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Διαγραφές, μεταγραφές…
και επί τόπου αναστροφές!

   Είναι πλέον η πολιτική μόδα των ημερών, αφού 
βλέπουμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα να έχουμε 
γράψε-σβήσε στις λίστες των προσώπων. Άλλοι 
ανεξαρτητοποιούνται, άλλοι διαγράφονται, άλλοι στον 
προθάλαμο για μεταγραφή. Η κυβερνητική πλειοψηφία 
μετράει αντίστροφα 154…153…152…σα να είναι έτοιμη 
να εκραγεί! Στους ΑΝΕΛ επικρατεί θαλασσοταραχή και 
προσπαθούν να κρατήσουν στο καράβι αυτούς που 
θέλουν να  «πηδήξουν στην θάλασσα» ή να επιβιβαστούν 
σε παρακείμενο πολιτικό πλοίο…Αλλά οι αναταράξεις 
χτυπούν και την αντιπολίτευση από την  διαγραφή 
Μίχαλου, που «χειροκρότησε» την συμφωνία των 
Πρεσπών μέχρι την αποπομπή Μπαρμπαρούση. Και απ’ 
ότι φαίνεται έπεται συνέχεια, αφού τα φλέγοντα ζητήματα 
είναι στην επικαιρότητα και οι αποφάσεις είναι μπροστά 
και είναι δύσκολες. Γι’ αυτούς που θα μείνουν πιστοί στις 
αρχές και τις πεποιθήσεις τους αν δεν συμφωνούν με τις 
κομματικές γραμμές θα δουν μάλλον την ένδειξη EXIT. 
Γι ‘αυτούς που θα ακολουθήσουν τις τούμπες και τις επί 
τόπου αναστροφές του άλλα λέγαμε και άλλα κάνουμε, 
τα πράγματα είναι απλά. Διατηρούν (αλλά δεν ξέρουμε 
για πόσο) την καρέκλα τους και κάνουν την προσωπική 
τους διαδρομή. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρόνος τρέχει 
για το πότε θα τους κατεβάσει ο «κυρίαρχος» λαός από 
το όχημα της εξουσίας… 
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Ο  προπονητής χάντμπολ
της χρονιάς Γ. Τσικίνας

μίλησε «ΛΑΙΚΑ & ΑΙΡΕΤΙΚΑ» 
στον ΑΚΟΥ 99,6

Χθες τομεσημέρι καλεσμένοςστην εκπομπή«ΛΑΙΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ»στονΑΚΟΥ99.6,ήτανοπροπονητής τηςγυναικείας
ομάδαςχάντμπωλτουΦιλίππουΓιώργοςΤσικίνας.Μεαφορ-
μή την διάκρισή τουως οπροπονητής της χρονιάς βρέθηκε
στοστούντιο της εκπομπήςκαιμίλησεμεχιούμορκαι χαλαρή
διάθεση για τηνπολλήκαλήδουλειάπουγίνεταιστηνομάδα,
το οικογενειακό κλίμαπουυπάρχει και την ικανοποίησηπου
νιώθειοίδιοςγιατηνεπιβράβευσητηςδουλειάςκαιτωνκόπων
τους.Ανκαιήτανηπρώτηζωντανήραδιοφωνικήεμφάνισητου
νεαρούπροπονητή,ήτανιδιαίτεραάνετοςκαιαπόλαυσετηνμίνι
συνέντευξη.Γιαναακούσετεολόκληρητηνσυνέντευξηδιαδικτυ-
ακάστοlaosnews.gr,στηνκατηγορίαAKOY99.6.

Στο τέλος καλοκαιριού θα μπουν
οι κάδοι ανακύκλωσης ρούχων

Δενθααργήσουννα ‘ρθουνκαιστηΒέροια, οι
ειδικοίκάδοιγιαανακύκλωσηρούχωνκαιυποδημά-
των,είπεοαρμόδιοςαντιδήμαρχοςΒασ.Παπαδό-
πουλοςστον«ΑΚΟΥ99.6».

Μιλώνταςστηνεκπομπή«Πρωινέςσημειώσεις»
τηςΣοφίαςΓκαγκούση,ανέφερεότιοισυγκεκριμέ-
νοικάδοιδενθαανοίγουνεύκολαόπωςοιπράσινοι
καιοιμπλε,γιαναμηνπαρατηρείταιτοφαινόμενο
του«πλιάτσικου»όπωςσυμβαίνεισήμερα,κυρίως
απόρομά,πουαδειάζουν τους κάδους καιπαρα-
τάνε τοπεριεχόμενοπάνωστο δρόμο ή ταπεζο-
δρόμια.Ταρούχακαιταπαπούτσια,θατασυλλέγει
η εταιρία ανακύκλωσης, θα κάνει διαλογή και όσα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα τα επιστρέφει
στοΔήμο,γιατιςανάγκεςτωνδημοτών.

Αυτό βέβαια, είπε ο κ.Παπαδόπουλος, δεση-
μαίνει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες τουΔήμου, δεν
θασυνεχίσουν νασυγκεντρώνουνρούχαστις δο-
μές τους και να εξυπηρετούν τουςωφελούμενούς
τους.Άρα ο κόσμος μπορεί να διαθέτει τα ρούχα
πουδενχρειάζεταισεόλουςτουςκοινωνικούςφο-
ρείςτηςπόλης.

Είναι θέμα και ευθύνη της «ΕΓΝΑΤΙΑΑ.Ε.» η κοπή
τωνψηλώνδέντρων επί τηςΕγνατίας οδού (μετά και το
θανατηφόροπουσημειώθηκεπρόσφατααπό τηνπρώτη
δέντρουσεαυτοκίνητο),επεσήμανεοαντιδήμαρχοςΒασί-
ληςΠαπαδόπουλοςστη χθεσινή τουπρωινήσυνέντευξη
στονΑΚΟΥ99.6.

Να θυμίσουμε ότι εκπρόσωπος της «Εγνατίας» είχε
ενημερώσειστηνπρόσφατησυνεδρίασητουΟργάνουΠο-
λιτικήςΠροστασίας, ότι μετά το δυστύχημα, ηΕταιρία θα
έκοβεόλαταψηλάδέντρα,γιαλόγουςασφάλειας.Παρόλα

αυτά μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία ενέργεια, παρότι με
τουςισχυρούςανέμουςαυτώντωνημερώνείχαμεμίαακό-
μηπτώσηδέντρου,ευτυχώςχωρίςθύματα,ενώυπάρχεικι
έναακόμαεπικίνδυνο,ξερόδέντροστηδιασταύρωσητης
Αλεξάνδρειας.

«Ίσωςοιδιαδικασίεςναείναιχρονοβόρες,δενγνωρίζω
πωςκινήθηκεηΕταιρία,πάντωςόταναναφέρεταιστοΔή-
μοκάποιατέτοιαπερίπτωσηεπικίνδυνουδέντρου,παρεμ-
βαίνουμεάμεσα…»,ανέφερεοαντιδήμαρχος.

Μίαακόμα«ταμπέλα»στοπρώηνΙΚΑ
πουμετονομάζεταισεΚέντροΥγείαςΒέροιας

ΝέαονομασίαθαέχειστοεξήςτοπρώηνΙΚΑ,πρώηνΕΟΠΥΥ,πρώηνΠΕΔΥκαιπρώηνΕΦΚΑ,στηΒέροια,παρότι
πρόκειταιγιατοίδιοκτίριοεπίτηςοδούΕμμ.Παππά.

Τοπρώην ΊδρυμαΚοινωνικώνΑσφαλίσεωνόπως γράφει ο αρχική του ταμπέλα, μετονομάζεται σεΚέντροΥγείας
Βέροιας,θαλειτουργείωςΚέντροαστικούτύπου,ενώωςκέντροαγροτικούτύπου,λειτουργείτοΚέντροΥγείαςΑλεξάν-
δρειας.

ΜετηδιαμόρφωσητουνέουτοπίουστηνπρωτοβάθμιαΥγεία,θαπρέπεινασυνηθίσουμετονέοόνοματηςΥπηρεσί-
ας.Προςτοπαρώνστοκτίριοτου«ΚέντρουΥγείαςΒέροιας»στεγάζεταιπροσωρινάκαιηπρώτηΤΟΜΥτηςΒέροιαςη
οποίαψάχνειτονδικότηςχώροσεάλλοκτίριο.

ΗπροοπτικήείναιναλειτουργήσουνστοΔήμοΒέροιαςτέσσεριςΤΟΜΥκαιγιατηδεύτερη(ωσονούπω)αναζητείται
χώρος,περιφερειακά,σεμεγάλουςσυνοικισμούς,πέριξτουκέντρου.

Σελίγουςμήνες,σύμφωναμετιςεκτιμήσεις,θαμπορούνναβρίσκονταικαιοιδύοσεπλήρηλειτουργία.

Δενκόπηκανακόματαψηλάδέντρα
επίτηςΕγνατίας,όμωςσεεπικίνδυνεςπεριπτώσεις

παρεμβαίνειοΔήμος
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Από τον Εμπορικό Σύλλογο  Βέροιας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του Νόμου 4177/2013, που καθόρισε τον χρόνο διε-
νέργειας των Εκπτώσεων, οι τακτικές ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ του έτους 
2018 και η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές στα εμπορικά 
καταστήματα  θα αρχίσουν  τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018  και  θα διαρκέ-
σουν  έως  και  την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 για ολόκληρη την 
Επικράτεια.

Το Δ.Σ  του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας επισημαίνει ότι, «είναι αυ-
τονόητο ότι η τήρηση των κανόνων και η διαφύλαξη των θεσμών, ιδίως 
σε τέτοιες δύσκολες περιόδους, αποτελούν εργαλεία καταπολέμησης 
της κρίσης και τυχόν παραβίασή τους μπορεί να επιφέρει ακόμα πιο 
επώδυνες συνέπειες.

Ως προς την ειδικότερη διενέργεια των εκπτώσεων οι συνάδελφοι 
πρέπει να προσέξουν τα εξής:

Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επι-
χείρησης.

Σύμφωνα  με το Νόμο, για τη διενέργεια των εκπτώσεων είναι υπο-
χρεωτική :

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως δια-
γεγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με 
έκπτωση σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα 
σημεία όπου εκτίθενται αυτά τα προϊόντα.

Η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης επι-
τρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια 
της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό έκπτωσης ή όχι.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών 
αναγγελιών προς τον πελάτη.  Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και 
να ανταποκρίνεται με απόλυτη ακρίβεια προς την αναγγελία: οικονομικά 
– ποσοτικά και ποιοτικά.

Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του Νόμου περί εκπτώσεων 

επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργα-
σιών που πραγματοποιούν και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ. 
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια 
παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το 
ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφομένων τιμών ή ως 
προς την ποσότητα των προσφερομένων με έκπτωση προϊόντων ή ε-
νέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται 
σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα 
με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που 
επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε 
διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Επειδή τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβά-
σεις, κατά τη διάρκεια των τακτικών Θερινών Εκπτώσεων, είναι αυστη-
ρές και βαρύτατες εφιστάται η μεγάλη προσοχή των συναδέλφων ώστε 
να αποφεύγουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις κλπ. που θα επισύρουν την 
επιβολή τους.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του 
Νόμου 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά 
την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη της χρονικής περιόδου των θερι-
νών εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018».

  

Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα 9 Ιουλίου  
έως και την Παρασκευή 31 Αυγούστου

Με 4 οικογενειακούς γιατρούς και μία παιδίατρο λειτουργεί 
ήδη η πρώτη Τοπική Μονάδα Υγείας της Βέροιας
-Πώς λειτουργεί και με ποιες διαδικασίες θα εγγραφούν 
οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων στο νέο σύστημα

Η πρώτη Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) για τον Δήμο Βέροιας 
έχει ξεκινήσει ήδη την λειτουργία της και στεγάζεται (προσωρινά) 
στο κτίριο του πρώην ΙΚΑ (και πρώην ΕΟΠΥ, ΠΕΔΥ, ΕΦΚΑ) και 
σήμερα Κέντρο Υγείας Βέροιας, επί της οδού Εμμανουήλ Παππά, 
πίσω από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας.

Πρόκειται για μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας που λειτουργεί 
στη φιλοσοφία και της προληπτικής ιατρικής και του οικογενει-
ακού γιατρού και παιδιάτρου. Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος 
«επικοινωνίας» των ασφαλισμένων με το νέο σύστημα, σημειώ-
νουμε τα εξής:

Οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων, πρέπει καταρχάς να 
ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εγγραφής τους σε οικογενειακό 
γιατρό, συμπληρώνοντας την αίτηση που χορηγείται από την 
Γραμματεία της ΤΟΜΥ, στο ισόγειο του πρώην ΙΚΑ. Στην αίτηση, 
ο ασφαλισμένος, εκτός από τα στοιχεία του, θα δηλώσει και τον 
οικογενειακό του γιατρό, που θα παρακολουθεί τον φάκελό του 
και θα έχει πρόσβαση στα ιατρικά του δεδομένα στο σύστημα του 
ηλεκτρονικού, ατομικού, φακέλου υγείας.

Οι τέσσερις γιατροί, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και προσλή-
φθηκαν στην ΤΟΜΥ είναι οι: Ηλίας Τζαφέρης, Κων/νος Ανάστου, 
Αντωνία Τσιφλίδου, Πρόδρομος Δημητριάδης και η Παιδίατρος 
Ελισάβετ Αντωνιάδου.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι γονείς στα δικαι-
ολογητικά εγγραφής των παιδιών τους, τα οποία αφορούν τον 
κάθε ανήλικο χωριστά (φωτοτυπίες αστυνομικής ταυτότητας γο-
νέα, παιδιού εάν υπάρχει, πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας 
παιδιού όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο ΑΜΚΑ, υπεύθυνη δήλωση 
μόνιμης κατοικίας με τα στοιχεία του γονέα και πιστοποιητικό οι-
κογενειακής κατάστασης).

Για την εγγραφή ενήλικων ασφαλισμένων, εκτός από την αί-
τηση, χρειάζονται φωτοτυπίες αστυνομικής ταυτότητας, πρώτης 
σελίδας βιβλιαρίου υγείας με τον ΑΜΚΑ, ενός λογαριασμού ΔΕΗ 
ή τηλεφώνου και υπεύθυνης δήλωσης μόνιμης κατοικίας.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα
Ο ασφαλισμένος σε περίπτωση προβλήματος υγείας θα α-

πευθυνθεί καταρχάς στον οικογενειακό του γιατρό, ο οποίος θα 
κρίνει εάν χρειάζεται να παραπεμφθεί σε γιατρό ειδικότητας του 
Κέντρου Υγείας Βέροιας (πρώην ΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ, ΠΕΔΥ) που θα 
αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του συστήματος.

