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Ήρθε επιτέλους η ώρα
να ξηλώσουμε

τον «ξεχασμένο» αμίαντο
   Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του προέδρου 
της ΔΕΥΑΒ Γ. Ορφανίδη στον ΑΚΟΥ 99,6 και την μάζωξη 
όλων των ΔΕΥΑ στη Βέροια, όπου από στόματος του 
υπουργού Σκουρλέτη ακούσαμε για κονδύλια που 
θα δοθούν στην πόλη για την συντήρηση του δικτύου 
ύδρευσης, καταλάβαμε το πόσο πίσω είμαστε σε θέματα 
ζωτικής σημασίας. Η πρόσφατη ανακοίνωση συγκεκριμένου 
έργου για την αντικατάσταση μεγάλων τμημάτων του 
δικτύου ύδρευσης στην Βέροια, μας φέρνει στο νου 
ότι πρόκειται για δίκτυο που κατασκευάστηκε πριν από 
50 χρόνια! Και μιλούμε για ένα τόσο απαρχαιωμένο 
δίκτυο που αποτελείται από το άκρως επικίνδυνο για 
την δημόσια υγεία υλικό όπως είναι ο αμίαντος, που 
έπρεπε να είχε αντικατασταθεί εδώ και χρόνια. Σαφώς 
οι διαρροές, οι συνεχείς βλάβες και η απώλεια φυσικών 
και οικονομικών πόρων είναι παράγοντες που έφτασαν 
τον κόμπο στο χτένι, αλλά και μόνο η δημόσια υγεία θα 
έπρεπε να αποτελέσει κριτήριο τα προηγούμενα χρόνια για 
να ξηλωθούν οι αμιαντοσωλήνες. Πόσο διαφορετική και 
ποιοτικότερη θα ήταν η ζωή και η καθημερινότητά μας αν 
έμπαινε από την πολιτεία ως αποκλειστική προτεραιότητα 
η δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση του κοινού καλού. 
Και καλά αυτό δεν είναι αυτονόητο; Δυστυχώς μόνο στην 
θεωρία, αφού είτε λόγω αλληγοριών, είτε λόγω συμφερόντων 
κλείνουμε εν γνώσει μας τα μάτια σε καταστάσεις που είναι 
επιβαρυντικές για την ίδια την ζωή μας. Καλώς ήρθε λοιπόν 
το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, έστω και 
καθυστερημένα(ας το αναλογιστούν όλες οι προηγούμενες 
δημοτικές αρχές)  και ας ακολουθήσει χρηματοδότηση και 
άλλων παρόμοιων, για την υγεία όλων μας.
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Ιλαρίωνος οσ. της Μονής Δαλμάτων

Άτομαμεμαθησιακές
δυσκολίεςκαιδυσλεξία

και…Αστυνομία

Γιαταάτομαμεμαθησιακέςδυσκολίεςκαιδυσλεξία,κατάτην
επαφήτουςμετοννόμο,μίλησεοπροϊστάμενοςΑ/θμιαςΕκπ/σης
ΔιονύσηςΔιαμαντόπουλος,στηΣχολήΜετεκπαίδευσης-Επι-
μόρφωσης τηςΕλληνικήςΑστυνομίαςστηΒέροια.Αναφέρθηκε
στιςχαρακτηριστικέςαδυναμίεςπουέχουνταάτομαμεμαθησι-
ακέςδυσκολίεςστονχωροχρονικόπροσανατολισμό,στηνκατα-
νόησηκαιπεριγραφήτωνγεγονότων,στηβραχυχρόνιαμνήμη,
στιςαδυναμίεςσεσχέση με τοννόμο (προσαγωγή,ανάκριση)
καιστηδυσκολίαναπουν τηναλήθειαδίνοντας την εντύπωση
ότιπέφτουνσεαντιφάσεις,μεαποτέλεσμαναθεωρούνται,άδικα
πολλέςφορές,ύποπταμεόλεςτιςεπακόλουθεςσυνέπειες.

Ησυζήτησηπουακολούθησεήτανουσιαστικάγόνιμη…

Στοχευμένοι αστυνομικοί έ-
λεγχοι πραγματοποιήθηκαν το
τελευταίο διάστημα σε περιοχές
της Κεντρικής Μακεδονίας, για
τονεντοπισμόπαράνομωνόπλων
κρότουκαιεπικίνδυνωνεξαρτημά-
των εκτόξευσηςφωτοβολίδωνκαι
βεγγαλικών.

Σε έρευνεςπουπραγματοποι-
ήθηκαν το χρονικόδιάστημααπό
28Μαΐουέως3Ιουνίου2018,από
αστυνομικέςΥπηρεσίες τωνΔι-
ευθύνσεωνΑστυνομίαςΗμαθίας,
Κιλκίς, Πέλλας,Πιερίας, Σερρών
και Χαλκιδικής, συνελήφθησαν
συνολικά21άτομαγιαπαράνομη
κατοχήόπλωνκρότου.

Συνολικάαπό τηνκατοχή τους
κατασχέθηκαν:

•25 πιστόλια και περίστροφα
κρότου,

•3.995φυσίγγιακρότου,
•7εκτοξευτήρεςβεγγαλικών,
•13φωτοβολίδεςκαικροτίδες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν

στουςκατά τόπουςαρμόδιουςΕι-
σαγγελείς,ενώπαρόμοιεςαστυνο-
μικέςδράσειςθασυνεχιστούν.

Κατάμεστη η αίθουσα της «Στέγης» το βράδυ της
Δευτέρας,στηνπαράσταση«ΔεσποινίςΤζούλια» (Στρί-
ντμπεργκ)πουανέβασεοΌμιλοςΦίλωνΘεάτρουκαι
ΤεχνώνΒέροιας και επαναλαμβάνεται σήμεραΤετάρ-
τη, στις 9.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. ΗΝαυσικά Στάθη
πουσκηνοθέτησεκαιοπρόεδρος τουΟμίλουΓιώργος
Δουλγέρογλου μίλησανχθεςστονΑΚΟΥ99.6 («Πρωϊ-
νέςΣημειώσεις»)μετηΣοφίαΓκαγκούση,γιατηνπαρά-
στασηκαιτηδράσητουΟμίλου.

«Οι πρωταγωνιστές έδωσαν με το παραπάνω την
ψυχή τουςστο έργο, και ακολούθησανπιστά τις οδηγί-
ες...Είναιάνθρωποιπουχρόνιαδουλεύουνσεθεατρικές
παραστάσεις στηνπόλη και ανταποκρίθηκαν αξιοπρε-
πέστατα και με τοπαραπάνω» είπε ηΝαυσικάΣτάθη,
νιώθοντας ικανοποιημένη από τη συνεργασία σ’ ένα
δύσκολο και βαρύ«ψυχογράφημα» τοοποίο«πέρασε»
καιάγγιξετοκοινό.

Ένακαλόνέο,μαςείπεοπρόεδροςτουΟμίλουσχετι-
κάμετηστέγασήτους.Μετάαπόχρόνια,αδειοδοτήθηκε
τομικρόθέατροστηΡαχιάΒέροιαςκαιτοαίτηματου
Ομίλου (επίσης εδώ και χρόνια) να τουςπαραχωρηθεί
το θεατράκι και ναστεγάσει τις θεατρικές τους δράσεις

εγκρίθηκε,δικαιώθηκεκαιπλέονοΌμιλοςθαείναιοδια-
χειριστήςτουχώρουγια5χρόνια.

ΟΌμιλοςεπίσηςέχεικάνειτελευταίακαιέναάνοιγμα
στηνΤρίτη ηλικία, η οποία είναι ακόμα μάχιμη και σε
συνεργασίαμετηδιοίκησητουΚΑΠΗΒέροιαςοιηλικιω-
μένοιμπορούνναπαρακολουθήσουνπαραστάσεις,που
τουςθυμίζουνκάτιαπόταπαλιάκαιαπότηνεποχήτους.

Επεσήμανε βέβαιακαικάποιεςελλείψεις,καθώςκαι
παρεμβάσειςπουέγινανγιατηβελτίωσητωνφωτισμών
καιάλλωναπαραίτητωνσημείωνκαιμέσαστοκαλοκαίρι
η«ΔεσποινίςΤζούλια»θαανέβεικαιστηΡαχιά,αλλάθα
διεκδικήσει συμμετοχή και στον διαγωνισμό ερασιτεχνι-
κούθεάτρουστηνΟρεστιάδα.

«ΟΌμιλος βρίσκεται στοπικ της δημιουργίας του,
πουτοοφείλειστηνιστορίατου,στηστήριξητουκοινού
αλλά και σε κάποια μυστικά, μακριά από οικονομικούς
και άλλους ανταγωνισμούς» λέει ο ΓιώργοςΔουλγέρο-
γλου,σημειώνονταςότι,παράλληλαοΌμιλοςανοίγεται
καισεάλλεςσυνεργασίεςκαισυμμετοχέςσεεκδηλώσεις,
όπωςπ.χ.στηνπρόσφατηπαρουσίασητουβιβλίουτου
Κ.Κρομμύδα«Μυρωδιάαπόσανίδι».

Ο«δικόςμας»
ΔημήτρηςΠαράσχος

στοΗρώδειο
Έναςσυνεργάτης μας, οΔημήτρηςΠαρά-

σχος, θα συμμετάσχει με την ορχήστρα του
στις11ΙουνίουστοΗρώδειοσεμιαμεγάλησυ-
ναυλίααφιερωμένηστιςμουσικές τηςβόρειας
Ελλάδας.Ογνωστόςδεξιοτέχνηςτουκλαρίνου
καιμουσικόςπαραγωγόςστονΑΚΟΥ99.6,με
την εκπομπή για την παραδοσιακή μουσική
«΄Ακου τις ρίζες μας» σε μια από τις κορυ-
φαίες στιγμές της μουσικής του καριέρας θα
εκπροσωπήσει τηνΒέροια και τηνΗμαθίασε
μιαπανδαισίαπαραδοσιακήςμουσικής.Πολλά
συγχαρητήριαστονμουσικό«πρεσβευτή» της
περιοχής μαςπου μας κάνει περήφανους με
την εμφάνισή τουστον κορυφαίο ίσωςπολιτι-
στικόχώροτηςΕλλάδας.

Συνελήφθησαν 21 άτομα για παράνομη κατοχή όπλων 
μετά από στοχευμένους ελέγχους στην Κ. Μακεδονία

Στον Όμιλο Φίλων Θεάτρου για 5 χρόνια
το θεατράκι της Ραχιάς
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Σήμερα στις 7.00 το απόγευμα το συλλαλητήριο για τη 
Μακεδονία στην Πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας

-Σε  συνεργασία του Δήμου Βέροιας και της Μητρόπολης
Στις 7.00 σήμερα το απόγευμα, αντί για τις 6 μ.μ. που είχε αρχικά οριστεί θα γίνει  η λαϊκή συγκέ-

ντρωση για τη Μακεδονία, στην Πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας. Η διοργάνωση του συλλαλητηρίου 
γίνεται σε συνεργασία του Δήμου Βεροίας και της Μητρόπολης με κεντρικό ομιλητή τον  Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα. 

Μάλιστα η Μητρόπολη απευθύνει δημόσια κάλεσμα συμμετοχής, στο οποίο αναφέρει τα εξής: «Κα-
λούμαστε όλοι να δώσουμε ένα βροντερό παρόν και να πούμε ένα μεγάλο «ΌΧΙ» σε κάθε προσπάθεια 
καπίλευσης του ονόματος της Μακεδονίας μας και στην παραχάραξη της εθνικής μας υπόστασης και 
ιστορίας. Την Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. στην Πλατεία Ωρολογίου στην Βέροια όλη η Ημαθία κα-
λείται να δώσει το ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα και δεν μπορεί 
κανείς να παίζει μ’αυτά τα εθνικά θέματα στο βωμό οικονομικοπολιτικών συμφερόντων. Ενώνουμε τις 
φωνές μας για την πατρίδα μας. Ενώνουμε τις φωνές μας για την μάνα Μακεδονία μας».

Λόγω της παρουσίας του Μητροπολίτη στην συγκέντρωση, η εκδήλωση «Σύγχρονες Μορφές της 
Εκκλησίας» αφιερωμένη στο μακαριστό Επίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη, που ήταν προγραμματισμένη 
για σήμερα  Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο (πλησίον Βήματος Απ. 
Παύλου στην Βέροια) μετατίθεται μια ώρα αργότερα, στις 8.00 μ.μ. 

Μια από τις μεγαλύτερες 
ομαδικές εκτελέσεις Ελλήνων 

από Γερμανούς έγινε 
σαν σήμερα το 1944

Ονόματα αγωνιστών από την Ημαθία 
που τουφεκίστηκαν στα Διαβατά

Εβδομήντα τέσσερα (74) 
χρόνια συμπληρώνονται σή-
μερα από την ομαδική εκτέλε-
ση, στις 6 Ιουνίου 1944, 101 
Ελλήνων αγωνιστών, από 
τους Γερμανούς, στα Διαβατά 
Θεσσαλονίκης.

Ηταν από τις μεγαλύτερες 
ομαδικές εκτελέσεις πριν την 
απελευθέρωση, σε αντίποινα 
για εκτροχιασμό τρένου και 
άλλες επιθέσεις ανταρτών.

Μεταξύ αυτών ,εκτελέ-
σθηκαν και παλικάρια από τη 
Βέροια, την Αλεξάνδρεια και 
άλλες περιοχές της Ημαθίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα 
επρόκειτο για τους:

-Αυγίδης Νεοκλής, ετών 31, κάτοικος Βέροιας
-Βαρακαντάκης Γεώργιος, ετών 25, γεννήθηκε στην Κρήτη,
 κάτοικος Μακροχωρίου Ημαθίας
-Ζαρκάδας Γεώργιος, ετών 31, κάτοικος Βέροιας
-Ζάφος Δημήτριος του Νικολάου, ετών 31, αγρότης, γεννήθηκε στην Ξάνθη,
άτοικος Αλεξάνδρειας Ημαθίας
-Θεοδωρίδης Απόστολος, ετών 35, αγρότης, γεννήθηκε στο Σουφλί,
 κάτοικος Αλεξάνδρειας Ημαθίας
-Καμινάκης Ιωάννης του Στέφανου, αγρότης, κάτοικος Μονόσπιτων Ημαθίας.
-Καρολίδης Περικλής, ετών 40, από το Λιανοβέργι Ημαθίας
-Κυριακόπουλος Δημήτριος, ετών 30, μυλωνάς, κάτοικος Μέσης Ημαθίας
-Λοτίδης Στυλιανός, ετών 22, εργάτης, κάτοικος Μακροχωρίου Ημαθίας
-Μαζαράκης Δήμος, ετών 23, γαλακτέμπορος από τη Βέροια
-Μαϊμούτσης Δημήτριος, ετών 24, αγρότης από τη Βέροια
-Μεσημέρης Περικλής, ετών 36, στρατιωτικός, γεννήθηκε στην Κέρκυρα, 
κάτοικος Βέροιας
-Μπάρτσας ή Μπορτσές Δημήτριος, ετών 33, πτυχιούχος Νομικής, 
υπάλληλος ΑΤΕ Βέροιας
-Παλέστης Μιλτιάδης, ετών 18, εργάτης, από το Μακροχώρι Ημαθίας
-Παπάζογλου Δημήτριος, ετών 27, εργάτης από τη Βέροια
-Πλωμαρίτης Κωνσταντίνος, ετών 54, αγρότης από το Μακροχώρι Ημαθίας
-Σκενδέρης Αθανάσιος, ετών 42, αγρότης από τη Βέροια
-Σούρτας Θωμάς του Βασιλείου, ετών 34, από τη Μέση Ημαθίας
-Τιτάκης Ευθύμιος, ετών 40, αγρότης από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Ο δήμαρχος Αλεξάνδρεας
 και μέλη του Δ.Σ. 

στη συγκέντρωση της Βέροιας 
για τη Μακεδονία

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης γνωστοποιεί ότι 
ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), με μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου, 
θα συμμετέχει την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.30, στις κινητοποι-
ήσεις που γίνονται  σε διάφορες πόλεις της χώρας μας, με αφορμή τις ε-

ξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ονοματολογικού ζητήματος των Σκοπίων, στη Πέλλα όπου 
θα είναι το κεντρικό συλλαλητήριο και έχει χαρακτηριστεί από την «Επιτροπή Αγώνα για την ελληνικότητα της 
Μακεδονίας», ως σημείο αναφοράς, επίσης καλεί όλους τους φορείς, δημότες και κατοίκους να δώσουν το 
παρών με ένα και μοναδικό σύνθημα για την “ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”.

Από την Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας γνωστοποι-
ούνται τα εξής για το θέμα της Μακεδονίας:

«Σήμερα στα Βαλκάνια δίνεται μια πολύ καλή ευ-
καιρία να λυθούν θέματα που χρονίζουν πολλές δε-
καετίες.

Θέματα που απελευθερώνουν αναπτυξιακές δυνά-
μεις στην περιοχή,  φιλικής και ειρηνικής  συνύπαρξης 
και οικονομικής συνεργασίας.

Ένα τέτοιο ζήτημα είναι και η επίλυση του ονομα-
σίας της ΠΓΔΜ,  που με ευθύνη όλων των ελληνικών 
κυβερνήσεων από το 1992 και μετά δεν επιλύθηκε.

Μια λύση που θα δώσει στη Μακεδονία και στη 
Θεσσαλονίκη ηγετικό οικονομικό ρόλο σ΄όλα τα Βαλ-
κάνια, χαρακτηρίζοντας την ως  πρωτεύουσα των 
Βαλκανίων.

