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Την Παρασκευή 15 Ιουνίου στη Βέροια
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Το χθεσινό συλλαλητήριο 
στη Βέροια ένα λιθαράκι 

στο τοίχο κατά του 
σκοπιανού αλυτρωτισμού

  Αν και της τελευταίας στιγμής με προετοιμασίες στο 
παρά πέντε, πετυχημένο μπορεί να χαρακτηριστεί 
το χθεσινό συλλαλητήριο για την Μακεδονία στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Ο κόσμος γέμισε την πλατεία, 
ο αντιπεριφερειάρχης, οι τρεις δήμαρχοι και ο 
βουλευτής της Ν.Δ. παρόντες, ενώ ο μητροπολίτης με 
έναν λόγο θερμό, πατριωτικό αλλά όχι υπερβολικό, 
με επιχειρήματα και ιστορικές αναφορές είχε τον 
κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση. Η διοργάνωση της 
εκδήλωσης ήταν του δήμου Βέροιας και της μητρόπολης 
και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι κέρδισαν το 
«στοίχημα», αφού τα αντανακλαστικά που επέδειξε ειδικά 
η Εκκλησία γέμισε την πλατεία και απεφεύχθησαν 
αρνητικές προβλέψεις από διάφορες «Κασσάνδρες».  
Η παρουσία της αστυνομίας ήταν αισθητή και δεν 
υπήρξαν ευτυχώς παρατράγουδα. Συμπερασματικά το 
χθεσινό συλλαλητήριο στην Βέροια με το νόημα και την 
σημειολογία του μπορεί να μην έχει άμεση πολιτική 
επιρροή και αποτελέσματα, αλλά ως ένα λιθαράκι μαζί 
με τα υπόλοιπα συλλαλητήρια που έγιναν ταυτόχρονα 
υψώνουν έναν τοίχο κατά των αλυτρωτικών σχεδίων 
των Σκοπιανών. Ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 
δώσουν ένα όπλο διαπραγμάτευσης και ένα μήνυμα σε 
όσους θέλουν να κλείσουν την υπόθεση κακήν κακώς, 
αγνοώντας την ιστορική αλήθεια και την πραγματική 
βούληση του ελληνικού μακεδονικού λαού.
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Θεοδότου ιερομ. του εν Αγκύρα,

Σεβαστιανής

Εργασίεςαποψίλωσηςκαι
καθαρισμούστηνΑφροδίτης

Τηνπροηγούμενη εβδομάδα είχαμε γράψει για την οδό
Αφροδίτης και για το «απροστάτευτο»πεζοδρόμιο.Μπορεί
προστατευτικό κιγκλίδωμα να μην μπήκε ακόμη, αλλά συ-
νεργείο τουδήμου χθες τοπρωί με χορτοκοπτικά έκοψε την
πυκνήβλάστησηπουεμπόδιζετουςπεζούςκαιαναγκάζονταν
ναμπαίνουνμέσαστονδρόμο,ενώσήμερα θασυνεχιστούν
οι εργασίεςστην γύρωπεριοχή. ΌπωςδήλωσεστοΛΑΟο
αρμόδιοςαντιδήμαρχοςΒ.Παπαδόπουλοςπουήτανπαρών,
γίνεται μεγάληπροσπάθεια με συντονισμό τωνσυνεργείων,
ώστενακαλυφτούνοιαυξημένεςανάγκεςγιακαθαρισμότων
περιοχώντουδήμου.Εμείςναπεριμένουμεμετάτονκαθαρι-
σμόναακολουθήσεικαιητοποθέτησητουπροστατευτικούγια
τηνασφάλεια τωνμαθητών,γιατίησχολικήχρονιά τελειώνει,
αλλάοΣεπτέμβριοςείναικοντά…

Θανάσης Θεοχαρόπουλος για το “εθνίκια” του Καρανίκα: 
«Ντροπιαστική η δήλωση, θα έπρεπε να μετράει

τις εκφράσεις του»
Ντροπιαστική χαρακτήρισε την δή-

λωση τουΝίκου Καρανίκα για τους
κατοίκουςτηςΗμαθίας,οπρόεδροςτης
ΔΗΜΑΡ και μέλος τουΠολιτικού Συμ-
βουλίουτουΚινήματοςΑλλαγής,Θανά-
σηςΘεοχαρόπουλος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο Θανάσης
Θεοχαρόπουλοςανέφερε χαρακτηριστι-
κάγιατοθέμα:

«Οι χαρακτηρισμοί  του υπεύθυνου
στρατηγικού σχεδιασμού του κ. Τσί-
πρα, τουκ.Καρανίκααποτελούνντρο-
πή.  Χαρακτήρισε “εθνίκια” όσους αν-
θρώπουςστηνΗμαθία, έχουν μια δια-
φορετικήάποψη.

Θεωρώντροπιαστικήαυτήτηδήλω-
ση,θαέπρεπεναμετράειτιςεκφράσεις
του.Τέτοιεςσυμπεριφορέςόπωςτουκ.Καρανίκα,θαέπρεπενααπομονωθούνγιατίδενβοηθούνστηνεπίλυσητου
Σκοπιανού.Είναιάλλονασυζητάμεδημοκρατικά,ναδιαφωνούμεκαιάλλοαυτούτουείδουςηαντιπαράθεση. Ανο
στρατηγικόςσχεδιασμόςτηςκυβέρνησηςείναιαυτόςτουκ.Καρανίκα,τότεηχώραέχειπρόβλημα.Σεκάθεπερίπτω-
ση,θαπρέπεινασεβόμαστετιςευαισθησίεςτωνπολιτών».

Παλιά μοντέλα 
αυτοκινήτων
θα εκτεθούν

στον κεντρικό δρόμο 
της Νάουσας

Παλιάμοντέλααυτοκινήτων,ιστορικάοχήμα-
ταεκθέτειοΣύλλογοςΙστορικούΑυτοκινήτου
ΒόρειαςΕλλάδας (ΣΙΑΒΕ) θαπραγματοποιη-
θεί στην οδόΜεγάλουΑλεξάνδρου τηςΝάου-
σας,μετηναρωγήτουΔήμου.

Η έκθεση θα ξεκινήσει στις 12 τοπρωί και
θα διαρκέσει έως τις 4 το απόγευμα.Με την
ευκαιρία τα μέλη του ΣΙΑΒΕ θα επισκεφθούν
τουςΜακεδονικούςΤάφουςτωνΛευκαδίων,στο
αρχαίοθέατροτηςΜίεζαςκαιτηΣχολήΑριστο-
τέλους.

Συνεχίζουν να μαζεύουν παρατημένα οχήματα 

ΠολύσυχνάπροειδοποιείηΔημοτικήΑστυνομίαΒέροιας,γιαταοχήματαπουπαρατάνεκάποιοικάτοχοιΙ.Χ.σε
διάφορασημείατηςπόλης,ειςβάροςτωνθέσεωνστάθμευσηςαλλάκαιτουπεριβάλλοντος.

Κάποιοι τααποσύρουνκαικάποιοιδεννοιάζονταικαθόλουγια τοθέμα,οπότεαναλαμβάνειδράσηηΥπηρεσία.
ΚάπωςέτσιπροέβητηνΤρίτηστηνπερισυλλογήτριώνεγκαταλελειμμένωνοχημάτων,πουβρίσκοντανεντόςτωνδιοι-
κητικώνορίωντουΔήμου,σεσυνεργασίαμετηνεγκεκριμένηεταιρίαδιαχείρισηςοχημάτωντέλουςκύκλουζωής.

Αςφροντίσουνλοιπόνοιιδιοκτήτεςνατακτοποιήσουνεγκαίρωςτέτοιεςεκκρεμότητες…

ΕναλλάξσήμεραηκυκλοφορίαστηνοδόΠροσφύγων
γιατηντοποθέτησηστηθαίωνασφάλειας

Μερική εκτροπή της κυκλοφορίας, όλων
τωνοχημάτων,θαγίνεισήμεραΠέμπτη7Ιου-
νίουαπότις08:00΄έωςτις12:00,κατάμήκος
της οδούΠροσφύγων γιαπερίπου 80 μέτρα
(δίπλαστιςΦλαμουριές), με απόφαση του
διευθυντήΑστυνομίας, κατά τη διάρκεια εργα-
σιώνσυντήρησης και τοποθέτησηςστηθαίων
ασφάλειας. Παράλληλα θα υπάρξει σήμανση
προειδοποίησηςγιαστένωση τηςλωρίδαςκαι
χρήσηκώνων,προκειμένουστοσημείοτηςο-
δούπουεκτελούνταιοιεργασίες,ναεκτρέπεται
ηκυκλοφορίαστοαντίθετορεύμακυκλοφορίας
καιναδιεξάγεταιεναλλάξ.Ηλήψητωνμέτρων
κρίνεταιαπαραίτητη,γιατηνομαλήκαιασφαλή
διεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,τηνπρόλη-
ψητωντροχαίωνατυχημάτωνκαιτηνεξυπηρέ-
τησηκαιασφάλειατουκοινού,κατάτηδιάρκεια
τωνεργασιών.
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Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και Ελληνική φώναξαν χιλιάδες 
κόσμου στο χθεσινό συλλαλητήριο στη Βέροια

Χιλιάδες κόσμου από κάθε γωνιά της Ημαθίας και με κεντρικό ομιλη-
τή τον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελήμονα, 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 6 Ιουνίου 2018 το συλλα-
λητήριο για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. 

Ομιλητής επίσης ήταν ο ο καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστι-
κής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης Νικόλαος Κόιος, ενώ χαιρετισμούς στο 
συλλαλητήριο απηύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Κα-
λαϊτζίδης, οι Δήμαρχοι Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, Νάουσας Νίκος 
Κουτσογιάννης και  Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης. 

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τους περισσό-
τερους πολιτιστικούς συλλόγους και άλλες συλλογικότητες της Ημαθίας, 
ο βουλευτής της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος, αιρετοί της αυτοδιοίκη-
σης α’ και β’ βαθμού, πολιτευτές, πρώην δήμαρχοι Βέροιας, ο επίτιμος 
αρχηγός του ΓΕΣ Φράγκος Φραγκούλης κ.α. 

Το μήνυμα όλων όσων μίλησαν ήταν κοινό: Καμία παραχώρηση του 
όρου «Μακεδονία». Ο Μητροπολίτης μάλιστα δεν δίστασε να αναφερθεί 
και στα όσα είπε ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Νίκος Καρανίκας 
για τους Ημαθιώτες, ενώ στο τέλος κάλεσε το συγκεντρωμένο πλήθος 
και όλοι μαζί έψαλλαν τον εθνικό ύμνο. 

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν και η στιγμή που έγινε μια συμβολική κίνηση 
συμπαράστασης προς τους δύο έλληνες στρατιωτικούς που είναι φυλα-
κισμένοι σε φυλακή της Τουρκίας εδώ και 100 μέρες, υψώνοντας τα δυο 
χέρια ενωμένα ψηλά.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση και την έ-

γκριση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Σήμερα, την 6η Ιουνίου 2018, ο Ελληνικός Λαός, ο κατά το Σύνταγ-

μα κυρίαρχος του κράτους και εντολέας της Βουλής και της Κυβέρνη-
σης,  συνελθών σε ταυτόχρονες Λαϊκές  Συνελεύσεις στις πόλεις  τής 
Ελληνικής Επικράτειας που αναφέρονται παρακάτω,  για να αποφασί-
σει για τη θέση τού έθνους επάνω στο θέμα της εκχώρησης του ονόμα-
τος “Μακεδονία” στη γείτονα χώρα που το έχει υφαρπάσει και θέλει να 

το οικειοποιηθεί, καταπατώντας κάθε ιστορική  και λογική τεκμηρίωση 
της πατρότητας και κυριότητας τού μεγάλου αυτού ονόματος, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΛΛΕΤΑΙ
προς την, κατά το Σύνταγμα, εντολοδόχο του Βουλή και Κυβέρνηση 

της Χώρας,  να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο αποδοχής της χρήσης τού, 
από αρχαιοτάτων χρόνων, Ελληνικού ονόματος “Μακεδονία” και κάθε 
παραγώγου του, καθώς το όνομα αυτό είναι ταυτόσημο με το όνομα 
“Ελλάς”. 