Ο γιατρός ειδικότητας, θα εξετάσει τα περιστατικά και θα εκτι-
μήσει εάν χρειαστεί θεραπευτική αγωγή η επείγουσα εισαγωγή 
στο Νοσοκομείο.

Αυτή είναι η «αλυσίδα» της λειτουργίας του νέου συστήματος, 

που διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στην πρωτοβάθμια υγεία.
Από εκεί και πέρα βέβαια, υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά ως 

προς την στελέχωση με ιατρικό προσωπικό για να προχωρήσει 
και η δεύτερη ΤΟΜΥ στη Βέροια, αφού σύμφωνα με τις πρώτες 
εκτιμήσεις, δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από την πλευρά 
των γιατρών.

Όσον αφορά, δε, το «Κέντρο Υγείας Βέροιας», αυτό εξακολου-
θεί με το υπάρχον προσωπικό (ιατρικό και διοικητικό) να εξυπη-
ρετεί και να κλείνει ραντεβού για εξετάσεις ή συνταγογράφηση, ε-
νώ εξακολουθεί να συνεργάζεται μέσω συμβάσεων με συμβεβλη-
μένους ειδικούς γιατρούς. Και ναι μεν η πολιτική βούληση είναι να 
στελεχωθούν για τις βασικές λειτουργίες τους τόσο οι ΤΟΜΥ όσο 
και τα Κέντρα Υγείας, όμως, υπάρχει και η εκφρασμένη θέση των 
γιατρών επ’ αυτού, που ζητούν την ελεύθερη επιλογή γιατρού α-
πό το σύνολο του υφιστάμενου ιατρικού δυναμικού, με αμοιβή κα-
τά πράξη και περίπτωση και αξιοποίηση της υφιστάμενης ιατρικής 
εξοπλιστικής υποδομής.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της προληπτικής ια-
τρικής στην οποία στοχεύουν οι ΤΟΜΥ, δρομολογείται να προ-
χωρήσει και ο σχεδιασμός της διασύνθεσης της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης, με τις συναφείς δομές των Δήμων.

Σοφία Γκαγκούση



Επιμέλεια: Μάκης Δημητράκης

Απόστολος Τεγούσης
Ο Απόστολος Τεγούσης, γεννήθηκε στη Μελίκη Ημαθίας το 1945 και πολύ 

μικρός εγκαταστάθηκε στη Βέροια. Για βιοποριστικούς λόγους αναγκάστηκε να 
εργαστεί ενώ ταυτόχρονα ήταν μαθητής στο γυμνάσιο Βεροίας.

Το 1967 δημιούργησε δική του επιχείρηση με αντικείμενο την τροφοδοσία 
καταστημάτων με ψιλικά είδη.

Από το 1990 και μέχρι το 2012 δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του αυ-
τοκινήτου και υπήρξε αντιπρόσωπος των γερμανικών εταιριών AUDI και 
WOLKSVAGEN.

Το 1990 στη μνήμη του πατέρα του Δημητρίου δώρισε στο Νοσοκομείο Βέ-
ροιας ένα αυτοκίνητο-ασθενοφόρο πλήρως εξοπλισμένο ενώ κατά τακτά χρονι-

κά διαστήματα ενίσχυε εκκλησίες και ιδρύματα της περιοχής.

Μπέλα-Σάκκα Μαρία
Η Μαρία Μπέλλα-Σάκκα παιδί της πολυμελούς 

οικογένειας του Γιάννη και της Χρύσας Μπέλα από 
την Κουμαριά δούλευε ως υπάλληλος στο υποκα-
τάστημα του ΟΤΕ της Βέροιας. Παντρεύτηκε τον 
Παντελή Σάκκα, μηχανικό-μεταλλειολόγο, δ/ντή 
των Ορυχείων Πτολεμαΐδας, με τον οποίο απέκτη-
σε μια κόρη την Αγαθή που τόσο αδόκητα έφυγε 
σε νεαρή ηλικία από τη ζωή το 2011.

Στη μνήμη της κόρης της, η Μαρία Μπέλα-Σάκ-
κα πρόσφερε το ποσό των 150.000 ευρώ για τον 
εξοπλισμό μιας αίθουσας στεφανιογράφου στο 
Νοσοκομείο Βέροιας που φέρει το όνομα «Αίθου-
σα Αγαθή Σάκκα».

Πηγή: Από τη ζωή των Βλάχων (Σ. Γκαλαΐτση)

Μαριγώ Μπουτόνογλου (Μπουτουνουλούδα)
Η Μαριγώ Μπουτόνογλου, γεννήθηκε στη Βέροια όπου έζησε ήσυχα και παραδειγματικά όλη της τη 

ζωή. Πριν πεθάνει, στη Βέροια, άφησε με κληρονομιά στο Νοσοκομείο Βέροιας το σπίτι της με το οικόπεδο 
που βρισκόταν στην οδό Μητροπόλεως.
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2 - INCREDIBLES 2    (ΜΕ-

ΤΑΓΛ.)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΜΠΡΑΝΤ ΜΠΕΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ 
ΖΕΡΒΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑ-
ΡΑΓΚΑΣ, ΧΙΛΝΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Προβολές:  κάθε μέρα στις 18.30 
Η αγαπημένη οικογένεια υπερ-ηρώων είναι και πάλι 

εδώ στους «Απίθανους 2» - ενώ η Έλεν βρίσκεται εκεί 
έξω με σκοπό να σώσει τον κόσμο, ο Μπομπ μαζί με την 
Βάιολετ και τον Ντας προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα 
με τις συνθήκες της καθημερινής ζωής στο σπίτι. Είναι 
μια δύσκολη μετάβαση για τον καθένα, την ίδια στιγμή 
που όλη η οικογένεια αγνοεί τις υπερδυνάμεις του μικρού 
Jack-Jack. Όταν όμως ένας καινούργιος εχθρός συλλαμ-
βάνει ένα ιδιοφυές, μα επικίνδυνο σχέδιο, οι Απίθανοι θα 
πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν ξανά με 
τον Frozone για να νικήσουν – εύκολο στα λόγια, αλλά 
όχι στην πράξη, ακόμα κι όταν είσαι ένας από τους «Απί-
θανους».

Αίθουσα 1   -   ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 8 - OCEAN’S 8
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΓΚΑΡΙ ΡΟΣ
Ηθοποιοί: ΣΑΝΤΡΑ ΜΠΟΥΛΟΚ, ΑΝ 

ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ, ΕΛΕΝΑ ΜΠΟΝΑΜ ΚΑΡΤΕΡ, 
ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΜΙΝΤΙ ΚΑΛΙΝΓΚ

Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 

H θηλυκή συμμορία των 8 με all-star cast και κόλπα 
που δεν θα τολμούσαν ποτέ τα αγόρια.

Η αντρική all-star «Συμμορία των 11» του Στίβεν Σό-
ντερμπεργκ αποκτά μία νέα βερσιόν με ηρωίδες οκτώ 
εκθαμβωτικές σταρ: Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ, 
Ριάνα, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Μίντι Κάλινγκ, Σάρα Πόλ-
σον, Αν Χάθαγουεϊ και Οκοαφίνα καταστρώνουν το από-
λυτο σχέδιο κλοπής ανεκτίμητων κοσμημάτων που έχει 
τα φόντα να στέψει το «Ocean’s 8» κορυφαίο heist movie 
του 2018.

Η νέα συμμορία 8 γυναικών που αποτελείται από τις 
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena 
Bonham Carter, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling 
και Awkwafina, θα προσπαθήσει να οργανώσει και να 
διαπράξει τη μεγαλύτερη ληστεία κοσμημάτων που έχει 
συμβεί ποτέ στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο στόχαστρό της 
το ετήσιο Μet Gala. Το σίκουελ στην τριλογία του Steven 
Soderbergh έχει πρωταγωνίστρια την Debbie Ocean, 
αδελφή του Danny Ocean (George Clooney) την οποία 
υποδύεται η Sandra Bullock.

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»     28/6/18 - 4/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Ευεργέτες και δωρητές της Βέροιας
Δωρητές του Νοσοκομείου Βέροιας

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου
Ψυχαγωγική εκδήλωση της Πρωτοβουλίας 

για το Παιδί, στις «Φλαμουριές»
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ανακοινώνεται ότι η ετήσια τακτική ψυχα-

γωγική εκδήλωση του Οργανισμού στο Κέντρο «Φλαμουριές» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 
2018, στις 19:30.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν οι μουσικοί:
-Κική Παρίση, τραγούδι
-Γιώργος Στάμογλου, κιθάρα-τραγούδι
-Χρήστος Δημόπουλος, μπουζούκι
-Λάμπης Ελληναίος, ποντιακή λύρα-τραγούδι
-Βασίλης Νικολόπουλος, μπουζούκι
-Μάκης Καλτσίδης, πλήκτρα-τραγούδι
-ο τρίο Jazz “Filippos Glee”
και άλλοι ακόμη καλλιτέχνες.
Προσκλήσεις διατίθενται από τα γραφεία Διοίκησης του Οργανισμού, Ανοίξεως 19, εργάσιμες ώρες.

Την Κυριακή 1 Ιουλίου η παράσταση 
« Σε μια βαλίτσα» 

από τους «Ονειροπόλους» 
του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας 

H Ομάδα «Ονειροπόλοι»  του Τμήματος 
Θεατρικής   Υποδομής  του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  
Βέροιας  παρουσιάζει  την παράσταση 
«Σε μια βαλίτσα», βασισμένη στο κείμενο 
«Το αγόρι με τη βαλίτσα» του Μάικ Κένι, 
σε σκηνοθεσία του Πέτρου Μαλιάρα. Η 
παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 1 Ιουλί-
ου 2018 στις 9.30μ.μ. στο Θέατρο άλσους 
«Μελίνα Μερκούρη» με γενική είσοδο 3€.

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τε-
χνών, τηλ. 2331078140.

Ανακοίνωση για την συναυλία 
Χαΐνηδων -Ψαραντώνη

Η ανακοίνωση της Ε-
ΜΥ σχετικά με την πιθανή 
εμφάνιση έντονων καιρι-
κών φαινομένων την Τε-
τάρτη 27 Ιουνίου καθιστά 
αναγκαία τη μεταφορά 
της ημερομηνίας της προ-
γραμματισμένης συναυλί-
ας ΧΑΙΝΗΔΕΣ-ΨΑΡΑΝΤΩ-
ΝΗΣ. 

Η συναυλία θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή 
13 Ιουλίου στις 21:00. Τα 
εισιτήρια που έχουν προ-
πωληθεί θα ισχύσουν κα-
νονικά, ενώ όσοι επιθυ-
μούν την επιστροφή των 
χρημάτων τους μπορούν 
να απευθυνθούν στα ση-
μεία προπώλησης έως την 
Τετάρτη 4 Ιουλίου



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας  θα διεξαχθεί στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου 
την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στις 19:30 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης.

-Υποβολή ή μη προτάσεων στο πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ.) 2014-
2020, ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
(CLLD)- LEADER» Π.A.A. 2014-2020.Εισηγη-
τής : Δήμαρχος

-Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκμίσθω-
σης  με φανερή προφορική πλειοδοτική δη-
μοπρασία τμήματος  του αγροτεμαχίου 229 
της Τοπικής Κοινότητας Λευκαδίων   έκτασης 
5.718 τ.μ. για  είκοσι (20) έτη ,  του Δήμου 
Νάουσας , για δενδροκαλλιέργεια. Εισηγητής 
: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

-Έγκριση ή μη 6ης  παράτασης εργασιών 
κατά (66) εξήντα έξι  ημερολογιακές ημέρες  
«με αναθεώρηση» της συμβατικής συνολι-
κής προθεσμίας του έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ».Ει-
σηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Παράταση του χρονοδιαγράμματος της 
μελέτης με τίτλο ΄΄Μελέτη κόμβου εισόδου 
πόλης Νάουσας΄΄.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Καθορισμός των ειδικοτήτων του προ-
σωπικού ( 2 ατόμων ), κατόπιν της με Α.Π. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 από-
φασης της επιτροπής του άρθρ. 2 παρ. 1 της 
αρ.33/2006 ΠΥΣ, για πρόσληψη προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Εισηγητής : 
Δήμαρχος

-Παραχώρηση ακινήτου παιδικού σταθμού 
Κοπανού.Εισηγητής : Δήμαρχος

-Έγκριση ή μη μελέτης για το έργο ΄΄ΕΡ-
ΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΠΑΝΟΥ΄΄, (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 
29/2018).Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη φακέλου Δημόσιας Σύμβα-
σης της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΄΄ΑΡΑ-
ΠΙΤΣΑ΄΄ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ» και καθορισμός του τρόπου ανά-
θεσης. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη τρόπου εκτέλεσης των ε-
ντεταγμένων έργων στο πρόγραμμα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020, ΔΡΑΣΗ: 4. ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ.Ει-
σηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο 
του έργου ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ΄΄.Εισηγητής : Πρόεδρος Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής

-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 426/2017 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρι-
σης του Κανονισμού Καθαριότητας. Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής 
υπηρεσιών.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών και Ανάπτυξης.

-Έγκριση ή μη παράτασης σύμβασης για 

την υπηρεσία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ-
ΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟ-
ΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ (Naoussa City Branding) – Β’ ΦΑ-
ΣΗ».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και 
Τουρισμού

-Οικονομική Ενίσχυση στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «Ποντιακά Νιάτα» Άνω Ζερβοχωρί-
ου Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και 
Τουρισμού

-Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης 
του «6ου Τουρνουά Μπάσκετ Αγίου Νικολά-
ου» με τον Αθλητικό Σύλλογο «Ζαφειράκης 
Νάουσας».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Έγκριση ή μη δαπάνης διοργάνωσης της 
θεατρικής παράστασης «Τα Ραδίκια Ανάπο-
δα» στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Του-
ρισμού

-Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης 
εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευ-
καδίων «Αγία Παρασκευή» στην Τ.Κ. Λευκαδί-
ων.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και 
Τουρισμού

-Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης 
των εκδηλώσεων «Ροδακοινογνωσία» με τον 
Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» 
στην Τ.Κ. Κοπανού.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού και Τουρισμού

-Καθορισμός εισιτηρίου εισόδου για τη Θε-
ατρική παράσταση στις 18 Ιουλίου στο Θερινό 
δημοτικό Θέατρο Νάουσας.Εισηγητής : Αντι-
δήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συν-
διοργάνωσης του «6ου Τουρνουά Μπάσκετ 
Αγίου Νικολάου» με τον Αθλητικό Σύλλογο 
«Ζαφειράκης Νάουσας».Εισηγητής : Αντιδή-
μαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη διορ-
γάνωσης της θεατρικής παράστασης «Τα Ρα-
δίκια Ανάποδα» στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συνδι-
οργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή» στην 
Τ.Κ. Λευκαδίων.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού και Τουρισμού

- Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συν-
διοργάνωσης των εκδηλώσεων «Ροδακοινο-
γνωσία» με τον Μορφωτικό Σύλλογο Κοπα-
νού «Η ΜΙΕΖΑ» στην Τ.Κ. Κοπανού.Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη μετα-
κίνησης μαθητών και συνοδών στην αδελφο-
ποιημένη πόλη του Ζγκόρτζελετς Πολωνίας 
από 21-27 Ιουλίου.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη πραγματο-
ποίησης σεμιναρίων δημιουργικής γραφής.Ειση-
γητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής   πα-
ραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕ-
ΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής του έργου:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ – ΕΙΡΗ-
ΝΟΥΠΟΛΗΣ»-Κ.Α.Ε. 02.30.7323.103.Ειση-

γητής : Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση Πρωτο-
κόλλου Οριστικής Πα-
ραλαβής του έργου : 
«ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 2016»Ειση-
γητής : Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος.

