, Δημοτι-

κού Συμβούλου Δ. Βέροιας και προέδρου της Σ.ΠΟ.Σ. Μακεδονίας κ. Αντώνη 
Καγκελίδη.

Θεματική σύντομη ομιλία του κ. Φώτιου Κουτσουπιά.
Θεατρική παράσταση του νεοιδρυθέντος τμήματος του Ευστάθιου Χωραφά 

με τίτλο: «Ο γιατρόν έτον μαϊμού».
Παρουσίαση χορευτικών τμημάτων Κρητικών και Ποντικών σε μια συγκινη-

τική και πρωτοποριακή εμφάνιση που μόνο ο Ευστάθιος Χωραφάς παρουσι-
άζει. Απονομή τιμητικών διακρίσεων από τον Μητροπολίτη μας και τον πρό-
εδρο του Συλλόγου Πατρίδας. Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Σύλλογος 
Αγιογράφων και Φίλων Βυζαντινής τέχνης της Ι. Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας «Γεώργιος Καλλιέργης» θα 
παρουσιάσει σημαντικά έργα βυζαντινής αγιογραφίας. Είσοδος ελεύθερη.

Το Σάββατο 23 Ιουνίου
Θα ανάψουν και φέτος οι φωτιές 

στον Άγιο Βλάση της Κυριώτισσας
Μπροστά 

σ τ ο ν  Ά γ ι ο 
Βλάσιο, στη 
γειτονιά της 
Κυριώτισσας,  
θα ανάψουν 
κι εφέτος οι 
Φωτιές, στην 
οδό Γρηγορί-
ου Ξενοπού-
λου.

Το Σάββα-
το 23 Ιουνί-
ου, στις 9:30 
το βράδυ, η 
δημιουργική 
ο μ ά δ α  τ η ς 
«Κίνησης Πο-
λιτών για την Αισθητική και την Αρχαιολογική Προστασία τής ΚυριώΤισσας» οργάνω-
σαν και παρουσιάζουν δράσεις που συνδέονται με την περιοχή, το τοπικό γλωσσάρι 
και τη μνήμη της πόλης.

Το πρόγραμμα της βραδιάς:
-Τάρζαν & Ζόρρο  (Ταινία μικρού μήκους. Παραγωγή: Κίνηση Πολιτών Κυριώτισ-

σας)
-Το πρόβολο του Αη-Βλάση  (Αφήγηση από τον Ανδρέα Μαρολαχάκη)
-Του καζίκ’ τής θχεια-Ρήνας  (Θεατρική παράσταση στο τοπικό γλωσσάρι)
-Φωτιές του Αγιαννιού
Μουσικό Πρόγραμμα
ΚυριώΤισσας Ουτοπία 2018 / Δημιουργική Ομάδα: Κίνηση Πολιτών ΚυριώΤισσας 

(Αγγέλογλου Γιάννης, Ασικίδου Τασούλα, Γατοπούλου Μαρία, Ζορμπάς Άγγελος, Και-
σαρίδης Γιάννης, Καισαρίδου Μάγδα, Καρανίκα Αικατερίνη, Κατάκη Βίκυ, Κωστοπού-
λου Ειρήνη, Μαρολαχάκης Ανδρέας, Μπαλτζή – Μούμουγλου Ελένη, Μπουρντένας 
Αργύρης, Σαββαΐδης Γιάννης, Σούμπουρος Νίκος, Τζιμηροπούλου Βίκυ, Τσαφή Βασι-
λική, Τσαφής Δημήτρης, Τσίγκα Μαρία  -  Μουσικός: Ευθυμιάδης Θεόφιλος).

Η Κίνηση Πολιτών ευχαριστεί τον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα και τις ψηφιακές εκτυ-
πώσεις «Τελεία design» (Γ. Τσαμήτρος) για την υλικοτεχνική τους υποστήριξη, καθώς 
και την ταβέρνα «Πλάτανος» (Α. και Σ. Μουστάκας) και το κατάστημα αθλητικών ει-
δών «Sport Mania» (Μ. Μαρολαχάκης) για την οικονομική τους ενίσχυση.

«e- loan by winbank»
Νέο ψηφιακό δάνειο από 

την Τράπεζα Πειραιώς 
Η Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπόρος σε θέματα εξελιγμένης τεχνολογίας και ψηφια-

κών υπηρεσιών προσφέρει, πρώτη στην Ελληνική Τραπεζική αγορά, ένα καινοτόμο 
προϊόν το: e- loan by winbank.

Το νέο προϊόν εισάγει την ηλεκτρονική τραπεζική  στην  χορήγηση καταναλωτικών 
δανείων, με απλές και γρήγορες διαδικασίες που δεν απαιτούν την παρουσία του πε-
λάτη στην Τράπεζα.

Με το e-loan ο πελάτης, καταχωρεί ηλεκτρονικά την αίτησή του, υπογράφει ψηφι-
ακά τη σύμβαση και εκταμιεύει το  δάνειό του εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, από 
τον χώρο του και στον χρόνο που επιθυμεί.

Το e-loan προσφέρεται και διεκπεραιώνεται αποκλειστικά  μέσω της winbank, με 
ανταγωνιστικά προϊοντικά χαρακτηριστικά και  δώρο 20.000 yellows με την εκταμίευσή 
του στα Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow.

Η Τράπεζα Πειραιώς, παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην στρατηγική 
κατεύθυνση του ψηφιακού της μετασχηματισμού και  με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση 
των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, προσφέρει στους πελάτες ψηφιακές λύ-
σεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr/el/
idiwtes/daneia/katanalotika-daneia
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Του Μακάριου 
Β. Λαζαρίδη*

Η συμφωνία του κ. 
Τσίπρα είναι μια κα-
κή συμφωνία για τη 
χώρα. Είναι μια συμ-
φωνία δυστυχώς, ε-
πιζήμια για τα εθνικά 
μας συμφέροντα. Ένα 
αποτέλεσμα διαδοχι-

κών υποχωρήσεων της ελληνικής Κυβέρνησης, 
που τα έδωσε όλα και δεν πήρε, ουσιαστικά, 
τίποτα.

 Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Κότζιας αποδέχθηκαν 
ότι πρακτικά το erga omnes – δηλαδή ένα όνομα 
για όλες τις χρήσεις – δεν θα εφαρμοστεί. Και αυ-
τό διότι αποδέχθηκαν τη «μακεδονική γλώσσα» 
και τη «μακεδονική εθνότητα». Και, ταυτόχρονα, 
δεν διασφάλισαν ένα σημαντικό δεδομένο που 
κατοχυρώσαμε στο Βουκουρέστι το 2008. Να 
προηγηθεί η συμφωνία της πρόκλησης της Π-
ΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. 

 Για πρώτη φορά, η Ελλάδα αναγνωρίζει 
στους βόρειους γείτονές μας τη «μακεδονική» 
εθνότητα και γλώσσα. Ένα γεγονός που έρ-
χεται σε ευθεία αντίθεση με το εθνικό αίσθημα 
της πλειοψηφίας των Ελλήνων. Και σε αυτήν 
τη χρονική συγκυρία, προσφέρει έδαφος σε πε-
ριθωριακά στοιχεία να πλειοδοτήσουν σε ένα 
ψευδεπίγραφο εθνικισμό. Εξάλλου, δυστυχώς, 
αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.  

Πρέπει άμεσα να δούμε πως θα επουλώσου-
με τις πληγές μας ως χώρα. Δεν χρειάζεται να 
ανοίξουμε ακόμα μία, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. 

Η  προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι να 
συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη διαφύ-
λαξη της ενότητας του ελληνικού λαού.  Όπως 
έχει τονίσει επανειλημμένα ο Πρόεδρός μας κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν θα διχάσουμε τους 
Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς». 

 Για να υποστηρίξει τη συμφωνία που ο ίδιος 
φέρνει, ο κ. Τσίπρας δεν διστάζει να κάνει αυτό 
που ξέρει ίσως καλύτερα από τον καθένα: Να 
ψεύδεται. 

Ούτε από το ελληνικό ούτε από 
το αγγλικό κείμενο προκύπτει ότι 
η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιεί 
αμετάφραστο τον όρο  «Severna 
Makedonija», όπως ψευδώς υπο-
στήριξε  ανακοινώνοντας τη συμφω-
νία ο κ. Τσίπρας. Το όνομα το οποίο 
συμφωνήθηκε είναι «Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας» (Republic 
of North Macedonia) ή στη σύντο-
μη εκδοχή του «Βόρεια Μακεδονία» 
(North Macedonia) - (άρθρο 1 παρ 
3α). 

Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμμέ-
νος στην προσπάθειά του να πα-
ραπλανήσουν για ακόμη μια φορά 
τον ελληνικό λαό δεν διστάζουν να 
παραπλανούν με κάθε ευκαιρία. Α-
νάμεσα σε αυτά που υπογράμμι-
σε ο πρωθυπουργός είναι ότι με 
τη συμφωνία «παίρνουμε πίσω τη 
Μακεδονία και την ιστορία της». 
Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η 
πραγματικότητα τον διαψεύδει. Στο 
άρθρο 7 αναφέρεται ότι κάθε χώρα 
θα ερμηνεύει τον όρο «Μακεδονία» 

και «Μακεδόνας» κα-
τά βούληση. Άρα, πως 
ακριβώς «παίρνουμε 
πίσω τη Μακεδονία και 
την ιστορία της»;

Μια ακόμη έντονα 
προβληματική έως εξω-
φρενική πτυχή της συμ-
φωνίας του κ. Τσίπρα 
βρίσκεται στο άρθρο 8 
(παρ. 5), όπου αναφέ-
ρεται ότι θα συσταθεί 
διεπιστημονική επιτρο-
πή, η οποία θα εξετάσει 
τον τρόπο διδασκαλίας 
της Ιστορίας και των δύο 
χωρών, ώστε να αρ-
θούν αλυτρωτικές ανα-
φορές. Mε άλλα λόγια, 
αυτή  η επιτροπή δεν 
θα εξετάσει μόνο τον 
τρόπο διδασκαλίας της 
ιστορίας των Σκοπίων, 
αλλά και της Ελλάδας. 
Κοινώς: Η Κυβέρνηση 
Τσίπρα - Καμμένου με 
το άρθρο αυτό αποδέ-
χεται ότι και η Ελλάδα 
θα πρέπει να ελεγχθεί 
για πιθανή αλυτρωτική 
προπαγάνδα στην ιστο-
ρία που διδάσκονται τα 
παιδιά στα σχολεία.

Επί της ουσίας, με 
αυτή την απαράδεκτη 
και επιζήμια συμφωνία, 
η Ελλάδα αναγνωρίζει 
«μακεδονική» γλώσσα 
και εθνότητα ενώ πα-

ράλληλα προεξοφλείται η συναίνεσή μας για να 
ενταχθεί η ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Και το αντάλλαγμα 
για όλα αυτά είναι μια «υποσχετική» από πλευ-
ράς των γειτόνων μας. Οι Έλληνες αξίζουμε 
πολύ καλύτερα! 

*Σύμβουλος Επικοινωνίας Προέδρου Νέας 
Δημοκρατίας

Χάθηκαν 
κλειδιά

Χάθηκε κλειδί ασφαλείας στην πλατεία Αγ. Αντωνίου 
ή στην οδό Βενιζέλου. 

Όποιος τα βρει ας τα φέρει στα γραφεία της εφημε-
ρίδας, Βενιζέλου 10.

ΠΕΡΙΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή 
στη Αιάνη Κοζάνης

Η λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας, διοργανώνει ημερήσια εκδρομή 
την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 στην Αιάνη Κοζάνης, ώρα αναχώρησης 8.00 το πρωί από 
την Πλατεία Ελιάς και λίγο αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου.

Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ και επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της 
Αιάνης. Αναχωρούμε για την περιοχή Βελβεντού όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό. 
Φθάνουμε λίγο αργότερα στη Νεράϊδα με στάση για καφέ. Επιστροφή στη Βέροια.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας 
ΑΝοίξεως 90 περιοχή Ελιάς. Είμαστε ανοικτά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 
10.30 – 12.30 το πρωί. Τηλ.: 23310 25684.

Το Δ.Σ.

ΑΔΑ: ΩΟΣΦΩ9Ο-ΨΞΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ.ΜΕΛ:36/18 
CPV: 45222000-9 

Βέροια 20-06-2018
Αρ. Πρωτ. 17127 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ» 
12. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού  250.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικο-
δομικά 

13. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45222000-9,       
Κωδικός NUTS: EL 521 
14. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτη-
σης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς 
και μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr 
με αναζήτηση στον αρ συστήματος 73227 

15. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 12-07-
2018 ημέρα Πέμπτη και  ώρα λήξης της υποβολής των προ-
σφορών 08:00 π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφο-
ρών και ώρα 10:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού.  

16. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής 
της  προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί 
τοις εκατό  για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογι-
σμού της μελέτης  σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το 
άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
προσφορά). 

17. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-

σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά. 

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Έ-
νωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-
ου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

18. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά-
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   ύψους τεσσάρων 
χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ € (4032,00€) και θα απευθύνεται 
στον Δήμο  Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 
4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 
την 12-05-2019. 

19. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 
30/7334.013 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου 
και προέρχεται από ΣΑΤΑ 

20. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλε-
σης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270)   ημερολογι-
ακές ημέρες. 

21. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασ-
σον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις 
προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 
του Ν.4412/16). 

22. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. 

 Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  
 Αθανάσιος Σιδηρόπουλος  

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

Bέροια, 15-6-2018       
Αρ. Πρωτ.:2405       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγγραφές παιδιών στους Δημοτικούς  

Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ
Το Κ.Α.Π.Α. Δ. Βέροιας ενημερώνει ότι εκδόθηκε ανακοί-

νωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος προς ωφελούμενους  της Δράσης «Εναρμόνι-
ση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το έτος 
2018-2019.

Η Υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής» θα γίνεται ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 14-6-2018 έως 3-7-
2018 και ώρα 24.00 στη διεύθυνση: (http://www.eetaa.gr). Για 
τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet. 
Κάθε ωφελούμενος /η μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αί-
τηση, βάσει Α.Φ.Μ. Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει 
την υπογραφή του αιτούντος. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να 
αποσταλούν στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από 14/6/2018 έως 
3/7/2018 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς 
(courier).   Παρέχονται πληροφορίες  (ή και χρήση Η/Υ) για την 
υποβολή της ηλεκτρονικά, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δή-
μου Βέροιας και στα γραφεία του Ν.Π. 

Οι αιτούντες μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα 
της αίτησής τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 29/7/2018 και αφού λάβουν  την «αξία 
τοποθέτησης» (voucher), θα απευθύνονται για την εγγρα-
φή τους μέχρι και την 3/9/2018 στον παιδικό σταθμό της 
επιλογής τους και στα γραφεία του Ν.Π. (Ζωγιοπούλου 5,  
Βέροια) τηλ. επικοινωνίας 2331022178.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Επανεκλέχθηκε 
ο Τέλης Σιδηρόπουλος, 

πρόεδρος του νέου Δ.Σ. της 
«Πρωτοβουλίας για το Παιδί»

Μετά από τις Αρχαιρεσίες που έγι-
ναν στις 13 Ιουνίου 2018 το νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί συγκροτήθηκε σε Σώμα 
ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Αριστοτέλης Σιδηρό-

πουλος 
Αντιπρόεδρος:  Νικόλαος Καρα-

τόλιος 
Γραμματέας:  Ανδρέας Καπράρας 
Ταμίας:  Μάρθα Πασβαντίδου 
Μέλος: Εύα Ιεροπούλου 
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Νεδέλκου-Ούτα Ελένη 
2. Βήτος Αντώνιος 
3. Κατσαβού Μαριάνθη 
Ελεγκτική Επιτροπή
Μανωλίδης Γεώργιος
Ελευθεριάδου Λευκοθέα
Καπετανάκης Παναγιώτης
Αναπληρωματικό μέλος:
Γερασιμίδης Κωνσταντίνος
Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τον Δικηγορικό Σύλλογο 

Βεροίας για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων 
και τις διευκολύνσεις που παρέσχε.

Εθνικά επιζήμια η συμφωνία Τσίπρα
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Η Σχολή Ποδοσφαίρου Α.Ε.Π 
Βέροιας – «Στέφανος Γαϊτάνος» 
γνωστοποιεί τα τμήματα που 

θα λειτουργήσουν την νέα ποδοσφαι-
ρική περίοδο 2018 – 2019 σύμφωνα 
με τις ηλικιακές κατηγορίες  που ανα-
κοίνωσε η Ε.Π.Ο

ΤμήμαΕφηβικό:Γεννηθέντες2003–2004
ΤμήμαΠαιδικό:Γεννηθέντες2005–2006
ΤμήμαΠρο-παιδικό:Γεννηθέντες2007–2008
ΤμήμαJunior:Γεννηθέντες2009–2010
ΤμήμαPro-junior:Γεννηθέντες2011–2012
ΤμήμαBambini:Γεννηθέντες2013+

Οιημερομηνίεςέναρξηςτωντμημάτωνκαθώςκαι
οιπροπονητέςαυτώνθαανακοινωθούνσύντομα.

Ανανεώσεων συνέχεια στους 
Αετούς Βέροιας, που έχουν ήδη 
ανακοινώσει τη συνεργασία 

με 5 αθλητές από το περσινό ρόστερ. 
Μετά τους Κασάπη, Χρυσάφη, Ιωση-
φίδη και Τσιμτσιρίδη η διοίκηση των 
«ασπρόμαυρων» έκανε γνωστή τη 
συμφωνία και με τον Κωστή Γκεκό-
πουλο, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα 
στην άνοδο της ομάδας στην Α ΕΚΑ-
ΣΚΕΜ.

Αναλυτικά:
«ΣυνεχίζεικαιτηνέασεζόνστουςΑετούςΒέροιας

οΚώσταςΓκεκόπουλος.
Οδεύτεροςσκόρερτηςομάδαςστοπρωτάθλημα

τηςΒΕΚΑΣΚΕΜμε 459πόντους (19.1 μέσοόρο)
και εκ τωναθλητώνπουπαρά τοπιεστικόωράριο
τηςεργασίαςτουπρόσφερεταμέγισταστηνπορεία
τουσυλλόγου,θαπαραμείνειστορόστερκαιτησε-
ζόν2018/2019.

Κωστή, σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και δυ-
νατός, κοίτα να γεμίσεις τις μπαταρίες για τη νέα
χρονιά!»

