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Αριστούχοι μαθητές του 
Γεν. Λυκείου Μακροχωρίου

Οι αριστούχοι μαθητές 
της Γ΄ τάξης του 5ου ΓΕΛ Βέροιας

Ένωση Κονσερβοποιών 
Ελλάδος: 

«Η καλή ποιότητα του 
συμπύρηνου, βασική

 προϋπόθεση για 
να ξανακατακτήσουμε 

τις αγορές»

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου στο Χώρο Τεχνών
Τον Δήμο Βέροιας 

θα τιμήσει η Μητρόπολη με 
το χρυσό σταυρό του Απ. Παύλου

- Θα ακολουθήσει θεατρική παράσταση για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό

Στέργιος Διαμάντης 
προς Παύλο Παυλίδη: 
Για την «ταμπακιέρα» 

ούτε λόγος!

Τον Αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας επισκέφτηκε 

ο νέος διοικητής
 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Σελ. 3

Σελ. 3

Σελ. 13

Σελ.  5

Έπεσε η 
αυλαία στο 
4ο Βέροια 
Basketball 
camp του 

Κώστα 
Τσαρτσαρή

SPORT

Σελ. 11

Σελ. 9

Σελ. 8



Το ματς Βόρεια Μακεδονία-
Μακεδονία τώρα αρχίζει…

   Στην επίθεση βγαίνει η αυτοδιοίκηση στο θέμα του 
Σκοπιανού(ή κατ’άλλους Μακεδονικού) με Τζιτζικώστα 
να συγκαλεί στις 27 Ιουνίου όλα τα περιφερειακά 
και δημοτικά συμβούλια Κεντρικής, Δυτικής και 
Ανατολικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός 
όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης να μην επικυρωθεί η 
‘συμφωνία των Πρεσπών’. Καιρός ήταν να αναλάβουν 
πρωτοβουλία κάποιοι επίσημοι φορείς, γιατί οι 
όποιες προσπάθειες αντίδρασης χαρακτηρίζονταν 
από την κυβέρνηση είτε φασιστικές-ακροδεξιές, είτε 
μεμονωμένες που αποδίδονταν σε συγκεκριμένο 
πολιτικό κόμμα. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αναρωτιέται 
αν είναι «στραβός ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε»… 
Και ήρθε η κίνηση των αυτοδιοικούντων με μπροστάρη 
τον Τζιτζικώστα να δείξει ότι το ματς δεν έχει τελειώσει 
και ότι ακόμη παίζεται… 
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Ζήνωνος και Ζηνά, Ευσεβίου ιερομ.

ΚάθεχρόνοοιΦίλοιτουΑνδρέαΠαπανδρέουτιμούντη
μνήμητου,στοΑ΄ΚοιμητήριοΑθηνών.Φέτοςτομνημόσυνο
θαγίνειτοαύριοΣάββατο23ΙουνίουόπουοπατήρΤιμόθε-
οςΗλιάκηςθαψάλλειτοτρισάγιο.

ΣτοδελτίοΤύπουπουστάλθηκεσταΜΜΕπανελλαδικά,
όπως κάθε χρόνο, αναφέρεται ιδιαιτέρωςαυτή τη χρονιά,
τοεξής:

«Οι πιστοί στηνπολιτική τουπαρακαταθήκη να είναι
όλοιπαρόντες!

Ηπαρουσίαμαςείναιμήνυμααντίστασηςγιατηνεθνική
γραμμήυπερτηςΜακεδονίαςμαςτοόνομαηιθαγένειακαι
ηεθνικήταυτότητατηςοποίαςπαραδόθηκανστουςΣκοπια-
νούςμετηνυπογραφήτουκΤσίπρα».

Γιατί το αναφέρουν αυτό, οι πιστοί της πολιτικής του

ιδρυτήκαιηγέτητουΠΑΣΟΚ;
Ναθυμίσουμε επακριβώς τι είπεοΑνδρέαςΠαπαν-

δρέουσεσυνέντευξήτουστονANT1,τονΟκτώβριοτου
1993,γιατοόνομα«Μακεδονία»:

«Είναιβασικότοθέματουονόματοςκαιτηςπροπαγάν-
δαςπουστηρίζεται σ’ αυτό το όνομα. Γιατί το θέλουν το
όνομαΜακεδονίαταΣκόπια;Είναιέναόπλογιαμακροπρό-
θεσμηδημιουργίαενόςκράτους,Μακεδονικού,πουθαέχει
ταΣκόπια, τηΜακεδονία τουΠιρίν και τηΒόρειαΕλλάδα.
Δεν είναι απλάθέμαονόματοςαλλά εθνικού κινδύνου, εις
χρόνονμακρόν».

Πούναφανταστείοηγέτης,ότιοΣΥΡΙΖΑ,μετο…μισό
ΠαπανδρεικόΠαΣοΚστοκόμμα,θαυπέγραφετέτοιασυμ-
φωνία…

Ανάσα από το άγχος των πανελλαδικών
Έπεσε χθες η αυ-

λαία τωνπανελλαδικών
εξετάσεων για τους
υποψηφίους των Ε-
ΠΑΛ,που εξετάστηκαν
σε τέσσερα μαθήματα
ανάλογα με την κατεύ-
θυνσηπουακολουθούν
(Οικοδομική, Ψηφιακά
Συστήματα, Στοιχεία
Ψύξης-Κλιματισμού,
Αρχές Επεξεργασίες
ΤροφίμωνκαιΠοτών.

Για τους υποψηφί-
ους τωνΓΕΛοιπανελ-
λαδικές ολοκληρώθη-
καντηνΤρίτημετομά-
θηματηςΒιολογίαςενώ
όσοιέχουνδηλώσειότι
θαεξεταστούνσεειδικά
μαθήματα,θαδιαγωνιστούνμεταξύ22έως30Ιουνίου.

Τοάγχοςλοιπόνέφυγεαλλάπαραμένειηαγωνίατωνβαθμών,όχιμόνογιατουςυποψήφιουςαλλάκαιγιατους
γονείςπουηκαρδιάτουςτοξέρειπόσονοιάζονταιγιατοαύριοτωνπαιδιών…Τοπολύόμωςέφυγεκαιτοκαλοκαίρι
είναιμπροστά!

ΚράταΒασίλη,γερά

Ακούραστος,ρομαντικός,αγαπημένοςαιώνιοςέφηβος,είναιέτοιμοςναμαςταξιδέψειεπίσκηνής,σήμερατοβράδυ
στηΒέροια.

ΚαιβέβαιαμιλάμεγιατονΒασίληΠαπακωνσταντίνουκαιτησυναυλίατου,στοπλαίσιοτης«ΕύηχηςΠόλης»,τωνμου-
σικώνεκδηλώσεωντηςΚΕΠΑπουξεκίνησανχθεςκαιθαδιαρκέσουνμέχριτηνΚυριακή.

«Κράταρεφίλε,γερά»είναιοτίτλοςτηςσυναυλίαςτουΒασίληπουφέτοςκλείνει45χρόνιαστοελληνικότραγούδικαι
θαταγιορτάσειμαζίμαςστηνΠλατείαΩρολογίουστις9.30μ.μ.

ΟΘ.ΤεληγιαννίδηςστηναντιπεριφερειάρχηΑγροτικής
Ανάπτυξηςγιατηνέλλειψηκτηνιάτρων

Συνάντησημε την αντιπεριφερειάρχηΑγροτι-
κήςΑνάπτυξηςΚεντρικήςΜακεδονίαςΓερακίνα
Μπισμπινά και με υπηρεσιακόπαράγοντα, είχε
ο περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος της
ΑΝ.ΗΜΑΘεόφιλοςΤεληγιαννίδης προχθές το
πρωί στηΘεσσαλονίκη, με σκοπό  την επίλυ-
ση προβλήματος που έχει προκύψει με τους
κτηνιάτρους και την καταβολή των υπερωριών
τους. Συγκεκριμένα για την κάλυψη των ανα-
γκώντηςΗμαθίαςεκτόςαπότουςδύοτοπικούς
κτηνιάτρους, έρχονται και κτηνίατροι από την
Θεσσαλονίκη, οι οποίοι λαμβάνουν υπερωριακή
αποζημίωση.Το τελευταίοδιάστημα έχειπροκύ-
ψειγραφειοκρατικόκώλυμαστηνπληρωμήτους,
μεαποτέλεσμανασταματήσουννα έρχονται και
ναδημιουργούνταιλειτουργικά«κενά».Κατάτην
συνάντησηηαντιπεριφερειάρχηςδεσμεύτηκεότι
θαπαραπέμψειτοθέμαστοαρμόδιοοικονομικό
τμήμακαιθαδοθείάμεσαλύση.

Με μηνύματα κατά της παράδοσης του ονόματος «Μακεδονία» το φετινό μνημόσυνο
του Ανδρέα Παπανδρέου – Γιατί δεν ήθελε ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ να δοθεί αυτό το όνομα

Προφυλακιστέος 
ο Σώρρας

“Αν είσαι και παπάς, 
με την αράδα σου 

θα πας!”



Ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση 
συγκεκριμένων άρθρων του Καταστατι-
κού του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας  
στην έκτακτη Γενική Συνέλευση  που έγι-
νε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Ιουνίου, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμε-
λητηρίου Ημαθίας. 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ε-
κλέχτηκε ομόφωνα ο κ.Νίκος Ουσουλ-
τζόγλου.

Στην εισήγησή του ο κ. Ουσουλτζό-
γλου αναφέρθηκε στο έγγραφο της ΕΣΕΕ 
που έστειλε σε όλους τους Εμπορικούς 
Συλλόγους και με το οποίο ζητά την τρο-
ποποίση  των καταστατικών προκειμένου 
να συμμετέχουν στην Δράση:

 « Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία. 

Η Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» 
στοχεύει στην υλοποίηση ενός συνόλου 
συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβά-
σεων σε εμπορικές περιοχές των πόλεων 
όλης της χώρας, με στόχο:

Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας 
και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης 
και την οργάνωση  της οικονομικής δρα-
στηριότητας που αναπτύσσεται εντός της 
περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση 
έξυπνων εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η έ-

νταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%. 
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται 
από σχήματα που θα αποτελούνται από 
Ο.Τ.Α. β’ βαθμού (Δικαιούχοι) και τους το-
πικούς Εμπορικούς Συλλόγους (Συνδικαι-
ούχοι). Ο μέγιστος προϋπολογισμός των 
υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει 
να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και ανα-
λύεται ως:

 Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός 
Δήμου έως 1.500.000 ευρώ

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός 
Εμπορικού Συλλόγου έως 400.000 ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από εθνικούς πόρους. Η ημερομηνία 
έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 
29η Ιουνίου 2018 και η καταληκτική ημε-
ρομηνία η 24η Σεπτεμβρίου 2018. 

Καταλήγοντας ο κ. Ουσουλτζόγλου α-
ναφέρθηκε στα άρθρα του Καταστατικού 
που πρέπει να τροποποιηθούν ώστε ο 
Εμπορικός Σύλλογος να συμμετέχει στην 
συγκεκριμένη Δράση. Πρόκειται για τα 
άρθρα 2, 3, και 11, που έχουν σχέση με 
τον Σκοπό και τους οικονομικούς πόρους 
του Συλλόγου.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο-
μόφωνα εγκρίθηκε η τροποίηση των πα-
ραπάνω άρθρων του Καταστατικού του 
Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας .
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Στέργιος Διαμάντης: Για την «ταμπακιέρα» 
κύριε Παυλίδη ούτε λόγος!

Αναμενόμενη και η απάντηση από την 
πλευρά του σημερινού προέδρου του 
ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας κ. Στέργιου Διαμά-
ντη, στη επιστολή του πρώην προέδρου 
Παύλου Παυλίδη (βλέπε χθεσινό φύλλο) 
τον οποίο ο κ. Διαμάντης κατηγόρησε για 
κακοδιαχείριση του ΚΑΠΑ. 

Στην επιστολή- απάντηση ο κ .Διαμά-
ντης σημειώνει:

«Η δημόσια καταγγελία που έκανα προ-
σωπικά εγώ ο ίδιος , ως πρόεδρος του Ν-
ΠΔΔ ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας θεσμικά και όχι 
ως ρολίστας , εκτός βέβαια  αν θεωρεί ο κος 
Παυλίδης  τον εκάστοτε πρόεδρο ενός αυ-
τοτελούς νομικού προσώπου ρολίστα , άρα 
και τον ίδιο  καθώς πέρασε από   την  ίδια 
θέση , αφορούσε δύο συγκεκριμένα θέματα :

  Πρώτον γιατί  τα λίτρα των καυσί-
μων  που δαπάνησε σε μία χρονιά , ανέρ-
χονταν περίπου στα 120.000 λίτρα ενώ τα  
λίτρα και  όχι τα χρήματα που δαπανήθηκαν τις επόμενες χρονιές , συ-
μπεριλαμβανομένης και της περιόδου του 2017 , που ο χειμώνας ήταν  
ο πιο  βαρύς των τελευταίων ετών ήταν τα μισά. Σημειωτέον κατήγγειλα 
επίσης  το γεγονός ότι στην δεξαμενή του αθλητικού κέντρου   της Ελιάς 
χωρητικότητας 3.000,00 λίτρων κατόρθωσε να βάλει την ίδια μέρα , με 

ένα παραστατικό 3.500,00 λίτρα.  
Ποια είναι η απάντηση του κυρίου Παυλίδη στο 

θέμα αυτό , ότι  αφενός μεν υπεύθυνοι είναι οι υπάλ-
ληλοι που παρέλαβαν τα λίτρα καυσίμου και όχι ο 
ίδιος ως πρόεδρος ,ο οποίος δεν έλεγχε τους υπαλ-
λήλους του (;),  αφετέρου δε , όπως ο ίδιος αναφέρει 
, ότι καλύφθηκαν με τον τρόπο αυτό ,από τον Μάρτιο 
του  2012 και έπειτα ,   οι υποχρεώσεις  των προη-
γούμενων ετών , πράγμα  που αποτελεί ομολογία 
από τον ίδιο σε κάθε περίπτωση περί εικονικότητας 
τιμολογίων από τον Μάρτιο του 2012 και μετά. 

Προφανώς ο κύριος Παυλίδης βρίσκεται σε τρι-
κυμία καθώς δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα 
δύο  πράγματα ταυτόχρονα , δηλαδή οι υπάλληλοι 
να είναι υπόλογοι για τα λίτρα που εισήλθαν στις 
δεξαμενές του ΚΑΠΑ εν αγνοία του Προέδρου  και 
ταυτόχρονα ο πρώην πρόεδρος  να ομολογεί ότι κα-
λύφθηκαν από τον Μάρτιο του 2012 και έπειτα όπως 
ο ίδιος αναφέρει όλες οι «εγγενείς αδυναμίες » του 
εξαμήνου του 2011 , ήτοι την περίοδο της συγχωνεύ-

σεως των 19 νομικών προσώπων στο  υπάρχον Νομικό Πρόσωπο του 
Δήμου,  αποδεχόμενος σε κάθε περίπτωση ότι παραστατικά των καυσί-
μων  και όχι μόνο   ήταν «μαϊμού» . 