-Ορισμός υπαλ-
λήλων Δήμου Ηρωι-
κής Πόλης Νάουσας 
για την εφαρμογή του 
Κανονισμού Καθαριό-
τητας και την επιβολή 
προστίμων. Εισηγητής 
: Αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος.

- Ορισμός Επιτρο-
πής Οριστικής Πα-
ραλαβής του έργου 
¨ Α Π Ο Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
Ν ΑΟΥ Σ Α Σ - Ρ ΟΔΟ -
ΧΩΡΙΟΥ¨ (ΑΡ. ΜΕΛ. 
04/2015)Εισηγητής : 
Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη, 
μετακίνησης Δημάρ-
χου, εκτός έδρας για 
υπηρεσιακούς λόγους. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών και 
Ανάπτυξης.

Σύμβαση με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙ-
ΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ-
ΤΩΝ» υπογράφτηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, μεταξύ του 
Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, του Αντιδη-
μάρχου Τεχνικών, Αθανάσιου Σιδηρόπουλου και του νόμιμου 
εκπροσώπου της σύμπραξης μελετητικών γραφείων που 
αναδείχθηκε ανάδοχος της μελέτης.  

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση κατάλληλων 
υποδομών (πεζοδρόμια, διαβάσεις, διαπλατύνσεις, κόμβοι 
κλπ.), που θα υλοποιούν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις βελτί-
ωσης της αστικής κινητικότητας σε τρεις  περιοχές σχολικών 
συγκροτημάτων στην πόλη της Βέροιας. 

Στόχοι των παρεμβάσεων είναι:
α) Η βελτίωση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δη-

λαδή η προσβασιμότητα και η διευκόλυνση της ασφαλούς 
κίνησης των πεζών και των ποδηλατών.

β)  Η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και ο εξορθο-
λογισμός της κίνησης των οχημάτων στις περιοχές αυτές, 
με μακροπρόθεσμα οφέλη τη μείωση της κατανάλωσης 
ορυκτών καυσίμων, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τη 
μείωση της ηχορύπανσης, 

γ)  Η εν γένει εύρυθμη διευθέτηση της κυκλοφορίας, με 
στόχο την οδική ασφάλεια ειδικά των παιδιών που κινούνται 
στις περιοχές αυτές.

Η μελέτη θα έχει πολλαπλά οφέλη για την πόλη καθώς 
θα λειτουργήσει ως «πιλότος» για παρόμοιες παρεμβάσεις 
σε άλλες περιοχές σχολείων ή γενικά αστικών περιοχών. Θα 
αποτελέσει επίσης δείκτη για το κατά πόσο η βιώσιμη αστική 
κινητικότητα μπορεί να προαχθεί με κατάλληλες παρεμβά-

σεις στο φυσικό χώρο, με τη μέριμνα για την κίνηση των πε-
ζών, ιδιαίτερα των παιδιών, και των ποδηλατών. 

Τέλος, αναμένεται να ενισχύσει τη χρήση βιώσιμων μέσων 
μετακίνησης και θα μειώσει την κατανάλωση καυσίμων, προ-
άγοντας ταυτόχρονα τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων 
και της ηχορύπανσης που προκαλούνται από μηχανοκίνητα 
μέσα
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΒΟΡΟΣΙΛΟΒ ΟΛΕΓΚ του 
Σεργκέι και της Ελένης, το γένος 
Παπαδοπούλου, που γεννήθη-
κε στο Νόβα Κριμσκογιε Ρωσί-
ας και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ του Αθα-
νασίου και της Μαρίας, το γένος 
Μπουτζιώνα, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας.

Υπογράφηκε 
χθες στο Δήμο Βέροιας  

-  Σύμβαση έργου για να διαμορφωθούν πεζοδρόμια, διαβάσεις, 
διαπλατύνσεις, κόμβοι , σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων

Συνεδριάζει σήμερα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας
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Ανακοίνωση  

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 28 

Ιουνίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Δημητρίου στο Κε-
φαλοχώρι Ημαθίας ο Μοδέ-
στος Δαβόρας του Ευάγγε-
λου σε ηλικία 84 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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

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

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

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

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

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

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

NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙ-

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

γραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς τους 

συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλ-
ψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 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 
Δαμιανού, στο Στενή-
μαχο, πανηγυρίζει την 
μνήμη των Αγίων, το δι-
ήμερο 30 Ιουνίου και 1 
Ιουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της 
θρησκευτικής και λα-
τρευτικής πανηγύρεως 
, στον αύλειο χώρο του 
Ιερού Ναού το διήμερο 
30 Ιουνίου-1 Ιουλίου θα 
πραγματοποιηθεί και ε-
μποροπανήγυρις.

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 Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων θα παραστεί σε όλες τις εκδηλώ-
σεις των ΚΔ΄ Παυλείων σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.

 Παρασκευή 29 Ιουνίου, ώρα 07:00
Όρθρος και Πατριαρχική Θεία Λειτουρ-

γία
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου 

Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. 
Θεοδώρου και συλλειτουργούντων των 
Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδό-
ξων 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. 
Θεοδώρου με τη συμμετοχή των  Αρχιε-
ρέων – Εκπροσώπων των Ορθοδόξων 
Πατριαρχείων και Εκκλησιών 

 (Βήμα Αποστόλου Παύλου – Βέροια)



Από τον Όμιλο Προστασί-
ας Παιδιού Βέροιας γνωστο-
ποιούνται τα εξης:

«Με μια χρονιά πλούσια σε 
δράσεις και προσφορά κλεί-
νει και φέτος την σεζόν 2017 
– 2018 ο Όμιλος Προστασίας 
Παιδιού Βέροιας.

Προσφορά δώρων και δε-
μάτων κατά τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα 
αντίστοιχα, εκκλησιασμός και 
δεξίωση την ημέρα μνήμης του 
πολιούχου του, Αγίου Στυλια-
νού, Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
για τα προστατευόμενα μέλη 
αλλά και λαμπερή μουσική εκ-
δήλωση αφιερωμένη στα παι-
διά για την οικονομική και ηθική 
στήριξη του Ομίλου, ήταν μόνο 
κάποιες από τις με εκδηλώσεις 
μας.

Δεν έλειψαν ακόμη, ο καθιερωμένος αποκριάτικος παι-
δικός χορός με την πολύτιμη συνδρομή των στελεχών  των  
δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών  και το απογευματινό 
με το πλούσιο μουσικό πρόγραμμα που απολαμβάνουν κά-
θε χρόνο οι συνδρομήτριες του Ομίλου.

Τέλος ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ετήσια δραστηριότητα 
μας πάντα, είναι οι επιτυχημένες εκδρομές μας ανταπο-
κρινόμενοι στην επιθυμία των φίλων του Ομίλου που τις 
περιμένουν με μεγάλη προσμονή. Για φέτος οι εκδρομές  
που πραγματοποιήθηκαν ήταν στην Αθήνα και στο Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος,  στα  Μπίτολα – Μοναστήρι , στις Πρέ-
σπες – Νυμφαίο  και κλείσαμε την χρονιά με τις καλύτερες 
εντυπώσεις, με την πενθήμερη στην Κεφαλονιά – Ιθάκη.

Φέτος όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρέτισε δύο 
βασικά μέλη του Ομίλου. Την επί εννέα χρόνια Πρόεδρο και 
επι εικοσιτέσσερα συναπτά μέλος του Δ.Σ. κα Βασιλική Ζιώ-
γα και το επί τριανταπέντε έτη και αρχαιότερο εν ενεργεία  
μέλος του Ομίλου, αντιπρόεδρο κα Κυβέλη Γκαιτατζή.

Και οι δύο αποχωρήσασες έχουν προσφέρει μεγάλο έργο 
στον Όμιλο καταθέτοντας πολύτιμο προσωπικό χρόνο και 

κυρίως αγάπη προς τα παιδιά του Ομίλου. Θα θέλαμε να 
σταθούμε ιδιαίτερα στην τέως πρόεδρο κα. Ζιώγα που με 
την εργατικότητα της, την προσήνεια και την δοτικότητα της 
προς τον στο φιλανθρωπικό έργο που ανέλαβε να διεκπε-

ραιώσει, άφησε αξιόλογη παρακαταθήκη για το νέο Διοικητι-
κό Συμβούλιο.

Μια διακοπή λοιπόν δύο μηνών, θα μας ενθαρρύνει και 
θα μας ανανεώσει ώστε την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου ξανά 
να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ευχόμαστε καλό και ξέ-
γνοιαστο καλοκαίρι σε όλους, καλή συνέχεια στο έργο μας 
ΜΑΖΙ ΣΑΣ».

Με τιμή το Δ.Σ.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Μορφωτικός Πολι-

τιστικός Σύλλογος Μικρής Σάντας σας προσκαλούν στις 
5 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη στην πανηγυρική Θεία 
λειτουργία για τη γιορτή του Αγίου Αθ. Αθωνίτη της εκ-
κλησίας μας στη Μ. Σάντα.

Θα ακολουθήσει δεξίωση και παράθεση παραδοσιακών 
εδεσμάτων από κατοίκους του χωριού.

Θα υπάρχει δωρεάν λεωφορείο για τη μετακίνηση στις 
8.00 στο Πασά Κιόσκι και 8.10 στην πλατεία Ωρολογίου 
(μπροστά στο Μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗ).

Με εκτίμηση
ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι.Ν. Μ. ΣΑΝΤΑΣ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 161/20-04-2018
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014 -2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙ-

ΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

 Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την Τροποποίηση της με Αρ. πρ. 161/20-04-2018 1ης Πρόσκλησης για 

την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, 
Δράση 19.2.4 (δημοσίου χαρακτήρα) ”Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χω-
ριών σε Αγροτικές Περιοχές”, ως προς την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής 
υποβολής των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 5.3 τροποποιείται ως εξής:
5.3 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 30/04/2018 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  24/08/2018
Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων 

των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην Ο.Τ.Δ. AN.HMA. A.E. εντός 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υπο-
βολής της Αίτησης στήριξης, και έως ώρα 14:00.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών 
και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρό-
τασης στο ΟΠΣΑΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 1ης Πρόσκληση για την Υπο-
βολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Δράση 
19.2.4 (δημοσίου χαρακτήρα) ”Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε 
Αγροτικές Περιοχές”.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD LEADER της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Για τη σεζόν 2017 – 2018
Γεμάτος με δράσεις  

και προσφορά 
ο απολογισμός του Ομίλου 

Προστασίας Παιδιού Βέροιας



Στο 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας
Ξεκινά από φέτος ο θεσμός 
της μαθητείας για τον τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 
 τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών και συγκεκριμένα η ειδικότητα των γραφικών τε-

χνών λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας από το 2011και από φέτος ξεκινά και ο θεσμός 
της μαθητείας. Ο απόφοιτος των ΕΠΑΛ αποκτά γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να:

-Εφαρμόζει τις κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης εικαστικών προβλημάτων στις 
εφαρμοσμένες τέχνες, στον δισδιάστατο και στον τρισδιάστατο σχεδιασμό

-Επιλύει εικαστικά προβλήματα χρησιμοποιώντας την έρευνα και την επεξεργασία 
δεδομένων και εφαρμόζοντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης

-Εφαρμόζει και να αξιοποιεί τις βασικές αρχές του σχεδιασμού (Basic Design) που 
αφορούν τη φόρμα, το χρώμα και την τυπογραφία.

-Χρησιμοποιεί δημιουργικά τη φαντασία και την παρατηρητικότητα στην εργασία 
του.

-Επιλύει θέματα παρόμοια με αυτά που θα συναντήσει σε ένα πραγματικό επαγγελ-
ματικό περιβάλλον, τα οποία ανήκουν στους εξής τομείς: εκδόσεις, προώθηση – δια-
φήμιση, εικαστική ταυτότητα οργανισμού και τρισδιάστατος σχεδιασμός – συσκευασία.

-Χρησιμοποιεί τον 
ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή ως βασικό ερ-
γαλείο στο στάδιο του 
σχεδιασμού μιας γρα-
φιστικής μελέτης.

-Αξιοποιεί την τε-
χνολογία που σχετίζε-
ται με τον κλάδο των 
Γραφικών Τεχνών σε 
όλο τον κύκλο εργασι-
ών του.

-Συνυπολογίζει τις 
τεχνικοοικονομικές 
απαιτήσεις που αφο-
ρούν την εκτέλεση 
μιας εργασίας κατά 
το στάδιο του σχεδια-
σμού της.

-Χρησιμοποιεί δη-
μιουργικά τις γνώσεις 
που αποκτά από τη 
μελέτη της εξέλιξης 
των Καλών και Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών, 
κατανοώντας τις πολι-
τισμικές διαφορές που 
επηρεάζουν το νόημα 
των λέξεων και των 
συμβόλων.
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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

Σύλλογος Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας – 
Οινολογίας και Τουρισμού
«Ο ΚΑΡΑΝΟΣ»

Πρόσκληση συμμετοχής 
σε διαγωνισμό μαγειρικής

Αν αγαπάτε τη μαγειρική, αν 
σας αρέσει η παράδοση αλλά και οι 
σύγχρονες τάσεις, ο Σύλλογος Γευ-
σιγνωσίας – Γαστρονομίας – Οι-
νολογίας και Τουρισμού «Ο ΚΑΡΑ-
ΝΟΣ», σας προσφέρει την ευκαιρία 
να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για 
ερασιτέχνες μάγειρες που διοργα-
νώνει και θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 
18:00 στο εξοχικό κέντρο «ΦΛΑ-
ΜΟΥΡΙΕΣ» στη Βέροια.

