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Πανελλαδικές εξετάσεις 2017
Ο "ΛΑΟΣ" σε συνεργασία με το 

Φροντιστήριο "Όμιλος"  δημοσιεύει τα 
θέματα και τις απαντήσεις 

στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017
PΣήμερα Iστορία Ο.Π. 

Ανθρωπιστικών Σπουδών και
PΑνάπτυξη Εφαρμογών σε 

πρ. περιβάλλον Ο.Π. Σπουδών 
Οικονομίας και Πληρ/κής

Σελ.  12, 13

Πριν γίνουμε εθνικός οίκος ευγηρίας… 

Να δοθεί ώθηση στη 
γεωργία που αποτελεί 

ισχυρό μοχλό για γρήγορη 
και μαζική ανάπτυξη

-Αδυναμία στις 
υποδομές και 

την αξιοποίηση 
καινοτόμων 

προγραμμάτων

Έφυγε από τη 
ζωή ο 30χρονος 

λογιστής 
Γρ. Τρούπκος

Προαγόμενοι, απολυόμενοι 
και αριστεύσαντες μαθητές του 1ου 

Γυμνασίου Φιλίππειου Βέροιας

Στο 2ο Συνέδριο
 Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 
στην Υγεία, της

ΠΟΚοιΣΠΕ συμμετείχε 
ο Κοι.Σ.Π.Ε.

Ημαθίας «Δεσμός» Διακρίσεις του Φιλίππου 
στο Άργος Ορεστικό

Πρωτιά του Κώστα Κουτσούκη στα 200 μ.
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Έλλειμμα πολιτικών 
πρόληψης

  “Παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο, αλλά όλη μέρα 
ασχολούνται με παρανομίες...”
  Αναφορά κατοίκου της περιοχής Μενιδίου, μετά 
το πρόσφατο σοκαριστικό συμβάν που οδήγησε στον 
αδόκητο θάνατο ενός 11χρονου παιδιού που αμέριμνο 
έπαιζε στην αυλή του σχολείου. Γι’ αυτή την απουσία 
(ή την ένοχη παρουσία) κράτους στα γκέτο των Ρομά, 
που καμία δυνατότητα ένταξης στον κοινωνικό ιστό 
των πόλεων δεν δίνει στους ανθρώπους αυτούς, που 
στέκουν στο ίδιο σημείο εδώ και αιώνες, έρμαια της 
αδιαφορίας και της ανικανότητας. Με την κοινωνία 
γύρω από τους οικισμούς αυτούς να περιμένει γοερά 
τη σειρά της, με όποια μορφή βίας αυτή εκφραστεί. Και 
όλες σχεδόν τις πόλεις ανά την Ελλάδα να βράζουν στο 
ίδιο καζάνι (π.χ. Βέροια, Αλεξάνδρεια).
  Το έχουμε ξαναγράψει στη στήλη. Είναι τεράστιες 
οι ευθύνες της Πολιτείας απέναντι σ’ αυτούς τους 
ανθρώπους και στο δικαίωμά τους στον πολιτισμό και 
την πρόοδο, που ταυτόχρονα θα σημαίνει περιορισμό 
των φαινομένων βίας με ευθύνη αυτών των πληθυσμών. 
Ο τομέας της πρόληψης όμως στη χώρα μας δεν είναι 
το ισχυρό μας χαρτί. Με την ελληνική κοινωνία και 
οικονομία να πληρώνουν πολλαπλάσια σε αίμα και σε 
χρήμα, αντί να οργανωθούν στο αυτονόητο.
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Ακυλίνης, Διοδώρου μαρτύρων

Ρύπανσησεχρόνορεκόρ!

Τη μία μέρα η υπηρεσία του δήμου Νάουσας έκανε...
λαμπίκο τονδρόμοαπό τηδιασταύρωσηως τονσιδηροδρο-
μικό σταθμό, με ουκ ολίγασκουπίδια μέχρι και... σκυλιά σε
αποσύνθεσημέσαστααυλάκια.Τηνεπομένητοπρωί,κάποιοι
φιλόζωοιπέρασαν και τάισαν καιπότισανσκυλάκιαπουβρί-
σκονταισεπαρακείμενοοικόπεδο.Φεύγονταςόμως,άφησαν
αποτύπωμαπαραλογισμού,πετώνταςσακούλες και μπουκά-
λια στον καθαρισμένο χώρο.Υπό τύπον επένδυσηςσε νέο
σκουπιδαριόστοάμεσομέλλον,ίσως.

Τονααγαπάςταζώακαιόχιτοπεριβάλλονόπουζουν,δεν
τοκαταλαβαίνουμε.Δικαίωματουκαθενόςναείναιφίλος των
ζώων,αλλάκαιυποχρέωσήτουναμηνρυπαίνει τοπεριβάλ-
λον,αυτόγιατοοποίοκόπτεται.

Την κόρη του πάντρεψε ο Στέργιος Διαμάντης
Την κόρη του Ιωάνναπάντρεψε τοπε-

ρασμένοΣάββατο ο δημοτικός σύμβουλος
και πρόεδρος του ΚΑΠΑΔήμου Βέροιας
ΣτέργιοςΔιαμάντης στον Ιερό Ναό της
ΑγίαςΒαρβάρας. ΓαμπρόςοΗλίαςΠεχλι-
βανίδης.Ανάμεσαστους εκλεκτούς καλε-
σμένους διακρίναμε: τον βουλευτή Γιώργο
Ουρσουζίδη,τονδήμαρχοΚώσταΒοργιαζί-
δη,τονπρόεδροτουδημοτικούσυμβουλίου
ΠέτροΤσαπαρόπουλο, τουςαντιδημάρχους
Θεόφιλο Κορωνά, Βασίλη Παπαδόπουλο
και ΣτέλιοΑσλάνογλου, τον πρόεδρο της
ΔΕΥΑΒ Γιώργο Ορφανίδη, τον πρόεδρο
τουΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΝίκοΜαυροκεφαλίδη, τους
δημοτικούςσυμβούλουςΧριστίναΓαϊτάνου,
ΤηλέμαχοΧατζηαθανασίου,ΘανάσηΣιακα-
βάρα, ΓιάννηΤέτο,ΧρήστοΚούτρα,Μαρία
Παπαϊωάννου, τηνπεριφερειακήσύμβουλο
ΝίκηΚαρατζιούλα, τονπολιτευτή τηςΝ.Δ.
ΤάσοΜπαρτζώκα, τουςπρώηναντιδημάρ-
χουςΔημήτρηΔάσκαλοκαιΘεόδωροΘεοδωρίδηκαιπλήθοςκόσμουαπότονεπιχειρηματικό,πολιτικόκαιδημοσι-
ογραφικόκόσμοτηςΒέροιας.ΠαρώνεπίσηςκαιοΜητροπολίτηςΚίτρους,ΚατερίνηςκαιΠλαταμώνοςκ.Γεώργιος.
Ακολούθησεδεξίωσηστοξενοδοχείο«Βεροιόπολις»,μετουςκαλεσμένουςναχορεύουνσεθρακιώτικουςκαιποντια-
κούςρυθμούς.

Ο«Λαός»εύχεταιστοόμορφοζευγάριβίοανθόσπαρτο!Ναζήσουναγαπημένοι!

Με υλικές... και γευστικές ζημιές
Ένα από τα ατυχήματα της

περιόδου, σε αγροτικό δρόμο
στονΚοπανό,τοαπόγευματης
Κυριακής.Ευτυχώςμε μόνο υ-
λικέςζημιές,ανφυσικάσ’αυτές
συμπεριλάβουμεκαιτηνπρώτη
ύληπου λέγεται ροδάκινο,που
λόγω τηςσύγκρουσηςβρέθηκε
στον δρόμο!Θα μουπείτε, με
τις τιμέςπου ξεκίνησαν τα ρο-
δάκιναφέτος...ίσωςναείναικαι
μικρό το κακό, αλλά δεν πάει
έτσι. Τα συγκεκριμένα ροδάκι-
ναπάντωςμετά τησύγκρουση
«ούτε γιαφαγί δεν είναι»,που
λένεκιοιαγρότες!

Ηκαινοτομίαστηνυποστήριξητηςανάπτυξης
Στις καινοτομίες που εισήχθηκαν ταπρο-

ηγούμενα χρόνια στην αγροτική παραγωγή
και τη μεταποίηση τηςΗμαθίας στάθηκαν οι
Ημαθιώτες εισηγητές του 12ουΠολυσυνεδρί-
ου «Καινοτομία καιΑνάπτυξη».Οπρόεδρος
της ΚοινοπραξίαςΟργανώσεωνΠαραγωγών
ΧρήστοςΓιαννακάκης αναφέρθηκεστις νέες
συσκευασίεςστις κομπόστες τηςπεριοχήςμε
στόχο τη 12μηνη λειτουργία των μονάδων.
Αλλάκαιστηστάγδηνάρδευση,τηφερομονική
αντιμετώπισηεντόμων(κομφούζιο)γιαμείωση
του κόστους παραγωγής και προστασία του
περιβάλλοντος.Από τηνπλευρά του οΣτέρ-
γιοςΚουτσιώφτης μίλησε για την καινοτομία
της εταιρίας του με τη δημιουργίαπροϊόντος
πλούσιουσεΩ3καιαντιοξειδωτικέςδράσειςσε

συνεργασίαμετοΑΠΘ,αλλάκαιστηνποιοτικότερηζωήτωνζώωνβάζοντάςτους...κλασσικήμουσική!ΤέλοςοΓιώργος
ΦουντούληςτουVAENIαναφέρθηκεσταπαράδοξατηςελληνικήςγραφειοκρατίας.«Θελήσαμεκάποιαστιγμήναδημι-
ουργήσουμεκρασίχωρίςαλκοόλκαιδενμαςάφησανγιατίδενήξεραντιθακάναμεμετοαλκοόλπουθααφαιρούσαμε»
τόνισε,ανακοινώνονταςπαράλληλατηνέακαινοτομίατηςεπιχείρησήςτουγιατηνπαραγωγήταμπλετώνλαμβάνοντας
ξεχωριστάτιςευεργετικέςιδιότητεςτηςπικροδάφνης.

Έναβήμαακόμη
γιαυδροηλεκτρικά
καιφωτοβολταϊκό
Συνέχεια στο θέμα των υδροηλεκτρικών

δίνει ο δήμοςΒέροιας, σύμφωνα με τον δή-
μαρχοστηχθεσινήσυνεδρίασητουδημοτικού
συμβουλίου.Σύμφωναμε τηνενημέρωσητου
κ.Βοργιαζίδη μηχανικοί από τη «ΔΕΗΑνα-
νεώσιμες» επισκέφθηκαν τους χώρους των
πέντευδροηλεκτρικώνγιανακάνουντημελέ-
τη τους και έπεται συνέχεια. Για δε τοφωτο-
βολταϊκό, ο δήμος ξεκινά ενέργειες,πάντασε
συνεννόησημετηΔΕΗ.

Κι εκείνοι δεν εφάνηκαν
ΤηνΠαρασκευήήτανναέλθειστηΣχολήΑστυνομί-

ας η υφυπουργόςΕσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης)
κ.Κόλλια, εις μάτην.ΤοΣάββατοήταν να έλθουνστο
πολυσυνέδριο ‘Καινοτομία καιΑνάπτυξη’ οι υφυπουρ-
γοίΟικονομίας καιΑγροτικήςΑνάπτυξης αντιστοίχως
κ.κ.ΠιτσιόρλαςκαιΚόκκαλης,ειςμάτην.Λέτεειςμάτην
νααναμένουμε τον υπουργόΑγροτικήςΑνάπτυξης το
ΣάββατοστηνΕληάγιατηνυπογραφήτηςΔιεπαγγελ-
ματικής;Ήάλλο ισχύειγιαυφυπουργούςκαιάλλογια
υπουργούς;

Μεδιχτάκια
καιχάρτινεςσακούλες
Θυμάστεπαλιά τα διχτάκια με τα οποία οι νοικο-

κυρέςπήγαιναν γιαψώνιαστηναγορά;Ήρθε λοιπόν
καιπάλιηώρατους,αφούαπότο2018σύμφωναμε
κοινοτικήοδηγία, θααρχίσουν να χρεώνονται οιπλα-
στικέςσακούλεςστασούπερμάρκετ.

Τηντσαντούλαμαςστονώμολοιπόνκαιότιχωράει…
Έτσικιαλλιώς,τακαλάθιαπλέονδενγεμίζουν…



Συνελήφθη στην Αλεξάνδρεια 
61χρονος για λαθραίο καπνό

Συνελήφθη στις 10-6-2017, το πρωί, στην Αλεξάνδρεια, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 61χρονος ημεδαπός, καθώς σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε όχημα ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 36 συ-
σκευασίες καπνού συνολικού βάρους 1 κιλού και 800 γραμμαρίων, οι οποίες δεν 
έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης. Οι λαθραίες συσκευασίες καπνού 
θα σταλούν στο Τελωνείο Βέροιας για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων 
και δασμών.
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Πριν γίνουμε εθνικός οίκος ευγηρίας… 

Να δοθεί ώθηση στη γεωργία που αποτελεί 
ισχυρό μοχλό για γρήγορη και μαζική ανάπτυξη

-Αδυναμία στις υποδομές και την αξιοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων 

Με τη συμμετοχή τοπικών επιχειρηματιών του α-
γροδιατροφικού τομέα, αλλά και με μεγάλη συμμετοχή 
κοινού μέσω του διαδικτύου, ολοκληρώθηκε το περα-
σμένο Σάββατο το 12ο πολυσυνέδριο ΄Καινοτομία και 
Ανάπτυξη΄ στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών. «Μια πρωτοβου-
λία στην κατεύθυνση της στήριξης του νέου αγροτικού 
μοντέλου στην ΄Καλιφόρνια΄ της Ε.Ε.», όπως είπε για 
την Ημαθία καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες η 
Ραλλιώ Λεπίδου, δημιουργός του ka-buisiness.gr, 
οργανωτή του συνεδρίου. Μάλιστα η κ. Λεπίδου τόνισε 
ότι το επόμενο πολυσυνέδριο που θα γίνει στη Θεσσα-
λονίκη θα έχει θέμα την ψηφιακή γεωργία.

Για τους δικούς τους λόγους δεν παραβρέθηκαν 
στο πολυσυνέδριο οι υπουργοί-εισηγητές κ.κ. Πιτσι-
όρλας και Κόκκαλης, ωστόσο παρέστη και εισηγή-
θηκε με θέμα την καινοτομία και την τεχνολογία στον 
αγροδιατροφικό τομέα ο πρώην υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Θανάσης 
Τσαυτάρης, σημειώνοντας η γεωργία είναι το μο-
ναδικό μέσο της χώρας μας για γρήγορη και μαζική 
ανάπτυξη.

Χώρα... οίκος ευγηρίας
«Αν συνεχίσουμε μια δεκαετία ακόμη έτσι, δεν 

θα μείνει κανένας νέος στη χώρα. Θα γίνουμε ε-
θνικός οίκος ευγηρίας» τόνισε σε μια αποστροφή 
της ενδιαφέρουσας εισήγησής του ο κ. Τσαυτάρης, 
υπογραμμίζοντας ότι στα δύσκολα χρόνια πάντα στη 
γεωργία πατούσε ιστορικά η ελληνική οικονομία, με 
το βαμβάκι, τον καπνό και τη σταφίδα των γονιών 
μας. «Που δεν πωλούνταν φρέσκα. Περίμεναν όλες 
τις αντιξοότητες» όπως τόνισε.

Πρώτα «άλογα» στη σημερινή συγκυρία ο πρώην 
υπουργός περιέγραψε το λάδι (και ειδικά την προβι-
οτική ελιά) και το κρασί, ως προϊόντα που υπάρχουν 

μεγάλες ποσότητες, ποιότητα και η μεταποίηση γί-
νεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, συνεπώς υπάρχει 
υψηλή προστιθέμενη αξία. Τόνισε επίσης ότι επιβάλ-
λεται να ενταχθεί η γαστρονομία και το κρασί στις 
αυξημένες ροές τουριστών.

Αύξηση εξαγωγών... αλλά όχι εσόδων
Για εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών στον 

αγροδιατροφικό τομέα έκανε λόγο χαιρετίζοντας την 
εκδήλωση ο βουλευτής Χρήστος Αντωνίου, με τον 
πρόεδρο του ΣΕΒΕ Κυριάκο Λουφάκη να απαντά 
λίγο αργότερα ότι παρά την αύξηση είναι χαμηλή η 
προστιθέμενη αξία των εξαγωγών, με πρόβλημα το 
«πρόστιμο», όπως είπε, του πιστωτικού ΦΠΑ που 
δεν επιστρέφεται στους επιχειρηματίες και είναι λόγος 
μη εξαγωγών.

Στη μεγάλη βοήθεια που έδωσε στην περιοχή η 
συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία μίλησε ο Αλέ-
ξιος Πολυτάκης, μάνατζερ της Τράπεζας Πειραιώς 
στον αγροτικό τομά. «Από εδώ ξεκίνησε το εγχείρη-
μα, με 22.000 παραγωγούς και 50 επιχειρήσεις κ.ά. 
Που συνεχώς γεννά θέσεις εργασίας» τόνισε.

Θερμοκοιτίδα στη Βέροια για τεχνολογίες
 αγροτικής παραγωγής

«Ο μόνος δείκτης που είμαστε στο τοπ 10 παγκο-
σμίως είναι το ανθρώπινο εξειδικευμένο δυναμικό. 
Πρέπει να επενδύσουμε σ’ αυτό» σημείωσε ο πρόε-
δρος ΔΕΘ-HELEXPO Τάσος Τζήκας, προτείνοντας 
τη δημιουργία θερμοκοιτίδας βοήθειας νέων ανθρώ-
πων στη Βέροια, για τεχνολογίες αγροτικής παραγω-
γής. Για τη ΔΕΘ τόνισε ότι γίνεται ξανά η πλατφόρμα 
επικοινωνίας του αγροδιατροφικού κλάδου εντός και 
εκτός χώρας. 

Καινοτομίες 10 ετών
Στις καινοτομίες που εισήχθηκαν τα προηγούμενα 

χρόνια στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση 
στάθηκε στην εισήγησή του ο Χρήστος Γιαννακάκης, 
πρόεδρος της Κοινοπραξίας Οργανώσεων Παραγω-
γών Ημαθίας. Αναφέρθηκε στις νέες συσκευασίες και 
τη διεύρυνση των συνδυασμών και των μεγεθών στις 
κομπόστες της περιοχής με στόχο τη 12μηνη λειτουρ-
γία. Αλλά και στη στάγδην άρδευση, τη φερομονική 
αντιμετώπιση εντόμων (κομφούζιο) για μείωση του κό-
στους παραγωγής και προστασία του περιβάλλοντος.

Στην καινοτομία της επιχείρησης Φάρμα Κουτσιώ-
φτη και τα αποτελέσματά της αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων ο Στέργιος Κουτσιώφτης, ενώ στις προ-
σπάθειες του ΑΑΟΣ Βαένι εστίασε ο πρόεδρος του 
συνεταιρισμού και του Συνδέσμου Οινοποιών και 
Αμπελουργών Νάουσας Γιώργος Φουντούλης, στη-
λιτεύοντας ωστόσο τις καθυστερήσεις της κρατικής 
μηχανής στην αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης 
και υποστήριξης των προσπαθειών αυτών.

Οι δύο αγρότες του πάνελ Τάσος Χαλκίδης και 
Θοδωρής Παπακωνσταντίνου του Συλλόγου Α-
γροτών Βέροιας χαρακτήρισαν την καινοτομία αιχμή 
του δόρατος της αγροτικής ανάπτυξης, εντοπίζοντας 
ωστόσο αδυναμίες στο υπόβαθρο, στις δομές και 
στους ανθρώπους της παραγωγής.

Η μακεδονική κουζίνα
Την αγροτική πολιτική της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και τη «Μακεδονική Κουζίνα» παρου-
σίασε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης 
Φάνης Παπάς, με πολύ σημαντικά βήματα στην 
προβολή των αγροδιατροφικών μας προϊόντων και 
στοχευμένες δράσεις για την επικοινωνιακή υποστή-
ριξη του εγχειρήματος, προτάσεις για την προβολή 
των αγροτικών προϊόντων  και των κρασιών της πε-
ριοχής μας κ.ά.

Ο κ. Παπάς έκανε λόγο για την πολιτική της Περι-
φέρειας Κ. Μακεδονίας για την ενίσχυση του αγροτι-
κού πληθυσμού αλλά και για τις ενισχύσεις των αγρο-

τών που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω του ΕΣΠΑ. Ανα-
φέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
να καταγράψει το επιχειρηματικό δυναμικό της στον 
πρωτογενή τομέα. «Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 
πρωτοπορεί πανελλαδικά, καθώς είναι η πρώτη σε 
εθνικό επίπεδο που προκήρυξε το έργο της καταγρα-
φής των μεταποιητικών μονάδων και επιχειρήσεων 
του πρωτογενούς τομέα, απαραίτητο εργαλείο για τη 
χάραξη αγροτικής πολιτικής», δήλωσε. Παράλληλα, 
ο κ. Παπάς μίλησε για το έργο της καταγραφής των 
καλλιεργειών της Κεντρικής Μακεδονίας, παραδοσι-
ακών και συγχρόνων, καθώς και των καλλιεργητικών 
σχεδίων τους. «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 
έργο της αγροτικής μας πολιτικής, που θα είναι άμε-
σα διαθέσιμο και προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για κοινή χρήση. Είμαστε 
βέβαιοι ότι θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο πλη-
ροφόρησης, ιδιαίτερα για τους νεοεισερχόμενους στο 
δυναμικό τομέα της γεωργίας», εξήγησε ο κ. Παπάς.