Δεύτερον κατήγγειλα δημόσια πως ενώ υπάρχουν δύο εντάλματα 
του 2014  και ένα του 2013 , για προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 

για το γήπεδο 5Χ5 του Προμηθέα στην Βέροια , το γήπεδο 5Χ5  του 
Δασκίου καθώς και του Τριλόφου , ο χλοοτάπητας αυτός δεν τοποθετή-
θηκε ποτέ , ενώ στον Τρίλοφο δεν υπάρχει καν γήπεδο 5Χ5 . Για αυτά 
τα εντάλματα που πληρώθηκαν με την υπογραφή του κυρίου Παυλίδη 
, στην τρισέλιδη απάντηση ο εν δυνάμει υποψήφιος δήμαρχος όπως ο 
ίδιος δηλώνει ,  δεν δίνει την παραμικρή απάντηση , εκτός βέβαια αν και 
στο θέμα αυτό είναι υπόλογοι επίσης οι υπάλληλοι , οι οποίοι εκτός από 
την παραλαβή έκαναν και την παραγγελία στον προμηθευτή ,  αφού 
πρώτα διαπίστωσαν την ανάγκη για την εκτέλεση της προμήθειας. 

  Αν βέβαια συνέβαιναν   όλα αυτά, δηλαδή να φταίνε για όλα 
οι υπάλληλοι  , αλήθεια  ποιος ήταν ο ρόλος του κυρίου Παυλίδη ως 
προέδρου του Νομικού Προσώπου , μήπως του κομπάρσου ! Όλα βέ-
βαια τα ανωτέρω εντάλματα ήταν αξίας κάτω των πέντε χιλιάδων ευρώ 
, εντελώς  «συμπτωματικά» όλα έφεραν ονομαστική αξία  κατώτερη των 
5.000,00 ευρώ  , συνεπώς δεν πήγαν ποτέ στην κατά τόπο επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. 

Σε κάθε περίπτωση δηλώνω ότι  δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω με 
τον κύριο Παυλίδη,  ασκώντας του δημόσια κριτική για τα παραπάνω  , 
εκτός βέβαια εάν προκληθώ , καθόσον η υπόθεση πλέον  από πλευράς 
μου με όλα τα έγγραφα   θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές της δικαιο-
σύνης, οι οποίες θα επιληφθούν επί των καταγγελιών μου. 

Στέργιος Διαμάντης 
Πρόεδρος του ΔΣ ΝΠΔΔ με δτ ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας 

Δημοτικός Σύμβουλος του Δ. Βέροιας    

Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος: 
«Η καλή ποιότητα του συμπύρηνου, 

βασική προϋπόθεση 
για να ξανακατακτήσουμε τις αγορές»

Η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) εν όψει της έναρξης, 
τις επόμενες ημέρες της συγκομιδής του συμπύρηνου ροδάκινου 
ενημερώνει τους παραγωγούς για την αναγκαιότητα παράδοσης στις 
βιομηχανίες κατάλληλης ποιότητας και αναφέρει τα εξής:

«Όπως είναι γνωστό, η ελληνική κομπόστα ροδάκινου, αλλά και ο 
χυμός του και το κατεψυγμένο του προϊόν, κατέκτησαν εδώ και πολλά 
χρόνια την παγκόσμια αγορά. Αυτό στηρίχτηκε σε δύο προϋποθέσεις:

1) Tην άριστη ποιότητα πρώτης ύλης και συνεπώς τελικού προϊό-
ντος

2) Tο ανταγωνιστικό κόστος
Δυστυχώς, την προηγούμενη χρονιά, παρά την επαρκή ποσότητα, 

η ποιότητα του συμπύρηνου ροδακίνου που παρέλαβαν τα εργοστά-
σια ήταν, όπως όλοι γνωρίζουμε, υποβαθμισμένη, με κύρια χαρα-
κτηριστικά την μικροκαρπία και τα άγουρα-πράσινα ροδάκινα.   Αυτό 
δημιούργησε δυσκολίες διάθεσης του προϊόντος.

Φέτος εκτιμάται ότι αναμένεται καλύτερη ποιότητα, κυρίως μέγεθος, λόγω περιορισμένης σχετικά καρπόδεσης, που μείωσε το 
κόστος του αραιώματος. Οι παραγωγοί μπορούν να παραδώσουν τη γνωστή καλή ποιότητα του παρελθόντος για να ξανακατα-
κτήσουμε τις αγορές.

Αυτό απλά σημαίνει να παραδώσουν ροδάκινα ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΜΕ ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ 160-170 gr. ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 120 gr».

Με την τροποποίηση άρθρων του 
Καταστατικού του, ο Εμπορικός 
Σύλλογος Βέροιας συμμετέχει 

στα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
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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
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Ευεργέτες και δωρητές της Βέροιας
Δωρητές του Γηροκομείου Βέροιας

Το ζεύγος Κωτούλα

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας, με 
αυτογνωσία του καθήκοντος προς τον πο-
λιτισμό και με αισθήματα τιμής και  αναγνώ-
ρισης της προσφοράς  των συνεργατών του 
προς τον σύλλογο, διοργανώνει  την «ΒΡΑ-
ΔΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΑΛΑΪΤΣΗ» προς τιμήν του α-
δικοχαμένου φίλου και συνεργάτη μουσικού 
Βασίλη Αλαΐτση.

Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας 2018 
, τη Δευτέρα 2 Ιουλίου στο γήπεδο Μπά-
σκετ Ελιάς, θα πραγματοποιηθεί  εκδήλωση 
μνήμης με σκοπό να τιμηθεί ο εκλιπών και 
ταυτόχρονα τα έσοδά της να δοθούν ως βο-
ήθεια στην πολύτεκνη (6 παιδιά) οικογένειά 
του.

  Η προσφορά του Βασίλη στον χώρο 
του πολιτισμού ανυπολόγιστη, μιας και ή-
ταν από τους τελευταίους παραδοσιακούς 
μουσικούς .Ένα μεγάλο κεφάλαιο που δυ-
στυχώς έκλεισε πρόωρα. Η κληρονομιά του 
όμως μεγάλη. 

   Η αξία του φαίνεται από το πλήθος των 
καλλιτεχνών που αφιλοκερδώς με μεγάλη 
αγάπη θα πάρουν μέρος στη βραδιά. Από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας, πενήντα καλλιτέ-
χνες, οι οποίοι  ήταν μακροχρόνιοι συνερ-
γάτες  του εκλιπόντος. Τα διάφορα μουσικά 
σχήματα που συμμετείχε παίζοντας μουσική 
διαφόρων ειδών.

  Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:00 μμ το βράδυ 
και η οικονομική ενίσχυση είναι 5 ευρώ.

Μια βραδιά δομημένη με στοιχεία της πολιτιστι-
κής προσφοράς και συνεργασίας των μουσικών, 
που αποτέλεσμα  είχαν να δημιουργούν αισθήματα 
καλλιτεχνικής ευαισθησίας και συγκίνησης στην 
κοινωνία.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας  που 
αγκάλιασε την εκδήλωση δίνοντας το μήνυμα ότι 
πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στο φιλανθρωπικό 
έργο της εκδήλωσης.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει .
ΣΗΜΕΙΑ  ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ
Στη ΒΕΡΟΙΑ:
1)ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλ:6944041040, 6977460574

2) «ΠΑΥΛΕΙΟΣ  ΛΟΓΟΣ» ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΜ-
ΒΝκΚ

Βενιζέλου  29
3)ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Μ.Αλεξάνδρου  41
Κωττουνίου  8
4)ΡΕΣΤΩΡΑΝΤ «ΠΑΠΑΓΑΛΟ»
Ανοίξεως  104
5)ΚΑΦΕ «Madja» (Πρώην  TREDICI)
Παπάγου  4
6) Μουσικός Οίκος Πετσάβας Παύλος (πρώην 

Γκαλίτσιος Ευάγγελος)
Αντ.Τσούπελη 5 
Στη  ΝΑΟΥΣΑ:
1)ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλ:6987243230
2)  ΜΑΡΚΕΤ «ΠΡΩΤΕΑΣ»
Χρ. Λαναρά  18

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου στο Μπάσκετ Ελιάς
Μουσική βραδιά για τον 

Βασίλη Αλαΐτση διοργανώνει 
ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας

Μουσική 
βραδιά στη 
Ραχιά Βέροιας

Η μουσική βραδιά στη Ράχη, που αναβλήθηκε 
λόγω καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 24 Ιουνίου και ώρα 20:30 στο αθλητικό κέ-
ντρο Ράχης.

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

Ισχύουν τα προπωληθέντα εισιτήρια.

Κάλεσμα σε 
Κρητικοποντιακό 

γλέντι 
στο Κομνήνιο 

Βέροιας
Ο Σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθίας και η 

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σας προσκαλούν 
την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 σε ένα Κρη-
τικοποντιακό γλέντι στο Κομνήνιο Βεροίας και 
ώρα 21:00. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
θα απολαύσετε ένα εντυπωσιακό μουσικοχο-
ρευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη πλούσια 
πολιτιστική μας κληρονομιά.

Σας περιμένουμε όλους!

Ο Πρόεδρος
Αλιγιζάκης Στυλιανός

Επιμέλεια Μάκης Δημητράκης

Ο Χρήστος Κωτούλας γεννήθηκε στη Σιάτιστα Κοζάνης και μετά τις γυμνασι-
ακές του σπουδές φοίτησε στο διδασκαλία Λάρισας. Σαν δάσκαλος υπηρέτησε 
σε χωριά της επαρχίας Βοΐου του Ν. Κοζάνης ενώ αργότερα έκανε μετεκπαίδευ-
ση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθως ως επιθεωρητής της δημοτικής 
εκπαίδευσης υπηρέτησε στην Περιφέρεια Πωγωνίου Ιωαννίνων και τους νο-
μούς Λάρισας και Ημαθίας.

Δημιούργημά του είναι οι μαθητικές κατασκηνώσεις στην Αγία Τριάδα Νά-
ουσας καθώς και η ανέγερση αρκετών σχολικών κτιρίων στις περιφέρειες όπου 
υπηρέτησε.

Υπήρξε υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας και «αγωνίσθηκε» για τη χρήση 
της σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της κατοχής είχε πλούσια αντιστασιακή δράση
Γυναίκα του ήταν η Βεροιώτισσα Βούλα Γαλανοπούλου, κόρη του Βαγγέλη Γαλανόπουλου.
Το ζεύγος Κωτούλα, στη μνήμη των γονιών τους, πρόσφεραν στο Γηροκομείο Βέροιας το ποσό των 

2.500.000 δρχ., χρήματα που προήλθαν από την εκποίηση διαμερίσματος της Βούλας Γαλανοπούλου.
Δωρητές Ιερού Ναού Αγ. Αντωνίου

Μερκούριος Παπαϊωάννου
Ένας από τους πολλούς ευεργέτες σχολείων και εκκλησιών που ανέδειξε η Βέροια στα χρόνια της 

τουρκοκρατίας είναι και ο Μερκούριος Παπαϊωάννου που εργάστηκε ως τα βαθιά του γεράματα ως εκκλη-
σάτορας (καντηλανάφτης) στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου.

Άνθρωπος τίμιος, εργατικός, φιλήσυχος και προπαντός με πίστη στον Άγιο Αντώνιο κατόρθωσε με την 
οικονομία του να συγκεντρώσει το σεβαστό ποσό των 250 χρυσών λιρών Τουρκίας το οποίο και «άφησε» 
στην εκκλησία με επιστολή του στις 21 Οκτωβρίου 1909. Ήταν άτεκνος γι’ αυτό η μόνη του επιθυμία ήταν 
να τον φροντίζει η εκκλησιαστική επιτροπή σε περίπτωση που δεν μπορούσε να εργαστεί.

Η εκκλησιαστική επιτροπή γνωστοποίησε το γεγονός στη Δημογεροντία της πόλης και στις 11 Φεβρου-
αρίου 1910, αφού αποδέχθηκε τη δωρεά δια του Μητροπολίτη Λουκά ανακήρυξε τον Μερκούριο Παπαϊω-
άννου ευεργέτη της εκκλησίας του Αγ. Αντωνίου.

Από τη δωρεά ένα ποσό διατέθηκε για να αποκατασταθεί το κουβούκλιο που είχε καεί καθώς και για 
μία εικόνα (Αγίου Μερκουρίου και Αγ. Αικατερίνης).

Παύλος Πυρινός: Μερκ. Παπαϊωάννου, ένας άγνωστος ευεργέτης της εκκλησίας Αγ. Αντωνίου (περ. 
λάμδα / ΛΑΟΣ 2000).

Αικατερίνη Γεμιτζόγλου
Σύζυγος του Ιωάννη Γεμιτζόγλου προκρίτου της Βέροιας που υπηρέτησε την πόλη από τη θέση του 

εφόρου των σχολείων. Η Αικατερίνη υπήρξε δωρήτρια του Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου με το ποσό των 192 χρυσών 
λιρών Τουρκίας.

Δημήτριος Κωνσταντινίδης
Γεννήθηκε στη Βέροια το 1873 όπου και πέθανε το 1939. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως ιεροψάλτης 

του ναού του Αγ. Αντωνίου στον οποίο άφησε όλη του την περιουσία. Συγκεκριμένα δώρισε ομόλογα αξίας 
8.130 δρχ. και χρυσαφικά αξίας 11.000 δρχ.



Κοινή συνέντευξη τύπου για 
το ζήτημα των Σκοπίων παρα-
χώρησαν σήμερα ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονί-
ας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο 
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδας Γιώργος 
Πατούλης και ο Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος 
Κυρίζογλου.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι-
κώστας ανακοίνωσε ότι «η Αυ-
τοδιοίκηση βγαίνει μπροστά», 
ώστε να μην επικυρωθεί η «α-
παράδεκτη», όπως τη χαρα-
κτήρισε, «συμφωνία των Πρε-
σπών» με τα Σκόπια «και το 
κείμενο αυτό να μείνει στην ιστορία ως ένα κείμενο 
που απλά υπέγραψαν κάποτε ένας κύριος Κοτζιάς 
με έναν κύριο Ντιμιτρόφ».

Η πρώτη πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Περι-
φέρεια, όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, είναι η σύγκλη-
ση την επόμενη Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στη Θεσ-
σαλονίκη, κοινής – διευρυμένης συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
μαζί με τα Δημοτικά Συμβούλια των 38 Δήμων της 
Κεντρικής Μακεδονίας και με προσκεκλημένους τους 
φορείς, τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια της 
Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης. «Ένας και μόνο είναι ο στόχος μας, να 

μην επικυρωθεί η ‘συμφωνία των Πρεσπών’», δήλω-
σε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας.

«Σήμερα, δεν ερχόμαστε μοιρολατρικά να απο-
δεχτούμε ως τετελεσμένα τα γεγονότα και τα απο-
τελέσματα της κατάπτυστης ‘συμφωνίας των Πρε-
σπών’. Σήμερα είμαστε εδώ ενωμένοι όσο ποτέ 
για να αποτρέψουμε να μετατραπούν τα γεγονότα 
και τα αποτελέσματα αυτά, σε τετελεσμένα. Ξεκά-
θαρα, επαναλαμβάνω αυτό που είπα δημόσια και 
το Σάββατο, πριν την υπογραφή της ‘συμφωνίας’: 
Η Αυτοδιοίκηση στη Μακεδονία και σε ολόκληρη 
την χώρα θα αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε αυτή η 
συμφωνία να μην επικυρωθεί ποτέ. Τα ψέματα τε-
λείωσαν. Η βουβή και κρυφή διπλωματία τελείωσε. 