Το όνομα αυτό, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τής ταυτότητας 
τού Ελληνικού έθνους,  αποτελεί ταυτόχρονα την ιερά κιβωτό και φορέα 
των ενδοξότερων σελίδων της παγκόσμιας ιστορίας.

Η σημερινή, εδώ στην πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας Λαϊκή  Συνέ-
λευση, δηλώνει αποφασισμένη, να το υπερασπισθεί μέχρις εσχάτων,  
κατά τον Ελληνικό τρόπο, με τον οποίο η Ελλάδα γράφει πάντοτε την 

ιστορία της.  
Η μη συμμόρφωση των εντολοδόχων τού Λαού στην εντολή αυτή 

του Λαού,  θα αποτελέσει κατάφωρη παραβίαση και αντιστροφή των 
ρόλων εντολέα και εντολοδόχου που ορίζει τη Δημοκρατία. 

Ο Λαός δεν θα μείνει απαθής θεατής. Είναι αποφασισμένος να ε-
πιβάλλει την απόφαση του και την ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας 
που, με το Σύνταγμα,  ορίζει ρητά και ξεκάθαρα, ποιος είναι εντολέας 
και ποιος εντολοδόχος. Ποιος αποφασίζει και ποιος εκτελεί τις αποφά-
σεις.

Το ψήφισμα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομοφώνως από την  Ανοικτή 
Λαϊκή  Συνέλευση που έλαβε χώρα στην πόλη της  Βέροιας την 6η Ιου-
νίου 2018».

Νίκος Βουδούρης 

Δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα για το χθεσινό συλλαλητήριο στην πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας
Στο μαζικό συλλαλητήριο της 6ης Ιουνίου ο λαός της Ημαθίας έστειλε ένα ακόμα ισχυρό μήνυμα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας! 
Από την καρδιά της μακεδονικής γης, τον τόπο όπου μεγαλούργησε ο Μ. Αλέξανδρος και ο Φίλιππος, ο λαός βροντοφώναξε ένα ηχηρό όχι! 
Όχι στα σχέδια περί «μακεδονικής» γλώσσας και ταυτότητας που απεργάζεται η επικίνδυνη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και στις αλυτρωτικές βλέψεις των Σλάβων γειτόνων μας, που δυστυχώς συνεχί-

ζουν να παραχαράσσουν την Ιστορία μας. 
Ας ενημερώσει κάποιος τον ανιστόρητο σύμβουλο του πρωθυπουρ-

γού, ότι οι πολίτες που διαδήλωσαν δεν ήταν «εθνίκια», όπως αναίσχυ-
ντα τους αποκάλεσε. 

Ήταν σκεπτόμενοι πολίτες, μακριά από κομματικές διαχωριστικές 
γραμμές, με μοναδικό τους κίνητρο τον αγνό πατριωτισμό. Οι πολίτες 
αυτοί, μπορεί να έχουν υποστεί επίπονες οικονομικές θυσίες, κυρίως 
τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πρόκειται να δεχτούν ποτέ την εκχώρηση 
της εθνικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Το χρωστάμε όλοι στους προγόνους μας, που έχυσαν το αίμα τους 
για μια ελεύθερη και Ελληνική  Μακεδονία, αλλά και στις επόμενες γε-
νιές.

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής ΝΔ



Οι «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη πα-
ρουσιάζονται στη Βέροια τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 
στο θέατρο Άλσους και στο Δημοτικό αμφιθέατρο 
Αλεξάνδρειας την Τρίτη 17 Ιουλίου

400 π.Χ. Αθήνα. Ο Αριστοφάνης γράφει ένα 
από τα σημαντικότερα έργα του. Μία από τις  
εμβληματικότερες πολιτικές σάτιρες της παγκό-
σμιας λογοτεχνίας. Μία κωμωδία που φέρνει στο 
προσκήνιο τις γυναίκες. Που τολμάει να «εκθέ-
σει» και να εκθειάσει την δημοκρατία, προπα-
γανδίζοντας κατ’ ουσίαν την ίδια της τη δύναμη 
ως ταυτόχρονη αδυναμία της και ανάποδα. 

Οι γυναίκες αποφασίζουν να πάρουν τα ηνία 
της πόλης. Με ηγέτιδα την πολυμήχανη Πραξα-
γόρα καταφέρνουν το ακατόρθωτο. Χωρίς καμία 
επανάσταση. Χωρίς κανέναν πόλεμο. Χωρίς κα-
νέναν εκβιασμό… οι γυναίκες ντύνονται άντρες 
και παρεισφρέουν στην Εκκλησία του δήμου, 
ψηφίζοντας νόμο ώστε η εξουσία της πόλης να 
περάσει στα χέρια των γυναικών. 

Ο Αριστοφάνης προτείνει την ισότητα, την οι-
κονομική και ερωτική κοινοκτημοσύνη, εξαίρει τη 
δημοκρατία, προλαβαίνει το φεμινιστικό κίνημα 
κατά κάτι αιώνες, στήνει ένα σχεδόν αστυνομικό 
σκηνικό με παρασκηνιακές δράσεις και επιβεβαι-
ώνει ότι το χιούμορ και η κωμωδία είναι άρρηκτα 
δεμένα με την ευφυΐα, με τον πολιτισμό, με την 
εξέλιξη, με το ίδιο το DNA των αρχαίων ελληνι-
κών πόλεων. Την ίδια στιγμή στήνει στον τοίχο 
τους συγχρονούς του Αθηναίους, καυτηριάζο-

ντας ανελέητα τον άσχημό τους εαυτό, που τον 
θεωρεί υπεύθυνο για τα δεινά της φυλής.

Αυτές τις Εκκλησιάζουσες, τις αρχαίες μα 
τόσο μοντέρνες, τις πολιτικοποιημένες μα τόσο 
αθώες, τις ατίθασες, τις ανέμελες, τις δυνατές, 
τις προφητικές… παρουσιάζει και υπενθυμίζει 
στο θεατρικό κοινό ο Αλέξανδρος Ρήγας το καλο-
καίρι του 2018.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Μετάφραση     Πολύβιος Δημητρακόπουλος 
Διασκευή / Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας
Φωτισμοί Θέμης Μερτύρης
Σκηνικά      Γιάννης Σπανόπουλος
Κοστούμια     Έβελιν Σιούπη
Μουσική Διδασκαλία Λία Βίσσυ 
Χορογραφίες Ιβάν Σβιτάιλο 
Ενορχήστρωση Τραγουδιών Αποστόλης Στί-

κας
Κομμώσεις  Τρύφωνας Σαμάρας by 

Bergmann Kord
Κοσμήματα Viki ‘s Workshop by Viki Dasouki
Βοηθός Σκηνοθέτη Αγνή Χιώτη
Βοηθός Σκηνοθέτη Αναστασία Μανιάτη
Φωτογραφίες παράστασης    Τζοάννα Βρακά  
Βοηθός χορογράφου   Παλούκη Αρετή  
Τα τραγούδια της παράστασης είναι βασισμέ-

να στην ελληνική δημοτική μουσική παράδοση.

Διανομή
Πραξαγόρα:  Αντώνης Λουδάρος
Βλέπυρος     Μελέτης Ηλίας
Ευφροσύνη    Δημήτρης Σταρόβας
Μελπομένη  Σοφία Μουτίδου
Κέφαλος   Ησαΐας Ματιάμπα   
Χρέμης  Χάρης Γρηγορόπουλος
Φιλόδωρος Ιβάν Σβιτάιλο
Πασιφάη Γιάννης Κρητικός 
Μοσκόρφω Τάκης Βαμβακίδης
Αγλαΐα               Κωνσταντίνος 

Ζαμπάρας
Νεοκλής Θανάσης Πατριαρχέας 
Στον ρόλο του «Έλληνα»  ο  Γιώρ-

γος Κωνσταντίνου
Συμμετέχουν (με αλφαβητική σει-

ρά)
Μάριος Δερβιτσιώτης, Δημήτρης 

Διακοσάββας, Τιμόθεος Θάνος, Γιώρ-
γος Καρατζιώτης, Γιάννης Κουκουρά-
κης, Αστέρης  Κρικώνης, Δημήτρης 
Κρίτας, Γιώργος Μπανταδάκης, Μάρ-
κος Μπούγιας, Στέφανος Οικονόμου, 
Δημήτρης  Παπαδάτος, Βασίλης Πα-
παδημητρίου, Βασίλης Παπαδόπου-
λος, Θανάσης Τούμπουλης, Δημή-
τρης Τσέλιος, Γιώργος Φλωράτος.

  Προπώληση Εισιτηρίων 
VIVA.GR & ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩ-

ΛΗΣΗΣ 
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JURASSIC WORLD: 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΠΕΣΕ -  
FALLEN KINGDOM

Σκηνοθεσία: ΧΟΥΑΝ Α-
ΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΓΙΟΝΑ

Σενάριο: ΚΟΛΙΝ ΤΡΕ-
ΒΟΡΟΟΥ

Ηθοποιοί: ΜΠΡΑΙΣ ΝΤΑ-
ΛΑΣ ΧΑΟΥΑΡΝΤ, ΤΟΜΠΙ 
ΤΖΟΟΥΝΣ, ΚΡΙΣ ΠΡΑΤ, 
ΤΖΕΦ ΓΚΟΛΝΤΜΠΛΟΥΜ, 
ΤΖΕΪΜΣ ΚΡΟΜΓΟΥΕΛ

Προβολές:  Παρασκευή 
και Σάββατο  στις 19.00 και 
21.45  Προβολές:  Πέμπτη -  
Κυριακή - Δευτέρα – Τρίτη 
- Τετάρτη στις 20.30   

Σε 3D μόνο την Παρα-
σκευή στις 21.45 το Σάββα-
το στις 19.00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έχουν 
περάσει τρία χρόνια αφό-
του το θεματικό πάρκο του 
Jurassic World καταστρά-
φηκε από τους δεινοσαύρους που το έσκασαν από τα 
κλουβιά τους. Η νήσος Νούμπλαρ έχει τώρα εγκαταλει-
φθεί από τους ανθρώπους, ενώ οι εναπομείναντες δει-
νόσαυροι τρέφονται με ό,τι υπάρχει στη ζούγκλα. Όταν 
το ανενεργό ηφαίστειο του νησιού αρχίζει να ξυπνά, ο 
Όουεν (Κρις Πρατ) και η Κλερ (Μπράις Ντάλας Χάου-
αρντ) ηγούνται μιας προσπάθειας να διασώσουν τους 
εναπομείναντες δεινοσαύρους από το επερχόμενο κα-

ταστροφικό συμβάν. Ο Όουεν 
θέλει να βρει την Μπλε, την 
επικεφαλής ράπτορα, που α-
κόμα αγνοείται στην άγρια φύ-
ση, και η Κλερ έχει αποκτήσει 
σεβασμό για αυτά τα πλάσμα-
τα, βάζοντας σκοπό της ζωής 
της να τα σώσει. Φτάνοντας 
στο νησί κι ενώ η λάβα αρχίζει 
να ξεχύνεται, η σταυροφορία 
διάσωσης αποκαλύπτεται πως 
συνιστά μια συνωμοσία που α-
πειλεί να οδηγήσει τον πλανή-
τη μας πίσω στους προϊστορι-
κούς χρόνους. Γεμάτη περιπέ-
τεια, συγκίνηση κι εκπλήξεις, 
όπως κάθε ταινία που ανήκει 
σε μια από τις πιο πετυχημέ-
νες και δημοφιλείς σειρές στην 
ιστορία του κινηματογράφου, 
αυτό το ολοκαίνουργιο κινημα-
τογραφικό γεγονός μάς φέρ-
νει πίσω μερικούς από τους 
πλέον αγαπημένους ήρωες και 

δεινοσαύρους, αλλά και νέα, ακόμα πιο εντυπωσια-
κά και τρομακτικά είδη. Καλωσορίσατε στο Jurassic 
World: Το Βασίλειο Έπεσε.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     7/6/18 - 13/6/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Στις 16 και 17 Ιουλίου
«Εκκλησιάζουσες» 

του Αριστοφάνη από 
τον Αλέξανδρο Ρήγα

 σε Βέροια και Αλεξάνδρεια
H Ομάδα Ενηλίκων «Θεατρικό Τραγού-

δι» του Τμήματος Θεατρικής Υποδομής του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας σας προσκαλεί στην  
παράσταση «Θίασος», σε σκηνοθετική επι-
μέλεια της  Έλενας Μουδίρη Χασιώτου, την 
Παρασκευή 8 Ιουνίου, ώρα 9.00μ.μ. στο Ζαχα-
ροπλαστείο «Σερεμέτας», με ελεύθερη είσοδο.