Παρουσίες
Στο 12ο Πολυσυνέδριο παραβρέθηκαν μεταξύ 

άλλων: ο βουλευτής Χρήστος Αντωνίου, ο αντιπε-
ριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης (στον χαιρετισμό 
του ζήτησε τη στήριξη της Πολιτείας στον γεωργικό 
κλάδο), ο αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Περιφέ-
ρειας Κ. Μακεδονίας Δημήτρης Χατζηβρέττας, ο 
αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Φάνης 
Παπάς, ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, οι πε-
ριφερειακοί σύμβουλοι Νίκη Καρατζιούλα και Θεό-
φιλος Τεληγιαννίδης, η τέως δήμαρχος Χαρούλα 
Ουσουλτζόγλου, ο πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς 
Θεσσαλονίκης Δημήτρης Χαμπίδης, ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Νίκος Ουσουλτζόγλου, ο πρόε-
δρος της Κοινοπραξίας Ομάδων Παραγωγών Χρή-
στος Γιαννακάκης, ο πρόεδρος του ΑΑΟΣ Βαένι 
Γιώργος Φουντούλης, ο συντονιστής Ημαθίας ΠΑ-
ΣΟΚ Κώστας Ασλάνογλου, ο πολιτευτής της Ν.Δ. 
Τάσος Μπαρτζώκας κ.ά.Εγκαινιάζει έργα από σήμερα 

ο Δήμος Νάουσας
Εγκαίνια έργων που ολοκληρώθηκαν στον Δήμο Νάουσας θα πραγματοποιηθούν εντός της εβδο-

μάδας που διανύουμε με το εξής πρόγραμμα:
Τρίτη 13 Ιουνίου, στις 12.30 το μεσημέρι:  Έργο ασφαλτόστρωσης στη θέση Ράμνιστα Λευκαδίων.
Πέμπτη 15 Ιουνίου, 7 το απόγευμα:  Έργο αποκατάστασης κατολίσθησης στον δρόμο Γιαννακο-

χωρίου-Ροδοχωρίου.
Παρασκευή 16 Ιουνίου, 9 το πρωί:  Παιδικός Σταθμός Στενημάχου.
Τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα εγκαινιαστούν επίσης το έργο ανάπλασης και φωτισμού του Σ.Σ. Νά-

ουσας και οι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι αμέσως μετά θα μπουν σε λειτουργία.

Έφυγε από τη ζωή ο 30χρονος 
λογιστής Γρ. Τρούπκος

Στα 30 του μόλις χρόνια έφυγε από τη ζωή ο λογιστής Γρηγόρης Τρούπκος, 
ενεργό μέλος της ΝΟΔΕ Ημαθίας και θερμός φίλαθλος της «Βέροιας». Η κηδεία 
του έγινε το Σάββατο 10 Ιουνίου στα Μονόσπιτα Ημαθίας.

Συλλυπητήρια της ΟΝΝΕΔΗμαθίας 
Η ΟΝΝΕΔ Ημαθίας εκφράζει την οδύνη της, για τον θάνατο του Γρήγόρη 

Τρούπκου, καθώς και τα θερμά συλλυπητήριά της, προς την οικογένειά του και 
τους οικείους τους. Θα θυμόμαστε τον Γρηγόρη, ως ένα συνεπή αγωνιστή της 
παράταξης κι ως ένα ιδιαίτερα δραστήριο στέλεχος της κομματικής οργάνωσής 
μας. Κυρίως όμως όμως θα τον θυμόμαστε ως έναν νέο άνθρωπο με αξίες και με 
ήθος. Καλό ταξίδι φίλε Γρηγόρη.

Συλλυπητήρια της ΝΟΔΕ Ημαθίας
Τα συλλυπητήριά τους για τον «άδικο χαμό» του μέλους της ΝΟΔΕ Ημαθίας, Γρηγόρη Τρούπκου, εκφράζουν 

ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθίαςστην οικογένεια και στους οικείους του. Ο Γρηγόρης ήταν ένας αγωνι-
στής της παράταξης , ένα αγαπητός, χαμογελαστός και πρόθυμοςνέος που ποτέ δεν έλειπε από τις δράσεις της 
ΝΟΔΕ, μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να είναι παρών. Αποδείχθηκε πρώτα από όλα αγωνιστής 
της ζωής και στην καρδιά όλων μας θα είναι πάντα νικητής. Καλό σου ταξίδι ,φίλε Γρήγορή, θα σε θυμόμαστε πά-
ντα με το χαμόγελο και την φιλοτιμία που σε χαρακτήριζε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙ-
ΚΗΣ: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑ-
ΛΑΖΑΡ PIRATES OF THE 
CARIBBEAN: DEAD MEN 
TELL NO TALES

Συνεχίζουν για 3η και τε-
λευταία εβδομάδα

Προβολές καθημερι -
νά στις 20.15 σε  απλή 2D 
προβολή

Σκηνοθεσία: Ε. ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ & Γ. ΡΕ-
ΝΙΝΓΚ

Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΦΡΙ ΡΑΣ, ΧΑΒΙΕ ΜΠΑΡΔΕΜ, 

ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΡΑΧΑΜ, ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΓΟΥΕΝΧΑΜ, 
ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ, ΜΠΡΕΝΤΟΝ ΘΓΟΥΕΙΤΣ, ΚΑΓΙΑ 
ΣΚΟΝΤΕΛΑΡΙΟ, ΓΚΟΛΣΙΦΤΕ ΦΑΡΑΧΑΝΗ

WONDER WOMAN    
Προβολές καθημερινά στις 

19.00 και 22.00 σε 2D 
3D προβολή στις 19.00 μόνο 

Πέμπτη 8/6 – Παρασκ 9/6 – Σάβ-
βατο 10/6 – Κυριακή 11/6 

Σκηνοθεσία: Π Α Τ Ι 
ΤΖΕΝΚΙΝΣ

Σενάριο: Α Λ Α Ν  Χ Ε Ϊ Ν -
ΜΠΕΡΓΚ & ΖΑΚ ΣΝΑΪΝΤΕΡ

Ηθοποιοί: ΚΟΝΙ ΝΙΛΣΕΝ, ΓΙΟΥΕΝ 
ΜΠΡΕΜΝΕΡ, ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΘΙΟΥΛΙΣ, ΕΛΕΝΑ Α-
ΝΑΓΙΑ, ΡΟΜΠΙΝ ΡΑΪΤ, ΚΡΙΣ ΠΑΪΝ, ΓΚΑΛ ΓΚΑ-
ΝΤΟ, ΝΤΑΝΙ ΧΑΣΤΟΝ, ΣΑΪΝΤ ΤΑΓΚΜΑΟΥΙ, 
ΛΟΥΣΙ ΝΤΕΪΒΙΣ

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"      8/6/17 - 14/6/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ 
   Μια φανταστική εκπαιδευτική εκδρομή  πραγματοποιήσαμε στις 4, 5 και 6 Ιου-

νίου .Τα παιδιά της Στ΄ τάξης  του 1ο Δ.Σ. Μακροχωρίου , μαζί με τους γονείς μας  
επισκεφτήκαμε  την Βουλή των Ελλήνων, την Ακρόπολη με  το Μουσείο, το Αττικό 
πάρκο και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Οι πολύτιμες εμπειρίες και οι γνώσεις 
που αποκομίσαμε θα μας συνοδεύουν στο ταξίδι της ζωής μας. Θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε γι΄ αυτό την Διευθύντρια του σχολείου μας κ. Π. Σιδηροπούλου , τις δασκά-
λες που μας συνόδευσαν κ. Κ. Ταϊπλιάδου και κ. Σ. Γιαρμά, την Τουριστική Ημαθίας, 
μα πιο πολύ από όλους τον υπέροχο οδηγό μας κ. Σάκη που μας ξενάγησε καθ΄όλη 
την διαδρομή. Ήταν πολύ υπομονετικός μαζί μας, πρόσχαρος και ευδιάθετος,  μας 
περιήγησε σε όλη την Αθήνα.  

Σας ευχαριστούμε όλους.
Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης 1ο Δ.Σ. Μακροχωρίου

Με απόλυτη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση 

χορωδιών στη Βεργίνα

Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων 
του πρώην Δημαρχείου Βεργίνας, πραγ-
ματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, το α-
πόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 
Ιουνίου, η συνάντηση χορωδιών που ορ-
γάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργί-
νας «ΑΙΓΕΣ» και μεταξύ άλλων τίμησε την 
παρουσία του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. 
Σοφιανίδης.

Στην αρχή της εκδήλωσης χαιρέτισε και 
καλωσόρισε χορωδούς και κοινό ο πρόε-
δρος του συλλόγου κ. Μάκης Στάθης.

Το «βιογραφικό» και το πρόγραμμα των 
χορωδιών παρουσίασε η κ. Εύα Κοντογου-
λίδου. Συμμετείχαν οι χορωδίες:

-του Δήμου Φαρσάλων με διευθυντή 
τον κ. Κων/νο Μάτη

-του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ημαθί-
ας με διευθύντρια την κ. Κατερίνα Λαγιώνη 
και

-του Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνας 
«ΑΙΓΕΣ» με τη συνδρομή της Σχολικής 
Χορωδίας Βεροίας με διευθύντρια την κ. 
Ελένη Αναγνώστου.

Στο τέλος όλοι μαζί οι χορωδοί «επί 
σκηνής» αλλά και το κοινό απέδωσαν το 
τραγούδι: «Γεια σου χαρά σου Βενετιά».

Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών 
δώρων και η υπέροχη εκδήλωση έκλεισε 
με δεξίωση, όπου προσφέρθηκαν τοπικά 
εδέσματα εκ μέρους του τοπικού Συλλόγου 
«ΑΙΓΕΣ»¨.

Μ.Δ.

Δόθηκαν βραβεία 
σε μαθητές που διακρίθηκαν 

σε μαθηματικούς διαγωνισμούς

 Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα 
το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών 

Χορών Δήμου Βέροιας

Tο Παράρτημα Ημαθίας 
της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας (ΕΜΕ) διοργάνωσε, 
με την αιγίδα της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας  το Σάββατο 10 Ιουνί-
ου 2017 στο Γήπεδο μπάσκετ 
Εληάς  στη Βέροια, εκδήλωση 
βράβευσης των μαθητών των 
τάξεων  Ε΄ και ΣΤ΄ των Δημο-
τικών Σχολείων της Ημαθίας, 
που διακρίθηκαν στον 11ο Μα-
θηματικό Διαγωνισμό «Παιχνί-
δι και Μαθηματικά» καθώς και 
τους μαθητές οι οποίοι διακρί-
θηκαν στον 5ο Τοπικό Μαθη-
ματικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι 
και Μαθηματικά».

Την εκδήλωση άνοιξε το 
συγκρότημα Fil ippos Glee 
Band.

Χαιρέτησαν και βράβευσαν τους μαθητές: ο Αντιδήμαρχος 
Παιδείας Δήμου Βέροιας κ. Σοφιανίδης Γεώργιος, ο Αντιδή-
μαρχος Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Νάουσας κ. Δάγγας 
Στέλιος, ο πρώην πρόεδρος της ΕΜΕ Ημαθίας και μέλος του 
Διοικητικού συμβουλίου της ΕΜΕ καθώς επίσης και διευθυ-
ντές σχολείων της Ημαθίας. 

Η Πρόεδρος του Παραρτήματος Ημαθίας κ. Χαρίκλεια Σα-
ραφοπούλου, ευχαρίστησε όσους τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση, συγχάρηκε τους μαθητές, τις μαθήτριες 

και τους γονείς τους για τις διακρίσεις στους  Μαθηματικούς 
Διαγωνισμούς και μίλησε για τα οφέλη των μαθηματικών δια-
γωνισμών. Αναφέρθηκε στο έργο του Παραρτήματος και στις 
επόμενες δράσεις του, όπως είναι η ίδρυση ενός χειμερινού 
μαθηματικού σχολείου και την ίδρυση ενός νέου μαθηματικού 
διαγωνισμού για παιδιά με οπτική αναπηρία.

 Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος  Ημαθίας της 
EME εύχεται στους μαθητές υγεία, πρόοδο και καλό καλο-
καίρι. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της μαθηματικής 
τους παιδείας, τους καλεί να συμμετέχουν στους επόμενους 
μαθηματικούς διαγωνισμούς.

Στο πλαίσιο  του 2ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 
Δήμου Βέροιας που θα γίνει το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου, 
η οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ προτίθεται να διοργανώσει 
διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσι-
ακών Χορών Δήμου Βέροιας.

Ειδικότερα:
Μετά τη λήξη του φεστιβάλ και έως τέλος Αυγούστου, 

κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αποστεί-
λει στην οργανωτική επιτροπή έως 10 φωτογραφίες (στις 
οποίες θα αναφέρεται το όνομα του), με θέμα τις εκδηλώ-
σεις του φεστιβάλ, οι οποίες θα αναρτηθούν στη σελίδα 
του Φεστιβάλ στο facebook έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. 
(https://www.facebook.com/events/120309081865452/
permalink/123087988254228/)

Όποια φωτογραφία συγκεντρώσει τα περισσότερα like, θα 
αναδειχθεί νικήτρια και ο φωτογράφος θα βραβευτεί. 

Έκθεση ζωγραφικής με θέμα την παράδοση.
Επίσης η οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ προτίθεται να 

διοργανώσει έκθεση ζωγραφικής με θέμα την παράδοση.
Ειδικότερα :

Από Δευτέρα 21 Αυγούστου έως Σάββατο 25 Αυγούστου 
στο ισόγειο του Δημαρχείου θα εκτεθούν έργα με θέμα :

1) την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Δήμου Βέροιας
2) τον παραδοσιακό χορό
3) τις παραδοσιακές φορεσιές
4) τα παραδοσιακά μουσικά όργανα

Για το λόγο αυτό καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, να 
δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην έκθεση ζωγραφικής στο 
γραφείο Δημοσίων σχέσεων του Δήμου Βέροιας έως τις 15 
Ιουνίου 2017. 

Για επιπλέον πληροφορίες:
Κος Λυκοστράτης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, 

τηλ. 6947844770 
Κος Σακαβάρας Αθανάσιος, Δημοτικός σύμβουλος - Μέλος 

της επιτροπής, τηλ.6937331901 
Κος Σαρημιχαηλίδης Παύλος, Πρόεδρος Εύξεινου Λέσχης 

Βέροιας - μέλος της επιτροπής φεστιβάλ Δήμου Βέροιας, τηλ: 
6973370581 

Αντιδημαρχία Τουρισμού Δήμου Βέροιας: 23313-50630



Δόθηκαν οι 
εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ

Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παρελή-
φθησαν από τον ΕΛΓΑ, οι εκτιμήσεις των ζημιών που 
αφορούν τη βροχόπτωση της 21ηςΜαΐου 2016 και τη 
χαλαζόπτωση της 3ης Μαΐου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενστάσεις στον α-
νταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ.Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, γραφείο 
3 (Δημαρχείο), τηλ. 2331350535, μέχρι τις 22/06/2017.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ
από χαλαζόπτωση

Τον Ιανουάριο του 2017 σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Βέροιας παγετός που έπληξε δενδρώδεις καλλιέργειες και συγκεκριμένα 
ελιές, σύκα, ρόδια και λωτούς. 

Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται να κατα-
θέσουν δηλώσεις στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρόπουλο 
Αθανάσιο.

Για θέματα πυρκαγιάς και αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών (σεισμό, 
πλημμύρα κ.λπ.) ενημέρωσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νά-
ουσας τους μικρούς μαθητές τον Παιδικό Σταθμό Αγγελοχωρίου.

Η παρουσίαση των Πυροσβεστών υπήρξε εξαιρετική. Με μεγάλη 
ευαισθησία προσέγγισαν τα παιδιά, μίλησαν μαζί τους, απάντησαν με 
υπομονή σε όλες τους τις απορίες και τους έμαθαν τον αριθμό έκτακτης 
ανάγκης»199» που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε σε κάθε έκτακτη περίπτω-
ση. Ο ενθουσιασμός ξεπέρασε κάθε προσδοκία  όταν το πυροσβεστικό 
όχημα μπήκε στην αυλή του Παιδικού Σταθμού και τα παιδιά μεταμορφώ-
θηκαν σε μικρούς πυροσβέστες, κράτησαν τη μάνικα και έκαναν πυρό-
σβεση. 

Ο Π.Σ. Αγγελοχωρίου ευχαριστεί θερμά τη Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Νάουσας και τον Διοικητή κ. Παλαμούτη για την άμεση ανταπόκριση στο 
κάλεσμά του, καθώς και τον Υποδιοικητή κ. Παυλίδη και τον Πυροσβέστη 
κ. Φερλαχίδη για τον πολύτιμο  χρόνο που διέθεσαν και την πολύ χρήσιμη 
ενημέρωση που έκαναν στα παιδιά και το προσωπικό του Σταθμού.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
VENUS GROWERS 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της βεβαίω-

σης απόδοσης,
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων σε εργο-

στάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το 

όνομα του εργαζόμενου)
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή κινητής 

τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- Διαβατήριο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  Βέροια, 2331023311,
 εσωτερικό: 141,146,147 , Αλεξάνδρεια: 2333026220

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΡΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 
Αποστόλου και της Μαρίας, το 
γένος Μπαλατζή, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΠΡΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ του Βασι-
λείου και της Αναστασίας, το γέ-
νος Παπαγεωργοπούλου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ θρο 

1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανα-

σίου και της Ελένης, το γένος Καζαντζίδη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η WANG GIANLIN του Jianmin και της 
Junling, το γένος Zhang, που γεννήθηκε στο 
Νταντόν Κίνας και κατοικεί στο Πεκίνο Κίνας, 

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

Τιμήθηκε και στην 
Ημαθία η Ημέρα  
των Αποστράτων 

Ελληνικής 
Αστυνομίας

Από την Ελληνική Πολιτεία έχει καθιερωθεί η εορτή των 
Αγίων Πάντων ως ημέρα τιμής στους απόστρατους αστυνο-
μικούς, για την επιβράβευσή τους και την αναγνώριση της 
προσφοράς τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και 
γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, κατά τη διάρκεια της θη-
τείας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρωί της Κυριακής 11 Ιουλίου πραγ-
ματοποιήθηκε ο εορτασμός της «Ημέρας προς τιμή των Απο-
στράτων» και στην Ημαθία, στον Ι. Ν. Αγ.Αναργύρων όπου 
αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα.

Στις εκδηλώσεις της Κ. Μακεδονίας παρέστησαν θρη-
σκευτικές, πολιτικές και δημοτικές Αρχές, εκπρόσωποι των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρό-
σωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων της Ελληνικής Α-
στυνομίας, καθώς και πλήθος αποστράτων και εν ενεργεία 
αστυνομικών.

Η θεσμοθέτηση του εορτασμού της Ημέρας προς τιμήν 
των αποστράτων έγινε από το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό 
την αναγνώριση της προσφοράς τους, καθώς και για την 
ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του εν ενεργεία και εν α-
ποστρατεία αστυνομικού προσωπικού.

Από την Πυροσβεστική Νάουσας 
Ενημέρωση για έκτακτες ανάγκες 

στον παιδικό Αγγελοχωρίου

Ημερίδα 
για την άγρια πέστροφα 

της Αράπιτσας
Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η άγρια πέστροφα της Αρά-

πιτσας, Κίνδυνοι και Προστασία» διοργανώνει το τμήμα Αλιείας 
της Π.Ε. Ημαθίας με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Πέλλας, τον 
δήμο Νάουσας και τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Νάουσας. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου, 
στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα «Βέτλανς» του Πολυχώρου 
Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» στη Νάουσα.



Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι 
της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-
ας`` ευχαριστούν θερμά:

-Το  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ,  για 
την δωρεά του ποσού των 200 Ε , εις μνή-
μη Ιωάννου Δημητρακάκη και Ευσταθίου 
Παναγιωτίδη.

-Τις  κ.κ.Μαρία ,Σάνυ και Ναταλί Σε-
ρεμέτα,για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος εις μνήμη προσφιλών 
προσώπων.

-Τον κ.Παναγιώτη Τοπαλίδη , για την 
δωρεά του ποσού των 200 Ε, εις μνήμη 
της κόρης του Ελένης.

-Τον κ.Γιώργο Αγαθαγγελίδη,για την ευ-
γενική προσφορά διαφόρων εδεσμάτων 
, εις μνήμη Βιολάνθης 
Αγαθαγγελίδου.

-Ανώνυμους Κύρι-
ους ,για την ευγενική 
προσφορά ζαρζαβατι-
κών,για τις ανάγες του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο,για 
την ευγενική προσφορά 
60 Kgr Ροδακίνων,για 
τις ανάγκες του Γηροκο-
μείου Βέροιας.

-Τους Αφους Τσι-
άρα,για την ευγενική 
προσφορά 40 μερίδων 
φαγητού, εις μνήμη Ελ-
βίρας Τσιάρα.

-Την κ.Δήμητρα Καραντώνη και τα τέκνα 
Ζηνοβία και Γεώργιο,για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος ,στην μνήμη 
του συζύγου και πατέρα τους Χρήστου Κα-
ραντώνη.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προ-
σφορά 8 ltr Ελαιόλαδου και διαφόρων εδε-
σμάτων για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προ-
σφρά  60 Kgr Κερασιών ,για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προ-
σφρά  10 Kgr Μπανάνες ,για τις ανάγκες 
του Γηροκομείου Βέροιας.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 17 Ιου-

νίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου Σάντας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής της πολυαγαπη-
μένης μας συζύγου, μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΧΑΡ. 
ΠΕΡΣΙΔΟΥ

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

Ο σύζυγος,
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια

Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Ιου-

νίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Δάσκαλος)
και καλούμε όλους όσους τιμούν του μνήμη του να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς  και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 στον Μητρο-

πολιτικό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας παιδιού

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΥΑΓ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Οι γονείς
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Ανοιχτό καθημερινά 
το Γραφείο του Γηροκομείου 

Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί γραφείο σε καθημερινή βάση από τις 11.00 έως 13.00 στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ. Γενηματάς), για τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική ενίσχυση του Γηρο-
κομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK .  

Αρ. Λογ: 8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024 και 
του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ,

 Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70.   
Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας , εκπίπτουν από την Εφορία.

KΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 10 

Ιουνίου 2017 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Μαγδαληνή 
Νικ. Παυλίδου σε ηλικία 79 
ετών. 

KΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

12 Ιουνίου 2017 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ο Ιωάννης Ζούρτος, ανθυ-
πασπιστής ε.α. σε ηλικία 83 
ετών. 

KΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 11 

Ιουνίου 2017 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Ελένη Στ. 
Μπορδένα σε ηλικία 88 ε-
τών. 

KΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 10 

Ιουνίου 2017 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ο Ιώαννης Σουλιώτης σε η-
λικία 93 ετών. 

KΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε το Σάββατο 10 

Ιουνίου 2017 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου Ραχιάς η 
Αθηνά Δημ. Θεοχαράτου σε 
ηλικία 73 ετών. 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ 
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες
Τηλ. 23310 96201
Κιν. 6944715372 Fax 23310 96201

Ριζώματα 11 Ιουνίου 2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 84

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΑΠΟΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 11 - 12 πμ. Στο 
Γραφείου του Συν/σμού διενεργεί φανερές τελειωτικές Πλει-
οδοτικές Δημοπρασίες για την απόληψη Δασικών προϊό-
ντων δρυός-οξιάς και Πεύκης Δ.Τ. 15α και 20α.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι: Το Δ.Τ. 15α 
365 κυβικά ξυλ. όγκος (222 οξιάς – 32 πεύκης - και 110 
δρυός).