Τατμήματαυποδομήςπουθα
λειτουργήσουνστηνΑΕΠΒ.

Ανανέωσε στους Αετούς Βέροιας
ο Κωστής Γκεκόπουλος

Η ποδοσφαιρική ομάδα του 
Ολυμπιακού Λουτρού ανακοί-
νωσε και παρουσίασε τον νέο 

της προπονητή για την αγωνιστική 
περίοδο 2018 - 2019,τον προπονητή  
των νικών και των μεγάλων προσ-
δοκιών ο οποίος δεν είναι άλλος από 
τον Σάκη Παγγούρα. Οι ερυθρόλευ-
κοι και ο Πρόεδρός τους Αργύρης 
Καλουσόπουλος παρουσίασαν το νέο 

τους απόκτημα σε συνέντευξη τύπου 
που δόθηκε για τον συγκεκριμένο 
λόγο.

ΟΣάκηςΠαγγούρας ανέβασε τονπήχηψηλά
απότηνπρώτητουδήλωση,υποσχόμενοςάνοδο
κατηγορίαςκαινίκεςόπωςαυτόςγνωρίζειναχαρί-
ζειστιςομάδεςμετιςοποίεςασχολείται.

Επίσηςζήτησεαπό τονΠρόεδροδυνατό team
παικτών και από τουςφιλάθλους ναστέκονται δί-
πλαστηνομάδα.

Ο Σάκης Παγγούρας,νέος προπονητής 
του Ολυμπιακού Λουτρού

Τρειςαθλήτριεςμαςθα
ταξιδέψουνστοΜινσκ της
Λευκορωσίαςωςμέλητης
Βαλκανικής ομάδας, η ο-
ποίαθασυμμετάσχειστην
τετραεθνήσυνάντηση, την
Παρασκευή(22/6).

Στους αγώνες θασυμ-
μετάσχουν αθλητές και
αθλήτριες από τηΛευκο-
ρωσία και τηνΟυκρανία,
καθώς και μικτές ομάδες
από τα Βαλκάνια και τη
Βαλτική.

ΗΣοφίαΥφαντίδου θα
πάρει μέρος στον ακοντι-
σμό, ηΛιληΑλεξούληστο
μήκοςκαιηΑνθήΚυριακο-
πούλουστα 1.500 μέτρα.
Οι τρεις αθλήτριες και ο
προπονητήςΜηνάςΚυριάκος θα ταξιδέψουν την

Τετάρτη(20/6)γιατοΜινσκ,όπουθαπλαισιωθούν
στηνυπόλοιπηβαλκανικήομάδα.

ΜετηνΒαλκανικήΟμάδαστοΜινσκ
ηΣοφίαΥφαντίδουθαμετάσχει

στονακοντισμό

Δυναμικήεπιστροφή
τηςΈφηΚολοκυθάστομήκος

ΗΈφηΚολοκυθά του ΓΑΣΑλεξανδρειας έκανε τοπρώτο της αγώναμετά τον
τραυματισμότηςκαιπήρετηπρώτηθέσημεάλμαστα6,00κιέδειξεναεπιστρέφει
δυναμικά,καθώςείχεκαιμεγαλύτεραάλματαπουήτανγιαλίγοάκυρα.

ΌπωςμαςείπεοπροπονητήςτηςΜάκηςΠάντοςηΕλληνίδαπρωταθλήτριαπέ-
ρασεμεγάληπεριπέτειαμετοντραυματισμότηςκαιέμεινεαρκετάπίσω.Τώραείναι
καλάκαιπολύσύντομαθα«κυνηγήσει»τορεκόρ.

ΕμείςναευχηθούμεναπάνεόλακαλάαφούηΕφηΚολοκυθάαποτελείβασικό
στέλεχοςτηςεθνικήςομάδαςκαιέχειναδώσειακόμηπολλά.



Με ομαλότητα ολοκληρώθηκε η 
τέταρτη και προτελευταία ημέρα 
του Veria Basketball Camp 

2018. Οι νεαροί αθλητές αφού έκαναν 
το καθιερωμένο ζέσταμα ακολούθησαν 
πιστά το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάζει 
οι προπονητές. Το πρόγραμμα περιλάμ-
βανε τεχνικές βελτίωσης, πάσα, υποδοχή 
πάσας, διείσδυση και διεκδίκηση του 
αμυντικού και επιθετικού ριμπάουντ 
και λεϊάπ ενώ στην συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκαν μετρήσεις σωματομετρικών 
στοιχείων και ιδιοτήτων της φυσικής 
κατάστασης τους (ταχύτητα, επιδεξιότη-
τα, αλτική ικανότητα, κ.ά.). 

Ταπαιδιάστηνσυνέχειαχωρίστηκανσεμεγαλύτερες
ομάδες,ανάλογατηνηλικίατους,καιδιασκέδασανπαί-
ζονταςσεειδικάδιαμορφωμένουςστίβουςπουέφτιαξαν
οιπροπονητές.

ΤοαπόγευμαοιομάδεςΑ,ΒκαιταΚΟΡΙΤΣΙΑσυγκε-
ντρώθηκανστοανοικτόγήπεδο«ΑρηςΓεωργιάδης»και
έπαιξαν μπάσκετ χρησιμοποιώνταςστοιχεία τα οποία
έμαθανόλεςαυτέςτιςημέρεςαπότουςπροπονητές.
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Με νέο προπονητή τον 
Ανδρέα Οκλαλιώτη θα 
παραταχθεί στο πρω-

τάθλημα της Α’ Κατηγορίας της 
ΕΚΑΣΚΕΜ η Αλεξάνδρεια την 

επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της πρόσλη-
ψης:

«ΤοΔ.Σ. του ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ βρί-
σκεταιστηνευχάριστηθέσηναανακοινώσει
την έναρξη τηςσυνεργασίαςμε τονκόουτς
ΑνδρέαΟκλαλιώτη, ο οποίος θα αναλάβει
ωςπρώτοςπροπονητής την ανδρική ομά-
δα.

Ονέοςμαςπροπονητήςέχειεργαστείμε
μεγάληεπιτυχίαστονΓΑΣΚουφαλίων,στον
Κ.Σ.Γέφυραςόπουπέτυχεπέντεανόδους,
αλλά και στον ΓΑΣΧαλκηδόναςμεσυμμε-
τοχή και διακρίσεις σε εθνικές κατηγορίες
(Β΄καιΓ΄Εθνική).

Την χρονιάπουμαςπέρασε έφτασεμε
τοΠαιδικότμήματουΓΑΣΧαλκηδόναςστις
12 καλύτερεςομάδες τηςΕΚΑΣΘ ενώ είχε
καιμιασύντομηθητείαστονΦίλιπποΝέας
Πέλλας,όπουπέτυχε τηνάνοδοστηνΑ΄Ε-
ΚΑΣΚΕΜ.

Ανδρέα σε καλωσορίζουμε στη μεγάλη
οικογένειατουΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκαισου
ευχόμαστεκάθεεπιτυχίαστοέργοσου».

Νέος προπονητής στην ομάδα 
μπάσκετ του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας

ο Ανδρέας Οκλαλιώτης

Προπόνηση–Παιχνίδιτην4ηημέρα
τουVeriaBasketballCamp2018

ΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΒέροιας
Το Σάββατο 23 Ιουνίου

στις 6.30 μ.μ. στους Γεωργιανούς 
η τελετή λήξης

ΜίαακόμηαγωνιστικήσεζόνφτάνειστοτέλοςγιατηνΑκαδημίαΒέροιας,πουανακοίνω-
σεπρινλίγηώρατηνημερομηνίατηςτελετήςλήξης.Αναλυτικά:

«Φτάνοντας στο τέλος ακόμα μιαςποδοσφαιρικής χρονιάς, θασυναντηθούμε για να
γιορτάσουμε όπως εμείς ξέρουμε!Οιποδοσφαιριστές,που αγωνιζόμενοι όλη τη χρονιά
άκουγαντιςσυμβουλέςτωνγονιώντους,τώραήρθεηώρανατουςαντιμετωπίσουνστην
πράξη!Γονείς,αφήστε τα λόγια και ξεκινήστεπροετοιμασία για τηναναμέτρηση τηςχρο-
νιάς!Όλααυτά,φυσικάσεγιορτινόκλίμαμετηνυπόσχεσηναβρεθούμεκαιπάλισε2μή-
νεςστουπέροχογήπεδομας,στουςΓεωργιανούςγιατηνέασεζόν.

Σαςπεριμένουμεόλους!»
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 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διανομή παπουτσιών σε 143 
παιδιά από το «Μαζί για το 

παιδί» και την TOMS

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού το απόγευμα της Πέμπτης, σε μία ζεστή εκδήλω-
ση, πραγματοποιήθηκε η διανομή παπουτσιών TOMS σε 143 παιδιά από την 
ομάδα του  ‘Μαζί για το παιδί ‘, που ταξίδεψε και στην πόλη μας, και για ακόμη 
μία φορά στήριξε το Τμήμα μας.

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά την ομάδα του ‘Μαζί για το παιδί ‘  και την εται-
ρεία παπουτσιών TOMS που μερίμνησαν και προσέφεραν καινούργια παπού-
τσια στα παιδιά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των οικονομικά ασθενέ-
στερων οικογενειών του Δήμου Αλεξάνδρειας.  