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

Συντελεστές
 Σκηνοθετική επιμέλεια: Έλενα Μουδίρη 

Χασιώτου
Σκηνογραφία (σχεδιασμός & κατασκευή)/

Ενδυματολογία: Δημήτρης Γεωργόπουλος
Σκηνογραφική ομάδα Τομέα Εφαρμοσμέ-

νων Τεχνών 1ου ΕΠΑΛ: Σαντήκογλου Σωκρά-
της, Τεκίδης Χρήστος, Φωτιάδου Φαίη. 

Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου
Παίζουν οι:  
Βασιλική Παναγοπούλου – performer                                                                                                                              

Ελένη Νόλκα – performer     
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Ι ω σ η φ ί -

δης  –  pe r fo rmer  μουσ ικός  (π ιάνο )                                                            
Χρήστος   Κουτσ ίδης  –   pe r fo rmer 
μ ο υ σ ι κ ό ς  ( π ν ε υ σ τ ά  μ π ο υ ζ ο ύ κ ι )                                                                                                           
Έλενα Μουδίρη Χασιώτου performer μουσικός 

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:
Αλεξία Μπερίσα, Βασίλης Θεοδωρίδης, Γιώρ-

γος Σεφέρ, Δήμητρα Σταματίου, Ερμής Γιομπλιά-
κης, Ζωή Παπαυθυμίου, Λυδία Παπαλάμπρου, 
Πέτρος Μαλιάρας.

Σημείωμα σκηνοθέτη
Η παράσταση «Θίασος» είναι αποτέλεσμα 

των συναντήσεων της ομάδας ενηλίκων Θεατρι-
κού τραγουδιού, που λειτούργησε για πρώτη φο-
ρά φέτος, τη χρονιά 2017- 2018, από το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βεροίας. Το ρεπερτόριο, που επέλεξα να 

δουλέψουμε, προέρχεται από το χώρο του θεά-
τρου, του κινηματογράφου και από όποια μου-
σική σύνθεση προωθεί την θεατρικότητα της έκ-
φρασης, ξεκινώντας χρονολογικά από την αρχαία 
Ελλάδα και τον Αριστοφάνη μέχρι και το σήμερα. 
Με αφορμή αυτήν την ποικιλία του ύφους του 
ρεπερτορίου σας παρουσιάζουμε την παράσταση 
μας βασισμένη και διαμορφωμένη στην ρεπερτο-
ριακή προσέγγιση των θεατρικών μπουλουκιών. 
Η ιστορία, ο χρόνος, ο τόπος, τα διαφορετικά 
πρόσωπα και οι αφηγήσεις αποτελούν το κράμα  
που συνθέτει τα κείμενα και τα τραγούδια του 
«Θιάσου». Πολλά έργα σε ένα βράδυ.. 

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου
Μουσικοθεατρική

 παράσταση «Θίασος» από την 
Ομάδα «Θεατρικό Τραγούδι» 

του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας



 Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου 
και Χρήστος Αντωνίου συνοδευόμενοι από 
τον Υπεύθυνο για θέματα Υγείας κ. Πέτρο 
Τσαπαρόπουλο επισκέφθηκαν το Κ.Υ Αλε-
ξάνδρειας. Εκεί είχαν την ευκαιρία να συ-
ζητήσουν τόσο με την Δ/ντρια κα Αμπεριά-
δου Παρασκευή όσο και με εργαζόμενους 

του Κ.Υ (ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητι-
κό προσωπικό) θέματα που αφορούν στη 
λειτουργία του Κ.Υ. Ενημερώθηκαν λεπτο-
μερώς για τις ενέργειες που γίνονται ώστε 
να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
και δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν στην επί-
λυση των προβλημάτων που υπάρχουν.

 

Η βουλευτής Φρό-
σω Καρασαρλίδου ε-
πισκέφτηκε το Κέντρο 
Υγείας Νάουσας συ-
νοδευόμενη από τον 
κ. Διδασκάλου Δήμο 
της Τ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Νά-
ουσας. Συναντήθηκε 
με τον αναπληρωτή 
Υπεύθυνο της Μονά-
δας κ. Παπαγεωργίου 
Συμεών καθώς και με 
εργαζόμενους του ια-
τρικού, νοσηλευτικού 
και διοικητικού προ-
σωπικού. Ενημερώθη-
κε για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες της μονά-
δας και συζήτησε μαζί 
τους για τα προβλή-
ματα που υπάρχουν 
τόσο σε ανθρώπινο 
δυναμικό  όσο και σε 
υλικούς πόρους και 
αναλώσιμο. Η συζή-
τηση ολοκληρώθηκε 
με την δέσμευση ό-
λων για απρόσκοπτη 
συνεργασία ώστε να 
λυθούν προβλήματα 
που υπάρχουν στην 
Μονάδα. 

Ο Δημάρχος Αλεξάνδρειας 
Π. Γκυρίνης απαντάει

 στις δηλώσεις 
του σύμβουλου 

στρατηγικού σχεδιασμού 
του πρωθυπουργού, 

Νίκου Καρανίκα
Συνδημότη  κ. Καρανίκα,
Διαβάζοντας την προ-

σωπική σου ανάρτηση σε 
Κοινωνικά δίκτυα και σε δι-
αδικτυακούς τόπους, θεώ-
ρησα και θεωρώ αναγκαίο 
να τοποθετηθώ υπερασπιζό-
μενος τους συνδημότες και 
τις συνδημότισσες που έχω 
τη τιμή να είμαι ο Δήμαρχος 
τους για τους απαράδεκτους 
χαρακτηρισμούς που αδίκως 
αποδίδεις.

Πράγματι οι συνδημότες 
και οι συνδημότισσες σου εί-
ναι πρόσφυγες Μικρασιάτες, 
Πόντιοι, από την Ανατολική 

Ρωμυλία, εσωτερικοί μετανάστες που εδώ και πολλά χρόνια δου-
λεύουν στη Μακεδονική γη, για να ζήσουν τις οικογένειες τους, να 
δουν τα παιδιά τους και τον τόπο τους να προκόβει και να ανα-
πτύσσεται. 

Από πότε κ. Καρανίκα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαί-
ωμα να διεκδικήσουν την ιστορία τους, να διεκδικήσουν το όνομά 
τους, να διεκδικήσουν τον τόπο τους με τον τρόπο που αυτοί θα 
αποφασίσουν.

Θέλω να πιστεύω ότι η αναφορά στο Μέγα Αλέξανδρο θα έγινε 
“εν βρασμώ” με διάθεση αντιεθνικιστική, γιατί μόλις την Κυριακή 3 
Ιουνίου παραδόθηκαν στο κοινό τα  Νέα Ανάκτορα των Αιγών σε 
πανηγυρική εκδήλωση παρουσία εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ότι αφορά την ονομασία της γειτονικής χώρας, με την οποία 
δε μας χωρίζει τίποτε, είναι ένα σοβαρό θέμα και χρειάζεται μια 
σοβαρή προσέγγιση, τουλάχιστον από ανθρώπους που κατέχουν 
θεσμικό ρόλο.

Θέλω να πιστεύω ότι τώρα βλέποντας τα πράγματα πιο νηφά-
λια, θα ανακαλέσεις τον χαρακτηρισμό «αμόρφωτα εθνίκια» που 
απέδωσες  στους κατοίκους αυτού του ευλογημένου Μακεδονικού 
τόπου.

Παναγιώτης Γ. Γκυρίνης 
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας                                                                                

Σ.Σ. Και για όσους δεν γνωρίζουν την ανάρτηση του Νίκου 
Καρανίκα στο facebook, που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες και 
πολλές απαντήσεις από τους συνδημότες του, την δημοσιεύουμε, 
ως έχει, για πληρέστερη ενημέρωση:

Νίκος Καρανίκας «Μα είναι φοβερό. Έγιναν και οι συγχωριανοί 
μου εθνικια ενώ είναι όλοι μα ολοι και ολες μετανάστες ,προσφυ-
γες. Μικρασιάτες, πόντιοι που ουρλιάζουν για την Μακεδονία ενώ 
δεν γνωρίζουν την ιστορία του τόπου. Μια ζωή θάλασσα και λίμνη 
μέχρι πριν 100 χρόνια που η αποξήρανση της λίμνης δημιούργησε 
την περιοχη ...Και έχουν για μύθο τον Μεγα Αλέξανδρο να στέκεται 
στην περιοχή για να συνομιλήσει με κατοίκους....Προφανώς εννοεί 
ο μύθος τα ψάρια, γιατί μόνο τέτοια υπήρχαν όταν ζούσε και ο 
ίδιος, στην περιοχή. Και βγαίνουν τα αμόρφωτο εθνικια και επικα-
λούνται τον Μέγα Αλέξανδρο... Έλεος!»

Εργασίες 
συντήρησης και 

βελτίωσης 
σχολικών κτιρίων 

στο Ζερβοχώρι 
και τη Νάουσα

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης 
των σχολικών κτιρίων και αυλών από τον Δήμο Νάουσας, 
με ορίζοντα ολοκλήρωσης την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς. Αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκαν έργα αισθητικής 
ανάδειξης και επισκευές στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Ζερβο-
χωρίου, ενώ ακολουθεί σημαντική παρέμβαση στο κτίριο 
των Λυκείων της Νάουσας.
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Το Κέντρο Υγείας 
Αλεξάνδρειας επισκέφθηκαν 

οι βουλευτές 
Φρόσω Καρασαρλίδου 
και Χρήστος Αντωνίου 

Το Κέντρο Υγείας Νάουσας 
επισκέφτηκε η βουλευτής 

Φρόσω Καρασαρλίδου
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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

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.

Μαθητική επίδειξη 
«Άδοντες & Ψάλλοντες» 

στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο
  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως 

Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, στα 
πλαίσια των ΚΔ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ διοργανώ-
νει μαθητική επίδειξη με τίτλο «Άδοντες 
& Ψάλλοντες»  η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί το  Σάββατο  9 Ιουνίου 2018 
και ώρα 8 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο - Βέροια. 

Θα συμμετέχουν οι εξής μαθητές: 
Αναγνώστης Παναγιώτης, Ρέππας Στέρ-
γιος, Παραλίκας Ερωτόκριτος, Γκέκας 
Αθανάσιος, Ιντζεβίδης Αβραάμ, Ζερδα-
λής Γιώργος, Ζερδαλής Λεωνίδας, Δένη 
Δέσποινα, Ζερδαλής Χρίστος, Φαντίδου 
Βάγια, Χατζηκυριακίδου Έφη, Μιχαη-
λίδης Στράτος, Μπαντής Ορέστης, Μι-
χαηλίδης Γιώργος, Καραμούτη Λυδία, 
Λημνιός Βαγγέλης, Ηλιάδης Νίκος, Ζερ-
δαλή Μαρία, Δήμου Αλέξανδρος, Κελε-
πούρης Άνθιμος, Κωσταράκης Αντώνης, 
Μουρατίδης Κώστας, Μπαντή Αλεξάν-
δρα, Μπαντή Βικτωρία, Μπαντής Γιάννης, Παμπούκας Παναγιώτης, Παυλίδου Μαρία, 
Σταμπουλής Βαγγέλης, Τενεκεντζόγλου Χρήστος, Τουμπουλίδης Γρηγόρης.

 Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝ ΣΥΓΓΡΑΦΑΙΣ»
  Η Ιερά  Μητρόπολη Βεροίας, 

Ναούσης & Καμπανίας, στα πλαί-
σια των ΚΔ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ διοργα-
νώνει εκδήλωση με τίτλο «Ιεραπο-
στολή εν συγγραφαίς» που αφορά 
βιβλιοπαρουσίαση εκδόσεων της 
Ιεράς Μητροπόλεως. 

Ομιλητές θα είναι οι: κ. Διονύ-
σιος Διαμαντόπουλος - Δ/ντής  Α’ 
θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, κ. 
Παύλος Σαββίδης - Θεολόγος και 
κ. Βασιλική Κώστα - καθηγήτρια 
ΑΠΘ.

Θα συμμετέχει και η νεανική 
χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, υπό την διεύθυνση 
της κ. Μαρίας Πέτκου, με τραγού-
δια αφιερωμένα στον Άγιο Λουκά 
σε στίχους και μουσική κ. Δημήτρη 
Μπρούχου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 
και ώρα 8 μ.μ. στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα.

 Η είσοδος είναι ελεύθερη.

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.    



Την Παρασκευή 15 Ιουνίου στη Βέροια
3o Διεθνές Συνέδριο για 
το Ροδάκινο στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ του ΤΟΒ

-Παρουσία του υφυπουργού και του Γ. Γρ. 
του Υποργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Με έμφαση στην αγροτική οικονομία του 
Ροδάκινου, τον διεθνή ανταγωνισμό και την 
προοπτική ανάπτυξης νέων αγορών, διορ-
γανώνεται και φέτος στις 15 Ιουνίου (Βέροια, 
Ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον») το 3ο Διε-
θνές Συνέδριο για το Ροδάκινο. 

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαί-
σιο του 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου που δι-
οργανώνει ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας 
σε συνεργασία με την 
Κοινοπραξία Ο.Π. Συ-
νεταιρισμών Ν.Ημαθί-
ας, τον Δήμο Βέροιας 
και το Επιμελητήριο 
Ημαθίας. 

Το πρόγραμμα των 
εργασιών περιλαμβά-
νει:

17:30-18:00 Προ-
σέλευση - Εγγραφές

18:00-18:30 Χαι-
ρετισμοί (Αντιπεριφε-
ρειάρχης, Δήμαρχος, 
Πρόεδρος Επιμελητη-
ρίου, Πρόεδρος ΤΟΒ)

18:30-19:00 Κόκ-
καλης Βασίλειος, υ-
φυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφί-
μων: “Ρυθμίσεις «κόκ-
κινων» αγροτικών δα-
νείων”

19:00-19:30 Αντώ-
νογλου Νικόλαος, γε-
νικός γραμματέας Υ-
πουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφί-
μων: Χαιρετισμός - Ο-
μιλία

19:30-20:00 Χα-
νιωτάκης Ιωάννης, 
Senior Director Α-
νάπτυξη Εργασιών 
Αγροτικού Τομέα - Ό-
μιλος Τράπεζας Πει-
ραιώς:  “Σύγχρονα 
Χρηματοδοτικά Εργα-
λεία για την Ανάπτυξη 
της Καλλιέργειας των 
Ροδάκινων”

20:00-20:30 Javier 
Baso ls ,  p res iden t 
Cooperativas Agro-
A l i m e n t a r i a s  d e 
España (Πρόεδρος 
Αγροδιατροφικών Συ-
νεταιρισμών Ισπανί-
ας): “Δομή και εξέλιξη 
της παραγωγής Ρο-
δάκινου / Νεκταρινιού 
στην Ισπανία”.

20:30-21:30 Συ-
ζήτηση στρογγυλής 
τράπεζας: “Νέες αγο-
ρές για το ροδάκινο: 
Στόχος εφικτός ή ου-
τοπία;” Συμμετέχουν: 
Χαμπίδης Δημήτρης 
- πρόεδρος Κεντρι-
κής Αγοράς Θεσσα-
λονίκης, Γιαννακάκης 
Χρήστος - πρόεδρος 
Κοινοπραξίας Ο.Π. 
Συνεταιρισμών Ημα-
θίας, Ταμπαρόπουλος 
Αθανάσιος - γενικός 
διευθυντής Novacert 
ΕΠΕ, Αποστολίδης 
Στέφανος - αντιπρό-
εδρος Επιμελητηρίου 
Ημαθίας - εξαγωγέας 
Tasty Fruit Ο.Ε.
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Προχωρούν οι εργασίες συντήρησης 
και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας 
στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βέροιας  

Στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του έργου 
συντήρησης και το-
ποθέτησης στηθαίων 
ασφαλείας σε τμήμα-
τα του οδικού δικτύου 
του Δήμου Βέροιας, η 
ανάδοχος εταιρεία έ-
χει ήδη ξεκινήσει την 
τοποθέτηση στηθαίων 
ασφαλείας τελευταίων 
προδιαγραφών στο 
δρόμο προς τον οικι-
σμό Ξηρολίβαδο (τμή-
μα  Βρωμοπήγαδο – 
Ξηρολίβαδο). 

Το αμέσως προσε-
χές διάστημα αναμέ-
νεται η ολοκλήρωση 
του έργου με την τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας στην οδό Τριλόφου-Φυτείας καθώς και στην παλαιά Εθνική Οδό Βέ-
ροιας-Κοζάνης, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βέροιας. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Aλεξάνδρειας
συγκεντρώνει και διαθέτει Βρεφικά Είδη , 

Παιδικά και Εφηβικά Ρούχα και Παπούτσια
Το  Κ ο ι -

νωνικό Πα-
ν τ ο π ω λ ε ί ο 
του  Δήμου 
Αλεξάνδρει-
ας απευθύνει 
έκκληση σε 
όλους τους 
πολίτες, να 
σ υ ν ε ι σ φ έ -
ρουν στο έρ-
γο του, προ-
σ φ έ ρ ο ν τα ς 
είδη πρώτης ανάγκης και ειδικότερα Βρεφικά Είδη (καροτσάκια, καρεκλάκια φαγητού, relax κ.λ.π.), Παιδικά και Εφηβικά ρούχα 
και παπούτσια, τα οποία να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση εφόσον είναι μεταχειρισμένα, προκειμένου να διατεθούν σε 
οικογένειες με βρέφη, παιδιά και εφήβους. 

Με την συνεισφορά σας, γίνεστε αλληλέγγυοι και συμπαραστάτες στην προσπάθεια μας να στηρίζουμε ευπαθή κοινωνικά 
νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η συγκέντρωση και η διάθεση των ρούχων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Παλιού Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
δίπλα στην Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος (Πολεοδομία) του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρες 
9:00 - 14:00.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

του Ελευθερίου και της Αναστασίας, 
το γένος Μωϋσιάδη, που γεννήθηκε 
στους Χουλιαράδες Βορείων Τζουμέρ-
κων και κατοικεί στα Ιωάννινα και η 
ΠΑΖΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, του Δημητρίου - Νι-
κολάου και της Άρτεμις, το γένος Καλλι-
μπάκα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

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

Η ΑΝΗΜΑ ζητάει 
γεωπόνους, 
δασολόγους, 

κτηνιάτρους, γεωλόγους 
ή ιχθυολόγους

Στα πλαίσια υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος 
LEADER/CLLD, η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ενδιαφέρεται για την Σύ-
ναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με Γεωτεχνικό ΠΕ, με 
ειδικότητα Γεωπονίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος, ή Κτηνιατρικής, ή Γεωλογίας ή Ιχθυολογίας. Οι ενδι-
αφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Φάκελο Συμμετοχής 
έως τις 19/06/2018, ενώ περισσότερες πληροφορίες και το 
Αναλυτικό τεύχος Προκήρυξης μπορούν να το αναζητήσουν 
στην ηλεκτρονική σελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (www.anhma.
gr). 



Το Σάββατο  9 Ιουνίου 2018 στις 20.30, στο ΕΚΚΟΚ-
ΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ  της Βέροιας το κοινό θα συναντηθεί 
με  τον συγγραφέα Μάριο Μαρκοβίτη, με αφορμή το 
βιβλίο του «Όχι, δεν είμαι εχθρός του λαού» (εκδόσεις 
επίκεντρο)

Με τον συγγραφέα θα συζητήσουν για το βιβλίο οι:
• Ιωάννα Αβραμίδου, φιλόλογος, μεταφράστρια. 
• Σάββας Γαβριηλίδης, πολιτικός μηχανικός
•Ευγενία Καβαλάρη, πρόεδρος συνδέσμου φιλολό-

γων. 
•Την συζήτηση θα συντονίσει ο εκδότης και συγγρα-

φέας 
Πέτρος Παπασαραντόπουλος, 
Ο Μάριος Μαρκοβίτης συστήνεται:

«Γεννήθηκα το 1940∙ δίπλα-δίπλα οι πόλεις των γο-
νέων, Νάουσα και Βέροια, μου χάρισαν το δικαίωμα πά-
ντοτε να αυτοαποκαλούμαι Μακεδόνας. Στρατευμένος 
παλιά, μοναχικός και μελαγχολικός οδοιπόρος εδώ και 
δεκαετίες, στους δύσβατους δρόμους της ευρωπαϊκής 
αριστεράς με δημοκρατία.

Σπούδασα ιατρική, μια από τις «ελεύθερες» δουλειές 
για τους αριστερούς της εποχής μου. Η ψυχιατρική παι-
διών και εφήβων, αγαπημένη συντρόφισσά μου στην 
επιστημονική και επαγγελματική πορεία∙ πιστά την υπη-
ρέτησα, αυτή με κράτησε στην ιατρική, που άλλως θα 
είχα εγκαταλείψει.

Βιβλίο εκτός ιατρικών, αυτό είναι το πρώτο μου∙ όχι 
γιατί είμαι συνταξιούχος, «να βρω κάτι να ασχολούμαι» 

δηλαδή. Μπορεί να το έγραφα και πριν από 20-
30 χρόνια, αν είχα τα συγκλονιστικά ντοκουμέ-
ντα, αυτά που από το 2011 μέχρι και πρόσφατα 
απόκτησα, μαζί με τους «νέους» από την Ρωσία 
συγγενείς μου: την κόρη, τα εγγόνια και δισέγγο-
να, του χαμένου και για μένα και γι αυτούς Μάρ-
κου-Ochalis, κεντρικού προσώπου του βιβλίου 
αυτού. «

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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Το Σάββατο 9 Ιουνίου στο 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, 

ο συγγραφέας Μάριος Μαρκοβίτης

Μια ξεχωριστή μέρα για το ΥΦΑΔΙ 
Το Σάββατο 2 Ιουνίου, στο 

εξωκκλήσι του Αγίου Νικολά-
ου, βαφτίσαμε δύο αδερφά-
κια, τον Αλέξανδρο και την 
Μαριαλένα, δίνοντας χαρά 
στη μικρή μανούλα τους, που 
με αξεπέραστες δυσκολίες 
φροντίζει να τα μεγαλώσει ο-
λομόναχη.

Από μέρες πριν, αφού ε-
τοιμάσαμε τις μπομπονιέρες 
κι όλα τα απαραίτητα της βά-
φτισης, την ημέρα της βάφτι-
σης, γιορτινά ντυμένοι, πα-
ρακολουθήσαμε το μυστήριο, που τέλεσε ο εθελοντής του ΥΦΑΔΙΟΥ πατέρας Νικόλαος. Νονές 
ήταν η φυσικοθεραπεύτρια, εθελόντρια και μέλος του δ.σ., κ. Αγγελίνα Βασιλείου και η εκπαι-
δεύτρια κ. Εμμανουέλα Μιχαήλοβα και όλοι οι υπόλοιποι που ζήσαμε μια όμορφη και μοναδική 
εμπειρία.

Ακολούθησε δίπλα στο ποτάμι γιορτινό γεύμα στο «Νησί της Μαργαρίτας», με πλούσια εδέ-
σματα και παραδοσιακή μουσική.