Η ώρα της ευθύνης για όλους και για τον 
καθένα ξεχωριστά ξεκίνησε», τόνισε ο κ. 
Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης επισήμανε τα δι-
αδοχικά λάθη της Κυβέρνησης στη δια-
πραγμάτευση και γενικότερα στο χειρισμό 
του ζητήματος των Σκοπίων.

«Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης 
με τα Σκόπια δεν αποτελεί λύση, αλλά 
εθνική ήττα. Αποδείχθηκαν, εκτός από 
εμμονικοί, και μοιραίοι για τη χώρα και 
τα εθνικά μας συμφέροντα, υπογράφο-
ντας μια ‘συμφωνία’ που ανοίγει νέες πλη-
γές υποθηκεύοντας το μέλλον του τόπου 
μας. Και μάλιστα αρνούνται και στερούν 
από τον ελληνικό λαό το δικαίωμά του 
να εκφραστεί δημοκρατικά για αυτή τη 
‘συμφωνία’, είτε με δημοψήφισμα, είτε με 
εκλογές. Και σαν να μην έφταναν όλα αυ-
τά, κουνάνε και το δάχτυλο στην ελληνική 

κοινωνία, λοιδορώντας και καθυβρίζοντας τους πολί-
τες που αντιδρούν. Ακόμα όμως και η προπαγάνδα 
έχει όρια. Δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό, υπόγειο και 
οργανωμένο σχέδιο. Οι αντιδράσεις της κοινωνίας εί-
ναι απόρροια αποκλειστικά και μόνο των λαθών της 
κυβέρνησης και της κατάπτυστης συμφωνίας που 
υπέγραψε, αγνοώντας την ισχυρή πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «τώρα είναι η ώρα 
της ευθύνης και η Αυτοδιοίκηση της χώρας βγαίνει 
μπροστά. Κάνουμε το πρώτο βήμα» και ανακοίνωσε 
τη σύγκληση κοινής συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με όλους 
τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 
στις 6 το απόγευμα, στην κεντρική αίθουσα του 
ξενοδοχείου Grand Hotel στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 
Στην κοινή αυτή διευρυμένη συνεδρίαση θα συμμετέ-
χουν όλοι οι φορείς, τα Επιμελητήρια, τα Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Σύλλογοι 
και οι Ενώσεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Ε-
πίσης θα προσκληθούν οι Περιφέρειες και τα 
Δημοτικά Συμβούλια Δυτικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

«Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση 
και για κανέναν λόγο να παραδώσουμε στα 
Σκόπια, ‘μακεδονική’ ταυτότητα, γλώσσα, και 
όνομα, να δώσουμε δηλαδή, υπόσταση στον 
αλυτρωτισμό. Δεν αποδεχόμαστε τη συμφω-
νία, δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα. Ενωμέ-
νη η αυτοδιοίκηση θα εκφράσει τον ελληνικό 
λαό για το θέμα. Καλά θα κάνει, έστω και τώ-
ρα, έστω και αργά η Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, 
όλα τα πολιτικά κόμματα, και κάθε Βουλευτής 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου ξεχωριστά, να 
ακούσουν τον ελληνικό λαό. Όλοι μαζί και ο 
καθένας ξεχωριστά έχει πλέον την εθνική και 
ιστορική ευθύνη για το παρόν και το μέλλον 
της χώρας», σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η Αυ-
τοδιοίκηση όλης της χώρας είναι ενωμένη, 
με στόχο να ενώσει κι όχι να διχάσει τους 
Έλληνες, να συμβάλει θετικά, «ώστε να μπο-
ρέσουμε ως χώρα και ως λαός να σηκώ-
σουμε ξανά ψηλά το κεφάλι… Διαφωνούμε 
απόλυτα με τη συμφωνία που υπέγραψε η 
Κυβέρνηση. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να 
έχει ισχύ, αν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη της 
Βουλής και του ελληνικού λαού. Τονίσαμε την 
ανάγκη για ένα τόσο σοβαρό θέμα, την τελι-
κή απόφαση να την πάρει όχι η Βουλή, αλλά 
ο ίδιος ο λαός, με τη διεξαγωγή ενός δη-

μοψηφίσματος. Η διεξα-
γωγή δημοψηφίσματος 
είναι μονόδρομος. Είναι 
δημοκρατική διέξοδος». 

Ο κ. Κυρίζογλου επι-
σήμανε: «Μετά μια εξά-
μηνη διαπραγμάτευση, 
χωρίς να αποφανθεί η 
Βουλή επί του θέματος, 
χωρίς  δημοψήφισμα 
χωρίς εκλογές, χωρίς τη 
δημοκρατική νομιμοποί-
ηση, υπογράφηκε μια 
συμφωνία, την οποία 
δεν αποδεχόμαστε. Ε-
μείς θα συνεχίσουμε να 
αντιδρούμε στο πλαί-
σιο του νόμου και του 
Συντάγματος. Θέλω να 
καταγγείλω την ακραία 
στάση της αστυνομίας , 
αλλά και την αλαζονεία 
του υπουργού Εξωτε-
ρικών, Νίκου Κοτζιά για 
τους πολίτες που διαδή-
λωναν ειρηνικά ανήμε-
ρα της συμφωνίας στις 
Πρέσπες. Δεν μπορεί να 
επιδεικνύεται τέτοια α-
γριότητα σε πολίτες που 
διαδηλώνουν ειρηνικά. 
Αυτό δείχνει μια καθε-

στωτική και αντιδημοκρατική νοοτροπία». 
Παρών στη συνέντευξη τύπου ήταν και ο Περιφε-

ρειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χρήστος 
Μέτιος, ο οποίος τόνισε την αντίθεσή του στη «συμ-
φωνία Τσίπρα - Ζάεφ», όπως είπε και σημείωσε ότι 
«η συμφωνία δεν είναι αποδεκτή επειδή εκτός των 
άλλων δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα του 
ζητήματος των Σκοπίων, τον αλυτρωτισμό. Πιστεύ-
ουμε σε ένα κοινό μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και 
φιλίας και στη μετατροπή της Βόρειας Ελλάδας σε 
πεδίο διασυνοριακής συνεργασίας και ανάπτυξης, 
αλλά με όρους αποδεκτούς».

Την αντίθεσή τους στη «συμφωνία» δήλωσαν στη 
συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης Ευάγγελος Λαμπάκης και η 
Αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Παρα-
σκευή Βρυσίδου, ενώ το παρών έδωσαν και πολλοί 
Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τον Διοικητή της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Βέροιας κ. Παλαμούτη Νικόλαο, τον Υποδι-
οικητή κ. Κουβακά Αλέξανδρο και τους κυρίους  Χον-
δροματίδη Παναγιώτη και Θεοδώρου Νικόλαο Επι-
πυραγούς για την άμεση ανταπόκριση  στην πρόσκλησή 
μας, όσον αφορά την ενημέρωση για την πυρασφάλεια 
που πραγματοποιήθηκε στο ΚΥ Βέροιας σε συνεργασία 
με τον ΕΦΚΑ την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 .

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του Μιχαήλ και της Κυριακής, το 
γένος Ροδοπαίου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΔΕΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Πανα-
γιώτη και της Ευθαλίας, το γένος 
Μήτση, που γεννήθηκε στο Αργυ-

ρόκαστρο Αλβανίας και κατοικεί στη Ν. Σμύρνη Ατ-
τικής, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Νάουσα: Α΄ παρ. Καρανάτσιου 4                 Βέροια: Λουτρού 1  
                                                           & Μητροπόλεως

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

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου στην Κεντρική Μακεδονία 
Ευρεία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

μαζί με τα Δ.Σ. των 38 Δήμων και τους Αυτοδιοικητικούς φορείς, 
Δυτικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

-Απ. Τζιτζικώστας: «Ένας και μόνο είναι ο στόχος μας, να μην επικυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών»
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 21 

Ιουνίου 2018 από την Ελληνική 
Ευαγγελική Εκκλησία Βέροιας 
ο Θωμάς Ιωαν. Θωμαϊδης σε 
ηλικία 80 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 22 Ιουνίου 2018 στις 
10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Γεώργιος Αν. Χατζηιωαννί-
δης σε ηλικία 92 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 22 Ιουνίου 2018 στις 
10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Δημητρίου Μικρής Σάντας ο 
Γεώργιος Ευστ. Αντωνιάδης 
σε ηλικία 71 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 22 Ιουνίου 2018 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Μερσίνη Νικ. Παπαδημητρί-
ου σε ηλικία 90 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.

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.

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου
Παρουσίαση του Αφιερωματικού Τόμου 

«Μωϋσέως Ωδή» προς τιμήν του μακαριστού 
Γέροντος Μωυσέως του Αγιορείτου

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου στις 8.00 μ.μ. στο Χώρο 
Τεχνών Βέροιας, θα παρουσιαστεί ο αφιερωματικός 
τόμος «Μωϋσέως Ωδή» προς τιμήν του μακαριστού 
γέροντος Μωϋσέως του Αγιορείτου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Μητροπολίτης Κα-
στοριάς κ. Σεραφείμ, Μητροπολίτης Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, Αρχιμ. Εφραίμ, Κα-
θηγούμενος της Ι.Μ. Μονής Βατοπαιδίου, Συμεών 
Πασχαλίδης, Δ/ντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος 
Πατερικών Μελετών. Ποιήματα του Γέροντος Μωυσέ-
ως Αγιορείτου μελοποίησε ο Χρίστος Τσιαμούλης και 
θα τραγουδήσει η Καίτη Κουλλιά. Χορός ψαλτών υπό 
την διεύθυνση του κ. Ιωάννου Χασανίδη θα ψάλλει 
ύμνους προς τιμήν του αειμνήστου Γέροντος Μωυσέως. Την εκδήλωση θα παρουσιά-
σει ο μοναχός Γεράσιμος Μπεκές.



Δεύτερη Πρόσκληση 
για το «Κομφούζιο» 

προϋπολογισμού 
20 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξέ-
δωσε τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή 
της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του 
Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια €.
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 13/7/2018 

έως 31/7/2018.
Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα 

ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αιτούμενα προς έντα-
ξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 
έτους 2018 του υποψηφίου με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδακινιά, βερι-
κοκιά, νεκταρινιά, μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά). 

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται για μια πενταετία, η οποία ξεκινά από την 
1η Απριλίου 2018, να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μι-

κρολεπιδοπτέρων 
- εχθρών της ροδα-
κινιάς, νεκταρινιάς, 
βερικοκιάς, μηλιάς, 
αχλαδιάς και κυδω-
νιάς και συγκεκρι-
μένα της καρπόκα-
ψας, της ανάρσιας 
και του φυλλοδέτη 
στην περίπτωση 
της ροδακινιάς, νε-
κταρινιάς, βερικο-
κιάς και της καρπό-
καψας της μηλιάς 
στην περίπτωση 
της μηλιάς, αχλα-
διάς και κυδωνιάς.

Η ενισχυόμενη 
μέθοδος συνίσταται 
στην εγκατάσταση 
φερομονικών ατμι-
στήρων/διαχυτή-

ρων  (dispensers) 
και  παγίδων πα-
ρακολούθησης. Οι 
ατμιστήρες/διαχυ-
τήρες απελευθε -
ρώνουν συνθετική 
φερομόνη με απο-
τέλεσμα να απο-
τρέπεται η σύζευξη 
των ακμαίων των 
μ ι κ ρ ολ ε π ι δ οπ τ έ -
ρων-στόχων και έτσι 
να ελαχιστοποιείται 
ο πληθυσμός των 
επιβλαβών προνυμ-
φών.

Η πρόσκληση 
θα αναρτηθεί στο 
πρόγραμμα «ΔΙ -
ΑΥ Γ Ε Ι Α »  w w w.
d i a v g e i a . g o v. g r, 
στους διαδικτυακούς 
τόπους του ΥπΑ-
ΑΤ  www.minagric.
gr, του ΠΑΑ www.
agrotikianaptixi.gr 
και του ΕΣΠΑ www.
espa.gr.

Η βουλευτής Φρό-
σω Καρασαρλίδου ε-
πισκέφθηκε το Υπουρ-
γείο Υποδομών και 
Μεταφορών και συνα-
ντήθηκε με τον γενικό 
γραμματέα κ. Βούρδα 
για την προώθηση της 
ένταξης της Ημαθίας 
στον Προαστιακό Σιδη-
ρόδρομο του ΟΣΕ. Η 
βουλευτής έθεσε στον 
γενικό γραμματέα ζη-
τήματα για τη βελτίωση 
της συγκοινωνιακής 
γραμμής Νάουσας – 
Βέροιας – Αλεξάνδρει-
ας – Πλατύ με τη Θεσ-
σαλονίκη, την αύξηση 
των δρομολογίων και 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

Ζήτησε επίσης να πληροφορηθεί για τη μελέτη σκοπιμότη-
τας που ετοιμάζει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη δημιουργία Προαστιακού 
Σιδηροδρόμου που θα συνδέει μεταξύ άλλων τη Θεσσαλονίκη 
με την Ημαθία και οποίος θα αποτελέσει ένα νέο, σύγχρονο, 
εναλλακτικό μέσο δημόσιων μεταφορών συνδέοντας τα μεγάλα 
αστικά και περιφερειακά κέντρα με 
την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ο γενικός γραμματέας σημείωσε 
ότι μετά από 10ετίες εγκατάλειψης, 
τα τελευταία τρία χρόνια, ο Ελληνι-
κός Σιδηρόδρομος αποκτά ξανά α-
ναπτυξιακή στρατηγική. Βέβαια, τό-
νισε, πρώτη προτεραιότητα είναι η 
ανάπτυξη του βασικού σιδηροδρο-
μικού άξονα Αθήνας - Θεσσαλονί-
κης και η σύνδεση με τα Βαλκάνια, 
έργο που ολοκληρώνεται εντός του 
2018. Τώρα, συμπλήρωσε, αρχίζει η 
περίοδος ωρίμανσης περιφερειακών 
σιδηροδρομικών έργων, συνδέσεων 
και εκσυγχρονισμού του υπόλοιπου 
δικτύου. 

Σε αυτά εντάσσεται και ο εκσυγ-
χρονισμός της υφιστάμενης γραμμής 
Θεσσαλονίκη-Πλατύ-Αλεξάνδρεια-Βέ-
ροια-Νάουσα –Σκύδρα. Ήδη μηχανι-
κοί της ΕΡΓΟΣΕ εκτελούν τις μελέτες 
ηλεκτροκίνησης – σηματοδότησης 
της γραμμής από το Πλατύ και μετά 
προκειμένου να ολοκληρωθούν εντός 
του φθινοπώρου. 

Αμέσως μετά θα γίνουν οι απαραί-
τητες ενέργειες εξασφάλισης πόρων 

για έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών εντός του 2019. Με τον 
τρόπο αυτό θα εκσυγχρονιστεί η γραμμή και θα εξασφαλιστούν 
πολλαπλάσιοι φόρτοι που θα μπορούν να εξυπηρετούν προα-
στιακά αλλά και εμπορικά δρομολόγια. Παράλληλα εξετάζεται η 
δυνατότητα εντός του 2019 να γίνει αύξηση των υφιστάμενων 
δρομολογίων της σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Νομού Ημαθίας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Δημητρίου και της Δέσποινας, 
το γένος Θεοδωρίδου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
Νικολάου και της Αρχοντής, το γέ-
νος Σαμψωνίδου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Κων/νου και Ελένης στη Βέροια.