Αυτό που έχετε να κάνετε, είναι 
να μας αποστείλετε, έως την Τετάρ-
τη 4 Ιουλίου, αίτηση συμμετοχής 
(με τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Συλλόγου, karanosimathia@gmail.com, μαζί με τη συνταγή του 
φαγητού ή του γλυκού με το οποίο θα διαγωνιστείτε χρησιμοποιώντας τοπικές, 
παραδοσιακές και ποιοτικές πρώτες ύλες. Η προετοιμασία του πιάτου θα γίνει στο 
χώρο σας.

Το πιάτο σας θα παρουσιαστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής αξιολόγη-
σης, η οποία θα αποτελείται από τους σεφ Βησσαρίων Παρθένη, Παλησίδη Γιώρ-
γο, Σαμούκα Γιάννη (12 Γράδα), Μεταξά Γιώργο (Τσαγκαράδικο), Λαφάρα Στέφανο 
(Το Χάραμα), τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Λυκοστράτη Βασίλειο και την κ. Ατσάλου 
Έλενα (μέλος του Συλλόγου).

Οι πέντε συνταγές που θα ξεχωρίσουν, θα βραβευτούν με διάφορα δώρα, ενώ 
το σύνολο των συνταγών που θα παρουσιαστούν θα αξιοποιηθούν μελλοντικά σε 
εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ. του «ΚΑΡΑΝΟΥ»
Ο Πρόεδρος,

Ταχματζίδης Δημήτρης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κε-
ντρικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Έ-
νωσης Δήμων, οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια 
των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία των 
Προέδρων της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, εκπροσώπων της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης όλης 
της Μακεδονίας (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕΔ Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης και ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας) αλλά 
και των τοπικών φορέων (Ιερές Μητροπόλεις, Πανεπιστή-
μια, Επιμελητήρια κ.ά.), πραγματοποίησαν σήμερα κοινή 
συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη, με μοναδικό θέμα τις εξελί-
ξεις στο ζήτημα των Σκοπίων και κατέληξαν στα εξής:

Η «συμφωνία των Πρεσπών» (17.6.2018) συνιστά πολύ 
σοβαρή διπλωματική και εθνική ήττα και είναι επιζήμια για 
τα συμφέροντα και το μέλλον της χώρας και των Ελλήνων 
πολιτών.

Καμιά ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε ανα-
γνωρίσει «μακεδονική» εθνότητα ή «μακεδονική» γλώσσα, 
που συνιστούν τη ρίζα του αλυτρωτισμού των γειτόνων 
μας.

Η «συμφωνία» αυτή δεν είναι βιώσιμη και δεν μπορεί να 
σταθεί ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Η κυβέρνηση κατάφερε 
το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, παρά την καλύτερη από 
κάθε άλλη φορά συγκυρία και παρά τις καλύτερες από κά-
θε άλλη φορά συνθήκες.

Ως Έλληνες πιστεύουμε και στηρίζουμε το δικαίωμα του 
κράτους των Σκοπίων να εισέλθει στους διεθνείς οργανι-
σμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αλλά θέλουμε να καταστή-
σουμε σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε το σφετερισμό 
της Ιστορίας, της ταυτότητας, της γλώσσας και του ονόμα-
τος της Μακεδονίας.

Ως Αυτοδιοικητικοί της Μακεδονίας:
1.Δηλώνουμε την αντίθεσή μας με τη «συμφωνία των 

Πρεσπών».
2.Καλούμε πρωτίστως την ελληνική κυβέρνηση αλλά και 

όλα τα πολιτικά κόμματα να μην επικυρώσουν ποτέ αυτή 
την εθνικά επιζήμια «συμφωνία» και να αποτρέψουν τη 
δημιουργία τετελεσμένων.

3.Καλούμε, εκτός από την κυβέρνηση και την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση, όλα τα πολιτικά κόμματα της ελάσσονος 
αντιπολίτευσης να μην αποχωρήσουν, αλλά να συμμετέ-
χουν και να ψηφίσουν ενάντια στη «συμφωνία των Πρε-
σπών» όταν εισαχθεί προς κύρωση στην ελληνική Βουλή.

4.Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες τόσο στο εσωτερικό 
της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, για την ενημέρωση της 
κοινής γνώμης, των ηγετών ξένων κρατών και των επικε-
φαλής όλων των διεθνών οργανισμών για το ζήτημα των 
Σκοπίων.

5.Ζητούμε από την κυβέρνηση να διενεργήσει δημοψή-
φισμα για τη «συμφωνία των Πρεσπών», ώστε να δοθεί 
στους πολίτες της χώρας το νόμιμο δικαίωμά τους να ε-
πικυρώσουν ή να απορρίψουν αυτή τη «συμφωνία», που 
αφορά μείζον εθνικό θέμα, την Ιστορία και τον πολιτισμό 
της Ελλάδας.

Το παρόν ψήφισμα θα επιδοθεί στην κυβέρνηση και στα 
πολιτικά κόμματα και αποτελεί τη θέση της Αυτοδιοίκησης 
της Μακεδονίας στο ζήτημα των Σκοπίων.

Αναρτήθηκε ο «Πίνακας 
Διοικητικού Ελέγχου – 

Πόρισμα 
Δικαιούχων Φυτικού»

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παραλήφθηκε 
από τον ΕΛΓΑ, ο «Πίνακας Διοικητικού Ελέγχου – Πόρισμα 
Δικαιούχων Φυτικού»  για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ 
«ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2014-2015» στον οποίο περιλαμβάνονται 
τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών 
που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης 
και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παρα-
γωγών. 

Ο Πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 
τριάντα (30 ημέρες), δηλαδή μέχρι την 25η Ιουλίου 2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, 
κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ. 
2331350535. 



Την Τετάρτη 27 Ιουνίου το βράδυ, στον Χώρο Τεχνών Βεροίας, πραγματοποιήθηκε η Θεατρική Παράσταση απο το θεατρικό εργαστήρι της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας « ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ: Εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου».

Το θεατρικό εργαστήρι της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας ιδρύθηκε πριν απο 22 χρόνια απο τον Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτης μας κ.Παντελεήμονα στο πλαίσιο της πολυδύναμης και εμπνευσμένης ποιμαντικής του μέριμνας για τους νέους και τις νέες της επαρχίας 
μας.

Έχει παρουσιάσει πολλές θεατρικές παραστάσεις, δρώμενα και εκδηλώσεις ήχου και λόγου με θρησκευτικό, εθνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα.
Το έργο έγραψε και επιμελήθηκε ο Αρχιμανδρίτης Αρσέ-

νιος Χαλδαιόπουλος ο οποίος παρουσίασε και την εκδήλωση. 
Η θεατρική παράσταση είναι σκηνοθεσία του Μοναχού Γερα-
σίμου Μπεκέ.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,Ναού-
σης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό και 
απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου στον 
Δήμο Βεροίας με την ευκαρία συμπληρώσεως 100 ετών από 
της ιδρύσεως του.
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ΠΕΡΙΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή 
στη Αιάνη Κοζάνης

Η λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας, διοργανώνει ημερήσια εκ-
δρομή 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 25654.

Το Δ.Σ.

Την Τρίτη 3 Ιουλίου
Ομιλία για τη λύσσα 
στην Αλεξάνδρεια

Το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας στην προσπάθειά του 
για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέμα-
τα αγωγής υγείας ξεκινάει μια σειρά από ομιλίες.

Με αφορμή την επανεμφάνιση της λύσσας στα ζώα στην 
χώρα μας από τον Οκτώβριο του 2017 διοργανώνει ομιλία 
με θέμα: «ΛΥΣΣΑ», στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλί-
ου στις 3 Ιουλίου 2018, και ώρα 9.30 π.μ.

ΚΔ΄ Παύλεια: Θεατρική Παράσταση « ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
ΙΑΤΡΟΣ: Εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου»

Τιμητική διάκριση για τον Δήμο Βεροίας
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Το Σαββατοκύριακο 23 
και 24 Ιουνίου διοργα-
νώθηκε το 4ο Διεθνές 

Αμοιβόμενο Grand Prix Επιτρα-
πέζιας Αντισφαίρισης στη Φλώ-
ρινα, όπου πήραν μέρος και 
αθλητές της Βέροιας. Στο τουρ-
νουά συμμετείχαν 72 συνολικά 
αθλητές από Ελλάδα, Σερβία, 
ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Βουλγαρία 
και Αλβανία.

Από τηΒέροιασυμμετείχαν οι αθλητές:
ΚωνσταντίνοςΛυκοστράτης,οοποίοςέκανε
τηνκαλύτερηεμφάνισηαπότουςβεροιώτες
και κατατάχθηκεστην 3η θέση,Τσιαλτζού-
δης Βαγγέλης, Κεχαγιάς Συμεών, Χατζηι-

ωαννίδηςΔανιήλ,ΠαζαρτζικλήςΔιονύσης,
ΣιδηρόπουλοςΑθάνασιος, Γκεκόπουλος
Ιωάννης,ΛιακίδηςΔημήτρης, Κιοσέογλου
Σωκράτης,ΤσιαλτζούδηςΓεώργιος.

Σημειώθηκαν συμμετοχές πολύψηλού
επιπέδου,όπωςοΡινιώτηςΤάσοςαπότην
Αθήνα, βασικό στέλεχος της εθνικής ομά-
δαςανδρώνκαιαθλητέςαπότιςάλλεςχώ-
ρεςπουπαλιότερασυμμετείχανμεταχρώ-
ματατωνεθνικώντουςομάδων.

Στη κορυφή της τελικής κατάταξηςβρέ-
θηκεοΡινιώτης,στη2ηθέσηοΚαριοφυλ-
λίδηςΑνέστης από τηνΟρεστιάδα, την 3η
οΛυκοστράτηςΚωνσταντίνος και την4ηο
ΚόνεφαπόΣόφιατηςΒουλγαρίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αθλητές της
Βέροιας είχαν στο σύνολό τους μια καλή
εμφάνισημενίκεςσεένατέτοιουεπιπέδου
διεθνέςτουρνουά.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε η 1η Μουσική βραδιά Ράχης, 
που συνδιοργάνωσαν ο Εθνικός 

Ράχης και η Α.Ε.Π. Βέροιας. Στην εκδήλωση 
τιμήθηκε από τον κ. Ακριβόπουλο Διογένη, 
μέλος των Κληρούχων Ράχης, ο μοναδικός 
αθλητής που εκπροσώπησε την Ελλάδα 
στους χειμερινούς παραολυμπιακούς αγώ-
νες κ. Πετράκης Κωνσταντίνος.

Την μουσική βραδιά τίμησαν με τηνπαρουσία τους ο
Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κ., οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοικ.ΤελληγιαννίδηςΘ.καικ.ΚαρατζιούλαΝ.,οιΑ-
ντιδήμαρχοικ.ΠαπαδόπουλοςΒ.,κ.ΛυκοστράτηςΒ.,οιδη-
μοτικοίσύμβουλοικ.ΠαπαιωάννουΜ.,κ.ΣουμελίδηςΜ.,κ.

ΓουλτίδηςΓ.,οΠρόεδροςκαιηαντιπρόεδροςτουΚ.Α.Π.Α.
Βέροιαςδημοτικοίσύμβουλοι κ.ΔιαμάντηςΣ. και κ. Γαϊτά-
νουΧ.,καθώςκαιηπρόεδροςτουΕμπορικούΣυλλόγουκ.
Τσιπουρίδου–ΠλιάτσικαΑ.

Ηβραδιά κύλησε μεπολύ κέφι και χορόμε την ορχή-
στρατουΛένουΧρήστουκαιστοποντιακόπρόγραμματους
ΤσανασίδηΓ.καιΚωνσταντινίδηΠ.,έωςτιςπρωινέςώρες.

«Ευχαριστούμεαπό καρδιάς τους κατοίκουςΡάχης και
όλουςόσουςμαςτίμησανμετηνπαρουσίατουςκαιστήρι-
ξαντησυνδιοργάνωσητωνσωματείωνμετιςχορηγίεςκαι
τιςπροσφορέςτους.

Σημαντικήηπροσφορά τουΠολιτιστικούΣυλλόγουΡά-
χης,τουΠολιτιστικούΣυλλόγουΑσωμάτωνκαιτουΜορφω-
τικούΣυλλόγουΚομνηνίουστηδιοργάνωση.

Τέλος,έναμεγάλοευχαριστώσεόλουςόσουςπρόσφε-
ραντιςυπηρεσίεςτουςαφιλοκερδώςγιατηνπραγματοποί-
ησητηςβραδιάς»αναφέρουνοιδιοργανωτές.

Πινγκ-Πονγκ

ΣυμμετοχήΑθλητών
απότηΒέροιαστοΔιεθνές
ΑμοιβόμενοGrandPrix

τηςΦλώρινας

Επιτυχημένη η μουσική βραδιά που 
διοργάνωσαν ΑΕΠ Βέροιας και Εθνικός Ράχης

ΤιμήθηκεοΚώσταςΠετράκης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ HANDBALL 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 2018-2019
ΗΔιοικούσαΕπιτροπήτουΓυναικείου τμήματοςHandball τουΑ.Π.Σ.ΦίλιππουΒέ-

ροιαςανακοινώνειτηνκυκλοφορίατωνεισιτηρίωνδιαρκείαςγιατηναγωνιστικήπερίοδο
2018-2019

Καλούμε τοφίλαθλο κοινό τηςπόλης, τουςφίλους τουΗandball, τουςφίλους του
ΓυναικείουHandballκαιτουςφίλουςτουΦίλιππουΒέροιαςνασυνδράμουνστηνπρο-
σπάθειαμας,στηρίζονταςτακορίτσιαμας,αποκτώνταςτοεισιτήριοδιαρκείαςτηςαγω-
νιστικήςπεριόδου2018-2019!

Ελάτεναμεγαλώσουμετηνοικογένειαμας!!!
Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΤΜΗΜΑHANDBALL

ΜΙΑΟΜΑΔΑ...ΜΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ...