Όμως η επίλυση του ονόματος της ΠΓΔΜ βάζει 
φραγμό  και σ΄ένα πολύ επικίνδυνο  σενάριο για τη χώ-
ρα μας, την δημιουργίας  του οθωμανικού τόξου, το ο-
ποίο  προσπαθεί η Τουρκία να στήσει στα βόρεια σύνο-
ρα μας,χρησιμοποιώντας  το μουσουλμανικό στοιχείο.

Σήμερα 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια 
ως ``Δημοκρατία της Μακεδονίας΄΄ και οι υπόλοιπες 
με την ονομασία ΠΓΔΜ, που περιέχει το όνομα Μα-
κεδονία.

Η κυβέρνηση προσπαθεί 
1) Να αλλάξει την αναγνώριση του κράτους 

των Σκοπίων με το όνομα ``Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας΄΄

2) Να βρει μια αμοιβαία αποδεκτή και  δί-
καιη λύση αξιοποιώντας την εθνική θέση όπως αυτή 
εκφράστηκε στο Βουκουρέστι από την κυβέρνηση 
Καραμανλή, δηλ  σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό 
προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις .

3) Να κάνει την ελληνική Μακεδονία βαλκανι-
κό και διεθνές οικονομικό κέντρο

Τι πιο πατριωτικό απ΄αυτό; 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΔ
  Όμως πολιτικές δυνάμεις του τόπου προσπαθούν 

να τορπιλίσουν αυτήν την προσπάθεια με επικεφαλής 
τη ΝΔ, η οποία μετακινήθηκε  από την εθνική θέση 
προς ακροδεξιές θέσεις υποκύπτοντας στα ακροδεξιά 
στελέχη της, τα οποία  έχουν αναλάβει εργολαβικά την 
πολιτική της Ν.Δ στο Μακεδονικό.

  Η ΝΔ που σιγοντάρει διαδηλώσεις όχι από πατρι-
ωτικό καημό αλλά για να κερδίσει ``ψιφαλάκια΄΄  για  
κομματικό της όφελος, παίζοντας κρυφτό πίσω από 
ανυπόστατες δικαιολογίες και κορώνες φανατισμού, 
θεωρώντας ότι μ΄αυτήν τη στάση,  θα αναλάβει το 
πολιτικό κόστος η κυβέρνηση και αυτή θα βγει αλώ-
βητη. Πόσο αντεθνική στάση και πόσο κοντόφθαλμη 
πολιτική;

  Τα τοπικά στελέχη της, πλειοδοτώντας στον εθνο-
φανατισμό βγήκαν να διαδηλώσουν την μεγάλη αντί-
στασή  τους για να μην συμπεριληφθεί στην ονομασία 
το όνομα  ``ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΄΄  Αλήθεια ενάντια σε ποιόν 
πραγματικά; 

  Τα αυθόρμητα συλλαλητήρια για την ονομασία 
των Σκοπίων ( για κάτι που είναι αναγνωρισμένο και 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτε για 
να το αποτρέψουν)  μόνο θετικό έργο δεν προσφέ-
ρουν στην εθνική προσπάθεια , στην Ελλάδα και πο-
λύ περισσότερο στην Μακεδονία.

 Το μόνο που κάνουν σπέρνουν εθνοφοβικά σύν-
δρομα και στασιμότητα, εξυπηρετώντας συμφέροντα 
που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία και πολύ 
περισσότερο με την οικονομική ανάπτυξή  της.

Η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΊΑΣ στηρίζει την προσπά-
θεια της κυβέρνησης  με βάση την εθνική γραμμή και  
αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια και εκδήλωση που 
δεν  εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα της πα-
τρίδας μας, παρά μόνο  τον ``πατριωτικό ΄΄ εγωϊσμό 
μέσα από εθνικόφρωνες κορώνες».

Για την επίλυση 
της ονομασίας 

της ΠΓΔΜ



H Παιδική Ομάδα «Θεατρικό Τραγούδι» του 
Τμήματος Θεατρικής Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  
Βέροιας  παρουσιάζει την μουσική παράσταση  
«Από δυο χωριά..», σε σκηνοθετική επιμέλεια της  
Έλενας Μουδίρη Χασιώτου, την Τετάρτη 6 Ιουνίου 
ώρα 6.00μ.μ. στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, με 
ελεύθερη είσοδο.

Πληροφορίες: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 
3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές
Σκηνοθετική επιμέλεια: Έλενα Μουδίρη Χασι-

ώτου
Σκηνογραφία (σχεδιασμός & κατασκευή)/Ενδυ-

ματολογία: Δημήτρης Γεωργόπουλος
Σκηνογραφική ομάδα Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών 1ου ΕΠΑΛ: Σαντήκογλου Σωκράτης, Τεκί-
δης Χρήστος, Φωτιάδου Φαίη. 

Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου
Παίζουν οι: Αλεξοπούλου Μαριάννα, Γκαλίτσιου 

Παναγιώτα, Ελευθεριάδου Αναστασία, Θεοχαρο-
πούλου Ελένη – Μυρτώ, Καστρής Δημήτριος – 
Ραφαήλ, Καστρή Χαρά, Τσούπα Ευτυχία – Καλου-
δίτσα

Μουσικοί: 
Ελευθερία Ματσεντίδου (πιάνο)
Χρήστος Κουτσίδης (κιθάρα, πνευστά, μπου-

ζούκι)
Έλενα Μουδίρη Χασιώτου (κρουστά)
Σημείωμα σκηνοθέτη:
 Το παιχνίδι «Από δυο χωριά..»  είναι το αποτέ-

λεσμα των συναντήσεων της παιδικής ομάδας Θε-
ατρικού τραγουδιού, που λειτούργησε για πρώτη 
φορά φέτος, τη χρονιά 2017- 2018, από το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας. Σε αυτό το παιχνίδι, όπως και σε όλα, 
υπάρχει η έννοια της ομάδας, οι κανόνες, οι ρόλοι, 
το αποτέλεσμα, που είναι η σημερινή παρουσίαση 
και πάνω από όλα η διασκέδαση και η ευχαρίστη-
ση της διαδικασίας κάθε φορά που παίζεται, όπως 
ακριβώς και στο θέατρο! Στόχος αυτής της παρου-
σίασης είναι να παίξουμε σύμφωνα με τους κανό-
νες του παιχνιδιού, που έχουν οριστεί ήδη από τις 
συναντήσεις, συμπεριλαμβάνοντας μέσα στο παι-
χνίδι το τραγούδι και τη μουσική. Ένα παιχνίδι της 
γειτονιάς προϋποθέτει πειθαρχία, εξάσκηση, για 
να μπορέσεις να μην χάνεις, σεβασμό προς τους 
συμπαίκτες και όρεξη για δράση. Διαλέγοντας κά-
ποια τραγούδια και δανειζόμενη τον όρο «παίζω» 
θέατρο, διαμόρφωσα μια παράσταση για τα παιδιά 
- ηθοποιούς με όρους παιχνιδιού, που προϋποθέ-
τουν άσκηση, ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και επι-
τρέπουν την πρωτοβουλία, την ελεύθερη έκφραση, 

την υγειή αγωνία, και τη χαρά της συμμετοχής σε 
ένα λίγο πιο φαντασμαγορικό παιχνίδι από αυτό 
της γειτονιάς, το παιχνίδι της σκηνής! 

Ρεπερτόριο
«Το δέντρο που φυτέψαμε» - Μουσική, στίχοι: 

Γιώργος Χαρζηπιερής
«Ο ήλιος θέλει διακοπές» - Μουσική, στίχοι: Δη-

μήτρης Μπασλάμ
«Διαξιφισμοί» - Μουσική: Δημήτρης Μαρκατό-

πουλος, 
Στίχοι: Χρήστος Γ. Παπαδόπουλος 
«Κοκορίκο» - Μουσική: Γιώργος Κατσαρός, Στί-

χοι: Αλέκος Σακελλάριος 
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TAXI 5
Προβολές:  Πέ-

μπτη - Κυριακή - 
Δευτέρα – Τρίτη - 
Τετάρτη στις 20.30    

Προβολές:  Πα-
ρασκευή  - Σάββα-
το στις 19.00 και 
21.45 

Σκηνοθεσία: 
ΦΡΑΝΚ ΓΚΑΣΤΑ-
ΜΠΙΝΤ

Σενάριο: 
ΦΡΑΝΚ ΓΚΑΣΤΑΜΠΙΝΤ

Ηθοποιοί: ΜΠΕΡΝΑΡ ΦΑΡΣΙ, ΜΑ-
ΛΙΚ ΜΠΕΝΤΑΛΑ, ΦΡΑΝΚ ΓΚΑΣΤΑΜΠΙΝΤ

SOLO: A STAR WARS STORY
Σκηνοθεσία: ΡΟΝ ΧΑΟΥΑΡΝΤ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΚΑΣΝΤΑΝ
Ηθοποιοί: ΠΟΛ ΜΠΕΤΑΝΙ, ΓΟΥΝΤΙ 

ΧΑΡΕΛΣΟΝ, ΘΑΝΤΙ ΝΙΟΥΤΟΝ, ΤΖΟΝ ΦΑ-
ΒΡΟ, ΑΛΝΤΕΝ ΕΡΕΝΡΑΪΧ, ΝΤΟΝΑΛΝΤ 
ΓΚΛΟΒΕΡ, ΕΜΙΛΙΑ ΚΛΑΡΚ

Προβολές:  Σάββατο  στις 19.00 και 

21.45 
Προβολές:  Πέμπτη - Παρασκευή – 

Κυριακή - Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη στις 
20.30   

Σε 3D μόνο το Σάββατο στις 19.00

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     31/5/18 - 6/6/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

TETAΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ - Τμήμα Θεατρικής Υποδομής
«Από δυο χωριά..», μουσική 

παράσταση από την Παιδική Ομάδα 
«Θεατρικό Τραγούδι» 

-Σήμερα Τετάρτη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Συναυλία αλληλεγγύης υπό την αιγίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
με τον Στάθη Γκαντζούρα και το φωνητικό σύνολο 
‘’Ηχώ Βερόης’’ 

Μία ιδιαίτερη συναυλία με τίτλο ‘’Την πόρτα α-
νοίγω…τραγούδι να ακουστεί’’ για φιλανθρωπικό 
σκοπό θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου 
2018 στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας (όπι-
σθεν Βήματος Απ. Παύλου)στα πλαίσια των φετινών 
εκδηλώσεων για τα ΚΔ’ Παύλεια που διοργανώνει η 
Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Με ελεύθερη είσοδο. Ώρα έναρξης 20:00
Αντί εισιτηρίου σκοπός είναι (για όποιον επιθυ-

μεί) να προσφέρει συσκευασμένα τρόφιμα μακράς 
διαρκείας που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
της Τράπεζας Αγάπης της Ιεράς   Μητροπόλεως. Η 
συλλογή των τροφίμων θα γίνεται στην είσοδο από 
τις εθελόντριες του Συσσιτίου.

Ο Στάθης Γκαντζούρας με ένα σύνολο εξαιρετι-
κών μουσικών από την Βέροια μας παρουσιάζει τα 
νέα του προσωπικά τραγούδια μετά και την συνερ-
γασία του με την διακεκριμένη συνθέτρια και σολίστ 
του ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια σε ένα πρόγραμμα 
όπου θα ακουστούν γνωστά μουσικά έργα του χθες 
και του σήμερα, αγαπημένων Ελλήνων συνθετών 
και όχι μόνο.

Στη συναυλία συμμετέχει και το φωνητικό σύνο-
λο ‘’Ηχώ Βερόης’’ υπό την διεύθυνση της Νατέλα 
Ιτσουαΐντσε. Ένα σύνολο που παρουσιάζει ιδιαίτερο 
μουσικό ενδιαφέρον με ηχητικό αποτέλεσμα υψηλής 
αισθητικής και δραστηριοποιείτε έντονα τα τελευταία 
χρόνια.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Ιωάννης Δημητρίου, 
Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Κωνσταντίνος Σαββίδης, 
Λάζαρος Μπίντσης, Σάκης Σιδηρόπουλος

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου στο πλαίσιο των ΚΔ Παύλειων
Στάθης Γκαντζούρας και ‘’Ηχώ Βερόης’’ 

σε συναυλία αλληλεγγύης στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας

Την Κυριακή 10 Ιουνίου

Βράβευση 
μαθητών που 
διακρίθηκαν 

σε διαγωνισμό 
μαθηματικών 

Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελλη-
νικής Μαθηματικής Εταιρείας με την 
αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ημαθίας βραβεύει:

- τους μαθητές  των Δημοτι-
κών Σχολείων της Ημαθίας, οι οποίοι 
διακρίθηκαν στον 12ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και 
Μαθηματικά», που πραγματοποιή-
θηκε στις 9 Μαρτίου 2018 και 

- τους μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξης, οι οποίοι διακρίθηκαν στο 
διαγωνισμό Β’ Φάσης Δημοτικών 
«Στέλιος Μιόγλου», που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2018 σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

 Η τελετή βράβευσης θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 
Ιουνίου 2018 στις 11:00 στο Θερινό 
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

 Στην εκδήλωση συμμε-
τέχουν ευγενικά η χορωδία Canto 
A Tempo και η χορωδιακή ομάδα 
mammaCanto.



Έγινε στην Π.Ε Ημαθίας
Σύσκεψη για την έναρξη επίγειων 
και εναέριων ψεκασμών για την 
καταπολέμηση των κουνουπιών 

Σύσκεψη με θέμα 
την έναρξη των επί-
γειων και εναέριων 
ψεκασμών, για την 
καταπολέμηση των 
κουνουπιών, πραγ-
ματοποιήθηκε την 
Τρίτη 5 Ιουνίου, στο 
γραφείο του αντιπερι-
φερειάρχη Ημαθίας, 
Κώστα Καλαϊτζίδη. 

Παραβρέθηκαν  ο 
θεματικός αντιπεριφε-
ρειάρχης Δημόσιας Υ-
γείας και Αλληλεγγύης 
Δημήτρης Χατζηβρέττας, οι αντιδήμαρχοι Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας, κ.κ Κορωνάς, 
Τόκας  και Καρανάτσιος ο προϊστάμενος της γενικής Διεύθυνσης δημόσιας υγείας και κοινωνι-
κής μέριμνας της ΠΜΚ κ. Κουρτίδης,καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη συζήτηση αναπτύχθηκε το σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την 
καταπολέμηση των κουνουπιών με επίγειους και εναέριους ψεκασμούς και έγινε μία πρώτη 
παρουσίαση του σχεδίου αντιμετώπισης λοιμωδών νοσημάτων (ελονοσία) σε περίπτωση που 
αυτό καταστεί αναγκαίο, το οποίο αναμένεται να πάρει την έγκριση του ΚΕΛΠΝΟ το αμέσως 
επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά των δήμων, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από τον 
καθένα, με στόχο την βοήθεια στη βέλτιστη εκτέλεση του προγράμματος της ΠΚΜ.

Ειδική μνεία έγινε στο 
άριστο επίπεδο συνεργασί-
ας μεταξύ όλων των φορέ-
ων της Περιφερειακής μας 
Ενότητας, ενώ επιπρόσθε-
τα προτάθηκαν και συζητή-
θηκαν κοινές δράσεις που 
θα μπορούσαν να πραγμα-
τοποιηθούν με συνέργεια 
της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και των δήμων 
για την ενημέρωση των πο-
λιτών.  

Γνωστή η παροιμία 
``Φωνάζει ο κλέφτης 

για να φοβηθεί 
ο νοικοκύρης΄́

Η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ έστειλε την παρακά-
τω απάντηση στο Κίνημα Αλλαγής για τις δηλώ-
σεις Σκουρλέτη:

«Εκεί στο ΠΑΣΟΚ ο Πάνος Σκουρλέτης τους έ-
φταιξε και όχι η ύπαρξη χρεών  της τάξεως των 200 
εκ. ευρώ; Άλλαξε ή δεν άλλαξε ΑΦΜ το παλιό ΠΑ-
ΣΟΚ; Και αν άλλαξε γιατί το έκανε; 

«Εσείς που κόπτεστε για τη δημοκρατία, μπορείτε 
να μας πει κάποιος πως ψήφισε το ΠΑΣΟΚ ή Δημο-
κρατική Συμπαράταξη ή  ΚΙΝΑΛ κλπ, για τη θεσμο-
θέτηση της απλής αναλογικής ως μοναδικό εκλογικό 
σύστημα;

Μπορεί να μας πει κάποιος τίνος στελέχη ήταν ο 
Τσοχατζόπουλος, ο Μαντέλης, ο Παπαντωνίου;

Κάποια τοπικά στελέχη έχουν πάρει τη γραμμή 
Κυριάκου και Φώφης, σε μια νεοσυντηρητική πολι-
τική, κάνοντας το μαύρο άσπρο. Το ευτύχημα είναι 
ότι ο απλός ψηφοφόρος δεν συμμερίζεται την άποψή 
σας  ούτε την πολιτική θέση της τοπικής ηγεσίας, 
αλλά και πολύ περισσότερο της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ. 

Για να μην αναφερθούμε στην Ελληνική Βιομη-
χανία Ζάχαρης και το διαπιστωμένο πλιάτσικο που 
υπέστη από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.  
Άλλωστε δεν είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη 
των διοικήσεων που κατηγορούνται. Μην δακρύζετε, 
μην κλαίτε για τους παραγωγούς, δεν σας πιστεύει 
κανείς.