Αναγγελία 
ζημιάς

από 
χαλαζόπτωση 
σε Τριπόταμο 

και Λοζίτσι
Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 

σημειώθηκε χαλαζόπτωση που έ-
πληξε δενδρώδεις καλλιέργειες στη 
Δημοτική Κοινότητα Βέροιας και 
συγκεκριμένα στις περιοχές κάτω 
Τριποτάμου και Λοζίτσι του Δήμου 
Βέροιας. 

Οι αγρότες των οποίων οι καλ-
λιέργειες επλήγησαν καλούνται να 
καταθέσουν δηλώσεις έως την Τρίτη 
3 Ιουλίου 2018 στο γραφείο 3 του 
Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρόπου-
λο Αθανάσιο.   

Την Κυριακή 24 Ιουνίου  
Εκλογές για τη συγκρότηση 

Τοπικών Οργανώσεων στην Ημαθία
Το Κίνημα Αλλαγής στην Ημαθία προχωρά στην διαδικασία συγκρότησης των 

Τοπικών Οργανώσεων του στο Νομό μέσω της διεξαγωγής εκλογών την Κυριακή 24 
Ιουνίου  για την ανάδειξη Συντονιστικών Γραμματειών σε αυτές. 

Η Ν.Ε. αποφάσισε την συγκρότηση Τ.Ο. ανά Καλλικρατικό Δήμο. 
Οι εκλογές την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν:
1. Για την Τ.Ο. Βέροιας στο Δημαρχείο Βέροιας από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. 
2. Για την Τ.Ο. Νάουσας στο Κ.Ε.Π. Νάουσας  από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. 
3. Για την Τ.Ο. Αλεξάνδρειας στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας    από τις 8 π.μ. έως τις 

8 μ.μ. 

Με τον γ.γ. Μεταφορών συναντήθηκε η 
Φρόσω Καρασαρλίδου για τον Προαστιακό 
και τη σύνδεση Ημαθίας – Θεσσαλονίκης
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Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας,  ενημερώνει ότι, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ δεν έχει 
εκδοθεί ακόμη Υπουργική απόφαση σχετι-
κά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2018.  
Όταν  εκδοθεί η Υπουργική απόφαση, ο 
χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας θα είναι πολύ περιορισμένος.  Παρά 
το ότι δεν έχει ανατεθεί επίσημα η υλοποί-
ηση « Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 
2018», ο Σύλλογος θα προβεί στην πρό-
σληψη συνοδών ( ανδρών και γυναικών 
), ηλικίας 18 ετών και άνω, προκειμένου 
να διοργανώσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το πρόγραμμα προς όφελος των 
ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών 
τους.

 Μόλις εκδοθεί η σχετική Υπουργική α-
πόφαση θα κατατεθούν οι αιτήσεις  άμεσα 
στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Επιθυμητές ειδικότητες συνοδών:
-Ψυχολόγοι
-Κοινωνικοί Λειτουργοί
-Λογοθεραπευτές
-Εργοθεραπευτές
-Ειδικοί Παιδαγωγοί 
-Ειδικοί  Νηπιαγωγοί
-Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας 

Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
(Ι.Ε.Κ.)  

-Νοσηλευτές 
-Γυμναστές
-Φυσικοθεραπευτές
 -Άτομα με εμπειρία σε Κατασκηνώσεις 

ΑμεΑ
Αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από αυτές 

τις ειδικότητες θα συμπληρωθούν από 
άλλες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν 
πληροφορίες και να προμηθεύονται αιτή-
σεις, από το ΚΔΗΦ ΑμεΑ  “ Τα παιδιά της 
Άνοιξης ”,  Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάν-
δρεια (απέναντι από το Κέντρο Υγείας) και 
στο τηλέφωνο 2333027212 καθώς και στο  
email :   info@tapaidiatisanoixis.gr 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους συ-
νοδούς μαζί με την αίτηση να προσκομί-
ζουν φωτογραφία   βιογραφικό σημείωμα 
και αριθμό λογαριασμού IBAN ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Υπεύθυνη για το Κατασκηνωτικό Πρό-
γραμμα είναι η κυρία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑ-
ΣΟΥΛΑ που θα σας απαντήσει στα παρα-
κάτω τηλέφωνα : 

6988559275 / 6949566123.
Mε εκτίμηση

Το Δ.Σ του Συλλόγου

‘’ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΆΝΟΙΞΗΣ ‘’

 Ενημέρωση για το Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018

ΠΕΡΙΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή 
στη Αιάνη Κοζάνης

Η λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας, δι-
οργανώνει 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 Ωρο-
λογίου. 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, Παρα-
σκευή ώρες 10.30 – 12.30 το πρωί. Τηλ.: 23310 25684.

Το Δ.Σ.

Θα ανάψουν κι εφέτος οι Φωτιές στην 
οδό Γρηγορίου Ξενοπούλου, μπροστά 
στον Άγιο Βλάσιο, στη γειτονιά τής Κυ-
ριώτισσας.

Το Σάββατο 23 Ιουνίου, στις 9:30 το 
βράδυ, η δημιουργική ομάδα της «Κίνη-
σης Πολιτών για την Αισθητική και την 
Αρχαιολογική Προστασία τής Κυριώ-
Τισσας» οργάνωσαν και παρουσιάζουν 
δράσεις που συνδέονται με την περιοχή, 
το τοπικό γλωσσάρι και τη μνήμη της 
πόλης.

Το πρόγραμμα της βραδιάς:
Τάρζαν & Ζόρρο  (Ταινία μικρού μή-

κους. Παραγωγή: Κίνηση Πολιτών Κυρι-
ώτισσας)

 Το πρόβολο του Αη-Βλάση  (Αφήγη-
ση από τον Ανδρέα Μαρολαχάκη)

Του καζίκ’ τής θχεια-Ρήνας  (Θεατρική 
παράσταση στο τοπικό γλωσσάρι)

Φωτιές του Αγιαννιού
Μουσικό Πρόγραμμα
ΚυριώΤισσας Ουτοπία 2018 / Δημι-

ουργική Ομάδα: Κίνηση Πολιτών Κυρι-
ώΤισσας (Αγγέλογλου Γιάννης, Ασικίδου 
Τασούλα, Γατοπούλου Μαρία, Ζορμπάς 
Άγγελος, Καισαρίδης Γιάννης, Καισαρί-
δου Μάγδα, Καρανίκα Αικατερίνη, Κατά-
κη Βίκυ, Κωστοπούλου Ειρήνη, Μαρολα-
χάκης Ανδρέας, Μπαλτζή – Μούμουγλου 
Ελένη, Μπουρντένας Αργύρης, Σαββαΐ-
δης Γιάννης, Σούμπουρος Νίκος, Τζιμη-

ροπούλου Βίκυ, Τσαφή Βασιλική, Τσα-
φής Δημήτρης, Τσίγκα Μαρία  -  Μουσι-
κός: Ευθυμιάδης Θεόφιλος).

Ευχαριστούμε τον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Σάββα και τις ψηφιακές εκτυπώσεις 
«Τελεία design» (Γ. Τσαμήτρος) για την 
υλικοτεχνική τους υποστήριξη, καθώς 
και την ταβέρνα «Πλάτανος» (Α. και Σ. 
Μουστάκας) και το κατάστημα αθλητικών 
ειδών «Sport Mania» (Μ. Μαρολαχάκης) 
για την οικονομική τους ενίσχυση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2018  
Αρ. Πρ. : 305331(647)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συν-
δυασμό με την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει 
στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να 
λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική 
πληροφορία, περί του με αρ. πρ..:  3752/10-05-2018 έγγραφο 
του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού 
Κ.Μ. της ΑΔΜΘ που αφορά την «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθ. Πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ. 8588/12-12-16 Απόφαση Έ-
γκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε 
ως προς την επωνυμία με τη με αριθ. Πρωτ. 1553/01-03-18 
Απόφαση, της δραστηριότητας “Παραγωγή: (α) οργανικού 
εδαφοβελτιωτικού – οργανοχουμικών λιπασμάτων και (β) 
ανακύκλωση – αποβουλκάνωση ελαστικών” της εταιρίας 
“ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε. με δ.τ. TEDRA”, που είναι εγκατεστημένη 
στα με αριθ.  277 και 278 αγροτ. Αγροκτήματος Πλατέος, 
Δήμου Αλεξάνδρειας,  Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ.,  (υποκατηγο-
ρία Α2 – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών – με α/α 
12)» 

 Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: ΤΕ-
ΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε. - TEDRA

 Αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. της ΑΔΜΘ (Τηλ. 2313309262  Δρ. Ε. Ευθυ-
μιάδης, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Αρμόδια υπηρεσία για παροχή πληροφοριών και στοιχείων:
1. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Τηλέφωνο 

2313319831 κ. Μ. Δημούτσικου εργάσιμες ημέρες και ώρες)
2. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας 

(Τηλ. 2331353634)
Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.
pkm.gov.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Ενημέρωση/Περιβαλ-
λοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων/Δημοσιοποιή-
σεις Περιφερειακού Συμβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
«ΛΑΟΣ» στις  22 Ιουνίου 2018. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στον 
Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δρα-
στηριότητας, (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ. 
Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
Παναγιώτης  Θ.  Σπυρόπουλος

Το Σάββατο 23 Ιουνίου
Θα ανάψουν και φέτος οι φωτιές 

στον Άγιο Βλάση της Κυριώτισσας

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου στο Χώρο Τεχνών
Τον Δήμο Βέροιας 

θα τιμήσει η 
Μητρόπολη με 

το χρυσό σταυρό 
Απ. Παύλου

- Θα ακολουθήσει θεατρική παράσταση 
για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. στο Χώρο Τεχνών 
στο πλαίσιο των ΚΔ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ η Ιερά Μητρόπολη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας θα τιμήσει το Δήμο Βεροίας με 
το χρυσό σταυρό Α’ τάξεως του Αγίου Αποστόλου Παύλου 
με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 100 ετών από της 
ιδρύσεώς του.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί αρχικά θεατρική πα-
ράσταση με τίτλο «Άγιος Λουκάς ο ιατρός» του θεατρικού 
εργαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως και στη συνέχεια θα 
λάβει χώρα η τιμητική διάκριση του Δήμου.

Ο Δήμος Βέροιας, στη μακροχρόνια προσφορά του 
στην τοπική κοινωνία, είχε την τιμή να διακονηθεί από ά-
ξιους αιρετούς άρχοντες, δημάρχους, δημοτικούς συμβού-
λους, δημόσιους λειτουργούς. Όλους αυτούς επιθυμεί να 
τιμήσει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας για την προσφορά τους 
στην πόλη που κύρηξε το Ευαγγέλιο ο Άγιος Απόστολος 
Παύλος.
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Χάθηκαν κλειδιά
Χάθηκε κλειδί ασφαλείας στην πλατεία Αγ. Αντωνίου 

ή στην οδό Βενιζέλου. Όποιος τα βρει ας τα φέρει στα 
γραφεία της εφημερίδας, Βενιζέλου 10.

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

Βέροια, 21-06-2018  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3694/2018 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 59 132, ΒΕΡΟΙΑ 
Κωδικός NUTS: EL521, Τηλέφωνο: 2331029737, 2331092347, 
Fax: 2331071725, 2331092347,  
E-mail: efahma@culture.gr, Ιστότοπος: www.aigai.gr  
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗ-

ΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας 
– Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β’» (Κωδ. Πράξης 2016ΕΠ00810025) (MIS 5000989) και 
συγκεκριμένα για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και ειδικών φωτι-
στικών συστημάτων εκθεσιακών χώρων, στο πλαίσιο του  Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
20014-2020. 

Τόπος παράδοσης υλικών 
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών - Κεντρικό Μουσειακό κτήριο, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑ-

ΘΙΑΣ, Τηλέφωνο & Fax: 23310 92580 Κωδικός NUTS: EL521 
Προϋπολογισμός  
Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακο-

σίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 
(#1.370.967,74# €)  (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.) και CPV : 71351914-3 Αρχαιολογικές 
Υπηρεσίες CPV: 39154000 Εξοπλισμός εκθέσεων 

Πηγή χρηματοδόσης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Κωδ. ΣΑΕ ΕΠ0081. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμ-
βαση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2016ΕΠ00810025). 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης  
Ολοκλήρωση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
ν.4412/2016. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με 

ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου.  Γίνονται   δεκτές   προσφορές   για το σύνολο  
του προκηρυχθέντος τμημάτος. Δεν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πρίν την υπογραφή της σύμβασης. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προθηκών ο επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται 
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πριν από το χρόνο έναρξης του χρόνου 
καλής λειτουργίας ποσού ίσου με 68.600,00€. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες 
συναφείς διατάξεις 

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού. 

Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης 
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα 

διεύθυνση.  
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.yppo.gr  
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 
Ελληνικά
 Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 180 ημέ-

ρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Υποβολή προσφυγών 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΕΛΛΑΔΑ 
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πρά-

ξης ή παράλειψης  
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στ0 τηλ. 2331029737, 

Fax: 2331071725, αρμόδιοι υπάλληλοι Χατζημιχάλη Μ., Τουπαρλάκη Ε., Κηρυττοπούλου Κ., 
Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 

Ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΕ 
2018-091383/21-06-2018   

Η Νόμιμος εκπρόσωπος
Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                                 

 Αγγελική Κοτταρίδη                                                                                                                       
Αρχαιολόγος

Τον αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας 

επισκέφτηκε 
ο νέος διοικητής 

της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας 

Τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα Καλαϊτζί-
δη, επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης 21ης Ιουνίου, 
ο νέος διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέ-
ροιας και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ημαθίας, 
Αντιπύραρχος Νίκος Παλαμούτης. 

Ο κ. αντιπεριφερειάρχης ευχήθηκε στον κ.Πα-
λαμούτη να συνεχίσει να προσφέρει στο Πυροσβε-
στικό Σώμα τις καλύτερες υπηρεσίες, όπως έπραξε 
στην έως τώρα σταδιοδρομία του, ως διοικητής της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας. Επίσης του 
δώρισε την μακεδονική σάρισα και την ασπίδα του 
στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 
στη Νάουσα 

Ενημερωτική 
συνάντηση για 

τον δασικό χάρτη 
της Ημαθίας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας σε συνεργασία 
με την Διεύθυνση Δασών Ν. Ημαθίας και το Δασαρχείο 
Νάουσας διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για τον 
δασικό χάρτη του Νομού Ημαθίας την Τετάρτη 27 Ιουνίου 
2018 και ώρα 18:30 το απόγευμα στον Πολυχώρο «Χρή-
στος Λαναράς», αίθουσα «ΕΡΙΑ».

Το πρόγραμμα των ομιλιών έχει ως εξής:
• Δρ. Ανδρέας Πασχαλίδης, Δασολόγος: «Δασικό κτη-

ματολόγιο – Ιστορική αναγκαιότητα»
• Γεώργιος Καλαϊτζής, Δασολόγος: «Δασικός Χάρτης 

Ημαθίας»
• Δρ. Απόστολος Αϊναλής, Δασολόγος: «Διαδικασία πα-

ραχώρησης εκχερσωμένων για αγροτική χρήση, δασικών 
εκτάσεων»

• Συζήτηση – Απαντήσεις επί ερωτημάτων.
Στο χώρο θα υπάρχει δυνατότητα θέασης του δασικού 

χάρτη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η είσοδος θα είναι 
ελεύθερη για το κοινό.