Τίτλοι τέλους για την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ σε 
ότι αφορά την χρήση του Δημοτικού 
Σταδίου της πόλης, βάσει συμφω-

νητικού μέχρι το 2023, το οποίο πλέον επι-
στρέφει στον Δήμο Βέροιας. Μάλιστα σήμε-
ρα υπάλληλος του Δήμου άλλαξε τις κλει-
δαριές σε όλες τις πόρτες. Ο Δήμος Βέροιας  
έκανε χρήση της δικαστικής απόφασης για 
διοικητική αποβολή, χωρίς να χρειαστεί να 
προχωρήσει σε νέες αγωγές κατά της ΠΑΕ, 
τώρα που η απόφαση τελεσιδίκησε

Είχεκάνειπροσφυγήστηνδικαιοσύνηγιαταμισθώματα

καιδιεκδίκησε75.000ευρώ,ενώζητούσεκαιτηνδιοικητική
αποβολή τηςΠΑΕαπό το γήπεδο.Δικαιώθηκεπρωτόδικα
καιηΠΑΕαναγκάστηκεκαι έκανεέφεσηκατάτηςαπόφα-
σης.Στηνεκδίκασητηςέφεσηςδενπαραβρέθηκεκαιδικά-
στηκεερήμην.

ΈτσιδενυπάρχειπλέονοφόβοςκαθόδουτηςΠΑΕΒΕ-
ΡΟΙΑστοπρωτάθληματηςΓ΄Εθνικήςκαιελείψειγηπέδου.

Ήτανμίαακόμηπετυχημένηπροσπάθεια τηςδιορισμέ-
νηςαπότοΠρωτοδικείοδιοίκησηςτουΓΑΣΒΕΡΟΙΑ,αφού
ύστερααπόδικήτηςπρωτοβουλία,στησυνάντησημετον
ΔήμαρχοΒέροιαςπριν έναμήνα, έθεσε τοθέμα τηςαπο-
βολήςτηςΠΑΕαπότογήπεδο,κάτιπουβρήκεπολύθετικό
τονΔήμαρχοΚώσταΒοργιαζίδη, ο οποίος  έδωσε εντολή
στονπρόεδροτουΚΑΠΑΣτέργιοΔιαμάντηναπροχωρήσει
άμεσα τις διαδικασίες, κάτι που έγινε τελικά με απόλυτη
επιτυχία.

ΑποβολήτηςΠΑΕΒΕΡΟΙΑ
απότοΔημοτικόΣτάδιο

Αλλάχθηκαν οι κλειδαριές



Mετά από ματς θρίλερ ο Φίλιπ-
πος Βέροιας πανηγυρίζει το 
τρίτο συνεχόμενο και το 11ο 

πρωτάθλημα στην ιστορία του στην 
κατηγορία των παίδων. Στον τελικό 
του final 8, στο κλειστό της Προσο-
τσάνης, η ομάδα της Βέροιας αναδεί-
χθηκε ισόπαλη 28-28 με την ΑΕΚ, σε 
μια αναμέτρηση με σασπένς και πολύ 
πάθος και πήρε τον τίτλο λόγω καλύ-
τερης διαφοράς στα γκολ. Η ομάδα 
του Κύρου Σαράφη που εδώ και χρό-
νια έχει «δουλευτεί» με τον καλύτερο 
τρόπο χάρη στην εμπειρία του τεχνι-
κού πήρε δίκαια έναν ακόμη τίτλο και 
τον πρόσθεσε στη μεγάλη συλλογή 
του ιστορικού Φιλίππου.

Στοπρώτο μέρος οι δύο ομάδες ήταν κοντά
στοσκορμεεναλλαγέςστοπροβάδισμα.Στο28’
ηΑΕΚ ξέφυγεμε τέσσερα γκολ (11-15) εκμεταλ-
λευόμενητιςεπεμβάσειςτουΑσλήκαιτιςεπιθετι-
κέςλύσειςπουέδινεοΚοτσιώνης.ΟΦίλιπποςα-
ντέδρασεεκμεταλλευόμενοςτηνυπεραριθμίααπό
δίλεπτοτηςΑΕΚκαιμείωσεσε14-15γιακλείσει

τοτριαντάλεπτομετηνΑΕΚναέχειπροβάδισμα
δύογκολ(14-16)απότέρματουΜελίσση.

Στο δεύτερο μέρος οΦίλιππος ισοφάρισεσε
16-16παίζοντας επιθετικά   πέρασε  μπροστά
στοσκορ με 20-18στο 39’.Πλέον και ηπαρα-
μικρή λεπτομέρεια είχε τησημασία της.Με δύο
γκολ τουΒεζίρη ηΑΕΚ ισοφάρισεσε 20-20 και
προηγήθηκε με τονΠαπαντωνίου στο 46:20.Ο
Φίλιππος,μετάαπόοκτώλεπτάχωρίςγκολ ισο-
φάρισεμετονΠετρομελίδησε21-21καιπέρασε
μπροστά με 22-21 από γκολ τουΤζωρτζίνηστο
49:54.Αν και μεπαίκτη λιγότερο ηΑΕΚπέρα-
σε μπροστά με δύο γκολ τουΚοτσιώνη, για να
ισοφαρίσει σε 23-23 ο Σαράφηςστο 21:51.Με
τονΚοτσιώνη να συνεχίζει το κρεσέντο και τον
Φίλιππονααστοχείσετετατετ,ηΑΕΚξέφυγεκαι
πάλι με δύο γκολ (23-25)στο 54’ και έχασε την
ευκαιρίανααυξήσειτηδιαφοράαπόδύοάστοχα
τετατεττουΚοβάνη.

ΟΦίλιπποςμείωσεστο γκολμε τονΤζωρτζί-
νηστο56:00γιανααπαντήσειοΚαρράςμεένα
εκπληκτικόσουτστο 56:40.ΟΣαράφηςμείωσε
σε 25-26, ο Βεζίρης έδωσε και πάλι διαφορά
δύο γκολ, αλλάοΣαράφηςμείωσεσε26-27στο
58:30βάζονταςτοματςστηνκόψητουξυραφιού.
Στο 59:00 μετά από άστοχο σουτ τουΒεζίρη ο

Παπαγιάννηςπέτυχεέναυπέροχογκολ
στον αιφνιδιασμό και 52 δεύτεραπριν
το τέλοςοΑλέξανδροςΚοτελίδας ζήτη-
σε τάιμάουτ.Στο59:24ηΑΕΚκέρδισε
πέναλτι και δίλεπτο στον Σαράφη, ο
Κοτσιώνης έκανε το27-28καιοΚύρος
Σαράφης ζήτησε τάιμ άουτ στο 59:35
για νασχεδιάσει την τελευταία επίθεση
τουΦιλίππου. Στο 59:49 χρεώθηκε με
δίλεπτο οΠρωτέκδικος οΚαρανάτσιος
ισοφάρισεσε28-28στο59:55ηκόρνα
της λήξης βρήκε τη μπάλα από σουτ
τουΚοτσιώνηστον αέραπρινπεράσει
τη γραμμή του τέρματος τουΦιλίππου,
μετουςπαίκτεςτηςβεροιώτικηςομάδας
ναξεσπούνσεπανηγυρισμούς.

Ταπεντάλεπτα: 3-2, 4-4, 6-8, 8-10,
10-13, 14-16 (ημχ), 16-17, 20-20, 20-
20,22-22,23-25,28-28.

Φίλιππος (Σαράφης): Χουδαβέρδο-
γλου 1, Κατσαβός, Βασιλειάδης, Σα-
ράφης 10, Μπογιατζής,Λυκοστράτης,
Πετρομελίδης1,Καρανάτσιος1,Στεφα-
νόπουλος,Πελέκης, Στανκίδης, Καρα-
γιοβάνης4,Τζωρτζίνης8,Παπαγιάννης

3,Νιώπας,Ζαμάνης.
ΑΕΚ (Κοτελίδας):Πρωτέκδικος,Αθα-

νασάκος1,Μελίσσης1,Ασλής,Κοβάνης
1,Στάθης4,Κοτσιώνης11,Βούλγαρης,
Βασιλείου,Καρράς4,Τσαμποδήμος,Πα-
παντωνίου1,Βεζίρης5,Παππάς,Σιγά-
λος,Ρούτσιας.

Διαιτητές:Νάσκος–Φωτακίδης.Δίλε-
πτα:4-5.Πέναλτι4/5–3/4.

Οιδιαιτητέςέγραψαν
στοφύλλοαγώνα

«Μετά τη λήξη του αγώναοπροπο-
νητήςτηςΒ’ομάδας(ΑΕΚ)ΚοτελίδαςΑ-
λέξανδροςαπευθύνθηκεστουςδιαιτητές
με τηφράση «είστε άχρηστοι». Επίσης
οσυνοδός τηςΑΕΚΒασιλακάκηςΑντώ-
νιοςαπευθύνθηκεστουςδιαιτητέςμε τη
φράση«νασαςδώσουμεμίαφανέλατου
Φιλίππου».Επίσηςαπευθύνθηκεστους
διαιτητέςλέγοντάςτουςότι«τελειώσατε»
καιέκανετηχαρακτηριστικήκίνησημετο
χέριτουμπροστάαπότολαιμότου.

CMYK
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Παιδικό F8
ΠρωταθλητήςοΦίλιπποςΒέροιαςπαράτο28-28μετηνΑΕΚ!

MVP ο Σωτήρης Σαράφης και καλύτερο δεξί ίντερ
και Νίκος Τζωρτζίνης καλύτερο δεξί εξτρέμ

Ο Σωτήρης Σαράφης που αναδείχθηκε MVP 
του πρωταθλήματος και καλύτερο δεξί ίντερ

Ο Νίκος Τζωρτζίνης καλύτερο δεξί εξτρέμ
του Τουρνουά
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ΣΧΟ Βέροιας

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΩ (2033μ)

Η Μοναστική Πολιτεία 
του Αγίου Όρους, το 
«Περιβόλι της Πανα-

γίας» καταλαμβάνει το σύνο-
λο της έκτασης του τρίτου 
ποδιού της Χαλκιδικής, της 
χερσονήσου του Άθω. Το 
1988 το Άγιο Όρος χαρακτη-
ρίστηκε από την UNESCO 
Μνημείο της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα 
του Ελληνικού κράτους με 
πρωτεύουσα τις Καρυές και 
περιλαμβάνει τις είκοσι Ιερές 
Μονές και τα συγκροτήματα 
κτιρίων (σκήτες, καθίσματα, 
κελιά) τα οποία υπάγονται 
στις Μονές, διάσπαρτα σε 
όλη την έκταση της χερσονή-
σου. Ο πληθυσμός του Αγίου 
Όρους είναι περιπου 2500 
ορθόδοξοι μοναχοί.

ΜΟΝΗΜΕΓΙΣΤΗΣΛΑΥΡΑΣ
Η ιστορία τουΜοναχισμού στοΆγιο

Όρος, από την ίδρυση της ΙεράςΜονής
ΜεγίστηςΛαύρας έως και τις αρχές του
20ου αιώνα υπήρξε πολυτάραχη, απο-
τυπώνοντας όλες τις θρησκευτικές και
γεωπολιτικές εξελίξεις της ευρύτερηςπε-
ριοχής. Προπύργιο τηςΟρθοδοξίας και
σημείο αναφοράς για όλους τουςΟρθό-
δοξουςΧριστιανούς του κόσμου, αποτε-
λεί σήμερα Ιερόπροορισμό γιαπλήθος
προσκυνητών ειδικά από τα κράτη της
πρώηνΑνατολικής Ευρώπης.  Στο Ό-
ρος ισχύει το Γρηγοριανό Ημερολόγιο
που σημαίνει διαφορά 13 ημερών από
την τρέχουσα ημερομηνία ενώ τα ρολό-
για έχουν διαφοράπερίπου τρειςώρες.
Οι πόρτες τωνΜονών και των Σκητών
κλείνουνμε τηδύση τουΉλιου και καλό
είναιοιεπισκέπτεςναέχουνφροντίσεινα
φτάσουνστονπροορισμότουςγιαναμη
βρεθούνεκτόςτειχών!

Άθως
Στο ιδιαίτερααπόκρημνο νότιο τμήμα

τηςΧερσονήσουδεσπόζει ο επιβλητικός
ορεινός

ΚΟΡΥΦΗΑΘΩΣ2033μ
όγκος και η κωνική κορυφή τουΆθω

(2033μ).ΑπόμακριάοΆθωςμοιάζεινα
ξεφυτρώνειμέσααπότηθάλασσακαιοι

απότομες ορθοπλαγιές του χάνονταιστα
βάθη τουΑιγαίου. Σε μικρή απόσταση
απότιςακτέςτουΆθωβρίσκεταιένααπό
ταβαθύτερασημείατουΑιγαίουμεβάθος
1500μέτρων.Λόγωτουσχήματοςκαιτης
θέσης του οΆθως έχει ευμετάβλητο και
απρόβλεπτομικροκλίμα και συχνοί είναι
οιθυελλώδειςβορειοδυτικοίάνεμοικαιοι
μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
ακόμη και στους καλοκαιρινούς μήνες,
ενώ το χειμώνα είναι άφθονες οι χιονο-
πτώσεις.

Άβατον
Ηπρόσβαση στοΆγιοΌρος γίνεται

αποκλειστικάμέσωθαλάσσηςαπότη Ιε-
ρισσώήτηνΟυρανούπολη,μετηνπροϋ-
πόθεσηβέβαιαναμηνείναιοεπισκέπτης
γένους θηλυκού. ΣτοΆγιοΌρος απαγο-
ρεύεται, μεποινήφυλάκισης, η είσοδος
των γυναικών, το λεγόμενο «άβατον».
Δικαιωματικά,ημόνηγυναίκαπουτιμάται
και ηπαρουσία της επιτρέπεται, είναι η
Παναγία η οποία προστατεύει τοΆγιο
Όρος.Το γεγονός της απαγόρευσης της
εισόδου των γυναικών έχει οδηγήσει σε
έντονες αντιπαραθέσεις, ιδιαίτερα στα
πλαίσια τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης, όμως
η ισχυρήπαράδοση αιώνων δε δείχνει
προςτοπαρόνναμεταβάλεται.

ΌροςΆγιο,ΠολιτείαΑνθρώπων
ΑΘΩΣ:ΑΓΙΟΟΡΟΣ2018
Υπάρχουνπολλοίλόγοιγιαναεπισκε-

φθείκανείς τοΆγιοΌρος,γιαθρησκευτι-
κούς λόγουςήπροσκύνημα, γιααρχαιο-
λογικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες, για
τημελέτητης ιστορίαςκαι τηςαρχιτεκτο-
νικής του Βυζαντίου  ή για φυσιολατρι-
κoύςκαιτουριστικούςλόγους.

Οκαθέναςθαβρειαυτόπουαναζητά.
Έχοντας όμως τις αισθήσεις τεταμένες
καιτομυαλόανοιχτό,ηεμπειρίατηςεπί-
σκεψηςστοΆγιοΌροςαποκτά ιδιαίτερο
νόημαπου δεν περιγράφεται πάντα με
λόγια.

