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συλλαλητήριο για την 
Μακεδονία, από 
πολιτιστικούς
συλλόγους και 

σωματεία της Ημαθίας

Τα 100 χρόνια 
Προσκοπισμού 
γιορτάζουν με 
εκδηλώσεις οι 

Πρόσκοποι Βέροιας

ΔΕΔΔΗΕ Βέροιας: 
«Η ρευματοκλοπή συνιστά 
σοβαρό ποινικό αδίκημα»
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Τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Νάουσας 

επισκέφθηκε η βουλευτής 
Φρόσω Καρασαρλίδου 

-Σοβαρό πρόβλημα διάθεσης στα κεράσια 

-Τα ροδάκινα καλύτερα από πέρυσι αλλά οι 
τιμές παραμένουν χαμηλές
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Πάμε  για «διαζύγιο» 
κράτους-εκκλησίας;

   Με «αναγνωριστικές  βολές» Κοντονή, όπως γράψαμε 
και στο χθεσινό κύριο θέμα, η κυβέρνηση μάλλον 
προσπαθεί να φέρει ξανά στο προσκήνιο το θέμα του 
διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας. Στο ίδιο μήκος 
κύματος και οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
Κυρίτση που τονίζει ότι με αυτό το θέμα θα συσπειρωθεί  
η εκλογική βάση του κόμματός του. Αλλά ούτως ή άλλως 
αυτή είναι και η πολιτική πεποίθηση του συγκεκριμένου 
πολιτικού χώρου και δεν το έκρυψαν ποτέ. Τι γίνεται όμως 
με τους «συνεταίρους» ΑΝΕΛ;  Κόντρες και διγλωσσία, με 
τον  Τέρενς Κουίκ να υποστηρίζει τον διαχωρισμό και 
τον επίσημο εκπρόσωπο του κόμματος να τον «αδειάζει».  
Μην ξεχνάτε ότι η αποπομπή Φίλη από την υπουργική 
καρέκλα ήταν γι’αυτόν τον λόγο, όταν είχε «πατήσει 
πόδι» ο Πάνος Καμμένος. Αν οι  ΑΝΕΛ μετά το Σκοπιανό 
«κάνουν πλάτη» και στο διαζύγιο Εκκλησίας-Κράτους, 
τότε δεν καταλαβαίνουμε το νόημα ύπαρξής τους. Η 
επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση έχει να επιλύσει 
πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως ο νόμος περί ευθύνης 
υπουργών  και η σκανδαλώδης παραγραφή που ισχύει 
σήμερα και που εξαιτίας της έμειναν στο απυρόβλητο ουκ 
ολίγοι υπουργοί και υφυπουργοί, που ενώ έφταιξαν την 
γλίτωσαν… Βουλευτική ασυλία, ιδιωτικά πανεπιστήμια 
και πόσα ακόμη, που αντί τα κόμματα να τα έχουν 
βάλει στο τραπέζι προς συζήτηση, κοκορομαχούν και 
φωτίζουν ένα θέμα που στην Ελλάδα είναι ήδη λυμένο. 
Οι ρόλοι του Κράτους και της Εκκλησίας είναι απολύτως 
διακριτοί, δεν είμαστε θεοκρατικό κράτος τύπου Ιράν, 
ούτε Τουρκία με τον Ισλαμοκυβερνήτη σουλτάνο. Ο ρόλος 
της Εκκλησίας είναι ξεκάθαρος, ουδέποτε αναμίχθηκε 
σε θέματα διακυβέρνησης ή εξουσίας. Στο τυπικό μόνο 
διατηρούνται λόγω παράδοσης που είναι αναπόσπαστο 
όμως κομμάτι του λαού μας κάποια στοιχεία, όπως 
ιερουργία κατά την ορκωμοσία βουλευτών για όσους το 
επιθυμούν. Ας ασχοληθούν επομένως με τα ουσιώδη και 
όταν τα λύσουν, ας σκεφτούν τι τους ενοχλεί από τον 
υπάρχοντα ρόλο της Εκκλησίας. 
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Σαμψών Ξενοδόχου, Ιωάννας μυροφόρου

Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Σύμφωνα με χθεσινή α-

νακοίνωση τουΥπ.Οικονο-
μικώναποφασίστηκεπαρά-
ταση τηςφετινής καταληκτι-
κής ημερομηνίας υποβολής
φορολογικών δηλώσεων
φυσικών και νομικώνπρο-
σώπωνμετά από εισήγηση
τηςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔη-
μοσίωνΕσόδων(ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα:
•Ηπροθεσμία υποβολής

των δηλώσεωνφορολογίας
εισοδήματος τουφορολογι-
κού έτους 2017 των φυσι-
κών προσώπων παρατεί-
νεται μέχρι την 26η Ιουλίου
2018.

•Ηπροθεσμία υποβολής
τωνδηλώσεωνφορολογίαςεισοδήματοςτωννομικώνπροσώπωνκαινομικώνοντοτήτων,πουδενέχουνυποβληθεί
μέχριτηδημοσίευσητηςυπουργικήςαπόφασηςκαιτωνοποίωνηπροθεσμίαυποβολήςδενέχειλήξει,παρατείνεται
επίσηςμέχριτην26ηΙουλίου2018.

ΤοΥπουργείοπροχώρησεστηναναμενόμενηπαράτασηαφού έλαβε υπόψη τιςσημαντικές αλλαγέςμε το νέο
έντυποΕ3,ότιτοσύστημαγιατηνυποβολήτωνφετινώνδηλώσεωνάνοιξεπερίπουδεκαπέντεημέρεςαργότερααπό
πέρυσικαιότιπαρατηρήθηκανορισμένεςκαθυστερήσειςστηνηλεκτρονικήκαταχώρησητωνδηλώσεωντιςτελευταίες
ημέρες.Πάντωςαπ’ότιφαίνεταιοιλογιστέςθαέχουνκαιφέτοςένα«θερμό»καλοκαίρι.

Ο «Ευστάθιος Χωραφάς» τίμησε τον Φώτη Κουτσουπιά
Τιμητική πλακέτα απένειμε ο Πο-

λιτιστικόςΣύλλογος τηςΠατρίδαςστο
ΦώτηΚουτσουπιάμετάτηνομιλίατου,
πουπραγματοποιήθηκε το βράδυ ης
Κυριακήςστοπλαίσιοεορταστικήςεκ-
δήλωσης ενταγμένηςσταφετινάΠαύ-
λεια.

Κατάτηδιάρκειατηςομιλίαςτουο
κ.Κουτσουπιάςαναφέρθηκεστο ιστο-
ρικό τωνμετακινήσεων των κατοίκων
του χωριού από την Κασταμονή του
Πόντου (πατρίδας τωναυτοκρατόρων
Κομνηνών)καιαπόταχωριάτουΚιλ-
κίςστοΤουρκοχώριτηςΗμαθίας,χάρις
στουςαγώνεςκαιτιςπροσπάθειεςτου
ΕυστάθιουΧωραφά.

ΤονΦώτηΚουτσουπιά ηΠατρίδα
(γενέτειρα του ομιλητή) ετίμησε για
τοσυγγραφικό του έργο και τηνπρο-
σφορά του στην εκπαίδευση και τον
πολιτισμό.

ΟιεξελίξειςστοζήτηματωνΣκοπίων
σεκοινήσυνεδρίασηαυτοδιοικητικών

ΣτηΘεσσαλονίκη γίνεται σήμεραστις
6.00’ μ.μ. στο ξενοδοχείο Grand Hotel
Palace, η κοινή συνεδρίαση τουΠεριφε-
ρειακούΣυμβουλίουΚεντρικήςΜακεδονί-
αςκαιτωνΔημοτικώνΣυμβουλίωντων38
ΔήμωντηςΚεντρικήςΜακεδονίας,παρου-
σία τουΠροέδρου τηςΈνωσηςΠεριφε-
ρειώνΕλλάδαςΚώσταΑγοραστούκαιτου
Προέδρου τηςΚεντρικήςΈνωσηςΔήμων
Ελλάδας Γιώργου Πατούλη, καθώς και
εκπροσώπωντηςΠεριφερειακήςκαιΤοπι-
κήςΑυτοδιοίκησηςόληςτηςΜακεδονίας.

Μοναδικόθέμασυζήτησης,οιεξελίξεις
στο ζήτημα τωνΣκοπίων.Τηνπρωτοβουλία για τησύγκληση της κοινήςσυνεδρίασης έχουνανακοινώσει οΠεριφε-
ρειάρχηςΚεντρικήςΜακεδονίαςΑπόστολοςΤζιτζικώσταςκαιοΠρόεδροςτηςΠεριφερειακήςΈνωσηςΔήμωνΚεντρικής
ΜακεδονίαςΛάζαροςΚυρίζογλου.ΣτησυνεδρίασηέχουνκληθείνασυμμετάσχουνοιΠεριφερειάρχες,οιΔήμαρχοι,ταΠε-
ριφερειακάκαιΔημοτικάΣυμβούλιατηςΔυτικήςΜακεδονίαςκαιτηςΑνατολικήςΜακεδονίας–Θράκης,οιΠεριφερειακές
ΕνώσειςΔήμωνΔυτικήςΜακεδονίαςκαιΑνατολικήςΜακεδονίας-Θράκης,ταΕπιμελητήρια,ταΠανεπιστήμια,οι Ιερές
ΜητροπόλειςκαιΦορείςτηςΜακεδονίας.

Θαέχειενδιαφέροντοκείμενοτηςσυνεδρίασης!

Ότανδενσεβόμαστε
τοπεριβάλλον

καιτουςσυνανθρώπουςμας
ΗφωτογραφίαείναιαπότοφράγματουΑλιάκμονα-Λίμνη,

όπουακριβώςστο ίδιοσημείο τις τελευταίες μέρες, κάποιος
ξεχνάπροκλητικάστημέσητουδρόμουμπουκάλινερού,πο-
τήριτουκαφέκαιδολώματαπου«αποκαλύπτουν»ότιμάλλον
πρόκειταιγιαχομπίσταψαρά.

Πόλοςέλξηςγιαπεριπατητέςκαιψαράδεςηπεριοχή,δεν
τυχαίνει όμως της απαραίτητηςφροντίδας, όπως καταγγέλ-
λουν οι κάτοικοι του γειτονικού χωριού, Βαρβάρες.Ο ένας
καιμοναδικόςκάδοςσκουπιδιώνστηνπεριοχήείναιμονίμως
γεμάτοςσκουπίδια.Δυστυχώςστουςπερισσότερουςδενέχει
εδραιωθεί ακόμηότιπεριβάλλον καιπολιτισμός είναι έννοιες
ταυτόσημες,μεαποτέλεσματαπαραπροϊόντατουσύγχρονου
πολιτισμούνααυξάνονταισυνεχώςκαιναμαςπνίγουν.Προ-
φανώςχωρίςπρόστιμα,ηφροντίδατουπεριβάλλοντος,όπως
καιηανακύκλωση,δεθαείναιυποχρέωσητωνπολιτών.

Εάν σχολίαζε ο 
ΣΥΡΙΖΑ την σημερινή 
κοινή συνεδρίαση των 
Αυτοδιοικητικών για τη 

Μακεδονία, θα έβλεπε άραγε 
μια συνεδρίαση από… 

αιρετούς φασίστες;



Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης ναρκωτι-
κών και της διακίνησής τους, χθες, και τα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής έκθεσης μόνο ενθαρρυντικά δεν 
είναι. Την εικόνα έδωσαν σε συνέντευξη Τύπου, 
ο υπεύθυνος του γραφείου του ΟΚΑΝΑ Ημαθίας 
Δημήτρης Τσέκας, ο Ψυχίατρος της Μονάδας 
Γιώργος Σιδηρόπουλος, ο διοικητής του Νοσοκο-
μείου Βέροιας κ. Δημήτρης Μαυρογιώργος και η 
Κατερίνα Μίγκα, απεξαρτημένη εδώ και 13 χρό-
νια, η οποία μετέφερε τις βιωματικές της εμπειρί-
ες.

«Προσπαθούμε να ενημερώσουμε για τη δου-
λειά που γίνεται στον ΟΚΑΝΑ και να προφυλά-
ξουμε τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειές 
τους, από το δράμα των ναρκωτικών» είπε ο κ. 
Μαυρογιώργος τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη 
αλλαγής του θεσμικού πλαισίου στον τρόπο που 
χειρίζεται το θέμα. Σύμφωνα με τον διοικητή, θα 
πρέπει ο χρήστης να αντιμετωπίζεται ως ασθενής 
και να τιμωρείται ο έμπορος που καταστρέφει 
ανθρώπινες ζωές. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
έκθεσης, έδωσε ο κ. Τσέκας, επισημαίνοντας 
την αύξηση της διαθεσιμότητας ναρκωτικών, τις 
εκατομμύρια κατασχέσεις παράνομων ουσιών 
(2016), τη θεαματική αύξηση της διαθεσιμότητάς 
τους, αλλά κυρίως την καθαρότητα της κοκαΐνης 
κατά 60-70%, όπου παρατηρείται πλέον και ο με-
γαλύτερος ανταγωνισμός.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2018:
-Περισσότεροι από 92 εκατομμύρια ενήλικες 

στην ΕΕ (ηλικίας 15-64 ετών) έχουν κάνει χρήση 
κάποιας παράνομης ουσίας στη ζωή τους, ενώ ε-
κτιμάται ότι 1,3 εκατομμύρια άτομα υποβλήθηκαν 
σε θεραπεία για χρήση παράνομων ουσιών το 
2016 (ΕΕ-28).

-Σήμερα στην Ευρώπη παρατηρείται υψηλό-
τερη παραγωγή και διαθεσιμότητα ναρκωτικών. 
Επιπλέον, η αγορά των παράνομων ουσιών είναι 
ιδιαίτερα δυναμική και ευπροσάρμοστη και συνε-
πώς ακόμη πιο επικίνδυνη.

-Η κοκαΐνη είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη 
παράνομη διεγερτική ουσία στην Ευρώπη. Πε-
ρίπου 2,3 εκατομμύρια νεαροί ενήλικες (ηλικίας 
15-34 ετών) έχουν κάνει χρήση της ουσίας κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Με βάση τις 

ενδείξεις ότι αυξάνεται η καλ-
λιέργεια κόκας και η παρα-
γωγή κοκαΐνης στη Λατινική 
Αμερική, η σημερινή ανάλυ-
ση επιβεβαιώνει ότι η αγορά 
κοκαΐνης της Ευρώπης είναι 
σε άνθηση, ενώ οι δείκτες 
υποδηλώνουν πλέον ότι αυ-
ξάνεται η διαθεσιμότητα της 
εν λόγω ουσίας σε διάφορες 
χώρες. Παρότι η τιμή της κο-
καΐνης παρέμεινε σταθερή, η 
καθαρότητά της στο δρόμο 
ανήλθε το 2016 στο υψηλό-
τερο επίπεδό της σε διάστη-
μα δεκαετίας.

-Η έκθεση αποκαλύπτει 
ότι αυξήθηκε ο αριθμός των 
χρηστών κοκαΐνης που ξε-
κίνησαν ειδική θεραπεία για 
πρώτη φορά.

- Ιδιαίτερη ανησυχία προ-
καλούν οι εκτιμώμενοι 8.300 
χρήστες κρακ ως κύριας ου-
σίας χρήσης που ξεκίνησαν 
θεραπεία το 2016.

-Φαίνεται επίσης να αλ-
λάζουν και οι μέθοδοι και οι οδοί διακίνησης. Η Ι-
βηρική Χερσόνησος – ανέκαθεν το βασικό σημείο 
εισόδου για τη θαλάσσια μεταφορά της κοκαΐνης 
στην Ευρώπη – παρότι παραμένει σημαντική, 
φαίνεται να χάνει την κυριαρχία της σύμφωνα 
με τα στοιχεία του 2016, καθώς οι κατασχέσεις 
μεγάλων ποσοτήτων πλέον καταγράφονται σε 
βορειότερα εμπορικά λιμάνια. Το 2016 στο Βέλγιο 
κατασχέθηκαν 30 τόνοι κοκαΐνης (43% της ετήσι-
ας εκτιμώμενης συνολικής ποσότητας κοκαΐνης 
που κατασχέθηκε στην ΕΕ).