Μεδιπλάσιοαριθμόαθλητώναπόπέρυσιθασυμ-
μετέχει φέτος στοΠανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
ΑμεΑΟΠΑΠ2018τοΑ.Σ.ΑμεΑ«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέ-
ροιας,μεστόχοοιαθλητέςναβελτιώσουντιςατομικές
τουςεπιδόσεις,αλλάκαιτηνόσοτοδυνατόνμεγαλύτε-
ρησυγκομιδήμεταλλίων.ΓιαπρώτηφοράσεΠανελλή-

νιοΠρωτάθλημαπρωτοεμφανίζονταιοιαθλητέςΓουρ-
λομάτηςΠαναγιώτης(Κατ.20,100μ/400μ)καιΚοντονής
Κωνσταντίνος (Κατ. 36,Ακόντιο/Δίσκο), μαζί με τους
παλαιότερους ΓαλανούδηΕλισσαίο (Κατ.43,Ακόντιο/
Σφαίρα) καιΚολίσογλουΑνδρέα (Κατ.35,Ακόντιο).Οι
τέσσεριςαθλητέςμαςθααγωνιστούνστοκεντρικόγή-

πεδο τουΟλυμπιακούΣταδίου τηςΑθήνας
τοΣάββατο23 και τηνΚυριακή24 Ιουνίου
σεεπτάσυνολικάαγωνίσματα.Ηπρόβλεψη
του επικεφαλήςπροπονητή κ.Καραϊωσήφ
Αλέξανδρουείναιότιοιαθλητέςμαςθακατα-
κτήσουν5με7πανελλήνιεςνίκες.

ΠαρουσίασητηςΟμάδας:
1. Γαλανούδης Ελισσαίος //F43//Ακό-

ντιοκαιΣφαίρα
(1η θέσηΑκόντιο & Σφαίρα 2016, 2η

θέσηΑκόντιο2017)
 2. Γουρλομάτης Παναγιώτης //Τ20//

100μκαι400μ
(Πρωτοεμφανιζόμενοςαθλητής.20χρα-

πόΣκύδρα.Προπονείταιμετονκ.Φερφέλη
Κώστα)

3.ΚολίσογλουΑνδρέας //F35//Ακόντιο
(1ηθέσηΑκόντιο2017)

4.ΚοντονήςΚωνσταντίνος //F36//Ακό-
ντιοκαιΔίσκος

(Κατέρριψε τοπανελλήνιο ρεκόρ στον
ακοντισμό της κατηγορίας 36, στην 2ηΗ-
μερίδαΣτίβου2017-Πρώτησυμμετοχήσε
ΠανελλήνιοΠρωτάθλημα).

ΑρχηγόςΑποστολής: ΚαραϊωσήφΑλέ-
ξανδρος,ΠροπονητήςΑμεΑΑ’Κατ.

Η αποστολή θα ξεκινήσει την Παρα-
σκευή 22 Ιουνίου τοπρωί από τηΒέροια
καιθαεπιστρέψειμετηλήξητωναγώνων.

Ευχόμαστεσεόλους τουςαθλητέςμας,
ολόψυχακαλήεπιτυχία!!

Ο Nίκος Αρβανιτίδης αποτελεί την 
πρώτη μεταγραφή της ομάδας 
Handball της ΧΑΝΘ, ως πιβοτ ενό-

ψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Γνώ-
ρισε το Handball ως αθλητής του Φιλίπ-
που Βέροιας με 185 ελληνικές συμμετο-
χές και 25 ευρωπαϊκές. Κατέκτησε ένα 
πρωτάθλημα και δύο κύπελλα Ελλάδος. 
Το τελευταίο χρόνο αγωνίστηκε στον 
Ζαφειράκη Νάουσας με 30 συμμετοχές.

«Χαίρομαιπουανοίγει ένας καινούργιοςσταθ-
μός στην καριέρα μου. Ερχόμενος στη μεγάλη

οικογένεια τηςΧΑΝΘπιστεύωπως θα βοηθήσω
να επιτευχθουν οι στόχοι της ομάδας .Θέλω να
ευχαριστήσω τους συλλόγους που συμμετείχα
μέχρι σήμερα για ότι μου έχουνπροσφέρει στην
αθλητική μουσταδιοδρομία.Τέλος ευχαριστώ την
διοίκηση και τουςπροπονητές τηςΧΑΝΘγια την
ευκαιρίαπουμουδίνουν«, τόνισεοNίκοςΑρβα-
νιτίδης

Από τηνπλευρά του, ο έφορος της αντρικής
ομάδαςΛευτέρηςΣαρηγιαννίδης καλωσόρισε τον
ΝίκοΑρβανιτίδη λέγοντας ότι «καλωσορίζουμε με
τηνσειράμαςστηνοικογένειατηςΧΑΝΘτονΝίκο
ο οποίος μπορεί ναπροσφέρει στην ομάδααλλά
στοΕλληνικόHandball»

CMYK
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Από τη συνάντηση των εκπρο-
σώπων της ΕΠΣ Ημαθίας και 
των ποδοσφαιρικών σωματεί-

ων του νομού μας που πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 20/6/2018, ανακοι-
νώθηκε η νέα μορφή που θα έχουν τα 
πρωταθλήματα υποδομής στην αγωνι-
στική περίοδο 2018-2019, σύμφωνα 
με απόφαση της ΕΠΟ, αλλάζοντας 
τις ονομασίες των πρωταθλημάτων 
αλλά και τις ηλικιακές κατηγορίες των 
ποδοσφαιριστών που θα συμμετά-
σχουν.

Tη νέα χρονιά δενθαυπάρχουνπρωταθλήματα
Εφήβων,Παίδων κτλ., αλλά θα μετονομαστούνσε
Κ-16,Κ-14,ενώθαυπάρχουνκαιυποχρεωτικάσυ-
γκεκριμένεςηλικίεςποδοσφαιριστώνπουθααγωνί-
ζονταισεαυτά.Ηαπόφασηπάρθηκε,καθώςκρίθηκε

αναγκαία για την σωστή ανάπτυξη, οργάνωση και
εκπαίδευσητωντμημάτωνυποδομής.

Με την απόφασηαυτή, οι ονομασίες τωνπρω-
ταθλημάτων και η κύρια ηλικιακή κατηγοριοποίηση
διαμορφώνονταιωςεξής:Κ-16(κάτωτων16ετών),
Κ-14,Κ-12,Κ-10,Κ-8,Κ-6.

Ειδικότερα, για την αγωνιστική περίοδο 2018
-2019οικύριεςκατηγορίες/ονομασίεςτωνπρωτα-
θλημάτωνυποδομήςκαιοιηλικίεςτωνπαικτώντων
τμημάτων που  θα λειτουργήσουν στονΑγροτικό
ΑστέραΑγίαςΒαρβάραςέχειωςεξής:

Κ-16:παίκτεςγεννηθέντεςαπό2003-2004.
Κ-14:παίκτεςγεννηθέντεςαπό2005-2006.
Κ-12:παίκτεςγεννηθέντεςαπό2007-2008.
Κ-10:παίκτεςγεννηθέντεςαπό2009-2010.
Κ-8:παίκτεςγεννηθέντεςαπό2011-2012.
Κ-6:παίκτεςγεννηθέντεςαπό2013καινεότεροι.
Εκτόςτωνπαραπάνωθαλειτουργήσεικαιτμήμα

Κ-12μόνογιακορίτσια.
Στοπροσεχέςδιάστημαθαανακοινωθούναπότη

ΔιοίκησητουΑγροτικούΑστέραηέναρξηπροετοιμα-
σίαςκαθώςκαιοιπροπονητέςτωντμημάτων.

Έγιναν την Τετάρτη στο Λιτό-
χωρο  οι καθιερωμένοι αγώ-
νες στίβου  για μικρές ηλικίες. 

Οι αθλητές του Φιλίππου δίνοντας τον 
καλύτερο τους εαυτό  πέτυχαν  αξιό-
λογες  εμφανίσεις και όρια για το Παν/
νιο Πρωτάθλημα Π/Π Α’ -Π/Κ Α’

Αναλυτικα
ΚΟΡΙΤΣΙΑ.
50μ.μινιπ/κ8ηΞυναδαΑριαδνη7’’79
18ηΞυναδαΑρσινοη8’’39

60μ.π/κβ’2ηΠασχουλαΑμαλια8’’07
3ηΚαγκελιδουΦωτεινη8’’10
4ηΔοξοπουλουΕλενα8’’28
17ηΠαπαδοπουλουΔεσποινα8’’83

600μ.π/κβ’8ηΚαραγιωργουΣτεργιαννη1’59’’5

Μηκοςπ/κβ’8ηΠισκουΤανια4.80

20ηΛυχναΕλενη4.45

ΑκοντιοΠ/ΚΑ1ηΓκαλιτσιουΔημητρα32.10
4ηΚοσμιδουΕλενη28,20

ΜηκοςΠ/ΚΑ30ηΘεοχαροπουλουΦαιη4’35
80μ.Π/ΚΑ’1ηΑραμπατζηΕλενη10’’56
25ηΑλιατιδουΑγγελικη12’’17
300μΠ/ΚΑ’14ηΜεκηκιωτηΙωαννα46’’40
600μ.Π/ΚΑ’17ηΒενετικιδουΘεοδωρα1.49’’4
ΥψοςΠ/ΚΑ’2ηΜπεκαΚατερινα1.49
3ηΑραμπατζηΕλενη1.49

ΑΓΟΡΙΑ
60Π/ΠΒ’8οςΜπεκαςΓιωργος8’’37
600 μ. Π/Π Β’ 1οςΑθανασακης Παναγιωτης

1’33’’7
9οςΛιουλιαςΝικολαος2’00’’00
80μ.Π/ΠΑ’2οςΖησιοςΘανασης9’’55
8οςΑκριβοπουλοςΓιαννης9’’71
1000Π/ΠΑ1οςΠαπανικολαουΔημητριος2’49’’2
11οςΑποστολιδηςΓιωργος2’57’’00
Υψος2ηΤσιληςΧρηστος1.65
3οςΖησιοςΘανασης1.55

Αλλαγέςσταπρωταθλήματα
υποδομώνστηνΕΠΣΗμαθίας

Εντυπωσιακοί οι «μικροί» του Φιλίππου 
στα ΟΛΥΜΠΙΑ του Λιτοχώρου

ΣτηνομάδατηςΧΑΝΘσυνεχίζει
τηνκαριέρατουοΝίκοςΑρβανιτίδης

ΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΣτίβουΑμεΑΟΠΑΠΟΑΚΑ,23-24Ιουνίου2018

Σε 7 αγωνίσματα θα αγωνιστούν
οι 4 αθλητές του «Εν Σώματι Υγιεί»



Έπεσε χθες το απόγευμα στο 
ανοικτό γήπεδο «Άρης Γεωρ-
γιάδης», η αυλαία του 4ου 

Veria Basketball Camp. Τόσο οι διορ-
γανωτές όσο και τα παιδιά τα οποία 
συμμετείχαν, δεν έκρυβαν την ικανο-
ποίηση τους για την εμπειρία που έζη-
σαν το πενθήμερο 15-20 Ιουνίου.

Στηντελευταίαημέρατουcampταπαιδιάακολού-
θησαν ένα διαφορετικό προπονητικόπρόγραμμα,
ταχύτητας,δύναμηςκαιαντοχήςπου είχεσχεδιάσει
ο ChristosMichailov και οι συνεργάτες του. Στην
αρχή της ημέρας προπονήθηκαν στις εξωτερικές
εγκαταστάσεις του «Δ.Α.ΚΔημήτριοςΒικέλας» ενώ
στηνσυνέχειαέπαιξανκαιδιασκέδασανστηνκεντρι-
κήσάλα τουΔ.Α.Κπου είχε μεταμορφωθεί σε ένα
μεγάλο,διασκεδαστικόκαισυνάμααπαιτητικό«στίβο
μάχης».Φωνές, γέλια και αγκαλιές ήταν το τελικό
αποτέλεσμα με ταπαιδιά να αναφωνούνσυνεχώς
«κι άλλο κι άλλο κι άλλο»δίνοντας ικανοποίησησε
διοργανωτέςκαιπροπονητές.

Στην ανάπαυλα, το camp επισκέφθηκε οΝίκος
Οικονόμουοοποίοςμίλησεσταπαιδιά:«Μεμεγάλη
χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του Κώστα. Είστε
πολύ τυχεροί που τον έχετε εδώ και σας μαθαίνει
μπάσκετ.» τόνισε οπρώηνδιεθνής μπασκετμπολί-
στας και νυνπροπονητήςσυνεχίζοντας: «Χαίρομαι
πουβλέπωτόσαπολλάπαιδιά,αγόριακαικορίτσια,
άλλωστε και εγώαπόαυτή την ηλικία ξεκίνησα τα

πρώταμουβήματα.Απλά εμείς δεν είχαμε τότε τις
δυνατότητεςπουέχετεεσείςσήμερα.Τομπάσκετεί-
ναιαγάπη,είναιτρέλαόμωςπρωταρχικόρόλοστην
ζωήμαςπαίζειτοσχολείοκαιπρέπειναμπορείτενα
τασυνδυάζετεκαιταδύο».Στηνσυνέχειαέπαιξεμα-
ζίτουςέβγαλεφωτογραφίεςκαιμοίρασεαυτόγραφα.

Τοαπόγευμαστονεξωτερικόχώροτου«ΆρηςΓε-
ωργιάδης»έγινεητελετήλήξηςμετονΚώσταΤσαρ-
τσαρήναευχαριστείτουςγονείςγιατηνεμπιστοσύνη
πουέδειξανγιατέταρτησυνεχόμενηχρονιάστοVeria
BasketballCamp. «Τέταρτη χρονιά.Άλλο έναVeria
Basketball Camp έφτασε στο τέλος του.Θέλω να
ευχαριστήσωεσάς τουςγονείςπουμας εμπιστευτή-

κατεαυτέςτιςημέρεςταπαιδιάσαςκαιένα
μεγάλο ευχαριστώσεαυτά ταπαιδιάπου
έβγαλανειςπέρας τοπολλέςφορέςαπαι-
τητικόπρόγραμμαμας.» τόνισε οπρώην
διεθνήςμπασκετμπολίστας καισυνέχισε :
«Πολλάσυγχαρητήρια αξίζουν οιπροπο-
νητέςοιοποίοιεπιτελούνπαράλληλακαιτο
έργο τουπαιδαγωγού.ΕυχαριστώτηνΔη-
μοτικήΑρχή,τοπρόεδροτουΚΑΠΑΔήμου
Βέροιαςκαιφυσικάτουςχορηγούςμας».

ΟΔήμαρχοςΒέροιας κοςΒοργιαζίδης
στη συνέχεια πήρε το λόγο : «Τέταρτη
χρονιάπου ταπαιδιά μας εκπαιδεύονται.
Είναιπολύσημαντικό όταν γύρωμας υ-
πάρχουντόσοι«πειρασμοί»καιταπαιδιά
μαςβρίσκουνδιέξοδοστοναθλητισμό.Εί-
μαστελοιπόνδίπλαστονΚώστακαι τους
συνεργάτες του και θα συνεχίσουμε να
είμαστεκαιγιαταεπόμεναχρόνια.»