Το Δ.Τ. 20α 473 κυβικά ξυλ. όγκος (423 δρυός και 50 
οξιάς).

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ 
για κάθε ΔΤ μετρητά ή εγγυητική.

Ο Αντιπρόεδρος
Δόμανος Χρήστος

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΤΟΥ 
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες
Τηλ. 23310 96201
Κιν. 6944715372 Fax 23310 96201

Ριζώματα 11-6-2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 83

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-

μαθίας διακηρύττω ότι:
Την Παρασκευή 16 του μηνός Ιουνίου 2017 και ώρα 12-

13 μμ. στο Γραφείου του Συν/σμού διενεργεί φανερή Πλει-
οδοτική Τελειωτική Δημοπρασία για την πώληση ξυλείας 
δρυός του ΔΤ 18α.

Τα προς πώληση δασικά προϊόντα είναι 1100 χωρικά 
ξυλεία δρυός κα! θα είναι σε  τρεις (3) Μερίδες από 350 
χωρικά περίπου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ 
μετρητά για κάθε μερίδα.

Ο Αντιπρόεδρος
Δόμανος Χρήστος

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΤΟΥ 
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες
Τηλ. 23310 96201
Κιν. 6944715372 Fax 23310 96201

Ριζώματα 11-6-2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 82

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 16 του μηνός Ιουνίου 2017 και ώρα 
11-12 πμ. στο Γραφείου του Συν/σμού διενεργεί φανερό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό Τελειωτικό για ανάδειξη συνεργείων 
Υλοτομίας - Μεταφοράς - Συγκέντρωσης ξυλείας των ΔΤ 
14γ πεύκης – οξυάς και δρυός του Δάσους Ριζωμάτων.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι.
Το ΔΤ 14γ 530 κυβικά ξυλώδεις όγκος.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 Ε με-

τρητά.
Ο Αντιπρόεδρος

Δόμανος  Χρήστος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙ Α
Το Δοικητικό Συμβού-

λιο και οι τρόφιμοι της 
Φιλοπτώχου Αδελφό-
τητος Κυριών Βέροιας, 
ευχαριστούν για την ευ-
γενική τους προσφορά:

1) Ανώνυμο κύριο 
για τη δωρεά 100 ΕΥ-
ΡΩ αντί στεφάνου στη 
μνήμη του Γεωργίου 
Χατζηλάμπρου.

2) Το Σύλλογο κα-
θηγητών του 3ου ΓΕΛ 
Βέροιας για τη δωρεά 
50 ΕΥΡΩ, αντί στεφά-
νου, στη μνήμη του Γε-
ωργίου Χατζηλάμπρου, 
πατέρα του αγαπητού  
συναδέλφου τους, Νί-
κου Χατζηλάμπρου.

3) Ανώνυμη κυρία 
για τη δωρεά 30 ΕΥΡΩ 
υπέρ ψυχών προσφι-
λών νεκρών.

4) Ανώνυμο κύριο 
για τα είκοσι κιλά αρνί.

5) Ανώνυμη κυρία 
για τα δέκα κιλά γίγα-
ντες στη μνήμη των γο-
νέων της.

6) Ανώνυμο κύριο 
για τα οκτώ κιλά ζάχαρη 
και τα πέντε κιλά αλεύρι.

7) Τον κύριο Καλλιγά 
Νικόλαο για τις ελιές και 
τα εκατόν είκοσι αυγά.

8) Ανώνυμη κυ-
ρία για τα 15 κοτόπου-
λα, δέκα κιλά κριθαράκι, 
σάλτσες και φυτίνη.

9) Ανώνυμη κυρία 
για ένα τετράλιτρο λάδι.

10) Ανώνυμες κυρίες 
για τα ενενήντα ατομικά 
κεκάκια.

Eυχαριστήριο του Γηροκομείου Βέροιας



Από την Πέμπτη 15 έως και 
το Σάββατο 17 Ιουνίου, η 
Βέροια υποδέχεται τρεις ι-

διαίτερες εκδηλώσεις που η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας διοργανώνει 
σε συνεργασία με άλλους έγκριτους 
φορείς και με τη συμμετοχή διακεκρι-
μένων επιστημόνων αλλά και καλλι-
τεχνών. 

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου, στις 19:00 
το απόγευμα, η συγγραφέας και αφη-
γήτρια παραμυθιών Λίλη Λαμπρέλη 
θα ξεκινήσει από το προαύλιο του 
ναού των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης 
μια αφηγητική διαδρομή που πλέκει 
την ιστορία με τη μυθοπλασία, η ο-
ποία θα περάσει από το ναό των Μι-
κρών Αγίων Αναργύρων της Κυριώ-
τισσας και θα καταλήξει στο Βυζαντι-
νό Μουσείο Βέροιας. Η βραδιά αφή-
γησης παραμυθιών «Κόκκινη κλωστή 
δεμένη…στην αυλή μας τυλιγμένη» 
συνδιοργανώνεται από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, το Εργαστήριο 
Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας και τον Πανελλήνιο 
Ομιλο Φίλων Αφήγησης. 

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου, στις 
20:30, στο πλαίσιο της διαρκούς δρά-
σης εκδηλώσεων πολιτισμού της Ε-
φορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας που ο-
νομάζεται «Αναζητώντας τη Βέροια», 
το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας δίνει 
το βήμα καλλιτεχνικού λόγου σε δύο 
εικαστικούς που ζουν και εργάζονται 
στην Ημαθία, την Αναστασία Σπυρί-
δου και την Κωνσταντίνα Τσόλη, με 
μια σειρά πορτρέτων που στρέφουν 
το βλέμμα στη γυναικεία οπτική των 
πραγμάτων. Την περιοδική έκθεση, 
που τιτλοφορείται «Woman’sGaze” 
(Βλέμμα Γυναίκας), και που θα διαρ-
κέσει ως τις 13 Ιουλίου, επιμελείται ο 
Γιώργος Λιόλιος.  

Το Σάββατο 17 Ιουνίου, από τις 
11:00 π.μ., η Δημοτική Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Βέροιας υποδέχεται στην 
αίθουσα εκδηλώσεών της μια «Συ-
ναγωγή Μνήμης» αφιερωμένη στον 
αείμνηστο αρχαιολόγο Θανάση Πα-
παζώτο, ο οποίος ως Επιμελητής και 
αργότερα Εφορος Αρχαιοτήτων προ-
σέφερε πολύτιμο έργο για τις βυζαντι-
νές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες, 
μεταξύ άλλων, και της Ημαθίας, και 
έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, στα 
45 μόλις του χρόνια το 1996, χωρίς 
να ξεχαστεί ποτέ ως προσωπικότητα 
από όσους τον  γνώρισαν, και έχο-
ντας προλάβει να προσφέρει έργο 
προστασίας και επιστημονικής μελέ-
της των μνημείων δυσανάλογα πλού-
σιο για τη σύντομη ζωή του. 

Πολλοί διακεκριμένοι επιστήμο-
νες θα τιμήσουν τη μνή-
μη του με αναφορές στο 
έργο και την προσωπι-
κότητά του στην εκδήλω-
ση αυτή που η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
και η Δημοτική Κεντρι-
κή Βιβλιοθήκη Βέροιας 
συνδιοργανώνουν με α-
φορμή την έκδοση από 

το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και με 
την ευγενική χορηγία της Εταιρείας 
Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Νο-
μού Ημαθίας, του βιβλίου «Μακεδονι-
κά Αποσημειώματα, Βυζαντινά-Μετα-
βυζαντινά», στο οποίο περιλαμβάνο-
νται αδημοσίευτα άρθρα του Θανάση 
Παπαζώτου που συντάχθηκαν την 
τελευταία περίοδο τα μακρόχρονης 
ασθένειας του.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ώρα 19.00. Αφετηρία από τον ναό 

των Αγίων Κηρύκου και Ιοολίιτης
19.00: Συγκέντρωση στο διαβατι-

κό έξω από την εκκλησία των Αγίων 
Κηρύκου και Ιουλίτης ΘΕΣΗ. Διανομή 
προγράμματος και χάρτη περιπάτου.

19.15-Ί9.45: Αφήγηση παραμυ-
θιών στον περίβολο και στον νάρθηκα 
του ναού.

19.45: Αναχώ-
ρηση για το δεύτε-
ρο σημείο αφήγη-
σης.

20.00: Συγκέ-
ντρωση στην πε-
ρ ίκλε ιστη  αυλή 
των Μικρών Αγίων 
Αναργύρων της 
Κυριώτισσας [ΘΕ-
ΣΗ 2].

20 .15-20 .45 : 
Αφήγηση παραμυ-
θιών στον περίβο-
λο του ναού.

20.45: Αναχώ-
ρηση για το Βυζα-
ντινό Μουσείο.

21.00: Συγκέ-
ντρωση στο Βυ-
ζαντινό Μουσείο 
[ΘΕΣΗ3].

21 .00-21 .15 : 
Κέρασμα.

21 .15-21 .45 : 
Αφήγηση παραμυ-
θιών στο Μουσείο. 
22.00: Λήξη.

Πρόγραμμα
Αγγελική Κοτ-

ταρίδη, Δρ. Αρ-
χαιολόγος, Διευ-
θύντρια Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημα-
θίας Συντονισμός

11 : 0 0 - 11 : 2 0 
Χαιρετισμοί

Αγγελική Κοτ-
ταρίδη, Δρ. Αρ-
χαιολόγος, Διευ-
θύντρια Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημα-

θίας
Ολυμπία Μπέτσα, Πρόεδρος Ε.Μ 

ΙΠ Η.
Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής 
Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του 
ΕΙ.Ε.

Αντώνης Γκαλίτσιος, Αναπληρω-
τής Διευθυντής Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Βέροιας 11:20-11:30 
Αναστασία Τούρτα, Επίτιμη Διευθύ-
ντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολι-
τισμού. Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντι-
νών Μνημείων

«Η Βέροια του Θανάση Παπαζώ-
του»

11:30-11:40 Ευτέρπη Μαρκή, Δρ. 
Αρχαιολόγος. Επίτιμη Έφορος Βυζα-
ντινών Αρχαιοτήτων

«Ψυχής απείκασμα»
11:40-11,50 Μαρία Χειμωνοπού-

λου, Δρ. Αρχαιολόγος. Προϊσταμένη 
Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζα-
ντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνη-
μείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και 
Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Η-
μαθίας «Προσεγγίζοντας το μέλλον. Η 
κληρονομιά του Θανάση Παπαζώτου»

11:50-12:00 Βασίλης Κ. Κατσα-
ρός, Ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.

«Ο Θανάσης Παπαζώτος ως ιστο-
ρικός και φιλόλογος»

12:00-12:10 Βαγγέλης Μαλαδά-
κης, Δρ. Αρχαιολόγος

«Για τα Μακεδόνικα Αποσημειώ-
ματα του Θανάση Παπαζώτου»

12:10-12:20 Γιάννης Καισαρίδης, 
Συγγραφέας

«Σεβίζων Αρχάγγελος της πόλης»
12:20-12:30 Λήξη Εκδήλωσης
Ιόλη Βιγγοπούλου, Δρ. Ιστορίας, 

Ερευνήτρια
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»
Ταχ.Δ/νση: Παρ. Ηρακλέους 1 Πληροφορίες: Μάνια Εμμανουέλα                                                          
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (υπ.αριθμ.ΣΟΧ 1/2017)
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου.
Ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώς Ζωγιοπούλου» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 

προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την 
κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας του, για την εξής ειδικότητα με τα αντίστοιχα ειδικά 
τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 169/του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας κατά τις 
ώρες 8:00 έως 14:00, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή, στην οδό Παρ. Ηρακλέους 1 (δημοτικό άλσος) εντός προθεσμί-
ας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπική εφημερίδα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή  23 Ιουνίου 2017.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-
εύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων, Διαγωνισμών Φορέων, Εποχικού (ΣΟΧ).

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώς Ζωγιοπούλου» και του Δήμου Βέροιας από όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νομό τυπικά προσόντα κάλυψης των θέσεων 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν. 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Μαρία Παπαϊωάννου 

Βέροια  9/6/2017    
Αρ.Πρωτ. 563

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου στο  
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας (Κιόσκι)

Μουσικές του κόσμου
από τους Κωνσταντίνο & 

Ματθαίο Τσαχουρίδη
-Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων 

Ξεκίνησε η προ-
πώληση για τη με-
γάλη συναυλία των 
Αδελφών Τσαχουρί-
δη που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Πα-
ρασκευή 30 Ιουνίου 
2017, στις 21:30 
στο Ανοιχτό Δημο-
τικό Θέατρο Νάου-
σας (Κιόσκι) με ιδι-
αίτερα προσιτή τιμή 
για το κοινό, με τιμή 
γενικής εισόδου μό-
νο 10 Ευρώ. 

Ένα μαγικό ταξί-
δι υψηλής αισθητι-
κής και συγκίνησης 
με πρωταγωνιστές 
τους Κωνσταντίνο 
και Ματθαίο Τσα-
χουρίδη σε μια ε-
κρηκτική συμμαχία, για μία και μόνο συναυλία στη Νάουσα 
που καταργεί τα καθιερωμένα μουσικά «σύνορα». Μέσα 
από μια μοναδική ροή πλήρως ανανεωμένου ρεπερτορίου, 
παραδοσιακού αλλά και σύγχρονου και μια ομάδα 6 εξαιρε-
τικών μουσικών, που τους πλαισιώνει, συνθέτουν μια από 
τις πιο δεμένες μουσικές ομάδες της χώρας μας ικανή να 
μας εκπλήξει και να ξεσηκώσει τις ψυχές μας σε μια βραδιά 
γεμάτη εκπλήξεις!

Γενική Είσοδος: 10 Ευρώ
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:
Βέροια:  -Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως 12
-Vergina Travel, Μητροπόλεως 47 & Πρ. Ηλία 1
Νάουσα  -CITY Espresso Bar, Ζαφειράκη 11
Πληροφορίες- Διάθεση Προσκλήσεων
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6982900686-6988620695

15 ως τις 17 Ιουνίου 
«Κόκκινη κλωστή δεμένη», “Woman’sgaze”, «Συναγωγή 

Μνήμης» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας



Τάξη Εγγραφής:  Α
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΑΡΑΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΣ
5 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7 ΒΕΡΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΓΚΙΛΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14 ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15 ΓΚΙΟΡΤΖΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16 ΓΚΟΥΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ
17 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΑΝΝΑ ΙΣΑΑΚ
18 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΛΑΤΩΝ
19 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
20 ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21 ΔΙΠΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22 ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
25 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
26 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
27 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
28 ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
29 ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30 ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
32 ΚΑΡΝΕΤΖΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
33 ΚΑΡΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
34 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35 ΚΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΑΥΐΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
36 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
37 ΚΕΡΡΕΤΙ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΘΩΜΑ
38 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39 ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
40 ΚΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
41 ΚΟΥΠΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
42 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
43 ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
44 ΚΟΥΤΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
45 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
47 ΚΩΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΦ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
48 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
49 ΛΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ
50 ΛΕΔΑ ΑΡΜΠΕΡ ΓΚΑΣΜΙΡ
51 ΜΑΖΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
52 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
53 ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
54 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
55 ΜΠΙΖΕΤΑ ΑΘΗΝΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
56 ΜΠΙΝΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
57 ΜΠΟΥΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
58 ΝΑΤΣΟ ΛΙΡΙΚΑ ΟΛΓΕΡ
59 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ
60 ΝΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61 ΝΤΕΜΤΣΕ ΕΝΕΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ
62 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
63 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
64 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
65 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΛΕΞ.
66 ΠΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
67 ΠΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
68 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
69 ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
70 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
71 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
72 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
73 ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
74 ΣΑΚΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
75 ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
76 ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
77 ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡ - ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
78 ΣΤΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
79 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
80 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
81 ΤΖΗΜΑ ΔΩΡΟΘΕΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
82 ΤΖΗΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΔΑΜΟΣ
83 ΤΖΙΑΤΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
84 ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
85 ΤΟΝΤΟΡΟΒ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΓΙΑΝ
86 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
87 ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
88 ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
89 ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
90 ΤΣΕΚΡΕΖΙ TSEKREZI ΑΝΤΖΕΛΕ ANTZELE ΓΙΑΝΝΗ
91 ΤΣΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
92 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
93 ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
94 ΦΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
95 ΦΥΚΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
96 ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
97 ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
98 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
99 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
100 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
101 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΥΣΤΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
102 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ - ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
103 ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
104 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ
    
Τάξη Εγγραφής:  Β
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΑΛΛΜΕΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΛΑΛ
4 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΓΚΟΡ
5 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6 ΑΜΠΝΤΙΟΥ ΛΟΥΛΙΕΤΑ ΝΤΟΥΡΙΜ
7 ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤ.
10 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
12 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΝΑΣΤ. ΑΛΕΞ.
14 ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
15 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΑΑΚ
16 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
17 ΔΑΜΙΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
18 ΔΑΜΙΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΗΡΑΚΛΗΣ
20 ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΖΕΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ
22 ΖΕΝΕΛΙ ΕΡΜΠΛΙΝ ΣΟΚΟΛ
23 ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25 ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
26 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
27 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
29 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30 ΚΑΡΑΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
31 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32 ΚΑΡΑΔΗ ΗΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
33 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ
34 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
35 ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36 ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
37 ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
38 ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΙΔ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
39 ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
40 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
41 ΚΟΥΜΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛλΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
42 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
43 ΚΩΦΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
44 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
45 ΛΕΣΑΪ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΜΙΚΕΛ
46 ΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47 ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
48 ΜΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
49 ΜΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50 ΜΑΝΤΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
51 ΜΑΡΚΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
52 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.
53 ΜΑΥΡΟΧΑΛΙΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54 ΜΟΥΡΙΖΗ -MURIZI ΣΠΕΝΤΗ -SHPENDI ΑΡΤΑΝ
55 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΣΜΑΣ
56 ΜΠΕΖΑΤΙ ΕΚΕΡΕΜ ΒΑΛΤΕΡ
57 ΜΠΟΥΜΠΑ ΠΕΤΡΑΚΙ ΠΙΡΟ
58 ΜΠΟΥΝΤΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΜΠΟΥΝΤΙΟΝΝΙ
59 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60 ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΕΑΣ
61 ΝΙΚΑΙ ΘΑΝΑΣ ΑΡΝΤΙΑΝ
62 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
63 ΝΙΩΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
64 ΟΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
65 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
66 ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
68 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
69 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΔΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
70 ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
71 ΠΑΣΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
72 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ
73 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΣΑΑΚ
74 ΠΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
75 ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΧΡΙΣΤΟΦ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
76 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ
77 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
78 ΣΑΚΚΟΡΑΦΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
79 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
80 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
81 ΣΚΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
82 ΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
83 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ
84 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
85 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
86 ΣΤΟΪΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
87 ΣΥΛΙΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΚΛΙΤΟΣ
88 ΤΑΜΠΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
89 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
90 ΤΕΚΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
91 ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΣ
92 ΤΟΥΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
93 ΤΟΥΦΕΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
94 ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
95 ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
96 ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
97 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
98 ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
99 ΤΣΙΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
100 ΧΑΣΑΝΑΪ ΦΛΟΪ ΑΡΜΠΕΝ
101 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΙΑ ΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
102 ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
103 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
104 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
105 ΧΩΜΑΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
    
Τάξη Εγγραφής:  Γ
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ-ΣΥΜΕΩΝ ΛΑΖΑΡΟΣ
2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
11 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12 ΒΕΣΟ ΟΛΓΑ ΚΡΙΣΤΟ
13 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
14 ΓΕΓΙΤΣΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ
16 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
18 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
19 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΛΑΤΩΝ
20 ΔΑΪΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

21 ΔΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
24 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
25 ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΖΩΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
27 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28 ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
29 ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ
30 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
31 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
33 ΚΑΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34 ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
35 ΚΑΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
36 ΚΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38 ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
39 ΚΑΡΑΓΙΟΥΒΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤ.
40 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
41 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42 ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
45 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
46 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΣΗΦ
48 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
49 ΚΟΛΙΤΣΗ -KOLICI ΡΕTZΙΝΑ -REXHINA ΑΡΝΤΙΑΝ -ARDIAN
50 ΚΟΤΣΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΪΟΣ
51 ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
52 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
53 ΚΟΥΛΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
54 ΚΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
55 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
56 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
57 ΚΩΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
58 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
59 ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
60 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
61 ΛΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
62 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
63 ΜΑΣΤΟΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
64 ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
65 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
66 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΣΗΦ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
67 ΜΠΑΝΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
68 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
69 ΜΠΟΖΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
70 ΜΠΟΖΙΝΗ ΑΛΚΗΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
71 ΜΠΟΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΥΛΟΣ
72 ΜΠΟΝΤΣΟΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
73 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
74 ΝΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ
75 ΝΑΤΣΟ ΑΡΜΠΕΝ ΟΛΓΚΕΡ
76 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑΣ
77 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
78 ΝΤΙΣΑ ΤΖΕΣΙΚΑ ΠΕΛΛΟΥΜΠ
79 ΝΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
80 ΞΥΝΑΔΑ ΑΛΚΜΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
81 ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
82 ΠΑΠΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
83 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΑΡΙΟΣ
84 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
85 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΑΝΔΡΟΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
86 ΠΑΡΜΑΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
87 ΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
88 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
89 ΠΙΝΑΚΟΥΔΗ ΡΟΔΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
90 ΣΑΚΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
91 ΣΑΡΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
92 ΣΒΑΡΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ
93 ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
94 ΣΙΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
95 ΣΚΟΥΦΙΑ ΖΩΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
96 ΣΠΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
97 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
98 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
99 ΣΤΑΝΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
100 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
101 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
102 ΣΤΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ
103 ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
104 ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
105 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
106 ΤΖΙΛΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
107 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
108 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
109 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
110 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
111 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
112 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ-ΣΥΜΕΛΑ ΑΘΑΝ.
113 ΤΡΟΧΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
114 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
115 ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
116 ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
117 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
118 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ.
119 ΦΥΚΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ
120 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
121 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
122 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
123 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
124 ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
125 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αριστούχοι Α τάξης     
1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΑΝΝΑ ΙΣΑΑΚ 19 13/14       
2 ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡ - ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ.19 13/14       
3 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 19 12/14       
4 ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 11/14       
5 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 19 11/14       
6 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 10/14       
7 ΓΚΙΟΡΤΖΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 9/14       
8 ΚΟΥΠΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 9/14       
9 ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19 9/14       
10 ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 7/14       