- Η Ευρώπη σήμερα υφίσταται τις συνέπειες 
της αυξημένης παραγωγής κοκαΐνης στη Λατινική 
Αμερική.

-Επίσης η Ευρώπη αποτελεί σημαντική αγορά 
παράνομων ουσιών, οι οποίες διακινούνται από 
πολλές περιοχές του κόσμου, μεταξύ άλλων από 
τη Λατινική Αμερική, τη Δυτική Ασία και τη Βόρεια 

Αφρική.
-Η αύξηση της παραγωγής κάννα-

βης υψηλής δραστικότητας στην Ευρώ-

πη δείχνει να έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες 
των παραγωγών κάνναβης εκτός της ΕΕ, όπως 
φαίνεται από την υψηλότερη δραστικότητα της 
ρητίνης κάνναβης που εισάγεται παράνομα στην 
Ευρώπη από το Μαρόκο. 

-Η κάνναβη παραμένει η πιο ευρέως διαδεδο-
μένη παράνομη ουσία στην Ευρώπη.

-Περισσότερα από τα τρία τέταρτα (77%) των 
800.000 αδικημάτων χρήσης ή κατοχής ναρκωτι-
κών ουσιών που καταγράφηκαν στην ΕΕ το 2016 
για τα οποία η κύρια ουσία χρήσης ήταν γνωστή 
αφορούσαν την κάνναβη.

-Τα νέα συνθετικά κανναβινοειδή, από τα ο-
ποία 179 εντοπίστηκαν από το 2008 και μετά, 
αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη ομάδα χημικών 
ουσιών που παρακολουθείται από το EMCDDA.
Συνεχώς εντοπίζονται ολοένα και περισσότερα 
νέα συνθετικά οπιοειδή υψηλής δραστικότητας 
τα οποία μιμούνται την επίδραση των οπιούχων 
που παράγονται με φυσικό τρόπο (π.χ. ηρωίνη 
και μορφίνη). Μερικές φορές είναι διαθέσιμα σε 
νέες μορφές (π.χ. ρινικά σπρέι) ή πωλούνται ως 

παράνομες ουσίες ή αναμει-
γνύονται με άλλα ναρκωτικά, 
όπως ηρωίνη ή κοκαΐνη. Συ-
νολικά έχουν εντοπιστεί 38 νέα 
συνθετικά οπιοειδή στην αγο-
ρά ναρκωτικών της Ευρώπης 
από το 2009.

-Παρότι συνολικά, από ά-
ποψη όγκου, εξακολουθούν 
να κυριαρχούν οι παραδοσι-
ακές μη διαδικτυακές αγορές 
ναρκωτικών, οι διαδικτυακές 
αγορές φαίνεται να αποκτούν 
ολοένα μεγαλύτερη σημασία, 
θέτοντας μια νέα πρόκληση για 
τα μέτρα ελέγχου των ναρκω-
τικών.

-Η έκθεση εγείρει προβλη-
ματισμούς ως προς την εμφά-
νιση, τόσο στο δρόμο όσο και 
στο διαδίκτυο, νέων βενζοδια-
ζεπινών, οι οποίες δεν έχουν 
άδεια κυκλοφορίας ως φάρμα-
κα στην ΕΕ.  

-Στην έκθεση επισημαίνε-
ται η ανησυχία σχετικά με τον 
μεγάλο αριθμό θανάτων από 
υπερβολική δόση ναρκωτικών 
στην Ευρώπη, ο οποίος κατα-

γράφει άνοδο τα τελευταία τέσσερα έτη.

«Γίνεται δουλειά στον ΟΚΑΝΑ Ημαθίας»
Ο κ. Σιδηρόπουλος, αναφέρθηκε στη λειτουρ-

γία του ΟΚΑΝΑ στην Ημαθία, δηλώνοντας ικα-
νοποιημένος από τα όποια αποτελέσματα, δεδο-
μένου ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. 
«Γίνεται δουλειά στη μονάδα της Βέροιας, νέα 
μέλη ζητούν βοήθεια και όλο και περισσότεροι 
περνούν σε επόμενα στάδια με μικρότερες δόσεις 
σε μεγαλύτερο διάστημα, κατ’ οίκον» τόνισε.

Στη μονάδα της Βέροιας δέχονται αυτή τη στιγ-
μή βοήθεια 150 χρήστες, ενώ γίνονται και νέες 
εισαγωγές, καθώς οι υπεύθυνοι δεν θέλουν να α-
φήσουν εκτός λίστας κανέναν, κάνοντας φιλότιμες 
προσπάθειες να ανταπεξέλθουν, όπως ανέφεραν, 
παρά τα υπαρκτά προβλήματα.

Ένα από τα προβλήματα είναι και η έλλειψη 
χώρων φιλοξενίας ανθρώπων που κάνουν χρήση 
και είναι άστεγοι, και προς αυτή την κατεύθυνση 
ζήτησαν τη βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βίωσε τον εφιάλτη των ναρκωτικών
Απολύτως χρήσιμη αποδεικνύεται η προσω-

πική εμπειρία ανθρώπων που έχουν απεξαρτηθεί 
και μπορούν να στηρίξουν τους χρήστες γνωρίζο-
ντας πολύ καλά το πρόβλημα, αφού έχουν βιώσει 
τον εφιάλτη των ναρκωτικών και κατάφεραν να 
βγουν στο φως.

Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Κατερίνα 
Μίγκα που μίλησε χθες από καρδιάς για την πε-
ριπέτειά της, για το πώς μπήκε στην παγίδα των 
ναρκωτικών αλλά και πώς κατάφερε να καθαρίσει 
και να ενταχθεί ξανά στην τοπική κοινωνία.

Το πρώτο καμπανάκι που χτύπησε, ήταν προς 
τους γονείς οι οποίοι θα πρέπει να δίνουν μεγάλη 
προσοχή στις συμπεριφορές των παιδιών τους 
και να αφουγκράζονται την καθημερινότητά τους. 
«Η χαλαρή επιτήρηση και η μεγάλη ελευθερία 
από πλευράς των γονιών μπορεί να οδηγήσει 
σε σκοτεινούς δρόμους τα παιδιά», επεσήμανε 
μιλώντας πλέον ανοιχτά για τη δική της «κόλαση», 
για την παραβατικότητα που μοιραία ακολουθεί 
τη χρήση ναρκωτικών, αλλά και την στήριξη που 
βρήκε από πρώην τοξικομανείς όταν αποφάσισε 
να αλλάξει τη ζωή της. «Σήμερα μπορώ να μιλάω 
για το πριν, αλλά και για το μετά… Γιατί, υπάρχει 
μετά!» υποστήριξε με πίστη, στέλνοντας το προ-
σωπικό της μήνυμα, σε όσους νομίζουν ότι δεν 
μπορούν να επιστρέψουν…

Σοφία Γκαγκούση
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Αυξάνονται και εξελίσσονται τα ναρκωτικά 
«παγιδεύοντας» εκατομμύρια ανθρώπους

-«Γίνεται καλή δουλειά στον ΟΚΑΝΑ Ημαθίας» 
τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου χθες στο Νοσοκομείο Βέροιας



Ο Δήμος Βέροι-
ας  και η Κ.Ε.Π.Α. 
,  δ ιοργανώνουν  
συναυλία με ελεύ-
θερη είσοδο και 
φιλοξενούν  ένα 
από σημαντικότε-
ρα ska συγκροτή-
ματα στην Ελλάδα 
και στο εξωτερι-
κό , τους ΚΟΖΑ 
ΜOSTRA. Η συ-
ναυλία θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάβ-
βατο 14 Ιουλίου 
2018, ώρα 9.00μ.μ, 
στο πανέμορφο 
πευκόδασος του 
Ξηρολιβαδου, στο 
πλαίσιο του 8ου 
ορε ι νού  αγώνα 
τρεξίματος  , που 
διοργανώνει ο Σύλ-
λογος Δρομέων Βέροιας.

Οι KOZA MOSTRA θεωρούνται από τα σημαντικά συ-
γκροτήματα στην Ελλάδα και εξωτερικό γενικότερα.

“Οι Koza Mostra εξελίσσονται αισίως σε ένα από τα με-
γαλύτερα ska συγκροτήματα ” BBC News.

Το 2013 κέρδισαν την 6η θέση στην Eurovision με το 
<Alcohol is free>, τραγούδι εμβληματικό, παίχτηκε σε όλο 
τον κόσμο ,σε live, πλατείες..

Ο βαλκανικός- ska- ρεμπέτικος ήχος, είναι το χαρακτη-
ριστικό τους. Κάθε συναυλία τους εξελίσσεται σε ένα πάρτι!

Μετά από εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και εξω-
τερικό οι KOZA MOSTRA ετοιμάζουν τον 2ο δίσκο τους, ήδη 
το <Γιορτή> είναι τραγούδι της ελληνικής σειράς <Εθνική 
Ελλάδος> του Γιώργου Καπουτζίδη, ενώ τέλος του 2017 θα 
δισκογραφήσουν διασκευασμένες συνθέσεις του Μεγάλου 
Μίκη Θεοδωράκη ,ο οποίος τους επέλεξε να ερμηνεύσουν 
το έργο του με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο!! 

Νέα συνεργασία με την Ελένη Βιτάλη στο <Πότε Βούδας 
πότε Κούδας> και συνεργασία με το μεγάλο αμερικάνικο 
συγκρότημα τους <Gogol Bordello> στο νέο τραγούδι των 
KOZA MOSTRA <Requiem>.

Το 2017-2018  θα  περιοδεύουν εξωτερικό και Ελλάδα! 
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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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Ημερίδα ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης

 της 
τοπικής 

κοινωνίας
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρί-

ας Νάουσας και το παράρτημα 
της Αλεξάνδρειας σας προσκα-
λούν στην Ημερίδα ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης της τοπικής 
κοινωνίας που διοργανώνουν με 
αφορμή την τελετή αποφοίτησης 
των εκπαιδευομένων του Β’ κύ-
κλου σπουδών την Τετάρτη 27-6-
2018 στις 7μ.μ. στον Πολυχώρο 
Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» 
(αίθουσα Βέτλανς).

 Σεμινάριο Κλασικού Χορού
Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας 

σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων της Ε-
στίας Μουσών, διοργανώνουν 
τριήμερο σεμινάριο κλασσικού 
χορού από στις 29-30/6 και 
1/7/2018 στην αίθουσα μπαλέ-
του της σχολής.

 Στο σεμινάριο θα δι-
δάξει ο επί πολλά έτη χορευτής 
της Εθνικής Λυρικής σκηνής κ. 
Βαγγέλης Λαφάρας,  θέλοντας  
έτσι να μοιραστεί τις γνώσεις 
και την εμπειρία του με παιδιά 
που ασχολούνται και αγαπούν 
τον κλασικό χορό.

Η διάρκεια του κάθε μαθήμα-
τος είναι 2 ώρες.

Απαιτε ί τα ι  προκράτηση  
συμμετοχής. 

Κόστος συμμετοχής 25€

Ανακοίνωση για την 
συναυλία Χαΐνηδων 

-Ψαραντώνη

Η ανακοίνωση της ΕΜΥ σχετικά με την πιθανή εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων την 
Τετάρτη 27 Ιουνίου καθιστά αναγκαία τη μεταφορά της ημερομηνίας της προγραμματισμένης 
συναυλίας ΧΑΙΝΗΔΕΣ-ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Ιουλίου στις 21:00. Τα εισιτήρια που 
έχουν προπωληθεί θα ισχύσουν κανονικά, ενώ όσοι επιθυμούν την επιστροφή των χρημάτων 
τους μπορούν να απευθυνθούν στα σημεία προπώλησης έως την Τετάρτη 4 Ιουλίου

Το Σάββατο 14 Ιουλίου 

Οι KOZA MOSTRA live 
στο δάσος 

του Ξηρολιβάδου  
με ελεύθερη είσοδο



Συνελήφθησαν στις 25 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πά-
ταξη του λαθρεμπορίου, 3 άτομα σε διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές των Σερρών 
και της Ημαθίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων στον Προμαχώνα από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Προμαχώνα συνελήφθησαν:

• 29χρονος αλλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε να έχει εισάγει και να μεταφέρει με 
όχημα, 250 λίτρα πετρελαίου και 232 λίτρα αλκοολούχων ποτών, χωρίς να καταβληθούν 
οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

• 29χρονος αλλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε να έχει εισάγει και να μεταφέρει με 
όχημα, 260 λίτρα πετρέ-
λαιο, 20 λίτρα βενζίνης 
και 142 λίτρα αλκοολού-
χων ποτών, χωρίς να 
καταβληθούν οι νόμιμοι 
φόροι και δασμοί.

Επίσης, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Α-
σφάλειας Βέροιας συνε-
λήφθη 57χρονος ημεδα-
πός, διότι σε έρευνα της 
οικίας του σε περιοχή 
της Ημαθίας, εντοπίσθη-
καν 1.260 πακέτα τσιγά-
ρων και 49 συσκευασί-
ες με καπνό συνολικού 
βάρους 2 κιλών και 450 
γραμμαρίων, που δεν έ-
φεραν την ειδική ταινία 
φόρου κατανάλωσης και 
δεν είχαν καταβληθεί για 
αυτά οι νόμιμοι φόροι και 
δασμοί.

Τα παραπάνω λα-
θραία προϊόντα κατασχέ-
θηκαν προκειμένου να 
παραδοθούν στο αρμό-
διο Τελωνείο, όπως και 
τα δύο παραπάνω οχή-
ματα, ως μέσα τέλεσης 
λαθρεμπορίας. 

Επιπλέον από την 
κατοχή του 57χρονου 
κατασχέθηκε το χρηματι-
κό ποσό των 750 ευρώ, 
ως προερχόμενο από 
την πώληση τσιγάρων 
και καπνού.

Οι συλληφθέντες θα 
οδηγηθούν στους αρμό-
διους Εισαγγελείς, ενώ 
οι αστυνομικές δράσεις 
κατά του λαθρεμπορίου 
θα συνεχιστούν και στο 
μέλλον.
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Στη Βεργίνα, στις 11 Ιουλίου, 
συλλαλητήριο για την Μακεδονία, 

από πολιτιστικούς συλλόγους 
και σωματεία της Ημαθίας

Συλλαλητήριο για την 
Μακεδονία  θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 11 
Ιουλίου 2018, στις 7.30 
μ.μ. στη Βεργίνα, όπως 
αποφασίστηκε από την 
πλειοψηφία των πολιτι-
στικών συλλόγων και 
Σωματείων της Ημαθίας.

Η σχετική απόφαση ε-
λήφθη σε διευρυμένη σύ-
σκεψη εκπροσώπων των 
συλλόγων, που πραγμα-
τοποιήθηκε το βράδυ της 
Δευτέρας 25 Ιουνίου στα 
γραφεία  του Π.Σ. «Ευ-
στάθιος Χωραφάς», στην 
Πατρίδα, στην οποία 
συμμετείχαν πάνω από 
30 εκπρόσωποι ή αντι-
προσωπείες, από κάθε 
γωνιά της Ημαθίας. 

Το συντονισμό της 
συζήτησης είχε ο πρόε-
δρος του Συλλόγου της 
Πατρίδας Αντώνης Κα-
γκελίδης, συνεπικουρού-
μενος από τον πρόεδρο 
της ΕΛΠ Νάουσας Φώτη 
Φανιάδη. Κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης απο-
φασίστηκε η ημερομηνία, 
11 Ιουλίου, η ώρα, 7.30 
το απόγευμα και, φυσικά, 
ο τόπος, που θα είναι η 
Βεργίνα, ενώ το ακριβές 
σημείο θα εξεταστεί τις 
επόμενες μέρες. 