Ζητάτε εκλογές. 
Αλήθεια γιατί; Για να 
μην καταστραφεί ο 
τόπος όπως λέτε ή 
γιατί το ΚΙΝΑΛ ίσως 
να μην προλάβει τις 
εκλογές του 2019. 
Είναι ένα ερώτημα 
και αυτό. Άλλωστε 
όλοι γνωρίζουν ότι ο 
τόπος δεν μπορεί να 
πάει σε εκλογές όχι 
μόνο για πολιτικούς 
λόγους αλλά κυρίως 
για οικονομικούς. Η 
ηγεσία σας όμως ε-
ναρμονίστηκε και σ΄ 
αυτό το θέμα με τη 
ΝΔ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είτε το 
θέλουν είτε δεν το 
θέλουν η ηγεσία του 
ΚΙΝΑΛ και τα τοπικά 
στελέχη του, που  εν-
στερνίζονται την νε-
οσυντηρητική πολιτι-
κή, θα δημιουργήσει 
το δημοκρατικό κοι-
νωνικό  μέτωπο, με 
δυνάμεις και προσω-
πικότητες της αριστε-
ράς  και της σοσιολ-
δημοκρατίας  με τον 
απλό κόσμο ,  για  
να αλλάξει η πορεία 
αυτού του τόπου ώ-
στε να γίνει μια χώρα 
σύγχρονη, δημοκρα-
τική και αναπτυξια-
κή προς όφελος του 
λαού και όχι των λί-
γων. Αφήνοντας στο 
χρονοντούλαπο της 
ιστορίας τις πολιτικές 
δυνάμεις που χρε-
ωκόπησαν τη χώρα 
και φτωχοποίησαν 
τον λαό της».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:

Ο ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 
και της Δέσποινας, το γένος Κουπάτσκα, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του 
Θωμά και της Ανθίας, το γένος Τσαγιο-
πούλου, 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 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 

Γεωργίου και της Άννας, το γένος 
Σκουλαριώτη, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στη Νάουσα και η 
ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, του Κων/
νου και της Σοφίας, το γένος Μουρα-
τίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Νάουσας.

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

του Παναγιώτη και της Μαρίας, το γένος 
Εμμανουήλ, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στον Τριπόταμο Ημαθίας και 
η ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ, του Χριστόφο-
ρου και της Ελένης, το γένος Σεμερτζί-
δου, που γεννήθηκε στο Τσιμκέντ Καζα-
χστάν και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 

να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

EYΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλο το προσω-

πικό της Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Βεροί-
ας. Τους ιατρούς, την ιατρό νευρολόγο, τους νοσηλευ-
τές και ειδικά τον διευθυντή ιατρό κ. Χρήστο Κούτρα. 
Περιέθαλψαν επιτυχώς και συνέτρεξαν  με  το παραπά-
νω τον συγγενή μας Βασίλειο Παπαδόπουλο.  Με όλο 
τον φόρτο εργασίας τους και σε δίσεκτους καιρούς. Εκ-
προσωπούν την Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει.

Οι συγγενείς

Παλιές φωτογραφίες από την 
αγορά της Βέροιας αναζητεί 

ο Εμπορικός Σύλλογος 
για την έκδοση

λευκώματος της πόλης
Με κεντρικό μήνυμα «Αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία  

του τόπου μας , δεν μπορούμε  να χαράξουμε το μέλ-
λον μας», τα μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού Συλ-
λόγου Βέροιας καλούν τους εμπόρους συναδέλφους 
και συνταξιούχους καθώς επίσης και απλούς πολίτες 
να συνδράμουν στην προσπάθεια συλλογής φωτογρα-
φικού υλικού από την αγορά της Βέροιας, για την δημι-
ουργία ενός συλλεκτικού λευκώματος, με αφορμή την 
συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας του Συλλόγου, 
(1919-2019). 

Συγκεκριμένα η Διοίκηση του Συλλόγου με ανακοί-
νωσή της αναφέρει τα παρακάτω: 

«Παρακαλούνται οι συνάδελφοι επαγγελματίες – πο-
λίτες της Βέροιας που έχουν στην κατοχή τους παλαιό 
αρχειακό και φωτογραφικό υλικό σχετικό με την αγορά, 
το  επάγγελμα του εμπόρου, καθώς και οποιουδήποτε 
επαγγέλματος ή δραστηριότητας της καθημερινής ζωής 
στις παλιές γειτονιές της πόλης μας, να συνδράμουν, 
εφόσον το επιθυμούν, στη συλλογή φωτογραφιών για 
τη δημιουργία λευκώματος του Εμπορικού Συλλόγου 
Βέροιας με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από 
την ίδρυση του Συλλόγου.

             Οι φωτογραφίες θα συλλέγονται από τον κα 
Έλσα Φανάρα, (τηλέφωνο επικοινωνίας 23310-63103), 
θα σκανάρονται και θα επιστρέφονται άμεσα  και επιτό-
που στον κάτοχό τους.  

    Είναι μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε μια ανα-
δρομή στο παρελθόν και στην ιστορία της πόλης μας, 
ώστε να αντιληφθούμε πώς εξελίχθηκε το επάγγελμα 
του εμπόρου –και όχι μόνο- μέσα στον αιώνα, αλλά και 
να αποδώσουμε φόρο τιμής στους πρωτοστατούντες 
που ανέδειξαν και υπηρέτησαν με ήθος το λειτούργημά 
μας».
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, 
ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-

12.00 και 16.00-18.00. 
 τηλ.επικοιν. 6979221680. 

Εκ της Δ/νσεως  του Γηροκομείου 

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΙΩΑΝΝΗ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 9 Ιου-

νίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜ.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ

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

Η σύζυγος, Η κόρη, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς 

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 9 Ιου-

νίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΝΙΚ. 
ΠΑΥΛΙΔΟΥ

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια,Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 5 Ιου-

λίου 2018 από τον Ιερό Ναό Αγ. 
ΓΕωργίου στον Αγ. Γεώργιο ο 
Μενέλαος Αθ. Παπαδόπουλος 
σε ηλικία 80 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

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

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

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

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

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

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

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

NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙ-

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

γραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

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

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

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Μνημόσυνο αποβιωσάντων μελών
O Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας την Κυριακή 10 Ι-

ουνίου 2018 θα τελέσει το μνημόσυνο των μελών που απε-
βίωσαν πέρυσι και για τον άγνωστο δωρητή οργάνων στον 
Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντο στην Αγία Τριάδα. 
Μετά την τελετή θα δοθεί δεξίωση στην αίθουσα του Ναού.    

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 «Ο Γύρος του κόσμου 
σε 8 νότες»

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βε-
ροίας, Ναούσης & Καμπανίας, στα πλαίσια 
των ΚΔ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ, διοργανώνει ετήσια 
εκδήλωση του τμήματος Μουσικής Αγωγής 
με τίτλο «Ο Γύρος του κόσμου σε 8 νότες»,  
που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ι-
ουνίου 2018, και ώρα 7 μ. μ., στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας.

Διδασκαλία: Δήμητρα Μητρέντση
Συμμετέχουν οι εξής μαθητές:
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: Ιωσηφίδης Κων/

νος, Εκμεκτσόγλου Κάτια, Αποστόλου Πά-
ρις, Αγγελίδης Περικλής, Μούρτης Λάζα-
ρος, Γκατζές Παύλος, Σαμανίδου Νικολέτα, 
Ζερδαλής Χρήστος, Στέφανος Τζικοπουλος, 
Ιφιγένεια Ματουλοπουλου, Ιάσονας Μιχαη-
λιδης, 

  ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ Α’: Βέρρος 
Αντώνης, Βέρρος Παναγιώτης, Καρατζόγλου 
Ορέστης, Γκεκοπούλου Νεφέλη, Νικολαΐδου 
Δέσποινα, Γεωργιάδου Σοφία, Τασιοπού-
λου Γεωργία, Καϊλόγλου Γιώργος, Βασιλειάδου Άννα Μαρία, Γεωργάκαρου Κατερίνα, 
Κουρμπετλής Περικλής, Σαμανίδου Ηλέκτρα, Κιουπρουλιού Κατερίνα, Θωίδης Κων-
σταντίνος, Ζιώγος Χαράλαμπος, Γιατζής Χάρης, Τραπεζανλίδου Σμαράγδα, Γκαλίτσιος 
Νικόλας, Πιτούλιας Χρίστος

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ Β’: Κοτζαμπάση Ηρώ, Πυρινός Παύλος, Κουρτσίδης Γιάν-
νης, Ζέρνου-Μισαηλίδου Σεμίνα, Μαρτίνος Στάθης, Θεοδωρίδου Μαριλένα, Χασιώτης 
Ακύλας, Αναγνώστης Δημήτρης Εφραίμ, Μπουρδάνου Πασχαλίνα, Λύτρα Ζωή Ουρα-
νία, Παναγιωτίδου Ελένη

Είσοδος Ελεύθερη.



Την έναρξη πέντε νέων δρά-
σεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
συνολικού προϋπολογισμού 

365 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή 
αναβάθμιση των νοσοκομείων και την 
στήριξη των τοπικών οικονομιών ανα-
κοινώνει το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.

Για τα νέα προγράμματα, ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

«Προχωρούμε σε στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε 
πραγματικές ανάγκες της οικονομίας 
και των τοπικών κοινωνιών, κάνοντας 
πράξη την δέσμευσή μας για δίκαιη 
και βιώσιμη ανάπτυξη. Τα νέα προ-
γράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο 
της στρατηγικής μας για την αναβάθμι-
ση βασικών υποδομών, τη στήριξη των 
τοπικών οικονομιών και την ουσιαστική 
ενίσχυση της παραγωγικής δραστηρι-
ότητας. Θα ακολουθήσουν ανάλογες 
πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα».

 Οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ
«Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (π/υ 

50 εκατ. ευρώ): το πρόγραμμα στο-
χεύει στην ενίσχυση και τόνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας που ανα-
πτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και 
ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν 
σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστι-
κούς πόρους. Ο Δήμος σε συνεργασία 
με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο ή Ε-
πιμελητήριο θα υλοποιήσει ένα συνε-
κτικό σχέδιο παρεμβάσεων, με στόχο 
την λειτουργική και αισθητική αναβάθ-
μιση του δημόσιου 
χώρου και την ορ-
γάνωση της οικονο-
μικής δραστηριότη-
τας στη λογική της 
«έξυπνης πόλης». 
Ο μέγιστος προ-
ϋπολογισμός των 
προτάσεων που θα 
κατατεθούν ε ίναι 
1,9 εκατ. ευρώ και 
το ποσοστό της ενί-
σχυσης είναι 100%. 

«Ψηφιακό Βήμα» 
(π/υ 50 εκατ. ευρώ) 
και «Ψηφιακό Άλ-
μα» (π/υ 50 εκατ. 
ευρώ):  αφορούν 
στην υποστήριξη 
πολύ μικρών, μι-
κρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων όλων 
των κλάδων για 
στοχευμένες επεν-
δύσεις σε Τεχνολο-
γίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών. 
Στο πλαίσιο της 
δράσης «Ψηφιακό 
Βήμα», δύναται να 
υποβληθούν επεν-
δυτικά σχέδια από 
5.000 ευρώ έως 
50.000 ευρώ, ενώ 
στη δράση «Ψη-
φιακό Άλμα» από 
55.000 ευρώ έως 
400.000 ευρώ. Το 
ποσοστό της επιδό-
τησης ανέρχεται σε 
50% και καλύπτο-
νται δαπάνες εξο-
πλισμού, λογισμι-
κού και υπηρεσιών 
που παρέχονται α-
πό τρίτους (hosting, 
σύνδεση στο Διαδί-

κτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού 
υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του 
περιεχομένου του ηλεκτρονικού κατα-
στήματος κ.α.). 

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» (π/υ 
150 εκατ. ευρώ): αφορά μεσαίες επι-
χειρήσεις  για την υλοποίηση επενδυ-
τικών σχεδίων από 50.000 ευρώ έως 
400.000 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι 
η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση 
των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Με 
ποσοστό επιδότησης 50% θα χρηματο-
δοτηθούν δαπάνες που αφορούν στον 
σχεδιασμό, στην τυποποίηση και στην 
πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσι-
ών, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και 
στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλι-
σμού και στο μισθολογικό κόστος εργα-
ζομένων (νέου προσωπικού).

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων 
Κτιρίων - Παραγωγή Ενέργειας από 
Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε 
νοσοκομεία» (π/υ 65 εκατ. ευρώ): Δυ-
νητικοί δικαιούχοι είναι τα Νοσοκομεία 
του ΕΣΥ με δυναμικότητα μεγαλύτερη 
των 400 κλινών για την Περιφέρεια Ατ-
τικής και 200 κλινών για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες. Περιλαμ-
βάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή 
αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, την εγκατάσταση μονάδων συ-
μπαραγωγής ηλεκτρισμού - θερμότητας 
(ΣΗΘΥΑ) και την αξιοποίηση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΣΙΑΒΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Ευ-

άγγελου και της Ευγενίας, το γένος 
Κώνστα, που γεννήθηκε στην Κόρινθο 
και κατοικεί στο Νόϊσταντ Γερμανίας 
και η ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΥΦΡΑΞΙΑ, του 
Αντωνίου και της Αγγελικής, το γένος 
Χρυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Βαι-
μπλινγκεν Γερμανίας και κατοικεί στο 

Νόϊσταντ Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου 
και Ελένης στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Στέ-

λιου και της Αντιγόνης, το γένος Λεπι-
δά, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και 
κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και 
η ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, του Χα-
ράλαμπου και της Όλγας, το γένος Χω-
ραφαϊδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 

με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξάν-
δρειας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αντ. Καμάρα 13 
Τ.Κ. : 591 32 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες  : Μ. Κωνσταντινίδου 
Τηλέφωνο : 23313 – 54316 Fax : 23313 – 54324 
E–mail: ktimimath  @2870.syzefxis.gov.gr                                                         
                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας, δι-

ακηρύσσει ότι την 04-07-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής 10.00 π.μ. 
μέχρι 11.00 π.μ.) εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρα-
σία η εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος απόληψης 
δασικών προϊόντων από την υλοτομία του Δασικού τμήματος 
14 του συνιδιόκτητου και με δημόσια διαχείριση Δάσους Στενη-
μάχου, με λήμμα 990,52 κ.μ. ξυλώδους όγκου δρυός, γαύ-
ρου κλπ., σύμφωνα με την αρίθμ. 48335/05-06-2018 (ΑΔΑ  
Ψ7Ν3ΗΡΜΒ)  Διακήρυξη.

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου 
Νάουσας, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις της 
αναλυτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας των οποίων μπορούν να 
λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Σε περίπτωση που η Δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμ-
φορος, επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους και υποχρεώ-
σεις και στον ίδιο τόπο στις 11-07-2018, ημέρα Τετάρτη και ώ-
ρα 11.00 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής 10.00 
π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤ. ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ/Α  

Από το Νοσοκομείο Νάουσας
Εορταστικές 

εκδηλώσεις για την 
παγκόσμια ημέρα 
εθελοντή αιμοδότη 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ε-
θελοντή Αιμοδότη, στις 14 Ιουνίου, η Υπηρεσία Αιμοδοσίας 
της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας θα πραγματοποιήσει 
τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Παρασκευή 8 Ιουνίου, εορταστική Αιμοδοσία στην Ε-
πισκοπή Νάουσας με τη συμμετοχή της τοπικής Ομάδας 
Εθελοντών Αιμοδοτών και των μαθητών του Δημοτικού Σχο-
λείου (09:00-13:00).

Κυριακή 10 Ιουνίου,με την Αρωγή του Δήμου Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας, εκδήλωση τιμής προς τον Εθελοντή Αι-
μοδότη στον Πολυχώρο Πολιτισμού ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ 
«ΒΕΤΛΑΝΣ» και ώρα 19:30.

 Δευτέρα 11 Ιουνίου, εορταστική Αιμοδοσία στην «Βαρ-
βαρέσσος» με τη συμμετοχή της τράπεζας εθελοντών των 
εργαζομένων (09:00-13:00).

Πέμπτη 14 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδό-
τη με εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο της Αιμοδοσίας της 
Υ.Μ. Νάουσας.

Ευχαριστίες 
του Δήμου 

Βέροιας για τη 
συλλογή γάλακτος 

στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας στο 
πλαίσιο της πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020», συνέλεξε γάλατα μακράς διαρ-
κείας την 1η Ιουνίου 2018 ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας 
Γάλακτος. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της 
Βέροιας από τις 10:00πμ έως τις 14:00μμ.

Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης,  ο Αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού κ. 
Θεόφιλος Κορωνάς και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου κ. Αθανασία Λαμπριανίδου και κ. Δήμητρα Καρα-
τζά σας ευχαριστούν θερμά για την έμπρακτη υποστήριξή 
σας και τη συνεισφορά σας στους συνδημότες μας οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά προβλήματα.