Ευχαριστούμε τον πατέρα Νικόλαο, το ΦΩΤΟ Αφοί Λιλιάμτη, τους αδελφούς Θανασούλη, 
τα ζαχαροπλαστεία «Σούλα» & «Τζέπος», τα αστικά Νάουσας και όλους όσοι παρευρέθηκαν σ’ 
αυτήν την ξεχωριστή ημέρα μας.

 Για το Δ.Σ.
Ευγενία Ζάλιου - Μπασιακούλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλί-
ας για το Παιδί προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του 
Σωματείου.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του 
να προσέλθουν σε εκλογική-απολογιστική 
Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προ-
βλεπόμενα στα άρθρα 11, 12 13,25  και 26 
του ισχύοντος Καταστατικού, την Τετάρτη 13 
Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα 
Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, 
που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη 
Βέροια. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 
οπωσδήποτε με οποιοδήποτε αριθμό παρι-
σταμένων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που 
θα έχουν τακτοποιήσει μέχρι την ώρα έναρ-
ξης τις ταμειακές τους υποχρεώσεις: εξοφλώ-
ντας τη συνδρομή του 2018 (20€) και πλη-
ρώνοντας για τα προηγούμενα έτη συνολικό 
ποσόν 20€, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορ-

φωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου 

του Συλλόγου στην τριετία Ιουνίου 2015-Ιου-
νίου 2018.

2.Οικονομικός Απολογισμός.
3.Έγκριση ή μη των απολογισμών.
4.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  

για την επόμενη τριετία 2018-2021.
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 

νέας  Ελεγκτικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του 

Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση 
μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, τόσο 
στο διάλογο που θα αναπτυχθεί ,όσο   και 
στις αρχαιρεσίες , για να διαμορφώσουν  α-
πό κοινού το μέλλον του Οργανισμού της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών 
του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό 
έργο που επιτελείται, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη 
περίοδο, τόσο για τον τόπο μας όσο και για 
τα παιδιά σε κίνδυνο, που προστατεύουμε.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος    

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος  
 Η Γραμματέας

Βιργινία  Πατρίκα                                                                               

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου
Εκλογές για νέο Δ.Σ. στην 

«Πρωτοβουλία για το Παιδί»



Θέματα οδικής ασφάλειας σε επίπεδο Δήμου Νάουσας 
και βελτίωσης-ολοκλήρωσης υποδομών στην κατεύθυνση 
αυτή συζητήθηκαν σε συνάντηση του Δημάρχου Νίκου 
Κουτσογιάννη, με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών Γιώργο Δέδε και τον Βουλευτή και Πρόεδρο 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της 
Βουλής Γιώργο Ουρσουζίδη. 

Κατά τη συζήτηση συμφωνήθηκε από όλα τα μέρη:
-Η ανάγκη βελτίωσης των εσωτερικών δικτύων των Το-

πικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάουσας
-Η ανάγκη ολοκλήρωσης του ανισόπεδου κόμβου ει-

σόδου Νάουσας από τον κάθετο άξονα της Εγνατίας στο 
ύψος των Μονοσπίτων 

-Η ανάγκη ένταξης στον εθνικό σχεδιασμό και υλοποίη-
σης του έργου Πατρίδα-Εγνατία

-Η ανάγκη υλοποίησης προγράμματος οδικής ασφάλει-
ας στα σχολεία του Δήμου

Στο πλαίσιο των παραπάνω, συμφωνήθηκε να χορη-
γηθεί ποσό 1.400.000 ευρώ στον Δήμο Νάουσας για 
την αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση δρόμων των 
Τοπικών Κοινοτήτων. Σημειώνεται πως εγκρίθηκε ήδη η 
πρώτη φάση της χρηματοδότησης, ύψους 800.000 ευρώ  
(συνημμένη απόφαση του Υπουργείου), με την μελέτη 
του έργου να ολοκληρώνεται στο προσεχές διάστημα, με 
στόχο τη συντομότερη δυνατή δημοπράτηση του έργου.

Συμφωνήθηκε επίσης τριμερής συνάντηση μεταξύ 
Υπουργείου-Περιφέρειας-Δήμου για την αποσαφήνιση 
θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση του κάθετου 
άξονα της σύνδεσης με την Εγνατία οδό και εκδηλώσεις 
για την οδική ασφάλεια για τους μαθητές των σχολείων 
στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών. 

Σχετικά με την ανωτέρω εξέλιξη ο Γ.Γ. Υποδομών κ. 
Δέδες επεσήμανε:  «Τα έργα  αναβάθμισης των οδικών 
αξόνων αποτελούν προτεραιότητα, αφού σώζουν ζωές, 

ενώ παράλληλα εξοικονομούνται πόροι - από τον περιο-
ρισμό του κόστους θεραπείας των θυμάτων των τροχαίων 
– προς όφελος της κοινωνίας μας συνολικά».   

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νάουσας δήλωσε: 
«Παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας για βελτίωση 
των υποδομών μας και ενισχύουμε με νέα έργα το οδικό 
δίκτυο στις Τοπικές Κοινότητες, πέραν του 1 εκατομμυρίου 
για την αγροτική οδοποιία που πετύχαμε να εγγράψουμε 
στο ΕΣΠΑ.  Ό,τι λέμε το κάνουμε. Παραμένουμε επίσης 
αταλάντευτοι στην ολοκλήρωση της σύνδεσης του κάθε-
του άξονα με την Εγνατία, για λόγους οδικής ασφάλειας 
και βελτίωσης των συνθηκών μεταφοράς των προϊόντων 
μας», ευχαριστώντας ταυτόχρονα τον Γ.Γ. του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών κ. Δέδε και τον Βουλευτή και 
Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλει-
ας της Βουλής κ. Ουρσουζίδη για την πολύ εποικοδομητική 
συνεργασία.

Γράφει ο 
Τόπης  Αθανάσιος
Διαιτολόγος – 
Διατροφολόγος
MSc Education 
and Disability

Στη διάρκεια της εξετα-
στικής περιόδου, οι μαθητές 
πρέπει να εξασφαλίζουν το 
μέγιστο της απόδοσής τους 
. Σημαντικό ρόλο , στην ε-
πίτευξη  του στόχου αυτού, 
παίζει και η διατροφή. Η 
διατροφή υψηλής περιεκτι-
κότητας σε λιπαρές ουσίες 
είναι πιθανόν ότι μειώνει ορισμένες σημαντικές πνευματικές ικανότητες όπως η εκμάθηση 
νέων πραγμάτων και η μνήμη. Το γεγονός ότι η διατροφή πλούσια σε λιπαρά βλάπτει την 
υγεία είναι ήδη γνωστό. Η παχυσαρκία, οι καρδιακές και αγγειακές παθήσεις είναι μεταξύ των 
αρνητικών αποτελεσμάτων που συνεπάγεται μια τέτοια διατροφή.

Είναι γι΄ αυτούς τους λόγους που οι ειδικοί, γιατροί και διατροφολόγοι, συστήνουν μια 
διατροφή πλούσια σε λαχα-
νικά, φρούτα και ζυμαρικά 
ολικής αλέσεως σαν βάση 
για μια σωστή  και υγιή  δι-
ατροφή. Οι υδατάνθρακες 
που περιέχουν τα τρόφιμα 
αυτά αποτελούν καλύτερη 
πηγή ενέργειας παρά τα λι-
πίδια. 

Έτσι τα παιδιά θα πρέ-
πει να ξεκινούν τη μέρα 
τους με ένα πρωινό , πλού-
σιο σε υδατάνθρακες , την 
κύρια πηγή ενέργειας του 
εγκεφάλου , όπως γάλα με 
δημητριακά.

Επίσης , η κατανάλωση 
μικρών και συχνών γευμά-
των είναι απαραίτητη, γιατί 
τροφοδοτούν σταθερά τον 
οργανισμό με ενέργεια. Κα-
λό είναι να αποφεύγονται 
να λιπαρά γεύματα , γιατί 
απαιτούν χρόνο για την πέ-
ψη και προκαλούν υπνηλία. 

Στα ενδιάμεσα των γευ-
μάτων , μπορούν να κατα-
ναλώνουν φρούτα ή χυμούς 
, που είναι πλούσια σε υ-
δατάνθρακες , καθώς και 
λαχανικά που είναι φτωχά 
σε θερμίδες .

Ακόμη , καλό είναι να 
μην πίνουν πολλούς καφέ-
δες , γιατί προκαλούν υπερ-
διέγερση και εκνευρισμό και  
να αποφεύγουν την 
κατανάλωση αλκοόλ .   

Τέλος , θα πρέπει 
να πίνουν άφθονο νε-
ρό για τη σωστή λει-
τουργία του οργανι-
σμού. Το μήνυμα μας 
λοιπόν είναι ότι πρέ-
πει να μειώσουμε τις 
υπερβολικές λιπαρές 
ουσίες που συνήθως 
περιέχονται στη δια-
τροφή μας και να τις 
αντικαταστήσουμε με 
υδατάνθρακες που 
κατά προτίμηση να 
προέρχονται από λα-
χανικά, φρούτα, και ζυ-
μαρικά ολικής αλέσε-
ως. Με αυτό τον τρόπο 
κάνουμε μια καλή πρό-
ληψη για τον διαβήτη 
και ταυτόχρονα μπορεί 
να απομακρύνουμε το 
ενδεχόμενο μείωσης 
πνευματικών ικανοτή-
των όπως η μάθηση 
και η μνήμη.

                                     
Kαλή επιτυχία !!!
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Καλή επιτυχία στους 
μαθητές και δύναμη 

στους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς

      Αρχίζουν σήμερα Πέμπτη 7 Ιουνίου  οι Πανελλαδι-
κές εξετάσεις για τους μαθητές των  ΕΠΑΛ  και την αύριο 
Παρασκευή για τους μαθητές των ΓΕΛ.

      Το Δ.Σ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας συνιστά σε 
όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες ηρεμία, ψυχραιμία 
αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία στο 
δύσκολο αγώνα που δίνουν, καθώς αποτελεί έναν μόνο 
σταθμό στην πορεία τους για την κατάκτηση της γνώσης. 
Οι    εξετάσεις αυτές να γίνουν  η αφετηρία για άρτιες 
σπουδές και για δημιουργική επαγγελματική εξέλιξη, για 
προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση και για μόνιμη και 
ισχυρή σχέση  με την παιδεία και τη μόρφωση.

      Το Δ.Σ εύχεται σε όλους τους υποψήφιους καλή 
επιτυχία και δύναμη στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς 
που μοιράζονται το άγχος και τις αγωνίες τους!

Από το Δ.Σ 
του Συλλόγου

  Ο πρόεδρος   Ο  γραμματέας
Μητρητώνης Γιάννης    Τσίρης Γιώργος

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 
800.000 ευρώ για έργα 
οδοποιίας στις τοπικές

 κοινότητες του Δήμου Νάουσας



Στην πόλη  της  Θεσσαλονίκης  
πραγματοποιήθηκε ο Προκριμα-
τικός Αγώνας Βορείου Ελλάδος 

στην κατηγορία των Νεανίδων. Ο 
αγώνας πραγματοποιήθηκε στο Κλει-
στό  γυμναστήριο της  Μίκρας. Στον 
αγώνα συμμετείχαν 48 αθλήτριες ηλι-
κίας 2005-2004-2003 οι οποίες αγω-
νίστηκαν σε 4 προγράμματα στεφάνι, 
μπάλα κορύνες και κορδέλα.

ΟΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιαςσυμμετείχεστοναγώ-
ναμετην Κιάτση ΑικατερίνηΝεανίδα1ηχρονιάς .
ΗΑικατερίνηφανεράβελτιωμένηαπότηνπερσινή
χρονιά δουλεύοντας με υψηλέςπροδιαγραφές και
πολύωρες προπονήσεις κατάφερε να πραγματο-
ποιήσει εξαιρετική εμφάνιση στο πρόγραμμα της
στην μπάλακαι ναπάρει την2ηθέσηκαι τοαση-
μένιο μετάλλιο με 13.150 βαθμούς.Με καινούρια
προγράμματα και υψηλότερεςαπαιτήσεις κατάφερε

ναπαραμείνει στοΣύνθετοΑτομικόστην καλύτερη
8άδααποδεικνύονταςότιανήκειστιςκαλύτερεςΝεα-
νίδεςΒορείουΕλλάδος.Αξίζεινασημειωθείότιείναι
πολύδύσκολονακαταφέρειςαπότην1ηχρονιάτης
κατηγορίας να κατακτήσεις κάποια διάκριση καθώς
αγωνίζεσαι με μεγαλύτερες και πιο πεπειραμένες
αθλήτριες.Αυτό όμως δεν εμπόδισε την Κιάτση
Αικατερίνη στο να αποδείξει  το ταλέντο της . Στο
πρόγραμμα της κορδέλας κατάφερε νασυγκεντρώ-
σει 11.750βαθμούς και ναβρεθεί στην 8ηθέση, η
κορδέλαείναι τοκαινούριοόργανοπουαγωνίζονται
οι αθλήτριες της κατηγορίας  με αποτέλεσμα να
υπάρχειμιααπειρίαστηνπρώτηχρονιά.Συγκεντρώ-
νοντας 48.400 βαθμούς κατάφερε άνετα ναπιάσει
το όριοπρόκρισης για τοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα
Νεανίδων.

ΤοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαπραγματοποιήθηκε
στηνΑθήναστοκλειστόΓυμναστήριοΣοφίαΜπεφόν
με τη συμμετοχή 87 αθλητριών Ρυθμικής Γυμνα-
στικής.Ηαθλήτρια τουΦιλίππουάνοιξε τηναυλαία
τουΠρωταθλήματοςκαθώς αγωνίστηκετηνπρώτη
μέρα στον 1οΌμιλο με τον αριθμό  (1) .Φανερά
αγχωμένη για το λόγο αυτό, πραγματοποίησε το

πρόγραμμαστο στεφάνι με αστάθεια και
λάθη.Στοδεύτεροτης όργανομεμπάλα,
κατάφερε να ξαναβρεί τον εαυτό της και
να συγκεντρώσει 12.550 βαθμούς και να
περάσει στην8ηθέση καισταΤελικάΟρ-
γάνων τουΠρωταθλήματος.Με αυτό το
επίτευγμακατάφερενακερδίσειγιαπρώτη
φορά αθλήτρια1ηςχρονιάςΝεανίδααπό
τηνπόλητηςΒέροιαςεισιτήριογιαταΤελι-
κάΟργάνωνσεΠανελλήνιοΠρωτάθλημα.
Την δεύτερη μέρα αγωνίστηκε σε πρό-
γραμμαμεκορίνεςκαικορδέλαπραγματο-
ποιώνταςκάποιαλαθάκιαπουτηνάφησαν
εκτός8άδας

Τελειώνοντας τηναγωνιστική της  χρο-
νιά,   έδειξε το ταλέντο της  και με όπλο
τηνσταθερότητα της ,άφησεπολλές υπο-
σχέσειςγιατομέλλοντηςστοάθληματης
Ρυθμικής. Οι προπονητές-καθοδηγητές
αυτής  της επιτυχίας ηΜωυσιάδουΚατε-
ρίνα&οΜιχαήλΓκέρμανδήλωσανευχα-
ριστημένοιμετηναγωνιστικήτηςπρόοδο.

Οπρόεδρος του τμήματοςΠαπανώτας
Νικόλαοςδήλωσεπανευτυχήςγιατηνανο-
δικήπορεία τωναθλητριών του τμήματος
τουΦιλίππουμετάτοΧρυσόμετάλλιοτων
Γυναικών και το Χάλκινο της Πινακούδη
Ροδούλας  ήρθε ακόμα μια επιτυχία από
τηνΝεάνιδα του τμήματος  ΚιάτσηΑικα-
τερίνη,    αποδεικνύοντας για ακόμα μια
φορά  ότι η σωστή και ποιοτική δουλεία
φέρνειτακαλύτερααποτελέσματα.

Ένα συναρπα-
στικό παιχνίδι 
έλαβε χώρα την 

Τρίτη 5 Ιουνίου που 
κλείδωσε σε μεγάλο 
βαθμό  εκτος απροό-
πτου τις δυο πρώτες 
θέσεις του Β Ομίλου. 
Τα Παρταλια κέρδισαν 
με σκορ 62-53 τους 
Bad Boys και όπως 
οκά δείχνουν θα τερμα-
τίσουν πρώτοι.

Με λάθος πάσες και χώρις
λόγο άγχος παρουσιάστηκαν οι
πρωταθλητές που ανέκαμψαν
γρήγορα όταν σοβάρεψαν τα
πράγματακαικέρδισαντοναγώ-
να .Ο Γεωργοπουλος στο καλύτεροφετεινο
παιχνίδι ήταναρωγόςστη επίθεση, οΚωστο-
γλιδηςμε τονΕμμανουηλίδη ευστόχησαναπό
μέση απόσταση και ο Μπερσος ακόμα και
σήμερατρέχει!!!

Πολύ σκληροί για να πεθάνουν τα κακά
παιδιά του Μπακαλίδη που απόντων  των
ΔουλαλακαιΔομουτζη,κατάφεραννακοντρά-
ρουνσταίσιατουςαντιπάλους.Έναςκαταπλη-
κτικόςΣτικαςγιαέναακόμαπαιχνίδιέδειξεπτι
είναισεεξαιρετικήφόρμα,οιΜαυροκεφαλίδης
καιΠολυμερηςσκέπασαν τα καλάθια και μά-
ζεψαν αρκετά σκουπίδια, και ο Καπαγερίδης
πρόσφερε αρκετούς εύκολουςπόντους, αλλά
δενήτανόλααυτάαρκετάγιανααλλάξουντα
πράγματα.

ΠΑΡΤΑΛΙΑ: Κωστογλιδης 15(1),Μπερσος
2,Γεωργοπουλος12,Παππας5,Γκιλιοπουλος
4,Τσακίρης12(1),Εμμανουηλιδης12.

BADBOYS : Γώγος 3,Μαυροκεφαλίδης
16(1),Μπακαλιδης , Στικας 21(2), Καπαγερι-
δης8,Πολυμερης2,Λιακοπουλος3.

Καλεσμένοςέκπληξηστοντελικό
Εκμέρουςτηςοργανωτικήςεπιτροπήςτου

Νοσταλγία2018,είμαστεστηνευχάριστηθέση
να ανακοινώσουμε σε όλο τον φίλαθλο κό-
σμοτηςΗμαθίαςκαιόχιμόνο,ότικαλεσμένος
φέτοςστον τελικό του τουρνουάστις 23 Ιου-
νίου και ημέραΣάββατο θα είναι ο αξιότιμος
παλαίμαχοςΚαλαθοσφαιριστής,Προπονητής
Μπάσκετ,καιΠρώηνΥφυπουργόςαθλητισμού
,κύριοςΓιάννηςΙωαννιδης!

CMYK

10 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

CMYK

2ηθέσηηΚιάτσηΑικατερίνη
τουΦιλίππουστημπάλα

στουςΠροκριματικούςΡυθμικής
ΓυμναστικήςΝεανίδων

Στην τελική 8άδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ2018
Πρώτο φαβορί και πάλι τα Παρτάλια 
που κέρδισαν 62-53 τους Bad Boys
ΟΓιάννηςΙωαννίδηςεπίσημοςκαλεσμένος

στοντελικότουΤουρνουά



Η επιλογή ενός αθλήματος για ένα νέο 
παιδί, ιδιαίτερα όταν αυτό συμβαίνει 
για πρώτη φορά είναι πολύ σημαντική 

απόφαση και πολλές φορές καθοριστική για 
τη μετέπειτα αθλητική και προσωπική εξέ-
λιξη του ατόμου. Γνωρίζοντας το άγχος που 
βιώνουν οι γονείς όταν πρόκειται να πάρουν 
μια τέτοια απόφαση, κάθε χρόνο εδώ και 24 
χρόνια που υπάρχουμε, ανοίγουμε τις πόρτες 
και σας υποδεχομαστε για να γνωριστούμε 
μέσα από το παιχνίδι,αλλά και μέσα από 
κανονικές συνθήκες προπόνησης.

Έτσιλοιπόνοσαπαιδιά,γεννημενααπότο2005έως
το2012επιθυμούνναγνωρίσουντονδικόμαςκόσμοπο-
δοσφαιρου και τη λειτουργία της ομάδαςμας, μπορούν
να έρθουν στο γήπεδο Γεωργιανων κάθεΔευτέρα και
Τετάρτηκαιώρα17.00’.

Φορέστετιςφόρμεςσαςκαιελάτεναπαίξουμε!

CMYK
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Σε αναζήτηση προπονη-
τή βρίσκεται ο Διομή-
δης Άργους. Οι Λύκοι 

ψάχνουν τον αντικαταστάτη 
του Κώστα Δεληγιάννη, ο οποί-
ος για επαγγελματικούς λόγους, 
πρέπει να επιστρέψει στη 

Βέροια.

Ηδιοίκηση τηςομάδας τουΆργους έχει
προχωρήσει ήδησε διερευνητικές επαφές
μεΈλληνες τεχνικούς και αναμένεται εντός
των επόμενωνδυο εβδομάδων ναανακοι-
νωθείονέοςπροπονητήςπουθαοδηγήσει
τονΔιομήδηστηHandballPremier τηςσε-
ζόν2018/2019.

Το Άλσος Αγίου Νικολάου, είναι ένα 
πανελλήνιο τουριστικό κέντρο ανα-
ψυχής και διημέρευσης μόλις 3 χιλιό-

μετρα νοτιοδυτικά της ηρωικής πόλης της 
Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος στην 
καρδιά της Ημαθίας. Εξήντα στρέμματα πανέ-
μορφης γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του 
ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου, ποταμού 
της Αράπιτσας. Μοναδικό στην Ελλάδα το 
υπεραιωνόβιο άλσος πλατάνων εντυπωσιάζει 
τον επισκέπτη σε κάθε εποχή για την μεγαλο-
πρέπεια και τον όγκο του.

Εκεί ανάμεσαστο επιβλητικό τοπίο τουΑγίουΝικολάου
ξεπροβάλουν τα γήπεδα μπάσκετ του αθλητικού κέντρου
τουΑγίουΝικολάουΝάουσας.Ειδικάγιατηνδιεξαγωγήτου
τουρνουά basketΑγίουΝικολάουΝάουσας στο κεντρικό
γήπεδοπουπραγματοποιούνταιοιαγώνεςέχειτοποθετηθεί
ειδικόςτάπηταςκαιέχουνγίνειόλεςοιαπαραίτητεςεπιδιορ-
θώσειςγιατηνάψογηυλοποίησητωναγώνων.Δίπλαυπάρ-
χειτοβοηθητικόγήπεδομπάσκετόπουοιομάδεςαλλάκαι
οι επισκέπτεςθαμπορούν νααπολαύσουν τοπαιχνίδι κα-
θ΄ολητηνδιάρκειατου6ουτουρνουάbasketΑγίουΝικολάου
Νάουσας.Οι φίλοι του αθλήματος αλλά και οι λάτρεις της
φύσηςμπορούννααπολαύσουνταπαιχνίδιαπουθαπραγ-
ματοποιούνται τις απογευματινέςώρες από τις κερκίδες ή
απότατραπεζοκαθίσματατουαθλητικούκέντρουΝάουσας.

Ετοιμαζόμαστε... Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της
Νάουσαςξεκινά...

Αποχώρησε από τον Διομήδη
ο Βεροιώτης προπονητής

Κώστας Δεληγιάννης

Σεμαγευτικήτοποθεσίατοτουρνουά
basketΑγίουΝικολάουΝάουσας

Προκριματικοί
ρυθμικής

το
Σαββατοκύριακο
στηνΒέροια

ΤοΤμήμα Ρυθμικής Γυμναστικής τουΦιλίππου
Βέροιαςσαςκαλείστουςπροκριματικούςαγώνεςπου
θαπραγματοποιηθούν στηνπόλη μας, στο κλειστό
γυμναστήριοΦιλίππειοαπότοΣάββατο9Ιουνίουέως
τηνΚυριακή10Ιουνίου2018.