Παράλληλα, ορίστηκε 
11μελής οργανωτική επι-
τροπή, με εκπροσώπηση 
και από τους 3 Δήμους 
της Ημαθίας, ενώ απο-
φασίστηκε η σύνταξη ψη-
φίσματος - επιστολής προς τους τοπικούς βουλευτές, όπου θα τους καλούν να μην προσυπογράψουν στο «ξεπούλημα 
της Μακεδονίας». 

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης ποιος ή ποιοι θα μιλήσουν στο συλλαλητήριο, ώστε οι Σύλλογοι να εγκρίνουν τα 
πρόσωπα, ενώ θα γίνουν οι επαφές με άλλους φορείς και θεσμούς, όπως τη Μητρόπολη, τους Δήμους, την Περιφέρεια 
κλπ. 

Ν.Β.

Μετά από στοχευμένες δράσεις της ΕΛ.ΑΣ

Συλλήψεις 
για λαθρεμπόριο σε 
Ημαθία και Σέρρες 

-Κατασχέθηκαν πάνω από 500 λίτρα 
υγρών καυσίμων, 374 λίτρα ποτών και 

1.260 πακέτα τσιγάρων
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Ανακοίνωση  

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

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

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 30 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας και γιαγιάς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 
(ΤΟΥΛΑ) ΓΕΩΡ. 

ΔΑΒΟΡΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα της «Ελιάς»

30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου

Πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου

 με λατρευτικές εκδηλώσεις 
και εμποροπανήγυρη 

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμια-
νού, στο Στενήμαχο, πανηγυρίζει 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 
εμποροπανήγυρις.

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 λείψανα των Αγίων Αναργύρων 
Κοσμά και Δαμιανού.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελεήμων θα παραστεί σε όλες τις εκδηλώ-
σεις των ΚΔ΄ Παυλείων σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Τετάρτη 27 Ιουνίου, ώρα 09:00
Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο
Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
 Τετάρτη 27 Ιουνίου, ώρα 18:00
Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο
Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
 Τετάρτη 27 Ιουνίου, ώρα 20:30
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ: Εργάτης στον αμπελώνα του 

Κυρίου Θεατρική Παράσταση
(Χώρος Τεχνών – Βέροια)
 Πέμπτη 28 Ιουνίου, ώρα 09:00
Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο
 Συνέχεια και Λήξη Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
 Πέμπτη 28 Ιουνίου, ώρα 19:00
Πατριαρχικός Εσπερινός της μνήμης του Αποστόλου Παύλου 
χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεο-

δώρου με τη συμμετοχή των  Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρ-
χείων και Εκκλησιών 

(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)
 Παρασκευή 29 Ιουνίου, ώρα 07:00
Όρθρος και Πατριαρχική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θε-

οδώρου και συλλειτουργούντων των Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδόξων 
Πατριαρχείων και Εκκλησιών 

(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)
 Παρασκευή 29 Ιουνίου, ώρα 19:00
Λιτανεία και Πανηγυρικός Εσπερινός
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεο-

δώρου με τη συμμετοχή των  Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρ-
χείων και Εκκλησιών 

 (Βήμα Αποστόλου Παύλου – Βέροια)

Σήμερα 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.



Εντοπίσθηκαν επίσης στις 25 Ιουνίου 2018 
στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσε-
ων για την καταπολέμηση της διακίνησης των 
ναρκωτικών, σημαντικές ποσότητες κάνναβης, 
στην κατοχή 3 ατόμων που δραστηριοποιού-
νταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές αστυ-
νομικές επιχειρήσεις σε Πέλλα και Θεσσαλονίκη, 
κατά τις οποίες κατασχέθηκαν συνολικά πάνω 
από 100 κιλά κάνναβη.

Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση, σε ορ-
γανωμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών 
της Ομάδας Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήμα-
τος Παιονίας, εντοπίσθηκαν δύο ημεδαποί ηλικί-
ας  52 και 38 ετών να οδηγούν δύο οχήματα, με 
τον 38χρονο να προπορεύεται λειτουργώντας 
ως προπομπός και τον 52χρονο να ακολουθεί 
μεταφέροντας τις ποσότητες κάνναβης.

Άμεσα οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους 
ελέγξουν, όμως αυτοί τράπηκαν σε φυγή αλλά-
ζοντας πορεία και αναπτύσσοντας ταχύτητα. 

Εκδόθηκαν αναζητήσεις κατά τις οποίες εντο-
πίσθηκε εγκαταλειμμένο σε αγροτική περιοχή 
το όχημα του 52χρονου και σε κοντινά σημεία 
5 σάκοι με ποσότητες κάνναβης συνολικού βά-
ρους 90 κιλών και 200 γραμμαρίων, τους οποί-
ους προσπάθησε να μεταφέρει, χωρίς όμως να 
τα καταφέρει.

Στη συνέχεια εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 
38χρονος σε περιοχή της Πέλλας, ενώ από την 
έρευνα προέκυψε ότι οι παραπάνω ποσότητες 
κάνναβης είχαν εισαχθεί νωρίτερα από γειτονική 
χώρα και τις είχε παραλάβει ο 52χρονος με σκο-
πό τη διακίνηση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οι-

κία του 52χρονου σε περιοχή της Πέλλας, με τη 
συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κιλκίς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ποσότητα κάνναβης βάρους 160 
γραμμαρίων,

• δενδρύλλιο κάνναβης 1 μέτρου που 
καλλιεργούσε και

• 105 ναρκωτικά δισκία.
Επιπλέον κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα 

που χρησιμοποίησαν, ενώ οι έρευνες για τον 
εντοπισμό και τη σύλληψη του 52χρονου συνε-
χίζονται.

Επιχείρηση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών 
της Ασφάλειας Βέροιας

Στη δεύτερη περίπτωση, σε έρευνα που 
πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, στην οικία 29χρονου αλλοδαπού σε 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην κατο-
χή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 σάκοι που περιείχαν 10 αυτοσχέδι-
ες συσκευασίες με ποσότητες κάννα-
βης συνολικού βάρους 10 κιλών και 
964 γραμμαρίων,

• 1 ζυγαριά ακριβείας,
• 1 κινητό τηλέφωνο που 

χρησιμοποιούσε για την παράνομη 
δραστηριότητά του και 

• αντικείμενα που χρησι-
μοποιούσε για τη συσκευασία της 
κάνναβης (νάιλον τεμάχια, κολλητική 
ταινία κ.α.)

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν 
στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Νάουσας επισκέφθηκε 

η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου 
-Σοβαρό πρόβλημα διάθεσης στα κεράσια 

-Τα ροδάκινα καλύτερα από πέρυσι αλλά οι τιμές παραμένουν χαμηλές

Την Παρασκευή η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου συνοδευόμενη από τα μέλη της Τ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Νάου-
σας Θωμά Μάρα, Δήμο Διδασκάλου, Λάκη Τουπούζης και Βασίλης Ζιούζια επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνε-
ταιρισμό Νάουσας, όπου με τον πρόεδρο Κων/νο Ταμπακιάρη και στελέχη του συνεταιρισμού συζήτησε για 
την πορεία της φετινής παραγωγής ροδάκινων και κερασιών. Για τα κεράσια υπάρχει φέτος σοβαρό πρόβλη-
μα διάθεσης, ενώ για τα ροδάκινα η πορεία είναι καλύτερη από πέρυσι αλλά οι τιμές παραμένουν χαμηλές. Η 
βουλευτής πρότεινε την ιδέα της συνεταιριστικής μεταποίησης είτε ως τμήμα του συνεταιρισμού είτε ως συ-
νένωση περισσότερων συνεταιρισμών ώστε 
να χρησιμοποιούνται οι αδιάθετες ποσότητες 
λόγω υπερπαραγωγής ή καιρικών συνθηκών 
των προϊόντων και να αξιοποιούνται.

Σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμμα-
τα, εκφράστηκε προβληματισμός για αλλα-
γές που οδηγούν σε μεγάλη γραφειοκρατία 
και η βουλευτής ζήτησε να καταγραφούν τα 
προβλήματα και οι προτάσεις τους ώστε να 
ενημερώσει το υπουργείο για τη δυνατότητα 
επίλυσής τους.

Για το θέμα της αποζημίωσης των περσι-
νών βροχοπτώσεων στα ροδάκινα η βουλευ-
τής ενημέρωσε ότι ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αντώνο-
γλου δεσμεύτηκε ότι αν όλα πάνε όπως είναι 
προγραμματισμένα, οι πληρωμές θα ξεκινή-
σουν από τον επόμενο μήνα, γύρω στις 20 
Ιουλίου. 
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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 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ του Κων/νου και της Ζωής, 
το γένος Μπράτη, που γεννήθη-
κε στην Αθήνα και κατοικεί στη 
Χίο και η ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΕΛΕΝΗ του 
Αποστόλου και της Μαρίας, το 
γένος Στάμκου, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στη Bέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο της Χίου.

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Πέλλα 
και Θεσσαλονίκη για ναρκωτικά
Κατασχέθηκαν πάνω 

από 100 κιλά κάνναβη
και συνελήφθησαν 2 άτομα 

για διακίνηση κάνναβης



ΔΕΔΔΗΕ Βέροιας:
«Η ρευματοκλοπή 

συνιστά σοβαρό ποινικό 
αδίκημα, διώκεται 

αυτεπαγγέλτως και τιμωρείται 
από τον Ποινικό Κώδικα»

Από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / Περιοχή Βέροιας, ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 21-6-
2018, εκδικάσθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας, μεταξύ άλλων ρευματο-
κλοπών και υπόθεση ρευματοκλοπής μεγάλης έκτασης. Ο υπαίτιος της ρευματοκλο-
πής καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά πως η ρευματοκλοπή 
συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα, που προβλέπεται, διώκεται αυτεπαγγέλτως και 
τιμωρείται από τον Ποινικό Κώδικα.

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους σε μετρητές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, συνδυάζοντας διάφορες μεθόδους, είτε αυτόματα, μέσω κατάλληλων μηχα-
νογραφικών συστημάτων, είτε μέσω ειδικής υπηρεσίας με εξειδικευμένα συνεργεία, 
υποβάλλει δε σχετικές μηνύσεις σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων 
ρευματοκλοπών. Η συγκεκριμένη ρευματοκλοπή μεγάλης έκτασης, αποκαλύφθηκε 
μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έλεγχο της ειδικής 
υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εγκα-
ταστάσεων του δικτύου.

Σε κάθε περίπτωση, ο δράστης της ρευματοκλοπής, εκτός από την υποβαλλόμενη 
εις βάρος του μήνυση, καλείται να καταβάλλει όλη την αξία της μη καταγραφείσας η-
λεκτρικής ενέργειας, η οποία υπολογίζεται με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, με αυξημένη 
τιμή κιλοβατώρας, όπως προβλέπεται από τον σχετικό Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου 
που αποτελεί νόμο του κράτους. Επιβαρύνεται επίσης με όλα τα έξοδα στα οποία 
υποβάλλεται η Επιχείρηση εξαιτίας της ρευματοκλοπής.

Γενικότερα σημειώνεται πως η ανεύθυνη και παράνομη αυτή πρακτική της ρευμα-
τοκλοπής, επιβαρύνει, με το κόστος της απωλεσθείσας ενέργειας, όλους τους υπόλοι-
πους συνεπείς καταναλωτές.

Τέλος, επισημαίνεται το γεγονός ότι η πράξη της ρευματοκλοπής, μέχρι να εντοπι-
σθεί, εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και την ακε-
ραιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων, τόσο των ενοικούντων στην ίδια εγκατά-
σταση, όσο και των ανυποψίαστων γειτόνων τους, λόγω της αυθαίρετης παρέμβασης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο.

* Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι η 100% θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ Α.Ε. που διαχειρίζεται 
το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την Π.Ε Ημαθίας
Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων 

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 
στην βαμβακοκαλλιέργεια του Νομού

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπα-
ραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική 
φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.Αφορά στο διάστημα μετά το 
φύτρωμα  και στην οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας 
για όλη την καλλιεργητική περίοδο.Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολου-
θεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να ε-
φαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό 
χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.

Διαπιστώσεις
Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται  στο στάδιο της δημιουργίας των πρώτων χτενιών 

και αναπτύσσονται φυσιολογικά 
1.Στις  περιοχές του πρώην Δήμου Πλατέως υπάρχει έξαρση της παρουσίας της 

πρώτης γενεάς του πράσινου σκουληκιού  .πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Άγιος Δη-
μήτριος , βάλτος ,καρυά ( μεταξύ Κορυφής και Τρικάλων), γιουβανάδικα , καθώς και 
στην περιοχή Νησίου . 

2.Στις υπόλοιπες περιοχές του βάλτου , Σταυρού , Ξεχασμένης οι προνύμφες που 
εντοπίζονται είναι κάτω του ορίου επέμβασης αλλά απαιτείται εγρήγορση και τακτική 
παρακολούθηση διότι πιθανώς αναμένεται η έξαρση της γενεάς και σε αυτές τις πε-
ριοχές. Στις περιοχές που αναφέρονται στο εδάφιο 1 παρατηρείται και  έξαρση του 
λύγκου ιδιαίτερα στις περιοχές μεταξύ Κορυφής και Αλεξάνδρειας .

3 .προβλήματα με αφίδες και τετράνυχο και αλευρώδη δεν παρατηρούνται
   Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Οι παραγωγοί  θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους. Σχετικά 

με τις προσβολές του λύγκου θα πρέπει εφόσον τα βαμβακοχώραφα γειτνιάζουν με 
χωράφια μηδικής  να έχουν υπ’ οψιν τους ότι μετά την κοπή της οι πληθυσμοί του λύ-
γκου μεταναστεύουν στο βαμβάκι . Επίσης εφόσον ψεκάσουν για λύγκο να ψεκάζουν 
και τα ζιζάνια στα όρια των αγροτεμαχίων. 

Λόγω των συχνών ,σχεδόν καθημερινών βροχοπτώσεων, θα πρέπει να ελέγχεται 
με εγκεκριμένα σκευάσματα η ανάπτυξη των φυτών 

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Κατώτατο όριο επέμβασης για το πράσινο σκουλήκι είναι 6-8 προνύμφες πρώτου 

σταδίου κ.μ.ο. ανα100 φυτά ή μια νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου, 
Για τον λύγκο το κατώτερο όριο επέμβασης είναι τα πέντε άτομα ανά 100 φυτά 

κατά μέσο όρο .οι χημικές επεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται με εγκεκριμένα εντομο-
κτόνα ως προς την καλλιέργεια και τον προς καταπολέμηση εχθρό . Ιδιαίτερη μέριμνα 
να δοθεί από τους παραγωγούς στο ναγίνονται οι ψεκασμοί σε ώρες που δεν υπάρχει 
πτήση της μέλισσας . 
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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

ΑΔΑ: ΩΒΜΦ4690Β7-ΒΛΣ                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                          
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. : 591 00 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ :  Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Απ. Πασιόπουλος – Αικ. Μπορτένα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314 / 51157 
FAX : 2331 0 59315 
E-mail :  prom6@verhospi.gr 

Βέροια, 25 Ιουνίου 2018
Α.Δ.:   4/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αριθ. 07/30-

03-2018 (Θέμα 10ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Ανα-
λώσιμου Υλικού Χειρουργείου» (CPV: 33162100-4) για τις 
ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Υγ. Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, 
στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, συνολικού προϋπολογισμού 
εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε 
ευρώ και πενήντα λεπτών (146.945,50€) με Φ.Π.Α., για ένα 
χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α-
πό οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 02-07-2018 και ώρα 08:00. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 19-07-2018 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26-07-2018 και 
ώρα 12:00 μεσημβρινή στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονο-
μικής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) η-
μερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυ-
ξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 56190. Ο διαγωνισμός εμπίπτει 
στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Υγ. Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100, αρμό-
διος υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος, Αικατερίνη Μπορτέ-
να, τηλ. 2331351157 - 2331351314, fax 2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ    

Αλεξάνδρεια 22/06/2018                                                                                                
Αριθ. Πρωτ. 12990

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ο-

ρίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας  και τοποθέτησης οργάνων τεσσά-
ρων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάν-
δρειας, προϋπολογισμού  246.536,80 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% 
και CPV: 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, 
Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, 
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια οργάνων 

παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και υπόλοιπου εξοπλι-
σμού και η τοποθέτησή τους σε Τοπικές Κοινότητες του Δή-
μου Αλεξάνδρειας µε στόχο τη βελτίωση, αναβάθμιση και 
ανακατασκευή των 4 παιδικών χαρών. Ο νέος εξοπλισμός θα 
συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές 
που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ αριθμόν 
28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμόν 
27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014), 
καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης 
ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής ποσού  3.976,40 ευρώ.