Στηνσυνέχειαπραγματοποιήθηκεκλή-
ρωσηπλούσιων δώρωναπό τους χορη-
γούςTELEUNICOM(4κινητάτηλέφωνα),
CROSSOVER (13 μπλούζες), ΟΠΤΙΚΑ
LIOLIOS (5 γυαλιά ηλίου, 5 δωροεπιτα-
γές)καιμιαμπάλαμπάσκετυπογεγραμμέ-
νηαπότονΚώσταΤσαρτσαρή.

Οινικητέςείναι:
TELEUNICOM
ΚαρανίκαςΒασίλης
ΠαυλίδηςΔημήτρης
ΣιουκιουρογλουΖωήκαι
ΠιπεράκηςΓιώργος

CROSSOVER
ΜπουζίκαςΙάσωνας
ΜπεσίναςΝίκος
ΜαρμάγγελοςΚωνσταντίνος
ΠαγώνηςΣπύρος
ΔοδουραςΣτέλιος

ΜάρτοςΑπόστολος
ΜιχαηλίδηςΣτράτος
ΜαρμαράςΓιώργος
ΚαπράραςΓιώργος
ΠαπαγεωργίουΚωνσταντίνος
ΠατσιαβούραςΜιχάλης
ΑμπρικίδηςΒασίλης
ΚαραγιάννηςΆγγελος

OΠΤΙΚΑLIOLIOS
ΠεϊοςΔημήτρης
ΖάνοςΜιχάλης
ΣαλαμάνηςΔημήτρης
ΦιλιππάκηςΜιχάλης
ΤαπαντζήςΑλέξανδρος
ΙωαννίδηςΧαράλαμπος
ΑθανασίουΝίκος
ΤσανακτσίδουΕλένη
ΚλωνάραςΚωνσταντίνος
ΚαραθανάσηςΦραντζέσκος

Μπάλα:ΠαυλίδηςΔημήτρης
Στο camp που διήρκησε από 15/6 έως 20/6

συμμετείχαν 200 παιδιά που έζησαν πέντε ημέ-
ρες γεμάτες μπάσκετ.Οι εκκολαπτόμενοι
μπασκετμπολίστες είχαν τη δυνατότητα
ναδουλέψουν υπό τις εντολές τουΚώστα
Τσαρτσαρήκαθώςεπίσηςκαιαπόέναεπι-
τελείοέμπειρωνκαιαναγνωρισμένωνπρο-

πονητών και ναπάρουν εικόνες απόπροπονήσεις
υψηλού επιπέδου,που γίνονται από επαγγελματίες
αθλητέςτουείδους.

Τoεπιστημονικάσχεδιασμένοπρόγραμμαπεριε-
λάβανε,ασκήσειςιδιοδεκτικότητας,τεχνικέςμεέμφα-
σηστηνεπαφήμε τημπάλα,βελτίωσηςντρίμπλας/
σουτ, αμυντικές και επιθετικές συνεργασίες pick n’
roll, ξεμαρκαρισματα, βασική στάση,Rebound και
φυσική κατάσταση.Οι απογευματινέςπροπονήσεις
στόχευαν στη βελτίωση της τεχνικής αλλά και την
εφαρμογήτωνόσωνταπαιδιάδιδάσκοντανκατάτο
πρωϊνόπρόγραμμα.

Ταπαιδιά επίσης είχαν την ευκαιρίαπέρα από
την ανάδειξη του ταλέντου τους να επισκεφτούν
τοΜουσείοΜπάσκετ τηςΧΑΝΘκαι να γνωρίσουν
πωςξεκίνησετομπάσκετστηνΕλλάδααλλάκαινα
γνωρίσουναποκοντάμεγάλεςπροσωπικότητεςτου
χώρουόπωςοΝίκοςΖήσης,οΝίκοςΧατζηβρέττας
καιοΝίκοςΟικονόμου.

Στο τέλος της εκδήλωσης βγήκε η αναμνηστική
φωτογραφία με τα παιδιά που συμμετείχαν, τους
προπονητέςκαιτουςδιοργανωτές,ενώόλοιμαζίευ-
χήθηκανκαλόκαλοκαίρικαιέδωσανραντεβούμέχρι
τοεπόμενοVeriaBasketballCamp.

CMYK
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Έπεσεηαυλαίαστο4oVeriaBasketballCampτουΚώσταΤσαρτσαρή

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΤΖΟΥΝΤΟ

Στην Στρούγκα των Σκοπίων η αγωνιστική ομάδα μας
πήγε γιαπρώτηφοράσε διεθνές τουρνουά «International
JudoTournament {StrugaOpen2018}».Στο τουρνουάπή-
ρανμέροςπάνωαπο7χώρες.

Τααποτελέσματαήταντακαλύτεραδυνατάπουθαμπο-
ρούσε η ομάδα να δείξει,πράγμα το οποίο δείχνειπωςη
σκληρήδουλειάκαιηυπομονήτωναθλητώνγιαακόμαμία
φοράανταμείφθηκανμετονπαραδοσιακότροπο(ένατσου-
βάλιμετάλλια).

Ταπαιδιάεκανανπολύπροετοιμασία,κόπιασαν,κουρά-
στηκ…αν,ταλαιπωρήθηκαν, ιδρωσαν,μάτωσαναλλαποτέ
δεντοβάλανκάτω.Σανπροπονητηςθέλωναευχαριστησω
πρωτοντουςαθλητέςγιατηνυπομονηκαιτοκουραγιοπου
έδειξανταπαιδιάκατατηνδιάρκειατηςπροετοιμασίας(φω-
νέςπροπονητή, εκνευρισμος,πίεση κτλ.) ήταν όλα καλο-
προαίρετακαιγιακαλόσκοπό.

Ηπειθαρχίαείναικάτιπουχτίζεταιμεκόποκαιυπομονή
και ασκείται και απο τις δύοπλευρές όσο τουπροπονητη
προς τους αθλητές όσο και απο τους αθλητές προς τον
προπονητή.Όσοπιο γρήγορα το καταλάβουν τα παιδιά
τοσοπιοσύντομαθαπεράσουμεσεεπόμεναστάδιαδιδα-
σκαλίας.

Δέυτερον θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς για την
φοβερή τους υποστήριξη η οποία αποδείχθηκε να ακο-
λουθεί και σε εκτόςσυνόρων διοργανώσεις.Αναλυτικά τα
αποτελέσματα:ΓιαννακόςΔημήτρης1ηθεση,ΤαξιδουΕλένη
1ηθέση, ΓκιλιοπούλουΚατερίνα 1η θέση,ΜέσκαΆννα1η
θέση, Γκιλιόπουλος Νίκος 1η θέση,ΜέσκαςΆγγελος 1η
θέση,ΠασβάνηςΠαναγιώτης 2η θέση,Ντάτσι Ιωάννης2η
θέση,ΚογκέζοςΙωάννης3ηθέση,ΚιρχανατζίδηςΓιώργος3η
θέση.Απόεδώκαιστοεξήςηομάδαετοιμάζεταιναφύγεισε
αποστολήστηνΛάρνακατηςΚύπρουστις22Ιουνίουγιανα
συμμετέχεισεΔιεθνέςΤουρνουά,εκείόπουκαιθαείναικαιη
τελικήστάση τηςπροετοιμασίαςπριναπό τηνΒαλκανιάδα
του θαπραγματοποιηθεί στοΜαυροβούνιο στις 7 Ιουλίου
2018.
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Θετικό πρόσημο στο τέλος της 
αγωνιστικής σεζόν για τις προ-
αγωνιστικές κατηγορίες (9-12 

ετών) της Κολυμβητικής Ακαδημίας 
«Νάουσα» με την συμμετοχή τους στο 
Θερινούς Αγώνες προαγωνιστικών 
κατηγοριών που διεξήχθησαν στη Θεσ-
σαλονίκη στις 8-10/6/2018 στο Εθνικό 
κολυμβητήριο. Περισσότεροι από 1350 
κολυμβητές από όλες τις ομάδες της 
ΠΕΚΚΔΜ, συμμετείχαν στο Θερινούς 
Αγώνες. Η Κ.Α. «Νάουσα» συμμετείχε 
για άλλη μια χρονιά με τη μεγαλύτερη 
αποστολή στην Ημαθία με 29 αθλητές- 
αθλήτριες.

Όσων αφορά τις επιδόσεις και τις επιτυχίες των
αθλητών τηςΚ.Α.Ν. τα29δελφίνιαπουσυμμετείχαν
κατέκτησαν3χρυσά,3ασημένια,4χάλκιναμετάλλια

καισημείωσαν43νέαατομικάρεκόρκαι4νέαρεκόρ
συλλόγου.

Οι2προπονητέςτουτμήματοςΛαζαρίδηςΒασίλει-
οςκαιΑβεριάνοβαΑναστασίαέμεινανικανοποιημένοι
απότααποτελέσματα,τηνπροσπάθειακαιτηνόρεξη
τωναθλητώνκαιξεκινάνεαπότώρατονπρογραμμα-
τισμότηςνέαςπεριόδου.

Στουςαγώνεςσυμμετείχαν:
12 ετών: ΡώσιοςΠ. 2 χρυσά και 1 χάλκινο στα

50-100πετ και 200 μικτή,ΡάγκαςΧ., ΣταμένουΜ.,
ΤουμανίδηςΧ.ΠαπαδόπουλοςΣ.,ΚαραμπινέσηΚ.

11 ετών: Σαμαράς Γ. 1 χρυσό, 1 ασημένιο και 1
χάλκινοστα200μύπτιο,400ελκαι100ύπτιο,Μου-
ρατίδηςΑ,ΜητσιάνηςΧ.,ΑντωνίουΕ.,Ευθυβουλίδης
Ν.,ΔούμουΣ.,ΠαρχαρίδουΑ.,ΜλιάτσουΣ.

10 ετών:Μαυρίδου Χ. 2 ασημένια στα 50-100
πρόσθιο,ΣταμένουΠ.1χάλκινοστα200μελεύθερο,
ΧατζησλαύουΧ., ΚαραμπινέσηΝ., Καραγιάννη Κ.,
ΣιπητάνοςΓ.ΘωμαϊδηςΡ.,ΧατζηστυλλήςΙ.

9 ετών:ΣτούκαΕ. 1 χάλκινοστα50μύπτιο,Τού-
μπαΑ., ΣταμένουΔ., Τσιάτσιος Γ., ΓεωργιάδηςΘ.,
ΘεοδωρίδηςΑ.,ΠαρίσηςΕ.,

ΔιακρίσειςτηςΚολυμβητικήςΑκαδημίας
«Νάουσα»στηνΘεσσαλονίκη

Το ρεκόρ που έψαχνε εδώ και 
καιρό κατάφερε να κάνει η 
Σοφία Καϊσίδου στη διάρκεια 

των αγώνων ρίψεων «Σιθώνεια 
2018» στη Νικήτη. Η πρωταθλήτρια 
της σφαιροβολίας ήταν ένα από τα 
κεντρικά πρόσωπα της επιτυχημένης 
διοργάνωσης στη Νικήτη, αφού στην 
πρώτη της βολή πέτυχε 14.63 μ. και 
βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ . Στα 

«Σιθώνεια» 
που διορ-
γάνωσε για 
17η χρονιά ο 
Γυμναστικός 
Σύλλογος 
«η Σιθω-
νία», υπό 
την αιγίδα 
του ΣΕΓΑΣ, 
πήραν μέρος 
αθλητές-τριες 
από όλη την 
Ελλάδα. Η 
Γ.Ε.Νάουσας 
συμμετείχε 
στους αγώνες 
με τρείς αθλή-
τριες και τα 
αποτελέσματα 
που έφεραν 
ήταν:

ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
ΣΦΑΙΡΑ:ΚαϊσίδουΣ.1η(14.63) ,Στεφανή Ι.2η

(11.32)
ΔΙΣΚΟ:ΚαϊσίδουΣ.1η(44.58)
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:
ΣΦΑΙΡΑ:ΜπλιάτκαΦ.9η(9.22)
ΔΙΣΚΟ:ΜπλιάτκαΦ.5η(24.80)
Επόμενη αγώνες τουσυλλόγου τοΣαββατοκύ-

ριακοστις 23,24/6στηνΚατερίνηστοΠανελλήνιο
ΠρωτάθλημαΠ/Κ

Πρωτιές για την Σοφία Καισίδου στην 
σφαίρα και τον Δίσκο στα ΣΙΘΩΝΕΙΑ

Την Τετάρτη
20 Ιουνίου έγιναν
οι δυο ημιτελι-
κοί αγώνες στο
κλειστό γήπεδο
ΔΑΚΒικελας στο
Μακροχωρι προ-
σφέροντας θέαμα
και συγκινήσεις
στους θεατές .
Στο πρώτο χρο-
νικά παιχνίδι οι
Oklaχώμα κατά-
φεραν μετά από
ένα δύσκολοπαι-
χνίδι να κάμψουν την αντίσταση τωνBadBoys
με σκορ 49-42 και να προκριθούν για πρώτη
τουςφοράστονμεγάλοτελικότηςδιοργάνωσης
.Στοδεύτεροχρονικάπαιχνίδιοιπερσινοίπρω-
ταθλητέςΠαρτάλιακατάφεραννακερδίσουντους
TexasLosers μεσκορ53-33 και να δώσουν το
παρώνγιαναυπερασπιστούντοντίτλοτους.

ΔυνατόξεκίνημαγιατηναρμάδατουΜπεκια-
ρίδηπουπήρεταηνίατουαγώνακαιέδειξεέτοι-
μηνακλειδώσειτηννίκημεδιαφορά15πόντους
στο κλείσιμο του ημιχρόνου .Κάπου εκεί όμως
επήλθεχαλάρωσηκαιαστοχίακαιτοπαιχνίδιξα-
ναπήρεφωτιά!ΟΤουφαςχτύπησεαπόμέσηα-
πόστασηγιαέναακόμαπαιχνίδι,οΤσιριμπακας
στοκαλύτεροφετινοτουπαιχνίδικέρδισεπολλές
μάχεςστοζωγραφιστόκαιοΜπιτέρναςβάζοντας
και ένα κρίσιμο τρίποντοστηνΤετάρτηπερίοδο
ψαλίδισετιςοποίεςελπίδεςτωναντιπάλωντους
γιαολικήεπαναφορά.

Παγωμένα εμφανίστηκαν τα κακάπαιδιά του
Μπακαλίδηστο ξεκίνημα του αγώνα και η νευ-
ρικότητα με την αστοχία τους άφησεπίσωστο
σκορ.ΚάπουεκείΟγνωστόςεκτελεστήςαπότα
6,75Στικαςπήρετοόπλοτου ,οΜαυροκεφαλί-
δηςμάζεψεεπιθετικάριμπάουντκαιγιατοσπίτι!
ΚαιοΔομουτζηςξεκίνησεναχορεύειτηναντίπα-
ληάμυναμέχριηατυχίανατονρίξειστονπάγκο
.Ραντεβούστονμικρότελικόγιατουςπολεμιστές
τωνBadBoys.

OKLAΧΩΜΑ: Κωτιαδης 2, Κυριαζοπουλος
, Κούλης , Παπανικολάου 8,Ανδρεόπουλος 4,
Τουφας11,Τσιριμπακας12,Μπεκιαρίδης ,Μπι-

τέρνας12(2).
BADBOYS:Γώγος2,ΛιακοπουλοςΓ.,Μαυ-

ροκεφαλίδης 14,Δουλαλας , Σπυριδόπουλος
5(1), Στικας 11(3),Μπακαλιδης , Γαβριλακης 2,
Δομουτζης 2,Πολυμερης 1,ΛιακοπουλοςΦ. 3,
Μπακαλιδης2.