11 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 19 7/14       
12 ΣΤΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 19 7/14       
13 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛ. 19 7/14       
14 ΛΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 6/14       
15 ΓΚΟΥΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ 19 5/14       
16 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 19 4/14       
17 ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/14       
18 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 3/14       
19 ΣΑΚΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 3/14       
20 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 2/14       
21 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 2/14       
22 ΚΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 19 2/14       
23 ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 1/14       
24 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝ.19 1/14       
25 ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19       
26 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 18 13/14       
27 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 13/14       
28 ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 13/14       
29 ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. 18 13/14       
30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤ. 18 12/14       
31 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 18 12/14       
32 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 10/14       
33 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 18 10/14       
34 ΚΩΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΦ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 9/14       
35 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/14       
36 ΠΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 18 8/14       
37 ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 8/14       
38 ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18 7/14       
39 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤ.18 7/14       

Αριστούχοι Β τάξης     
1 ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20       
2 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 13/14       
3 ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/14       
4 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΓΚΟΡ 19 12/14       
5 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 12/14       
6 ΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 12/14       
7 ΤΑΜΠΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 12/14       
8 ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/14       
9 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/14       
10 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 11/14       
11 ΣΥΛΙΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΚΛΙΤΟΣ 19 11/14       
12 ΤΣΙΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/14       
13 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 11/14       
14 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14       
15 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 19 9/14       
16 ΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 9/14       
17 ΜΑΡΚΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 9/14       
18 ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΙΔ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 8/14       
19 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 8/14       
20 ΤΟΥΦΕΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 19 8/14       
21 ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 19 8/14       
22 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19 7/13       
23 ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 5/14       
24 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 5/14       
25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 5/14       
26 ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 5/14       
27 ΖΕΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 19 4/14       
28 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ 19 4/14       
29 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 3/14       
30 ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 3/14       
31 ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/14       
32 ΣΤΟΪΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 1/14       
33 ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 19       
34 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19       
35 ΑΜΠΝΤΙΟΥ ΛΟΥΛΙΕΤΑ ΝΤΟΥΡΙΜ 18 13/14       
36 ΟΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 13/14       
37 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ 18 12/14       
38 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΑΑΚ 18 12/14       
39 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 12/14       
40 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 18 10/14       
41 ΧΩΜΑΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 18 10/14       
42 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 7/14       

Αριστούχοι Γ τάξης      
1 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20       
2 ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 20       
3 ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 13/14       
4 ΜΠΑΝΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 13/14       
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19 13/14       
6 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 12/14       
7 ΝΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 12/14       
8 ΣΚΟΥΦΙΑ ΖΩΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 19 12/14       
9 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 12/14       
10 ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/14       
11 ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 11/14       
12 ΣΤΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 19 11/14       
13 ΠΑΠΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 10/14       
14 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/14       
15 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 9/14       
16 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑΣ 19 9/14       
17 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 9/14       
18 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 6/14       
19 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 6/14       
20 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 6/14       
21 ΚΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/14       
22 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 6/14       
23 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 6/14       
24 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΣΗΦ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 6/14       
25 ΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 6/14       
26 ΣΑΚΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/14       
27 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 6/14       
28 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/14       
29 ΚΟΥΛΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/14       
30 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤ.ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/14       
31 ΚΑΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 3/14       
32 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 2/14       
33 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 2/14       
34 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 1/14       
35 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 1/14       
36 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19       
37 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 18 13/14       
38 ΔΑΪΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 12/14       
39 ΓΕΓΙΤΣΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 11/14       
40 ΣΤΑΝΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 10/14       
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 8/14       
42 ΣΙΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 7/14

8 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

Προαγόμενοι, απολυόμενοι και αριστεύσαντες 
μαθητές του 1ου Γυμνασίου Φιλίππειου Βέροιας



Στο θεσμό των Κοινω-
νικών Συνεταιρισμών Πε-
ριορισμένης Ευθύνης (Κοι-
ΣΠΕ), αναφέρθηκε στον 
χαιρετισμό του στο 2ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Κοινω-
νικής Επιχειρηματικότητας 
στην Υγεία, ο υπουργός Υ-
γείας Ανδρέας Ξανθός. «Το 
Υπουργείο Υγείας στηρίζει 
τους ΚΟΙΣΠΕ και η κυβέρ-
νηση στηρίζει την κοινωνι-
κή επιχειρηματικότητα και 
την αλληλέγγυα οικονομία 
ως προνομιακού πεδίου 
οικονομικής, παραγωγικής 
και εμπορικής δραστηριότητας που απαντά στην 
κρίση απασχόλησης και στην παρατεινόμενη α-
νεργία».

Στον  χαιρετισμό του ο  Υπουργός ανέφερε: 
«Οι ΚΟΙΣΠΕ είναι η πρώτη θεσμοθετημένη μορφή 
κοινωνικής οικονομίας στη χώρα (ν.2716/1999 για 
την ψυχιατρική μεταρρύθμιση ). Είναι καινοτόμος 
θεσμός γιατί επιτελούν συνδυαστικά ένα διττό 
ρόλο : θεραπευτικό-αποκαταστασιακό και ταυτό-
χρονα παραγωγικό-αναπτυξιακό. Συνδυάζουν την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα και άρα την κοινω-
νικό-οικονομική ενσωμάτωση και αποκατάσταση 
ατόμων με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα, με τη θεραπευτική λειτουργία και την 
ιδιότητα της Μονάδας Ψυχικής Υγείας που ανήκει 
σε ένα συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Είναι 
δηλαδή ένα εξαιρετικό «εργαλείο» ψυχοθεραπείας 
και ταυτόχρονα χειραφέτησης - κοινωνικής επανέ-
νταξης.

Οι ΚΟΙΣΠΕ άντεξαν μέσα στην κρίση. Απέδει-
ξαν ότι δεν είναι ευκαιριακού χαρακτήρα σχήματα, 
αλλά στέρεα συγκροτημένες δομές που ακόμα 
και μέσα στην οικονομική κρίση συνέχισαν να α-
ναπτύσσονται, έστω βραδύτερα, χωρίς να χαθούν 
θέσεις εργασίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια δημι-
ουργήθηκαν καινούργιοι ΚΟΙΣΠΕ, και περισσότε-
ροι αναμένονται να ιδρυθούν σύντομα.Ο λόγος της 
αντοχής αυτής είναι ακριβώς το γεγονός ότι οι ΚΟΙ-
ΣΠΕ έχουν στοιχεία κοινωνικού κινήματος, έχουν 
δημιουργηθεί από ανθρώπους που πιστεύουν 
στην κοινωνική ένταξη και στο δικαιωματικό πυ-
ρήνα της κοινωνικής ψυχιατρική και της κοινοτικής 
φροντίδας. Δεν φτιάχτηκαν με ΕΣΠΑ και ευρωπαϊ-
κές επιδοτήσεις αλλά με τη σκληρή δουλεια και το 
μεράκι των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των 
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας στηρίζει τους ΚΟΙΣΠΕ και 
η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνική επιχειρηματι-
κότητα και την αλληλέγγυα οικονομία ως προνο-
μιακού πεδίου οικονομικής , παραγωγικής και ε-
μπορικής δραστηριότητας που απαντά στην κρίση 
απασχόλησης και στην παρατεινόμενη ανεργία. Οι 
ΚΟΙΣΠΕ βρέθηκαν στη 
διάρκεια της οικονομικής 

και κοινωνικής κρίσης να 
παίζουν το ρόλο του πετυ-
χημένου παραδείγματος 
και της καλής πρακτικής , 
συμβάλλοντας στην ανά-
δυση ενός νέου παραγω-
γικού τομέα , ενδιάμεσου 
μεταξύ κρατικού και ιδιω-
τικού , που έχει εμπορική 
λογική και λογική αγοράς 
αλλά που το ατομικό επι-
χειρηματικό κέρδος δεν 
είναι το μοναδικό κίνητρο. 
Πέρυσι , στο τέλος της 
χρονιάς, βρεθήκαμε στην 
ευχάριστη θέση να μπο-
ρούμε να ενισχύσουμε 
τους ΚΟΙΣΠΕ με περίπου 
1 εκ. ευρώ. Δεν μπορούμε 
να εγγυηθούμε ότι αυτό 
θα επαναληφθεί και φέτος 
, δεσμευόμαστε όμως ότι 
ενδεχόμενο πλεόνασμα 
του ΚΑΕ 2544 για την 
ψυχική υγεία θα δοθεί για 
ενίσχυση στους ΚΟΙΣΠΕ 

και κατά προτεραιότητα στους νεοϊδρυθέντες.
Επίσης οι ΚΟΙΣΠΕ μπορούν να προσφέρουν 

ένα άλλο είδος συνεργασίας με το Δημόσιο τομέα, 
ένα «εναλλακτικό ΣΔΙΤ». Τόσο στα γεύματα που 
παρασκευάζονται για τα σχολεία, στο φαγητό που 
προσφέρεται σε νοσοκομεία, στα συνεργεία κα-
θαρισμού δημόσιων κτηρίων αλλά και σε πολλές 
άλλες δραστηριότητες , οι ΚΟΙΣΠΕ δημιουργούν μια 
ιδιαίτερη σχέση που αναδεικνύει νέες αξίες επιχει-
ρηματικότητας όπως η εντιμότητα στην οικονομική 
διαχείριση, ο σεβασμός των εργασιακών δικαι-
ωμάτων και η τήρηση της εργατικής 
νομοθεσίας, η δίκαιη διανομή του επι-
χειρηματικού κέρδους , ο καλός νοού-
μενος επαγγελματισμός και η τήρηση 
των συμβατικών υποχρεώσεων, αξίες 
πολύτιμες στο ζοφερό εργασιακό τοπίο 
που είχε διαμορφωθεί εδώ και χρόνια 
λόγω της εκχώρησης υπηρεσιών του 
Δημοσίου σε ιδιώτες εργολάβους.

Φυσικά ξέρουμε πολύ καλά ότι υ-
πάρχουν και προβλήματα, ότι υπάρ-
χουν θεσμικές εκκρεμότητες, όπως το 
θέμα που προέκυψε με την αλλαγή 
της τομεοποίησης και τον κανόνα ένας 
ΚΟΙΣΠΕ ανά τομέα , την πρόταση για 
το ταμείο εγγυήσεων που θα διευκο-
λύνει τη συμμετοχή των ΚΟΙΣΠΕ σε 
διαγωνισμούς ,την επίλυση γραφειο-
κρατικών προβλημάτων σχετικά με τις 
συμβάσεις και τις πληρωμές. Η λύση 
είναι ο θεσμικός διάλογος , η όσο γί-
νεται πιο συστηματική επικοινωνία και 
συνεργασία με το προεδρείο της ΠΟ-
ΚΟΙΣΠΕ, η διαρκής προσπάθεια εν-
σωμάτωσης βελτιωτικών προτάσεων 
στην εφαρμοσμένη πολιτική για την 
Ψυχική Υγεία , που είναι ένα χώρος 
ειδικής ευαισθησίας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα , τη ισότητα των πολιτών 
, την κοινωνική συνοχή , τη λειτουργία 
του Κράτος Δικαίου , το επίπεδο Πολι-

τισμού και Δημοκρατίας μιας χώρας».
Εξαιρετική, έντονα συναισθηματική και βαθιά 

ανθρώπινη, ήταν η κεντρική ομιλία από τον συγ-
γραφέα/μεταφραστή Αύγουστο Κορτώ! Η κατάθεση 
ψυχής συγκλόνισε το ακροατήριο και έδωσε μια 
διάσταση ελπίδας και προοπτικής σε όλους για το 
μέλλον!!! Τον ευχαριστούμε θερμά για την συμμετο-
χή του! Υπήρξε πραγματικά καθοριστική!

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «ΔΕΣΜΟΣ»

Γραμματικόπουλος Ηλίας
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Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Το καλοκαίρι.. έχει Camp Ρομποτικής!
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΔΙΚΤΥΩΣΗ ανακοινώνει την 

έναρξη SUMMER CAMP ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ για 
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου από τις 19 Ιουνίου έως και 
τις 15 Ιουλίου.

Στα εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής οι μαθητές θα 
εργαστούν σε ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία

• Να μελετήσουν επιστημονικά θέματα
• Να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα με τη χρή-

ση της ρομποτικής
• Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικής εργασίας, κριτικής σκέ-

ψης, συνεργασίας και επικοινωνίας
• Να φτιάξουν και να προγραμματίσουν ρομποτικές κατα-

σκευές
Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν είναι δύο επιπέδων: 
1. Little Einsteins (μαθητές μέχρι 5η Δημοτικού)
Μαθαίνουμε την αντιστοιχία της λειτουργίας του ανθρώ-

πινου σώματος με τον εγκέφαλο, τους μύες και τις αισθήσεις 
και των ρομπότ με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο, τους κινητήρες 
και τα αισθητήρια. Δουλεύουμε ομαδικά με τη μορφή project: 
αναγνωρίζουμε το πρόβλημα που τίθεται κάθε φορά, μελετούμε 
τις πιθανές λύσεις και φτιάχνουμε κατασκευές με σκοπό να 
βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος. Το σετ που χρη-
σιμοποιούμε είναι το LEGO WeDo 2.0.

Άτομα/ τμήμα: 8
Μαθήματα: 8 εργαστήρια των 2 ωρών
Κόστος: 120,00€
2. Pathfinders (μαθητές από 5η Δημοτικού και πάνω)
Φτιάχνουμε και προγραμματίζουμε κατασκευές με κινητή-

ρες. Βελτιστοποιούμε την κατασκευή μας μέσα από δοκιμές. 
Προσθέτουμε αισθητήρια. Αυτοσχεδιάζουμε μετατρέποντας τις 
κατασκευές που φτιάξαμε. Το σετ που χρησιμοποιούμε είναι το 
LEGO EV3.

Άτομα/ τμήμα: 8
Μαθήματα: 8 εργαστήρια των 2 ωρών
Κόστος: 120,00€
• Το σύνολο των μαθημάτων είναι 8.
• Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν σε 4 εβδομάδες από 2 φο-

ρές την εβδομάδα.
• Κάθε μάθημα διαρκεί 2 με 2,5 ώρες.
• Τα μαθήματα θα είναι πρωϊνά.
• Ο μέγιστος αριθμός παιδιών ανά τμήμα είναι 10 παιδιά.
• Ισχύουν εκπτώσεις 10% για
- αδέρφια
- τρεις φίλοι
- πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άνεργοι γονείς
Όλα τα μαθήματα θα υλοποιηθούν σε ειδικά εξοπλισμένο 

εργαστηριακό χώρο LEGO. Το πρόγραμμα των μαθημάτων εί-
ναι πιστοποιημένο από τη Lego Education και υλοποιείται από 
έμπειρους εκπαιδευτές.

Εγγραφές έως και τις 17 Ιουνίου!
Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 19-24 Ιουνίου.
Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε από κοντά για όλα τα ο-

φέλη της ρομποτικής καθώς και για τη λειτουργία των τμημάτων

Εγγραφές – Πληροφορίες Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 
17:00 – 21:00

Εδέσσης 21 – Βέροια
Τηλέφωνο: 23310-22335

info@dictiosi.gr – www.dictiosi.gr

Στο 2ο Συνέδριο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας στην Υγεία, 

της ΠΟΚοιΣΠΕ συμμετείχε 
ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός»
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ΕκλογέςστονΦΑΣΝάουσα
γιατηνανάδειξηνέουΔ.Σ.

Και πάλι υποψήφιος ο Πρόεδρος 
Απόστολος Μπέκας 

ΑπότηνΔιοίκησητουΦΑΣΝάουσαανακοινώθηκανταεξής:
«ΚαλούνταιταμέλητουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑσετακτικήΓενικήΣυνέλευση,ηοποίαθα

γίνει τηΔευτέρα19 Ιουνίου2017καιώρα19:00στηναίθουσα«Βέτλανς»μεταεξής
θέματαΗμερήσιαςΔιάταξης:

1.ΛογοδοσίααπερχόμενηςΔιοίκησης
2.ΈγκρισηπεπραγμένωναπερχόμενηςΔιοίκησης
3.ΑρχαιρεσίεςγιατηνανάδειξηΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιΕξελεγκτικήςΕπιτροπής.
Σεπερίπτωσημηαπαρτίας η ΓενικήΣυνέλευσηθα επαναληφθεί τηνΤετάρτη 21

Ιουνίου2017,τηνίδιαώρακαιστονίδιοχώρομεταίδιαθέματα».
ΌπωςείχεδηλώσειπριναπόλίγεςμέρεςοσημερινόςπρόεδροςτηςομάδαςΑπό-

στολοςΜπέκας εξέφρασε την επιθυμία νασυνεχίσει έχοντας τηνστήριξη και άλλων
συνεργατών.Όλοιπεριμένουν να εκλεγεί μία ισχυρήδιοίκησηπουθαοδηγήσει την
ομάδαστιςεπιτυχίες

ΧρυσόγιατηνΜπιτέρνα
τηςΓΕΝστοgrandprix
τουΆργουςΟρεστικού

Εξαιρετική εμ-
φάνιση των αθλη-
τών και αθλητριών
της Γ.Ε. Νάουσας
στους αγώνες στί-
βου που έγιναν
στο Άργος Ορε-
στικό το Σάββατο,
που συγκαταλέγο-
νται στα ελληνικά
grand prix στίβου
με αθλητές από
όλη την Ελλάδα.
Απολογισμός του
συλλόγου έξιμετάλλια (1χρυσό,3αργυράκαι2χάλκινα) καιαναλυτικά τααποτελέ-
σματακαιοιθέσειςπουκατέλαβανοι11αθλητές-τριεςτουσυλλόγουήταν:

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1500μ.:1ηΜπιτέρναΧ.(6΄08΄΄)
5000Μ.:2ηΤσιάτσιουΚ.(25’44’’84)
ΔΙΣΚΟΣ:2ηΚαϊσίδουΣ.(46.10)-3ηΔραγουμάνουΒ.(32.20)
400μ.:3ηΛίγγουΕυδ.(60΄΄64)-4ηΛίγγουΕλπ.(62΄΄35)
ΣΦΑΙΡΑ:4ηΣτεφανήΙ.(10.72)-7ηΔραγουμάνουΒ.(10.42)
100μ.εμπ.:5ηΛογδανίδουΙ.(15΄΄98)
ΜΗΚΟΣ:6ηΛογδανίδουΙ.(5.57)

ΑΝΔΡΩΝ
110μ.εμπ.:2οςΣαραντινόςΣ.(16΄΄77)
ΤΡΙΠΛΟΥΝ:5οςΦειδάντσηςΒ.(13.13)
400μ.εμπ.:6οςΣαραντινόςΣ.(59΄΄56)
ΜΗΚΟΣ:12οςΦειδάντσηςΒ.(6.14)
400μ.:12οςΤσουκαλάςΘ.(54΄΄61)

Ελευθέρια
ΤοΣάββατο επίσης έγινανστοΚιλκίς οι αγώνεςστίβουΕΛΕΥΘΕΡΙΑ2017με τη

συμμετοχήπολλώναθλητών-τριώντωνσυλλόγωντηςΒόρειαςΕλλάδας.ΗΓ.Ε.Νά-
ουσαςσυμμετείχεμε8αθλητές-τριες.Ηδιοργάνωσηάφησετιςκαλύτερεςεντυπώσεις
στουςσυμμετέχοντεςόπουηυποστήριξητουτοπικούΔήμουυπήρξεκαθοριστική.Ανα-
λυτικάτααποτελέσματαήταν:

Κορασίδων
ΣΦΑΙΡΑ:ΜπλιάτκαΦ.3η(10.69)–ΜάκηΚ.7η(10.18)–ΚαλτσουκαλάΗ.9η(9.55)
ΑΚΟΝΤΙΟ:ΜάκηΚ.7η(25.30)–ΚαλτσουκαλάΗ.9η(22.40)
ΠκΑ΄-ΜΗΚΟΣ:ΠίπιλαΕ.11η(4.67)-ΤσίληΜ.18η(4.58)
150μ.:ΤσίληΜ.14η(21’’65)–ΝέγρουΚ.18η(22’’0)
ΠπΑ΄-Μήκος:ΙωαννίδηςΓ.8ος(5.64)
1000μ.:ΚοσμαρίκοςΓ.8ος(3’27’’55)

Έγινε το Σάββατο στο Αργος Ορεστικό 
το καθιερωμένο Γκραν-Πρι στίβου. 
Στους αγώνες συμμετείχαν και οι 

αθλητές -τριες του Φιλίππου Βέροιας πραγ-
ματοποιώντας το τελευταίο τους ‘’τεστ’’ πριν 

το πανελλήνιο  πρωτάθλημα 
ανδρών γυναικών που θα γίνει 
στην Πάτρα το ερχόμενο σαββα-
τοκύριακο. Ξεχωρίζει η πρώτη 
θέση του ταλαντούχου Κώστα 
Κουτσούκη αυτή την φορά στα 
200 μ.

200μ.
1οςΚουτσούκηςΚώστας21’’90
7οςΧατζόπουλοςΣάκης23’’38
8οςΜπέκαςΝικόλαος23’’48
11οςΦολίναςΜάρκος23’’84
400μ.
8οςΜπέκαςΝίκος52’’91
11οςΦολίναςΜάρκος54’’56
110μεμποδ.
4οςΧατζόπουλοςΣάκης15’’42[-2.7]
1500μ.

7οςΒλάχοςΓεώργιος4’36’’20
80μΠαγκορασ.
5ηΑθανασάκηΡεβέκκα10’’95
100μεμποδ.γυν.
9ηΤζιμογιάννηΟλύμπια16’’24[-2.2]

Διακρίσεις του Φιλίππου στο Άργος Ορεστικό 
- Πρωτιά του Κώστα Κουτσούκη στα 200μ. 

Την ετήσια επίδειξή του 
πραγματοποίησε το 
τμήμα Ακροβατικής 

Γυμναστικής του Φιλίππου 
την Κυριακή. Το αγωνιστικό 
τμήμα και τα ηλιακά τμήματα 
πρόσφεραν μοναδικό θέαμα 
σε γονείς, συγγενείς και 
φίλους που μετέβησαν στο 
Φιλίππειο και γνώρισαν την 
αποθέωση.

Την αυλαία άνοιξε το αγωνιστικό
τμήμα το οποίοπαρουσίασεμιαπολύ
θεαματική χορογραφία.Ακολούθησαν
εναλλάξ ταμικρά τμήματαμε τοαγω-
νιστικόκαιηεκδήλωσηολοκληρώθηκε
με τηναπονομήαναμνηστικώνμεταλ-
λίων.