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ του-
λάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της 
προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό 
αριθμό 61242, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προ-
κήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα 
αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστη-
μα ορίζεται η 27.06.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 23.07.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφε-
ρόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονο-
μικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης



Στα σοβαρότατα προβλή-
ματα που δημιουργούνται 
αναφορικά με τη χρήση 
εμπορικών επωνυμιών, 

σημάτων και ονομασιών προϊόντων 
αναφέρονται ο Γραμματέας ΠΕ της 
ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέ-
ρης Αυγενάκης, η Τομεάρχης Αγρο-
τικής Ανάπτυξης–Βουλευτής Σερρών 
κα Φωτεινή Αραμπατζή και 30 Βου-
λευτές της ΝΔ με κοινοβουλευτική 
τους παρέμβαση προς τους Υπουρ-
γούς Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά, 
Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Ιωάννη 
Δραγασάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστό-
λου.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: 
«Η εθνικά επιζήμια Συμφωνία, που 
υπεγράφη στις Πρέσπες από την 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και την 
ΠΓΔΜ, δεν εξαντλείται στην παραχώρηση του ονόματος 
και στην ανιστόρητη, ντροπιαστική αναγνώριση δήθεν 
μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας στα Σκόπια, υπονο-
μεύοντας την ελληνικότητα της Μακεδονίας διεθνώς αλλά 
δημιουργεί δυστυχώς και πολλαπλές, κεφαλαιώδεις  εστίες 
προστριβών με τη γείτονα χώρα.

Ανάμεσα σε αυτές τα σοβαρότατα προβλήματα, που 
προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση εμπορικών επωνυ-
μιών, σημάτων και ονομασιών προϊόντων από τον τόπο 
προελεύσεως, τα οποία υποτίθεται ρυθμίζονται με τη σύ-
σταση Επιτροπής στο άρθρο 1(3)(θ), που περιλαμβάνει η 
Συμφωνία. 

Ως γνωστόν η χώρα μας, παράγει και εμπορεύεται 
σειρά φημισμένων και δυναμικών προϊόντων με εμπορική 
επωνυμία, που έχουν ως βάση τον τοπικό προσδιορισμό 
«Μακεδονικός». Ειδικότερα, μια πλειάδα αγροτικών προ-
ϊόντων γεωγραφικής προέλευσης της Μακεδονίας μας, 
όπως τα μακεδονικά κρασιά ΠΓΕ, ο μακεδονικός χαλβάς, 
οι πιπεριές Φλωρίνης κ.α. βρίσκονται στον αέρα σε σχέση 
με τα προϊόντα, που παράγονται στην ΠΓΔΜ. 

Ακόμη και η ναυαρχίδα των ΠΟΠ προϊόντων μας, η 
Φέτα, παρότι κατοχυρωμένη απολύτως στην αγορά της 
ΕΕ, είναι προφανώς «εκτεθειμένη» σε πιθανές εμπορικές 
πολιτικές παραπλάνησης των καταναλωτών, από γαλα-
κτοκομικές επιχειρήσεις των Σκοπίων, που ως γνωστόν 
παράγουν λευκό τυρί. 

Και όλα αυτά γιατί αφενός το άρθρο 1 (3) (θ) του τελι-
κού κειμένου της Συμφωνίας δεν παρέχει καμία διαβεβαί-
ωση ότι τα προϊόντα της γείτονος θα μετονομαστούν σε 
προϊόντα της Βόρειας Μακεδονίας αφετέρου και η τυχόν 
ρητή μετονομασία τους, στην απευκταία περίπτωση επι-
κύρωσης της Συμφωνίας, δεν επιλύει το πρόβλημα. Αφού 
ο όρος «Βόρεια Μακεδονία» δημιουργεί σύγχυση, παρα-
πλάνηση στο κοινό και συνεπώς εμπορική απώλεια για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις. 

Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι  η τύχη 
της εμπορικής ονομασίας των προϊόντων,  που παράγο-

νται στις δύο χώρες, κινείται στη 
σφαίρα της αβεβαιότητας τουλά-
χιστον έως και το 2022, οπότε και 
θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της 
σχετικής διεθνούς ομάδας ειδικών. 

Τα παραπάνω έχουν προκα-
λέσει εντονότατη ανησυχία τόσο 
στους παραγωγούς όσο και στις 
επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας 
αφού έρχονται να προστεθούν 
στην ήδη υπάρχουσα κατάχρηση 
προστατευόμενων και εμπορικών 
ονομασιών από τα Σκόπια, που 
οδηγεί σε παραπλάνηση των κα-
ταναλωτών και υπονομεύει την α-
σφάλεια των εξαγωγών τους θέτο-
ντας υπό αμφισβήτηση την ποιό-
τητα, την καταγωγή και τη σύνθεση 
των προϊόντων της Μακεδονίας 
μας. 

Την ανησυχία αυτή, έρχεται να 
αναζωπυρώσει τόσο η συνέντευξη του Πρωθυπουρ-
γού της ΠΓΔΜ κ. Ζόραν Ζάεφ στην Σερβική εφημερίδα 
«Politika», όπου και δήλωσε ότι «οι οργανώσεις, οι σύλλο-
γοι, οι εταιρίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το επίθετο 
«Μακεδονικός» τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτε-
ρικό» όσο και σχετική ανάρτηση στα social media του 
Υπουργού Εξωτερικών της ΠΓΔΜ κ. Νίκολα Ντιμιτρόφ. 
Ανάρτηση με την οποία και διαφημίζει τις «Μακεδονικές 
ντομάτες» προερχόμενες από τη γείτονα χώρα, υποσχό-
μενος μάλιστα να τις στείλει ως δώρο σε  όποιον στηρίζει 
τις προσπάθειες της κυβέρνησης του  στην έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ την επόμενη 
εβδομάδα!  

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα των τριών ετών είναι επικίνδυνα μεγάλο, 
στην περίπτωση, που η Συμφωνία επικυρωθεί και από 
τα δύο Κοινοβούλια και τεθεί σε ισχύ, γιατί εκ των πραγ-
μάτων δημιουργεί δυο ταχύτητες στις όποιες διαφορές 
υπάρχουν». 

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακό-
λουθα ερωτήματα:  «1. Πώς σκοπεύετε να προστατεύσετε 
και να υπερασπισθείτε τα Μακεδονικά προϊόντα μας από 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό με προϊόντα της ΠΓΔΜ, που 
θα μπορούσαν να νομιμοποιηθούν μέσα από μια τέτοια 
Συμφωνία; 2. Στην απευκταία περίπτωση επικύρωσης 
της Συμφωνίας, πως αξιολογείτε το ανησυχητικό γεγονός 
της μη πρόβλεψης πλαισίου προσφυγής, σε περίπτωση 
διαφωνίας των θιγομένων με τις αποφάσεις της Μικτής 
Επιτροπής, όπου προφανώς τα προϊόντα μιας αναγνω-
ρισμένης πλέον κρα-
τικής οντότητας θα 
συναγωνίζονται από 
θέση ισχύος προϊόντα 
της Ελληνικής Περι-
φέρειας της Μακεδο-
νίας μας;». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ»

Εκδήλωση για τη συμμετοχή 
επιχειρήσεων στους 

διαγωνισμούς του CERN

Εκδήλωση με θέμα «Συμμετοχή επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στις προμήθειες και στους διαγωνισμούς του CERN» διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και ο ερευνητικός οργανισμός CERN.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Μάρκος Δούφος» της Τεχνόπολης 
Θεσσαλονίκης σήμερα Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στις 17.00’.

Oμιλητές θα είναι στο πρώτο μέρος ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων του CERN Μανώλης 
Τσεσμελής και ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Τάσος Τζήκας. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης  στελέχη του CERN, θα παρουσιάσουν τις διαδικα-
σίες προμηθειών και διαγωνισμών  που ακολουθεί το ερευνητικό ινστιτούτο, δίνοντας έτσι 
την ευκαιρία σε ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτούς. Επίσης θα παρου-
σιαστούν δυο επιτυχημένα παραδείγματα δυναμικών εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσε-
ων, που ήδη είναι προμηθευτές του CERN.

Πρέπει να τονίσουμε το έλλειμμα που έχει η Ελλάδα με τη συμμετοχή της στους δια-
γωνισμούς και στις προμήθειες του CERN, έλλειμμα που οι οργανωτές με την εκδήλωση  
θέλουν να το μετατρέψουν σε ευκαιρία και σε πλεονέκτημα και να καθοδηγήσουν τις επι-
χειρήσεις της ΠκΜ ώστε να γίνουν προμηθευτές του CERN.  

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας που έχει υπογρά-
ψει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας με τον κορυφαίο 
ευρωπαϊκό ερευνητικό οργανισμό CERN, στη Γενεύη, με στόχο την ενίσχυση της επιχει-
ρηματικότητας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, αλλά και την απόκτηση τεχνο-
γνωσίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις, τον περιορισμό του brain drain και τη συμμετοχή 
ελληνικών επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς προμηθειών του CERN.
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ΠΕΡΙΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή 
στη Αιάνη Κοζάνης

Η λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας, διοργανώνει ημερήσια εκδρομή 
την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 στην Αιάνη Κοζάνης, ώρα αναχώρησης 8.00 το πρωί από 
την Πλατεία Ελιάς και λίγο αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου. Θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για καφέ και επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της Αιάνης. Αναχωρούμε για 
την περιοχή Βελβεντού όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό. Φθάνουμε λίγο αργότερα 
στη Νεράϊδα με στάση για καφέ. Επιστροφή στη Βέροια. Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας ΑΝοίξεως 90 περιοχή Ελιάς. Είμαστε 
ανοικτά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 10.30 – 12.30 το πρωί. Τηλ.: 23310 25684.

Το Δ.Σ.

Προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
Αυγενάκης, Αραμπατζή και 30 Βουλευτές της ΝΔ: 
«“Στον αέρα” η προστασία δεκάδων ελληνικών 

προϊόντων γεωγραφικής προέλευσης 
της Μακεδονίας μας, λόγω της επιζήμιας 

Συμφωνίας της Ελλάδας με τα Σκόπια στις Πρέσπες»



Ο Φίλιπ-
πος 
Βέροιας 

επικράτησε 
του Δούκα με 
26-35, κατέ-
κτησε αήττητος 
την πρώτη 
θέση στον Α’ 
όμιλο και μπαί-
νει στη μάχη 
των μεταλ-
λίων με δύο 
βαθμούς. Στο 
πρώτο μέρος 
ο Δούκας είχε 
την ατυχία 
να χάσει τον 
Παγιάτη με 
τραυματισμό 
στον αστράγα-
λο, λίγο μετά 
το ξεκίνημα. Ο 
Φίλιππος πήρε τον έλεγχο του ματς και μπήκε 
στα αποδυτήρια με προβάδισμα 11-15. Στο 
δεύτερο μέρος οι Βεροιώτες κυριάρχησαν 
με εύκολα γκολ στην επίθεση και εξαιρετικό 
τον Στανκίδη κάτω από την εστία. Στο 49’ οι 
παίκτες του Κύρου Σαράφη ανέβασαν τη δια-
φορά στα οκτώ γκολ (18-26) και στα έντεκα 
(21-32) στο 24’ για να πανηγυρίσουν τη νίκη 
με το τελικό 26-35.

Ταπεντάλεπτα:1-2,1-3,4-5,8-9,9-11,11-15(ημχ),12-16,
13-18,16-22,19-26,22-32,26-35.

ΑΣΕΔούκα(Σαΐτης):Κασιώνης,ΒασιλόπουλοςΘ.,Μάνος,
Αθανασόπουλος,Δικαιούλιας 3, Σφαέλος,ΒασιλόπουλοςΚ.,
Σοφιανός 1, Κωνσταντόπουλος 2, Ρουμπής, Γερουλάνος 8,
Ζαφειράκης2,Ραυτόπουλος2,Βάρσος,Παγιάτης1,Στεφανί-
τσης7.

Φίλιππος (Σαράφης):Χουδαβέρδογλου1,Κατσαβός,Βα-
σιλειάδης2,Σαράφης7,Λυκοστράτης1,Πετρομελίδης6,Κα-
ρανάτσιος 3, Στεφανόπουλος,Πελέκης, Στανκίδης,Καραγιο-
βάνης2,Τζωρτζίνης8,Παπαγιάννης5,Μπογιατζής,Ζαμάνης,
Μουπασιρίδης.

Διαιτητές: Νάσκος – Στεφανίδης.Δίλεπτα: 3-6. Πέναλτι:
4/5–4/4

Τοπανόραματηςτελικήςφάσης
Αόμιλος
1η αγωνιστική:Φίλιππος Βέροιας – ΧΑΝΘ 31-22,ΑΣΕ

Δούκα–ΠΑΟΚ35-29
2ηαγωνιστική:ΦίλιπποςΒέροιας–ΠΑΟΚ28-26,ΑΣΕΔού-

κα–ΧΑΝΘ37-28
3ηαγωνιστική:ΠΑΟΚ–ΧΑΝΘ33-31,ΑΣΕΔούκα–Φίλιπ-

ποςΒέροιας26-35
Η βαθμολογία:ΦίλιπποςΒέροιας (94-74) 6,ΑΣΕΔούκα

(98-92)4,ΠΑΟΚ(88-94)2,ΧΑΝΘ(81-101)0.

Β’όμιλος
1ηαγωνιστική:ΑερωπόςΈδεσσας–ΔιομήδηςΆργους29-

33,ΑΕΣΧΠυλαίας–ΑΕΚ24-27.
2ηαγωνιστική:ΑερωπόςΈδεσσας–ΑΕΚ24-33,ΑΕΣΧΠυ-

λαίας–ΔιομήδηςΆργους30-27.
3ηαγωνιστική:ΑΕΚ–ΔιομήδηςΆργους (26/6-19:00),ΑΕ-

ΣΧΠυλαίας–ΑερωπόςΈδεσσας(26/6-21:00)
Hβαθμολογία:ΑΕΚ(60-48)4,ΑΕΣΧΠυλαίας(54-54)2,Δι-

ομήδηςΆργους(60-59)2,ΑερωπόςΈδεσσας(53-66)0.

Τετάρτη27Ιουνίου2018
Β’φάση(1ηαγωνιστική)
13:00ΠΑΟΚ–Β4
15:00ΧΑΝΘ–Β3
17:00ΦίλιπποςΒέροιας-Β2
19:00ΑΣΕΔούκα–Β1

Πέμπτη28Ιουνίου2018
Β’φάση(2ηαγωνιστική)
08:30ΧΑΝΘ–Β4
10:15ΠΑΟΚ–Β3
12:00ΑΣΕΔούκα–Β2
13:45ΦίλιπποςΒέροιας–Β1

CMYK
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Τον καλύτερό τους 
εαυτό έδωσαν οι αθλη-
τές μας στο Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ 
ΟΠΑΠ 2018, που διεξήχθη 
στο κεντρικό γήπεδο του 
Ολυμπιακού Σταδίου, το διή-
μερο 23 και 24 Ιουνίου. 