 Η διανομή παπουτσιών υλοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης One for One 
της εταιρείας TOMS, που με την αγορά ενός ζευγαριού παπουτσιών TOMS 
από τους καταναλωτές, προσφέρει ακόμη ένα δωρεάν καινούργιο ζευγάρι σε 
παιδιά σε όλον τον κόσμο.

Αργυρό βραβείο για το 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Νάουσας 

στα Education Leaders Awards 2018
Με ευρεία συμμετο-

χή και περισσότερους 
από 400 εκπροσώπους 
της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας από κάθε βαθ-
μίδα της εκπαίδευσης 
και από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας, ολοκληρώθη-
καν την Παρασκευή 18 
Μαΐου στο συνεδριακό 
κέντρο Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής τα 
Educa t i on  Leade rs 
Awards 2018 powered 
by RDC Informatics. 
Στην τελετή απονο-
μής ανακοινώθηκαν οι 
νικητές των βραβείων 
που για 3η συνεχόμε-
νη χρονιά διοργάνω-
σε η εταιρεία Boussias 
Communications με σκοπό να αναδειχθούν και να επιβραβευ-
θούν οι βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το αργυρό βραβείο έλαβε το 8ο Δημοτικό Σχο-
λείο Νάουσας για το έργο «Ψηφιακή Τάξη - Μια τάξη για ό-
λους!!!».

Σε πρόγραμμα Erasmus+  το 1ο 
Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας

Εγκρίθηκε α-
πό το Ίδρυμα 
Κρατικών Υπο-
τροφιών ( ΙΚΥ) 
η  υ λ ο π ο ί η σ η 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ 
Προγράμματος 
Erasmus+ στη 
Βασική Δράση 
ΚΑ1, από το 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, με κωδικό: 
2018-1-EL01-KA102-046897 και θέμα: “Συνεδριακός τουρισμός: 
Μοχλός ανάπτυξης και προβολής του Νομού Ημαθίας”. 

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 10 μαθητές  και 2 συνοδοί 
καθηγητές του τομέα Οικονομίας Διοίκησης του 1ου ΕΠΑΛ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν σχετική εκπαίδευση για 
16 ημέρες στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. 

Το κόστος της κινητικότητας, περίπου 26.000€ καλύπτεται από 
την Ε.Ε. με φορέα διαχείρισης για την Ελλάδα το ΙΚΥ.

Παρουσίαση 
ποιητικής συλλογής 
της Λίνας Βαταντζή 

στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωι-
κής Πόλης Νάουσας 
- τμήμα Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης  πα-
ρουσιάζει την πρώ-
τη ποιητική συλλογή 
της κ. Λίνας Βατα-
ντζή με τον τίτλο: 
«Χρόνος Προσέγ-
γισης – Χώρος Α-
πομάκρυνσης» στο 
αναγνωστήριο της 
Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης Νάουσας (Πο-
λυχώρος Πολιτισμού 
«Χρήστος Λανα-
ράς», 1ος όροφος), την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 
και ώρα 11:00 π.μ.

Η Λίνα Βαταντζή ζει και εργάζεται ως εκπαι-
δευτικός στη Νάουσα Ημαθίας. Είναι πτυχιούχος 
της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην διδασκαλία της 
Γλώσσας του Ε.Α.Π. Ασχολείται με την ποίηση 
από την εφηβική ηλικία. Οι ποιητικές αναγνώσεις 
σε δύο γλώσσες, την μητρική και την Αγγλική, όσο 
και τα βιώματά της διαμόρφωσαν το προσωπικό 
ύφος γραφής, που εκφράζεται στην ποιητική συλ-
λογή της.

Για τη συγγραφέα και το βιβλίο, θα μιλήσουν 
οι Μερκούριος Γιάντσης, φιλόλογος, μέλος της 
Λογοτεχνικής Συντροφιάς Νάουσας και η Αντωνία 
Νικολάου, μεταφράστρια αγγλικής γλώσσας, ενώ 
ποιήματα θα απαγγείλουν μέλη της Λογοτεχνικής 
Συντροφιάς Νάουσας.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά οι 
Γιάννης Κετάνης στο βιολί, καθηγητής στο Δημο-
τικό Ωδείο «Εστία Μουσών» και ο Στράτος Ρα-
κιτζής στο αρμόνιο, απόφοιτος τμήματος πιάνου 
και ανώτερων θεωρητικών του Δημοτικού Ωδείου 
Νάουσας. Στον ίδιο χώρο, θα εκτίθενται πίνακες 
της Χαράς Κοσμίδου, υπεύθυνης διδασκαλίας 
στο καλλιτεχνικό εργαστήρι του Ωδείου της Ιεράς 
Μητρόπολης, εμπνευσμένοι από τα ποιήματα της 
συλλογής.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα παρατεθεί 
μπουφές, προσφορά του «ΚΑΦΕ ΑΛΛΟΤΙΝΟ». 
Αντίτυπα της ποιητικής συλλογής διατίθενται στο 
βιβλιοπωλείο των Έφη και Μαρίας Μακροπούλου 
(πρώην Μαρνέρη).

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της 
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυ-
ξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.(Ε.Ε.Τ.Α.Α  
Α.Ε) «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» μπορούν να 
ξεκινήσουν αιτήσεις ΜΗΤΕΡΩΝ ή και 
ΠΑΤΕΡΩΝ (στους οποίους έχει παρα-
χωρηθεί με δικαστική απόφαση η επι-
μέλεια των παιδιών τους ή βρίσκονται 
σε χηρεία) για εγγραφή-ές των παιδιών 
τους  στους Βρεφονηπιακούς και Παι-
δικούς Σταθμούς του Οργανισμού Προ-
σχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέ-
ριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας ( Α΄ και Β΄ 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Αλεξάνδρειας 
, Παιδικός Σταθμός  Πλατέος, Παιδικός 
Σταθμός Μελίκης και Παιδικός Σταθμός 
Σταυρού). Οι αιτήσεις συμπληρώνο-
νται και υποβάλλονται προσωπικά από 
τις ενδιαφερόμενες μητέρες σε ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, στον ιστότοπο 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr, paidikoi.
eetaa.gr)  από τις 14-06-2018 έως τις 
03-07-2018. Τα δικαιολογητικά συμμετο-
χής μαζί με την εκτυπωμένη Αίτηση  θα 
σταλούν , σε σφραγισμένο φάκελο στον 
οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρε-
ωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ-
ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ», και μόνο ταχυδρομικά ή με υ-
πηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην 
Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπου θα κριθούν για την 
ένταξή τους ή μη στο πρόγραμμα αυτό 
(θα πρέπει να βρίσκονται στην διεύθυν-
ση της ΕΕΤΑΑ μέχρι τις 3/7/2018 και ώ-
ρα 24:00).Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΠΑΤΕΡΕΣ οι οποίες-οι:

 α) έχουν την ελληνική υπηκοότητα 
ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της 
Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδα-
πές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και 
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. 

β) να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθω-
τοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να 
είναι άνεργοι/ες που διαθέτουν δελτίο 
ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί 
εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την 
κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας α-
νεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από 
την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη 

χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου 
ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο, που να βεβαιώνει 
την ανεργία.

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ι-
σχύον θεσμικό πλαίσιο για την υποχρε-
ωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση 
από το σχολικό έτος 2018-2019 οι αι-
τούσες που διαμένουν στους 184 δή-
μους στους οποίους εφαρμόζεται η πα-
ραπάνω κ.υ.α., δεσμεύονται ως προς 
την υποβολή της αίτησής τους. 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν 
ενδιαφερόμενες-οι που έχουν οικογε-
νειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαί-
νει τις 27.000€ για ενδιαφερόμενες-ους 
που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για 
ενδιαφερόμενες-ους που έχουν 3 παι-
διά, 33.000€ για ενδιαφερόμενες-ους 
που έχουν  4 παιδιά και 36.000€ για 
ενδιαφερόμενες-ους που έχουν από 5 
παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογε-
νειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 
36.000€. 

 Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αί-
τησης οι μητέρες που είναι Δημόσιοι 
υπάλληλοι, μόνιμοι ή αορίστου χρόνου. 

Οι ενδιαφερόμενοι, για πληροφορίες 
μπορούν να εισέρχονται στο Διαδικτυα-
κό Τόπο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και ειδικά στη 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑ-
ΦΕΡΟΝΤΟΣ» όπου παρέχονται όλες οι 
λεπτομέρειες.

Για περισσότερες πληροφορί-
ες μπορείτε να απευθύνεστε στο 
τηλ.23330-22700 κ. Κυροπούλου (έως 
31-7-2018, Αλεξάνδρεια), 23330-63185 
κ.Καλαμάτα (έως 31-7-2018, Πλατύ), 
23310-39992 κ. Ζερζελίδου (έως 31-7-
2018, Σταυρός), 23310-81481 κ. Τσι-
ρογιάννης (έως 31-7-2018, Μελίκη) και 
23330-53217 και  γραφεία του Νομικού 
Προσώπου κ. Ζαμπέτας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης δράσεων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, λειτουργεί από 
τον Μάϊο το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, 
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Αλεξάνδρειας.

Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Αλεξάνδρειας αποτελεί μονάδα δημιουργικής απα-
σχόλησης ατόμων με αναπηρίες. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες, χωρίς όριο ηλικίας, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω και 
λειτουργεί καθημερινές από 16:00 έως τις 21:00, με δυναμικότητα απα-
σχόλησης 25 ατόμων. Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με στόχο την ε-
νίσχυση του θεσμού της οικογένειας και τη διαφύλαξη της οικογενειακής 
αλληλεγγύης. Σκοπός του Κέντρου είναι η δημιουργική απασχόληση, 
η κοινωνική ένταξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με 
αναπηρία καθώς επίσης και  η στήριξη των οικογενειών τους. Για την ε-
πίτευξη των παραπάνω παρέχονται υπηρεσίες ασφαλούς απασχόλησης 
και αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου, εκπαίδευσης σε θέματα αυτοεξυπη-
ρέτησης, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, υλοποίησης προγραμμά-
των έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης και σωματικής αγωγής, ανάπτυ-
ξης κοινωνικών σχέσεων και υποστήριξης της οικογένειας. 

Η δομή στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό, Παιδαγωγό Ειδικής 
Αγωγής, Γυμναστή, Καθηγήτρια Πληροφορικής, Μουσικό και Κοινωνική 
Φροντίστρια.

Όσες μητέρες επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους για το σχολι-
κό έτος 2018-2019 μέσω του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου Αλεξάνδρειας,  παρακαλούνται μέχρι 
και την Τρίτη 03 Ιουλίου 2018 να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά στη δομή.

Διεύθυνση: Τ.Θ. 80 Ελ. Βενιζέλου και Σταύρου Νιάρχου, 593 00,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 22403  ( από 16:00 έως τις 21:00).
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Τάξη Εγγραφής:  Α
1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 
2 ΑΛΛΚΙΑ ΑΛΤΕΑ BEHAR 
3 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4 ΑΣΛΛΑΝΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΓΚΕΡΓΚΗ 
5 ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6 ΒΑΝΤΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
7 ΒΟΔΕΝΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 
8 ΒΟΣΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
9 ΓΑΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
10 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
11 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
12 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
13 ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΗΛΙΑΣ 
14 ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
15 ΓΚΕΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
16 ΓΚΙΛΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
17 ΓΚΙΟΝΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18 ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
19 ΓΡΟΥΜΠΑ ΑΓΝΗ ΘΩΜΑΣ 
20 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 
21 ΔΗΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
23 ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
24 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΦΩΤIOΣ ΑΝΤΩΝIOΣ 
25 ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
26 ΖΗΜΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΩΜΑΣ 
27 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
28 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 
29 ΘΩΜΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
30 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
31 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 
32 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
33 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
34 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
35 ΚΑΝΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
36 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 
37 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 
38 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
39 ΚΑΡΑΙ ΚΕΒΙ ΜΠΟΥΓΙΑΡ 
40 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
41 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
42 ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΛΗ ΘΩΜΑΣ 
43 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
44 ΚΑΣΙΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
45 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
46 ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 
47 ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
48 ΚΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
49 ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΗΛΙΑΣ 
50 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
51 ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
52 ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
53 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
54 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 
55 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
56 ΛΙΛΑ ΑΡΙΟΛ ΑΣΤΡΙΤ 
57 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
58 ΜΑΝΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
59 ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ 
60 ΜΙΡΑΧΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 
61 ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
62 ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 
63 ΜΙΣΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗΣ 

64 ΜΙΣΙΡΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
65 ΜΙΣΙΡΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΜΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
66 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 
67 ΜΛΙΑΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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Προαγόμενοι και αριστούχοι μαθητές 
του 1ου Γενικού Λυκείου Νάουσας

Αριστούχοι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Βέροιας



Μία πρωτόγνωρη για τα ελλη-
νικά δεδομένα εκδήλωση είχαν την
τύχηναπαρακολουθήσουνοιτρεις
και πάνω χιλιάδες που παραβρέ-
θηκαν στοΗρώδειο το βράδυ της
Δευτέρας(11-6-2018). Εκδήλωση
που οργανώθηκε, στοπλαίσιο του
ΦεστιβάλΑθηνών-Επιδαύρου, από
τονπολυβραβευμένο μουσικόΝίκο
Κυπουργό και τουςσυνεργάτες του
με τίτλο «Τα μυστικά τηςΕγνατίας
».Ένασυναρπαστκό, συγκλονιστι-
κό,συγκινητικόμουσικόοδοιπορικό
από τονΈβρο ως τηΘεσπρωτία,
στις παρυφές της ΕγνατίαςΟδού.
Ήχοι, φωνές, μελωδίες,  μουσικές,
‘‘ανύπαρκτες’’ καιολιγότεροομιλού-
μενες γλώσσεςσε ένααπαράμιλλο
συνταίριασμα και σε μια απόλυτη
αρμονία.Τουπόβαθροτηςεκδήλω-
σης αποτέλεσε η ομώνυμη εκπο-
μπή «ΤαΜυστικά τηςΜουσικής»
πουπροβλήθηκε στηνΕΡΤ2 , την
άνοιξη του 2017, σε τέσσερα επει-
σόδια.Ήτανηυλοποίησημιαςιδέας
τουΝίκουΚυπουργού και τηςΕλί-
τας Κουνάδη, που έκαναν για δύο
χρόνια την επιτόπια έρευνα, με ε-
πιστημονικούς συμβούλους  τους
Λεωνίδα Εμπειρίκο και Μιράντα
Τερζοπούλουοι οποίοι υπέγραφαν,
μαζίμετονΓιώργοΚοκκώνη,καιτα
κείμενα.Αναδύθηκανκαιαναδείχτη-
κανμουσικοί,γλωσσικοίκαιπολιτι-
στικοί θησαυροί αιώνων, άγνωστοι
συχνά στους πολλούς, που όμως
συνιστούν ψηφίδες του ελληνικού
πολιτισμούπου  είναι έναςπολιτι-
σμόςσυνθέσεων.Και όλα αυτά με
φορείς ερασιτέχνες και εραστές της
παράδοσης.

Μεσταθμούςσεδώδεκατόπους
κατάμήκος  τηςΕγνατίαςακούστη-

καν τραγούδιααρβανίτικα ,πομάκι-
κα, τούρκικα, αρμένικα, σλαβόφω-
να, σεφαραδίτικα,ποντιακά, βλάχι-
κα και αρβανιτοβλάχικα.Όλα αυτά
συνδέοντανμεηχογραφημένεςμαρ-
τυρίες που πληροφορούσαν τους
θεατές για την ιστορική διαδρομή
τωνφορέων αυτών των ολιγότερο
ομιλούμενων γλωσσών, καθώς και
για τη μουσική τους ανάλυση. Οι
τρειςώρες τηςπαράστασης, χωρίς
κενάκαιάλματα,πέρασανχωρίςνα
τοκαταλάβουνοιθεατέςκαιη πα-
ράστασηέκλεισεμετουςμουσικούς,
τους τραγουδιστές και τις χορωδίες
επί σκηνής, όλοι μαζί να τραγου-
δουν το «Κέρνα μας», με το Νίκο
Κυπουργόναδιευθύνει.Τημουσική
παράδοσητωνΒλάχωντηςΒέροιας
και ευρύτερα  τουΒέρμιου εκπρο-
σώπησεμιαδεκαεπταμελήςομάδα,
μέλη τουΣυλλόγουΒλάχωνΒέροι-
ας,μεεπικεφαλήςστοτραγούδιτον
απαράμιλλοΓιώργοΜανέκακαιστη
μουσική τους βιρτουόζους κλαρινί-
στεςΔημήτρηΠαράσχο καιΦώτη
Καραβιώτη, οι οποίοι έπαιξαν και
γιατουςΑρβανίτεςκαιτουςΑρβανι-
τόβλαχους.Απέδωσανμεμοναδική
αυθεντικότητα τα γνωστάσε όλους
βλάχικατραγούδια:

1.Analtu priMãyulã (Πάνωστη
Μαγούλα, μονοφωνικό από το Γ.
Μανέκα)

2.Xirulivadhu, hoaram(u)shiata
(Ξερολίβαδο όμορφο χωριό, αντι-
φωνίααπόΓ.Μανέκακαιχορωδία)

 3. Estanu nu yinu fumelji di
nghiosu (Φέτος δεν έρχοναι φαμί-
λιεςαπ΄τονκάμπο,χορωδιακό)

4.Stau ’nã dzuã  tu livadhi (Μια
μέραστολιβάδι,χορωδιακό)

5. Ia isuseami, lea dado, ia

isuseami(Γιααρραβώνιασέμε,μά-
να,χορωδιακό)

Η συγκίνηση που προκλήθηκε
στουςθεατέςήταναπερίγραπτηκαι
οι εντυπώσεις που άφησαν οι εκ-
πρόσωποι της μουσικής παράδο-
σης  τωνΒλάχων τηςΒέροιαςάρι-
στες.ΒεροιείςπουζουνστηνΑθήνα
καιπαρακολούθησαντηνεκδήλωση
εκφράστηκανμεταπιοκολακευτικά
σχόλια .Ανάμεσά τους οΘανάσης
Μαργαρίτης, ηΜανακούληΝίκη, η
ΧρυσούλαΧατζή, ηΤασούλαΠαζά-
ρα, ηΝίτσαΜαζαράκη, ο επιχειρη-
ματίαςΑντώνηςΤσιαπάραςκαιπολ-
λοί άλλοι. Την παράσταση βέβαια
τίμησαν με τηνπαρουσία τους και
άνθρωποι του δημόσιου βίου, των
γραμμάτων, του καλλιτεχνικού  και
επιχειρηματικού χώρου, όπωςοΝ.
Φίλης,οΑ.Μπαλτάς, οΑ. Κωστά-
λας,οΓ.Χατζητέγας,οΑ.Καψάλης
καιάλλοι.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια

στους εμπνευστές της ιδέας και σε
όλους τουςσυντελεστές τηςπαρά-
στασης, καθώς καιστον καλλιτεχνι-
κόδιευθυντή τουΦεστιβάλΑθηνών
– Επιδαύρου Βαγγέλη Θεοδωρό-
πουλογια την τόλμη τουνα την  ε-
ντάξειστοπρόγραμμάτουκαιμάλι-
σταστοΗρώδειο.Γιατίήτανευτύχη-
μαγιαόσουςπαρακολούθησαν την
εκδήλωση να ρθουν σε επαφή με
αυτόν τονπολιτισμικόπλούτοπου
οι ρίζες τους χάνονται στο βάθος
τωναιώνων-καιαςμηνξεχνάμεότι
στα ίδια αυτά μέρη τοποθετούνται
οι ΠιερίδεςΜούσες και οΟρφέας.
Ηεπανάληψη-όπωςακούγεται-της
εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη θα
αποτελέσει σημαντικό πολιτιστικό
γεγονός.