Ξεκινούν 5 νέες δράσεις 
του ΕΣΠΑ συνολικού 

ύψους 365 εκατ. ευρώ



Ανάμεσα στην τέχνη και την ψυχοθερα-
πεία, τη ζωή και την σκηνική δράση, εκεί το 
“playback” συνάντησε την “Ιθάκη”. Μετά από 
ένα εξάμηνο εκπαιδευτικό βιωματικό ταξίδι, 
το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, πραγματοποιή-
θηκε παράσταση στην θεραπευτική κοινότητα 
ΚΕΘΕΑ Ιθάκη στη Σίνδο Θεσ/κης. Την ομάδα 
αποτέλεσαν οι: Άγγελος Παπαγγέλου, Αθανα-
σία  Χαμπίδη, Αλεξία Βύζα, Ελένη Νόλκα, Έφη 
Χατζηκυριακίδου, Κική Μεϊμαρίδου, Υακίνθη 
Σταμπολή . Μουσικά υποστήριξε ο Πέτρος Θε-
οδώρου και  ο Δημήτρης Δήμογλου. Η ομάδα 
εκπαιδεύτηκε  με την μέθοδο PSP (Process 
Stage Practice) του Πέτρου Θεοδώρου, από 
την Ευφροσύνη Κιατικίδου (ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, εκπ. ενηλίκων). 

Στο “playback” ικανοποιούνται βασικές αν-
θρώπινες ανάγκες όπως να μας αναγνωρίζουν, 
να μας σέβονται, να ερχόμαστε σε επαφή και να 
συναντούμε με τον “άλλον”.  Η Ομάδα ευχαριστεί 
θερμά για αυτή την όμορφη και ουσιαστική συνά-
ντηση την κοινότητα του ΚΕΘΕΑ Ιθάκης και την 
Όλγα Κατσιώκαλη. 

Πρόσκληση σε 
τακτική αιμοδοσία
Στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας 

ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη (στις 14-6-2018), ο 
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδεια 
«Η ΑΓΆΠΗ» προσκαλεί όλους τους αιμοδότες της 
σε τακτική αιμοδοσία 
που θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 
10 Ιουνίου 2018 στα 
γραφεία του συλλό-
γου με την συνεργα-
σία του Γ.Ν.Νοσοκο-
μείου Βέροιας από τις 
9:00π.μ. έως και τις 
12:45μ.μ..
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 

Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης 
& Καμπανίας κ. Παντελεήμονα για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας για τα παιδιά των δομών 
ΑμΕΑ του τόπου μας την Δευτέρα 4-6-2018 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Ραψομανίκη 
Ημαθίας.

Η Θεία Λειτουργία εντάσεται στα πλαίσια των  εορταστικών εκδηλώσεων   «ΚΔ ΠΑΥΛΕΙΑ»   
Ευχαριστούμε επίσης τον Ιερέα της Αγίας Παρασκευής και όλους τους ενορίτες     

Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Σήμερα 6 Ιουνίου οι εκλογές για νέο Δ.Σ. 
στον Όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ανακοινώνει ότι θα διεξάγει εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  την Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 6.00 μ.μ. στην αίθουσα  του Πνευ-
ματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης επι της Βενιζέλου 29 στον 1ο όροφο. Επίσης θα πραγ-
ματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για μετά την λήξη της τριετούς θητείας του υπάρχοντος Συμβουλί-
ου με τα εξής θέματα: 1) Λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ.

2) Οικονομικός απολογισμός 
3) Κατάρτιση του ψηφοδελτίου για τις επικείμενες εκλογές.
4)Διάφορα

Στη μεγάλη συναυλία 
του Νίκου Κηπουργού στο Ηρώδειο 

για τις μουσικές Βορ. Ελλάδας 
συμμετέχουν από την Ημαθία ο Δημήτρης 

Παράσχος και ο Γιώργος Μανέκας
Πόσες φωνές, ιδιώματα, 

πρόσωπα και ιστορίες κρύ-
βονται στη διαδρομή από 
τη Θράκη ως την Ήπειρο; 
Ο αγαπημένος δημιουργός 
Νίκος Κηπουργός παρου-
σιάζει στο Ηρώδειο στις 11 
Ιουνίου 2018 μία μεγάλη 
συναυλία αφιερωμένη στις 
μουσικές της βόρειας Ελλά-
δας. Ένα μουσικό οδοιπο-
ρικό που φέρνει για πρώτη 
φορά επί σκηνής τραγού-
δια, μουσικές και γλώσσες 
που συγκατοικούν στις πα-
ρυφές της Εγνατίας οδού.

Μια μουσική Βαβυλωνία που θα ενώσει σε μια μεγάλη γιορτή τραγούδια Βλάχικα, Αρβανίτικα, 
Σλαβόφωνα, Τουρκόφωνα, Ποντιακά, Καππαδοκικά, Ρομανέ, Εβραϊκά, Πομάκικα, με τη συμμε-
τοχή τραγουδιστών και μουσικών από διάφορες περιοχές, φωτίζοντας αφενός τον πλούτο και 
την ποικιλία των ιδιωμάτων και αφετέρου την ενωτική δύναμη της κοινής γλώσσας που είναι η 
μουσική.

Από την Ημαθία θα συμμετέχει ο Δημήτρης Παράσχος με την ορχήστρα του, ο Γιώργος Μανέ-
κας και μέλη της χορωδίας του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας. 

 

Παράσταση 
“playback θεάτρου” στην 

θεραπευτική κοινότητα ΚΕΘΕΑ 
Ιθάκη από ομάδα της Βέροιας



Καλέ μου αναγνώστη,
θέτοντας σου το απλό ερώτημα για το ποια 

είναι τα θέματα που σ’ απασχολούν οι περισσό-
τεροι από εσάς καταλήξατε στην άποψη ότι  η 
σημερινή πολιτική κατάσταση και η οικονομική 
δυσπραγία του τόπου μας είναι το μεγάλο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζετε και του οποίου τη 
λύση διακαώς επιθυμείτε, ώστε να δείτε φως στο 
τούνελ.

Ας λύσουμε λοιπόν το μέγα αυτό θέμα με τ’ 
αγαπημένα μας φιλοσοφικά πειράματα. Αν ή-
μασταν σκύλοι, γάτες, ταύροι, φάλαινες κοκ. και 
όχι άνθρωποι θα αντιλαμβανόμασταν τον κόσμο 
τελείως διαφορετικά, για τον απλούστατο λόγο ότι 
το κάθε ένα από αυτά τα ζώα διαθέτει μια τελείως 
διαφορετική φαρέτρα αισθήσεων με τις οποίες 
αντιλαμβάνεται το περιβάλλον.

Κι αν ακόμη περιοριστούμε μόνο στο ανθρώ-
πινο είδος θα αντιληφθούμε ότι και μεταξύ τους 
οι άνθρωποι παρότι διαθέτουν το ίδιο οπλοστάσιο 
αισθήσεων αντιλαμβάνονται και κατανοούν τον 
κόσμο με διαφορετικό τρόπο, ειδικά, εάν η  ερμη-
νεία του αντικειμένου υπόκειται σε λογική επεξερ-
γασία.  Έτσι πολλές φορές το ίδιο μπλουζάκι είναι 
χρώματος μαύρου, σκούρο μπλε, μωβίζει λίγο, 
ένα ποτό είναι γλυκό, γλυκόξινο, υπόξινο, ένα 
μουσικό άκουσμα ηχεί ταυτόχρονα για άλλους ως 
μελωδία και για άλλους ως φασαρία,  κοκ, ενώ 

εάν καθίσουν κάτω από τον ίδιο ουρανοξύστη 
100 άνθρωποι και τους βάλεις να μετρήσουν και 
να σου πουν πόσοι όροφοι είναι, πόσο ύψος έχει 
ή πόσα κυβικά μέτρα τον υπολογίζουν, θα σου 
πουν 100 διαφορετικές απόψεις. Ξαφνικά λοιπόν 
η αντικειμενική πραγματικότητα γίνεται μια εντε-
λώς υποκειμενική των πραγμάτων θε-
ώρηση μιας και οι αισθήσεις μας είναι 
πεπερασμένες και η λογική μας δυνα-
τότητα περιορισμένη. Εδώ κανονικά  
το κυρίαρχο φιλοσοφικό ερώτημα θα 
έπρεπε να ήταν, εάν τελικά υπάρχει 
μία και μοναδική αντικειμενική των 
πραγμάτων αλήθεια ή όχι, αλλά δεν 
θα σε βάλω σε τόσο βαθιά νερά καλέ 
μου αναγνώστη, γιατί  ξέρω ότι σ’ α-
ρέσουν τα όμορφα ακρογιάλια. 

Το ερώτημα λοιπόν που θέτω εί-
ναι, εάν τελικά υπάρχει ή εσύ αντι-
λαμβάνεσαι ότι υπάρχει τούνελ. Εάν 
υπάρχει σε διαβεβαιώ ότι δεν είναι 
σημερινό, αλλά παμπάλαιο, ίσως το 
ποιο μόνιμο και κοινότυπο πρόβλημα 
ανά τους αιώνες. Αρκεί να δει κανείς 
μια παράσταση του Αριστοφάνη ή μια 
σάτυρα του ’70 ή του ’80 ή και μια ελ-
ληνική ταινία ή να διαβάσει λίγα ποι-
ήματα του Σουρή και θα καταλάβει 

τι εννοώ. Αν όμως πάλι 
είναι τόσο παμπάλαιο 
αυτό το τούνελ, τότε θα 
συμφωνήσεις μαζί μου 
ότι η σημερινή σου α-
ντίληψη περί τούνελ 
σαφώς και είναι τουλάχι-
στον περιορισμένη, διότι 
απλά το χαώδες τούνελ 
του ίδιου προβλήματος 
τόσων και τόσων αιώ-
νων , λόγω του εύρους 
και της διάρκειάς του 
καταπίνει και εξαφανί-
ζει το σημερινό  τούνελ 

που εσύ τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις μπροστά 
σου, κατά τον ίδιο τρόπο που το μείζον νικάει το 
έλασσον, εφόσον το όλον είναι μεγαλύτερο από 
τα μέρη που το απαρτίζουν. Έτσι δεν είναι; Για να 
στο πω απλά, δεν μπορείς να ανοίξεις μικρότερη 
τρύπα σε μεγαλύτερη.

Ένα άλλο πρόβλημα του πολιτικοοικονομικού 
σου τούνελ που το αναγάγει καλέ μου αναγνώστη 
ως το μέγα  πρόβλημα που σ’ απασχολεί είναι και 
η απουσία των συσχετισμών, μιας και αποδείξαμε 
ότι η αντικειμενική θεώρηση ενέχει υποκειμενι-
σμού. Διότι το τούνελ του ασθενή είναι η υγεία 
του, του υποψήφιου οι πανελλαδικές, της μεγαλο-
κοπέλας η αποκατάστασή της, του κατοίκου της 
Ρουάντα το τέλος του εμφύλιου σπαραγμού, του 
κινέζου της Περλ Μπακ στο έργο της «Κάτω από 
το Βλέμμα του Βούδα» μία κούπα ρύζι, του δε 
ορφανού παιδιού μετανάστη από την εμπόλεμη 
ζώνη της Συρίας το τούνελ ούτε κι αυτό το ίδιο δεν 
ξέρει ποιο είναι.

Καλέ μου αναγνώστη,
 σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο τούνελ του 

ανθρώπου είναι να χάσει την ψυχή του, αυτό να 
προσέχεις, την ψυχούλα σου. Για να καταλάβεις 
τι εννοώ κάνε μου τη χάρη και άκου στο YouTube 
(ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ. 
Επέλεξε το βιντεάκι με το καρβέλι το ψωμί].

ΥΓ: Στο προηγούμενο άρθρο εκ παραδρομής 
γράφηκε ότι το «μηδένα προ του τέλους μακάρι-
ζε» το είπε ο Σωκράτης. Ο Σόλων το είπε.

Το Σάββατο 9 Ιουνίου στη Νάουσα
 Εκδήλωση για τα 100 

χρόνια του ΚΚΕ με ομιλία 
του Κώστα Παρασκευά

H T.Ο. Ημαθίας του ΚΚΕ, πραγματοποιεί πολιτική – πολι-
τιστική εκδήλωση για τα 100 χρόνια του κόμματος, με θέμα: 
«Κόμμα μαχητικό και σύγχρονο, εμπνευστής και πρωτεργά-
της στους αγώνες του λαού»

Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 9 Ιούνη, στις 
8:00 μ.μ., στην πλα-
τεία Καρατάσου της 
Νάουσας.

 Την κεντρική ο-
μιλία θα κάνει ο Κώ-
στας Παρασκευάς, 
μέλος του Π.Γ. της 
Κεντρικής Επιτροπής 
του ΚΚΕ.

Η εκδήλωση θα 
περιλαμβάνει μουσι-
κό αφηγηματικό αφι-
έρωμα για τη δράση 
του Κόμματος στην 
περιοχή της Ημαθί-
ας, καθώς και έκθεση 
φωτογραφίας και ντο-
κουμέντων από την 
περιοχή. 

Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης θα κυκλο-
φορήσει έκδοση της 
Τομεακής Οργάνω-
σης με θέμα τη δράση 
του Κόμματος στην 
περιοχή της Νάου-
σας.
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Συλλήψεις
 για ναρκωτικά  

Συνελήφθησαν στις 3 Ιουνίου 
2018 το μεσημέρι σε περιοχή της 
Ημαθίας, από αστυνομικούς του 
Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάν-
δρειας, δύο ημεδαποί ηλικίας 41 
και 40 ετών, διότι σε αστυνομικό 
έλεγχο διαπιστώθηκε να κατέ-
χουν από κοινού μικροποσότητα 
ηρωίνης, η οποία και κατασχέθη-

κε. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάν-
δρειας .

Εγγραφές στο Σ.Δ.Ε Νάουσας 
και στο Παράρτημα 
της Αλεξάνδρειας

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας και Αλεξάν-
δρειας είναι ένα καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Σε αυτό μπορούν να φοιτήσουν άτομα που 
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν 
έχουν απολυτήριο Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών δι-
αρκεί 2 σχολικά έτη. Μετά την επιτυχή φοίτηση παρέχεται 
τίτλος ισότιμος του απολυτηρίου Γυμνασίου. Τα μαθήματα 
γίνονται καθημερινά απογευματινές ώρες (5μ.μ.-8.50μ.μ.) 
με μεθόδους προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλί-
κων, χωρίς εξετάσεις προαγωγικές και απολυτήριες όπως 
στην τυπική εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται ερ-
γαστήρια βιωματικής μάθησης, όπως για παράδειγμα θε-
ατρικό, χορωδία, διακοσμητική, παρασκευή ηδύποτων και 
ποικίλες εθελοντικές δράσεις, σύμφωνα πάντα με τα εν-
διαφέροντα των εκπαιδευομένων. Επίσης, πραγματοποι-
ούνται πολλές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικούς 
ή επαγγελματικούς χώρους και διοργανώνονται ομιλίες 
ενημερωτικού χαρακτήρα για διάφορα θέματα όπως ανα-
κύκλωση, διατροφή και υγεία.

Η Έδρα του Σ.Δ.Ε. είναι στη Νάουσα, στα Γενικά Λύ-
κεια, ενώ λειτουργεί και Παράρτημα του σχολείου στην 
Αλεξάνδρεια, στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου.

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 θα γίνονται 
έως τις 29 Ιουνίου 2018 κατά τις απογευματινές ώρες (με-
τά τις 5μ.μ.) Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Νάουσα: 2332052161 Αλεξάνδρεια: 2333023454
Κινητό: 6986280541

ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
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Από την Τεχνική Επιτροπή των 
Μικτών Ομάδων της Ένωσης 
προκηρύσσεται  εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την κάλυψη ΔΥΟ 
(2) θέσεων προπονητών των Μικτών 

Ομάδων ΠΑΊΔΩΝ και ΝΈΩΝ,για την 
ποδοσφαιρική περιοδο 2018/19.

Οι ενδιαφερόμενοιπροπονητές,κάτοχοι τουλάχι-
στονδιπλώματοςUEFAB,μπορούννακαταθέσουν
στην Γραμματεία τηςΈνωσης τα βιογραφικά τους
σημειώματαμέχριτηνΠΑΡΑΣΚΕΥΗ29.6.2018.

Με τον Απόστολο  Μπέκα στη θέση 
του προέδρου συνεχίζει ο ΦΑΣ 
Νάουσα για την επόμενη θητεία, 

μετά τη συνεδρίαση κατανομής των αξιω-
μάτων που έγινε τη Δευτέρα στα γραφεία 
του συλλόγου. Στις πρώτες του δηλώ-
σεις ο κ. Μπέκας τόνισε την ανάγκη για 
συλλογική προσπάθεια ώστε να τρέξουν 
άμεσα όλα τα διοικητικά και αγωνιστικά 
ζητήματα και να είναι η ομάδα έτοιμη τη 
νέα αγωνιστική περίοδο.

Όληησύνθεσητουνέουδ.σ.είναιηεξής:
Πρόεδρος:ΑπόστολοςΜπέκας
ΑντιπρόεδροςΑ΄ (τομέαςΔιοικητικός):Ελευθε-

ρόπουλοςΑλέξανδρος
ΑντιπρόεδροςΒ΄(τομέαςΑγωνιστικός):Μπέκας

Γεώργιος
ΓενικόςΓραμματέας:ΚερμανίδηςΧρήστος
Ταμίας:ΓιαβάλκαςΔημήτριος
ΓενικόςΑρχηγός:ΓρηγορίουΙωάννης
Έφοροςποδοσφαιρικού τμήματος:Μπέκας Ι-

ωάννης
ΈφοροςΥλικού και Εγκαταστάσεων: Νοΐδης

Γεώργιος
ΈφοροςΔημοσίων Σχέσεων: Τεληγιαννίδης

Ηλίας
ΈφοροςΤμημάτωνΥποδομής (παιδικές ομά-

δες):ΠινακούδηςΑθανάσιος
Μέλος:ΓιατζιτζόπουλοςΣταύρος
ΑναπληρωματικάΜέλη: 1) Χρόνη Ειρήνη, 2)

ΚαρατσιώληςΚων/νος,3)ΡάντσιουΜαρία.
Επίσης,συνεργάτεςτηςΔιοίκησηςστουςτομείς

Επικοινωνίας&ΜάρκετινγκθαείναιοΣυμεωνίδης
ΠέτροςκαιστιςΔημόσιεςΣχέσειςηΧρόνηΕιρήνη.