Οιτέσσεριςαθλητέςμας,αγωνίστηκαν
συνολικά σε επτά αγωνίσματα ρίψεων
καιδρόμωνκαικατάφερανναδιακριθούν
καισταεπτά!Εντυπωσιακήήτανηπρώ-
τη εμφάνιση σε επίσημους αγώνες του
22χρ.Παναγιώτη Γουρλομάτη (Κατ. 20),
από τη Σκύδρα, ενός αθλητηπουπρο-
πονείται υπό τις οδηγίες του κ.Φερφέλη
Κωνσταντίνου. Κατάφερε και κατέκτησε
το χρυσόμετάλλιοστα100μμε επίδοση
12»53και30’αργότερααγωνίστηκεστον
τελικό των 400μ και τερμάτισε 2ος με

χρόνο61’60.
Αξ ιοσημε ίωτη

επίσης είναι η συ-
ντριβή του πανελ-
ληνίου ρεκόρ στον
ακοντισμό της κα-
τηγορίας 36 κατά
ένα ολόκληρο μέ-
τρο (19.32μ) από
τον Κοντονή Κων-
σταντίνο, από την
Αλεξάνδρεια. Επί-
δοσηπουαποτελεί
ασφαλώς και νέο
ατομικό ρεκόρ.Α-
τομικά ρεκόρ είχα-
με επίσης από τον
ΚοντονήστηΔισκο-
βολία (18.85μ, 2η
θέση) και από τον

Γαλανούδη Ελισσαίο στη Σφαιροβολία
κατηγορίας43(4.01μ,2ηθέση).

Αναλυτικάτααποτελέσματατωναθλη-
τώνμας:

1.ΓαλανούδηςΕλισσαίος(F43)
2ηθέσηΑκοντισμός(10.04μ)
2η θέσηΣφαιροβολία (4.01μΑτομικό

Ρεκόρ)
2.ΓουρλομάτηςΠαναγιώτης(T20)
1η θέση 100μ (Προκρ. 12»63, Ημιτ.

12»76,Τελ.12»53)
2ηθέση400μ(61»60)
3.ΚολίσογλουΑνδρέας(F35)
1ηθέσηΑκοντισμός(5.64μ)
4.ΚοντονήςΚωνσταντίνος(F36)
1ηθέσηΑκοντισμός (19.32μ -Πανελ-

λήνιοΡεκόρ)
2ηθέσηΔισκοβολία(18.85μ-Ατομικό

Ρεκόρ)
ΥπεύθυνοςΠροπονητής /ΑργηγόςΑ-

ποστολήςήτανοΚαραϊωσήφΑλέξανδρος

7ΜετάλλιακαιέναΠανελλήνιο
Ρεκόρτο«ΕνΣώματιΥγιεί»
στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα

ΣτίβουΑμεΑ2018!

HandballΠαιδικό-F8
Για μετάλλιο ο Φίλιππος νίκησε 35-26 τον Δούκα



ΗΕπιτροπήδιοίκησης τουΕθνικούΧιονοδρομικού
ΚέντρουΣελίου, το τμήμαΑθλητισμούΚ.Α.Π.Α. τουΔή-
μουΒέροιας και ο ΣύλλογοςΔρομέωνΒέροιας προ-
κηρύσσουν τον ορεινό αγώνα “Selimountain running
23χλμ&Vertical race1χλμ”, τοΣάββατο18Αυγούστου
καιτηνΚυριακή19Αυγούστου.Παράλληλαθαυπάρξουν
και άλλου είδους αθλητικά happenings όπωςπαιδικοί
αγώνες 1.3χλμ (Δημοτικών), 2.2χλμ (Γυμνασίων) και
αγώναςανωμάλουδρόμου5.5χλμ εντός τηςπεριοχής
τουχιονοδρομικούΚέντρου.ΜετηνυποστήριξητουΣΧΟ
(ΣυλλόγουΧιονοδρόμωνΟρειβατών) τουΠολιτιστικού
&ΤουριστικούΟμίλουΣελίου, τηςΛΕΜΟΒ, τηςομάδας
motorsSportsTeam (River enduro) τουΛαογραφικού
ΣυλλόγουντόπιωνΜακροχωρίου,καιτηςΕΡΒΑΝ

Αγώνας:Selimountainrunning23χλμ
1. Περιγραφή διαδρομής Seli mountain running

23χλμ:ΟΑγώνας είναι 23,5χλμ με θετική υψομετρι-
κή 1000μ.Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στην βάση
του χιονοδρομικού κέντρουσε υψόμετρο1500μ και οι
δρομείς θα κατευθυνθούναρχικάμεμια μικρής κλίσης
κατηφόραμήκους400μγιαναβγουναμέσωςμετάαπό
ανηφόραμήκους900μστηνδασικήδιασταύρωσηγιατα
πριόνια τουΒερμίουσε υψόμετρο1660μ.Θαακολου-
θήσουνδιαδρομέςμέσασε μονοπάτια με ανηφοροκα-
τηφορικεςκλίσειςτιςπερισσότερεςφορέςκομμάτιατου
μονοπατιού Ε4.Οι δρομείς θα φτάσουν στηπεριοχή
«πριόνια» τουΒερμίου (όπου είναι και το χαμηλότερο
υψομετρικάσημείο1150μ)καιθασυνεχίσουνσεμίαει-
δικήδιαδρομήτρέχονταςσυνέχειαανηφοροκατηφορικά
για να επιστρέψουν απόπαράπλευρα μονοπάτια της
ζώνηςπυρασφάλειας - συνεχόμενη ανηφόρα - για να
φτάσουνστοψηλότεροσημείο1666μκαινακατευθυν-
θούνκατηφορικάμέσααπόένακλειστόδασικόμονοπά-
τιπρος τον τερματισμό (βάση χιονοδρομικού).Όλο το
τρέξιμοθαγίνειστηνσκιάτωνφύλλωντωνδένδρωντης
οξιάςκαιτωνπανύψηλωνπευκόδενδρωντωνπριονιών
τουΒερμίου.

Αγώνας:VerticalRace1250m
1.Περιγραφή διαδρομής:ΟΑγώνας είναι απόστα-

σης1250μ.μευψομετρική240μ.Η εκκίνηση τουαγώ-
να θα γίνει στην βάση του χιονοδρομικού κέντρουσε
υψόμετρο 1500μ. και οι δρομείς θα κατευθυνθούν με
κατ’ ευθείανανάβαση την κεντρικήπίστα “Ολυμπιάδα”
καταλήγονταςστη κορυφήπαλιάς καρέκλαςμε υψόμε-
τρο1740μ.Καθ’ όλη την διάρκεια τουVertical τα καρε-
κλάκια τουΧιονοδρομικού θαδουλεύουνδωρεάνδίνο-
νταςτηνευκαιρίαστουςθεατέςναπαρακολουθούνόλο
τοναγώναανάβασης1250μ.αλλάκαιναεξασφαλίσουν
τηνεπιστροφήτωνδρομέωνστηνΒάση.


Αγώνας: Ορεινός αγώνας ανωμάλου δρόμου

5.5χλμ
1.Περιγραφήδιαδρομής5,5χλμανωμάλουδρόμου:

ΟΑγώναςείναι5.5χλμμεθετικήυψομετρική202μ.Ηεκ-
κίνησητουαγώναθαγίνειστηνβάσητουχιονοδρομικού
κέντρουσευψόμετρο1500μκαιοιδρομείςθακατευθυν-
θούναρχικάμεμιαμικρήςκλίσηςκατηφόραμήκους400μ
για ναβγουναμέσωςμετάαπόανηφόραμήκους900μ
στηνδασικήδιασταύρωσηγιαταπριόνιατουΒερμίουσε
υψόμετρο1666μμέσασεμονοπάτιαμεανηφοροκατηφο-
ρικεςκλίσειςκαινακατευθυνθούνπροςτοπυροφυλάκιο

ανηφορικά, αμέσως μετά για 2 χλμ περίπου μέτριας
κλίσηςδιαδρομήκαιτατελευταία1600μκατηφορικάμέσα
από ένακλειστόδασικόμονοπάτιπρος τον τερματισμό
(βάσηχιονοδρομικού).Όλοτοτρέξιμοθαγίνειστηνσκιά
τωνφύλλωντωνδένδρωντηςοξιάςκαιτωνπανύψηλων
πευκόδενδρωντωνπριονιώντουΒερμίου.

Αγώνας:Παιδικόςαγώναςηλικιώναπό6έως12
ετώνανωμάλουδρόμου1300μ

1.Περιγραφήδιαδρομής1300μανωμάλουδρόμου:
ΟΑγώναςείναι1300μ.μεμικρέςυψομετρικέςδιαφορές
στηνπίστα του Lang lauf, στηνπεριοχή ταβάσης του
Χιονοδρομικού.Οινεαροίδρομείςθακάνουντηνπίστα
1φορά.

Αγώνας:Παιδικόςαγώναςηλικιώναπό13 έως
15ετών,ανωμάλουδρόμου2200μ

1.Περιγραφήδιαδρομής2.2χλμανωμάλουδρόμου:
ΟΑγώναςείναι2.2χλμμεμικρέςυψομετρικέςδιαφορές
στηνπίστατουLang lauf,στηνπεριοχήτηςβάσηςτου
Χιονοδρομικού.Οινεαροίδρομείςθακάνουντηνπίστα
2φορές. Για εικόναδιαδρομήςδείτε τοναγώνα1300μ
τουαγώναπαιδιώνΔημοτικούΣχολείου.

ΓΕΝΙΚΑΘΕΜΑΤΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ιατρική υποστήριξη: Ιατροί θα υπάρχουνστην εκκί-

νησηστηνδιαδρομήκαιστοντερματισμό.
ΏραΑπονομών:Οι απονομές των επάθλων όλων

τωναγωνισμάτων τηςδιοργάνωσηςθα γίνουν τηνΚυ-
ριακή19/8στις12:30π.μ.

ΠάσταΠάρτυ:ΤοΒράδυ του Σαββάτου 18/8 μετά
το τέλος τωναπογευματινώναγώνωνθαακολουθήσει
πάσταπάρτι.Το pasta party θα γίνει αμέσωςμετά το
vertical στοΣαλέΒερμιοπουβρίσκετε ακριβώςμπρο-
στά από την εκκίνηση και τον τερματισμό των αγωνι-
σμάτων.Μπουφές μεφαγώσιμαστο τέλος τουαγώνα
των23χλμτηνΚυριακή19Αυγούστου.Μπουφέςμεδιά-
φοραφαγώσιμα(πίτες–τυροκομικάπροϊόντα–snaks
– χαλβάς και διάφορα άλλα διατροφικάπροϊόντα θα
περιμένουν τους δρομείςστον τερματισμό για να τους
δώσειτηνχαμένηενέργεια.

Περίπτεραομάδων&Συλλόγων:Ηδιοργάνωσηθα
δώσει την δυνατότητασεπροπονητικά team και συλ-
λόγουςναστήσουνναπερίπτερατους(κιόσκια)γιανα
προωθήσουντηνδουλειάτουςητουςαγώνεςτους,σε
συγκεκριμένοσημείοκοντάστηνεκκίνηση.Καιμόνογια
την διαφύλαξη του ιματισμού των δρομέων αξίζει τον
κόπο.Οιομάδεςκαιοισύλλογοιπουθααποφασίσουν
ναστήσουνπερίπτεραθαπρέπεινατοδηλώσουνστην
διοργάνωση10μέρες νωρίτεραδηλαδή έως της8Αυ-
γούστου

ΤΕΧΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.ΓΕΝΙΚΑ:Οιαθλητέςείναιυποχρεωμένοινασεβα-

στούνστο ακέραιο τους κανονισμούςπουπεριγράφο-
νταιπαρακάτω.Είναιεπίσηςυποχρεωμένοιναυπακού-
σουνστιςυποδείξειςτωνκριτώντουαγώνα.Ημησυμ-
μόρφωσημετουςκανονισμούςήτιςυποδείξειςεπισύρει
πάντατηνποινήτουαποκλεισμού.Οικριτέςτουαγώνα
όταναντιληφθούνπαραβάσειςτωνκανονισμών,τιςκα-
ταγράφουνκαιενημερώνουντουςπαραβάτες.Κάθεάλ-
λοεξουσιοδοτημένοπρόσωποαπότηδιοργάνωσηέχει
τη δυνατότητα να καταγράψει επίσηςόποιαπαράβαση

υποπέσειστηναντίληψήτουκαινατηνυποβάλειπρος
εξέτασηστηνΕπιτροπήΑγώνα.

2.ΑΡΙΘΜΟΣΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον
αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υ-
ποχρεωμένος να έχει πάνωσε εμφανές σημείο στην
εμπρόσθιαόψητηςμπλούζαςτου.Οαριθμόςπρέπεινα
παραμείνεισεόλη τηδιάρκεια τουαγώναχωρίςναδι-
πλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτεστοιχείοανα-
γράφεταιπάνωστοναριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ).
Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται
ναπροκαλέσεισύγχυσηστουςυπεύθυνουςκαταγραφής
τωνΣταθμώντιμωρείταιμεαποκλεισμό.

3.ΣΗΜΑΝΣΗΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:Ησήμανσητηςδιαδρο-
μήςπουτοποθετείταιαπότηΔιοργάνωση,είναιπροσω-
ρινή,μεστόχοτηνεξυπηρέτησητωναθλητώνκαιμετά
τοναγώναθααφαιρεθείμέροςαυτώνόπωςοικορδέλες
και θαπαραμείνει η βασικήσήμανση για να οριοθετεί
μόνιμαένααναγνωρισμένομονοπάτι.

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΒΟΗΘΕΙΑ: Επιτρέπεται εξωτερική
υλική βοήθεια (τροφή, ρουχισμός, μπατόν)προς τους
αθλητές. Επιτρέπεται η συνοδεία των αθλητών από
πρόσωπαπουδενφέρουναριθμόαγώνα.Ησυνοδεία
του αθλητήαπόοικείαπρόσωπαστα τελευταία μέτρα
τηςδιαδρομήςεπιτρέπεται.

5.ΒΟΗΘΗΤΙΚΑΜΕΣΑ:Επιτρέπεταιηχρήσημπατόν
πεζοπορίας. Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση
χάρτη,πυξίδας,GPS,κινητούτηλεφώνουήασυρμάτου
(VHF).Αν κάποιος χαθεί στο δάσος το νούμερο 112
είναιαυτόπουθαβοηθήσειστηνανεύρεσητου.Γιαυτό
είναικαλόναέχετετατηλεφωνάμαζίσας

6.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:Απαγορεύεταιαυστηράηαπόρρι-
ψηκάθεείδουςαντικειμένωνκατάμήκοςτηςδιαδρομής,
όπωςπλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό
συσκευασίαςστερεάςήυγρήςμορφής τροφήςπουκα-
ταναλώνουνοιαθλητέςστηδιάρκειατουαγώνα.Σεκάθε
σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικόςπλαστικόςσάκος
απορριμμάτων.Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να
ρίχνουναπορρίμματαμέσαστοσάκο.Απόρριψηυλικών
συσκευασίαςήάλλωνμηοργανικώναπορριμμάτωνσε
οποιοδήποτεσημείοτηςδιαδρομήςπέρααπόταπροκα-
θορισμένα, επισύρειποινήαποκλεισμού.Ηδιοργάνωση
θα τοποθετήσει 100μμετά τουςσταθμούς τροφοδοσίας
και άλλους κάδουςμε κριτές για να δώσει τη ευκαιρία
στουςδρομείςνατρέξουνκαιναμηνσταματήσουνστους

σταθμούς,υποχρεωτικάόμωςστουςκάδουςαυτούςθα
πετάξουν ταπλαστικά μπουκάλια η τασκουπίδια από
πιθανήχρήσηJelηοτιδήποτεάλλοσκουπίδι.