Παρτάλια-TexasLosers53-33
Με τα μούτραστην επίθεση και άμυναμπή-

καν οι πρωταθλητές θέλοντας να δείξουν ότι
δεν έχουν διάθεση για εκπλήξεις από τηναρχή
.ΟαρχηγόςΕμμανουηλιδης ήταν ασταμάτητος
σκοράρονταςαπόπαντού , οΤσακίρηςδεν είχε
αντίπαλομέσαστηνρακέτακαιοιΔούμαςμετον
Μπερσοέτρεχανασταμάτητασεόλοτοπαιχνίδι
μοιράζονταςασίστκαιθέαμα.

Δύσκολο βράδυ για τουςΤεξανους τουΜπι-
ζεταπουδενβρέθηκανσε καλήμέρα επιθετικά
,μαζίμενευρικότητακαιαστοχίαδενκατάφεραν
πολλάπράγματα ενάντιαστουςαντιπάλους .Ο
Πυρκαςέδειξεγιαμιαακόμαφοράότιφέτοςείναι
φορμαρισμένος , οΜανουραςπροσπάθησε να
πληγώσειαπόμακριάκαιοΧατζηςμετονΖερβα
πάλεψανμεταθηρίαστοζωγραφιστόόσοείχαν
δυνάμεις .Ραντεβούστονμικρό τελικό για τους
πράσινους,στονδρόμογιατηνΤρίτηθέσητων
μεταλλίων.

ΠΑΡΤΑΛΙΑ:Δούμας 6,Μπερσος 5(1),Παπ-
πας7,Γκιλιοπουλος,Εμμανουηλιδης17,Τσακί-
ρης10,Κωστογλιδης6(1),Γεωργοπουλος2.

TEXASLOSERS:Πυρκας8,Τσιπης5,Μπιζε-
τας2,Ντοβας4,Ζερβας3,Αθανασίου4,Μανου-
ρας7,Χατζης.

Νοσταλγία2018
ΟKLαχώμα και Παρτάλια το ζευγάρι 

του τελικού

Μια ακόμηπετυχημένη χρονιά για τους «λύ-
κους»κατά τηνοποίαηανδρικήομάδακατάφερε
ναπαραμείνειστηνΓ΄Εθνικήκατηγορία,τοεφηβι-
κότμήματακατετάγητρίτοστοfinal fourτηςΕΚΑ-
ΣΚΕΜκαι ηπαιδική ομάδαπουαναδείχθηκε για
δεύτερησυνεχήχρονιάπρωταθλήτριαΕΚΑΣΚΕΜ,
εκπροσωπώνταςτηνπόλημαςστηνπροκριματική
φάσηγιατοΠανελλήνιοπρωτάθλημα.

Στην εκδήλωσημίλησε οπροπονητής της αν-
δρικής ομάδας, ΚωνσταντίνοςΗλιάδης ο οποίος
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για τις επιτυχίες των
τμημάτων,για τηνπολύκαλήδουλειάπουγίνεται
στιςπροπονήσεις,αλλάκαιγιατοτιθαπεριμένου-
μεγιατηνκαινούριαχρονιά.

Στηνσυνέχειαπήρε τον λόγοοπρόεδρος,Νι-
κόλαοςΚελεπούρηςοοποίοςαναφέρθηκεμεταξύ
άλλωνστηνλειτουργίατωνακαδημιών,ευχαρίστη-

σε τουςπροπονητέςΗλιάδηΚωνσταντίνο,Καπνά
Κωνσταντίνο, ΙωαννίδουΓεωργία,ΚελεπούρηΛυ-
δίακάνονταςαναφοράκαιστηνδουλειάτουΤούσα
Θωμάπου για επαγγελματικούς λόγους διέκοψε
τηνάμεσησυνεργασία με τονσύλλογο και καλω-
σόρισε στην οικογένεια τουΑΟΚ τονπροπονητή
κ. Κασιμίδη Ιωάννηπου θα αναλάβει την γενική
διαχείρισητηςΑκαδημίας.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Κασιμίδης α-
ναφέρθηκεστο γεγονόςότι έρχεται σε μία ομάδα
που την θεωρεί οικογένεια και ότι μαζί με όλους
θαδουλέψει για να επιτευχθούν και οι στόχοι της
επόμενηςχρονιάς.

Αμέσως μετά δόθηκαν σε όλα τα παιδιά της
Ακαδημίαςτααναμνηστικάδιπλώματασυμμετοχής
τους και αφούδόθηκε το ραντεβού της επόμενης
συνάντησηςευχήθηκανόλοι¨ΚΑΛΟΚΑΛΟΚΑΙΡΙ¨.

ΤελετήλήξηςτωνΑκαδημιών
μπάσκεττουΑΟΚΒέροιας
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Την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, 
στις 7 μ.μ. στο προαύλιο του Γυ-
μνασίου Βεργίνας πραγματοποι-
ήθηκε η γιορτή της αποφοίτησης 
για τους απόφοιτους μαθητές και 
μαθήτριες της Γ΄ τάξης του σχο-
λικού έτους 2017-2018. Η γιορτή 
διοργανώθηκε για πρώτη φορά 
φέτος και φιλοδοξούμε να απο-
τελέσει παράδοση για το σχολείο 
μας. Τους μαθητές αποχαιρέτη-
σε ο διευθυντής του σχολείου, κ. 
Κωνσταντίνος Γαλλής, εκ μέρους 
του συλλόγου των καθηγητών, 
και τους παρέδωσε αντίγραφο 
του απολυτηρίου τους. Ακολού-
θως, απευθύνθηκε στους καθη-
γητές και στους συμμαθητές του 
ο πρόεδρος του δεκαπενταμε-
λούς συμβουλίου του σχολείου, 
μαθητής Βασίλης Καραμητσιό-
πουλος κι ο ταμίας της τάξης, μα-
θητής Άνθιμος Παπαδόπουλος. 
Εκ μέρους του Συλλόγου των Γο-
νέων και Κηδεμόνων του σχολείου 
ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Πα-
παδόπουλος έδωσε στους μαθη-
τές ένα αναμνηστικό για την απο-
φοίτησή τους. Στο τέλος όλοι πα-
ρακολούθησαν με συγκίνηση και 
νοσταλγία μια παρουσίαση φω-
τογραφιών από στιγμές της Γ’ τά-
ξης στα τρία χρόνια που ήταν στο 
σχολείο μας. Ακολούθησε μικρή 
δεξίωση και χορός. Την εκδήλωση 
υποστήριξε οικονομικά η Σχολική 
Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Δήμου Βέροιας, και 
την ευχαριστούμε για αυτό, ενώ οι 
μαθητές της τάξης βοήθησαν στην 
προετοιμασία και την οργάνωση 
της γιορτής.

Η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπο-
λης, από τον πρώτο χρόνο της ε-
πανασύστασής της, αποφάσισε να 
διοργανώσει ετήσιες εκδηλώσεις 
ιστορικής- πολιτιστικής παράδο-
σης του Πόντου και Μνήμης των 
Χαμένων Πατρίδων του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Κεντρικός τίτλος των 
εκδηλώσεων είναι “Ιούνιος ο Κε-
ρασινός- Εμπόδια Λήθης” που για 
εφέτος θα πραγματοποιηθούν στις 
22 και 23 Ιουνίου 2018, σύμφωνα 
με το παρακάτω πρόγραμμα: 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΕΙΡΗΝΟΥ-
ΠΟΛΗΣ

Εκδηλώσεις “Ιούνιος 
ο Κερασινός- Εμπόδια Λήθης 

2018”
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
Στο Δημοτικό Σχολείου Αγγελο-

χωρίου 
Ώρα έναρξης 21:30
είσοδος με εισιτήριο : 5€ (συ-

μπεριλαμβάνονται 2 κρεατικά) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Ομιλίες - χαιρετισμοί
-Επίδειξη ρυθμικής γυμναστικής 

από την ομάδα του Αθλητικού Ομί-
λου “Αλέξανδρος” Βέροιας

-Παραδοσιακοί χοροί το τόπου 
μας, από το χορευτικό συγκρότημα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου “Άγιος 
Χριστόφορος” Πολυπλατάνου.

-Χοροί του Πόντου από το παι-
δικό τμήμα της Ευξείνου Λέσχης 
Ειρηνούπολης.

Ποντιακό γλέντι με μουσική συ-
ναυλία και τραγούδια

Συμμετέχουν: 
Σισμανίδης Στέφανος, Τριαντα-

φυλλίδης Δημήτρης, Συμεωνίδης 
Γιάννης

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ- Κε-
ντρική εκδήλωση

Στο Δημοτικό Σχολείου Αγγελο-
χωρίου

Ώρα έναρξης 21:30
είσοδος με εισιτήριο : 5 € (συ-

μπεριλαμβάνονται 2 κρεατικά)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
-Ομιλίες χαιρετισμοί
-Χορευτικό Συγκρότημα  Πολιτι-

στικού Συλλόγου “Άγιος Δημήτριος” 
Χαριέσσας

-Χορευτικό Συγκρότημα Προδο-
δευτικού Συλλόγου “Ματαράγκας” 
Αιτωλοακαρνανίας 

που είναι και ο τιμώμενος σύλ-
λογος των φετινών εκδηλώσεων.

-Χοροί του Πόντου από το εφη-
βικό τμήμα της Ευξείνου Λέσχης 
Ειρηνούπολης

-Χοροί του Πόντου από το τμή-
μα ενηλίκων της Ευξείνου Λέσχης 
Ειρηνούπολης

Ποντιακό Γλέντι με μουσική συ-
ναυλία και τραγούδια

Συμμετέχουν: 
Παρχαρίδης Αλέξιος, Κοκκινίδης 

Νικόλαος, Χωραφαϊδης Γιάννης, 
Παπαδόπουλος Λευτέρης, Πολυ-
χρονίδης Γιάννης, Γεωργιάδης Ά-
κης, Μπρασάς Αντώνης, Μπρασάς 
Αλέξανδρος, Ξυνόπουλος Κυριά-
κος.
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5 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ..................... 19,1 
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Το Γυμνάσιο Βεργίνας αποχαιρέτησε 
τους απόφοιτους της Γ’ τάξης 

Οι αριστούχοι μαθητές της Γ΄ τάξης του 5ου ΓΕΛ Βέροιας

Οι αριστούχοι μαθητές του ΓΕΛ Μακροχωρίου Ημαθίας

Ποντιακή βραδιά 
στο Αγγελοχώρι
από την Εύξεινο 

Λέσχη Ειρηνούπολης



Η Ιερά Μητρόπολη 
Βέροιας , Νάουσας και 
Καμπανίας, η αρχιερατική 
περιφέρεια Δοβρά και ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Πατρίδας «Ευστάθιος 
Χωραφάς» στα πλαίσια 
των 24ων Παυλείων διορ-
γανώνουν εκδήλωση στον 
αύλειο χώρο του Δημοτι-
κού Σχολείου Πατρίδας, 
την Κυριακή 24 Ιουνίου 
στις 8.00 μ.μ.  με θέμα: 
«Στα χνάρια των Σταυρα-
ετών».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
έχειωςεξής:

20.00Πέραςπροσέλευσης
Έναρξη εκδήλωσης και ευλογία

του ΣεβασμιοτάτουΜητροπολίτου
Βεροίας,ΝαούσηςκαιΚαμπανίαςκ.
Παντελεήμονος.

Χαιρετισμός του προέδρου του
Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας,
Δημοτικού ΣυμβούλουΔ. Βέροιας

και προέδρου της Σ.ΠΟ.Σ.
Μακεδονίας κ.Αντώνη Κα-
γκελίδη.Θεματικήσύντομηο-
μιλίατουκ.ΦώτιουΚουτσου-
πιά.Θεατρικήπαράστασητου
νεοιδρυθέντος τμήματος του
ΕυστάθιουΧωραφάμε τίτλο:
«Ογιατρόνέτονμαϊμού».

Παρουσίαση χορευτικών
τμημάτωνΚρητικών και Πο-
ντικών σε μια συγκινητική
καιπρωτοποριακή εμφάνιση
που μόνο ο Ευστάθιος Χω-
ραφάςπαρουσιάζει.Απονο-
μή τιμητικών διακρίσεων α-
πό τονΜητροπολίτημας και
τον πρόεδρο του Συλλόγου
Πατρίδας.Σεόλητηδιάρκεια
της εκδήλωσης ο Σύλλογος
ΑγιογράφωνκαιΦίλωνΒυζα-
ντινήςτέχνηςτηςΙ.Μητροπό-
λεωςΒέροιας, Ναούσης και
Καμπανίας«ΓεώργιοςΚαλλι-
έργης» θαπαρουσιάσει ση-
μαντικά έργαβυζαντινήςαγι-
ογραφίας.Είσοδοςελεύθερη.
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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
Παρασκευή 22-6-2018

13:30-17:30ΚΑΡΑΚΟΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 31
23310-26914

21:00-01:00 + διαν.
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60340

Την Κυριακή 24 Ιουνίου

«Σταχνάριατων
Σταυραετών»
στοΔημοτικό

ΣχολείοΠατρίδας
Με ομιλίες, θεατρική παράσταση 

και έκθεση αγιογραφίας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο 300 τ.μ. Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-

ώτη καινούργιο κατά-
στημα45 τ.μ. στην οδό
Κεντρικής της Βέροιας,
δίπλαστοΕπιμελητήριο,
μεπατάρι30τ.μ.,αυτό-
νομη θέρμανση και θέ-
σηπάρκιγκ.Τηλ.: 6936

870915.

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.
Τιμή11.500ευρώ.Τηλ.:
6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5
στρ.,στοΛουτρόΗμαθίας,
ποτιστικό,σεκαλήτιμή.Τηλ.:
6974525454.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ,Γεωργιανοί
πωλείταιοικόπεδο2στρ.,
σεπολύωραίαπεριοχή,
μόνο42.000ευρώ.Υπάρ-
χειπερίφραξημετοίχοστο
μισό,ωραίαθέα,άφθονο
πόσιμονερόκαι ευφορό-
τατο έδαφος.Τηλ.: 6934
662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
στούντιο ανακαινισμένο
και επιπλωμένο, οδός
Μεραρχίας 10, 1ος όρ.,
ατομική θέρμανση.Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.

ΠΑΠΑΓΟΥ, Β. Ιω-
αννίδη 10, ενοικιάζεται
διαμέρισμα περίπου
80 τ.μ., 2ο όρ., με ω-
ρομετρητή. Τηλ.: 6945
049079&2331022684.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 40 τ.μ.,
σαλοκουζίνα, 1 δωμά-
τιο, λουτρό, βεράντα,
πλήρως επιπλωμένη
και ειδική ανεξάρτητη
θέρμανση, κλιματιστι-
κό,ψυγείο, ηλ. κουζίνα,
πλυντήριο ρούχων,TV,
ΜάρκουΜπότσαρη 15,
με μηδενικά κοινόχρη-
στα.Πληρ. τηλ.: 23310
24939, 23750 81319,
6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 65 τ.μ., στο
κέντρο τηςΒέροιας,Πά-
ροδοςΜ.Καρακωστή1,
στον α΄ όροφο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.μεμπάνιο,
δωμάτιο,χωλ-διάδρομος,
μπαλκόνι. Τηλ.: 6976

688462&2331065745.
ΚΑΛΛΙΘΕΑενοικιάζεται

γκαρσονιέρα 55 τ.μ., επι-
πλωμένη,πολυτελούςκατα-
σκευήςσεοικογενειακήοικο-
δομή,2οςόρ.,1ΔΣΛΚ,W.C.,
αποθήκη,αποθήκηστου-
πόγειο,μεγάλαμπαλκόνια,
θέα.Τηλ.:6992760556&
6974142507,ελεύθεροαπό

1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕ Σ Ι ΝΑ Σ ,

ενοικιάζεται κατάστη-
μα 100 τ.μ.  με υπό-
γ ε ι ο  μ ε  W.C .  Τηλ . :
6974238098.