Γνωστοποίηση-Ανακοίνωση
τηςΕΠΣΗμαθίας

Ο Απόστολος Μπέκας
και πάλι πρόεδρος του ΦΑΣ Νάουσα

ΕΠΣΗμαθίας
Συλλυπητήριο

για τον θάνατο της 
μητέρας του Προέδρου 

Β. Φωτιάδη
ΤοΔιοικητικό Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Ημαθιας εκφράζει τα

θερμάσυλλυπητήριατουστονΠρόεδροκ.ΦΩΤΙΑΔΗΒΑΣΙΛΕΙΟ
γιατηναπώλειατηςαγαπημένηςτουμητέρας.Αςείναιελαφρύ
τοχώμαπουθατηνσκεπάσει

Ο μεταγραφικός σχεδια-
σμός του ΑΣ Βέροιας 
2017 για την επόμενη 

αγωνιστική περίοδο έχει ήδη 
ξεκινήσει με την επέκταση 

συνεργασίας 
των αθλητριών. 
Συγκεκριμένα 
ανανέωσαν οι 
Μιχαηλίδου 
Ελένη Παυλί-
δου Κωνσταντί-
να, Κοτζαχρή-
στου Σοφία, 
Ανδρονικίδου 
Κατερίνα, Στά-
μου Βάια, Γαλα-
νούδη Βασιλι-
κή, Τουλουμτζή 
Μαργαρίτα, 
Sidirova Anna.

«Ηδιοίκηση τουΑ.Σ.Βέροια2017 ευ-
χαριστεί εγκάρδια όλες τις παίκριες που
αγωνίστηκαντηνπερσινηχρονιά.

Τακαλύτεραέρχονταιγιατηνπόλημας
και τονσύλλογόμας»αναφέρειηανακοί-
νωση.

Οκτώανανεώσειςστηνγυναικεία
ομάδαχαντμπολστονΑΣΒέροια2017

ΟΑθλητισμός,ωςβασικόκαιαπαραίτητοκομμάτι
τηςέννοιας“Πολιτισμός”,διαδραματίζεισημαντικότα-
τορόλοστιςδομές τηςκοινωνίαςμαςκαιαποτελεί,
για τους νέους κυρίως, μια υγιή φωλιά, που τους
απομακρύνει απόβλαβερά και επικίνδυναμονοπά-
τια.ΕίναισυνεπώςχρέοςγιατηνΠολιτεία,όχιμόνο
ναστηρίζειμεκάθεμέσοτοναθλητισμόαλλάκαινα
αποδίδει,όπουχρειάζεται,τααπαραίτηταηθικάκίνη-
τρα.ΚαιηΜελίκη, είναι έναςτόποςμεμακρόχρονη
ιστορίακαιμετοδικότηςσπουδαίοστίγμαστααθλη-
τικά και πολιτιστικά δρώμενα.Μια κωμόποληπου
έχει στασπλάχνα της το κατάλληλο έμψυχο υλικό,
για να την κάνει υπερήφανη και να την οδηγεί σε
διακρίσεις.ΗφετινήχρονιάαποτέλεσεγιατηΜελίκη,
έτοςεπιτυχιών,οιοποίεςωστόσοήταναποτέλεσμα

κόπωνκαιθυσιών.Αυτήντηνπροσπάθειαλοιπόνθα
επιβραβεύσουμε όλοι μαζί, τηνΚυριακή 10 Ιουνίου
2018, στις 7 μ.μ., στοπρώηνΔημαρχείο τηςΜελί-
κης.Ηπαρουσίασαςθαμαςτιμούσειδιαίτερα.

Τιμούνται:
Μ.Α.Ο.Κ.ΜΕΛΙΚΗΣ«ΟΦΙΛΙΠΠΟΣ»
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣΚΑΙΥΠΕΡΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣΤΗΣ

Α2 Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2017-2018

Γ.Α.Σ.«ΜΕΛΙΚΗΣ»
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣΤΗΣΑ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΑΝΔΡΩΝ

Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΠΕΡΙΟΔΟΥ2017-18
ΚΑΙΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣΤΗΣΕ.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.2018

ΗΜελίκητιμάειτουςπρωταθλητέςτης
τηνΚυριακή10Ιουνίου

Συλλυπητήρια ανακοίνωση
ΟΠοδοσφαιρικόςΑθλητικόςΣύλλογοςΛευκαδίων εκφράζει ταθερμάκαι ειλικρινήτουσυλλυπητήρια

στονπρόεδροτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίαςκ.ΒασίλειοΦωτιάδηγιατηναπώλειατηςμητέραςτου.ΚαλόΠαράδεισο.
ΜετιμήτοΔ.Σ



Μεπέντε (5)μετάλλιακαι την3ηθέσηστηνομαδική
κατάταξη επέστρεψαν οι αθλητές τουΠαλαιστικούΣυλ-
λόγουΑλεξάνδρειας«ὉἨμαθίων»απότηνΛάρισαόπου
τοΣαββατοκύριακοφιλοξενήθηκετοΠανελλήνιοΠαιδικό
πρωτάθλημαπάληςτου2018.

Αναλυτικότερα οιπαλαιστές τηςΑλεξάνδρειας κατέ-
κτησανένα(1)χρυσό,ένα(1)αργυρό,τρία(3)χάλκινα,
μιά5ηθέσηκαιμια7ηκαιμετηνβαθμολογίαπουέδω-
σανόλοιοιαθλητέςκατέκτησαντην3ηθέσηκαιτοχάλκι-
νομετάλλιοστηνομαδικήκατάταξη.

Πιοσυγκεκριμέναοιεπιδόσειςτηςομάδας(μεαλφα-
βητικήσειρά):

ΞενίδηςΕυστάθιος,3ηθέσηκαιτοχάλκινομετάλλιο,
ΠαπασταματίουΘωμάς, 3η θέση και το χάλκινομε-

τάλλιο,
ΠαπασταματίουΚωνσταντίνος,3ηθέσηκαιτοχάλκι-

νομετάλλιο,
ΠαραλίκαςΗλίας,Χρυσόμετάλλιο και τον τίτλο του

πρωταθλητήΕλλάδος,
ΠλατιώτηςΓεώργιος,5ηθέση,
ΣαββουλίδηςΘαυμάσιος,7ηθέση,και
ΤσακυρίδηςΓρηγόριος,2ηθέσηκαιτοαργυρόμετάλλιο.
Πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα δήλωσαν

οιπροπονητές της ομάδαςΧαράλαμποςΚουκλίδης και
ΝεκτάριοςΣαββίδης.ΤηςαποστολήςηγήθηκεοΑντιπρό-
εδροςτουσυλλόγουΚώσταςΠαραλίκαςκαιμαζίμετους
γονείς τωνπαιδιώνστήριξαν την ομάδαστηνπροσπά-
θειάτηςγιαδιάκριση

CMYK
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Δευτέρα 4 Ιουνίου με δυο 
παιχνίδια συνεχίστηκε η 
αγωνιστική δράση ΄του 

τουρνουά ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 2018, 
όπου κέρδισαν τα φαβορί . 
Στο πρώτο παιχνίδι οι Τέξας 
ξέσπασαν πάνω στους Gurus 
με σκορ 74-36 φτάνοντας τις 4 
νίκες και στο δεύτερο παιχνί-
δι οι Μορφές κέρδισαν τους 
Αβάνα με σκορ 44-54 .

Φόβου τουςΤεξανους !Μετά την ήττα
στοπροηγούμενοπαιχνίδι η αρμάδα του
ΜπιζεταΑ.ξέσπασεστοναντίπαλοτης !Ο
αρχηγός θύμισε τιςπερσινές καλές εμφα-
νίσεις του βομβαρδίζοντας από τα 6,75, ο
Πυρκαςεπιβεβαίωσετηνφετεινητουτρομε-
ρήκατάστασηκαιοΝτοβαςήτανασταμάτη-
τοςσκοράρονταςαπόπαντού.

Δεν άντεξαν οι παίκτες του Κυβεντίδη
στηνπίεσητωναντιπάλων,δενπτοήθηκαν
όμωςκαι επιδόθηκανσεηλιοθεραπεία !!Ο
έτεροςΜπιζεταςπάλεψεμέσαστηνρακέτα,
οΤζουρτζιαςπροσπάθησενασκοράρεικαι
οιΑλεξίουμε τονΔέλλιο έκλεισαν τηνάμυ-
να,αλλάδενκατάφερανπολλάπράγματα.

Εύκοληνίκη
TEXAS LOSERS: Πυρκας 14, Τσιπης

13,Μπιζετας 17(2),Ντοβας16(2), Ζερβας
5, Σπυριδωνιδης 2, Χατζης 2,Μανουρας
5(1).

BASKETGURUS: Τσιγαρας 8,Δέλλι-
ος 3(1), Πολυμενης,Αλεξιου 4, Σαλαμά-
νης,Μπιζετας9,Τζουρτζιας8(1),Χωματάς,
Παυλιδης2,Κυβεντιδης2.

Δύσκολοβράδυ για τιςΜορφές γιατί οι
αντίπαλοι τους αποδείχτηκαν σκληρό κα-
ρύδι,όμωςστοτέλοςτακατάφεραν.ΟΤζι-
ουμακης ήταν τοΑ και τοΩστην επίθεση
σκοράροντας ακατάπαυστα, οΧριστοφορι-
δηςήτανλίραεκατόκαιοΣκουμποπουλος
σκόραρεαπόμέσηαπόστασημε τουςΤρι-
γωνη καιΠαπαστεργίου να καθαρίζουν τα
ριμπάουντ.

Προσπάθησαν οι αξιόμαχοιΑβάνα αλ-
λά δεν τα κατάφεραν να υπερνικήσουν το
εμπόδιο των αντιπάλων τους. Πολυβόλο
οΜυτιλεκας γιαπολλοστήφορά, οιΑργυ-
ροπουλος καιΠαπαοικονομου εκτελούσαν
απέξω και έναςσούπερΣιδηροπουλος με
άξιοσυμπαραστάτητονχορευτήΚαρανάσιο
πάλεψανστηνρακέτααλλάδεντακατάφε-
ραν.

ΑΒΑΝΑ:Παπαοικονομου 5,Μυτιλεκας
14(1), Καρανάσιος 6, Κοντοκώστας,Μό-
σχου2,Μποροδημος 2,Κυριακιδης, Σιδη-
ροπουλος8,Αργυροπουλος7(1).

ΜΟΡΦΕΣ:Χριστοφοριδης 8, Κολιός 2,
Σκουμποπουλος8,Τζιουμακης19,Χριστο-
δουλίδης 2,Μαυροπουλος, Τσιούντας 2,
Τριγωνης6,Παπαστεργίου2,Ανδρεου5.

Το «κάτι παραπάνω» από την περσινή 
παρουσία ήταν ο στόχος της ομάδας 
Para Table Tennis του Α.Σ. ΑμεΑ «Εν 

Σώματι Υγιεί» Βέροιας και ο στόχος επε-
τεύχθει. Αν και ο αριθμός μεταλλίων ήταν ο 
ίδιος, το χρώμα τους διέφερε ελαφρά. Τέσ-
σερις δεύτερες θέσεις και δύο τρίτες ήταν 
ο φετινός απολογισμός, ελαφρά καλύτερος 
από τις περσι που η ομάδα μας κατέκτησε 
3 ασημένια και 3 χάλκινα.Χαρακτηριστικό 
είναι ότι και οι 7 αθλητές μας επέστρεψαν 
στη Βέροια με μετάλλιο στο στήθος!

ΤοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα 2018 διεξήχθη τοΣαββα-
τοκύριακο2-3Ιουνίουκαιεπανήλθεμετάαπόπέντεχρόνια
στηναίθουσαSTIGA τουΣταδίουΕιρήνης&Φιλίας.Οι ε-
ξαιρετικέςεγκαταστάσειςτηςαναβάθμισαναυτομάτωςτους
αγώνες.Ο αριθμός συμμετοχών ήταν και πάλι σε υψηλά
επίπεδα,καθώςπήρανμέρος73άνδρεςκαιγυναίκεςαπό

διάφορεςπόλεις της χώρας.Τοπρωτάθλημα τίμησαν, με-
ταξύάλλων, με τηνπαρουσία τουςπρωταθλητέςαπό την
ΕπιτραπέζιαΑντισφαίρισηκαιάλλααθλήματα.Στιςεξέδρες
συγκεντρώθηκανπολλοίφίλοι τωναθλητώνκαι τουσπορ,
στοοργανωτικόκομμάτιόλακύλησανάψογα,ενώγιαπρώ-
τηφοράσταχρονικάμεταδόθηκανζωντανάστοίντερνετμε
περιγραφήδύοτελικοίτουαπλού.

Αναλυτικάταμετάλλιατωναθλητώνμας:
1.ΟμαδικόΑνδρώνClass6:2ηθέση(Καραγιάννης-Κο-

ντονής)
2.ΟμαδικόΑνδρώνClass 8-10: 2η θέση (Πετρόπου-

λος-Κάπας-Τσιάμης)
3.ΑτομικόΑνδρώνClass8:2ηθέσηΚάπαςΚωνσταντίνος
4.ΑτομικόΑνδρώνClass9:2ηθέσηΖόννιΣτέφανος
5.ΑτομικόΑνδρώνClass 10: 3η θέσηΠετρόπουλος

Ευστράτιος
6.ΑτομικόΓυναικώνClass6:3ηθέσηΑντωνιάδουΦωτεινή
Προπονητής -ΑρχηγόςΑποστολής ο κ. Καραϊωσήφ

Αλέξανδρος
Συνοδόςτηςομάδοςοκ.ΚαραγιάννηςΑχιλλεύς
Συγχαίρουμετουςαθλητέςμαςγιατιςεπιτυχίεςτους!
Ευχαριστούμεπουμαςκάνετευπερήφανους!

Νοσταλγία2018
Οι Τέξας ξέσπασαν πάνω στους 

Gurus με σκορ 74-36 φτάνοντας 
τις 4 νικες και στο δεύτερο 

παιχνίδι οι Μορφές κέρδισαν 
τους Αβάνα με σκορ 44-54

ΠανελλήνιεςνίκεςστοΠρωτάθλημα
ParaTableTennis2018

γιατουςαθλητέςτου«ΕνΣώματιΥγιεί»

Την 3η θέση 
στην Ελλάδα 
κατέκτησαν
οι παλαιστές

της Αλεξάνδρειας
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Στην Ολλανδία θα πραγματο-
ποιήσει και φέτος την προε-
τοιμασία του για την επόμενη 

σεζόν ο ΠΑΟΚ. Όπως γνωστοποίησε 
η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ με ανακοίνω-
σή της, οι παίκτες θα αναχωρήσουν 
για την Ολλανδία και συγκεκριμένα 
το Χόρστ στις 22 Ιουνίου ενώ το αξι-
οσημείωτο είναι πως φέτος η ομάδα 
του ΠΑΟΚ θα μεταβεί δύο φορές στην 
Ολλανδία για να πραγματοποιήσει την 
προετοιμασία της σε δύο φάσεις.

Ακόμη,έγινανγνωστέςοιημερομηνίεςτωνπρώ-
τωνφιλικώνπουθαδώσειο«Δικέφαλος».

ΑναλυτικάηενημέρωσητηςΠΑΕΠΑΟΚ:
«ΣτηνΟλλανδία, τον καθιερωμένο θερινό του

προορισμόθαπραγματοποιήσειοΠΑΟΚτηνπροε-
τοιμασίατουενόψειτηςσεζόν2018-19.

Ηδιαφοροποίησηαυτούτουκαλοκαιριούείναιτο
διπλόταξίδι τουΔικεφάλουστηχώρατηςτουλίπας,
αφούοΡάζβανΛουτσέσκουπροτιμάηομάδατουνα
κάνειδύοξεχωριστάστάδιαπροετοιμασίαςκαιμάλι-

στασεδιαφορετικάπροπονητικάκέντρα.
Ηπρώτησυγκέντρωση τωνπαικτών τουΠΑΟΚ

για τις ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις είναι στις
20.06.Δύομέρεςαργότερα,στις22 ΙουνίουοΔικέ-
φαλοςθ’ αναχωρήσει για τοΧορστόπουθαπαρα-
μείνει στις εγκαταστάσεις τουParkHotelως τις 03
ΙουλίουοπότεθαεπιστρέψειστηΘεσσαλονίκη.

Κατάτηδιάρκειατηςπρώτηςδιαμονήςτουστην
ΟλλανδίαοΠΑΟΚθαδώσει τρειςφιλικούςαγώνες.
Στις 26 Ιουνίου κόντραστηνΚ23 της Γάνδης, στις
29.06κόντραστηνΆντερλεχτκαιστις02Ιουλίουκό-
ντραστηΝόρτσελαντ.

Από τις 03ως τις 07 Ιουλίου οΔικέφαλος θα
προπονείται στηΝέαΜεσημβρία και στις 08.07 θ’
αναχωρήσειξανάγιατοΌοστερμπεεκόπουθαπα-
ραμείνειως τις 17 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του
BilderbergHotel.