Αθλητικό υπερθέαμα από το Τμήμα 
Ακροβατικής του Φιλίππου
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Ολοκληρώθηκε με επι-
τυχία η παρουσία 
των τμημάτων υπο-

δομής του Αγροτικού Αστέρα 
προjunior, junior, προπαιδικό 
και παιδικό, στο 3ήμερο τουρ-
νουά ποδοσφαίρου VERGINA 
CUP 2017 που διοργάνωσε το 
ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας, στο 
γήπεδο του Μακροχωρίου από 
την Παρασκευή 9 Ιουνίου έως 
την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017.

Στο τουρνουά συμμετείχαν οι ομάδες:ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΟΣ .ΑΣΤΕΡΑΣΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ «ΜΕΓΑΣΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ»ΑΓΙΑΣΜΑΡΙΝΑΣ,ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΪΤΑ-
ΝΟΥ,ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ,ΑΣ
ΝΗΡΕΑΣ,«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΧΩΡΑΦΑΣ»,ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ,ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ.

Παρόλοπουοι καιρικέςσυνθήκες την τελευταία
ημέρατου τουρνουάδενήτανκαιοι καλύτερεςόλοι
οιαγώνεςολοκληρώθηκανμεευτυχία,σύμφωναμε
τοπρόγραμμα.

Πολύ καλή ηπαρουσία τουπαιδικού τμήματος
τουΑγροτικούΑστέραπουπροκρίθηκεστον τελικό
μεαντίπαλοτηναντίστοιχηομάδατουΠΑΟΚουλού-
ρας.Στοτελικόπουδιεξήχθημετάτοτέλοςτωναγώ-
νωντωνακαδημιών,τοβράδυτηςΚυριακής,κατέλα-
βετηδεύτερηθέσημετάτηνήτταπουγνώρισεστο

δεύτεροημίχρονο.Τοπρώτοημίχρονοέληξε0–0.
ΤατμήματατουΑγροτικούΑστέρααπέσπασαντα

καλύτερασχόλιααπόπαρευρισκόμενουςστο γήπε-
δοτουΜακροχωρίου,γιατηναθλητικήποιότητακαι
γενικάτηνεικόναπουείχανταπαιδιάμετουςπρο-
πονητές,σεόλουςτουςαγώνες.

Μετηνολοκλήρωσητωναγώνωνκάθετμήματος
έγιναν απονομές μεταλλίων σε κάθε αθλητή από
εκπρόσωπο της ΕΠΣΗμαθίας, του ΚΑΠΑΔήμου
Βέροιας,Προέδρουςκαιεκπροσώπουςποδοσφαιρι-
κώνσωματείωντηςΗμαθίαςκαθώςκαιαπόπαλαί-
μαχουςποδοσφαιριστές.Σεκάθεακαδημίαδόθηκαν
δώρο4μπάλες.

ΟΑγροτικόςΑστέραςΑγίαςΒαρβάραςευχαριστεί
όλαταπαιδιάτωντμημάτωνυποδομής,γιατησυμ-
μετοχή τουςσεαυτή τη μεγάλη εκδήλωση και τους
εύχεται καλό καλοκαίρι. Επόμενο ραντεβού στις 1
Σεπτεμβρίου2017.

ΕντυπωσίασεοΑγρ.Αστέρας
Αγ.Βαρβάραςστοverginacup

Με την παρουσία 100 και πλέον 
γονέων αλλά και όλων των 
αθλητών από τα τμήματα 

Υποδομής του ΑΟΚ Βέροιας, ολοκλη-
ρώθηκε με την τελετή λήξης η σεζόν 
2016/2017 για τον σύλλογο της Ημα-
θίας. Στο Κλειστό Γήπεδο Προμηθέα 
(ελέω της σφοδρής βροχόπτωσης) και 
με επικεφαλής τον προπονητή Θωμά 
Τούσα αλλά και τη συμμετοχή όλων 
των προπονητών των τμημάτων, οι 
αθλητές του ΑΟΚ συμμετείχαν σε ειδι-
κούς διαγωνισμούς δεξιοτήτων και 

τεχνικής, παραλαμβάνοντας στο τέλος 
τον αντίστοιχο έπαινο.

Εντύπωσηπροκάλεσεστουςπαρευρισκομένους
το επίπεδο της ετοιμότητας των μικρών τμημάτων
του συλλόγου, όπου είναι εμφανής η δουλειάπου
πραγματοποιείται καθημερινά ενώ καταχειροκροτή-
θηκε στο τέλος (και μάλιστα τα υπόλοιπα τμήματα
σχημάτισαν«αψίδα»γιατηναποθέωσητου)τοΠαι-
δικόΤμήματουΑΟΚ,πουκατέκτησετοπρωτάθλημα
τηςΕΚΑΣΚΕΜ.

Το κλίμαήταν εξαιρετικό, οιπαίκτες το χάρηκαν
μετηνψυχήτουςενώοιγονείςπαρέμεινανυπομο-
νετικοίμέχριτοτέλος,γιανακλείσειέτσιμιαχρονιά
άκρως επιτυχημένη για τονΑΟΚ,που είχεως επι-
στέγασματοντίτλοαλλάκαιτηνάνοδοτουανδρικού
τμήματοςστηΓΕθνική.

Με επιτυχία έγινε η τελετή λήξης 
της Ακαδημίας Μπάσκετ

του ΑΟΚ Βέροιας

ΤηνΤετάρτηητελετήλήξηςτης
ΑκαδημίαςΜπάσκεττουΦιλίππου

στο“ΆρηςΓεωργιάδης”

ΤηνΤετάρτη14Ιουνίουστις6.30τοΑθλητικόΚολέγιομπάσκεττουΑΣΦίλιπποςκαλείτουςγονείςτων
νεαρώναθλητώντουαλλάκαιόλουςτουςφίλουςτουμπάσκετστηνκαθιερωμένηετήσιαγιορτή- τελετή
λήξηςτηςαγωνιστικήςπεριόδου2016-17.

Πολλάδιαγωνιστικάπαιχνίδια, βραβεύσεις και αρκετές εκπλήξεις θαπεριμένουν ταπαιδιάαλλά και
όλουςτουςγονείς.Ραντεβούλοιπόνστογήπεδο«ΆρηςΓεωργιάδης»στηνΕλιά.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ – ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

VeriaBasketballCamp2017
Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 θα γίνει συγκέντρωση των παιδιών που θα συμμετέχουν στο Veria

BasketballCamp2017γιατονδιαχωρισμότουςσεομάδεςκαθώςεπίσηςκαιηπαραλαβήτουιματισμού.
Ησυγκέντρωσηθαγίνειστις18:00στοΔ.Α.Κ«ΔημήτριοςΒικέλας»(ΜακροχώριΗμαθίας)μεευθύνητων

γονέων(δενθαυπάρχειμεταφοράμελεωφορεία).
ΑπότηνΠαρασκευή16Ιουνίου2017(1ηημέρατουcamp)ημεταφοράτωνπαιδιώνθαγίνεταιΔΩΡΕΑΝ

σύμφωναμετοπαρακάτωπρόγραμμα(θατηρείταιαυστηρά)
VERIABASKETBALLCAMP2017ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
1ΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
08:15ΠΑΡΚΟ«ΕΛΗΑΣ»-ΧΩΡΟΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
08:20ΟΔΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ–ΕΚΚΛΗΣΙΑΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ,ΕΝΑΝΤΙΚΛΙΝΙΚΗΣ«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
08:25ΟΔΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ–ΕΚΚΛΗΣΗΥΠΑΠΑΝΤΗΣ–ΠΛΑΤΕΙΑΚΟΡΑΚΑ
08:30ΟΔΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ–ΠΑΡΚΟΕΝΑΝΤΙΝΕΚΤΟΤΑΦΕΙΩΝ
2οΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
08:15ΠΑΡΚΟ«ΕΛΗΑΣ»-ΧΩΡΟΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
08:20ΟΔΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ–ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ
08:25ΟΔΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ–ΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!ΗαναχώρησητωνλεωφορείωναπότοΔΑΚ«ΔημήτριοςΒικέλας»θαείναιστις13:00.Η

αποβίβαση τωνπαιδιώνθα γίνεται στις ίδιεςστάσεις καιπαρακαλούνται οι γονείς ναμεριμνήσουν για την
έγκαιρηπροσέλευσηκαιυποδοχήτωνπαιδιώντους.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και καθημερινή ενημέρωσηστην σελίδα του «VeriaBasketball Camp
2017»στοfacebook(http://www.facebook.com/veriacamp)

Χορηγοίεπικοινωνίας:ΕφημερίδαΛΑΟΣ,ΑΚΟΥ99.6,Sportorama.gr,pliroforiodotis.gr,ΡάδιοΗμαθία97.3,
basketplus.gr

Ταξίδι Μίχελ 
για τον 

προπονητή
του ΠΑΟΚ

Ταραντεβού τουΜίχελστο εξωτερικό
και η διάθεση για τήρηση του χρονοδια-
γράμματοςπουέχουνθέσειστονΠΑΟΚ.

ΟΛούμποςΜίχελαναχώρησετηνΔευ-
τέρα(12/6)τοπρωίαπότηνΘεσσαλονίκη
προκειμένου ναπροχωρήσει στις τελικές
επαφές με τους προπονητές που ξεχώ-
ρισαν από τη λίστα που συντάχθηκε το
τελευταίοδιάστημα.

Οιάνθρωποιτου«Δικεφάλουτουβορ-
ρά», την ημέρα της επισημοποίησης του
διαζυγίουμετονΒλάτανΊβιτςτόνιζανότιο
στόχοςπου τέθηκε απόπλευράς χρόνου
ήτανναέχειβρεικάτοχοηθέσηπουάνοι-
ξε στην άκρη τουπάγκου μέχρι το τέλος
τηςεβδομάδας.

ΟΣλοβάκοςτεχνικόςδιευθυντήςκαλεί-
ταινατοτηρήσει,ξεκαθαρίζονταςτοτοπίο
μέσωτωνραντεβούπουθαγίνουνστοδι-
άστηματηςπαραμονήςτουστοεξωτερικό.
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Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

Ταθέματαμπορείτεναταβρείτεστησελίδαμας:
www.omilosfr.gr
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Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

Ταθέματαμπορείτεναταβρείτεστησελίδαμας:
www.omilosfr.gr
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό12-6-2017 μέχρι18-06-

2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-

τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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

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
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

Έναμπαούλο
θύμησεςαπό
τοΛύκειο
Ελληνίδων
Βέροιας

ΤοΛύκειοΕλληνίδωνΒέροιας,διοργανώνει
Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο: «Ένα
μπαούλοθύμησες…».Ηεκδήλωσηθαγίνειτο
Σάββατο 17 ιουνίουστις 8.30μ.μ. στοΧώρο
ΤεχνώνΔήμουΒέροιας.

Φαρμακεία
Τρίτη 13-6-2017

13:30-17:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑ-
ΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10 -ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

21:00-01:00+διαν.ΚΑΛΟΥ-
ΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ
3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Ο ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας καλεί τους 
αγρότες στο 2ο διεθνές συνέδριο 

για το ροδάκινο 

Ο ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας καλεί τους αγρότες της Ημαθίας στο 
2οδιεθνές συνέδριο για το ροδάκινο που γίνεται στη 
Βέροια στο ξενοδοχείο Αιγές στις 15, 16 και 17 Ιουνίου με 

ελεύθερη είσοδο. Το συνέδριο οργανώνεται από τον Τουριστικό 
‘Ομιλο Βέροιας και την Κοινοπραξία Ομάδων Παραγωγών Συνε-
ταιρισμών Ημαθίας και ομιλητές θα είναι κορυφαία στελέχη του 
υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, γεωπόνοι και 
καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Μεταξύτωνθεμάτωνπουθαπαρουσιασθούνείναιηοργάνωσηομάδωνπαραγω-
γώνκαιηανάπτυξη,φορολογία,προώθησηκαιχρηματοδότησηαγροτικώνπροϊόντων.

Ηκυβέρνησηδείχνονταςέμπρακτατοενδιαφέροντηςγιατιςπροοπτικέςανάπτυ-
ξηςτηςγεωργίας(ροδάκινο)στηνΗμαθίακαιτηνάμεσηενημέρωσητωναγροτώντης
περιοχής,συμμετέχειστοσυνέδριομετονΥπουργόΑγροτικήςΑνάπτυξηςκαιΤροφί-
μωνΒαγγέληΑποστόλου,τονΓενικόΓραμματέαΑγροτικήςΠολιτικήςκαιΚοινοτικών
ΠόρωνΧαράλαμποΚασίμη,τονΠρόεδροκαιΔ.ΣύμβουλοτηςΚεντρικήςΑγοράςθες/
κης (ΚΑΘΑΕ).ΧαμπίδηΔημήτριο και ΠροϊστάμενουςτουΥΠΑΑΠ.ΤοΣάββατοστις
19.00στηαίθουσαsalaτηςΕλιάςοκ.υπουργόςθαυπογράψειτοΚαταστατικόΊδρυ-
σηςΔιεπαγγελματικήςΟργάνωσηςγιαταπυρηνόκαρπα.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ZHTEITAI για ά-
μεση αγορά διαμέρι-

σμα μέχρι 95 τ.μ. με

2ΔΣΚ, διαμπερές, μη

ανακαινισμένο, μέχρι

35.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,  πω-
λείται διαμέρισμα 95

τ.μ.2ΔΣΚWC,περιο-

χή Ιπποκράτειο, 1ος

όρ υπερυψωμένος.

Τιμή57.000,00ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Ν Ο Ι
πωλείται οικόπεδο,

μ εγάλη  ευκα ιρ ία ,

περίπου 2 στρέμμα-

τα, στην καλύτερη

τοποθεσ ία  ΜΟΝΟ

46 . 000 , 00  ε υρώ .

Τηλ.: 6934 662478

κοςΑδαμίδης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
με ροδακινιές (δέν-

δρα7ετίας)μεπομώ-

να, εκτάσεως 10.500

τ.μ. εντός συνοικι-

σμούΚυδωνοχωρίου

(ΜΟΥΣΤΑΛΙ).  Τηλ.

επικοινωνίας: 23310

23184, 6976 631156,

6977511373.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
10 .350  τ .μ .  στον

βάλτο της Ν. Νικο-

μήδειας, με υπόγεια

άρδευσηπωλείται σε

καλή τιμή για λόγους

υγείας. Πληροφορί-

ες στο τηλ.: 23310

24097.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  επ ι -

χείρηση καφενείο σε

πλήρη λειτουργία λό-

γωσυνταξιοδότησης.

Τηλ.:6971809940.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  υγιής
επιχείρηση εμπορί-

ας τροφίμων (S/M)

σε λειτουργία, στη

Βέροια, λόγω ανα-

χώρησης στο εξω-

τερικό. Τηλ.: 6971

898323 & 23310

61121.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
11,Καλλιθέα, ενοι-
κιάζεται οροφοδια-

μέρισμα96τ.μ.,3ος

όρ.,ατομικήθέρμαν-

ση, μεγάλα μπαλ-

κόνια. Τηλ.: 6978

644381  &  23330

24108.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ
πάρκιγκ στην Εμμ.

Παππά δίπλα στο

6οΔημοτικό Σχολείο

κοντά στο ΙΚΑ. Τηλ.:

6995589356.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ  88
ενοικ ιάζεται  γκαρ-

σονιέρα 35 τ.μ., επι-

πλωμένη, ελάχιστα

κοινόχρηστα. Τηλ.:

2331029545&6948

744632.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
κατάστημα 200 τ.μ.

στην οδό Πιερίων

131,ατομικήθέρμαν-

ση, χωρίς κοινόχρη-

στα.Πληρ.τηλ.:6976

800910.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
κατάστημα 33 τ.μ. με

πατάριανακαινισμένο

επί της οδούΘεσ/νί-

κης30κατάλληλογια

μαγαζί εστίασης και

γραφείο. Τηλ. επικ.:

6974634636-23310

23027Μαρία.

ΠΙΕΡΙΩΝ 6, ενοι-
κιάζεται κατάστημα,

δίπλα στην Εθνική

Τράπεζα, περίπου

60 τ.μ., με υπόγειο

60 τ.μ. Τηλ.: 6945

543578.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχα-
νικός αυτοκινήτων με

πολυετή εμπειρία και

προϋπηρεσίαστοαντι-

κείμενο. Ικανοποιητική

αμοιβή συζητήσιμη

από 1.000 και πάνω.

Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
ηλικίας 25-40, εμφα-

νίσιμη, με ευχέρεια

λόγου,γιαπροώθηση

διαδυκτιακής υπηρε-

σίας σε καταστήματα

εντός Βεροίας. Τηλ.

επικ.:6984757375.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλη-
τής για επιχείρηση

που δραστηριοποι-

είται στον κατασκευ-

αστικό χώρο. Τηλ.:

2332042166.

ΑΠΟ  ΕΤΑ Ι Ρ Ι Α
πληροφορικής ζητεί-

ται τεχνικός υπολογι-

στών.Τηλέφωνο επι-

κοινωνίας2331070175

2331077511 Βιογρα-

φικά στο cforce@

otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας
για στήσιμο γύρου

σε εργαστήριο κρεά-

των.Πληρ.τηλ.:6984

472747απότις9.00-

21.00κοςΓιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης
από το ψητοπωλείο

«Γιάννης» .  Πληρ.

τηλ.:2331025170.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ά-
τομα για οδική βοή-

θεια με δίπλωμα Γ΄

κατηγορίας για μό-

νιμη ερεγασία. Τηλ.:

6980136902.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χει-
ριστέςΜηχανημάτων

Έργου Μπουλντό-

ζας και Τσαπας για

έργο που δραστη-

ριοποιείται στην πε-

ριοχή της Βέροιας.

Τηλ.6973387666.
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ΗΕΤΑΙΡΙΑ επε-

ξεργασίας φρού-

των «ΗΡΑΕ.Π.Ε.»

με έδρα το 7,5 χιλ.

Βέροιας-Νάουσας,

ζητά μηχανικό-μη-

χανοτεχνίτη.Αιτήσεις

καιβιογραφικάστοe-

mail: irafruit@otenet.

gr.Επικοινωνίαεκτός

Σαββάτου και Κυρια-

κής στα τηλέφωνα:

23310 93066, Fax:

2331093476.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητά εργα-

σία για κουζίνασε ε-

στιατόριομε εμπειρία

σεφαγητάκατσαρόλας

καιψητάήστηλάντζα.

Τηλ.:6948706772.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμ-

β ά ν ε ι  σ ι δ έ ρωμα

ρούχωνμετηνώρα.

Πληρ.  τηλ . :  6978

162548,καΝανά.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νει τηνφροντίδαηλικι-

ωμένων&καθαρισμα

σπιτιών,γραφείωνκαι

σκάλες. Τηλ.: 6946

479828.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα2ΔΣ/Κ, κέντρο

(ατομ.θέρμ.)
Αγ.Κυριακή2Σ/ΝΑ(ατ.θερμ.)
Κέντρο3Δ,Σ,Κ,2μπάνια,

4οςόροφος (ανακαινισμένο)με
τζάκι

Γκαρσονιέρα1Δ1οεπιπλω-
μένηχωρίςθέρμανσηΡολόϊ38τ.μ

Γκαρσονιέρα1ΔΚ/Θκέντρο
Γκαρσονιέρα1Δστοκέντρο

35τ.μ.αιρκοντίσιον
ΠΡΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμα2Δ,Σ/ΝΑΠαπά-
γουκαινούργιο.

ΔύοδιαμερίσματαστοΠρ.Η-
λία1οκαι2οόροφομεοικόπεδο.

Διαμέρισμα3Δ2οςημιτελώς
ευκαιρία

Διαμέρισμα3Δ3οςθέα,Α-

Τ/Θ,γκαράζ,καινούργιο
Διαμέρισμα2Δ3οςΑΤ/Θκαι-

νούργιο
Διαμέρισμα2Δ2οςΑΤ/Θκαι-

νούργιο
Διαμέρισμα2οςχωρίςθέρμαν-

ση,ανακαινισμένοευκαιρία,κέντρο
Διαμέρισμα2ΔΑΤ/Θ20ετών

εκτόςκέντρου
Διαμέρισμα2ΔΑΤ/Θ16ετών

κέντρο
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Οικόπεδο 2 στρ. περίπου
μεκτίσμα

Οικόπεδο200τ.μ.στηνΕλιά
Οικόπεδο400τ.μ.κάτωαπό

τοΜπάσκετ
Οικόπεδο400τ.μ.Βέροια
Οικόπεδο 1.800 τ.μ. προς

Ράχη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικία75τ.μ.σεοικόπεδο250τ.μ.στοΜα-
κροχώτι.Τιμή40.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωραφοοικόπεδο6στρ.κοντάστηΔΟΥΒέροιας.
Τιμή20.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαλογητήριοφρούτωνμεψυγείο5θαλάμωνσε
οικόπεδοεντόςσχεδίου,περίπου4στρ.μεκτίσμα2000τ.μ.
πουδέχεται800τόννουςφρούτων.Συντελεστήςδόμησηςτου
οικοπέδου0,8.Τιμή290.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.Τιμή35.000ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο1.200 τ.μ.στηΛευκόπετρα εντόςοικι-
σμού,τιμή9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προςΛαζοχώρι πριν τις
γραμμέςμεπολύμεγάληπρόσοψηστον κεντρικό δρόμο.
Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταιστοκέντρομονοκατοικία60τ.μ.σεγωνιακόοικό-
πεδο195 τ./μ. μεμεγάληπρόσοψηστον κεντρικόδρόμο.
Τιμή85.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα 60 τ.μ., 3ος όροφος, με ασανσέρ,
2Υ/Δ,Σαλόνι,κουζίνα,W.C.,στηνπλατείαΚόρακα,25.000
€χρίζειανακαίνισης
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος,2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατά-
στασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανα-
καίνισηςΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου
120.000€ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000€ΠΚ172
-Πωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλονίκης, αποτελούμενη
απόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,160.000€
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€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
-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.

με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή29.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης

30.000ευρώ.
-ΓραφείοπωλείταιστηνΠλ.Ωρολογίου28τ.μ.Τιμή

6.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος
120 τ.μ., 2ος όροφος, αιρ κοντίσιον. Τηλ.: 6974
053442.

ΕΤΑ Ι Ρ Ι Α  Π α -
ροχής Υπηρεσιών
στον τομέα της Υ-
γείας, ΖΗΤΑΕΙ νο-
σηλευτή-νοσηλεύ-
τρια με εμπειρία.
Απαραίτητη προϋ-
πόθεση: Δίπλωμα
οδήγησης.Αποστο-
λή βιογραφικών με
φωτογραφία στο e-
mail: agapi1mali@
yahoo.gr.