Ημέραπρώτη
Για την έισοδο στοΆγιοΌρος είναι

απαραίτητο, εκτόςαπό την ταυτότητανα
έχειοεπισκέπτηςμαζίτουτοδιαμονητή-
ριο.ΤοεκδίδειηΙεράΕπιστασίαγιαπερι-
ορισμένοαριθμόκαιγιαμέγιστοτέσσερις
ημέρες,καιαποτελείτο«διαβατήριο»για
τημετακίνησηκαιτηδιαμονήστιςΜονές
καιτιςΣκήτεςτουΌρους.

Ι.Μ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Μετά την επιβίβαση στο λιμάνι της

Ουρανούπολης, το ταχύπλοοπέρασε το
κεντρικόλιμάνι τουΌρους, τηΔάφνηκαι
έφτασεστοναρσανά(λιμανάκι)τηςΙεράς
ΜονήςΔιονυσίου, τηνπρώτηστάση της

διαδρομήςμας. Η ΙεράΜονήΔιονυσίου
δεσπόζει επιβλητική,σανφρούριο, στην
κορυφή ενός βράχου ύψους 70 μέτρων
πάνω από τη θάλασσα. ΙσχυρήΜονή,
5η στην ιεραρχία τουΌρους, ιδρύθηκε
το1362.Εκείβρίσκεταικαιηαρχαιότερη
εικόνα τουΑγίου Όρους, η εικόνα της
Παναγίας τουΑκαθίστου. Σύμφωνα με
την παράδοση, ο Πατριάρχης Σέργιος
κρατούσετηνεικόνααυτήότανέψαλετο
624τονΑκάθιστοΎμνοωςεπίκλησηβο-
ήθειαςστηνΠαναγία κατά τηνπολιορκία
τηςΚωσταντινούποληςαπότουςΑβαρο-
σλάβους.Εκπληκτικές είναι οι τοιχογρα-
φίες τηςΑποκάλυψης του Ιωάννη που
κοσμούντηνείσοδοτηςτράπεζας(χώρος
εστίασης μοναχών).Αν και η επίσκεψή
μαςήτανσύντομη,ηφιλοξενίαστηνΜο-
νήήτανιδιαίτεραθερμή.

Αμέσωςμετά τηΜονή ξεκινά, με κα-
τευθυνση νότια, ένα απότομο μονοπάτι
μίαςπερίπουώρας,ομοναδικόςχερσαί-
ος δρόμοςπου ενώνει τηνΜονήΔιονυ-
σίου με τηνΜονήΠαύλου.Το μονοπάτι
καταλήγειστηνπαραλίακάτωαπότηΜο-
νήόπουηεικόναείναιπολύδιαφορετική
από ό,τι θαπερίμενε κανείς στοΌρος:
τεράστιαέργαγιατηδημιουργίακαλλιερ-
γήσιμωνεκτάσεωνέχουνμετατρέψειόλη
την περιοχή σε απέραντο, σκονισμένο
απόταβαρέαοχήματαεργοτάξιο.

Μετάαπόσύντομοδιάλειμμαπήραμε
τομονοπάτιμεκατεύθυνσητηΣκήτητης
ΑγίαςΆνναςπου θα ήταν και η πρώτη
μας διανυκτέρευσηστοΌρος.Το μονο-
πάτι δυόμισηπερίπουωρών,στηναρχή
κινείται σε χαμηλό ύψος κοντά στη θά-
λασσααλλά,μετάτηνΝέαΣκήτη,γίνεται
απότομα ανηφορικό και δύσκολο.  Το
Κυριακό (κεντρικός Ναός) της Σκήτης,
τηςμεγαλύτερηςστοΌρος, βρίσκεταισε
υψόμετρο300μέτρωνέχονταςεκπληκτι-
κήθέα.ΣτοναόφυλάσσονταιπολλάΙερά
κειμήλιαμεπολυτιμότερο τολείψανο της
ΑγίαςΆννας,μητέραςτηςΠαναγίας.

ΙΜΔΙΟΝΥΣΙΟΥ–ΑΓ.ΑΝΝΑ
Ημέραδεύτερη
Το ξημέρωμα μας βρήκε στο μονο-

πάτι!!!
Η αναχώρηση ήταν στις πέντε τα

ξημερώματα, αμέσως μόλις άνοιξαν οι
πόρτεςτηςΣκήτης.Ηημέραθαήταν ιδι-
αίτερα δύσκολη αφούπροορισμός μας
είναιηκορυφήτουΆθω(2033μ).Ηυψο-
μετρικήδιαφοράπουθαπρέπεινακαλυ-
φθείμεβάροςσακιδίων16-17κιλώνήταν
περίπου1700μέτρα.ΟΆθωςείναι ίσως
το μοναδικό βουνόπου για να ανεβείς
στηνκορυφή τουξεκινάςσχεδόναπό το
επίπεδο τηςθάλασσας.Σταθμόςμαςκαι
προορισμόςγιαδιανυκτέρευση,η εκκλη-

σία –καταφύγιο τηςΠαναγίαςστα 1500
μέτρα. Εκεί θαστήναμε τις σκηνές μας
για αυτονομία γιατί οιπληροφορίες δεν
ήταν ιδιαίτερα κολακευτικές για τις συν-
θήκεςπου επικρατούσανστο εσωτερικό
τουκαταφυγίου.

Η διαδρομή ξεκίνησε σε ιδιαίτερα
δύσκολο, ανηφορικό μονοπάτι, ίσως το
δυσκολότερο τουΑγίουΌρους.Μετά α-
πό δύοώρες κοπιαστικής ανηφόρας με
στάσηστο εκπληκτικό σημείοπου είναι
στημένοςέναςσταυρόςμεγάλωνδιαστά-
σεων,φτάσαμεσεέναπλάτωμαστα880
μέτραυψόμετρο.Εκείγίνεταιοτελευταίος
ανεφοδιασμόςμενερόγια24ώρεςπριν
τηνκορυφή.Τοσημείοαυτόπουλέγεται
Σταυρός, είναι και το κεντρικό σταυρο-
δρόμιόλωντωνμονοπατιών:τοέναοδη-
γείστηνκορυφή,τοδεύτεροστηΜεγίστη
Λαύρα, το τρίτο στην Κερασιά και στις
Σκήτες τουνοτιότερουάκρου τηςχερσο-
νήσουκαιτοτέταρτοστηνΑγίαΆννα.

ΤΟΑΝΗΦΟΡΙΚΟΜΟΝΟΠΑΤΙΜΕΕ-
ΛΑΧΙΣΤΗΣΚΙΑ

ΤομονοπάτιωςτηνΠαναγίαήτανδύ-
σβατο και ανηφορικό και η αφόρητη ζέ-
στησεσυνδυασμόμεταχιλιάδεςέντομα
που κυριολεκτικά μας κυνηγούσαν έκα-
ναν τη διαδρομή ακόμηπιο κοπιαστική.
Τελικάφτάσαμε εξουθενωμένοι στηΠα-
ναγίαπου είναι χτισμένησεσημείοπου
κόβει τηνανάσα.Απέναντί μας τα νησιά
τουΑιγαίου καιπίσωμας η απόκρημνη
κορυφήτουΆθω.

ΤΑΑΝΤΙΣΚΗΝΑΜΑΣΕΞΩΑΠΟΤΟ
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΤΗΣΠΑΝΑΓΙΑΣ

Το απόγευμα μεταφέροντας μόνο τα
απαραίτητα ξεκινήσαμε για την κορυφή.
Τομονοπάτιευδιάκριτοκαιασφαλές,μάς
οδήγησε σε μιάμισηώρα στην κορυφή
τουΆθω (2033μ). Εκεί βρίσκεται το εκ-
κλησάκι τηςΜεταμορφώσεως τουΣωτή-
ραπουπρόσφατα ανακατασκευάστηκε
δίνοντας την δυνατότητα της διαμονής
στον αύλειο χώρο.Δεν υπάρχουν λόγια
που να περιγράφουν τη μοναδική θέα
από την κορυφή, τα χρώματα και τις ει-
κόνεςπουμαςγέμιζαν.ΤανησιάΘάσος,
Σαμοθράκη,Λήμνος,οιΣποράδες,οιχερ-
σόνησοιτηςΧαλκιδικήςόλαέτοιμανατα
αγγίξειςανάπλωνεςτοχέρισου!

ΗΟΜΑΔΑΣΤΗΝΚΟΡΥΦΗΜΕΦΟ-
ΝΤΟΤΗΣΙΘΩΝΙΑ

ΗΘΕΑΑΠΟΤΗΝΚΟΡΥΦΗΑΠΟΖΗ-
ΜΙΩΝΕΙΤΗΝΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Πριν τηδύσητουήλιου, επιστρέψαμε
στη βάση μας.Πλήθος απόπροσκυνη-
τές,αποκλειστικάσχεδόνσλαβικήςκατα-
γωγήςείχανκαταλύσει(καικατακλύσειμε
απίστευτη ποσότητα σκουπιδιών) στην
Παναγίαμεσκοπότηνάνοδοστηνκορυ-
φήπριντηνανατολή.

Ημέρατρίτη
ΣΗΜΑΝΣΗΚΑΤΑΜΗΚΟΣΤΗΣΔΙΑ-

ΔΡΟΜΗΣ

Ασφαλώς και ο ύπνοςσεσκηνή έχο-
νταςγύρωσουαυτό το ετερόκλητοπλή-
θοςδενήτανκαιηευκολότερηυπόθεση!
Ξυπνήσαμε σχετικά νωρίς καθώς και η
τρίτηημέρααναμενότανδύσκοληκαιηα-
πότομηκατηφόραήτανεξίσουεπικίνδυνη
και κουραστική.Επιστρέψαμεστοσταυ-
ροδρόμι, ανεφοδιαστήκαμε με νερό και
ακολουθήσαμε το καλογραμμένο μονο-
πάτιγιατηνΙεράΜονήΜεγίστηςΛαύρας
πουαπείχεμαζίμετηνκάθοδοπερίπου
οκτώώρες.

ΣτηΜονήείχαμεόλοτοχρόνογιανα
ξεκουραστούμε, ναπαρακολουθήσουμε
τηναπογευματινήλειτουργίακαινα

ΜΕΓΙΣΤΗΣΛΑΥΡΑΣ
περιδιαβούμε στην μεγαλύτερη και

πρώτηΜονή τουΑγίου Όρους που ι-
δρύθηκε το 963από τονΆγιοΑθανάσιο
τονΑθωνίτη. Οι θαυματουργές εικόνες
της Παναγίας της Κουκουζέλισσας και
τηςΟικονόμισσας, τα πανύψηλα τείχη,
ο εντυπωσιακός ναός με τοιχογραφίες
του Νικηφόρου Φωκά και του Ιωάννη
Τσιμισκή, που ήταν και οι κτήτορες της
Μονής, τοπλήθος των  ΙερώνΛειψάνων
καιΚειμηλίων και η τεράστια βιβλιοθήκη
με χρυσόβουλακαι τις υπογραφέςΑυτο-
κρατόρων μεταφέρουν τονπροσκυνητή
στοΒυζάντιο.Οιψαλμωδίεςκαιτοτυπικό
της λειτουργίας υποβάλουν και καθηλώ-
νουντοχρόνο.

Ημέρατέταρτη
ΚΑΡΥΕΣ
Τομικρό λεωφορείο μάς μετέφερε το

πρωίαπότηΜονήτηςΜεγίστηςΛαύρας
στις Καρυές. Η διαδρομή ήταν μια ευ-
καιρία για να δούμε -έστωπίσωαπό το
παράθυρο-τοτοπίοτηςβορειανατολικής
ακτής τουΌρους, τονΜυλοπόταμο με
τα περίφημα αμπέλια του και την Ιερά
Μονή Ιβήρων.Με μια μικρή στάση στο
Αγίασμα τουΑγίουΑθανασίουφτάσαμε
στιςΚαρυέςσεμίαώρα.ΑπότιςΚαρυές
θαπαίρναμετολεωφορείογιατηΔάφνη,
το επίνειο και κεντρικό λιμάνι τουΌρους
κι από εκεί θα επιστρέφαμεστον…έξω
κόσμο. Στις λίγεςώρεςπαραμονής μας
στιςΚαρυέςπρολάβαμεναεπισκεφθούμε
τοΠρωτάτο,τηνΙεράΜονήΚουτλουμου-
σίου και την εντυπωσιακή σε μέγεθος
ΣκήτητουΑγίουΑνδρέα(Σαράι).

Απότοκατάστρωμαστοκαράβιτηςε-
πιστροφήςείδαμεαπόάλληοπτικήγωνία
τιςπαραθαλάσσιεςΜονές τουΠαντελεή-
μονος,τουΞενοφώντοςκαιτουΔοχειαρί-
ουκαθώςκαιτονπύργοτουαρσανάτης
ΜονήςΖωγράφου.

ΤοκαράβιέφτασεστηνΟυρανούπολη.
ΤοπροσκύνημαστοΆγιοΌρος και η

δύσκοληανάβασηστηνκορυφήτουΆθω
προκαλούν μοναδικά συναισθήματα σε
αυτούςπουτοβιώνουν.Καιπερισσότερο
ότανμοιράζεσαι την κοινήαυτή εμπειρία
μεανθρώπουςπουαξίζουννακάνειςένα
τέτοιοταξίδιμαζίτους!
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Κατατέθηκε στο ΣτΕ αίτηση 
ακύρωσης της Συμφωνίας 

των Πρεσπών
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολι-

τιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και 
13 Παμμακεδονικές Ενώσεις Απόδη-
μων Μακεδόνων, προσέφυγαν στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας, με αί-
τηση ακύρωσης της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, που υπογράφηκε στις 17 
Ιουνίου 2018 μεταξύ των υπουργών 
Εξωτερικών της Ελλάδος και της π-
ΓΔΜ.

Με την αίτησή τους ζητούν να α-
κυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, 
επειδή παραβιάζει το άρθρο 27 του 
Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο, 
πριν την υπογραφή της συμφωνίας, 
απαιτείται προηγούμενη ψήφισή του από τη Βουλή, με αυξημένη μάλιστα πλειοψηφία, όπως επίσης 
παραβιάσθηκε η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, του άρθρου 1 παρ. 3 Σ, επειδή υπογράφηκε παρά 
την αντίθεση σύσσωμου του ελληνικού λαού στην οποιαδήποτε παραχώρηση ονόματος, χωρίς 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος, αλλά παραβιάσθηκε και η αρχή της δεδηλωμένης για το θέμα της πα-
ραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας, όπως παραβιάστηκαν και άλλες συνταγματικές αρχές.