Στοδεύτεροστάδιοτηςπροετοιμασίαςτου,οΠΑ-
ΟΚθ’αντιμετωπίσειστις09ΙουλίουτηΣτεάουα,στις
12 Ιουλίου τη Γκενκ και στις 16 Ιουλίουαναμένεται
ναδώσειδύοξεχωριστάφιλικά.

Τοπρώτο με τηνAlTaawon και το δεύτερο με
αντίπαλοπουθ’αποφασιστείτιςεπόμενεςμέρες.Το
πλήρεςπρόγραμματωνφιλικώντουΠΑΟΚστηνΟλ-
λανδία, με ημερομηνίες,ώρες και μέρηδιεξαγωγής
θ’ανακοινωθείμόλιςτακτοποιηθούνόλεςοιοργανω-
τικέςλεπτομέρειεςτωναναμετρήσεων».

Συνεχίζει στο 
τιμόνι του 
ΕδεσσΪκού 

ο παλαίμαχος 
ποδοσφαιριστής, 
όπως αποφασί-
στηκε στη ΓΣ της 
Δευτέρας (4/6). 
Παρουσία 50 
μελών και πλέον, 
πραγματοποιήθη-
κε η γενική συνέ-
λευση της ομάδας 
του Εδεσσαϊκού 
στο πολιτιστικό 
κέντρο. Η υπάρ-
χουσα διοίκηση 
του Πέτρου Πασ-
σαλή πήρε εκ νέου το χρίσμα για να 
συνεχίσει και την επόμενη αγωνιστι-
κή περίοδο, όπως είχε καταγραφεί 
από το Liganews.gr.

Οπρόεδρος του Εδεσσαϊκού, αφού ευχαρί-
στησε όλους τουςπαρευρισκομένους για τηνπα-
ρουσία τουςκαι όλα ταμέλη τουδιοικητικούσυμ-
βουλίου για την προσφορά τους, τοποθετήθηκε
κάνονταςμιααναφοράσταπεπραγμένα τηςαγω-
νιστικήςπεριόδουπουμαςπέρασε.Ακολούθησεο
οικονομικόςαπολογισμόςαπό τον ταμία τηςομά-
δαςΑντώνηΡυσάφη όπουψηφίστηκε ομόφωνα.
Παρόντες στη γενικήσυνέλευση και οΔήμαρχος
τηςπόλης,ΤάκηςΓιάννου,οοποίοςπλέοναπόφέ-
τοςθαβρίσκεται καιστοδιοικητικόσυμβούλιοως
βασικό και ενεργόμέλος όσο και ο επίτιμοςπρό-
εδρος του Εδεσσαϊκού, Κωστής Σταυρόπουλος.
Κατά τη διάρκεια τηςσυνέλευσηςυπήρχαν τοπο-
θετήσειςαπόταμέλητουσυλλόγουκαιψηφίστηκε
ομόφωναησυνδρομή τωνμελών καθ’όλη τηνδι-
άρκειατουχρόνου.Ηδιαδικασίαολοκληρώθηκεμε
ταμέλη ναψηφίζουνομόφωνα εκ νέου τοσχήμα
τουΠέτρουΠασσαλή.

Αναλυτικά τονέοΔιοικητικόΣυμβούλιοαπαρτί-
ζεταιαπόταπαρακάτωάτομα:

Τακτικάμέλη
ΠέτροςΠασσαλής
ΑντώνηςΡυσάφης
ΠελοπίδαςΠαπαγεωργίου
ΓιάννηςΤρυφωνιδης
ΝίκοςΚανάνης
ΛάζαροςΝησιάγκας
ΓιάννηςΑλεβίζος
ΓιώργοςΜυλωνάς
ΣάκηςΠατετσίνης
ΣτάθηςΟυλεμάνης
ΤάκηςΓιάννου

Αναπληρωματικοί
ΚώσταςΜαλουμίδης
ΛευτέρηςΚούτας
ΔημήτρηςΠετρόπουλος
ΚυριάκοςΚύρτσος
ΚωστήςΞενάκης

Υπεύθυνοιποδοσφαιρικούτμήματος
ΧρήστοςΠόζαρλής
ΓιώργοςΤζούρτζος

ΣτηνΟλλανδίακαιφέτος
ηπροετοιμασίατουΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα και τα φιλικά

Παρέμεινε στην προεδρία
ο Πέτρος Πασσαλής

Ο εκπρόσωπος του Τέεμου 
Πούκι, Τέεμου Τούρουνεν, σε 
δηλώσεις του στην Φινλαν-

δία, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύ-
σεις του με τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας 
πως για την ώρα τουλάχιστον δεν 
υπάρχει συμφωνία.

Ο μάνατζερ του Τέεμου Πούκι, Τέεμου Τού-

ρουνεν ,  μ ίλησε
στηΦινλανδία για
τιςσυζητήσειςπου
κάνειμετονΠΑΟΚ
αναφορικά με τον
πελάτη του. «Ο
ΠΑΟΚ είναι μια ε-
πιλογή,αλλάδενέ-
χουμεφτάσεισεο-
ριστικήσυμφωνία»
δήλωσεαρχικά.

Ο Τούρουνεν
συμπλήρωσε: «Το
υψηλό κασέ του
περιορίζει τις ομά-
δεςπουέχουνδεί-
ξει ενδιαφέρον. Σε

διαφορετικήπερίπτωση το 90% των ομάδων θα
μας είχεπροσεγγίσει.Όλεςπάντωςοιπροτάσεις
που έχουμεπροέρχονται από καλές ευρωπαϊκές
ομάδες».

Στορεπορτάζπουσυνοδεύει τις δηλώσεις του
ΤέεμουΤούρουνεν, ηπροσφορά τουΠΑΟΚστον
Πούκι,εμφανίζεταιναέχειφτάσειστις800χιλιάδες
ευρώ, ενώ για τονποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται,
εκτός τουΠΑΟΚ,άλλες έξι ομάδεςανάμεσα τους
καιμιααπότοMLSστηνΑμερική.

Μάνατζερ Πούκι: «Δεν υπάρχει ακόμη 
συμφωνία με τον ΠΑΟΚ» Ανακοινώθηκαν από 

τους διοργανωτές οι 
τελικές αποστολές 

για το φιλικό του Σαββάτου 
(9/6) ανάμεσα στην Ελλάδα 
2004 και τους παλαίμαχους 
της Ισπανίας. Κομπλέ η 
Εθνική Ελλάδας, με αρκετά 
σπουδαία ονόματα η «φού-
ρια ρόχα».

Οριστικοποιήθηκανοι τελικέςαπο-
στολέςτόσοτηςΕθνικήςΕλλάδοςτου
2004 όσο και τουςπαλαίμαχους της
Ισπανίας θαβρεθούναντιμέτωπες το
ΣάββατοστηνΠάτρα (9/6)σε έναφι-
λικόαναμνήσεωνκαιτοοποίοθαγίνει
γιακαλόσκοπό.

ΗΕθνικήΕλλάδος θαπαραταχθεί
χωρίς απουσίες με όλους τους μεγά-
λουςαστέρεςτουπαρελθόντοςναδη-
λώνουν παρών ενώ στον πάγκο θα
είναικαιπάλιοΌτοΡεχάγκελ.

Όσογια την Ισπανίαθαέχειαρκε-
τά μεγάλα ονόματαστησύνθεση της
όπως ο ΙβάνΚάμπος, οΚαράσκο, ο
Κάπντεβιλα,οΜουνίτιςκαιογνωστός
απότοπέρασματουαπότονΟλυμπι-
ακό,ΑλμπέρτοΡιέρα.

Οιαποστολέςγιατοφιλικό
Ελλάδας2004-Ισπανίας
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Παγκόσμια 
Ημέρα Γάλακτος

Το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο Δήμου Αλεξάνδρειας, με 
αφορμή την Παγκόσμια Η-
μέρα Γάλακτος, καλεί όλους 
τους πολίτες να ενισχύσουν 
το έργο του, προσφέροντας 
γάλα (μακράς διάρκειας), που 
θα διατεθεί σε οικογένειες του 
Δήμου μας, οι οποίες χρειάζο-
νται την έμπρακτη υποστήρι-
ξη όλων μας. 

 Η Παγκόσμια Ημέρα Γά-
λακτος (World Milk Day) ε-
ορτάζεται κάθε χρόνο την 1η 
Ιουνίου, για να αναδείξει την 
τεράστια αξία του γάλακτος στην υγεία, την ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη 
του ανθρώπινου πληθυσμού σε όλο τον κόσμο. 

Η συγκέντρωση γάλακτος γίνεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας, το οποίο στεγάζεται στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού και ώρες 
8:00 π.μ με 4:00μ.μ. Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 23330 53072-
071.

 Στους Πανελλήνιους Θεατρικούς 
Αγώνες «Ακτίς Ονείρου» 

συμμετείχαν μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας

27 αχτίδες ονείρου, 27 ψυχούλες μ’ ένα πείσμα για επιτυχία 
απίστευτο, οχτάχρονα παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου Κου-
λούρας, ξεσήκωσαν το πολυπληθέστατο κοινό του κινηματο-
θέατρου «Ολύμπιον¨ της Θεσσαλονίκης κερδίζοντας δίκαια την 
αποθέωση και το δυνατότερο και πιο παρατεταμένο χειροκρό-
τημά του, με την παρουσίαση του μουσικού χοροδράματος « Η 
Αρπαγή της Ευρώπης» συμμετέχοντας στους 18ους Πανελλή-
νιους, Μαθητικούς, Θεατρικούς Αγώνες αποσπώντας πρώτοι το 
“Βραβείο Παρουσίασης Θεατρικού έργου από Μαθητική ομάδα” 
καθώς και το “Bραβείο Σκηνοθεσίας” που δικαιωματικά  ανήκει 
στην ψυχή της παράστασης κα Σοφία Παυλίδου, μόνιμη συνερ-
γάτη και συνοδοιπόρο στις επιτυχίες του σχολείου μας, εδώ και 
χρόνια, όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου της Δ/νσης του 
Σχολείου.

Με επαγγελματική άνεση, σοβαρότητα, ήθος, προσήλωση 
στο ρόλο τους, σαν έτοιμοι και εξοικειωμένοι από καιρό(με 
πολυπληθέστατο κοινό, υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες), 
οι μαθητές της Β΄τάξης του Δ. Σχ. Κουλούρας καθήλωσαν τους 
θεατές και κέρδισαν τα εξαιρετικά θετικά σχόλιά τους.

Οι επαφές των παιδιών με, αυτής της έντασης και ευρύτη-
τας, εμπειρίες, η αποδοχή που εισέπραξαν, οι συνομιλίες με 
γνωστούς, αγαπημένους, τηλεοπτικούς  ηθοποιούς (Βλαδίμη-
ρος Κυριακίδης, Σεραφείμ Σίλας …)με ανθρώπους της τηλε-
όρασης, παρουσιαστές και δημοσιογράφους (Σύνθια Σάπικα 
…), ανθρώπους της Τέχνης και του Πολιτισμού, θα αφήσουν 
αποτυπώματα, θα χαραχτούν στη μνήμη τους, προσθέτοντας 
θετικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στο χαρακτήρα, στη στάση 
και τη συμπεριφορά τους (κοινωνικοποίηση, αυτοπεποίθηση, 
ισχυροποίηση προσωπικότητας, εργατικότητα, αποτελεσματικό-
τητα …) που θα αποτελούν εφόδια και συγχρόνως τα εργαλεία 
τους για την μετέπειτα ενήλικη ζωή τους.

Η Διεύθυνση του σχολείου ευχαριστεί τους υπεύθυνους 
διοργάνωσης του ¨Ακτίς ονείρου¨, τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια 
Θεσσαλονίκης για την ευκαιρία που μας δώσανε για ακόμη μια 
φορά, να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας σε ευρύτατο κοινό και 
ειδικούς (σκηνοθέτες, εμψυχωτές θεάτρου, ηθοποιούς,  συγ-
γραφείς, δημοσιογράφους, παρουσιαστές).

Ευχαριστούμε το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , κο 
Διαμαντόπουλο και τον Σχολικό Σύμβουλο της 4ης περ. Ημαθίας, 
κο Παπαγεωργίου για τα ευρύχωρα πλαίσια λειτουργίας που μας 
παραχωρούν, πλαίσια ελευθερίας και δημιουργικότητας, συνερ-
γασίας και απόλυτης υποστήριξης, την κα Παυλίδου (σκηνοθεσία 
και διασκευή σεναρίου), τη Δέσποινα Περηφανοπούλου (σκηνική 
παρουσία, εικαστικά αντικείμενα),την Ειρήνη Κουρκούλη για τις 
εξαίσιες απαγγελίες και την υπομονή της, το Σύλλογο Κρητικών 
Βέροιας, το Λύκειο Ελληνίδων για τη στήριξή τους. 

Επίσης ευχαριστεί όλους όσους εκπαιδευτικούς και γονείς 
του σχολείου μας πρόσφεραν την ¨ψυχή¨ τους για την ολοκλή-
ρωση και επιτυχία αυτής της παράστασης, καθώς επίσης και 
περισσότερο από όλους, τα παιδιά, αυτά τα πατριωτάκια του 
ήλιου, που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, δικαιώνοντας 
επιλογές και αποφάσεις, κάνοντας περήφανους γονείς, εκπαι-
δευτικούς και σχολείο. Τα πατριωτάκια του ήλιου που εκτός των 
παραστάσεων που έδωσαν σε Βέροια και Θεσσαλονίκη, είχαν 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν την δουλειά τους (μέσα από 
ηχογράφηση και βιντεοσκόπησή της) και στους ευρωπαίους ε-
ταίρους με τους οποίους το σχολείο μας υλοποιεί το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Money matters”, στα πλαίσια 
του οποίου έγινε η παραγωγή του έργου, υπενθυμίζοντας τον 
ιστορικό και πολιτιστικό ρόλο της χώρας μας στο ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι.

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Data 
Protection Officer (DPO)

ΕΝΑΡΞΗ 9/6/2018
Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ ως κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 2, 

αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με Αρ. άδειας 2000440 
και σε συνεργασία με τον όμιλο ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟ και τον 
φορέα πιστοποίησης UNICERT διοργανώνει κύκλο σεμι-
ναρίων με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO 
– Data Protection Officer).

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που 
θα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 
25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν πλήρως. Οι εξελίξεις 
είναι άμεσες και απαιτητές, καθώς απαιτείται ετοιμότητα 
των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου 
Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer.

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα (Data Protection Officer – DPO) υποχρεούνται να 
ορίσουν

• Όλες τις Δημόσιες Αρχές και Φορείς που επεξεργάζο-
νται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

• Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα μεγάλης 
κλίμακας ή προσωπικού χαρακτήρα.

H παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί ευκαιρία 
για τους Δικηγόρους, διοικητικά στελέχη , στελέχη πληρο-
φορικής και επικοινωνιών κ.λπ. καθώς θα μπορούν να ε-
νημερώνουν και να συμβουλεύουν υπεύθυνα τους πελάτες 
και τις επιχειρήσεις τους ώστε να συμμορφωθούν πλήρως 
με τις απαιτήσεις του GDPR, παρέχοντας εξειδικευμένες 
συμβουλές και υπηρεσίες για την αποφυγή λαθών και προ-
στίμων.

Πληροφορίες για το σεμινάριο
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης 

τηλεκατάρτισης (e-learning). Με το πέρας του κύκλου εκ-
παίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης που θα υλοποι-
ηθούν στις εγκαταστάσεις του κέντρου μας λαμβάνοντας 
την αντίστοιχη πιστοποίηση, η οποία θα είναι διαπιστευ-
μένη από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
17024:2012, με το κύρος του διεθνώς αναγνωρισμένου 
φορέα πιστοποίησης UNICERT.

Ημερομηνία Έναρξης: 9/6/2018
Διάρκεια: 40 ώρες
Που απευθύνεται:
• Στελέχη επιχειρήσεων όπου δύναται να αναλάβουν 

τον νέο τους ρόλο με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Προ-
σωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονι-
σμό 2016/679 (GDPR).

• Δικηγόρους
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Στελέχη IT
• Απόφοιτους Νομικών Σχολών & Σχολών Θετικών Επι-

στημών
Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε 750€ (το πακέτο 

διατίθεται πλήρες και περιλαμβάνει εκπαίδευση & πιστο-
ποίηση).

Το σεμινάριο υλοποιείται από άρτια εκπαιδευμένους και 
έμπειρους καθηγητές.

Απορίες-διευκρινήσεις στη γραμματεία της Σχολής 
(2331022335) καθημερινά 10:00-14:00 και 17:00-21:00

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 
μουσειακής των «Παιδιών της Άνοιξης»

Ολοκληρώθηκε 
και φέτος το πρό-
γραμμα μουσειακής 
εκπαίδευσης που 
πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο στο 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα 
Παιδιά της Άνοιξης» 
σε συνεργασία με 
την ΕΦΑ Ημαθίας 
από τη μουσειολό-
γο κα. Φώτω Πα-
παργηρούδη. Το 
θέμα με το οποίο 
ασχολήθηκαν αυτή 
τη χρονιά ήταν οι 
αγιογραφίες γνω-
στών, τοπικών και 
άγνωστων αγίων 
που βρίσκονται στο 
κτήριο της παλαιάς 
μητρόπολης Βέροι-
ας.