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγοςή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-Εργοθεραπεύτρια ή Εργοθεραπευτής για

πρωϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοσηβιογραφικώνκαισυμπλήρωσηαί-
τησηςκαθημερινάαπό8.00π.μ.-4.00μ.μ.στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200
e-mail: asklipiosae@hol.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
αγροτικό μηχά-

νημα UNIMOC 32
ίππωνμεμεταλλικό
κουβούκλιο.

Πληρ.τηλ.:
6973616847

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακείουμεεμπειρίαστοφάρμακο,
εκτέλεσησυνταγών,πωλήσειςπαραφαρμάκων και καλλυ-
ντικών.Αποστολήβιογραφικώνστο pharmasindika@gmail.
com.Τηλ.:6974643315.

Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ο Σ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΝΑ-
ΛΑΜΒΑΝΕΙ τοπο-
θετήσειςπλακιδίων
( δ απ έ δ ο υ - μπά -
ν ι ο υ - κο υ ζ ί ν α ς ) ,
πέτρας, βαψίματα,
ψησταριές και κάθε
είδους μερεμέτια.
Τηλ.:6944327924.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

3 άνδρες μεΆδεια ΕργασίαςΠροσωπικούΑσφαλείας για μόνιμη
απασχόληση .Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη για δουλειά ,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετηνεταιρείαγιαεξέλιξη.Βι-
ογραφικάκαισυνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλονίκης
45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΖΗΤΗΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει για άμεση πρό-

σληψη, ηλεκτρονικό με εμπειρία στις εγκαταστάσεις, με άδεια
ασκήσεωςεπαγγέλματος,άδειαsecurityκαιδίπλωμααυτοκινήτου.
Αποστολή βιογραφικού και συνέντευξηστα γραφεία της εταιρείας
09:00π.μ.με14:00μ.μ.Τηλ.Κέντρο:2331027102μεεσωτερικό
τονούμερο4.

Η εταιρία ‘‘EMPHYTON’’
ΠουλτσίδηςΓεώργιος ζητά-
ει συσκευάστριες με εμπει-
ρία στη συσκευασία φρού-
των.  Γιααιτήσεις απαραίτη-

τη ηπροσέλευσηστις εγκαταστάσεις της εταιρίας
σταΜονόσπιταδίπλαστουδραγωγείο.

Τηλ.Επικοιν.2332043488

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑσφάλειεςΜαργαριτόπουλου» ζητάει
κοπέλα για γραμματειακή υποστήριξη.Απαραίτητηπροϋ-
πόθεσηπολύ καλή χρήσηΗ/Υ.Αποστολή βιογραφικού με
φωτογραφίαστοman.kristina78@gmail.com.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΩΡΟΛΟΙ,Γκαρσονιέρα21 τ.μ., κατα-

σκευή ‘78,σαλονοκουζίνα και μπάνιο, 4
οςόροφος,σε καλήκατάσταση, κουφώ-
ματααλουμινίουσυρόμενα,μεηλεκτρικές
συσκευές,με κλιματιστικό ,σε τιμήπρο-
σφοράς 120€,Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5641.

ΚΕΝΤΡΟ,Γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατα-
σκευή‘70,1υ/δ,2οςόροφος,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,χωρίςθέρ-
μανση,μεμίαντουλάπα,μεπολύμεγάλη
βεράντα,σεπολύκαλήτιμή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.,τιμή100€,Κωδ:5331

ΠΑΠΑΚΙΑ,Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
35 τ.μ., δύο χώροι , κατασκευή ‘70, σε
ημιόροφο,πολύφθηνή,χωρίςθέρμανση,
μόνο110€,Κωδ:5660

ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Γκαρσονιέρα38 τ.μ., κα-
τασκευή‘05,1υ/δ,1οςόροφος,μεσύγ-
χρονεςπροδιαγραφές , νεοαναγειρόμενη
καισε εξαιρετικήκατάστασηευρισκόμενη
, έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα
μεδιπλά τζάμια, εξαιρετικής κατασκευής
στοσύνολοτηςκαιμεπολύμεγάληβερά-
ντα, έχειατομικήθέρμανσημεκλιματιστι-
κά inverterκαιμεμίαντουλάπα,σεπολύ
καλήγειτονιάκαιμεθωρακισμένηπόρτα,
γιααπαιτητικούςμισθωτές , ενοίκιο200€,
Κωδ:5668.

ΩΡΟΛΟΙ,Γκαρσονιέρα38 τ.μ., κατα-
σκευή ‘78,1υ/δ,σαλόνι,μεκουζίναανε-
ξάρτητηκαιμπάνιο,3οςόροφος,βλέπει
σεανοιχτωσιά,σεκαλήκατάσταση, κου-
φώματα αλουμινίου συρόμενα, ατομική
θέρμανσηπετρελαίου, με ανελκυστήρα,
μεμία ντουλάπα, ηλιόλουστοι χώροι,σε
προνομιακήτοποθεσία,Πόρταμεκλειδα-
ριάασφαλείας,σετιμήπροσφοράς170€,
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,Κωδ:5666

ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Γκαρσονιέρα40 τ.μ.,
1 υ/δ, Ισόγειο, ανακαινισμένο μερικώς ,
καλοδιατηρημένο, καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρ-
μανσημε θερμοπομπούς , επιπλωμένο
μερικώς,μεδύοντουλάπες,μεκλιματιστι-
κό,σεπρονομιακήτοποθεσία,μεμίσθω-
μα150€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5515

ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Γκαρσονιέρα50 τ.μ., και
44τ.μ.καθ.ανεξάρτητησανμονοκατοικία,
κατασκευή‘98,1υ/δ,Ημιόροφος,διαθέτει
θέααπρόσκοπτη,άψογασυντηρημένη ,
αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές ,με
αποθήκη μεγάλη , χωρίς κοινόχρηστα ,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα180
€,Κωδ:5257.

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Διαμέρισμα 70 τ.μ.,
κατασκευή ‘87, 2 υ/δ, 3 ος όροφος, εκ-
πληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,ανακαινι-
σμένομερικώς ,άψογασυντηρημένο,σε
πολύκαλήκατάσταση,φρεσκοβαμμένο ,
αλουμινίου κουφώματαμε διπλά τζάμια,
ανεξάρτητημεγάληκουζίνα,διαμπερές,οι
χώροιτουλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμαν-
σημεωρομετρητές, μεαποθήκη, χωρίς
ανελκυστήρα,ηλιόλουστοιχώροι,μεδυνα-
τότηταστάθμευσης,αξίζεινατοδεικανείς,
σεπολύκαλή τιμήμόνο150€,Πληροφο-
ρίες μόνο στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ:5643

ΩΡΟΛΟΙ,πολύκοντάενοικιάζεταιένα
ισόγειοδιαμέρισμα80 τ.μ.,σεμέτριακα-
τάστασηκατασκευή ‘70,με2υ/δ,σαλόνι
, κουζίνα ξεχωριστήκαιμπάνιο ,διαθέτει
ατομική θέρμανσηπετρελαίου καιπρο-
σφέρεταισε εξαιρετικάχαμηλή τιμή , επι-
πλωμένομε200€.Κωδ5576

ΚΕΝΤΡΟ ,Διαμέρισμα82 τ.μ., κατα-
σκευή ‘70,2υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά, ξύλινακουφώματα,οι χώροι
τουλειτουργικοί,χωρίςθέρμανση, έχειυ-
ποδοχή γιασόμπα, με δύο ντουλάπες ,
ξύλιναπατώματα,χωρίςανελκυστήρα,σε
πολύκαλήγειτονιά,σε τιμήπράγματιχα-
μηλήμόνο150€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5685

ΚΕΝΤΡΟ ,Διαμέρισμα82 τ.μ., κατα-
σκευή ‘70,2υ/δ,2οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά, καινούργια συνθετικά κου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλει-
τουργικοί,χωρίςθέρμανση, έχειυποδοχή
γιασόμπα,μεδύοντουλάπες,ξύλιναπα-
τώματα,χωρίςανελκυστήρα,σεπολύκα-
λήγειτονιά,σετιμήπράγματιχαμηλήμόνο
170€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα87 τ.μ. καθ.,
100τ.μ.μικτά,κατασκευή ‘87,2υ/δ,3ος
όροφος, με εντυπωσιακή θέα , ανακαι-
νισμένομερικώς , άψογασυντηρημένο,
μεμία τεράστιαβεράντα ,σεπολύκαλή
κατάσταση,φρεσκοβαμμένο ,αλουμινίου
κουφώματαμε διπλά τζάμια, με κουζίνα
ανεξάρτητη , οι χώροι του λειτουργικοί,

κεντρικήθέρμανσηπετρελαίου, μεανελ-
κυστήρα, με μία ντουλάπα, ηλιόλουστοι
χώροι, μεπανέμορφομπάνιο&WC,με
κλειστόατομικόγκαράζ,σε τιμήπροσφο-
ράς220€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5538

ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα100 τ.μ.
μικτά,88τ.μ.καθ.,κατασκευή‘80,2υ/δ,3
οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,α-
νακαινισμένομερικώς,τέντεςπαντού,κα-
λοδιατηρημένο,μεκαινούργιααλουμινίου
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένης
κατασκευήςκαιατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου ,μεανελκυστήρακαιμεδύοντου-
λάπες ,μεκαινούργιομπάνιο,διαμπερές,
σεπολύκαλήτιμή,μόνο230€,Κωδ:5518

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,Διαμέρισμα 90
τ.μ., κατασκευή ‘89,2υ/δ,3οςόροφος ,
ανακαινισμένομερικώς,καινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλόγου-
στο,μεκουζίναανεξάρτητηκαιτραπεζαρία
ηκαθιστικόμαζί , έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου, είναι χωρίςανελκυστήρακαι
με δύο μπάνια , γωνιακό, μεπολύ λίγα
κοινόχρηστακαιαποτελεί ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδια-
χείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ενοίκιο210€,Κωδ:5259

ΚΕΝΤΡΟ ,Διαμέρισμα90 τ.μ.,2υ/δ,
1οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένο μερικώς , καλοδιατηρημένο,
κουφώματα αλουμινίου συρόμενα, έχει
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, διαμπερές,
οι χώροι του λειτουργικοί, ατομική θέρ-
μανσηπετρελαίου, με ανελκυστήρα, με
μία ντουλάπα,σεπρονομιακή τοποθεσία
, κεντρικότατο, σεπολύ καλή τιμή μόνο
220€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5680

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία 100 τ.μ. σε

1οόροφο,κατασκευή‘66,3υ/δ,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,σεκαλήκατάσταση,καινούρ-
γιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
διαμπερές,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
έχει τέντες, ηλιόλουστοι χώροι, σεπολύ
καλή τιμήμόνο220€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:5687.
Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από
1/9/2017.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία230 τ.μ.
,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδασε
περιφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.εντυ-
πωσιακοί χώροι υποδοχής , με ανεξάρ-
τητημεγάληαυλή και με υπόγειο 40τ.μ.
,κατασκευή ‘80, 4 υ/δ, μεπολύμεγάλες
βεράντες,άψογασυντηρημένη,έχειξύλινα
κουφώματα, επιπλωμένη , με αποθήκη
καιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυ-
σκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,έχει
δύομπάνιακαιπροσφέρεταισετιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίας ,μόνο350€,Πληροφο-
ρίες μόνο στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ5346

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ισόγεια αποθήκη 37

τ.μ.,στεγανήκαιφωτεινήσεοικοδομήτου
2002 ένας ενιαίος χώρος , ενοίκιο μόνο
100€,Κωδ:3201

ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταιαποθήκη65τ.μ.,
πρόκειταιγιαένανχώροενιαίο,ισόγειοκαι
μεενοίκιο120€,Κωδ:1881

ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται αποθήκηκοντά
στοΦιλίππειο80τ.μ.,κατεβαίνει5σκαλο-
πάτιακατασκευή‘77,σεπολύχαμηλήτιμή
μόνο80€,Κωδ:1082

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο25 τ.μ.,

κατασκευή ‘76, έναςενιαίοςφωτεινόςχώ-
ροςμεδική του τουαλέτα ,1οςόροφος,
μίσθωμα180€,Κωδ:4055

ΩΡΟΛΟΙ,Γραφείο29 τ.μ., κατασκευή
‘69,1υ/δ,2οςόροφος,120€,Κωδ:3393

ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή ‘99, 2 υ/δ, 4 ος όροφος, σε
εξαιρετικήκατάσταση,καινούργιασυνθετι-
κάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,αυτόνομη
θέρμανσημεθερμιδομετρητέςκαιμε του-
αλέτα δική του, καινούργιος γραφειακός
χώρος και μάλιστασεπολύ καλή τιμή ,
μόνο180€,Κωδ:3767

ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο38 τ.μ.,
κατασκευή‘80,2υ/δ,1οςόροφος,μέτρια
κατασκευή,σεαπίστευταχαμηλήτιμή,150
€,Κωδ:3781

ΩΡΟΛΟΙ, Γραφείο 38 τ.μ. ανακαινι-
σμένοκομπλέ,2χώροιμεδικότουwc,1
οςόροφος,μεαλουμινίουκουφώματακαι
μεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικάκαιείναιεξαιρετικήςπροβολής
,μεενοίκιο200€,Κωδ:3400

ΠΙΕΡΙΩΝ,Γραφείο47 τ.μ.,κατασκευή
‘12, 2 χώροι , 1 ος όροφος, καινούργιο
ακατοίκητο, νεοαναγειρόμενο γραφείο ,
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
υψηλώνποιοτικάπροδιαγραφών,ανεξάρ-
τητηθέρμανση,μεπολύμεγάληβεράντα,
σεσημείομεγάληςπροβολής, 220€,Α-
ποκλειστική διάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:3706
ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο75 τ.μ.,

κατασκευή ‘80, 3 χώροι , 1 ος όροφος,
άψογασυντηρημένο, άριστη κατασκευή,
μίσθωμα250€,Κωδ:3217

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Επί τηςΜητρο-

πόλεως ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα
17 τ.μ., εξαιρετικήςπροβολής, ενεργεια-
κής κλάσηςΖ , σε κεντρικότατοσημείο,
Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο250€,
Κωδ:4476

ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα30τ.μ., ισόγειο
και επιπλέον30 τ.μ. υπόγειο κοντάστην
ΠλΚόρακα ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
150€,Κωδ:4742

ΩΡΟΛΟΙ , ενοικιάζεται κατάστημα36
τ.μ., ισόγειο, κατάλληλο γιαπάμπολλες
χρήσεις ,μοναδικής εμπορικότητας,πολύ
αξιόλογοακίνητο καισεπολύ καλή τιμή,
μόνο300€,Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝΚωδ:3871.

ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτηςΚεντρικής
ενοικιάζεται ένα κατάστημα57 τ.μ., καθ.
ισόγειο, ανακαινισμένο εκ βάθρων, και-
νούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής, σε ε-
μπορικόδρόμο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,σε εξαιρετικά
χαμηλήτιμήμόνο170€,Κωδ:4434

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ ,Κατάστημα62 τ.μ.,
κατασκευή ‘09, Ισόγειο ,εντελώςκαινούρ-
γιοκαιμε60τ.μ.υπόγειο,μεατομικήθέρ-
μανση και σε άριστοπεριβάλλον,πολύ
αξιόλογοακίνητοπάνωσεμεγάλοδρόμο
καισετιμήπράγματιχαμηλή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα220€,Κωδ:4459.

ΚΕΝΤΡΟ,στηνΕμ.Ζάχουκοντάστα
ΚΤΕΛ,κατάστημα69τ.μ.,κατασκευή‘75,
έναςενιαίοςχώρος,γιαθετικόενοικιαστή
μεεξαιρετικήπροβολήκαιμεμεγάληβιτρί-
να , ενοίκιο300€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝΚωδ:4711.

ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, Κατάστημα 78
τ.μ., ισόγειο , με 45 τ.μ.πατάρι και 102
τ.μ. υπόγειο , κατάλληλο γιαπολλαπλές
χρήσεις,ιδιαίτεραγιακαφέκαιουζερί,σε
μοναδικόσημείομεαύλιοχώρομπροστά
γιαανάπτυξητραπεζιών,κοντάστηνΕληά
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,ενοίκιο310€,Κωδ:4566

ΠΙΕΡΙΩΝ,ενοικιάζεταιεπίτηςΠιερίων
κατάστημα 102 τ.μ., Ισόγειο, αυτοτελές,
πολύαξιόλογοακίνητο,σεπολύκαλήτιμή,
Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδική ευ-
καιρία,350€,Κωδ:4462

ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ, ενοικιάζεται ισό-
γειοκατάστημα110τ.μ.,επίτηςοδούΘεσ/
νίκης , μεπολύμεγάληβιτρίνα , ενοίκιο
μόνο300€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ:4715

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί τηςΑριστοτέλους
ενοικιάζεταιισόγειοκατάστημα140τ.μ.,και
μεδικότουυπόγειο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,κατασκευή‘00,κατάλληλογια
πολλαπλές χρήσεις ,πολύαξιόλογο και
σπάνιοκατάστημα,μεμίσθωματα350€.
Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Κωδ:4603

ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Κατάστημα152
τ.μ., και άλλα152 τ.μ.στονπρώτοόρο-
φο , ταοποίαεπικοινωνούνμεεσωτερική
σκάλα , ενιαίος ισόγειοςχώρος ,ανακαι-
νισμένοςπολυτελώςαλλάκαι εκβάθρων,
μεακριβάυλικάδόμησης,διαθέτειατομική
καιανεξάρτητηθέρμανσημεκλιματιστικά,
το άριστοπεριβάλλον το χαρακτηρίζει ,
γιαπράγματι απαιτητικούς ενοικιαστές ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδου,σίγουρα
πολύαξιόλογοακίνητο,σεεμπορικόδρόμο
,μίσθωμα1.700€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝΚωδ:4174

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΔΕΗ,Ενοικιάζεταιπάρκινγκ15 τ.μ., ι-

σόγειο,μεεξαιρετικάκαλήπρόσβασημόνο
50€,Κωδ:4852

ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Πάρκινγκ18 τ.μ., κατα-
σκευή ‘05, κλειστό ,άνετηπρόσβασηκαι
γιααποθήκη50€,Κωδ:3335

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα78 τ.μ., καθ.

κατασκευή ‘95,2υ/δ,1οςόροφος,καλο-
διατηρημένο,σεκαλήκατάσταση,.μεγάλο
μπάνιο,όλοιοιχώροιάνετοι,μεμίαντου-
λάπα , καινούργιααλουμινίου κουφώμα-
τα με διπλά τζάμια, ενεργειακής κλάσης
Ε΄,σόμπακαιμεδυνατότηταστάθμευσης
στηνπυλωτή,τιμήκομπλέμόνο38.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ.5465

ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Οροφοδιαμέρισμαμε114
τ.μ.,μικτάκαι84 τ.μ.καθ.κατασκευή ‘95,
2υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,
καλοδιατηρημένο, καινούργιααλουμινίου
κουφώματα με διπλά τζάμια, αυτόνομη
θέρμανσημεωρομετρητές και με δυνα-
τότητασόμπας , ενεργειακής κλάσηςΔ΄,
μεανελκυστήρα, μεμίααποθήκη και με
μίαντουλάπα,διαθέτειεπίσηςηλιακόθερ-
μοσίφωνα και parkingπιλοτής , όλα με
μόνο55.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
,Κωδ:3254

ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑ,Διαμέρισμα89 τ.μ.,μι-
κτάκαι73 τ.μ. καθ. κατασκευή ‘85,2υ/δ,
1οςόροφος,μεεκπληκτικήθέα,καλοδια-
τηρημένο,χρήζεικάποιαςανακαίνισης,γε-
ωμετρικάδομημένο ,κεντρικήθέρμανση ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,τιμήμόνο57.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,Κωδ:2655

ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα90 τ.μ. καθ.
και 123 τ.μ., μικτά κατασκευή ‘95, 2υ/δ,
1οςόροφος, καλοδιατηρημένο,σε καλή
κατάσταση,.μεγάλομπάνιο,όλοιοιχώροι
άνετοι,μεμίαντουλάπα,μεηλιακόθερμο-
σίφωνακαιμεαποθήκημέσα,καινούργια
αλουμινίου κουφώματαμε διπλά τζάμια,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητέςησό-
μπακαιμεδυνατότηταστάθμευσηςστην
πυλωτή , τιμήκομπλέ68.000€,Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝΚωδ:3249

ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑ,φανταστικόρετιρέ,και-
νούργιο διαμέρισμα155 τ.μ., κατασκευή
‘10,3υ/δ,4οςόροφος,μεεκπληκτικήθέα,
διαμέρισμα αξιώσεων, φανταστικό από
κάθεάποψη , εξοπλισμένομεσυνθετικά
κουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,μεπολυτέ-
λειακαιζεστασιά,μευψηλήποιότηταστην
κατασκευή ,σεπολύόμορφηπολυκατοι-
κία,σύγχρονοδιαμέρισμασεόλατου,με
ατομικήθέρμανση,BBQ, τζάκι,αποθήκη,
μεμπανιέραTzakusi ,γιαπράγματιαπαι-
τητικούςαγοραστές,μεθέσηστάθμευσης
καιμελίγαυπολειπόμεναχρήματαγιατην
ολοκλήρωση , τιμή ευκαιρίας145.000€,
Κωδ:2657

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, καινούργια μικρή και

πανέμορφημονοκατοικία50 τ.μ.,σεοικό-
πεδο403τ.μ.κατασκευή‘02,1υ/δ,σαλο-
κουζίνακαιμπάνιο,μεμεγάληαυλήγύρω
γύρωκαιοικόπεδο403τ.μ.,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,40.000€,Κωδ:3352

ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Μονοκατοικία120 τ.μ.,
σε δύο επίπεδα , σε οικόπεδο 356 τ.μ.
, κατασκευή ‘01, με 3υ/δ , διαθέτει θέα
απρόσκοπτη,σευπεράριστη κατάσταση,
αλουμινίου κουφώματαμε διπλά τζάμια,
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,ενερ-
γειακήςκλάσηςΔ ,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου , με μεγάληαποθήκη, μεαυλή
καιψησταριά.Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή210.000€,
Κωδ:3007.