7.ΚΙΝΗΣΗΣΤΟΜΟΝΟΠΑΤΙ:Οιαθλητέςείναιυπο-
χρεωμένοινακινούνταιστομονοπάτιχωρίςνασχημα-
τίσουνομάδεςπουεκτείνονταισεπλάτος,εμποδίζοντας
έτσι τους αθλητέςπου θα ήθελαν ναπροσπεράσουν.
Όταν κάποιοςαθλητής ειδοποιείται ότιπρέπει να κάνει
στην άκρη για ναπροσπεραστεί, θαπρέπει ναπαρα-
μείνειστηνανηφορική(εσωτερική)πλευράτηςπλαγιάς
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Προκήρυξη
Seli mountain running 23χλμ & Vertical race 1.25χλμ
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Μετά την επιτυχή 
διοργάνωση του 3ου 
Φεστιβάλ Ροδάκινου, 
ο Τουριστικός Όμιλος 
Βέροιας νιώθει την 
ανάγκη να ευχαρι-
στήσει από καρδιάς 
όλους όσοι στήριξαν 
την προσπάθεια και 
συνετέλεσαν στο ε-
ντυπωσιακό αποτέλε-
σμα! Πιο συγκεκριμέ-
να, ευχαριστούμε:

1. Τους συν-
διοργανωτές του Φε-
στιβάλ: Κοινοπραξία 
Ο.Π. Συνεταιρισμών 
Ημαθίας, Επιμελητή-
ριο Ημαθίας και Δήμο 
Βέροιας.

2. Τους χορηγούς: NOVACERT, 
Tasty Fruit Αποστολίδης - Νικολόπουλος, 
ΚΑΘ, ΑΛΜΜΕ, Venus, ΑΣ Νέος Αλιάκμων, 
ΑΣ Μέσης, Anthesis, ΑΣ Μελίκης, ΕΥΡΩ-
ΦΑΡΜ, VITRO HELLAS, ΓΕΩΒΕΤ και Gaia 
Επιχειρείν.

3. Τους εισηγητές του 3ου Διεθνούς 
Συνεδρίου για το Ροδάκινο: τον γενικό 
γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Αντώνογλου Νι-
κόλαο, τους κ.κ. Γ.Χανιωτάκη, Β.Μερέα, 
J.Basols, Δ.Χαμπίδη, Σ.Αποστολίδη, Γ.
Στεργίου, Χ.Γιαννακάκη.

4. Την Ένωση Επαγγελματιών Καλ-
λιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μα-
κεδονίας για την άριστη συνεργασία στο 
διαγωνισμό φωτογραφίας “Ανθισμένες Ρο-
δακινιές”, όπως και τους εκατοντάδες επαγ-
γελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους 
που πήραν μέρος. Ειδικές ευχαριστίες στον 
νικητή του διαγωνισμού Αλέξανδρο Μαλα-
πέτσα, που ήρθε από την Αθήνα - μια φορά 
τον Μάρτιο για να φωτογραφίσει και ακόμη 
μια φορά τον Ιούνιο για να πάρει το βρα-
βείο του! 

5. Την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας 
και όλα τα καταλύματα που στηρίζουν τον 
ΤΟΒ, προσφέροντας ειδικές τιμές διαμονής 
στους επισκέπτες τις μέρες των εκδηλώσε-
ών μας.

6. Το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, τον πρόε-
δρο κ. Μαυροκεφαλίδη Νίκο, την υπεύθυνη 
παραγωγής Κατερίνα Γρηγοριάδου, τον 
σκηνοθέτη Πέτρο Μαλιάρα, όλους τους 
ταλαντούχους συντελεστές της θεατρικής 
παράστασης: ηχολήπτες, σκηνογράφους, 
σχεδιαστές και φυσικά τους ανεπανάλη-
πτους ηθοποιούς – μαθητές γυμνασίου 
που έγραψαν ιστορία στο πάρκο! 

7. Την ομάδα που με τόση αγάπη 
προετοίμασε τις δράσεις για παιδιά: Το 
“Σπίτι της Γιαγιάς Μαρίκας”, τη Βάσω Αρε-
λάκη, την Κατερίνα Αναστασίου, την Κική 
Ταραλά, τον Ζάχο Σεργίου, τους εθελοντές 
της ημέρας και τα υπέροχα παιδιά του κου-
κλοθέατρου!

8. Τη συγγραφέα του βιβλίου “50 
σπιτικές συνταγές με Ροδάκινα” Κική Εμ-
μανουηλίδου και το εκλεκτό πάνελ των ο-
μιλητών της βιβλιοπαρουσίασης: τον αντι-
δήμαρχο Τουρισμού Βασίλη Λυκοστράτη, 
τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Λέσχης 
Αρχιμαγείρων και Ζαχαροπλαστών Β.Ελ-
λάδος κ.κ. Μαστροδημήτρη και Γκότση, τον 
πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας 
Δημήτρη Μάντσιο και τον βεροιώτη σεφ 
Γιώργο Μεταξά που μαγείρεψε.

9. Τον ΑΣ Νέος Αλιάκμων, τον Αν-
δρέα Οβεζίκ, την οικογένεια του Πέτρου 
Χειμωνόπουλου που φιλοξένησαν στο κτή-
μα τους τη βιωματική δράση συγκομιδής 
ροδάκινων και την Δρ. Παυλίνα Δρογούδη 
για τις πολύτιμες γνώσεις που μας μετέφε-
ρε. Το Φαρμακείο Μουρτζίλα για τη διάθεση 
υλικού α’ βοηθειών.

10. Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ημαθίας 
και τον πρόεδρο Τάσο Συμεωνίδη για τις 
διευκολύνσεις που μας παρείχαν στη μετα-
κίνηση των επισκεπτών.

11. Τους συμμετέχοντες στη Γιορ-
τή Γαστρονομίας: 12 Γράδα, boutique 
hotel Κόκκινο Σπίτι, παραδοσιακή ταβέρ-
να Πλάτανος, Βάτραχος, ζαχαροπλαστεία 
Ελίτ, φούρνος Κόγιας, dreamer brewers 
- ONIRO, τυροκομείο Βέρμιον, λουκού-
μια Βέροιας Οικονομίδη, ΔΙΕΚ Βέροιας, 
Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπου Νάουσας, 
mixologist Γιώργος Ευφραιμίδης.

12. Τον υπέροχο Δώρο Δημοσθένους 
και όλη την ορχήστρα, τον Νίκο Τσαούση, 
τη χορωδία Filippos Glee, τη Νεφέλη και 
τη Νίκη Μπραβάκη και τους απίθανους 
χορευτές της ομάδας Lindy in a Jar για το 
μουσικό και χορευτικό ταξίδι που μας προ-
σέφεραν το βράδυ της Κυριακής, ξεσηκώ-
νοντας όλο τον κόσμο σε ένα πραγματικό 
πάρτι στο πάρκο Ελιάς.

13. Την εταιρεία του Μπάμπη Τσιφλί-
δη, TSIFLIDIS SECURITY για τις άριστες 
υπηρεσίες φύλαξης που μας προσέφερε. 
Το ξενοδοχείο “Αιγές Μέλαθρον”, τον “Ζορ-
μπά – ήχος & φως”, τον Τιμολέων Τιραμόλα 
με τις “Κόκκινες Μύτες”, το καφέ “Kori” και 
τον Στέργιο Ζιαμπούλη, τον Στέλιο Στεργίου 
για τη διάθεση των παλετών που δημιούρ-
γησαν ένα πανέμορφο σκηνικό στο πάρκο.

14. Τους αγαπημένους μας εθελοντές 
του ΤΟΒ που με τόση αγάπη εργάστη-
καν για να τα καταφέρουμε: Εύη Βαρακλή, 
Έλενα Αντωνιάδου, Πόπη Δημοπούλου, 
Βούλα Κελεσίδου, Δήμητρα Τουράκη, Φανή 
Κατσαμάκα, Δημήτρης Σαμπρής, Δημήτρης 
Καζαντζίδης, Γιώργος Γιουβανάκης, Σοφία 
Καραβασίλη, Ιφιγένεια Μπογδαμπεΐδου, 
Έλενα Γκαμπράνη, Κατερίνα Τσανακτσή, 
Μυρτώ Κελεπούρη, Δέσποινα Βογιατζό-
γλου κ.ά.

15. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
τοπικά και πανελλαδικά, για την φιλοξενία 
των ανακοινώσεών μας και την εξαιρετική 
κάλυψη των εκδηλώσεων. Ο Τουριστικός 
Όμιλος Βέροιας είναι μια εθελοντική προ-
σπάθεια που μεγαλώνει συνεχώς, με τους 
φίλους δημοσιογράφους να παίζουν καθο-
ριστικό ρόλο στη διάδοση του μηνύματός 
μας!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της 
καρδιάς μας και σε όλους τους ανθρώπους 
από τη Βέροια, αλλά και τη Θεσσαλονίκη 
που συμμετείχαν στις δράσεις του 3ου Φε-
στιβάλ Ροδάκινου. Η χαρά σας, αποτελεί τη 
μεγαλύτερη ικανοποίηση για εμάς!

Με εκτίμηση,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Τουρι-

στικού Ομίλου Βέροιας
Ζήσης Χ. Πατσίκας
Γιάννα Πιλιτσίδου
Στέργιος Ζυγουλιάνος
Αντώνης Θεοχαρόπουλος
Ισαβέλλα Κωνσταντούδη
Μαίρη Ναζλίδου
Μαρία Τσεσμελή
Άρης Ορφανίδης
Αμαλία Παπαοικονόμου
Γιάννης Στεργίου
Θανάσης Σαμούκας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βι-
βλιοθήκης Βέροιας, η προβολή του ντο-
κιμαντέρ για την κοινωνική ένταξη των 
απεξαρτημένων ατόμων «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ 
ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ». Την εκδήλωση διοργά-
νωσε το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ημαθίας 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ, υπό την αιγίδα της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ημαθίας και του Δήμου 
Βέροιας, στα πλαίσια της Παγκόσμιας 
Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους: η Πρόεδρος του Κέντρου 
Πρόληψης, κ. Νίκη Καρατζιούλα, Περι-
φερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας, ο 
Πρόεδρος της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ κ. 
Λεωνίδας Ακριβόπουλος, ο εκπρόσωπος του Μητροπο-
λίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Αρχιμανδρίτης 
Πατέρας Παύλος, ο εκπρόσωπος του Στρατηγού της Ι 
Μεραρχίας Πεζικού Ανθυπολοχαγός κ. Σούμπουρος, ο 
εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας κ. 
Ορδουλίδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθί-
ας κ. Βασίλειος Διαμαντόπουλος, o Πρόεδρος του ΣΟΦ-
ΨΥ Ημαθίας κ. Γιώργος Σαλιάγκας, η Υπεύθυνη Σχολι-
κών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Ημαθίας κ. Έφη Αντωνιάδου, 
ο εκπρόσωπος των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας κ. 
Τάσος Κωστόπουλος και ο εκπρόσωπος του Φαρμακευ-
τικού Συλλόγου στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ, κ. Σούλης Λιάκος.  

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι μας τίμησαν 
με την παρουσία τους. Ελπίζουμε και επιδιώκουμε σε συ-
νέχεια της συνεργασίας και της συνδιοργάνωσης δράσε-
ων με την τοπική κοινότητα, ως αφορμή για συνάντηση 
και επικοινωνία, στοιχεία απαραίτητα για την πρόληψη, 
την ενδυνάμωση και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής 
υγείας.

 Με εκτίμηση 
-Η Πρόεδρος της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Καρατζιούλα Νίκη 
Περιφερειακή Σύμβουλος  Π.Ε. Ημαθίας 

και 
-Η Επιστημονική Ομάδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Το Κοινωνικό Πανεπι-
στήμιο Ενεργών Πολιτών  
(Κ.Π.Ε.Π.) πραγματοποίησε 
την Τελετή Λήξης και Απο-
νομής Τίτλων για το τμήμα 
Ψυχολογίας- Κοινωνιολογί-
ας, το Σάββατο 16 Ιουνίου, 
στην αίθουσα του  Δημαρ-
χείου Βέροιας. 

Οι απόφοιτοι είδαν τους 
κόπους μιας ολόκληρης 
χρονιάς να δικαιώνονται και 
απέδειξαν ότι μπορούν να 
είναι ενεργοί, με τη θετική 
τους στάση στη μάθηση και 
τη δια βίου εκπαίδευση, ενι-
σχύοντας, παράλληλα, την 
ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις γνωστικές απαι-
τήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος.

Οι απόφοιτοι παρέλαβαν τις βεβαιώσεις επιμόρφω-
σης από τον αντιδήμαρχο Παιδείας, κ. Γεώργιο Σοφια-
νίδη, ο οποίος τόνισε ότι το Κ.Π.Ε.Π προσθέτει γνώσεις 
στην τοπική κοινωνία και θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά.

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε 16 τετράωρες 
συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, από το Νοέμβρη 2017 
έως τον Ιούνιο του 2018 και το τμήμα είχε αντικείμενα 
«Ψυχολογία-Κοινωνιολογία».

Επίσης, το Δ. Σ. του Κ.Π.Ε.Π βράβευσε, με τιμητική 
πλακέτα, τη Συντονίστρια του Νομού Ημαθίας, κ. Πάττυ 
Παπαδήμου-Θεοδωρίδου, για την προσφορά και τη 
συμμετοχή της στα Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων η οποία επισήμανε τη σημασία της 
γνώσης και της διά βίου εκπαίδευσης. 

 Η Επικεφαλής του Κ.Π.Ε.Π κ. Σοφία Χατζηνικολάου 
τόνισε ότι στο πρόγραμμα τη νέα χρονιά θα ενταχθούν 
οι «Θεραπευτικές τεχνικές ενδυνάμωσης ψυχολογίας» 
με στόχο να μπορούν να διαχειριστούν οι σπουδαστές 
δύσκολες καταστάσεις μέσω βιωματικών τεχνικών. Επί-
σης τη νέα χρονιά θα ξεκινήσει και το Παιδικό Κοινωνικό 
Πανεπιστήμιο με τμήμα δημιουργικής γραφής που όπως 
χαρακτηριστικά είπε: «Στόχος είναι μέσα από την γραφή 
να εκτονώσουμε όλα εκείνα τα συναισθήματα που μας 
καταπιέζουν και να γίνουμε ένας κριτικός αναγνώστης κι 
όχι ένας παθητικός αποδέκτης». 

Τις βεβαιώσεις ετήσιας επιμόρφωσης έλαβαν οι:
Αντωνίου Φρόσω
Αντωνογιάννη Μαριάνθη
Ατμαζίδου Γεωργία

Γκαμπράνη Αικατερίνη
Γκουντρουμπή Ουρανία
Δημητρέση Ισιδώρα
Ηλιακοπούλου Αναστασία
Θεοδωρίδου Ευγενία
Καλονίκου Θεοδώρα
Καρασαλίδου Σοφία
Καρυπίδου Δέσποινα 
Κονταξή Βασιλική
Κραιπαλίδου Αναστασία
Μακρυκώστα Μαργαρίτα
Μουστάκα Γραμματική
Μπαζούκη Κωνσταντία 
Μπουζίκα Μαρία 
Μπούρας Μιχήλ
Νεστοροπούλου Μαρία
Ντελιοπούλου Ευαγγελία
Παπαθεοδώρου Χριστίνα
Πατσιαβούρα Δήμητρα
Σαββίδου Μάρθα
Σεργιάδου Δήμητρα
Τάτσιου Αθανασία
Τοπαλίδου Κυριακή 
Τσισμετζή Ζαφείρω
Τσομίδου Συμέλα
Χαλκιά Παναγιώτα
Χουλιάρα Λαμπρινή
Ειδικό βραβείο, επειδή ολοκλήρωσαν τον κύκλο 

σπουδών χωρίς απουσίες, έλαβαν οι:
Ηλιακοπούλου Αναστασία Μακρυκώστα Μαργαρίτα
Μουστάκα Γραμματική Μπουζίκα Μαρία

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ευχαριστήριο

 «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ» 
Ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ για 

την κοινωνική ένταξη των απεξαρτημένων ατόμων

Απονεμήθηκαν οι τίτλοι σπουδών  
του Κοινωνικού Πανεπιστημίου 

ενεργών πολιτών Βέροιας
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Με τους αθλητές Νίκο Τουλίκα, 
Νίκο Θεοχαρόπουλο και Ραφα-
ήλ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο 

(Τ20) και Θόδωρο Καφέ (F63) συμμετεί-
χε το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ν. Ημαθί-
ας «Αιγές» στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Στίβου ΑμεΑ ΟΠΑΠ, που διοργάνωσε 
η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ 
23-24 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ. Το σωματείο 
κατέκτησε 4 μετάλλια, ένα χρυσό και 
τρία ασημένια!