Ως επιστέγασμα 
της όλης δράσης 
πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στον Ιερό 
Ναό της Παλαιάς 
Μητρόπολης, όπου 
έγινε ξενάγηση σε όλους τους χώρους του Ναού, καθώς και λεπτομερή αρχαιολο-
γική αναφορά στις διάφορες χρονικές περιόδους ύπαρξης του Ναού.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό4-6-2018 μέχρι10-6-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μεμεγάληλαμπρότητακαι κάθε επισημότητα
γιορτάστηκε καιφέτος, τηνΚυριακή3-6-2018,  η
γιορτήτωνΑγίωνΠάντωνστοομώνυμομοναστή-
ρι,πάνωαπό ταΠαλατίτσια.Μετά το τέλος της
ΘείαςΛειτουργίας,  ακολούθησε επιμνημόσυνη
δέηση, στην αυλή του ιστορικού μοναστηριού,
προς τιμή των επτά βλάχων γυναικών από το
Σέλι, οι οποίες  θυσιάστηκαν για την τιμή , την
αξιοπρέπειακαιτηνελευθερία,στηνΕπανάσταση
του 1878,πέφτονταςαπό το βράχοστοΠαλιό-
καστροστηνπεριοχή του Γαλακτού, κοντάστο
μοναστήριτωνΑγίωνΠάντων.ΣτηΘείαΛειτουρ-
γίακαιστηνεπιμνημόσυνηδέησηχοροστάτησεο
σεβασμιότατοςΜητροπολίτηςΠαντελεήμων.Στο
ιστορικότηςημέραςαναφέρθηκεμεομιλίατουο
καθηγητής τηςΑνωτάτηςΕκκλησιαστικήςΣχολής
ΘεσσαλονίκηςΔημήτριοςΠαπάζης.Οιπροσκυνη-
τές-ανάμεσάτουςκαιπάραπολλοίΒλάχοι-πα-
ρακολούθησανμεμεγάληκατάνυξηκαισυγκίνηση
τηντελετή.ΒλαχοπούλεςαπότοΣύλλογοΒλάχων

Βέροιας , ντυμένεςμε τιςπαραδοσιακέςστολές ,
συνειρμικάέφερανστονουτωνπαρισταμένωντο
συγκλονιστικόιστορικόγεγονός.

    Στησυνέχεια,οιεκπρόσωποιτουΣυλλό-
γουΒλάχωνΒέροιαςφιλοξενήθηκαν στοΑρχο-
νταρίκι τηςΜονής, όπου και τους ευχαρίστησε
ηΗγουμένη τηςΜονήςΧριστοδούλη και ο σε-
βασμιότατοςΜητροπολίτης  για την παρουσία
τους. Να τονιστεί ότι το ιστορικό γεγονός δια-
δραματίστηκε στις 15Μάρτη (1878), αλλά με
απόφασητηςΜητρόποληςτοΜνημόσυνογίνεται
τωνΑγίων Πάντων που πανηγυρίζει ηΜονή.
Ανάμεσασεαυτούςπουπαραβρέθηκανήτανκαι
πολλοίαπόγονοιτωνγυναικών,οιοποίεςβρήκαν
τραγικόθάνατογιαναμηνπέσουνσταχέριατων
Τούρκων.

Θεωρούμε καθήκον και υποχρέωση να α-
ναφέρουμε, στο σημείο αυτό, ονομαστικά τις
ΒλάχεςHρωίδεςπου έπεσανστο γκρεμόστους
ΆγιουςΠάντες,σταΠαλατίτσια,στην επανάστα-

σητου1878,στηνοποίαπρωτοστάτησανοιΣε-
λιώτεςΠαύλοςκαιΠέτροςΜπαντραλέξης:Μαρία
Μητραντώνη, Κυράτσα Γκουντουβάνου, Ελένη
Τσιούλιου,ΒαγγελίαΣάντου,ΣουλτάναΜαρίτση,
Σάντα/ΜαρίαΤσιούλιου,ΚατερίναΝιώπα.

ΤοΔ.Σ.τουΣυλλόγουΒλάχωνΒέροιαςαισθά-
νεταιτηνυποχρέωσηναευχαριστήσεικαιδημόσια
τοσεβασμιότατοΜητροπολίτηΠαντελεήμονα,την
Ηγουμένη τηςΜονήςΧριστοδούλη, τον καθηγη-
τήΔημήτριοΠαπάζη, οι οποίοι συνέβαλανστην
ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος, καθώςκαι το
πλήθος του κόσμουπουμε τηνπαρουσία τους
τίμησαντηθυσίατωνεπτάγυναικών.Παράλληλα
διακηρύσσει ότι θαπροβείσεόλες τις ενέργειες,
ώστεαυτότοσυγκλονιστικόγεγονόςναπάρειτη
θέσηπου τουαξίζειστη νεότερη ιστορία του τό-
πουμας,γιατί κοινήδιαπίστωσηόλωνείναι ότι,
ακόμηκαισήμερα,ηεπίσημηπολιτείαδενέχεια-
ναγνωρίσειτογεγονόςαυτόκαιδεντοέχειεντάξει
στασχολικάβιβλίατηςπατρίδαςμας.

Από τον Σύλλογο Βλάχων Βέροιας
ΜεεπισημότηταγιορτάστηκανοιΆγιοιΠάντες
στομοναστήρι,πάνωαπόταΠαλατίτσια

Φαρμακεία
Τετάρτη 6-6-2018

14:30-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής 69) 23310-
24534

14:30-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ8223310-67530

19:00-01:00+διαν.ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
26.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδια-
μέρισμα 110 τ.μ. καθαρά

στηΝάουσα,Νικομηδείας
4στον 2ο όροφο.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:6937111143.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στην οδό Κεντρικής
τηςΒέροιας,δίπλαστοΕ-
πιμελητήριο,μεπατάρι30
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση
και θέση πάρκιγκ. Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 11
στρ.χωρίςδένδρα,ποτιστι-
κό, στηΝικομήδεια.Τηλ.:
6983853016.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργια-
νοί πωλείται οικόπεδο 2
στρ., σεπολύωραίαπε-
ριοχή, μόνο 42.000 ευ-
ρώ. Υπάρχει περίφραξη
με τοίχοστο μισό,ωραία
θέα,άφθονοπόσιμονερό
και ευφορότατο έδαφος.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
καφενείο-ουζερί μεπολυ-
ετή λειτουργίαστο κέντρο
της Βέροιας για λόγους
υγείας,7.500ευρώ.Πλη-
ροφορίες6970450684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΠΑΓΟΥ,Β.Ιωαννίδη
10,ενοικιάζεταιδιαμέρισμα

80τ.μ.,2οςόρ.,μεωρομε-
τρητές, ημιυπαίθριο χώρο,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.
Τηλ.:6945049079&23310
22684.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ενοκιά-
ζεται για καλοκαίρι δίχωρο
διαμέρισμα ισόγειο38 τ.μ.,
διαμπερέςπλησίονπλατεί-
ας, με κλιματισμό, ηλεκτρ.
συσκευές, έπιπλα, βερά-
ντες, τέντες,σίτες.Προσφέ-
ρεταικαιγιαπώληση. Ιδιώ-
τηςτηλ.:6951922032.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέραστηνΠλατείαΩρο-

λογίουτηςΒέροιαςμεατο-
μικήθέρμανση.Τηλ.:6982
847385.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρα-

φείο 20 τ.μ.,Μητροπόλε-
ως&Λουτρού1,3οςόρο-
φος.Τηλ.:6972913703.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  μα-
γαζί στον κεντρικό δρό-
μο του Πλαταμώνα 60
τ.μ. και 30 τ.μ. πατάρι.
Τιμήενοικίου450ευρώ.
Τηλ.:6973736714.

15ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα4ουορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ,παντα-
χώθεν ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπρο-
χωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:23310
27796.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαως
σερβιτόρα γιαπρωινή-α-
πογευματινή εργασίασε
καφενειο-σπορτ καφέ,
στηνΠερικλέους 11στη
Βέροια, περιοχή παλαι-
άς Μητρόπολης. Τηλ.:
2331505125.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητείται
άνδρας ή γυναίκα ηλι-
κίας 25-40 ετών για να
εργαστείως υπάλληλος
γραφείου.Προϋποθέσεις
(μεταφορικόμέσο,Αγγλι-
κά, χρήση υπολογιστή).
Ώρες επικοινωνίαςΔευ-
τέρα-Παρασκευή από
19.00-21.00.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6984646358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
σαλάτες σε ταβέρνα για
μόνιμη εργασία. Τηλ.:
6979808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγια
καφέ στην Πατρίδα για
απογευματινή εργασία.
Τηλ.:6972501695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρου-
σίαστος πωλητής/τρια
για εταιρείαπαραγωγής
αυτοκόλλητων ετικετών
στηνπεριοχή τηςΝάου-
σας.Απαραίτηταπροσό-
ντα προϋπηρεσία στις
πωλήσεις και δίπλωμα
οδήγησης.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας6976019547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής
σεεταιρείαεμπορίαςτρο-
φίμων με εμπειρία στην
πώληση τροφίμων (πχ
αλλαντικά,αλοιφές, τυρο-
κομικά κ.α.) στοHO.RE.
CA,στουςνομούςΗμαθί-
ας,ΠέλλαςκαιΠιερίας.Α-
ποστολήβιογραφικώνστο
email sta-afoi@otenet.gr
καιστοfax2331022166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
από την ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ.
Πληρ.τηλ.:2332041875.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια
Γη με έδρα τηνΑλεξάν-
δρειααναζητάγιατουπο-
κατάστηματηςστοΔιαβα-
το γεοπονοή τεχνολογο
γεοπονο για εργασία με
εμπειρίαστηνδιαχείριση
αγροτικώνπροϊόντωνκαι
την συντήρηση τους σε
ψυγεία.Τηλ:2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες
για εργασία καμαριέρας
και κουζίνας.Τηλ.: 6944
460351Vodafone, 6982
343481 What’s up &
2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός
γιαεργαστήριοκρεάτων.
Τηλ.: 6984 472747 κ.
Γιώργος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
εταιριαμεέδρατηνΠά-
τρα ΖΗΤΑ 1 άτομο για
το τμήμαπωλήσεωνμε
άριστηγνώσηΑγγλικών
καιΗ/Υκαιηλικίαμέχρι
35ετών,δυνατότηταγια
ταξίδια και δίπλωμα ο-
δήγησηςγιαστελέχωση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστικό,10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000ευρώ,ΠΟΙΚ77

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή29.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπι-
τιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ
καλές τιμές και συνέπειαστο χρόνο.Τηλ.: 6944 764477 κ.
Δημήτρης.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δι-
ανομείς και γυναίκα
για καθαριότητα α-
πότηROMAPIZZA.
Πληροφορ ί ε ς  κ .
Απόστολος. Τηλ.:
6979222021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣμεδίπλωμαΕκατηγ.μεΠ.Ε.Ι.

•ΓΕΩΠΟΝΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΛΑΡΚήΒΟΗΘΟΣΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί
Υποβολή  β ιογραφ ικών  σημε ιωμάτων  στο

ergasiamrk@gmail.com
Fax:2331051466
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υποκαταστήματός της στη
Βέροια.Αποστολή βιογραφι-
κών:info@olimpias.gr.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με

όρεξη, υπομονή και αγάπη,
αναλαμβάνει τη φύλαξη και
τη δημιουργική απασχόληση
τωνπαιδιών σας καθώς και
τηνανάπτυξη τωνδεξιοτήτων
τους.Τηλ. επικοινωνίας:6973
674030.

ΕΜΠΕΙΡΗ  βρεφονηπι-
αγωγός αναλαμβάνει την
φύλαξηπαιδιών και τη δημι-
ουργική απασχόλησή τους.
Τηλ.: 6987 180655. Τιμές
προσιτές.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητάει
εργασία για οικιακή βοηθός
καιγιαφύλαξηηλικιωμένων.
Τηλ.: 6972 603154 & 6984
722760.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
A/C,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο180€.

Κωδ.23370ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-
σονιέραμερικώςεπιπλωμένηκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές ,μικρήκαιφθηνή  38τ.μ.,1
υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο,3οςόρ.μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μόνο140€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη ,σεπολύκαλήκατά-
σταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροι
τηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεο-
γκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο160€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ,επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη ,η
ευπρέπειατωνχώρωνδεδομένη,καινούργια
αλουμινίουκουφώματα μεδιπλάτζάμια,κα-
λόγουστη,ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα,αυτό-
νομηθέρμανσημεωρομετρητές,έχει τέντες,
μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντουλάπα,έχει
ανοιχτόparking,μίσθωμα190€.

Κωδ.23012ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Γκαρσονιέρα
60 τ.μ., κομπλέ επιπλωμένη ,  κατασκευή
1996,4οςόροφος,διαθέτει1υ/δπολύμεγά-
λο,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,μεπανοραμική
θέα ,άψογασυντηρημένη,ενεργειακήςκλά-
σηςΓ,έχειαλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,προσεγμένηςκατασκευής,μεάριστη
διαρρύθμιση,πολύάνετουςχώρουςκαιαυτό-
νομηθέρμανσημεωρομετρητές,έχειακόμη
μίαντουλάπααλλάκαιμίααποθήκη , τοδε
ενοίκιο της230€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςωραι-
ότατοδιαμέρισμα87τ.μ.ανακαινισμένοστον
4οορ.μεκεραμοσκεπήμε2υ/δ,σαλόνι,κου-
ζίνα,μπάνιο,με2ντουλάπεςεντοιχιζόμενες,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδου,μεθέρμανση
κεντρικήπετρελαίουλειτουργούσαάψογα,σε
πολύκαλήγειτονιά,ενοίκιο260€.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:200€.

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου, έχει
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,Ανελ-
κυστήρακαινούργιο ,κλειστόγκαράζμεγάλο
καιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,Τέντες,
Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:280€.

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

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες
,ησόμπαμεπέλλετ,έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηΘέαστονκάμποκαι τακουφώ-
ματατουείναιμεδιπλάτζάμια,Τιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14557ΣτοΤσερμένιενοικιάζεταιδι-
αμ/μα110 τ.μ.σανμονοκατοικίαμε3δσκλ
διαμπερέςκαιλέβηταμεξύλα,καθόλουκοι-
νόχρησταμεέπιπλαηκαιχωρίςμεχαμηλό
ενοίκιοστα220€μόνο.

Κωδ:23494 -Στηναρχή τηςΑνοίξεως
ενοικιάζεταιδιαμέρισμασυνολικής επιφάνει-
ας110 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται από2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή
καιΜπάνιο.Ανακαινίστηκε το2010.Διαθέ-
τειθέρμανσηκεντρικήμεΠετρέλαιοηοποία
λειτουργεί άψογα , κουφώματα καινούργια
συνθετικάμεδιπλάτζάμιακαισίτες.Έχειηλια-
κόθερμοσίφωνακαιBBQ-Τιμή:μόνο150€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο250€.

Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωργια-
νούςΒέροιας116τ.μ.κομπλέανακαινισμένη
μεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκιενερ-
γειακό,μεηλιακόθερμοσίφωνακαι3μπάνια.
Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι,μόνοσε
σοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωματα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:115739-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1
οόροφοανακαινισμένο .Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘωρακισμέ-
νηκαικουφώματαμεδιπλάτζάμια,μίσθωμα
200€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:180€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1981καιδιαθέτει
κουφώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδι-
πλάτζάμια-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115776-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΚέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας55τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1978καιδιαθέτειΚουφώματαΑλου-
μινίου, γωνιακό, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεγάληπροβολήσεκεντρικόδρόμο
μεμηνιαίομίσθωμα700€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΚΑΙΥΠΟΔΕΙΞΗΑΠΟΤΗΝΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπο-
λύμεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ:105748 -ΠΙΕΡΙΩΝκατάαποκλει-
στικότηταΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
105τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,
και2WC.Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια,Προαύ-
λιο-Μισθωτικήαξίατα500€.

Κωδ.115092 ΕνοικιάζονταιστηΒέροια
χώροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000
τ.μ. καιμε κατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζί η
και τμηματικά.Τιμές προσιτές.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα

75τ.μ.,καθ.κατασκευή2001,2υ/δ,1οςό-
ροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα ,σεπολύκαλή
κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομικήθέρμαν-
σημευπέρυθρες ,μεαποθήκηστουπόγειο
καιπολύλίγακοινόχρηστα,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο55.000€.