ΚΑΒΑΚΙΑ,Μονοκατοικία250 τ.μ.,σε
5στρ.οικόπεδοκατασκευή‘95,αποτελού-
μενηαπόυπόγειοκατοικήσιμοδιαμέρισμα
85τ.μ. ισόγειοκαι1οορ.με3υ/δ,καιμε
ευχάριστηθέα,άψογασυντηρημένη , με
μεγάληκαινούργιακουζίνα, επιμελημένης
κατασκευής, διαθέτει τζάκι, υπάρχει συ-
ναγερμός , έχεις αρχοντικήαίσθηση του
χώρουκαιθωρακισμένηεξωτερικήπόρτα
αλλάκαιμεγάλοκήπο ,σκυλιάεπιτρέπο-
νταιφυσικά,τιμή270.000€,Κωδ:5409

ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,πωλείταιδιατηρη-
τέαμονοκατοικία160 τ.μ., αποτελούμενη
από3υ/δ,μεβαθμόδιατήρησηςΔ,μεδυ-
νατότηταεσωτερικήςσεοικόπεδο144,69
τ.μ. κατασκευή ‘20, ισόγειο και πρώτος
όροφος,τιμή65.000€,Κωδ:3477

ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Πωλείταιημιτελήςμεζονέ-

τα180τ.μ.,κατασκευή‘11,3υ/δ,αυτήντη
στιγμήβρίσκεταισταμπετά,έχειοικόπεδο
250τ.μ.2οςκαι3οςορ.,υπάρχουνεντυ-
πωσιακοίχώροιυποδοχής ,πρόκειταιγια
ιδιαίτεροακίνητοσε εξαιρετικόσημείοκαι
μόνογιααπαιτητικούςαγοραστές,είναικέ-
ντροαπόκεντρο,μεκλειστόδιπλόγκαράζ
,τιμήωςέχειμόνο130.000€,Κωδ:2506

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκηκοντάστο

Φιλίππειο80τ.μ.,κατεβαίνει5σκαλοπάτια
κατασκευή‘77,σεπολύχαμηλήτιμήμόνο
15.000€,Κωδ4427

ΠΑΡΚΙΝ -ΑΠΟΘΗΚΗστοΤσερμένι
220τ.μ.μεδικήτουείσοδο,κατάλληλογια
αποθήκηκαιγιαπάρκιν6αυτοκινήτωντιμή
40.000€.Κωδ.189

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή ‘78, ένας ενιαίος γραφειακός
χώρος,1οςόροφος,,σεεμπορικόδρόμο
καισεάριστοσημείο,ευκαιρίαμόνο27.000
€,Κωδ:3240

ΩΡΟΛΟΙ, Γραφείο 38 τ.μ. ανακαινι-
σμένοκομπλέ,2χώροιμεδικότουwc,1
οςόροφος,μεαλουμινίουκουφώματακαι
μεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικάκαιείναιεξαιρετικήςπροβολής
,σεπολύκαλή τιμήμόνο15.000€,Κωδ:
5691

ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι χώροι
γραφείων42 τ.μ. καθ.και52 τ.μ.,μικτά ,
κατασκευή ‘91,2χώροιμεδικό τουWC ,
2οςόροφος,με την ευπρέπεια τωνχώ-
ρωνδεδομένηκαισεεξαιρετικήκατάσταση
συνολική ,πολύαξιόλογοακίνητοκαισε
σημείομεγάληςπροβολής , τίμημα τελικό
65.000€,Κωδ:4618

ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Επενδυτικόακί-
νητο ,γραφεία213 τ.μ., κατασκευή ‘74,7
χώροιπολύφωτεινοί ,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου,άριστοιχώροι
γραφείων, με εγγυημένηαπόδοση, είναι
νοικιασμένοσεδημόσιαυπηρεσίαμεπρό-
σφατοανανεωθένμίσθωμα τα750€ ,σε
άκρως εμπορικόσημείο,Υπόδειξημόνο
σεσοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή220.000
€,Κωδ:4445

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Κατάστημα ι-

σόγειο, 53 τ.μ., σταΚΤΕΛ κοντά , ένας
ωραίος ενιαίος χώροςμε μεγάληφάτσα
πάνωσε κεντρικόδρόμο , σήμερα είναι
νοικιασμένομε μίσθωμα τα 200€ .Τιμή
πώλησης50.000€,Κωδ:3120

ΚΕΝΤΡΟ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων
πωλείται Κατάστημα 56 τ.μ. Ισόγειο και
50τ.μ.Υπόγειο, κατασκευή ‘72,σεπολύ
καλή κατάσταση, ξεχωριστό ακίνητο, σε
προνομιακή τοποθεσία , γωνιακό, εξαιρε-
τικήςπροβολής,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις και για υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος,σεεμπορικόδρόμο ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπροσφοράς60.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝΚωδ:1851

ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65
τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή ‘74,οι χώροι του
λειτουργικοί, σεπρονομιακή τοποθεσία
, κατάλληλο γιαπολλαπλές χρήσεις , με
μεγάληβιτρίνα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο
30.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ:4401

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,σε
εξαιρετικόσημείοπωλείται ισόγειο κατά-
στημα146 τ.μ., με 100 τ.μ. υπόγειο κα-
τασκευή ‘04, μεγάλοςψηλοτάβανος και
ενιαίοςχώροςνοικιαζόμενοςπρος450€ ,
τιμή150.000€,Κωδ:1577

ΠΕΡΙΦ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Πωλείται το
50% ενός μεγάληςπροβολής καταστή-
ματοςεπί τουΠεριφερειακούμε400 τ.μ.,
ισόγειοκαιάλλα400τ.μ.υπόγειο ,μεμε-
γάλοαύλιοχώρο,μεράμπαεκφόρτωσης
στουπόγειο,τιμήμεγάληςευκαιρίαςμόνο
250.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ3792.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στηΒέροιαπωλείταιχω-

ραφοοικόπεδο,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικο-
δομήσιμο4.875τ.μ.,πάνωστηνάσφαλτο
,μεφάτσα61μ. ,άμεσαδομήσιμο , κα-
τάλληλογιαανέγερσηπολυτελούςβίλλας,
τιμή220.000€,Κωδ:1925

ΠΑΤΡΙΔΑ,Αγροτεμάχιο6.000 τ.μ., ε-
ντός ζώνηςπωλείταισεαπίστευταχαμη-
λή τιμή, ευκαιρία χωρίςαμφιβολία, μόνο
65.000€,Κωδ:3014

ΡΑΧΗ,χωραφοοικόπεδοπωλείταιμέ-
σαστηζώνη6.410τ.μ.,μεεκπληκτικήθέα,
γιααπαιτητικούςαγοραστές ,σεμοναδική
τοποθεσία,μοναδικόγιαεπένδυσηκαισε
απίστευτα χαμηλή τιμή, μόνο 55.000 €,
Κωδ:2705

ΔΑΣΙΚΗΕΚΤΑΣΗπωλείταικαιαφορά
μεγάλο δασοτεμάχιο 7.025στρ. σχετικά

κοντάστηΒέροια.Πληροφορίες καιυπό-
δειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγο-
ραστή,τιμή700.000€Κωδ:4365

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ,πωλείται γωνιακόοι-

κόπεδο 237 τ.μ. άρτιο οικοδομίσημοσε
εξαιρετικόσημείο τουχωριού ,άκλειστο ,
τιμήμόνο25.000€,Κωδ:3107

ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμικρόκαικαλό
οικόπεδο257 τ.μ.,βλέπεισεδρόμοπλά-
τους10μσεκαλόσημείο , τιμήπώλησης
38.000€,Κωδ:1368

ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιεκπληκτικόοικό-
πεδο340τ.μ.,αξίζεινα τοδεικανείς ,σε
εξαιρετικάχαμηλήτιμή,από90.000ετώρα
μόνο53.000€,Κωδ:1873

ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρίαπωλείται οι-
κόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχεδίου
πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με γύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμή
είναι83000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώ-
λησηςτουαπό80.000€τώραμόνο60.000
€ευκαιρία,Κωδ:1366

ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαιρετικό
οικόπεδο450 τ.μ., με άνοιγμαπάνωσε
πλατείασ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαι
σε τιμή εκπληκτικά χαμηλήσχεδόνστην
αντικειμενική,από90.000€τώρα68.000€
,Κωδ:1370

ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,μοναδικήευκαιρίαπω-
λείται οικόπεδο 618 τ.μ., με σ/δ 0,8 και
με 28μφάτσασεπολύωραίοσημείο ,
τιμήμόνο90.000€Αποκλειστικήδιάθεση
από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,115.000
€,Κωδ:2013.

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται μοναδικόοι-
κόπεδο941τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμεανεπα-
νάληπτη θέα , βλέπειπάνωσεπλατεία
καιόλον τονκάμπο τηςΒέροιας ,ηαντι-
κειμενικήτουαξίαείναι194.000€ηδετιμή
πώλησηςαπό188.000€, τώρα141.000€
Κωδ:1365

ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρίασπάνια ,πω-
λείταιοικόπεδο1.145 τ.μ., κάτωαπό την
αντικειμενικήηοποία είναι236000€ηδε
τιμήπώλησης τουαπό200.000€ τώρα
175.000€,Κωδ:1367

ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Οικόπεδο 2.026 τ.μ.,
άρτιο και οικοδομίσημο , κτίζει 120 τ.μ.
περ. εκπληκτικόοικόπεδοκαισε τιμή εκ-
πληκτικά συμφέρουσα, μόνο 30.000 €,
Κωδ:2798

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,πωλείται κλειστόπάρ-

κινγκ με πολύ καλή πρόσβαση , μόνο
7.000€,Κωδ:2295

ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτω από την πλατεία
προς τον καταρράκτη ,πωλείται κλειστό
Πάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€,Κωδ:2613

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ,Επιχείρηση50τ.μ.,Πιτσα-

ρίαμεπλήρηεξοπλισμόκαιμεόλοτοπε-
λατολόγιο της τιμήμόνο15.000€,Κωδ:
5177

ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ,πωλεί-
ταιλόγωάλληςδραστηριότητας,έτοιμηκαι
λειτουργούσαεπιχείρησηστοχώροτηςε-
στίασηςσεσύνολο75τ.μ.,μεενοίκιο800€
καιάμεσαδιαθέσιμη,τιμήμόνο15.000€,
Κωδ:4887

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΑΧΗ,πωλείται ένα οικόπεδο εντός

ζώνης1.033 τ.μ., κτίζει 200 τ.μ. είναισε
ανοιχτωσιά , εκπληκτικόπραγματικά ,σε
άριστο σημείο και σε τιμήπραγματικής
ευκαιρίας ,μόνο22.000€ .Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Κωδ:1371

ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο 548 τ.μ., δι-
αθέτει θέααπρόσκοπτη, αξίζει να το δει
κανείς,σεαπίστευταχαμηλή τιμή,σχεδόν
χαρίζεται,16.000€,Κωδ:3314

ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα 180 τ.μ.,
ισόγειο και με 180 τ.μ. υπόγειο , γω-
νιακό, σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής
προβολής και μεπολύμεγάληβιτρίνα ,
ευρίσκεται σε μοναδικόσημείο καιπρο-
σφέρεται σε τιμήπραγματικής ευκαιρίας
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 550
€,Κωδ:4614

ΚΕΝΤΡΟ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων
ενοικιάζεταιΚατάστημα56τ.μ.Ισόγειοκαι
50τ.μ.Υπόγειο, κατασκευή ‘72,σεπολύ
καλή κατάσταση, ξεχωριστό ακίνητο, σε
προνομιακή τοποθεσία , γωνιακό, εξαι-
ρετικήςπροβολής, κατάλληλογιαπολλα-
πλέςχρήσεις και γιαυγειονομικού ενδια-
φέροντος,σε εμπορικόδρόμο , ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, σε τιμή προσφοράς
270€,Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ:4555

ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή‘71,έναςχώρος,3οςόροφος,
ανακαινισμένο κομπλέ, αλουμινίου κου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,μετουαλέταδική
του,130€,Κωδ:3353

ΚΑΘΕΤΡΙΤΗ
ΝΕΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρ ιος  χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-

ρία μέχρι 50 ετών για σο-

βαρή  σχέση .  Τηλ . :  6984

040769.

ΚΥΡΙΟΣσυνταξιούχοςζη-

τά για γνωριμία κυρία Ελ-

ληνίδα περίπου 50 ετών με

σκοπό το γάμο. Τηλ.: 6949

659914.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH), πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (ε-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ40τμ1ΔΣΚΜΑΤΟΜΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗ220ΕΥΡΩ
ΡΟΛΟΙ40τμ1ΔΣΚΛΑΤΟΜΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗ170ΕΥΡΩ
ΡΟΛΟΙ45τμ1ΔΣΚΛ10ΕΤΩΝΑΤΟΜΘΕΡΜ190ΕΥΡΩ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ45τμ1ΔΣΚΛΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΠΛΗΡΕΣ160ΕΥΡΩ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τμ1ΔΣΚΜΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ220ΕΥΡΩ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ60 τμ1ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΘΕΡΜ.ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΣΗ
180ΕΥΡΩ
ΚΤΕΛ65τμ1ΔΣΚΛΚΟΠΛΑΝΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ190
ΕΥΡΩ
ΠΙΕΡΙΩΝ67τμ1ΔΣΚΜΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΚΑΛΟ170ΕΥΡΩ
ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ70τμ1ΔΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΜΕΤΖΑΚΙ250ΕΥΡΩ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τμ2ΔΣΚΛΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΠΛΗΡΕΣ230ΕΥΡΩ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ78τμ2ΔΣΚΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ200ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ80τμ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΛΕΒΗΤΑΣΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ190ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ80τμ2ΔΣΚΛΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΠΛΗΡΕΣ270ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ80 τμ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ -ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ
270ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ80τμ2ΔΣΚΛΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΜΕΑΝΤΛΙΑΘΕΡΜ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΟΛΕΣΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΗΟΜΕCINEMA500ΕΥΡΩ
ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ90 τμ3ΔΣΚΛ ΑΤ/Θ ΘΕΑΚΟΠΛΑΝ ΘΩΡΑΚΙ-
ΣΜΕΝΗ230ΕΥΡΩ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90 τμ3ΔΣΚΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΘΕΑΗΛΙΑΚΟΑΤΟΜΙΚ.
ΘΕΡΜ,300ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ100τμ3ΔΣΚΛΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣΕΑΡΙΣΤΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΤ/Θ350ΕΥΡΩ
ΕΛΙΑ100 τμ2ΔΣΚΛ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΑΤΟΜΙΚΟ
ΛΕΒΗΤΑΛΟΥΞ400ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ100τμ3ΔΣΚΛΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣΕΑΡΙΣΤΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗ260ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ100 τμ 2ΔΣΚΛΑΤ/ΘΕΡΜΣΕΑΡΙΣΤΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ350
ΕΥΡΩ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τμ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΛΕΒΗΤΑΣΤΖΑΚΙΚΟΠΛΑΝ
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΘΕΑΣΥΝΑΓΕΡΜΟ320ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ112τμ2ΔΣΚΜΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ1ΛΕΒΗΤΑΣ3ΔΙΑΜ.
ΚΑΛΟ300ΕΥΡΩ
KENTΡΟ120τμ2ΔΣΚΜΑΤ/ΛΕΒΗΤΑΤΖΑΚΙ350ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ120τμ3ΔΣΚΛΑΤΟΜΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗΑΝΤΛΙΑΘΕΡΜΟΤΗ-
ΤΑΣΑΡΙΣΤΟΜΕΣΑ350ΕΥΡΩ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25ΤΜ1ΔΚΛ8500ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ35ΤΜ1ΔΣΚΛΚΛΙΜΑΚΑΛΟ20000ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ35ΤΜ1ΔΣΚΛ18ΕΤΩΝΚΟΠΛΑΝ2ΧΩΡΟ17000ΕΥΡΩ
KENTΡΟ45ΤΜ1ΔΚΛΘΕΜΟΠΟΜΠΟΥΣΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΠΟΛΎ
ΚΑΛΟ35000ΕΥΡΩ
ΡΟΛΟΙ55ΤΜ1ΔΣΚΛΚΟΠΛΑΝΠΑΡΑΘΥΡΑ15000ΕΥΡΩ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ70ΤΜ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΛΕΒΗΤΑΚΟΠΛΑΝΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ60000ΕΥΡΩ
ΕΛΙΑ65ΤΜ1ΔΣΚΛΑΤΟΜΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗ10ΕΤΙΑΣ50000ΕΥΡΩ

ΚΕΝΤΡΟ68ΤΜ1ΔΣΚΛΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΠΑΡΚΙΓΚ68000ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ72ΤΜ2ΔΣΚΜΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ50000ΕΥΡΩ
ΚΤΕΛ72ΤΜ2ΔΣΚΛΑΝΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΠΟΛΎΚΑΛΟΚΛΙΜΑ38000ΕΥΡΩ
ANOIΞΕΩΣ90ΤΜ2 ΔΣΚΛ ΑΤΟΜΙΚΗΘΕΡΜΑΝΣΗΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ55000ΕΥΡΩ
ΠΙΕΡΙΩΝ80ΤΜ2ΔΣΚΛΑΤ/ΘΚΑΛΟ20ΕΤΩΝ32000ΕΥΡΩ
ΠΙΕΡΙΩΝ85ΤΜ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ40000ΕΥΡΩ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90ΤΜ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ18ΕΤΩΝ64000ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ95ΤΜ1ΔΣΚΛΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΚΑΛΟ75000ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ97ΤΜ3ΔΣΚΜΚΟΠΛΑΜΘΕΡΜΟΣΥΣ.ΗΛΙΑΚΟ70000ΕΥΡΩ
KENΤΡΟ100ΤΜ2ΔΚΛΚΑΙΝΟΥΡΙΟΑΤΟΜΙΚΟΛΕΒΗΤΑΥΠΕΡΛΟΥΞ
130000ΕΥΡΩ
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ100ΤΜ2ΔΣΚΛΜΕΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣΣΥΣΚΕΥΕΣ2ΓΚΑ-
ΡΑΖΗΛΙΑΚΟΑΤ/ΛΕΒΗΤΑ60000ΕΥΡΩ
ΠΙΕΡΙΩΝ103ΤΜ3ΔΣΚΛΑΤ/ΘΠΑΡΚΙΝΓΚΑΠΟΘΗΚΗΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
110000ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ105ΤΜ2ΔΣΚΛΑΤΟΜ.ΛΕΒΗΤΑΤΖΑΚΙΑΠΟΘΗΚΗΘΕΑ
48000ΕΥΡΩ
KENΤΡΟ104ΤΜ2ΔΣΚΜΧΡΗΖΕΙΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ32000ΕΥΡΩ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ140ΤΜ2ΔΣΚΛΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙΜΕΘΕΑ95000ΕΥΡΩ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ32ΤΜ32Τα.ΜΚΑΤΑΣΤΗΜΑΙΣΟΓΕΙΟΜΕWC200ΕΥΡΩ
KENTΡΟ34ΤΜ34ΤΜΙΣΟΓΕΙΟ+ΠΑΤΑΡΙ34ΤΜΧΡΗΖΕΙΑΝΑΚΑΙΝΙ-
ΣΗ300ΕΥΡΩ
ΤΣΕΡΜΕΝΗ45ΤΜ1XΩΡΟΣΣΤΗΠΛΑΤΕΙΑ210ΕΥΡΩ
KENΤΡΙΚΗΣ50ΤΜ  ΙΣΟΓΕΙΟ50ΤΜΚΑΙΥΠΟΓΕΙΟ50ΤΜ(ΠΕΤΡΟ-
ΓΚΑΖ)350ΕΥΡΩ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ50ΤΜΜΕΥΠΟΓΕΙΟ40ΤΜ200ΕΥΡΩ
AΓ.ΑΝΤΩΝΗΣ50ΤΜ50ΤΜ20ΤΜΠΑΤΑΡΙ350ΕΥΡΩ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ50ΤΜ1ΧΩΡΟΣ+ΑΠΟΘΗΚΗ+WC,ΠΑΡΚΙΝΚΓ
350ΕΥΡΩ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ60ΤΜΠΑΤΑΡΙ20ΤΜΥΠΟΓΕΙΟ60ΤΜ450ΕΥΡΩ
ΠΙΝΔΟΥ62ΤΜ60ΤΜΚΑΙΠΑΤΑΡΙ300ΕΥΡΩ
BENIZEΛΟΥ90ΤΜΙΣΟΓΕΙΟΜΕΑΔΕΙΑΥΓΕΙΟΝ.ΕΝΔΙΑΦ400ΕΥΡΩ
ΚΕΝΤΡΟ93ΤΜΙΣΟΓΕΙΟ93τα.μΜΕ80τα.μΚΑΙΠΡΟΑΥΛΙΟ500ΕΥΡΩ
ΚΤΕΛΝ100ΤΜΑΠΟΘΗΚΗ100ΕΥΡΩ
ΜΗΤΡΟΠΩΛΕΩΣ120ΤΜΥΠΟΓΕΙΟΠΙΣΩΠΑΛΙΑ120ΕΥΡΩ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ120ΤΜ112ΙΣΟΓ-112ΠΑΤΑΡΙ-112ΥΠ2300ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ150ΤΜ1ΧΩΡΟΣΣΕΠΟΛΎΚΑΛΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΥΠΟΓΕΙΟ80ΤΜ400ΕΥΡΩ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ95ΤΜ3ΧΩΡΟΙΠΑΤΑΡΙΥΠΟΓΕΙΟ2800ΕΥΡΩ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
KENTΡO38ΤΜΓΙΑΓΚΑΡΑΖ22000
ΚΤΕΛ100ΤΜΜΑΓΑΖΙΜΕ90ΥΠΟΓΕΙΟΚΠΑΤ180000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ450ΤΜΜΑΓΑΖΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ160000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ110ΤΜΜΑΓΑΖΙΓΩΝΙΑΚΟ75000
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ75ΤΜΜΑΓΑΖΙΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ95000
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ33ΤΜΓΡΑΦΕΙΟ2ΧΩΡΟ22.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ100ΤΜ1ΧΩΡΟΣΜΕ2WC80000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ260ΤΜ1ΧΩΡΟΣΜΕΥΠΟΓΕΙΟ190ΤΜΚΑΙΠΑΤΑΡΙ180000

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΚΕΝΤΡΟανώγειο1Δ-ΚΛ.30τ.μΕυκαιρία8000€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ-WCπανεμορφο2οςμεΑ.Θ.45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ3οςπροσοψη30τ.μΜόνο13000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙπποκρατειο93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο57000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεσηΑ.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια30000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200370000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ125τ.μκαινουριομεαποθηκη.110.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ38τ.μανακαινισμενο1Δ-Σ-Κ22500€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΚΕΝΤΡΟΑνώγειο2ΔΣ-Κχωριςκοιν.Χρηζειανακ.25000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενομε3ΔΣΚΑ.Θ400€
ΠΑΠΑΚΙΑκαινουριο4ΔΣΚΑ.Θ400€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπροςΠατριδαλουξ350€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3ΔΣ-ΚΑντλιαΘερμ.350€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ1οςχ.ασα.180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλης.4ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ180€
ΠΙΕΡΙΩΝ1ΔΣΚWCΑ.Θ,του2007220€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενολουξ,2ΔΣ-ΚWCA/C300€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ2ΔΣΚΩΡ/ΣΗ17ετωνΘΕΑ,300€
ΤΣΕΡΜΕΝΙκαινουριο1ΔΣΚΑ.Θ220€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1ος2ΔΣΚ,Θεα,μεΑ.ΘχωριςΑς.260€
ΑΚΡΟΠΟΛΗεπιπλωμενοκαινουριομε1ΔΣΚ280€
KENTΡΟ1ΔΚΛ1οςκοπλαμ150€
ΒΕΡΟΗΣ3οςμε2ΔΣΚΙνβερτερκαιπομπους,250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣΚΑ.Θκαλοεπιπλωμενο170€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑθεσηΛιγδας11στρ.χέρσο1500τοστρέμμα
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑστηνασφαλτο8στρ.18000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροιοικοπεδο32000€
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμετταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ36000€
ΣΚΟΤΙΝΑ400μ.αποπαραλιαεκτοςσχεδιου330τ.μ13000€
ΣΚΟΤΙΝΑκονταστηνπαραλιαοικ500τ.μ25000€
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗμονοκατοικιεςκοικοπεδασεκαλητιμη
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑπροςΧαρίεσσα18στρ.36000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα30.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣδιπλαστο66,4στραρδευσιμο6.500€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣπισωαπόΑ/Β4στ.40.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημαδιπλαΛεμουση50τ.μ30.000€
ΚΕΝΤΡΟαγορα,Καταστημα65τ.μ60.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ23000
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ3ος30τ.μεμπρόσθιοστουντιο15000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΟΛΟΙγραφείαανακ.ΔιχωραμεκουζινακιWCκΑ.Θ250€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο 50 τ.μΛουξ
προσοψη330€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστον ΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€

ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.
ζητά

ΕΠΟΧΙΚΟΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αιτήσειςγίνονταιστηνέδρατηςεπιχείρησηςστο5οχλμ.Αλεξάν-

δρειας-ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόμία
αλήφωτογραφίαμεγέθουςταυτότητας.Τηλ.:2333027800. HΒιομηχανίαΧυμών«ΑΣΠΙΣΑ.Ε.

– ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ» ανακοινώνει ό-
τι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές του ε-
ποχιακούπροσωπικού για αν. εργάτες
και χειριστές / βοηθούς κλαρκ.Αιτήσεις
γίνονται δεκτέςστα γραφεία της επιχεί-
ρησης.

Απαραίτηταδικαιολογικά:
-ΦωτοτυπίαΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑριθμόμητρώουΙΚΑ
-ΦωτοτυπίαΔελτίουΤαυτότητας
-ΦωτοτυπίαΤραπεζικούλογ/σμούΕθνικής
-ΠιστοποιητικόΥγείας
-Μίαμικρήφωτογραφία
-ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςτουΟΓΑ
-Δίπλωμαβοηθούήχιεριστήκλαρκ

Τηλ.επικοινωνίας:2332303100

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣΕΠΟΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ2017

Εργάτες/Εργάτριες –ΧειριστέςΚλαρκ/
ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκ

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00π.μ.-13:00μ.μ.
στηνέδρατηςεταιρείαςΣ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑστυνομικήΤαυτότητα
ήΔιαβατήριο -Άδεια παραμονής-Άδεια εργασίας (γιαΑλλοδα-

πούς)
2)Πρόσφατοεκκαθαριστικόεφορίαςή΄ΒεβαίωσηαπόδοσηςΑΦΜ
3)ΑριθμόΜητρώουΑσφαλισμένου(ΙΚΑ)
4)ΑΜΚΑ
5)ΛογαριασμόςΔΕΗ
6)Λογαριασμόςκινητήςτηλεφωνίαςήβεβαίωσηταυτοποίησηςσυν-

δρομητήγιατακαρτοκινητά
7)Επικυρωμένοαντίγραφοπιστοποιητικούυγείας
8)ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤραπέζης(1oςδικαιούχος)
Επιπλέονγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ:ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρώπινουΔυναμικού
Τηλ.2331023774καΛέναΦαξ:2331026974
Εmail:hr@aqf.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηεταιρία«ΑΝΤΩΝΙΟΣΙ.ΚΑΡΑΝΙΚΟ-
ΛΑΣ»ανακοινώνειότιθέλειναπροσλάβει
άμεσαγιατοεργοστάσιότης:

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

τικά(σεφωτοτυπία):
1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.ΒΕΒΑΙΩΣΗΑ.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α.
4.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙ.Κ.Α.
5.ΑΡΙΘΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΙΒΑΝΤΡΑΠΕΖΑΣ
6.Πιστοποιητικόυγείαςεργαζομένωνσεεργοστάσιαυγειονομικούενδια-

φέροντος
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟΓΑ:ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Τηλ.:2331039388,Fax:2331077170
e-mail:karanikolas.antonios@gmail.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ηεταιρία επώνυμης ένδυσης fullah sugah ζητάπωλήτριες και

υπευθηνηγιαάμεσηπρόσληψη.Απαραίτηταπροσόντα:Ανεσηστην
επικοινωνίακαιστηνεξυπηρέτησηπελατών,Προθυμίακαιεργατικό-
τητα.Αποστειλατεβιογραφικομεφωτο:veroia@fullahsugah.gr

ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.
ζητά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΤΕΙ)
γιαθέσειςΑναλυτή-ΑναλύτριαςΧημείουστοτμήμαΠοιοτικούΕ-

λέγχουτουΕργοστασίουτης(5οχλμΑλεξάνδρειαςΚρύας-Βρύσης,
Αλεξάνδρεια).

Απαιτούμεναπροσόντα:καλήγνώσηΗ/Υ,καλήγνώσηΑγγλικής.
Επιπλέον,ηγνώσηΓερμανικήςγλώσσαςκαιεμπειρίασεεργα-

στήριαχημικάήμικροβιολογικάθασυνεκτιμηθούν.
ΑποστολήΒιογραφικούμέχρι:20.06.2017
Fax:2333027806,E-mail:info@almifoods.gr
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παγγελματική-βαρέως τύ-

που), τοστιέρα (επαγγελ-

ματική2εστιών),2στρογ-

γυλάτραπέζια,7καρέκλες

(μεκουπαστή)και8ψηλά

σκαμπό.Πωλούνταισετι-

μή ευκαιρίας.Τηλ.: 6974

867093.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώ-

μα,μεστρώμακαι υφα-

σματάκια προστατευτι-

κά, σχεδόν αχρησιμο-

ποίητο. Τιμή ευκαιρίας

150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  FORD

MONDEO 1800 κ.εκ.,

μοντέλο2005, χρώματος

μπεζ, 131.000 χιλ.Τηλ.:

6972098538κ.Γιάννης.

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:ΑγίουΑντωνίου1στον
πρώτοόροφο

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

ZHTEITAI βοηθόςφαρμακείουμε εμπει-
ρία και γνώση συνταγών και φαρμάκων.
Αποστολήβιογραφικούμεφωτογραφίαστο
e-mail:farmakeioveroia@hotmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥ-

ΜΠΡΑΞΗ -ΑΛ.Μ.ΜΕ.Α.Ε. ανακοι-
νώνει ότι δέχεται αιτήσεις γιαπρο-
σλήψεις εποχιακούπροσωπικού η-
λικίαςάνωτων18ετώνστηνείσοδο

τουεργοστασίουτηςεταιρίαςκαθημερινάεκτόςΣαββάτουκαιΚυριακήςαπότις07:30π.μ.
έωςτις15:00μ.μ.

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςήτηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Αριθ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαενόςμηχανογραφημένουαποσπάσματος)
4.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία).
5. ΦωτοτυπίαΠιστοποιητικούΥγείαςεργαζομένωνσεεργοστάσιαυγειονομικούενδια-

φέροντος.
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζαςΠειραιώς(ανυπάρχει).

ΕΠΙΣΗΣ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
-ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ.
ΟιενδιαφερόμενοιμπορούνναεπικοινωνήσουνμετοΤμήμαΠροσωπικούτηςεταιρί-

αςστατηλέφωνα:2331097700,97720.

Ο Αγροτικός Συ-
νεταιρισμόςΒέροιας
VENUSGROWERS
ανακοινώνει πως εν-
διαφέρεται για ΠΡΟ-
ΣΛΗΨΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΛΑΡΚ.

ΑΠΑ ΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
Άδειαχειριστήμηχανη-
μάτωνέργουήβεβαίω-
σηαναγγελίας.

Πληροφορίες στα
τ η λ έφωνα :  23310

23311, εσωτερικό 141, 146, 147 για το εργοστάσιο
τηςΒέροιαςκαι2333026220γιατοεργοστάσιοτης
Αλεξάνδρειας.

ΓιατηνκατασκευήκαιλειτουργίαΑιολικούΠάρκου
στηνευρύτερηπεριοχήτουΒερμίου, ζητείταιΤεχνο-
λόγοςΜηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος (απόφοιτος
απόΤ.Ε.Ι.),μεαπαιτούμεναπροσόντα:

·ΚαλήΦυσική κατάσταση για εργασίασεανεμο-
γεννήτριες(ναμηνέχειυψοφοβία).

·ΓνώσειςΑγγλικώνκαιΗ/Υ.
·Εμπειρία 3-5 ετώνσεσυντήρησηβιομηχανικών

εγκαταστάσεων.
·Μόνιμοςκάτοικοςευρύτερηςπεριοχής.
·Δίπλωμαοδήγησηςαυτοκινήτου.
Αποστολήβιογραφικώνστοe-mail:pan.dem@hotmail.

com

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ζητεί
αισθητικούς ή κομμώτριες-πωλήτριες γιαπρο-
ώθησηπροϊόντων τηςσε καταστήματα καλλυ-
ντικών.Μισθός+ΙΚΑ.Αποστολή βιογραφικών:
hr@gavrilisgroup.eu & gmauridou@yahoo.
gr. Τηλ.: 6957 502396 - 210 4225641 - 210
4220047.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗεταιρείαΝΙΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑ.Ε.μεέδρατονΤρίλοφο

Βέροιας και αντικείμενο την τυποποίηση και επεξεργασία
φρούτων,θαδέχεταιαιτήσειςπρόσληψηςανειδίκευτουεπο-
χιακούπροσωπικούσταγραφείατωνεγκαταστάσεωντης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1)ΑστυνομικήΤαυτότητα(φωτοτυπία) ήΆδειαΠαραμο-

νής(γιααλλοδαπούς)
2)Πρόσφατοεκκαθαριστικόεφορίας.
3)ΑριθμόΜητρώουΊΚΑ–ΑΜΚΑ
4)ΒιβλιάριοΥγείαςήαντίγραφοπιστοποιητικού.
5)ΒιβλιάριοΤράπεζας
6)Για τουςασφαλισμένους τουΟΓΑαπαιτείταιασφαλι-

στικήενημερότητα
7)ΥγειονομικόΒιβλιάριο

ΝΙΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑ.ΕLOGISTICS
ΤΡΙΛΟΦΟΣΒΕΡΟΙΑΣ59100ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ.23320-42298ΦΑΞ.23320-42290

www.nikoufruits.grnikougiorgos001@yahoo.gr

Η εταιρία«AGROMA»ΠΕΤΚΟΣΚΣΙΑΟ.Ε. ζητάει
εργατικόπροσωπικό με ειδικότητα τεχνίτη-ηλεκτροσυ-
γκολλητή.Απαραίτητηπρουπόθεση:

-Κάτοχοςπτυχίου
-Εργασιακήεμπειρία

Στοιχείαεπικοινωνίας:23310-27100/27101
&info@agroma.gr



PΞέρει κανείς τι εποχή θα 
έχουμε αυτή την εβδομάδα;

PΔιότι η ζωή προσφέρει πά-
ντα δεύτερη ευκαιρία. Λέγεται 
αύριο.

PΕκτός κι αν βρέχει.

PΠάντως τώρα το καλοκαίρι 
(πρώτα ο Θεός) αντιλαμβάνο-
μαι γιατί έχουμε δέκα δάχτυλα: 
για να πιάνουμε τουλάχιστον έξι 
μπουκάλια μπύρες μαζί!

 
P Το Σάββατο ο Σπύρος 

Παπαδόπουλος είχε ωραίο 
πρόγραμμα. Θα τη χόρευα την αγάπη, αλλά ή-
ταν άπλυτο το ταψί.

PΗ φιλοσοφία της ημέρας (για να ησυχάσετε): 
Άμα είσαι πλούσιος όλες οι μέρες ίδιες είναι.

PΑδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, πο-
λιτική αστάθεια, απειλή πρόωρων εκλογών. 
Επιτέλους, αρχίζουν στη Βρετανία να καταλαβαί-
νουμε πώς περνάμε στην Ελλάδα.

PΤο δε κοινό μας με το Κατάρ, είναι ότι είμαστε 
υπό Κατάρρευση.

PΠολύ επιτυχημένη αυτή η πολιτική της Ε.Ε 

για την απαγόρευση της δωρεάν πλαστικής σα-
κούλα και αντικατάσταση από επί πληρωμή επα-
ναχρησιμοποιούμενη. Σώθηκε ο πλανήτης!

PΈχω ήδη ένα ντουλάπι γεμάτο ακριβοπληρω-
μένες σακούλες από χοντρό πλαστικό που πρώτα 
θα λιώσουμε εγώ και μετά αυτές.

PΤο λες και επίκαιρο, με βάση το πρόσφατο 
ακραίο αστυνομικό τοπικό ρεπορτάζ:

-Μπαμπά, τα παιδιά στο σχολείο με φωνά-
ζουν μαφιόζο.

-Ποιος παιδί μου διαδίδει τέτοια πράγματα;
-Ο Νικολάκης από το Γ3.
-Κι από ποιον δρόμο γυρίζει σπίτι του;
 
PΠάντως αν ήθελε να είναι πιο χρήσιμος ο Θε-

ός, θα έβαζε στη λίμνη και στους ορυζώνες μαζί 
βατράχια και κουνούπια και θα το έκανε να φανεί 
σαν ατύχημα.

PΚτύπησε δίσκο το αυτοκίνητο του υφυ-
πουργού κ. Κόκκαλη και δεν έφτασε ποτέ στο 
πολυσυνέδριο του Σαββάτου στο Εκκοκκιστήριο. 
Που παράγει ιδέες και σε αυτούς που δεν το επι-
σκέπτονται.

PΚτύπησε δίσκο! Κι εμείς βγάζουμε δίσκο για 
να τα βγάλουμε πέρα, αλλά στις υποχρεώσεις μας 
είμαστε απίκο.

 
PΤο καλύτερο από το πολυσυνέδριο: Η ΑΤΕ 

ενυπάρχει στους κόλπους της Τράπεζας Πειραι-
ώς εν είδει τεχνογνωσίας. Δάκρυσα.

PΚατά τα λοιπά, πολιτικά και γερμανοαποζη-
μιωτικά. Επάνω στην ώρα και ευγενής ο Μανόλης. 
Σωστός (Εγ)Γλέζος!

PΗ δε Ζωή; Τέτοια κάνει και περνά και χάνε-
ται.

PΜέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ζήσαμε τις δύο 
όψεις της Αριστεράς: του πολιτισμού και του φασι-
σμού. Διαλέγετε και παίρνετε.

PΜε απολαυστικό ποντιακό ανέκδοτο θα 
κλείσουμε, αφού όμως πρώτα σχολιάσουμε το 
μεγαλείο της ποντιακής φυλής. Που είναι ανακα-
λύψει τα pc (πισία) κάτι αιώνες πριν.

PΚαι:
Μια φορά ο Γιωρίκας πάει στην Κωνσταντινούπο-

λη για δουλειές. Κατάκοπος το βράδυ ψάχνει ένα ξε-
νοδοχείο να κοιμηθεί. Όλα όμως ήταν γεμάτα ώσπου 
τελικά βρίσκει δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο που όμως 
έπρεπε να κοιμηθεί με έναν υπαστυνόμο. Πριν πάει 
στο δωμάτιό του παρακαλά τον ρεσεψιονίστ να τον 
ξυπνήσει στις 7 το πρωί.

Την άλλη μέρα ο ρεσεψιονίστας ξεχνάει και τον 
ξυπνάει στις 8. Πάνω στη βιασύνη του ο Γιωρίκας 
και αγουροξυπνημένος βάζει τα ρούχα του υπαστυ-
νόμου. Στον δρόμο όλοι τον χαιρετούσαν με σεβα-
σμό, ώσπου σε μια βιτρίνα διαπιστώνει ότι φόρεσε 
λάθος ρούχα. Τότε μονολογεί:

-Ρε τον βλάκα τον ρεσεψιονίστ! Αντί να ξυπνήσει 
εμένα ξύπνησε τον υπαστυνόμο!

K.Π.
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Άνοιξε χθες και στη Βέροια νέο 
κατάστημα fullah sugah 

Η FULLAH SUGAH γιόρτασε χθες το άνοιγμα νέου καταστήματος full of fashion, στο πιο κεντρικό σημείο 
της Βέροιας Βενιζέλου 1 (πρώην Glou).

 Η Fullah Sugah είναι το όνομα της μόδας για τη γυναίκα του σήμερα, που τη χαρακτηρίζει η θηλυκότητα, 
η δυναμική προσωπικότητα και το μοναδικό στιλ. Πίσω από το εμπορικό σήμα κρύβεται μια μεγάλη ιστορία 
80 ετών επιτυχίας και αδιάλειπτης παρουσίας στο μαγικό και υπέροχο κόσμο της μόδας που ξεκινά από το 
1936 μέχρι σήμερα με δίκτυο 21 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ωράριο καταστήματος: Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο 8.30-15.00 
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8.30- 14.00 & 17.00-21.00
O «Λαός» εύχεται στον επιχειρηματία Δημήτρη Αμπατζίδη καλές δουλειές.

Ξεσπιτώθηκαν 180 κάτοικοι των Αναργύρων μετά τις μεγάλες ζημιές 
στα σπίτια τους από την πρωτοφανή κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου

- Τεράστια η οικονομική ζημιά που υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ! 
Πάνω από ένα δισ. ευρώ υπολογίζεται πως θα 

κοστίσει τελικά στην ΔΕΗ η πρωτοφανής κατολίσθη-
ση που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο λιγνι-
τωρυχείο Αμυνταίου στο γειτονικό  Νομό Κοζάνης, 
όπου πάνω από 80 εκατομμύρια κυβικά χώματος 
υποχώρησαν, θάβοντας τις εγκαταστάσεις της ε-
πιχείρησης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το 
κόστος προκύπτει από το γεγονός πως εκεί βρί-
σκονταν τέσσερις γερανοί της ΔΕΗ που πλέον θε-
ωρούνται ολοκληρωτικά κατεστραμένοι και οι οποίοι 
κοστίζουν από 100 εκατ. ευρώ ο καθένας. Επιπλέον 
το κόστος απομάκρυνσης των χωμάτων μπορεί να 
κοστίσει 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ΔΕΗ θα πρέ-
πει να πληρώσει το μισό λογαριασμό για τη μετεγκα-
τάσταση του χωριού Ανάργυροι.

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως η κατολί-
σθηση χτύπησε ένα μέτωπο εξόρυξης λιγνίτη που 
αγγίζει τα τρία χιλιόμετρα και, σύμφωνα με τους 
πρώτους υπολογισμούς, φαίνεται να έχει συμπαρα-

σύρει περίπου 25 εκατ. τόνους λιγνίτη δηλαδή το με-
γαλύτερο και καλύτερο κοίτασμα του ορυχείου. Τους 
επόμενους μήνες, έπειτα από εντατικές έρευνες και 
τομές στα 3.500 στρέμματα που καταλαμβάνουν οι 
όγκοι χωμάτων της κατολίσθησης θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν στη ΔΕΗ σε τι ποσότητες το κοίτασμα 
που είναι θαμμένο στην κατολίσθηση είναι αξιοποιή-
σιμο και προς εκμετάλλευση. Σε περίπτωση που δε 
θα είναι δυνατή καμία αξιοποίηση, η ζημιά θα πρέπει 
να υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ! 

Εγκατέλειψαν  άρον-άρον τα σπίτια τους
Εν τω μεταξύ, σε ξενοδοχεία της Πτολεμαΐδας 

μεταφέρθηκαν από το περασμένο Σάββατο, τουλά-
χιστον 180 κάτοικοι των Αναργύρων, Τοπική Κοινό-
τητα του δήμου Αμυνταίου, μετά τη  μεγάλη ζημιά  
που έχουν υποστεί τα σπίτια τους αλλά και δρόμοι 
του χωριού, από την τεράστια κατολίσθηση. Ο υ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκης 
ύστερα από επίσκεψη του, ανακοίνωσε την άμεση 

αναγκαστική απαλλοτρίωσης του οικισμού 
Αναργύρων.

Ο οικισμός  έχει κηρυχτεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης από τον αναπληρωτή 
υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τό-
σκα, ο οποίος επισκέφθηκε το μεσημέρι του 
Σαββάτου την περιοχή, μαζί με τον υπουρ-
γό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, όσο και από 
το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Αμυνταίου, 
το οποίο με απόφασή του το ίδιο βράδυ 
κήρυξε τον οικισμό των Αναργύρων σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με το 
e-ptolemeos.gr αστυνομικές δυνάμεις απα-
γορεύουν  την πρόσβαση των κατοίκων σε 

μια ολόκληρη περιοχή του οικισμού που βρίσκεται 
πολύ κοντά στο ορυχείο, καθώς έχει υποστεί σοβα-
ρή καθίζηση από την κατολίσθηση που διεύρυνε τις 
ρωγμώσεις σε δεκάδες σπίτια των Αναργύρων, ενώ 
γεμάτοι ρωγμές είναι και οι δρόμοι του οικισμού στην 
εν λόγω περιοχή.

Εκτός όμως από το γεγονός ότι οι κάτοικοι υπο-
χρεώθηκαν να εγκαταλείψουν άρον άρον τα σπίτια 
τους, κάποιοι από αυτούς έχουν υποστεί και σοβα-

ρή οικονομική καταστροφή, αφού οι αγρότες δεν 
μπορούν να πλησιάσουν τις καλλιέργειές τους, ενώ 
κτηνοτρόφος που διατηρεί τη στάνη του στην απο-
κλεισμένη περιοχή δεν μπορούσε χθες να πάει για 
να ταΐσει τα ζώα του.

Εικόνες με σοβαρές καταστροφές σε σπίτια, καλ-
λιέργειες και δρόμους κατέγραψε ο φωτογραφικός 
φακός του e-ptolemeos.gr. 

(Φωτο 1η σελ. drone-Γιώργος Τσομπανάκης)
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