Κάλεσμα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας
ΣυνεχίζειμεΗλίαΣαπάνη

οΕδεσσαϊκός
ΣτοτιμόνιτουΕδεσσαϊκούθαβρίσκεταικαιτηνέασεζόν

οΈλληναςπροπονητής.Ανανέωσαντησυνεργασίατουςμε
τονΗλίαΣαπάνηοι«πράσινοι»,όπωςανακοινώθηκετηνΤε-
τάρτη(6/6).ΟΈλληναςτεχνικόςείχεεκφράσειτηνεπιθυμία
του,έσωτουliganews.grνασυνεχίσειμετηνομάδααπότην
Έδεσσα,κάτιπουτελικάσυνέβη.

Ησχετικήανακοίνωση:
«ΜΕΗΛΙΑΣΑΠΑΝΗΚΑΙΤΗΝΝΕΑΧΡΟΝΙΑ#SUCCESS

STORY#
Έχοντας ήδη βάλει τις βάσεις του θεμέλιου λίθου από

την περσινή χρονιά,ήρθε ηώρα να κλείσει και το τυπικό
ζήτηματηςανανεώσηςτουτεχνικούτωνΠρασίνων.ΟΗλίας
Σαπάνηςθασυνεχίσει ναπροσφέρει τις υπηρεσίες του και
ναπροπονεί την ομάδα τουΕδεσσαικού και την επόμενη
χρονιά.Στιςπρώτεςαποκλειστικέςδηλώσειςπουέκανεςστο
edessaikos.gr δήλωσε:»Μετάαπόσυζήτησηπου είχα χθες
μετουςανθρώπουςτηςομάδαςκαιτονπρόεδροσυζητήσα-
με για τονΕδεσσαϊκόπουθέλουμε ναδημιουργήσουμε και
γενικότερατουςστόχουςτηςομάδας.Αποτηνστιγμήπουυ-
πήρχεταύτισηαπόψεωνεκείτοοικονομικόκομμάτιήτανμια
υπόθεσηλίγωνλεπτών.Είμαιχαρούμενοςπουθασυνεχίσω
στοτιμόνιτηςομάδαςκαιθέλωναευχαριστήσωτηνδιοίκη-
σητηςομάδαςγιατηνεμπιστοσύνηστοπρόσωπομου»».
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Ο Τόνι Κάλβο για την επιστροφή 
του Άρη στη Super League 
και τον Πάκο Ερέρα. Τις ανα-

μνήσεις από την προ ετών θητεία του 
στον Άρη κατέθεσε μιλώντας στο 
Metropolis 95.5 ο Ισπανός άλλοτε 
ποδοσφαιριστής των «κιτρινόμαυ-
ρων» Τόνι Κάλβο, ο οποίος αναφέρ-
θηκε, επίσης, στην επιστροφή της 
ομάδας της Θεσσαλονίκης στη Super 
League αλλά και τον Πάκο Ερέρα.

ΑναλυτικάόσαείπεοΤόνιΚάλβοστοMetropolis
95.5:

Για το αν του λείπει οΆρης: «Πέρασα τέσσερα
φοβεράχρόνιαστονΆρη,ήτανφοβερήηατμόσφαι-
ρα.Ασφαλώςκαιμουλείπει».

Για το αν θα ήθελε να επιστρέψει: «Στοποδό-
σφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εγώ αυτό που
θέλω είναι νασυνεχίσωναπαίζωποδόσφαιρο.Δέ-
χομαιπολλάμηνύματααπόφίλους τουΆρη, όμως,
αυτόςπουπρέπει ναμου τηλεφωνήσει είναι οΘό-
δωροςΚαρυπίδης».

ΓιατηνπροοπτικήτουΆρηνααποκτήσειπαίκτες
απότηβ’ομάδατηςΜπαρτσελόνα:«Ηποιότητατων
παικτώνστηβ’ομάδατηςΜπαρτσελόναδεν ίδιαό-
πωςπαλιά.Παλιότεραυπήρχανπιοπολλοίποιοτικοί
παίκτες.Έστω κι έτσι, υπάρχουν 2-3παίκτεςπου
έχουν τιςπαραστάσεις και μπορούν ναανταποκρι-

θούν. Εφόσον οΠάκο
Ερέραέχεικαλήσχέση
με τον Ερνέστο Βαλ-
βέρδε μπορούν να έρ-
θουνπαίκτεςστονΆρη
που δεν χωρούν στην
α’ομάδατηςΜπαρτσε-
λόνα».

Για τον Πάκο Ερέ-
ρα: «Τον γνωρίζω όχι
όμωςπολύκαλά.Ητε-
λευταία καλή δουλειά
τουπου θυμάμαι ήταν
στηΛαςΠάλμας.Είναι
έναμεγάλοόνομαστην
ΙσπανίαοΕρέρα.Συζη-
τούσεμετηΛαςΠάλας
καιτηναπέρριψεγιανα
έρθει στονΆρη. Είναι
ένας ικανόςπροπονη-
τής».

Για το αν ήταν έκ-
πληξη γι’ αυτόν ο ερ-

χομός τουστονΆρη: «Δεν μουπροκαλεί έκπληξη.
Ότανλειτουργείςγιαπολλάχρόνιασεένασυγκεκρι-
μένοπεριβάλλονπολλέςφορές νιώθεις τηνανάγκη
ναανακαλύψειςένανέοσυναίσθημα.Θατουαρέσει
στονΆρη,θανιώσεισανστοσπίτιτου».

Για τονστόχοπουπρέπειναβάλειοΆρηςστην
επιστροφήτουστηSuperLeague:«Ξέρωότιοιοπα-
δοίθέλουντίτλους,ΚύπελλοκαιΕυρώπηόμωςείναι
ηπρώτηχρονιάμετάαπότέσσεραδύσκολαχρόνια.
Χρειάζεται υπομονή.Καταλαβαίνω τον κόσμο, έχει
ανυπομονησία,όμως,ηομάδαπρέπειναπάειβήμα
βήμαγιαναχτίσεικάτιαπότηναρχή».

ΓιατιςστιγμέςπουθυμάταιαπότονΆρη:«Είναι
πολλές.Θυμάμαι τους δύο τελικούςπου, βεβαίως,
χάσαμε.Επίσης,ταντέρμπιμετονΠΑΟΚσταοποία
ηατμόσφαιραήτανμοναδική».

Γιατοανθεωρείπωςστουςδύοτελικούςοιπαί-
κτες τουΆρηαδίκησαν τουςεαυτούς τους:«Για τον
πρώτο τελικό δενπιστεύωότι παίξαμε άσχημα.Ο
Ολυμπιακόςείχεπολύκαλήομάδα.ΜετονΠαναθη-
ναϊκόαξίζαμενατοπάρουμεμεβάσητηναπόδοσή
μας στο α’ μέρος.Μπορούσαμε να βάλουμε 1-2
γκολ.Ήτανησυνέχειαμιαςκαλήςχρονιάς.Είναιμια
διαφορετικήιστορίαοδεύτεροςτελικόςμετονΠανα-
θηναϊκό».

ΓιατονκόσμοτουΆρη:«Είμαισίγουροςπωςθα
υποστηρίξειτηνομάδα.Πρέπειναέχειυπομονή».

Για το δικό του μέλλον: «Μετά τη Βέροια είχα
προτάσεις, όμως, δενήμουνσίγουρος.Τώρακάνω
προπόνηση με ισπανικές ομάδες καιπεριμένω τις
επόμενεςπροτάσεις».

Η εγγραφή με την συνδρομή για 
το 2018 ανέρχεται στο ποσό 
των 20,00 ευρώ. Οι ταμεια-

κώς τακτοποιημένοι θα έχουν δικαί-
ωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Όσοι 
επιθυμούν να συνδράμουν μπορούν 
να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 
με τους κ.κ.:

ΣακαλήςΜιχάλης6944509947
ΚουτσιώνηςΓιώργος6944297106
ΤσιμόπουλοςΚώστας6972606037
ΑράβαςΓιώργος6974583951
ΓαλανομάτηςΒύλλης6973777747
ΙωαννίδηςΓιάννης6972015351
ΑσλάνογλουΚώστας6974011111
ΔιαμάντηςΣτέργιος6995297839
ΑράβαςΒασίλης6973034365

Τόνι Κάλβο

«Θανιώσεισανστοσπίτιτου
οΠάκοΕρέρα»

Συνεχίζονται οι προεγγραφές
στον ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ

Ο υφυπουργός αθλητισμού, 
Γιώργος Βασιλειάδης, θα 
έχει ίσως την κρισιμότερη 

συνάντηση του καλοκαιριού με τους 
ξένους αξιωματούχους για το θέμα 
της αναδιάρθρωσης στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Ποια είναι τα σενάρια, 
τι θα τους πει. Η αναδιάρθρωση στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο από την αγω-
νιστική περίοδο 2019-20 θα είναι ένα 
από τα βασικά θέματα συζήτησης 
στην συνάντηση που θα έχει ο Γιώρ-
γος Βασιλειάδης, με εκπροσώπους 
της UEFΑ, μεταξύ αυτών και τον διευ-
θυντή ομοσπονδιών της ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας, τον Ζόραν Λάκοβιτς.

Ουφυπουργόςαθλητισμούέχειπάρειτηνκατά-
στασηεπ’ώμου,απότηστιγμήπουέχει εξασφα-
λίσειμεγάλομέροςτηςχρηματοδότησηςμέσωτης
ΕΡΤπουμπαίνειστο τηλεοπτικόπαιχνίδικαιαπό
τηστιγμήπουδενυπάρχειουσιαστικήαντιπρότα-
σηαπό τουςυπόλοιπουςαρμόδιουςφορείς,προ-
χωράτοπλάνοπουέχειεκπονήσει.

Για το λόγο αυτό, θα αναλύσει το σχέδιό του
στους ξένουςαξιωματούχους, θαακούσει τη δική
τους άποψη και θα αποσαφηνιστεί το τι θα γίνει
από ‘δωκαιπέρα.ΟΒασιλειάδηςθέλει λιγότερες
ομάδεςαπό τηναγωνιστικήπερίοδο2019-20 (10
ομάδεςείναιτοιδεατόσύμφωναμετονίδιο),γνω-
ρίζει όμως ότι υπάρχουν αντίθετεςφωνές και εν-
στάσεις.Δεναποκλείεταιναυπάρξουνομάδεςπου
ναπροσπαθήσουν να μπλοκάρουν την αναδιάρ-
θρωση,γι’αυτόκαιθέλειναακούσειτιθατουπουν
οι ξένοι.Η επόμενησεζόνθα είναιμεταβατικήκαι
θαγίνεικουβένταγιατοτιπρωτάθλημαθαέχουμε
τηναγωνιστικήπερίοδο2018-19.Το ένασενάριο
είναιαυτόμετις20ομάδεςκαιτουςομίλουςκαιτο
άλλομε16ομάδες,όπουθαθαπέσουνακόμακαι
οιμισές,ώστεμετιςδυοπουθαανέβουναπότη
Football League, ναφτάσουμεστις δέκαπου θα
απαρτίζουντημεγάληκατηγορίατησεζόν2019-20.
Όλα είναι υπόσυζήτηση και διαπραγμάτευση, γι’
αυτόκαιησημερινήσυνάντησηίσωςείναιηκρισι-
μότερη του καλοκαιριού για τομέλλον του ελληνι-
κούποδοσφαίρου.

Η κουβέντα θα αφορά όλα τα ζητήματα, όχι
μόνο την αναδιάρθρωση, γι’ αυτό και είναι πολύ
σημαντική.Ηπαρουσία του κ.Λάκοβιτςφανερώ-
νει ότι για τηνUEFAείναισοβαρό τοθέμακαι θα
εκφράσειτιςδικέςτηςαπόψειςγιατοτιθεωρείσω-
στόενόψειτηςνέαςχρονιάςκαιόχιμόνο!