ΓιατοΔ.Σ.
Οπρόεδρος

ΜητρητώνηςΓιάννης
Ογεν.γραμματέας
ΤσίρηςΓιώργος
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό18-6-2018 μέχρι24-6-
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
Πέμπτη 21-6-2018

13:30-17:30 ΚΑΛΑΪΤΖΙ-
ΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ
10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-
62989

21:00-01:00 + διαν.ΚΑ-
ΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ)
23310-27507

ΟιΒλάχοιτηςΒέροιαςστοΗρώδειοστησυναυλία
τουΝίκουΚυπουργού



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε

οικόπεδο300τ.μ.Τιμή

ευκαιρίας 26.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-

στημα45τ.μ.στηνοδό

Κεντρικής τηςΒέροιας,

δίπλα στο Επιμελητή-

ριο, μεπατάρι 30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση

καιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:

6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20 στρεμμάτων, ποτι-

στικό, ΣΑΑΚ Βέροιας,

περιοχή Νησίου. Τηλ.:

6976 688462& 23310

65745.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-

φι 3.500 τ.μ. με ελιές

στον κόμβο Βέροιας.

Τιμή 11.500 ευρώ.

Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5

στρ.,στοΛουτρόΗμαθίας,

ποτιστικό, σε καλή τιμή.

Τηλ.:6974525454.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργια-
νοίπωλείταιοικόπεδο2

στρ.,σεπολύωραίαπε-

ριοχή,μόνο42.000ευρώ.

Υπάρχει περίφραξη με

τοίχοστομισό,ωραίαθέα,

άφθονοπόσιμονερόκαι

ευφορότατοέδαφος.Τηλ.:

6934662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

στούντιο ανακαινισμένο

και επιπλωμένο, οδός

Μεραρχίας 10, 1ος

όρ.,ατομικήθέρμανση.

Τηλ.: 6949 408554 &

6948726845.

ΠΑΠΑΓΟΥ, Β. Ιω-
αννίδη 10, ενοικιάζεται

διαμέρισμα περίπου

80 τ.μ., 2ο όρ., με ω-

ρομετρητή. Τηλ.: 6945

049079&2331022684.

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 40 τ.μ.,

σαλοκουζίνα, 1 δωμά-

τιο, λουτρό, βεράντα,

πλήρως επιπλωμένη

και ειδική ανεξάρτη-

τη θέρμανση, κλιμα-

τ ιστ ικό,  ψυγείο,  ηλ.

κουζ ίνα ,  πλυντήρ ιο

ρούχων, TV, Μάρκου

Μπότσαρη 15, με μη-

δενικά κοινόχρηστα.

Πληρ .  τηλ . :  23310

24939, 23750 81319,

6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 65 τ.μ., στο

κέντροτηςΒέροιας,Πά-

ροδοςΜ.Καρακωστή1,

στονα΄ όροφο,σαλόνι,

κουζίνα,W.C. με μπά-

νιο, δωμάτιο, χωλ-διά-

δρομος,μπαλκόνι.Τηλ.:

6976 688462 & 23310

65745.
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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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια σε
Σταυρό καιΜακροχώριονΗμαθίας.Το
πρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστηνπεριοχή
«Σοφολιό»εμβαδού14.750τ.μ.,αρδευτικό
και το δεύτερο στη θέση «Γαβριάλογα»
εμβαδού9.750τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίεςκοΠαύλοτηλ.6932-425818.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα4ουορόφου,95 τ.μ. ρετιρέ,παντα-
χώθενελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπρο-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή.Τηλ.: 6944
764477&2331027796.

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

ΣκιώνηΧαλ-
κ ιδ ικής  ε -
νοικιάζονται
διαμερίσματα
70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC με
40,00 ευρώ

τηνημέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμεζονέτες70τ.μ.
2ΔΣΚWCεξοπλισμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματααπό45τ.μ.έως70
τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.
Πληρ. τηλ.:6944644220,6983204389&23740
71607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση Fast-Food
επί της οδούΕληάς
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6945013461.
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ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα55τ.μ.,επιπλω-
μένη,πολυτελούςκατασκευής
σεοικογενειακήοικοδομή,2ος
όρ.,1ΔΣΛΚ,W.C.,αποθήκη,
αποθήκηστουπόγειο,μεγά-
λαμπαλκόνια,θέα.Τηλ.:6992

760556&6974142507,ελεύθε-
ροαπό1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ενοι-

κιάζεται κατάστημα
100 τ.μ. με υπόγειο
με W.C. Τηλ.: 6974
238098.

ΕΝΟ ΙΚ Ι Α ΖΕΤΑ Ι
γραφείο 20 τ.μ., Μη-
τροπόλεως&Λουτρού
1, 3ος όροφος. Τηλ.:
6972913703.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
γιαdeliveryμεδικότου
μηχανάκι για τοψητο-
πωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:
6984 472747 κ. Γιώρ-
γος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για Καφέ-Ζαχα-
ροπλαστείοστηΒέροια.
Πληροφορίες στο τηλ.:
2331025700.Αποστο-
λή βιογραφικών στο
d imzagar is@gmai l .
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
για εργασία στοψητο-
πωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.: 6984 472747 κ.
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΛογιστής/
Λογίστρια με τουλάχι-
στον 5ετή προϋπηρε-
σία σε διπλογραφικά
βιβλία και με κατηγο-
ρία άδειαςΑ ή Β από
Βιομηχανική Επιχεί-
ρηση στη Νάουσα.
Αποστολή στο e-mail:
anatamark@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαως
σερβιτόραγιαπρωινή-α-
πογευματινήεργασίασε
καφενειο-σπορτ καφέ,
στηνΠερικλέους11στη
Βέροια,περιοχήπαλαι-
άς Μητρόπολης. Τηλ.:
2331505125.

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,τιμή32.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγά-
λη επιχείρηση υγει-
ονομικού ενδιαφέ-
ροντοςενλειτουργία
μεπολυετή εμπειρία
στον χώρο των κοι-
νωνικών εκδηλώσε-
ων.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.  Τηλ. :
6975772861.
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ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ζητείταιάνδραςή
γυναίκαηλικίας25-40 ετών
γιαναεργαστείωςυπάλλη-
λοςγραφείου.Προϋποθέσεις
(μεταφορικόμέσο,Αγγλικά,
χρήση υπολογιστή). Ώρες
επικοινωνίαςΔευτέρα-Παρα-
σκευήαπό19.00-21.00.Τηλ.
επικοινωνίας:6984646358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
καφέ στηνΠατρίδα για α-
πογευματινήεργασία.Τηλ.:
6972501695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρουσία-
στοςπωλητής/τριαγιαεταιρεία
παραγωγής αυτοκόλλητων

ετικετώνστηνπεριοχήτηςΝά-
ουσας.Απαραίτηταπροσόντα
προϋπηρεσίαστιςπωλήσειςκαι
δίπλωμαοδήγησης.Τηλέφωνο
επικοινωνίας6976019547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής σε
εταιρεία εμπορίας τροφίμων
με εμπειρία στην πώληση
τροφίμων (πχαλλαντικά, α-
λοιφές,τυροκομικάκ.α.)στο
HO.RE.CA, στους νομούς
Ημαθίας,Πέλλας καιΠιερί-
ας.Αποστολή βιογραφικών
στο email sta-afoi@otenet.
grκαιστοfax2331022166.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπιαΓημε
έδρατηνΑλεξάνδρειααναζητά

γιατουποκατάστηματηςστοΔι-
αβατογεοπονοήτεχνολογογε-
οπονογιαεργασίαμεεμπειρία
στηνδιαχείρισηαγροτικώνπρο-
ϊόντωνκαιτηνσυντήρησητους
σεψυγεία.Τηλ:2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με

όρεξη,υπομονήκαιαγάπη,
αναλαμβάνει τηφύλαξηκαι
τη δημιουργική απασχόλη-
σητωνπαιδιώνσαςκαθώς
και την ανάπτυξη των δε-
ξιοτήτων τους.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6973674030.

ΕΜΠΕΙΡΗ βρεφονηπι-
αγωγός αναλαμβάνει την

φύλαξηπαιδιών και τη δη-

μιουργικήαπασχόλησήτους.