15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

Καβάλας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
studios πλήρως
εξοπλισμένα, με
WiFi, πλυντήριο,
TV, για διακοπές.
Τηλ.:6949955844.

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.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηη οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&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 επιχεί-
ρηση Fast-Food επί
της οδού Εληάς σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.
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Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γραφείο20τ.μ.,Μητρο-
πόλεως &Λουτρού 1,
3οςόροφος.Τηλ.:6972
913703.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για
βοηθός λογιστήσε εται-
ρίαμε γνώσηπρογραμ-
μάτωνPC και Γερμανι-
κών.Τηλ.:6986782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεμπο-
ρία κρεάτων ξεκοκαλι-
στής για εργασία. Τηλ.
επικ.: 23320 41875 /
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
deliveryμεδικό τουμη-
χανάκι για τοψητοπω-
λείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Τηλ.:
6984 472747 κ. Γιώρ-
γος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για Καφέ-Ζαχα-
ροπλαστείοστηΒέροια.
Πληροφορίες στο τηλ.:
23310 25700.Αποστο-
λή βιογραφικών στο
dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγια
εργασίαστοψητοπωλείο
«ΓΙΑΝΝΗΣ».Τηλ.: 6984
472747κ.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.Α-
ποστολή στο e-mail:
anatamark@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαως
σερβιτόραγιαπρωινή-α-
πογευματινή εργασίασε
καφενειο-σπορτ καφέ,
στηνΠερικλέους11στη
Βέροια, περιοχή παλαι-
άς Μητρόπολης. Τηλ.:
2331505125.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕ-

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 έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική
κατάστασηκαι τιμή (4γραφεία,1τραπέζισυνεδρι-
άσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμερόδες, 1
καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,
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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριες για μόνιμη εργασία σε συ-

σκευαστήριοφρούτωνστονΑγ. ΓεώργιοΒέροιας
(πρώηνΑ.Σ. «ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).Πληρ. τηλ.: 23310
51500.
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ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητείται άνδρας
ήγυναίκαηλικίας25-40ετών
για να εργαστείωςυπάλλη-
λοςγραφείου.Προϋποθέσεις
(μεταφορικό μέσο,Αγγλικά,
χρήση υπολογιστή). Ώρες
επικοινωνίαςΔευτέρα-Παρα-
σκευήαπό19.00-21.00.Τηλ.
επικοινωνίας:6984646358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
καφέ στην Πατρίδα για α-
πογευματινή εργασία.Τηλ.:
6972501695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙευπαρουσίαστος
πωλητής/τριαγιαεταιρείαπαρα-
γωγήςαυτοκόλλητωνετικετών
στηνπεριοχήτηςΝάουσας.Α-
παραίτηταπροσόνταπροϋπη-
ρεσίαστιςπωλήσειςκαιδίπλωμα
οδήγησης.Τηλέφωνοεπικοινω-
νίας6976019547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠωλητήςσε ε-
ταιρεία εμπορίας τροφίμων
με εμπειρία στην πώληση
τροφίμων (πχ αλλαντικά, α-
λοιφές, τυροκομικά κ.α.)στο

HO.RE.CA, στους νομούς
Ημαθίας,ΠέλλαςκαιΠιερίας.
Αποστολήβιογραφικώνστο
email sta-afoi@otenet.gr και
στοfax2331022166.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπιαΓημε
έδρατηνΑλεξάνδρειααναζη-
τά για τουποκατάστημα της
στοΔιαβατο γεοπονο ή τε-
χνολογογεοπονογιαεργασία
με εμπειρίαστην διαχείριση
αγροτικώνπροϊόντωνκαιτην
συντήρηση τουςσεψυγεία.
Τηλ:2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με

όρεξη, υπομονή και αγάπη,
αναλαμβάνει τηφύλαξη και
τη δημιουργική απασχόλη-
ση τωνπαιδιώνσαςκαθώς
καιτηνανάπτυξητωνδεξιο-
τήτωντους.Τηλ.επικοινωνί-
ας:6973674030.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙμασέρ-φυσιοθεραπεύτριεςγια
νεολειτουργούνστούντιοΜασάζ-ΣπαστηΒέ-
ροια.Τηλ.: 6956 483486.Βιογραφικό επιθυ-
μητό.
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ΕΜΠΕΙΡΗβρεφονηπιαγωγόςα-
ναλαμβάνειτηνφύλαξηπαιδιώνκαι
τηδημιουργικήαπασχόλησή τους.

Τηλ.:6987180655.Τιμέςπροσιτές.
ΚΥΡΙΑπροσφέρειεργασίακα-

θαρισμούσπιτιών καθώςφροντί-

δα μικρώνπαιδιών και ηλικιωμέ-
νων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣμεγνώσειςκαι
κηπουρικής ζητά ανάλογη εργα-
σία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-
ξηκαιπεριποίησηηλικιωμένωνσε

24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι,

τραπεζαρία, μπουφές, κρεβατοκά-
μαραμεστρώμαανατομικό,ψυγει-
οκαταψύκτηςκαιπλυντήριορούχων,

τιμήόλαμαζί3.000ευρώ,ελαφρώς
μεταχειρισμένα.Τηλ.:6970019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε άρι-
στηκατάστασησεεκπληκτικήτιμή:
-Τραπεζαρίαμεέξι(6)καρέκλες,α-
πόξύλοοξιάς,χρώμακερασι,τιμή
260 ευρώ. -Τριθέσιος καιδιθέσιος
καναπέςχώμαμωβτμή150ευρώ.
-Κρεβάτιμονόμετοστρώμα.Τιμή

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.

ΟεκδοτικόςοίκοςSuperCourseELTPublishingζητάμόνιμο
προσωπικό για τηστελέχωση του τμήματος τηλεφωνικώνπω-
λήσεωνκαιεξυπηρέτησηςπελατώνστηΒέροια.

Απαραίτηταπροσόντα:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας.
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία.
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός.
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα.

Παρέχεται:
•Εργασίασεένασύγχρονοκαιοργανωμένοπεριβάλλον.
•Πολύ ικανοποιητικέςαπολαβές,δώρα, επιδόματα,πρωινή

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη«ΤμήμαΤηλεφωνικήςΕξυπηρέτησης».

ΟεκδοτικόςοίκοςSuperCourseELTPublishingζητά1άτο-
μογιατηστελέχωσητουτμήματοςDigitalMarketingστηΒέροια.

Απαιτούμεναπροσόντα:
•πολύκαλή/άριστηγνώσηSEO&SEMtools
•πολύ καλή/άριστη γνώσηAdwords (Google, BingΑds,

YahoosearchAds)
•άριστεςγνώσειςΑγγλικήςγλώσσας
•Χρήσητηςπλατφόρμαςwww.alexa.com

Προσφέρονται:
•Σύγχρονο,οργανωμένοκαιευχάριστοεργασιακόπεριβάλλον
•Full-time,πενθήμεροπρωινόωράριο
•Πλήρηςασφάλιση
•Πολύικανοποιητικέςαπολαβές
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.
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ευκαιρίαςγιαόλα400ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασματά-
κια προστατευτικά, σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.:
6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70 ε-

τώνζητάγνωριμίαμεκυρία
από 55 έως 65 ετών για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητά-

εικυρίαμεσκοπότογάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση. 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
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CMYK

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ ο 
Ενιαίος Κανονισμός Παρο-
χών Υγείας (ΕΚΠΥ) του 
ΕΟΠΥΥ που, σύμφωνα με 
τοναναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη, «για 
πρώτη φορά συντάχθηκε με 
μια πρωτόγνωρη διαδικασία 
και έπειτα από μια ενδελεχή 
προετοιμασία».
Κάποια από τα βασικά 
σημεία που εισάγει ο Κανο-
νισμός είναι:

1. Ενσωματώνει την ρύθμιση για 
την κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών.

2. Εξορθολογίζει με σαφείς κανό-
νες ανά κατηγορία πάθησης (ICD10) την 
διαδικασία χορήγησης  και αποζημίωσης 
των Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, 
δηλαδή για τα Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρι-
κούς Σκοπούς.

3. Διαμορφώνει νέο πλαίσιο συμ-
βάσεων με τις ιδιωτικές κλινικές που δι-
αθέτουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ) για την κάλυψη των ασθενών με 
μηδενική συμμετοχή τους, επιβάλλοντας 
να διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό κλι-
νών για τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ και 
να ενημερώνουν καθημερινά το ΕΚΕΠΥ 
για την διαθεσιμότητα των κλινών αυτών. 

4. Θεσμοθετεί την δυνατότητα 
σύμβασης του Οργανισμού με ιδιωτικές 
αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοση-
λείας (ΜΗΝ), αφού εκτιμηθεί το οικονο-
μικό όφελος των συμβάσεων αυτών σε 
σύγκριση με την δαπάνη νοσηλείας σε 
ιδιωτικές κλινικές για τις ίδιες πράξεις.

5. Ρυθμίζει με διαφορετικό, απο-
τελεσματικότερο τρόπο την αποζημίωση 
των θεραπειών υποκατάστασης της νε-
φρικής λειτουργίας.

6. Ρυθμίζει με σαφήνεια τους ό-
ρους νοσηλείας και αποζημίωσης για τα 
θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων, κα-
θώς επίσης εισάγει σαφές πλαίσιο για 
την νοσηλεία σε Κέντρα Αποθεραπείας 
– Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας.

7. Διαφοροποιεί την συμμετοχή 
σε φυσικοθεραπείες ανάλογα με το είδος 
της πάθησης: Μηδενική συμμετοχή για τα 
χρόνια νοσήματα και συμμετοχή 15% για 
παροδικές καταστάσεις.

8. Προσαρμόζει τις παροχές για 

την ειδική αγωγή στο πρόσφατο πόρι-
σμα της Επιστημονικής Επιτροπής του 
Υπουργείου για την Ειδική Αγωγή.

9. Ρυθμίζει με σαφείς κανόνες την 
διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης 
των επιθεμάτων ανά κατηγορία διαταρα-
χής (ICD10). 

10. Ορίζει ως μηδενική την συμμε-
τοχή για συσκευές και αναλώσιμα σοβα-
ρών χρονίων και νεοπλασματικών πα-
θήσεων, τροποποιώντας ταυτόχρονα και 
το πλαίσιο  των συμβάσεων  με τους πα-
ρόχους, προβλέποντας ενοικίαση και όχι 
αγορά για τις αναπνευστικές συσκευές. 

«Γενικά, ως συνολική διαφοροποίηση 
σε σχέση με τους παλαιότερους ΕΚΠΥ, 
πέραν του γεγονότος ότι αποτέλεσε προ-
ϊόν μιας λεπτομερούς και εστιασμένης 
προετοιμασίας με συνεργασία υπηρεσι-
ών, συνεργατών, ειδικών επιστημόνων 
και με τον αρμόδιο Υπουργό να ελέγχει 
μία προς μία τις διατάξεις και τις ρυθμί-
σεις του, με στόχο τις ποιοτικές υπηρε-
σίες σε συνδυασμό με τον εξορθολογι-
σμό του κόστους και την αποφυγή της 
κατασπατάλησης πόρων, θα λέγαμε ότι 
εισάγει (ως κανόνα) τη λογική των συμ-
βάσεων με όλους τους παρόχους σύμ-
φωνα με όρους και προϋποθέσεις που 
θα διαμορφώνει ο Υπουργός Υγείας  - 
μετά από εισήγηση του ΕΟΠΥΥ και των 
αρμόδιων υπηρεσιών και επιτροπών του 
Υπουργείου -  και πάντως με τους κα-
νόνες που ορίζονται από τα ιατρικά και 
θεραπευτικά πρωτόκολλα για μια ποιο-
τική παροχή υπηρεσιών Υγείας για τους 
ασφαλισμένους. 

Ο δε καθορισμός των τιμών αποζημί-
ωσης των παρόχων, όταν αυτές δεν ορί-
ζονται με νόμο, θα γίνεται με αποφάσεις 
του ΔΣ του Οργανισμού και πάντα μετά 
από διαπραγμάτευση», αναφέρει το δελ-
τίο Τύπου του Υποργείου.

Ο νέος ΕΚΠΥ παραμένει ένας Κανονι-
σμός ανοιχτός σε προτάσεις και βελτιώ-
σεις μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018 οπότε 
και λήγει η τρέχουσα μεταβατική περίο-
δος, που είναι αναγκαία για την προσαρ-
μογή στις διατάξεις του όλων των ασφαλι-
στικών παρόχων που εμπλέκονται. Στην 
κατεύθυνση αυτή, ο κ. Πολάκης πραγμα-
τοποίησε όλο το προηγούμενο διάστημα  
- και θα συνεχίσει και το επόμενο -  δια-
δοχικές συναντήσεις με κάθε συλλογικό 
επιστημονικό φορέα ή φορέα ασθενών, 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της 
εφαρμογής του.

Ημερίδα με θέμα την καινοτομία 
στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το 
περιβάλλον συνδιοργανώνουν στη 
Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Προγράμματος Α-
γροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και 
η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του 
ΠΑΑ 2014-2020.

Η ημερίδα, με τίτλο «Συνεργα-
ζόμαστε για την καινοτομία στη γε-
ωργία, την κτηνοτροφία και το περι-
βάλλον: Δημιουργία Επιχειρησιακών 
Ομάδων Μέτρου 16», θα πραγμα-
τοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου 
2018, στο ξενοδοχείο Porto Palace 
(26ης Οκτωβρίου 65, Λιμάνι Θεσ-
σαλονίκης) και διοργανώνεται στο 
πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Α-
γροτικού Δικτύου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο 
υλοποίησης του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 
2014-2020, καθώς και η σχετική πρόσκληση για τη 
χρηματοδότηση προτάσεων συνεργασίας μεταξύ αγρο-
τών, ερευνητών, συμβούλων και φορέων τεχνογνωσίας 
για την υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων. Επίσης θα 
πραγματοποιηθούν θεματικά εργαστήρια τα οποία θα 
λειτουργήσουν ως πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και 
αναγνώρισης αναγκών, δίνοντας την ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να δικτυωθούν και να συνεργαστούν για 

τη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων.
Η ημερίδα είναι ανοιχτή σε εκπροσώπους συλλογι-

κών σχημάτων του αγροτικού τομέα, όπως συνεταιρι-
σμούς, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), ομά-
δες παραγωγών (ΟΠ), εκπροσώπους της ερευνητικής 
και επιστημονικής κοινότητας, εκπροσώπους του ΓΕΩ-
ΤΕΕ, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για συνεργασία 
στο πλαίσιο του Μέτρου 16.

Χαιρετισμό στην ημερίδα θα απευθύνουν ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

 Ποια νέα σημεία 
εισάγει ο Ενιαίος 

Κανονισμός Παροχών 
Υγείας του ΕΟΠΥΥ

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη
Ημερίδα για την καινοτομία στη γεωργία, 

την κτηνοτροφία και το περιβάλλον
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