Την άμεση παρέμ-
βαση -χωρίς προη-
γούμενη έγκληση- της 
Εισαγγελίας του Αρείου 
Πάγου προκάλεσαν οι 
καταγγελίες περί απει-
λών που διατύπωσε ο 
υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Κοτζιάς, κατά τη 
διάρκεια ραδιοφωνικής 
του συνέντευξης.

«Έχω πάρει», εί-
πε στον ραδιοφωνικό 
σταθμό 24/7, «800 επι-
στολές με απειλές κατά 
της ζωής μου και της 
οικογένειάς μου. Έχω 
πάρει κούτες με αίματα 
και με χώματα ποτισμένα με αίμα, σφαίρες. Πού 
είναι ο εισαγγελέας; Μιλάμε για βαριά κακουρ-
γήματα στα οποία δεν βλέπω κανείς να αντιδρά. 
Βρήκα τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις και τα ονό-
ματα ανθρώπων που με απειλούν τηλεφωνικά. 
Οι αρχές κάνουν απλώς συστάσεις. Όλο αυτό 
θυμίζει την περίοδο ‘63-’65. Έχουμε εκτροπή σε 
ρητορική μίσους. Έχετε δει κανέναν εισαγγελέα 

να ενοχλείται;», διερωτήθηκε.
Μετά από αυτό, η Εισαγγελία του Ανώτατου 

Δικαστηρίου διαβίβασε τα σχετικά δημοσιεύμα-
τα στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών 
διατάσσοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν 
διαπραχθεί τυχόν αξιόποινες πράξεις εκτός α-
πό αυτή της απειλής για την οποία απαιτείται 
έγκληση.

Στους λογαριασμούς των δι-
καιούχων κατατέθηκαν από το 
υπουργείο Οικονομικών τα χρή-
ματα από το επίδομα πετρελαί-
ου θέρμανσης για την δεύτερη 
φουρνιά πληρωμών για το 2018

Η πληρωμή του επιδόματος 
αφορά αιτήσεις που υποβλήθη-
καν στο taxisnet κατά το χρονικό 
διάστημα από 16η Ιανουαρίου 
έως 31 Μαΐου 2018 και το ποσό 
που δικαιούνται οι αιτούντες είναι 
βάσει των πραγματοποιηθεισών 
αγορών του πετρελαίου θέρμαν-
σης.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη πληρωμή έγινε 
στις 30/1/2018 για τις αιτήσεις που είχαν υπο-
βληθεί μέχρι της 15 Ιανουαρίου 2018.

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 
0,125€ για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαί-

ου εσωτερικής καύσης θέρμανσης δηλαδή στο 
μισό από το ύψος του επιδόματος του 2016-17.

Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος α-
φορά τις αγορές από 15 Οκτωβρίου 2017 μέχρι 
και την 30 Απριλίου 2018 μετά από σχετική 
αίτηση που υποβάλλεται μέχρι 31 Μαΐου 2018.

Από το Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων ανακοινώνεται 
ότι οι βαθμολογίες των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων 
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προγραμ-
ματίζεται να ανακοινωθούν 
σήμερα Παρασκευή 29-6-
2018, μετά τις 13:00 σε ό-
λα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της 
χώρας.

Διευκρινίζεται ότι οι κα-
ταστάσεις που θα αναρ-
τηθούν στα Λύκεια για τις 
πανελλήνιες 2018 θα περι-
έχουν μόνο τον κωδικό κά-
θε υποψηφίου και τα βαθ-
μολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα 
και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Ταυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν 
να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσε-

λίδα http://results.it.minedu.gov.gr πλη-
κτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και 
τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, 
το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του 
υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτή-
ρες.

Στις 11,5 πο-
σοστ ια ί ες  μο -
νάδες  (12 ,5% 
μ ε  α ν α γ ω γ ή ) 
διευρύνεται η δι-
αφορά της Νέας 
Δημοκρατίας α-
πό τον ΣΥΡΙΖΑ, 
σύμφωνα με τα 
ευρήματα της δη-
μοσκόπηση της 
PULSE για λογα-
ριασμό του ΣΚΑΪ.

Η συμφωνία 
των Πρεσπών με 
την ΠΓΔΜ δρα 
καταλυτικά στις 
επιλογές των ψη-
φοφόρων καθώς 
-όπως προκύπτει 
από την παρού-
σα μέτρηση- α-
πορρίπτεται από μεγάλο μέρος των εκλογέων.

Αρνητικά κρίνει η πλειονότητα των ψηφοφόρων 
και τη συμφωνία του Eurogroup της 21ης Ιουνίου.

Πρόθεση ψήφου
Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προη-

γείται συγκεντρώνοντας το 31% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 
που επιλέγεται από το 19,5%.

Χρυσή Αυγή και ΚΙΝΑΛ καταγράφουν από 6,5%, 
ενώ το ΚΚΕ 5,5%.

Κάτω από το όριο του 3% η Ένωση Κεντρώων 
με 2% και οι ΑΝΕΛ με 1,5%.

Ελληνική Λύση,  ΛΑΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ και Πλεύση 
Ελευθερίας συγκεντρώνουν από 1%.

Στην πρόθεση ψήφου (με αναγωγή) η ΝΔ κατα-
γράφει 34% έναντι 21,5% του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Στην παράσταση νίκης η διαφορά μεταξύ της 
ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ διευρύνεται στις 35 ποσοστιαίες 
μονάδες με 58% για τη ΝΔ και 23% για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 33% και ο Αλέξης 
Τσίπρας 23%. «Κανένας» λέει το 37%.

Αναφορικά με τη συσπείρωση των κομμάτων, ο 
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται χαμηλά με μόλις 50%, με το 18% 
των ψηφοφόρων του το 2015 να επιλέγουν τώρα 
τη ΝΔ.

Η ΝΔ έχει συσπείρωση που φτάνει το 84%.

Σκοπιανό
Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών, το 

62% των ερωτηθέντων την αξιολογεί αρνητικά (48% 
σίγουρα αρνητικά και 14% μάλλον αρνητικά), ενώ 
το 27% των πολιτών την κρίνει θετικά (15% σίγουρα 
θετικά και 12% μάλλον θετικά).

Οι πολίτες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου του 2015 εμφανίζονται διχασμένοι.

Το 34% αξιολογεί σίγουρα θετικά τη συμφωνία, 
το 17% μάλλον θετικά, το 13% μάλλον αρνητικά, το 
27% σίγουρα αρνητικά.

Αντίθετα η πλειονότητα των ψηφοφόρων της ΝΔ 
στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 αντιτίθεται 
στη συμφωνία.

Το 70% αξιολογεί τη συμφωνία σίγουρα αρνη-
τικά, το 16% μάλλον αρνητικά, από 5% σίγουρα 
αρνητικά και μάλλον θετικά.

Εurogroup
Αναφορικά με τη συμφωνία του Eurogroup, το 

49% την κρίνει αρνητικά (σίγουρα αρνητικά το 24%, 
μάλλον αρνητικά το 25%), ενώ το 37% την κρίνει 
θετικά (μάλλον θετικά 27% και 10% σίγουρα θετικά).

Εκλογές
Το 51% των ερωτώμενων εκτιμά ότι οι επόμενες 

βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στο πρώτο 
(ποσοστό 25%) ή στο δεύτερο εξάμηνο του 2019 
(26%), ενώ 38% εκτιμά ότι θα γίνουν εντός του 
έτους.

Δημοσκόπηση: Στις 12,5 μονάδες 
η διαφορά ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για 
τις καταγγελίες Κοτζιά- «Μου έχουν 
στείλει κούτες με αίμα και σφαίρες»

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2018: 
Πιστώθηκε η δεύτερη πληρωμή

Πανελλήνιες 2018: Τι ώρα πού και 
πως θα δείτε τους βαθμούς σας 



Δευτέρα9/7Ιταλία,Σικελία
La scomparsa diPatò,  ΣκηνοθεσίαMortelliti

Rocco
Παίζουν:MaurizioCasagrande,NinoFrassica,

NeriMarcorè, RobertoHerlitzka, Flavio Bucci,
SimonaMarchini

Δραματική.Ιταλία2012/105΄
Γλώσσα:ιταλικά.Υπότιτλοι:αγγλικά

Tρίτη10/7Αργεντινή
Kamchatka (Αργεντινή, 2002, 104΄) του

MarceloPiñaμετουςRicardoDarín,CeciliaRoth,
HéctorAlterio, FernandaMistral, TomásFonzi,
MonicaScapparone,Milton de laCanal,Matías
del Pozo, EvelynDominguez, Leticia Bredice,
Nicolas Cantafio , Gabriel Galindez , Maria
Socas,JuanCarrasco,DemianBugalloValentine
Neighborhood,OscarFerrigno,AlbertoSilva.

Τετάρτη11/7Αργεντινή
Bar “ElChino” (Μπαρ “ElChino”) (Αργεντινή,

2003,100΄)deDanielBurak,conBoyOlmi,Jimena
LaTorre, JoséSacristán, JuanPabloBaillinou,
ErnestoLarrese,LucasSantaAnayotros.

Πέμπτη12/7Ιταλία
GliamicidelbarMargherita,ΣκηνοθεσίαAvatiPupi

Παρασκευή13/7Ιταλία
Scialla,BruniFrancesco
Σκηνοθεσία:FrancescoBruni
Σενάριο:FrancescoBruni
Φωτογραφία:ArnaldoCatinari
Μουσική:AmirIssaa
Παίζουν: Barbora Bobulova, Fabr iz io

Benitivoglio,FilippoScicchitano
Παραγωγή:IBC,Rai.
Βραβεία
-ΦεστιβάλΚινηματογράφουτηςΒενετίας68(1)
-SilverΚορδέλες(6)
--DaviddiDonatello(8)

-ΤοsoundtrackτηςταινίαςτιμήθηκεμετοΒρα-
βείοΝεανικούΚινηματογράφου.

Σάββατο14/7Ιταλία
Nessuno  m i  può  g iud i ca re ,  B runo

Massimiliano
Σενάριο: Massimiliano Bruno, Edoardo

Falcone,conlacollaborazionediFaustoBrizzi
Παίζουν οι ηθοποιοί: PaolaCortellesi, Raoul

Bova,RoccoPapaleo
Είδος:Κωμωδία
Διάρκεια:94΄
Italia2011
Η ταινίαπροβάλλεται στα ιταλικά με ελληνι-

κούςυπότιτλους

Κυριακή15/7Ιταλία
Unasconfinatagiovinezza,PupiAvati
Ένα ζευγάρι ζει μια γαλήνια κι ευτυχισμένη

ζωήγια25χρόνια.Μιαασθένεια,όμως,μετηνο-
ποίαέρχονταιαντιμέτωποι,επηρεάζειόλοκαιπιο

σοβαρά την επαγγελματική και οικογενειακή
τουςζωή.

Σενάριο-Σκηνοθεσία:PupiAvati
Παίζουν:FabrizioBentivoglio, FrancescaNeri,

SerenaGrandi…
Δράμα/2010/98′

Δευτέρα16/7Ιταλία
E’statoilfiglio,DanieleCipri
ΑπότομυθιστόρηματουRobertoAlajmo
Σενάριο:DanieleCipri,MassimoGaudioso
Σκηνοθεσία:DanieleCipri
Μουσική:CarloCrivelli
Μοντάζ:FrancescaCalvelli
Παίζουν: Τόνι Σερβίλλο, Giselda Volodi,

AlfredoCastro,AuroraQuattrocchi.
HταινίαγυρίστηκεστοΜπρίντιζι,Απουλία.
Η ταινίασυμμετείχεστα:ΦεστιβάλΚινηματο-

γράφουτηςΒενετίας,ΦεστιβάλΚινηματογράφου
τηςΒενετίας,ΦεστιβάλΙταλικούΚινηματογράφου

Villerupt,ΔιεθνέςΦεστιβάλΚινηματογράφουLes
Arcs,ΔιεθνέςΦεστιβάλΚινηματογράφουτουΜαϊ-
άμι,FestivaldelCinemaItalianoΤόκιο.

Διάρκεια:93΄
1ηπροβολήΙταλία:27Σεπτεμβρίου2012
Μαύρηκωμωδία.

Τρίτη17/7Ιταλία
IlpapàdiGiovanna,PupiAvati
Συγγραφέας/είς:ΠούπιΑβάντι,ΑντόνιοΑβάτι
Σκηνοθεσία:
ΠούπιΑβάντι
Πρωταγωνιστούν:
Φρανσέσκα Νέρι,Άλμπα Ρόχρατσερ, Σίλιο

Ορλάντο,ΕτζιοΓκρέτζιο,ΣερέναΓκράντι,Βαλέρια
Μπιλέλιο, ΣάντροΝτορι, Ρίτα Καρλίνι,Αντόνιο
Πίσου,ΕντοάρντοΡομάνο,ΛορέναΜίλερ,Κιάρα
ΖάνιΔιάρκεια:104

Είδος:Δράμα,Ιστορική,Πολεμική

Τετάρτη18/7Ισπανία
Λουλούδια * (Ισπανία, 2014, 100’) τωνΧοσέ

ΜάριΓκοενάγακαιΧονΓκαράνιομε τουςΝαγκόρε
Αρανμπούρου. Ιτσίαρ Ιτούνιο, ΙτσίαεΑϊσπούρου,
ΧοσέανΜπενγκοετσέα,ΕγκόιτςΛάσα,ΆνεΓκαμπα-
ράιν,ΧοσεΡαμόνΣορόιθ,ΧοτςΜπερασάτεγκι.

Σταβάσκικα, με υποτίτλουςστα ισπανικά και
σταελληνικάΑκατάλληληγιαπαιδιάωςεπτάετών.

Πέμπτη19/7Ισπανία
Τομικρό νησί* (Ισπανία, 2014, 104’) τουΑκ-

μπέρτοΡοντρίγκεθμε τουςΡαούλΑρέβαλο,Χα-
βιέρΓκουτιέρεθ,ΝερέαΜπάρρος,Αντόνιοντελα
Τόρρε, Σάλβα Ρέινα, Χεσούς Κάστρο,Μανόλο
Σόλο,ΧουάνΚάρλοςΒίγιανουέβα,ΧεσούςΚαρ-
ρόθα,ΜερθέδεςΛεόν,ΆνναΤομένο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Κ.Ε.Π.Α.ΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ
ΣεσυνεργασίαμετοΙταλικόΙνστιτούτοκαιτην

ΙταλικήΠρεσβεία,τοΙνστιτούτοΘερβάντεςκαιτις
Πρεσβείες της Ισπανίας και τηςΑργεντινήςστην
Ελλάδα.
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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
Παρασκευή 29-6-2018

13:30-17:30 ΦΥΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ
3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλα-
ξίας)23310-75180

21:00-01:00 + διαν. ΧΕΙ-
ΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡ-
ΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31 (πλα-
τείαΤσερμένι)23310-65770

Κ.Ε.Π.Α.ΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ/«ΘερινόΣινεμά»
στοπάρκο!Είσοδοςελεύθερη!