Τηλ.: 6987 180655. Τιμές

προσιτές.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23370ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραμερικώςεπιπλωμένηκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές ,μικρήκαιφθηνή  38τ.μ.,1
υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο,3οςόρ.μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μόνο140€.

ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα40 τ.μ., κατα-
σκευή2002,1υ/δ,Ισόγειο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,χωρίςκοινόχρηστα ,κομπλέ
επιπλωμένη, με ηλεκτρικές συσκευές, σε
πολύκαλήγειτονιά,τιμή200€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή ,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,ενοίκιο200€.

Κωδ.23206ΚΑΤΩΕΛΗΑ  ενοικιάζεται
σπάνια , καινούργια ,φωτεινή και κομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα48τ.μ.,κατασκευή
2003,1υ/δ,ωραίασαλονοκουζίνακαιάνετο
μπάνιο,μεκλιματιστικόinverter,σεισόγειο
όροφοόμωςμεμεγάληβεράντακαιμεθέα
προςτονκάμποτηςΒέροιας,ενοίκιο200€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50 τ.μ.1οςόροφος ,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σεπολύ καλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οι
χώροι τηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανση
μεογκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο
160€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23675 ΚΕΝΤΡΟ , Επιπλωμένη
γκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή1972,1υ/δ,
1οςόροφος ,ανακαινισμένημερικώς ,με
καινούργιασυνθετικάκουφώματακαιμεδι-
πλά τζάμια, έχει κεντρικήθέρμανσηπετρε-
λαίου ,μεανελκυστήρα, έχει κλιματιστικό ,
είναικεντρικότατοκαισε τιμήπροσφοράς ,
ενοίκιο190€.

Κωδ.13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςωραι-
ότατοδιαμέρισμα87τ.μ.ανακαινισμένοστον
4οορ.με κεραμοσκεπήμε2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,με2ντουλάπεςεντοιχιζό-
μενες ,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου,με
θέρμανσηκεντρικήπετρελαίουλειτουργούσα
άψογα,σεπολύκαλήγειτονιά,ενοίκιο260€.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.
Η κατάστασητουπολύκαλή ,μεκεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργείάψογα
καιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα260€.

Κωδ:13506 -ΒέροιαΩΡΟΛΟΙΚέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής επι-
φάνειας100τ.μ.στον5οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1972καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Διπλά τζάμια -Τιμή:

230€.
Κωδ:23494 -ΣτηναρχήτηςΑνοίξεως

ενοικιάζεταιδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας110 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα ξεχωριστή
καιΜπάνιο.Ανακαινίστηκετο2010.Διαθέτει
θέρμανσηκεντρικήμεΠετρέλαιοηοποία
λειτουργείάψογα , κουφώματακαινούργια
συνθετικάμεδιπλάτζάμιακαισίτες.Έχειηλι-
ακόθερμοσίφωνακαιBBQ-Τιμή:μόνο150
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

γιανούςΒέροιας116 τ.μ. κομπλέανακαινι-
σμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκι
ενεργειακό ,μεηλιακόθερμοσίφωνακαι3
μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι
,μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωμα
τα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22738 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοκα-
τάστημαηαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας37
τ.μ. ισόγεια.Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτεικουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:80€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22767 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας35
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρουμεδικό τουWCμέσα. Είναι
κατασκευασμένο το1999καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,έχεικουφώ-
ματασυνθετικά καινούργια και καινούργιο
ανελκυστήρα-Τιμή:180€.

Κωδ:22769 -ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ.
1οςορ. .Αποτελείταιαπό2Χώρους, Είναι
κατασκευασμένο το1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζά-
μιακαιμίααποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρους
και έχειδικό τουWC. ΈχεικουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα ,μεανελκυστήρακαι-
νούργιο ,διαθέτει επίσηςκαιA/C -Ενοίκιο
200€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας36 τ.μ. ισόγειο.Αποτε-
λείται από1Χώρομε καλήβιτρίνα.Είναι
κατασκευασμένοτο1965καιμεπολύκαλό
μίσθωμαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-

νήτουαυτού.
Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείταιαπό έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια .Ενοίκιο 170€ . Τογραφείο
μαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:22849 -ΣτονΚόμβοτηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας600τ.μ. Ισόγειοσεοικόπεδο
4στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεταικλειστό

Πάρκινγκ15τ.μ. μεπολύ καλήπρόσβαση
μόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη,μεσυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευ-
ής,μεεξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώσεων,
πολυτέλειακαι ζεστασιά.Έχειπολύωραίο
σαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μίααποθήκηκαιμεδύο
μπάνια.Διαθέτεικαιθέσηστάθμευσηςδική
του,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας172 τ.μ.
στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι1WC.
ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοη
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένηκαιμε ε-
ντυπωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττηςπολυτέ-
λειαςπουδιαχέεταιστοχώρο,μεκαινούργια
συνθετικά κουφώματαμεδιπλά τζάμια και
κλειστόπάρκινγκ .Εντυπωσιακοί χώροιυ-
ποδοχής καιπροτείνεται σε απαιτητικούς
αγοραστές.Τιμή260.000€

Κωδ:12813-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταισπά-
νιοδιαμέρισμαφανταστικόρετιρέσυνολικής
επιφάνειας200 τ.μ. ευρισκόμενοστον4ο
όροφο.Αποτελείται από4Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανση

Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,
Διπλάτζάμια-Τιμή:180.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνει-
ας220τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό3
Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναικατασκευασμέ-
νη το2000καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλάτζά-
μια-Τιμή:100.000€.

ΒΕΡΟΙΑ,Μονοκατοικία-Βίλακτίσμα350
τ.μ.,σε3στρ.οικόπεδο ,κατασκευή1993,
εκτείνεταισε3επίπεδαμεμίαεκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα ,ηευπρέπειατωνχώρων
είναιδεδομένη,έχειύφοςαπέριττηςπολυτέ-
λειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,μίαανεξάρ-
τητημεγάληκουζίνα,άριστηςαρχιτεκτονικής
σχεδίασης,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύο
επιλογέςπετρελαίουκαιλέβηταμεPellets ,
μεπολύμεγάληβεράντα,μεθερμαινόμενη
πισίνα,πρόκειταιγιαμίασπάνιαΒίλαεντός
εξαιρετικούοικοπέδου,πραγματικόέργοτέ-
χνης,γιααπαιτητικούςαγοραστέςσίγουρα ,
μεγάληευκαιρίααλλάμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο230.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμη-
λήτιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ: 12947 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ νεό-
δμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα

Αλουμινίου,Διπλάτζάμια-Τιμή:60.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 13376 ΠΕΡΙΦ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,

Πωλείται το50%  ενόςμεγάληςπροβολής
καταστήματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400
τ.μ.,ισόγειοκαιάλλα400τ.μ.υπόγειο,με
μεγάλοαύλιοχώρο,μεράμπαεκφόρτωσης
στουπόγειο , τιμήμεγάληςευκαιρίας μόνο
250.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδι-
αφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 13573 ΑΜΜΟΣ, Αγροτεμάχιο

8.000 τ.μ., με τομισόνα έχειροδάκινα4
ετών κοντάστο κανάλι και με δυνατότητα
εύκολουποτίσματοςτιμή22.000€.

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ:Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά 9.700 τ.μ.,μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382
τ.μ., με εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται για γωνιακόοικόπεδο το οποίο
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,
15.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαι μεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-
πεδογωνιακόμεαπεριόριστηθέα,μεγέθους
419τ.μ,κτίζει336τ.μελαφρώςεπικλινές,η
δετιμήτουστις125.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνω
σεπλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαι
σετιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντι-
κειμενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ. 13171 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, μοναδική
ευκαιρίαπωλείταιοικόπεδο618τ.μ.,μεσ/δ
0,8καιμε28μφάτσασεπολύωραίοσημείο
, τιμήμόνο90.000€Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί

εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.
κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό

σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοι-
κόπεδοστην είσοδο του χωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζει να τοδει κανείς, γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€,

Κωδ:12953 .ΡΑΧΗ ,πρόκειταιγιαμία
σπάνιαευκαιρία,πάνωστονκεντρικόδρόμο
πωλείταιοικόπεδο5.925τ.μ.,σεπρονομιακή
θέσηκαιμεμεγάληφάτσαεπί τουδρόμου,
σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μόνο 35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ,κάτωαπό την

πλατείαπροςτονκαταρράκτη,πωλείταικλει-
στόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρησηΦαγάδικο90τ.μ.,σεπλήρηλειτουργία
καισεσημείοεξαιρετικό,γιαλόγουςαναχώ-
ρησηςαπότηΒέροια ,κομπλέωςέχεικαι
κομπλέτιμήστις55.000€μόνοκαιμεπολύ
λογικόμίσθωμαστα1.900€.Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-

λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα40.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
εξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνια-
κόανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμε
σ/δ0,8,τιμήμόνο100.000€.