Συγκεκριμένα ο Τουλίκας αγωνίστηκε στα 5 χλμ,

όπουκατέκτησε τη2ηθέση,καιστα10χλμ,όπουκα-
τάφερε για δεύτερησυνεχόμενη χρονιά να βρεθεί στο
υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας το χρυσό
μετάλλιο και καταρρίπτοντας το δικό τουπανελλήνιο
ρεκόραπό44.16σε43.42λεπτά.

ΟνέοςαθλητήςτουσωματείουμαςΚαφέςκατέκτησε
τηδεύτερηθέσηστηΣφαίρακαιστοΑκόντιο.

ΤέλοςΘεοχαρόπουλοςκαιΠαπαδόπουλοςσυμμετεί-
χανστηΣφαίρακάνονταςνέαατομικάρεκόρ.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμεθερμάτοφιλανθρωπικόμηκερδοσκο-

πικόσύλλογογονέωνκαικηδεμόνωνΑμεΑΝ.Ημαθίας,
τουςπροπονητές, τουςσυνοδούς της αποστολής κα-
θώςκαιόλουςόσοιήτανδίπλαστουςαθλητέςμαςκαι
τουςστήριξανκιαυτήτηχρονιά.

ΤοΔ.Σ.

Στα πλαίσια της διεξαγωγής 
των Ανοικτών Επιτροπών 
Χιονοδρομίας της ΕΟΧΑ που 

πραγματοποιήθηκαν την Κυρια-
κή 24/06/18, στη Λάρισα, ο ΕΟΣ 
Νάουσας συνεχίζει την επιτυχη-
μένη πορεία του καθώς στέφθηκε 
για άλλη μια φορά Πρωταθλητής 
σύλλογος. Η βραβευση αφορά τη 
γενική βαθμολογία του πρώτου 

σωματείου πανελλαδικά.
Στηνίδιαεκδήλωσητιμήθηκανκαιβραβεύτη-

κανμεέπαθλακαιδώραοικυπελλουχοιΠρω-
ταθλητές.

Στην κατηγορία των γυναικών στοΑλπικό
Σκι,ηΣοφίαΡάλληαναδείχθηκεκαιπάλιωςη
καλύτερηαθλήτρια.

Στην κατηγορία των γυναικών στα Βόρεια
Αγωνίσματα η ΓωγωΝιμπιτηπρώτευσεως η
καλύτερηαθλήτρια.

Στο ίδιοαγώνισμαστηνκατηγορία τωνπαί-
δων ο ΓιώργοςΑναστασιαδης διατήρησε τον
τίτλοτουκύπελλουχουγιαδεύτερηχρονιά.

ΠολλάμετάλλιακαιΠανελλήνιορεκόρ
στα10.000μ.απότονΝίκοΤουλίκα

Πρωταθλητής σύλλογος
ο ΕΟΣ Νάουσας

Την Κυριακή 
24/6/2018 
στο κλειστό 

γυμναστήριο του 
Δήμου Νάουσας 
πραγματοποιήθη-
κε για 4η συνε-
χόμενη χρονιά, 
από τον Αθλητικό 
Σύλλογο Νάου-
σας «ΗΡΑΚΛΗ» 
η καθιερωμένη 
ετήσια γιορτή 
Ενόργανης Γυμνα-
στικής.

Στο κατάμεστο από κόσμο γυμναστήριο οι
μικροίαθλητέςκαιαθλήτριεςπαρουσίασανπρο-
γράμματαστονακροβατικό διάδρομο,στο μίνι
τραμπολίνο και στοδιπλόμίνι τραμπολίνο, εν-
θουσιάζονταςμε την εμφάνιση τουςόλους τους
θεατέςπουείχαντηντύχηναπαρευρίσκονται.

Την εκδήλωση τίμησεμε τηνπαρουσία του
οΔήμαρχοςΝάουσαςκ.ΝικόλαοςΚουτσογιάν-
νης.

Την προετοιμασία των αθλητριών και την
επιμέλεια της εκδήλωσης είχαν οπροπονητής
ενόργανηςγυμναστικήςκ.ΧρήστοςΖάλιοςκαιη
γυμνάστριακ.ΜαρίαΤσότσκου.

ΤοΔ.Σ τουΣυλλόγου ευχαριστεί θερμά τον
ΔήμοΝάουσας για τηνπαραχώρηση του κλει-
στούγυμναστηρίουΔ.Α.Κ.Νάουσας.

Μεεπιτυχίαέγινεηγιορτή
ΕνόργανηςΓυμναστικήςτουΗρακλή

Νάουσας

Η διοίκηση των Αετών Βέροιας 
ανακοινώνει την παραμονή και 
του Δημήτρη Παπαδόπουλου στο 

ρόστερ της ομάδας. Ο τρίτος σκόρερ των 

«ασπρόμαυρων» 
στη Β ΕΚΑΣΚΕΜ 
(255 πόντους, 10.2 
μέσο όρο) και από 
τους παίκτες που 
βοήθησαν την 
ομάδα να αναρρι-
χηθεί στην κορυφή 
της βαθμολογίας, 
αποτελεί ένα ακόμη 
κομμάτι του παζλ 
για τη νέα σεζόν 
στην Α κατηγορία.

Νασημειώσουμεπως
οστόχοςτηςδιοίκησηςνα
κρατήσει τουςπερισσότε-

ρουςπαίκτεςτηςπερσινήςεπιτυχίας,επιτυγχάνεταιστο
100%και σειράπαίρνουνπλέον οι απαραίτητεςπρο-
σθήκεςγιατηνενίσχυσητουέμψυχουδυναμικού.

Συνεχίζει στους Αετούς Βέροιας
και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΦΗΒΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΑΣΤΕΡΑ
Ολοκληρώνονταιγιαφέτοςοιυποχρεώσεις τουπαιδικού τμήματος τουΑγροτικούΑστέραμε τηδιεξαγωγή

φιλικούαγώνα,σήμεραΤετάρτη27/6/2018μετοαντίστοιχοτμήματουΑπόλλωναΚρύαςΒρύσης,στογήπεδο
τηςΑγίαςΒαρβάραςστις18:00.

Ησυγκέντρωσητωνπαικτώνθαγίνειστις16:45στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας.
Μετάτοναγώναθαακολουθήσειμπάρμπεκιουγιαόλουςτουςαθλητέςκαιτουςγονείς.



Μεσειρά εκδηλώσεωνπου θα ξεκινήσουν
στις 25Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν τον
Ιανουάριο του2019οιπρόσκοποι τηςΒέροιας
θατιμήσουντα100χρόνιαπροσκοπισμού.Για
τις εκδηλώσεις αλλά και το ρόλο τουπροσκο-
πισμού μίλησαν σε συνέντευξη Τύπου στην
«Εληά»τοαπόγευματηςΔευτέρας25 Ιουνίου,
οιΠαντελήςΖωγράφου,ΜατθαίοςΠιστοφίδης,
ΘανάσηςΣτάντζος,ΔημήτρηςΤόλιος,Αλέξαν-
δροςΤρομπούκηςκαιΜερώπηΤσέλιου.

ΟΠροσκοπισμός είναι μιαπαιδαγωγική ε-
θελοντική, πολιτική, μη κομματική κίνηση για
νέουςανθρώπους, ανοικτήσε όλους χωρίς δι-
ακρίσεις.ΑποστολήτουΠροσκοπισμούείναινα
συμβάλειστηδιαπαιδαγώγησητωννέων,μέσω
ενόςσυστήματοςΑξιών και να βοηθήσει στην
οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Για την
επίτευξητηςΑποστολής,ηΠροσκοπικήΚίνηση
στηρίζεταιστηνεθελοντική,υπεύθυνηπροσφο-
ράενηλίκωνκαταρτισμένωνστελεχών.

ΤοΣώμαΕλλήνωνΠροσκόπωνσυστάθηκε
μετοΝόμο1066/1917,καιόπωςαυτόςτροπο-
ποιήθηκε με τον 440/76 , εδρεύει στηνΑθήνα
καιαποτελείίδρυμαιδιωτικούδικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.).
Έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό
και εποπτεύεται από τοΥπουργείοΠαιδείας,
ΈρευναςκαιΘρησκευμάτων.

ΤοΣ.Ε.Π.συνεχίζει τηνΠροσκοπικήΚίνηση
πουάρχισεστηνΕλλάδα το1910καιαποτελεί
τη μόνη αναγνωρισμένη Προσκοπική Οργά-
νωσηγια τηνΕλλάδα.ΤοΣ.Ε.Π. είναι ιδρυτικό
μέλος τουΠαγκόσμιουΟργανισμού τηςΠρο-
σκοπικήςΚίνησηςπουσυνεστήθητο1920.

ΟΠροσκοπισμός  στην Ημαθία ιδρύθηκε
το1918και από τις  τάξεις του έχουνπεράσει
περισσότεροι από100000 χιλιάδεςσυντοπίτες
μας.ΟιΠρόσκοποιτηςΗμαθίαςέχουνφιλοξε-
νήσεικαιδιοργανώσειΠανελλήνιεςκαιΔιεθνείς
δράσεις,ΣχολέςΕκπαιδεύσειςΕνηλίκωνΣτελε-

χών, Συναντήσεις, Συσ-
σίτια, Εράνους, Συναυ-
λίες,ΔιαλέξειςΗμερίδες,
Εκθέσεις,Αερομοντελι-
κούς Αγώνες. Οι Πρό-
σκοποιτηςΗμαθίαςήταν
παρόντες σε δύσκολες
στιγμέςτουτόπουμαςσε
πολέμους&φυσικέςκα-
ταστροφές.

Η Σημαία των Πρό-
σκοπων Βέροιας έχει
τιμηθεί με ταπαράσημα
ΑνδρείαςΑ τάξεως και Γ
τάξεως από το ΣΕΠ και
τηνΠολιτεία και δεν έχει
παραδοθεί ποτέ μέσα
στην εκατοντάχρονη ι-
στορία του περνώνταςπολέμους και δύο δι-
κτατορίες.ΣήμεραλειτουργούντρίαΣυστήματα
ΠροσκόπωνστηνΒέροιακαι έναστηνΑλεξάν-
δρεια, στην Καστανιά Βερμίου λειτουργεί για
περισσότερεςαπό6δεκαετίεςΠροσκοπικόΚέ-
ντροπρότυπογια ταΠροσκοπικάκέντραόλης
της Ελλάδος. Επίσης στην Βέροια λειτουργεί
από το 1972ΈνωσηΠαλαιώνΠροσκόπων (η
αρχαιότερηστηνΒόρειοΕλλάδα) και στο γρα-

φείοαυτής,τοοποίοαποτελείδωρεάτουΓεώρ-
γιοuΜωυσιάδηΠαλαιούΠροσκόπου, υπάρχει
ΠροσκοπικήΣυλλογήΕνθυμάτων&Αναμνηστι-
κων.Μετοπαρόνδελτίοτύπουκαλούμεόλους
τουςσυντοπίτες μας ναπαραβρεθούνστις εκ-
δηλώσειςμαςκαιόσουςέχουνδιατελέσειμέλη
μας ναφορέσουν τοΠροσκοπικόΜαντήλι, να
συμμετέχουνκαιναγιορτάσουμεόλοιμαζίγιατί:

ΜΙΑΦΟΡΑΠΡΟΣΚΟΠΟΣ
ΠΑΝΤΑΠΡΟΣΚΟΠΟΣ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό22-6-2018 μέχρι1-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Τετάρτη 27-6-2018

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

14:30-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

19:00-01:00 + διαν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 (στενόΝ.Δημαρ-
χείου)23310-25669

Τα100χρόνιαπροσκοπισμούγιορτάζουν
μεεκδηλώσειςοιπρόσκοποιΒέροιας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία στο κέντρο,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ, που να χρί-
ζει ανακαίνιση μέχρι

40.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙανακαινι-
σμένημονοκατοικία80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114τ.μ.στηΝ.Νικομή-
δεια Βέροιας, επιπλω-
μένο, 2ΔΣΛΚWC, πε-
ριφραγμένο και πολλά

έξτρα.Τιμή 38.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα επί της οδούΕθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.
Τηλ.:  6974326873ώ-
ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο 300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμε-
λητήριο,μεπατάρι30τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση και
θέσηπάρκιγκ.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.
Τιμή 11.500 ευρώ.
Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5
στρ.,στοΛουτρόΗμαθίας,
ποτιστικό, σε καλή τιμή.
Τηλ.:6974525454.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ,Γεωργια-
νοίπωλείταιοικόπεδο2
στρ.,σεπολύωραίαπε-
ριοχή,μόνο42.000 ευ-
ρώ.Υπάρχειπερίφραξη
μετοίχοστομισό,ωραία
θέα,άφθονοπόσιμονε-
ρόκαι ευφορότατοέδα-
φος.Τηλ.:6934662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

στούντιο ανακαινισμέ-
νο και επιπλωμένο, ο-
δόςΜεραρχίας10,1ος
όρ.,ατομικήθέρμανση.
Τηλ.: 6949 408554 &
6948726845.