09/7 - 19/7 ώρα έναρξης: 21:15, πάρκο Αγ. Αναργύρων



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρο μέχρι «Πα-
πάκια», 1ουή2ουορό-

φου, με ασανσέρ, που
ναχρίζειανακαίνισημέ-
χρι 40.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114 τ.μ. στηΝ.Νικομή-

δεια Βέροιας, επιπλω-
μένο, 2ΔΣΛΚWC,περι-
φραγμένο καιπολλά έξ-
τρα.Τιμή 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα επί της οδού Εθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ, 60
τ.μ., με 2 δωμάτια, σα-
λόνι, κουζίνα κ.λπ.Τηλ.:
6974 326873 ώρες

11.00-14.00.
ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-
στημα45 τ.μ.στηνοδό
Κεντρικής τηςΒέροιας,
δίπλα στο Επιμελητή-
ριο, με πατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20στρεμμάτων,ποτιστι-
κό,ΣΑΑΚΒέροιας,περι-
οχήΝησίου.Τηλ.: 6976
688462&2331065745.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5 στρ., στοΛουτρό
Ημαθίας, ποτιστικό, σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.
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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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ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργιανοί
πωλείται οικόπεδο 2 στρ.,
σε πολύ ωραία περιοχή,
μόνο 42.000 ευρώ.Υπάρ-
χειπερίφραξημετοίχοστο
μισό,ωραία θέα, άφθονο

πόσιμονερόκαιευφορότατο
έδαφος.Τηλ.:6934662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα,
διαμπερές, με λίγα κοι-
νόχρηστα. Τηλ.: 23310
24817.

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 65 τ.μ., στο
κέντροτηςΒέροιας,Πά-
ροδοςΜ.Καρακωστή1,
στον α΄ όροφο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C. με μπά-
νιο, δωμάτιο, χωλ-διά-
δρομος,μπαλκόνι.Τηλ.:
6976 688462 & 23310
65745.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα 55
τ.μ.,επιπλωμένη,πολυ-
τελούς κατασκευής σε
οικογενειακή οικοδομή,
2ος όρ., 1ΔΣΛΚ,W.C.,
αποθήκη, αποθήκηστο
υπόγειο, μεγάλα μπαλ-
κόνια, θέα. Τηλ.: 6992
760556&6974142507,

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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ελεύθεροαπό1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοικιά-

ζεταικατάστημα100τ.μ.με
υπόγειομεW.C.Τηλ.:6974
238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε
ξενοδοχείο της Βέροιας με
γνώση βασικώνΑγγλικών.
Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ερ-

γασίαστην κουζίνα εστιατο-
ρίου(λάντζακαιβοηθόςστις
σαλάτες).Μισθός ικανοποιη-
τικός.Τηλ.:2331088018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνέοςγιαβοηθός
λογιστήσε εταιρίαμε γνώση
προγραμμάτωνPC και Γερ-
μανικών.Τηλ.:6986782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο γ ια
deliveryμεδικότουμηχανά-
κι για τοψητοπωλείο ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ.Τηλ.: 6984 472747 κ.
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειροάτομο
για Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
στη Βέροια. Πληροφορίες

στο τηλ.: 23310 25700.Α-
ποστολή βιογραφικών στο
dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργα-
σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΛογιστής/Λο-
γίστρια με τουλάχιστον 5ετή
προϋπηρεσία σε διπλογρα-
φικάβιβλίακαιμεκατηγορία
άδειαςΑ ήΒ απόΒιομηχα-
νικήΕπιχείρηση στηΝάου-
σα.Αποστολή στο e-mail:
anatamark@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως
σερβιτόρα γιαπρωινή-απο-
γευματινή εργασίασε καφε-
νειο-σπορτ καφέ, στηνΠε-
ρικλέους11στηΒέροια,πε-
ριοχήπαλαιάςΜητρόπολης.
Τηλ.:2331505125.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ζητείται άνδραςή

γυναίκα ηλικίας 25-40 ετών
για να εργαστείως υπάλλη-
λοςγραφείου.Προϋποθέσεις
(μεταφορικό μέσο,Αγγλικά,
χρήσηυπολογιστή).Ώρες ε-
πικοινωνίαςΔευτέρα-Παρα-
σκευήαπό19.00-21.00.Τηλ.
επικοινωνίας:6984646358.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη
με έδρα τηνΑλεξάνδρεια α-
ναζητάγιατουποκατάστημα
της στοΔιαβατο γεοπονο ή
τεχνολογογεοπονογιαεργα-
σία με εμπειρίαστην διαχεί-
ριση αγροτικών προϊόντων
και την συντήρηση τους σε
ψυγεία.Τηλ:2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με

όρεξη, υπομονή και αγάπη,
αναλαμβάνει τη φύλαξη και
τη δημιουργικήαπασχόληση
τωνπαιδιώνσας καθώς και
την ανάπτυξη των δεξιοτή-
τωντους.Τηλ.επικοινωνίας:
6973674030.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει ερ-
γασία καθαρισμού σπιτιών
καθώςφροντίδαμικρώνπαι-
διών και ηλικιωμένων.Τηλ.:
6984095883.

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

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
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ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύλαξη
και περιποίηση ηλικιωμένων σε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφει-

ου, σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενοσυσκέψεων, ντουλά-
παμεκλειδαριά (κερασί), ντουλά-
πα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα
σεάριστηκατάσταση.Τηλ.:23310

21210,Κιν.:6978004183.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι,

τραπεζαρία, μπουφές, κρεβατο-
κάμαρα με στρώμα ανατομικό,
ψυγειοκαταψύκτης και πλυντή-
ριο ρούχων, τιμή όλα μαζί 3.000
ευρώ, ελαφρώς μεταχειρισμένα.
Τηλ.:6970019994.

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
45000€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€
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€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταα-
σφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο13000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

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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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε
άριστηκατάστασησε εκπλη-
κτικήτιμή:-Τραπεζαρίαμεέξι
(6)καρέκλες,απόξύλοοξιάς,
χρώμα κερασι, τιμή 260 ευ-
ρώ. -Τριθέσιος και διθέσιος
καναπέςχώμαμωβ τμή150
ευρώ. -Κρεβάτι μονό με το
στρώμα.Τιμή ευκαιρίας για
όλα 400 ευρώ.Πληρ. τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματά-
κιαπροστατευτικά, σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.:
6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρός70ετών

ζητάγνωριμίαμεκυρίααπό
55έως65ετώνγιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητά-
ει κυρία μεσκοπό το γάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς
υποχρεώσειςΖΗΤΑΕΙσοβα-
ρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕλληνικήςαντι-
προσωπείαςWOLKSWAGEN

CANDYBANτου ‘99,πετρέ-
λιο1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000 χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ

έως12/2019,αξία1.500 ευ-
ρώ.Τηλ.:6974876369κ.Α-
πόστολος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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



Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρ-
λέτης, υπέγραψε την Πρόσκληση προς τους 
Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο διάθεσης 95 
εκατ. ευρώ, ώστε το σύνολο των λειτουργού-
ντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρε-
φονηπιακών σταθμών σε ολόκληρη τη χώρα 
να επιχορηγηθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η εναρμόνισή τους με τις προδιαγραφές του 
νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης (Π.Δ. 
99/2017). 

Με την πρόσκληση:
Διατίθενται 95 εκατ. ευρώ στους 325 Δήμους 

για το σύνολο των 1.700 λειτουργούντων δημο-
τικών σταθμών τους

Προβλέπεται κατανομή της χρηματοδότησης 
ανά σταθμό με ανώτατο ύψος τις 50.000 ευρώ

• Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η 
Δεκεμβρίου 2018

• Το πρόγραμμα υλοποιείται έως τη 
31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα 

παράτασης σε περι-
πτώσεις δικαιολογη-
μένων αιτημάτων των 
Δήμων 

Βασικό μέλημα της 
Κυβέρνησης και του 
Υπουργείου Εσωτερι-
κών είναι η εδραίωση 
ενός ολοένα και πιο 
ασφαλούς περιβάλλο-
ντος φιλοξενίας για τα 
βρέφη και τα παιδιά. 
Στη βάση αυτής της 
επιδίωξης, το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, α-
νταποκρινό-
μ ε ν ο  σ τ η ν 
απαίτηση για 
διαρκή βελ-

τίωση των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών προς τους πολίτες και ιδιαίτερα 
προς τα μικρά παιδιά και τους γονείς 
τους,  σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, ε-
ξέδωσε το Προεδρικό 
Διάταγμα 99/2017, με 
το οποίο καθορίζο-
νται οι προϋποθέσεις 
αδειοδότησης και λει-
τουργίας των δημοτι-
κών βρεφικών, παιδι-
κών και βρεφονηπια-
κών σταθμών. 

Με πλήρη επίγνω-
ση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζει η χώρα 
και της επίδρασής τους 
στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, προβλέπεται πε-
νταετές χρονικό περι-

θώριο για τους Δήμους προκειμένου να προ-
σαρμοστούν πλήρως στα όσα ορίζει το Π.Δ. 
99/2017, με προτεραιότητα στα ζητήματα α-
σφάλειας. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε το ποσό 
των 95 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί η 
συλλογική προσπάθεια διαμόρφωσης καλύτε-
ρων όρων για τα βρέφη και τα παιδιά, παρά τις 
οικονομικά αντίξοες συνθήκες. 

Πρόκειται για μία ακόμη συγκεκριμένη πρω-
τοβουλία ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α’ Βαθμού, από την Κυβέρνηση και το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, η οποία εντάσσεται στις συ-
νεχόμενες προσπάθειες εναρμόνισης των κοι-
νωνικών υποδομών με τις σύγχρονες ανάγκες 
και απαιτήσεις.
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P Αυτοί οι Γερμανοί μόλις 
πιάσουν Ρωσία χάνουν τ’ αβγά 
και τα πασχάλια...

P Κανονικά κάθε 27 Ιουνίου θα 
έπρεπε στη χώρα να κάνουμε παρέ-
λαση.

P Αν κρίνω από τις αντιδρά-
σεις μας. Τεράστια εθνική επιτυχία 
η αποτυχία των άλλων.

P Αλλά αυτή είναι η μαγεία του 
ποδοσφαίρου. Άλλοτε να νικά ο Μέσι 
και άλλοτε ο Νεμπεγλέρας.

P Κρίμα να μην είναι η εθνική 
Ελλάδας στο Μουντιάλ της Ρωσί-
ας. Θα ζητούσαμε VAR μέχρι και 
στην προθέρμανσση.

P Να το θυμηθείτε. Όλο τον χει-
μώνα θα έχουμε κωμωδία.

P Τώρα θα τη λένε VARάγκα;

P Κατά τα λοιπά. Ο Σκουρλέ-
της δεν ανησυχεί που έγιναν 152 οι 
βουλευτές, αφού, όπως είπε, η κυ-
βέρνηση έχει εφεδρείες. Χίλιοι κάλοι 
χωρούν.

P Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν φοβούνται 
μην τους πάρει το Ποτάμι.

P Μία είναι η Μάντρα!

P Ο Κουρουμπλής είπε ότι 
στις εκλογές ο Τσίπρας θα πάρει 
την μπουκιά από το στόμα της 
Ν.Δ. Άρα το διακύβευμα είναι η 
μπουκιά.

P Δεν ξέρω αν γίναμε Δανία του 
Νότου, αλλά σίγουρα γίναμε Κολομ-
βία της Ευρώπης.

P Σε έναν χρόνο δολοφονή-

θηκαν τρεις νονοί της νύχτας. Α-
πορία ψάλτου... νυξ!

P Όποιος τη νύχτα περπατεί, 
την επομένη δεν αποπατεί. Δημώδες.

P Τελικά το μόνο καλό από τις 
κουμπαριές είναι η κουμπάρα.

P Ευτυχώς εγώ με επτά κου-
μπάρους που είμαι νονός ημέρας.

P Στην τελευταία περίπτωση 
το θύμα δέχθηκε 60 σφαίρες. Ούτε 
στα Κανόνια του Ναβαρόνε τόσες.

P Και:
Ένα αεροπλάνο μόνο εμπορικό α-

πογειώνεται από την Ελβετία με φορ-
τίο τη συλλογή πλούσιου Ελβετού. 
Πλήρωμα: κυβερνήτης, συγκυβερ-
νήτης, μηχανικός και μια πανέμορφη 
αεροσυνοδός. Κάποια στιγμή μέσα 
από ένα μεγάλο χαρτοκιβώτιο  πετά-
γεται ένας 35ρης άνδρας κρατώντας 
ένα περίστροφο.

–Θα σε σκοτώσω! λέει στον κυ-
βερνήτη.

–Αν με σκοτώσεις μάγκα μου, θα 
πάθει καρδιακή προσβολή ο συγκυ-
βερνήτης από τον τρόμο του και θα 
συντριβούμε, του απαντάει.

Ο αεροπειρατής κατάλαβε ότι δεν 
τον παίρνει και αποφασίζει να καθα-
ρίσει τον συγκυβερνήτη:

–Θα σε σκοτώσω! λέει στον συ-
γκυβερνήτη.

–Αν με σκοτώσεις, θα πάθει καρ-
διακή προσβολή ο κυβερνήτης από 
τον τρόμο του και θα φουντάρουμε, 
του απαντάει εκείνος.

Τι να κάνει; Πάει στον μηχανικό:
–Θα σε σκοτώσω ρε! λέει στον 

μηχανικό.
–Δεν είσαι με τα καλά σου ρε φίλε. 

Αν γίνει κάποια βλάβη πέσαμε κάτω 
χωρίς εμένα.

Καταλαβαίνει λοιπόν ότι μόνο η 
αεροσυνοδός απομένει και πάει στο 
μέρος του αεροπλάνου όπου η πανέ-
μορφη κοπέλα ετοίμαζε καφέδες:

–Θα σε σκοτώσω! της λέει.
–Χα χα χα! ξεκαρδίζεται εκείνη. Αν 

με σκοτώσεις ρε χαζέ, αυτοί οι τρεις 
εσένα θα έχουν να γλεντάνε σε όλη 
τη διάρκεια της πτήσης!

Κ.Π.

95 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για τον 
εκσυγχρονισμό των δημοτικών παιδικών σταθμών 
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