Κωδ. 22944 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα
180 τ.μ., ισόγειο καιμε180 τ.μ. υπόγειο ,
γωνιακό, σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής
προβολήςκαιμεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρί-
σκεταισεμοναδικόσημείοκαιπροσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο500€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζητάεποχικόπροσωπι-
κόγιατιςανάγκεςτηςπαραγωγήςτουεπόμενουεξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτεςκαιεργάτριεςγιατοτμήμαπαραγωγής
•Χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων(κλαρκ),
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς,ηλεκτρολόγους),
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Ηαίτησηθαπρέπει νασυνοδεύεται απόαπλήφωτο-
γραφία μεγέθους ταυτότητας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2333027800,email:info@almifoods.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

α)ΑπόφοιτοςΟικονομικούΤμήματος
β)εποχιακόπροσωπικό
γ)γεωπόνους
δ)χειριστέςκλαρκκαιβοηθούςχειριστέςκλαρκ
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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

OGHINFRUIT
ΗεταιρίαOghinfruitανακοινώνειπωςδέχεταιαιτήσεις

γιαπρόσληψηπροσωπικούΕργάτες-Εργάτριες
Απαραίτηταδικαιολογητικάσεαντίγραφα
1.Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο-άδειαπαραμο-

νής-άδειαεργασίας(αφοράαλλοδαπούς)
2.Πρόσφατοεκκαθαριστικόεφορίαςήβεβαίωσηαπό-

δοσηςΑΦΜ
3.ΑριθμόςμητρώουασφαλισμένουΙΚΑ
4.ΑΜΚΑ
5.Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός

ΔΕΗήκινητήςτηλεφωνίας)
6.ΑριθμόςλογαριασμούΤραπέζης(αντίγραφοπρώτης

σελίδαςβιβλιαρίου)
7.ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ(αφοράτουςασφαλι-

σμένουςΟΓΑ)
ΗεταιρίαεδρεύειστοΜακροχώρικοντάστονΒιολογικό

ΚαθαρισμόΒεροίας
Τηλ.Επικοινωνίας: 6973038261Δευτέρα-Παρασκευή

ώρες9.30-13.00
E-mail:desp123@outlook.com
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ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία
καθαρισμούσπιτιώνκαθώςφρο-

ντίδαμικρώνπαιδιώνκαιηλικιω-

μένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις
και κηπουρικής ζητά ανάλογη

εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-

νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.: 6993

678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα:σαλόνι,

τραπεζαρία, μπουφές, κρεβατο-

κάμαρα με στρώμα ανατομικό,

ψυγειοκαταψύκτης καιπλυντήριο

ρούχων,τιμήόλαμαζί3.000ευρώ,

ελαφρώς μεταχειρισμένα. Τηλ.:

6970019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλασεάριστη
κατάσταση σε εκπληκτική τιμή:

-Τραπεζαρίαμε έξι (6) καρέκλες,

απόξύλοοξιάς,χρώμακερασι,τι-

μή260ευρώ.-Τριθέσιοςκαιδιθέ-

σιοςκαναπέςχώμαμωβτμή150

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ30τ.μμεθεα,προσοψηςΕυκαιρία9000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
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
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΚΤΕΛεπιπλωμένοόμορφο2ΔΣΚΑυτ.Θ.χωριςκοιν.260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
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.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ20000
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-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΖΗΤA
*ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΤΡΟΦΙΜΩΝ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟ
Ε-maila.barakou@aspis.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΑγροτικός Συνεται-
ρισμός «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» με
έδρατοΔιαβατόΖΗΤΑγια
τις εγκαταστάσεις στο 7,5
χλμ. Βέροιας-Νάουσας,
οδηγό κλαρκ και οδηγό
φορτηγού με δίπλωμαΕ΄
κατηγορίας.Πληροφορίες
τηλέφωνα:2331044445&
6909202921.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασικής
ΦιλολογίαςτουΑριστοτελείουΠα-
νεπιστημίουΘεσσαλονίκης, με
εξειδίκευσηστηνΕιδικήΑγωγή,
παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασε
παιδιάΓυμνασίουκαιΛυκείοιυσε
ΑρχαίαΕλληνικά,Έκθεση,Λατι-
νικάκαιΝεοελληνικήΛογοτεχνία.
Πολύπροσιτέςτιμές.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριες για μόνιμη εργασία σε συσκευα-

στήριοφρούτωνστονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας (πρώηνΑ.Σ.
«ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).Πληρ.τηλ.:2331051500.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μασέρ-φυσιοθεραπεύτριες για νεο-
λειτουργούνστούντιοΜασάζ-ΣπαστηΒέροια.Τηλ.:
6956483486.Βιογραφικόεπιθυμητό.
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ευρώ. -Κρεβάτι μονόμε το

στρώμα.Τιμή ευκαιρίας για

όλα400 ευρώ.Πληρ. τηλ.:

6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκιαπροστατευτικά,σχε-

δόναχρησιμοποίητο.Τιμή

ευκαιρίας 150,00 ευρώ.

Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζη-

τάεικυρίαμεσκοπότογά-

μο, χωρίς υποχρεώσεις.

Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ

σοβαρήσχέση.Τηλ.:6984

040769.

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.

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

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας και μία

φωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςή

τηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίααπόατομικόλογαριασμό)
4.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία)
5.ΕπικυρωμένοαντίγραφοΠιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσεεργοστά-

σιαυγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΑριθμόλογαριασμούΤράπεζαςΠειραιώς (εφόσον υπάρχει) μεπρώτο το

όνοματουεργαζόμενου(φωτοτυπίατηςσελίδαςπουαναγράφεταιολογαριασμός)
7.Αποδεικτικόδιεύθυνσηςκατοικίας(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑ
-ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργουδεύτερηςειδικότητας
Πληροφορίεςστατηλέφωνα:2331023311,2331070663εσωτερικό141και123

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑζητάναπροσλάβει2άτομα.
α)Γυναίκαήάνδραυπεύθυνο/ηγιατοΤμήμαΠω-

λήσεων,κάτοχο/ηάδειαςοδήγησηςμεάνεσηλόγου.
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Προϋπηρεσίαθαληφθείυπ’όψιν.

β)Οδηγόμε δίπλωμαΓ΄ κατηγορίας και γνώσεις
χειριστούκλαρκαπό25 έως40 ετών.Προϋπηρεσία
θαληφθείυπ’όψιν.

Πληροφορίεςστοκιν.:6947021868



P Η αγάπη ανίκανο με ανε-
βάζει ανίκανο με κατεβάζει μέσα 
κι έξω από το σπίτι. Αυτό ήταν το 
πρώτο erga omnes…

P Ενώ έχουμε κι εμείς τον Κα-
μένο μας στην οικογένεια. Στην κου-
ζίνα έστω.

P Αν και εκτιμώ και ο Πάνος 
στην κουζίνα και στα καψιμί τη 
βγάζει.

P Τρίμηνοι έλεγχοι προόδου 
από όλους τους θεσμούς και έγκριση 
πεπραγμένων από το Γιούρογκρουπ 
μετά το τέλος των μνημονίων. Ξανά 
στο δημοτικό.

P Αυτός ο Κουφοντίνας έχει 
πάρει πιο πολλές άδειες από ό-
σες είχαν πάρει εγώ στον στρατό.

P Μένει να δούμε σε ποια ά-
δεια θα τον ψάχνουμε κι αυτόν.

P Με λες και Νοστράδαμο ε;

P Δεν υπάρχει κι ένα μαγαζί να 
κάνει ντελίβερι δυο φέτες βούτυρο 
μαρμελάδα, και στο πρωινό τρώω 
πίτα γύρο.

P Πώς; Μπύρα; Ε όχι και 
μπύρα πρωί πρωί.

P By the way. Προς πιτσαρίες: 
Μην κόβετε ανόμοια τα κομμάτια της 
πίτσας, γίνονται φονικά, διαλύονται 
οικογένειες.

P Μας είπαν να πάμε θάλασ-
σα το Σαββατοκύριακο. Κι άντε 
να χάσεις τα περιττά κιλά σε δύο 
μέρες.

P Κοιτάξτε, 5-10 κιλά δεν χάνο-
νται σε λίγες ώρες. Αν θέλετε όμως 
να χάσω 80 σε ένα λεπτό, δεν παίρ-
νω μαζί μου την αγάπη.

P Οι Γιαπωνέζοι καθάρισαν 
μετά το ματς την εξέδρα των Κο-
λομβιανών από τα σκουπίδια. Έ-
πρεπε να έπαιζαν μαζί μας για να 
δω πώς θα καθάριζαν τα σπόρια.

P Και γόπες. Που είναι νηστίσι-
μες σε όλους τους τύπους.

P Έτσι όπως το πάμε το 
πράγμα, μέχρι και ο Θεός θα φύ-
γει στο εξωτερικό.

P Δεν ξέρω ποια είναι η πηγή 
του κακού, αλλά εμείς πρέπει να έ-

χουμε πιει πολύ νερό από εκεί.

P Η φιλοσοφία της ημέρας. 
Αν ξαναζούσα τη ζωή μου, θα έκα-
να τα ίδια λάθη, αλλά πιο νωρίς.

P Και:

Ο πεθαμένος προς τον άγγελο:
-Γιατί άγγελε, πέθανα τόσο νέος;

-Γιατί οι καλοί πεθαίνουν πάντα 
νέοι...

-Το πιστεύεις δηλαδή αυτό;
-Όχι! Βασικά το πότε θα πεθάνεις 

είναι σαν το μεγάλο δάχτυλο του πο-
διού σου...

-Δηλαδή;
-Δεν είναι στο χέρι σου!

Κ.Π.
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