ΠΑΠΑΓΟΥ ,  Β. Ι-
ωαννίδη 10, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα πε-
ρίπου 80 τ.μ., 2ο όρ.,
με ωρομετρητή. Τηλ.:
6945 049079& 23310
22684.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα40τ.μ.,σα-
λοκουζίνα, 1 δωμάτιο,
λουτρό, βεράντα,πλή-

ρωςεπιπλωμένηκαιειδι-
κήανεξάρτητηθέρμανση,
κλιματιστικό,ψυγείο,ηλ.
κουζίνα,πλυντήριορού-
χων,TV,ΜάρκουΜπό-
τσαρη 15, με μηδενικά
κοινόχρηστα.Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 23750
81319,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα 65 τ.μ., στο
κέντρο της Βέροιας,
ΠάροδοςΜ. Καρακω-
στή 1, στον α΄ όρο-
φο, σαλόνι, κουζίνα,
W.C. με μπάνιο, δω-
μάτ ιο ,  χωλ-δ ιάδρο-
μος, μπαλκόνι. Τηλ.:
6976 688462 & 23310
65745.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

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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ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 55 τ.μ., επι-
πλωμένη,πολυτελούςκατα-
σκευήςσεοικογενειακήοικο-
δομή,2οςόρ.,1ΔΣΛΚ,W.C.,
αποθήκη,αποθήκηστουπό-

γειο,μεγάλαμπαλκόνια,θέα.
Τηλ.: 6992 760556& 6974
142507,ελεύθεροαπό1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣ ΙΝΑΣ ,

ε νο ι κ ι ά ζ ε τα ι  κα τά -
στημα 100  τ .μ .  με
υπ ό γ ε ι ο  μ ε  W.C .
Τηλ.:6974238098.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέ-
ρα σε ξενοδοχείο της
Βέροιας με γνώσηβα-
σικώνΑγγλικών. Τηλ.:
6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
εργασία στην κουζίνα
εστιατορίου (λάντζα και
βοηθός στις σαλάτες).
Μισθός ικανοποιητικός.
Τηλ.:2331088018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για
βοηθός λογιστή σε ε-
ταιρία με γνώσηπρο-
γραμμάτων PC και
Γερμανικών.Τηλ.:6986
782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ε-
μπορία κρεάτων ξε-
κοκαλιστής για εργα-
σία. Τηλ. επικ.: 23320
41875/42608.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για Καφέ-Ζα-
χαροπλαστείο στηΒέ-
ροια.Πληροφορίεςστο
τηλ.: 23310 25700.Α-
ποστολή βιογραφικών
στοdimzagaris@gmail.
com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Λογ ι -
στής /Λογ ίστρ ια  με
τουλάχιστον5ετήπρο-
ϋπηρεσία σε διπλο-

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.
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γραφικά βιβλία και με κα-
τηγορία άδειαςΑ ήΒ από
Βιομηχανική Επιχείρηση
στη Νάουσα. Αποστολή
στο e-mail: anatamark@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως
σερβιτόραγιαπρωινή-απο-
γευματινήεργασίασεκαφε-
νειο-σπορτκαφέ,στηνΠερι-
κλέους11στηΒέροια,περι-
οχή παλαιάςΜητρόπολης.
Τηλ.:2331505125.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ζητείταιάνδραςή
γυναίκαηλικίας25-40 ετών
γιαναεργαστείωςυπάλλη-
λοςγραφείου.Προϋποθέσεις
(μεταφορικόμέσο,Αγγλικά,
χρήση υπολογιστή). Ώρες

επικοινωνίαςΔευτέρα-Παρα-
σκευήαπό19.00-21.00.Τηλ.
επικοινωνίας:6984646358.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρουσία-
στοςπωλητής/τρια για εται-
ρείαπαραγωγήςαυτοκόλλη-
των ετικετώνστηνπεριοχή
της Νάουσας. Απαραίτητα
προσόνταπροϋπηρεσίαστις
πωλήσεις καιδίπλωμαοδή-
γησης.Τηλέφωνοεπικοινωνί-
ας6976019547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής σε
εταιρεία εμπορίας τροφίμων
με εμπειρία στην πώληση
τροφίμων (πχαλλαντικά, α-

λοιφές,τυροκομικάκ.α.)στο
HO.RE.CA, στους νομούς
Ημαθίας,Πέλλας καιΠιερί-
ας.Αποστολήβιογραφικών
στο email sta-afoi@otenet.
grκαιστοfax2331022166.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπια Γη
με έδρα την Αλεξάνδρεια
αναζητά για το υποκατά-
στημα τηςστοΔιαβατο γε-
οπονοή τεχνολογο γεοπο-
νο για εργασίαμε εμπειρία
στην διαχείριση αγροτικών
προϊόντων και την συντή-
ρηση τουςσεψυγεία. Τηλ:
2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέεπιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτά
κατασκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση
,A/Cκαιελάχιστακοινόχρησταμόνο180€.

Κωδ.24475ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Γκαρσονιέρα
33τ.μ., επιπλωμένηκομπλέκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές ,κατασκευή1975,1υ/δ,1ος
όροφος,ανακαινισμένηκαικαλοδιατηρημένη
,έχειατομικήθέρμανσημεηλεκτρ.σώματα
, ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια . Είναι κατασκευασμένη το 1970
και διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός,
έχειπολύμεγάληβεράντακαιεξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντουλά-
πα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα190€.

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή ΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονο-
κουζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμική
θέα ,σε υπεράριστη κατάσταση, έχει και-
νούργια αλουμινίου κουφώματαμε διπλά
τζάμια,κατοικίαμεπολυτέλειακαι ζεστασιά,
άριστηςαρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοι-
νόχρηστα ,κέντροαπόκεντρο,μόνο200€.
ΠληροφορίεςαποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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:24274ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ,Γκαρσο-
νιέρα62 τ.μ.,κατασκευή1998,1υ/δ,2ος
όροφος,διαθέτει θέααπρόσκοπτη,άψογα
συντηρημένο,σε υπεράριστη κατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,αυστηρώντεχνικώνπροδι-
αγραφών,μεαρμονικέςαναλογίες,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεμίαντουλάπα,για
απαιτητικούςενοικιαστές,μεθέσηγια2αυτ/
τα,μίσθωμαμόνο200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή

κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημεκεντρική
θέρμανσηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικόενοίκιο
στα210€.

Κωδ:24268 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικής επιφάνειας80 τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο
1971καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρε-
λαίου,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Τιμή:170€.

Κωδ24481ΠΑΠΑΓΟΥ,Οροφοδιαμέ-
ρισμα85 τ.μ., κατασκευή1988,2υ/δ,2ος
όροφος,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
στονκάμπο,μετζάκι,ανακαινισμένοάριστα
καιάψογασυντηρημένο,διαθέτει καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
αποθήκηκαιμίαπολύμεγάληβεράντα,χω-
ρίςανελκυστήρα,χωρίςκοινόχρηστακαιτο
ενοίκιο του250€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα, και
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 1982
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά , είναι διαμπερές ,
φωτεινόκαιέχειμίααποθήκηεντός,χωρίς
ασανσέρκαιμεμηδενικάκοινόχρηστα.Μί-
σθωμα180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια  ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας
(υπάρχεικαμινάδα), επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλά και ηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€. ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας180τ.μ.
ημιυπόγεια.Αποτελείταιαπό1Χώρομεγάλο
καιδιατίθεταικαιγιαΠάρκινγκ,Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. έναςενιαίος
χώρος ,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματι-
στικότοδεμίσθωματουμόνοστα125€,

Κωδ.22875ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

χώροιγραφείωνανακαινισμένοιπολυτελώς
,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τουςκαινούργιο
WC,1οςόροφος,,ηευπρέπειατωνχώρων
δεδομένη ,δομημένηκαλωδίωσηπαντού ,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια και μεπολύακριβάυλικάδόμησης
, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς η
προβολή τωνάριστη τοδεμίσθωμα350€.
Αποκλειστικήδιάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτερο
όροφοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου ,κατάλληλογιαφρο-
ντιστήριοκαιόχιμόνο ,μίσθωμασυνολικά
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

Κωδ: 23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€ .Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ: 23625 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας44τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1987καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου, -
Τιμή:160€.

Κωδ:23563-ΒέροιαΛΑΖΟΧΩΡΙΛαζο-
χώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας130 τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,2Μπάνια
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου,-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948-ΜουσείοδίπλαστηνΑνοί-

ξεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας18τ.μ.ανωτ.ύψοςαυτ/του

1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

αμέρισμα84 τ.μ.σεημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13556-ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας106τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη ,Τέντες,Διπλά τζάμια,
Ηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρ-
κινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανο-
δομή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγια
μίαμοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπλη-
κτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέ-
τειπαραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικά
ανώτερηςποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοί
καιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,3υ/δκαι
δύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνο
σεπολύαπαιτητικούςαγοραστές , ευρισκό-
μενησεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο
1680τ.μ.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
200.000€.Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμ-
βάνεταιολόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπί-
πλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151 -ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

θήκησυνολικής επιφάνειας 420 τ.μ.Ημι-
υπόγειο.Αποτελείται από 6Χώρους, και
WC.Είναικατασκευασμένητο1974-Τιμή:
80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμέ-
νο το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική
στέγη κατάλληλη και γιαφροντιστήριομε
πλήρη εξοπλισμό και μεάδεια ενεργή95
τ.μ.,καθ.και105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,
4 χώροι , 2 οςόροφος, ανακαινισμένο εκ
βάθρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματακαιμεδιπλά
τζάμια,οιχώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρ-
μανσηανεξάρτητη ,ηπρόσβασητουάνετη
,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC ,
εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατοση-
μείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70, Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€.Δια-
θέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο
κατάστημα50τ.μ.διαθέτεικαι20τ.μ.πατάρι
,με τουαλέτακανονικά ,πάνωσεκεντρικό
δρόμο ,πολύκοντάστορολόικαισεπολύ
καλήτιμήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

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€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκ ισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικής επιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:40.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστι-
κά:ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρε-
τικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ:Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά9.700 τ.μ., μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€.

Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο, -Τι-
μή:150€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

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

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

OGHINFRUIT
ΗεταιρίαOghinfruitανακοινώνειπωςδέχεταιαιτήσεις

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

νής-άδειαεργασίας(αφοράαλλοδαπούς)
2.Πρόσφατοεκκαθαριστικόεφορίαςήβεβαίωσηαπό-

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

ΔΕΗήκινητήςτηλεφωνίας)
6.ΑριθμόςλογαριασμούΤραπέζης(αντίγραφοπρώτης

σελίδαςβιβλιαρίου)
7.ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ(αφοράτουςασφαλι-

σμένουςΟΓΑ)
ΗεταιρίαεδρεύειστοΜακροχώρικοντάστονΒιολογικό

ΚαθαρισμόΒεροίας
Τηλ.Επικοινωνίας: 6973038261Δευτέρα-Παρασκευή

ώρες9.30-13.00
E-mail:desp123@outlook.com
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ΕΜΠΕΙΡΗ βρεφονηπιαγωγός
αναλαμβάνει τηνφύλαξηπαιδιών
και τη δημιουργική απασχόλησή
τους. Τηλ.: 6987 180655. Τιμές
προσιτές.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία
καθαρισμούσπιτιώνκαθώςφρο-

ντίδαμικρώνπαιδιώνκαιηλικιω-
μένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις
και κηπουρικής ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-

νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-

φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,
τραπέζι πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με κλειδαριά

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.

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishing ζητάμόνι-
μοπροσωπικόγιατη
στελέχωση του τμή-
ματος τηλεφωνικών

πωλήσεωνκαιεξυπηρέτησηςπελατώνστηΒέροια.
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».

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishingζητά1άτο-
μο για τη στελέχωση
του τμήματος Digital
MarketingστηΒέροια.

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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(κερασί), ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλα σε
άριστη κατάσταση. Τηλ.:
23310 21210, Κιν.: 6978
004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα:
σαλόνι,τραπεζαρία,μπου-
φές, κρεβατοκάμαρα με
στρώμαανατομικό,ψυγει-
οκαταψύκτης και πλυντή-
ριορούχων, τιμήόλαμαζί
3.000 ευρώ, ελαφρώς με-
ταχειρισμένα. Τηλ.: 6970
019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  έ π ι -
πλα σε άριστη κατάστα-
ση σε εκπληκτική τιμή:
-Τραπεζαρία με έξι (6)
καρέκλες, από ξύλο ο-
ξ ι ά ς ,  χρώμα  κ ερασ ι ,
τιμή 260 ευρώ. -Τριθέ-
σ ιος κα ι  δ ιθέσ ιος  κα-
ναπές χώμα μωβ τμή
150 ευρώ. -Κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Τιμή
ευκαιρίας για όλα 400
ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματά-
κιαπροστατευτικά,σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:
6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70

ετών ζητά γνωριμία με κυ-
ρίααπό55έως65ετώνγια
σοβαρήσχέση.Τηλ.: 6989
007541.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητά-
εικυρίαμεσκοπότογάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

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

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

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

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας και μία

φωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςή

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

σιαυγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΑριθμόλογαριασμούΤράπεζαςΠειραιώς (εφόσον υπάρχει) μεπρώτο το

όνοματουεργαζόμενου(φωτοτυπίατηςσελίδαςπουαναγράφεταιολογαριασμός)
7.Αποδεικτικόδιεύθυνσηςκατοικίας(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

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

P Με τέτοια επιμήκυνση 
χρέους, είμαστε έτοιμοι για μπά-
ντιγνκ τζάμπιγκ...

P Προς το παρόν κρεμόμαστε 
κάτω από τη γέφυρα. Ούτε μας 
τραβούν πίσω ούτε μας ρίχνουν.

P Εξ ου και το αίμα στο κε-
φάλι όλων μας. Έτοιμοι για κα-
βγά.

P Ωστόσο αυτό με την επιμή-
κυνση ενέχει κινδύνους να φάμε το 
κεφάλι μας στην επόμενη πτώση.

P Άσε που μου θυμίζει έντο-
να αποτυχημένο γάμο. Που αντί 
για διαζύγιο, δίνουμε παράταση 
με νέους όρκους.

P Κι εμείς με την αγάπη έτσι. 
Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. 
Ή θα με σκοτώσει ή θα τη σκοτώ-
σω.

P  Μας αναβάθμισε η 
Standard & Poor’s. Γιατί είμαστε 
στάνταρ οι πιο φτωχοί.

P Ωστόσο η μόνη πίστη που 
ενδημεί στη χώρα είναι στις εκκλη-
σίες.

P Β+. Δεν το λες και άριστα. 

Απλώς μετεξεταστέοι.

P Μόνο με κλήρωση θα παίρ-
ναμε σημαία με Β+.

P Από οίκους αξιολόγησης 
έχω μεγάλη εμπειρία. Όπως κά-
θε παντρεμένος με πεθερικά.

P Στους Ανεξάρτητους Έλ-
ληνες όλο και πληθαίνουν οι πιο 
ανεξάρτητοι.

P Αυτό που ζητούν να πα-
ραδώσουν την έδρα όσοι ανε-
ξαρτητοποιούνται είναι ρομαντι-
κό.

P Σαν να βρίσκεις ένα πορτο-
φόλι με επτά χιλιάρικα κάθε μήνα. 
Πόσα δηλαδή να παραδώσεις στην 
αστυνομία;

P Καλά τα εύρετρα, αλλά 
τίποτε καλύτερο από όλο το πο-
σό.

P Καλοί οι δρόμοι του μετα-
ξιού, αλλά δεν μας είπαν τι γίνεται 
στο μεταξύ.

P Δεν υπογράφει τη συμ-
φωνία για την ονομασία των 
Σκοπίων ο Ιβάνοφ. Ξεκινά σταυ-
ροφορία τύπου Ιβανόη.

P Εκτός κι 
αν είναι κι αυτός 
με τον Καμένο.

P Το ΚΑΣ θα 
εξετάσει το αν 
μπορεί να γίνει 
συλλαλητήριο 
στη Βεργίνα. Ε-
δώ ρε χωροθέ-
τησαν θετικά τη 
θέση 12. Δεν θα 
αφήσουν να γί-
νει μια μάζωξη;

P Μέχρι και 
στο Λονδίνο είχε 
αντιδράσεις για 
τη Μακεδονία ο 
Αλέξης. London 
calling.

P Σερ Άλεξ 

Φλώριντσον.

P Και το επίκαιρο:
Ένας νέος βασανισμένος άν-

δρας πήγε στον γιατρό, ανησυ-
χώντας πολύ για το οικογενειακό 
πρόβλημα ιατρικής φύσεως που 
αντιμετώπιζε.

-Γιατρέ μου, έχω πολύ σοβαρό 
πρόβλημα και φοβάμαι μήπως το 
πρόβλημά μου το μεταφέρω και 

στους απογόνους μου…
-Μπορείτε να μου πείτε ποιο εί-

ναι το πρόβλημά σας;
-Είμαι ομοφυλόφιλος…
-Τι είναι αυτά που λέτε, κύριέ 

μου! Δεν είναι επιστημονικά αποδε-
κτό ότι η ομοφυλοφιλία είναι κληρο-
νομική…

-Μα γιατρέ μου, και ο αδελφός 
μου είναι ομοφυλόφιλος…

-Αυτό προφανώς είναι μια απλή 
σύμπτωση…

-Μα, γιατρέ μου και ο θείος μου 
και ο παππούς μου είναι ομοφυλό-
φιλοι…

-Εεε, σύμπτωση, απλώς μια 

πρωτοφανής σύμπτωση…
-Μα, γιατρέ μου, και ο πατέρας 

μου και ο αδελφός της μάνας μου 
και ο ξάδελφος του αδελφού του 
πατέρα μου και ο παππούς του 
αδερφού της θείας, και ο ξάδελφος 
της θείας της ξαδέρφης της γιαγιάς 
μου είναι ομοφυλόφιλοι…

Ο γιατρός έχει μείνει κάγκελο.
-Δεν μου λες άνθρωπέ μου, κά-

ποιον που να πηγαίνει με γυναίκες 
στο σόι σου, δεν έχετε;

Και ο βασανισμένος άνδρας α-
παντά με θλίψη:

-Έχουμε. Την αδελφή μου!
Κ.Π.
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