Κωδ: 115695 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιοκαι ελάχιστα
χρησιμοποιημένοδιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας90 τ.μ.διαμπερέςστον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1992
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,
Τακουφώματατουκαινούργιααλουμινίουσυ-
ρόμενακαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ.Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαιμιαμεγάληαπο-
θήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το1970
καιδιαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠετρελαίου,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά τζάμιακαι
Τέντες,Τιμήμόνο35.000 €.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105858 -ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταικατά
ΑποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας100τ.μ.σε1οόροφοΥπερυψωμένη.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνακαιΜπάνιο,σεπολύ
καλήκατάσταση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
μαζίμεΙσόγειοΚατάστημα100τ.μ.σεοικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας2.315τ.μ.γωνιακόκαι
μεπολύμεγάληπρόσοψηστονδρόμο.Είναι
κατασκευασμένητο1980καιδιαθέτειθέρμαν-
σηατομικήπετρελαίου,καινούριακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιπροσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήόλομαζίμόνο82.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει

Ανελκυστήρα-Τιμή:14.000€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ: 114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα Γραφείο
συνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΑνελκυστή-
ρα-Τιμή:21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115708-ΣπάνιαΕυκαιρία ,επί της

ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας46τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαι2WC.Είναικατασκευασμένοτο
1965.Προαύλιομπροστά35τ.μ.περίπουκαι
προσφέρεταισεεξαιρετικάχαμηλήτιμήμόνο
75.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΗΔΙΑΘΕΣΗτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στηνάκρη
τουσχεδίουπόλεωςΤιμήεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν τουΜπονάνουπωλείται αγροτεμάχιο
μεσύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης ,συ-
νολικής επιφάνειας26.100 τ.μ.άδειοη και
μισθωμένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΩΔ.14587ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο197

τ.μ., ιδανικό για κατοικία, σε προνομιακή
τοποθεσία , ευκαιρία γιαμεγάληυπεραξία,
γωνιακόοικόπεδο,σε τιμήεκπληκτικάσυμ-
φέρουσαμόνο18.000€,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115478 -ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑεντόςσχε-
δίουπόλεως  οικόπεδοσυνολικής επιφά-
νειας862 τ.μ. κτίζειάμεσα.Τιμή130.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14641-ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1220
τ.μ.Τιμή:75.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115567 -ΣΤΗΦΥΤΕΙΑκατάαπο-
κλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1.526τ.μ.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ -ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟ-

ΝΑΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοι-
κισμούμε 2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομε
αντικειμενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης
μόνο25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105088ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο2.608
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης
οικισμούπριντηνΠατρίδα ,σεεξαιρετικάό-
μορφηπεριοχήπροσφέρεταισεπολύχαμηλή
τιμή,μόνο29.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14740.Σπάνιοοικόπεδοστηνάκρη
τουχωριούστουςΓεωργιανούςΒέροιαςμε
3500τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο,πωλείταισε
πολύχαμηλήτιμή,μόνο30.000€.Ευρίσκεται
απότηνπάνωμεριάτουδρόμου.Ηθέσηκαι
ηθέατουμοναδικές.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμήεξαιρετικάχαμηλή ,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

Πασακιόσκισυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.με
πολύάνετηπρόσβαση , ισόγειοοικοδομής ,
τιμή:7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105367ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχείρησηυ-

γειονομικού ενδιαφέροντοςστο κέντρο της
πόληςσεπολύκαλόσημείο,μαζίμετονεξο-
πλισμότουκαταστήματος,στεγασμένησεκα-
τάστημα45τ.μ.τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC,μεπολύλογικόενοίκιο
μόνο220€.Τιμήπώλησης της επιχείρησης
9.000€ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΜΟΝΟΣΤΗΝΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
κωδ.105270ΣταΦανάριαΚύπρουστη

Βέροιαπωλείταισπάνιοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας290τ.μ.σε4επίπεδα.Τοισόγειο
του είναι90 τ.μ. ,πρόκειται για εξαιρετικής
προβολήςακίνητοκαιεπίκεντρικήςαρτηρίας
,τιμήπώλησης110.000€.

Κωδ:115873 -Βέροιαπολύκοντάστο
ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας85τ.μ.1ουορ..Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1967,χρήζειανακαί-
νισηςκαιητιμήτουστις40.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομή-
σιμο.Τιμή:30.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΗΑΛΜΗΑΒΕΕζητάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιομη-

χανικού αυτοματισμού,πίνακες – κυκλώματα και γνώση
Αγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Καιγιατιςδυοθέσειςαπαραίτητοτοενδιαφέρονγιατη

δουλειά και πνεύμα συνεργασίας.Ανάλογη εμπειρία θα
ληφθείυπόψη.

Βιογραφικάσημειώματαμπορούν νααποσταλούν (με
αναφοράστηθέση)στο:Fax:2333027806και

e-mail:info@almifoods.gr
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑζητάναπροσλάβει2άτομα.
α)Γυναίκαήάνδραυπεύθυνο/ηγιατοΤμήμαΠω-

λήσεων,κάτοχο/ηάδειαςοδήγησηςμεάνεσηλόγου.
Η εταιρίαπροσφέρει μισθό, ασφάλιση, αυτοκίνητο
καικινητό.Προϋπηρεσίαθαληφθείυπ’όψιν.

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίαςκαιγνώσεις
χειριστούκλαρκαπό25έως40ετών.Προϋπηρεσία
θαληφθείυπ’όψιν.

Πληροφορίεςστοκιν.:6947021868

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλι-
σμόςκαφέ,ψυγείο-βι-
τρίνα, φούρνος με υ-
γραέριο και μεταλλικά
τραπεζοκαθίσματα
(για εξωτερικό χώρο).
Τηλ.:6978181561.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

Ο συνεταιρισμός
«ΑΣΟΠ ΕΠ ΙΣΚΟ-
ΠΗΣ»  ανακοινώνει
πως δέχεται αιτήεις
γιαπρόσληψηεποχιακούπροσωπικούΕργάτες-Εργάτριες
και Χειριστές Κλαρκ/Βοηθοί Χειριστές Κλαρκ, Παραλή-
πτες,Αποθηκάριουςσταγραφείατηςεταιρίας.

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9.30με15.00
Απαραίτηταδικαιολογικάσεφωτοτυπίες:
1.ΑστυνομικήΤαυτότηταήδιαβατήριο,άδειαπαραμο-

νής,άδειαεργασίας(γιααλλοδαπούς)
2.Πρόσφατοεκκαθαριστικόεφορίαςήβεβαίωσηαπό-

δοσηςΑΦΜ
3.ΑριθμόΜητρώουΑσφαλισμένου(ΙΚΑ)
4.ΑΜΚΑ
5.ΕπικυρωμένοαντίγραφοΠιστοποιητικούΥγείας
6.ΒιβλιάριοΚαταθέσεωνΤραπέζης(1οςδικαιούχος)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΑσφαλισμένουςστονΟΓΑ:ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ
ΧειριστέςΚλαρκ:Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργου
Βοηθόύςχειριστέςκλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας

Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρώπινουΔυναμικού
Τηλ.:2332044406ΚαΔημητριάδουΦαξ2332044497

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μασέρ-φυσιοθεραπεύτριες
γιανεολειτουργούνστούντιοΜασάζ-Σπαστη
Βέροια.Τηλ.: 6956483486.Βιογραφικό επι-
θυμητό.
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ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία κα-
θαρισμούσπιτιών καθώςφροντίδα
μικρώνπαιδιών και ηλικιωμένων.
Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις και
κηπουρικήςζητάανάλογηεργασία.
Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-

ξη καιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονογο-
νικής οικογένειας, ζητάει εργα-
σία, για φύλαξη ηλικιωμένων και
καθαρισμό σπιτιών. Τηλέφωνο:
6999262565.

ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγιαφύλαξη

μωρού ή καθαρίστριασεσπίτι και
γραφεία.Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλασεάριστη

κατάσταση σε εκπληκτική τιμή:
-Τραπεζαρία με έξι (6) καρέκλες,
από ξύλο οξιάς, χρώμα κερασι,
τιμή260 ευρώ. -Τριθέσιοςκαιδι-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500ευρώ
ΡΟΛΟΪ28 τ.μ.LUXανακαινισμένοκαι επιπλωμένο
19.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο26.000ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ50τ.μ.καλό34.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ70τ.μ.16.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέ18.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.9.500ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.καλό20ετίας16.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.ανακαινισμένο42.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.καλό47.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλόανακαινισμένο38.000ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.καινούργιο,θέα120.000ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.27.000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλό80.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.τζάκι,θέα108.000ευρώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑμεζονέτα140τ.μ.58.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ171τ.μ.μεζονέτακαινούργια140.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ5.000μέτρα15.000ευρώ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ4.200μέτραμεελιές8.700ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα25.000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ6.300μέτρα10.000ευρώευκαιρία
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ40.000μέτραμενερόκαιρεύμα82.000
ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεδένδρα39.000 ευρώ
καιδίκτυο
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτραμεδένδρα26.000ευρώ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ4.500μέτρα7.500ευρώ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ7.800μέτραμεπομόνακαιδίκτυο,κο-
ντάστοχωριόκαιάσφαλτο15.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.μεθέσηστάθμευσης130ευρώ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ30τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.καλόεπιπλωμένο170ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.επιπλωμένο10ετίας170ευρώ
ΕΛΗΑ45τ.μ.10ετίαςκαλό180ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.,καλόμεθέα200ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.,10ετίας,καλό,επιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ70τ.μ.12ετίας,καλό230ευρώ
ΠΑΠΑΓΟΥ75τ,μ,,12ετίας,καλό230ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.,καλό,ηλιακό250ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.,12ετίας,θέα,πάρκιγκ270ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.,θέα,180ευρώ
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.,καλό280ευρώ
ΡΟΛΟΪ85τ.μ.,ρετιρέ,θέα,τζάκι200ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.,ανακαινισμένο180ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.,καλό,πάρκιγκ260ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.200ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.,ανακαινισμένο200ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ110τ.μ.,καλό,θέα230ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.,καλό230ευρώ
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.,ατομικόλέβητα,πάρκιγκ220ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.,θέα,διαμπερές250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.,τζάκι,θέα,πάρκιγκ250ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ145τ.μ.,θέα,διαμπερές260ευρώ
ΝΑΟΥΣΑμονοκατοικία12ετίας,τζάκι,θέα300ευρώ
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,μονοκατοικίαεπιπλωμένη,τζάκι300ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
50000€ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ30τ.μμεθεα,προσοψηςΕυκαιρία
10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΚΤΕΛεπιπλωμένοόμορφο2ΔΣΚΑυτ.Θ.χωριςκοιν.260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ20ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΝΕΙΟΤΙΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗΣΕΙΟΙΕΓΓΡΑΦΕΣΤΟΥ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗ-
ΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ,ΤΕΧΝΗΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑΓΡΑΦΕΙΑΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/ΣΜΟΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα!
-Ηλικίααπό22έως40ετών
-Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαι εκπλήρωσηστρατιωτικής

θητείας.Παρακαλώ επικοινωνήστεστο τηλ.: 2331074041,
υπ.ΚΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριες για μόνιμη εργασία σε συσκευα-

στήριοφρούτωνστονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας (πρώηνΑ.Σ.
«ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).Πληρ.τηλ.:2331051500.
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θέσιος καναπές χώμα μωβ
τμή150 ευρώ. -Κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Τιμή ευ-
καιρίας για όλα 400 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκ ι
ΒΕΒΕσε άσπρο χρώμα, με
στρώμακαιυφασματάκιαπρο-
στατευτικά,σχεδόναχρησιμο-
ποίητο.Τιμή ευκαιρίας150,00
ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητά-

ει κυρία με σκοπό το γάμο,

χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος

50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως50ετώνγιαγνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟ 23 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76.
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 23310 74443

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

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

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

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας και μία

φωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςή

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

σιαυγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΑριθμόλογαριασμούΤράπεζαςΠειραιώς (εφόσον υπάρχει) μεπρώτο το

όνοματουεργαζόμενου(φωτοτυπίατηςσελίδαςπουαναγράφεταιολογαριασμός)
7.Αποδεικτικόδιεύθυνσηςκατοικίας(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑ
-ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργουδεύτερηςειδικότητας
Πληροφορίεςστατηλέφωνα:2331023311,2331070663εσωτερικό141και123
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P Σήμερα πάμ’ πλατεία για τη 
Μακεδονία...

P Ευτυχώς ατόνισε το αριστερί-
ζων κίνημα της πλατείας και πήραμε κι 
εμείς σειρά ε;

P Διότι άλλοι ήταν οι πρωτα-
γωνιστές στις πλατείες μέχριν πριν 
τρία χρόνια.

P Έκτοτε χάσανε τον δρόμο.

P Αναλόγως ποιος κυβερνά, 
Έλληνες αριστεροί και δεξιοί εναλ-
λάσσονται στις πλατείες. Οι μόνοι 
μόνιμοι είναι οι Αλβανοί.

P Να ξέρετε γι’ αυτό ο Τσίπρας 
έβαλε τον Κοτζιά για το ονοματοδοτικό. 
Βγαίνει και σε πλατεία.

P Νυν εθνικής αντίστασης, 
στην Αθήνα. Ως εκ της λαϊκής κινη-
τοποίησης.

P Ελπίζω μόνο το επόμενο αντά-
μωμα να μην είναι στα γουναράδικα.

P Κατά τα λοιπά ενδοοικο-
γενειακά. Την επόμενη φορά στο 
πρώτο ραντεβού θα την πάω στον 
οφθαλμίατρο να την εξετάσει καλού 
κακού.

P Να μην λέει ότι δεν την προει-
δοποίησα.

P Και μετά στο πρώτο μάστερ 
σεφ που θα πέσει στον δρόμο μου. 
Να δούμε πόσα απίδια βγάζει ο σά-

κος.

P Αν εξαφανιστεί κάνα δυο μέ-
ρες και την περιγράψω στο σίλμπερ 
αλερτ ως εύσωμη, θαρρώ τότε είναι ότι 
δεν θα εμφανιστεί ξανά.

P Καλό:
-Τι πήρες για τους πονοκεφά-

λους;
-Διαζύγιο!

P Η μάνα μου μού είπε όταν 
μαλώνω με την αγάπη να μετράω μέ-
χρι το 100. Ρε μάνα, της λέω, κρυφτό 
παίζουμε στο κρεβάτι.

P Μέχρι το 100 είναι αισιόδο-
ξο. Μεσολαβεί και άλλη αιτία πολέ-
μου.

P Πρωτοβουλίες προώθησης 
των αγροτικών θεμάτων αναλαμβάνει 
η θεματική αντιπεριφερειάρχης Γερα-
κίνα Μπισμπινά. Είναι αυτό που λέμε: 
κίνησε η Γερακίνα.

P Σε όλες τις χώρες όλα γίνο-
νται ηλεκτρονικά για να μην περιμέ-
νεις 10 ώρες όρθιος στις δημόσιες 
υπηρεσίες. Εδώ για εξέταση αίμα-
τος πρέπει να πας ο ίδιος. Ελλάδα!

P Και:

Ένα ζευγάρι πάει στον γιατρό σε-
ξολόγο.

-Τι μπορώ να κάνω για σας;  ρωτάει 
ο γιατρός.

-Θα μας δείτε να κάνουμε σεξ γιατί 
νομίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Σύμ-
φωνοι;  ρωτάει ο άντρας.

Ο γιατρός παραξενεύεται αλλά συμ-
φωνεί. Όταν τελειώνει το ζευγάρι λέει ο 
γιατρός:

-Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με 
τον τρόπο που κάνετε σεξ. Και τους 
χρεώνει 50 ευρώ.

Αυτό γίνεται για μερικές εβδομάδες 

στη σειρά. Το ζευγάρι κλείνει ραντε-
βού, το κάνει μπροστά στο γιατρό, τον 
πληρώνει και φεύγει. Κάποια στιγμή ο 
γιατρός δεν αντέχει και ρωτάει:

-Τι ακριβώς προσπαθούμε να διευ-
κρινίσουμε ρε παιδιά;

Και ο άντρας απαντάει:
-Α, τίποτα γιατρέ μου. Η κυρία είναι 

παντρεμένη και δεν μπορούμε να πά-
με σπίτι της. Το ίδιο κι εγώ, οπότε δεν 
μπορούμε να πάμε ούτε στο δικό μου 
σπίτι. Τα καλά ξενοδοχεία χρεώνουν 
από 100 ως 300 ευρώ. Εμείς το κάνου-
με εδώ με 50 ευρώ, και παίρνουμε και 
40 ευρώ επιστροφή από το ΙΚΑ!

Κ.Π.

Υπογράφηκε  
ειδική συλλογική 

σύμβαση εργασίας για 
τους εργαζόμενους 
στις Περιφέρειες

Σημαντικά θεσμικά ζητήματα των εργαζομένων στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού αντιμετωπίζονται με την Ειδική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για τη ρύθμιση των όρων και συνθη-
κών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου 

Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών».  Η Σύμβαση υπεγράφη τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 20176, για 
πρώτη φορά μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), παρουσία του 
Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη και εκπροσώπου της ΕΝΠΕ, ο οποί-
ος εξέφρασε την πλήρη συμφωνία της Ένωσης με το περιεχόμενό της.

Η σύμβαση έχει εφαρμογή για τα μέλη των συλλόγων  που ανήκουν στη 
δύναμη της Ομοσπονδίας. Προβλέπει, μεταξύ άλλων:  35ωρη απασχόληση για 
εργαζόμενους σε εξωτερικά συνεργεία. Επιπρόσθετο διάλειμμα για  εργαζόμε-
νους Πληροφορικής. Τον ανασχεδιασμό του πλαισίου συμμετοχής σε επιμορ-
φωτικές δραστηριότητες. Τροποποιήσεις σε ζητήματα αδειών και συνδικαλιστι-
κών αδειών. 

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2017 υπεγράφη με την ΠΟΕ – ΟΤΑ  η 
Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για την ρύθμιση των όρων και 
συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαί-
ου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ 
αυτών. Στη συνέχεια, με νομοθετική ρύθμιση κατέστη δυνατή και η προσχώρη-
ση της ΠΟΠ  -ΟΤΑ σε αυτή την Ειδική Σύμβαση. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε ότι η προσπάθεια βελτίωσης των 
όρων και των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση θα συνεχιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς δεν αφορά μια 
ευκαιριακή άσκηση πολιτικής, αλλά εκφράζει μια δεδομένη και πάγια  πολιτική 
αντίληψη υπέρ του κόσμου της εργασίας.   
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