Πρότασητουυφυπουργού
αθλητισμούΓ.Βασιλειάδηγιαδέκα

ομάδεςστηνUEFA

Στο κατάμεστοΡέντη οΟλυμπιακός/Ξυνή ολο-
κλήρωσε την ανατροπή επί τηςΑΕΚ και σήκωσε
τοπρώτοπρωτάθλημα της ιστορίας του με 24-23.
Σύρραξημεταξύτωνπαικτώνλίγοπριντοτέλοςτου
αγώνα.

Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα κατάφερε την
ανατροπήαφού ήταν με τηνπλάτηστον τοίχο και
2-0 και τελικάπήρε τον τίτλο.Αυτό είναι τοπρώτο
ιστορικό για τονΟλυμπιακό/όμιλοΞυνήπουφτάνει
στηνκατάκτηση τουνταμπλαφούείχεπροηγηθείη
κατάκτησητουκυπέλλουστηνΓλυφάδα.

ΗΑΕΚστο δεύτερο ημίχρονοπραγματοποίησε
σπουδαία εμφάνιση.Η ομάδα τουΝίκου Γραμμα-
τικού με τον Ραντούλοβιτς να κατεβάζει ρολά σε
πολλέςπεριπτώσεις κατάφερε ναμειώσεισε 22-21
τέσσεραλεπτάπριντοτέλος.Τοπέναλτιόμωςπου
μετέτρεψεσεγκολοΤζηράςκαιτοεπιθετικόφάουλ
πουχρεώθηκεοΛόκκενστην επόμενηφάση ξεσή-
κωσαντονπάγκοτηςΈνωσης.

ΣτοτελευταίολεπτότουαγώνατογκολτουΒαμ-
βακάπουδιαμόρφωσεκαιτο24-22έγινεηαφορμή
για να ανάψουν τα αίματα μεταξύ τωνπαικτών.Ο
παίκτηςτηςΑΕΚμάρκαρεέντονατονΤζηρά,οιδύο
παίκτες είχαν έντονη λογομαχία μεταξύ τους και οι

παίκτες τωνδύο ομάδων έγιναν ένα κουβάρι.Τελι-
κώςαποβλήθηκανμε κόκκινες κάρτες οΒαμβακάς
καιοΚρητικός.

Πρώτοςσκόρεργια τονΟλυμπιακόοΤζηράςμε
δέκατέρματα.

ΟΚώσταςΤσιλιμπάρης ήταν το πρόσωπο του
πρώτου ημιχρόνου για τονΟλυμπιακό/όμιλοΞυνή.
Ο έμπειρος τερματοφύλακας κατέβασε ρολά στο
πρώτομισότουαγώνα,απέκρουσεπέναλτικαιέδω-
σετηνκατάλληληώθησηστουςσυμπαίκτεςτουστην
επίθεση.

ΗΑΕΚήτανεκείνηπουμπήκεμεφόραστοπαι-
χνίδι αλλά οι γηπεδούχοι πήρε τον έλεγχο και το
προβάδισμαγιαπρώτηφορά(4-3)μετονΤζηράστο
14ολεπτό.ΣτοεπόμενοδεκάλεπτοοΟλυμπιακόςέ-
δειχνεαφηνιασμένοςκαιμεσερίγκολαπόΣτούμπη,
Αλβανό,ΣανίκηκαιΤζηράέφτασεστο10-3μέσασε
αποθέωση.

ΗΑΕΚ έδειξε σημάδια αντίδρασης με δύοσερί
γκολτουΛόκκενκατάφερεναμειώσει.Ηομάδατου
ΝίκουΓραμματικούόμωςείχεπροβλήματασεάμυνα
καικυκλοφορίακαιοιγηπεδούχοιμεγκολτουΣτού-
μπηδιαμόρφωσαντο13-7πουήτανκαιτοσκορτου
πρώτουημιχρόνου.

HandballPremiere
Μετά το Κύπελλο κατέκτησε και το Πρωτάθλημα

Ολυμπιακός-ΑΕΚ24-23
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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

«Πάμε μια βόλτα…» 
στους αρχαιολογικούς 
χώρους και τα μνημεία 
του Δήμου Νάουσας

Π ε ρ ι ή γ η σ η 
στους αρχαιολο-
γικούς χώρους 
και τα μνημεία 
του Δήμου Η-
ρωικής πόλης 
Νάουσας, με τη 
συνοδε ία  αρ -
χαιολόγου της 
ΕΦΑ Ημαθίας,  
διοργανώνει η 
Δημοτική Κοινό-
τητα Νάουσας 
την Κυριακή 10 
Ιουνίου 2018 και 
ώρα 11 π.μ. 

Ό π ω ς  υ -
πογραμμίζει η 
πρόεδρός της κ. 
Σοφία Καλπαξίδου, «στόχος μας είναι η γνωριμία με τις 
αρχαιότητες της περιοχής μας».

Η μεταφορά θα γίνει με αστικό λεωφορείο δωρεάν, 
προσφορά του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Νάουσας. Όσοι 
επιθυμούν μπορούν ν’ ακολουθήσουν με τα δικά τους 
αυτοκίνητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στους 
μακεδονικούς τάφους Κρίσεως, Ανθεμίων και Αθλητών, 
καθώς και στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας και τη σχολή Αρι-
στοτέλους.

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.

Μαθητική επίδειξη  πιάνου 
στην «Εστία Μουσών»

Την ετήσια μαθητική επίδειξη των τάξεων 
πιάνου των καθηγητριών Ρίτας Μισοκεφάλου 
και Ελένης Κολιάδη, παρουσιάζει το Δημοτικό 
Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών», την Κυριακή 
10 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.30π.μ. στην αίθου-
σα εκδηλώσεων Κων/νου Μπασιακούλη της 
Εστίας Μουσών.

Συμμετέχουν οι παρακάτω μαθητές και μα-
θήτριες:

Δροσιά Ανθοπούλου, Ματίνα Ανθοπούλου, 
Τάνια Ανθοπούλου,  Αγγελική Βλάχου, Πανα-
γιώτης Βογιατζής, Δαναή Βοδενλή, Ευαγγελία 
Γαλανού,  Μαρία Γεωργιάδου, 

Νένα Δημητριάδου, Ζωή Λίτου, Υβόννη Λί-
του, Βέρα Μόσχου,  Έκτορας Ντενίζ Μπαλ, 
Θεανώ Μπίλη, Αναστάσης Μπίλης, Αλέξανδρος 
Ορδουλίδης, Άγγελος Πράπας, 

Δημήτρης Ράκκας, Μαρία Σαρηγιάννη, Δάφνη Σταματοπούλου, Μαίρη Σωτηροπού-
λου, Γερασιμίνα Ταμπουρατζή, Παναγιώτης Ταούλας, Ευθαλία Τρύφων, Εβίτα Τσιαμού-
λου. 

Η είσοδος  είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ  ΚΥΡΙΩΝ  ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1905

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγαθοεργού Αδελφότη-
τας Κυριών Νάουσας ευχαριστεί θερμά όλους  όσους  
συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της  Φιλανθρωπι-
κής- Καλλιτεχνικής  εκδήλωσης   “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ” . Ειδικότερα ευχαριστούμε:

Τον Δήμαρχο της πόλεως μας κ. Νίκο Κουτσογιάννη  
που στάθηκε από την πρώτη στιγμή αρωγός και ενεργός 
συμπαραστάτης στη όλη προσπάθειά μας και μας στήρι-
ξε οικονομικά.

Τον Αντιδήμαρχο πολιτισμού κ. Σταύρο  Βαλσαμίδη 
για τo έκδηλο  ενδιαφέρον του. 

Τον Διευθυντή του Ωδείου Αριστοτέλης κ. Παναγιώτη Πα-
παδόπουλο που  οραματίστηκε  την καλλιτεχνική   εκδήλωση.  

Τους  μουσικούς  : Ηρακλή  Ζάκκα, Νεοκλή  Νεοφυ-
τίδη   και  Μάγδα Πένσου   για τις αξέχαστες μουσικές  
στιγμές που μας χάρισαν  και την αγάπη τους στην κοι-
νωνική αλληλεγγύη. 

Τον κόσμο της Νάουσας που ανταποκρίθηκε στο κά-
λεσμά μας και συμπαραστάθηκε στο έργο μας. 

Τους χορηγούς μας για την άμεση και πρόθυμη αντα-
πόκρισή τους  για οικονομική στήριξη αναγνωρίζοντας το 
βαρυσήμαντο έργο του Συλλόγου μας.

Το ανθοπωλείο «Χρήστος Σιάτρης» για τον στολισμό 
της αίθουσας. Τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο του τό-
που μας που πάντοτε προβάλλει το έργο μας.

Καθένα από όλους τους παραπάνω που έβαλε το 
μικρό λιθαράκι του για την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών Νάουσας με  σε-
βασμό  και  πίστη στο έργο της  φιλανθρωπίας συνεχίζει 
τον όμορφο και δύσκολο  δρόμο της.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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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

Ο Υπουργός Εσωτερικών, 
Πάνος Σκουρλέτης, συνα-
ντήθηκε χθες Τετάρτη, 6 

Ιουνίου 2018, με εκπροσώπους του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τους 
επικεφαλής των παρατάξεων της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ), παρουσία του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Εσω-
τερικών, Κώστα Πουλάκη και του 
Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού, 
Δημοσθένη Παπασταμόπουλου.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο υπουργόςΕ-
σωτερικών δήλωσε στους εκπροσώπους των
Μέσωνενημέρωσης:

«Καλέσαμε στo υπουργείο Εσωτερικών την
ΚΕΔΕ,γιαναμαςκαταθέσει -εάντοκρίνεικαιη

ίδιασκόπιμο- τιςπροτάσεις της, καθώςπιαβα-
δίζουμεστην τελευταίαφάση της διαβούλευσης,
του «Κλεισθένη 1». Και μόνο το γεγονός ότι η
ΚΕΔΕανταποκρίθηκεσε αυτή τηνπρόσκληση,
θέλωναπιστεύωότι αποτελεί αποτέλεσμαδεύ-
τερωνκαιπιοώριμωνσκέψεωνκαιαπότηνπρο-
ηγούμενηφάση τωνκαταγγελιών ναπάμε έστω
καιτώραστοδιάλογο.

Κατατέθηκε και έναπόρισμα εκ μέρους της
ΚΕΔΕ,τοοποίοθατομελετήσουμε.Εμείςμέχρι
την τελευταία στιγμή είμαστε ανοιχτοί σε δημι-
ουργικές και γόνιμες προτάσεις. Βεβαίως την
ίδιαώραπου κατατέθηκε αυτό τοπόρισμασυ-
γκεκριμένωνπροτάσεωναπό τηνΚΕΔΕ, υπήρ-
ξαν για άλλη μία φορά τοποθετήσεις πλήρως
απορριπτικές.Αυτήτηναντιφατικήστάσηθατην
κρίνει ο κόσμος τηςΑυτοδιοίκησης.Εμείς μέχρι
τηντελευταίαστιγμήθασυζητάμε,έχονταςόμως
αποσαφηνίσει ότι βάση της συζήτησης είναι το
συγκεκριμένονομοσχέδιοκαιεπειδήφαντάζομαι
ότι θαμε ρωτήσετε, σας λέω εκ τωνπροτέρων

ότι για εμάς, η υπόθεση της απλής αναλογικής
είναιαδιαπραγμάτευτη.

Καθώςέχουμεκλείσειέναμεγάλοκύκλοεπα-
φώνμεαιρετούς,έχωκαταγράψειγόνιμεςπαρα-
τηρήσεις,πολλές απόαυτές ήδη έχουν αρχίσει
να ενσωματώνονται στο υπό συζήτηση νομο-
σχέδιοκαιόπωςσαςείπαμέχριτελευταίαστιγμή
-αυτόείναιτονόηματουδιαλόγου-τέτοιουείδους
γόνιμεςπαρατηρήσειςθατιςυιοθετούμε.Γιαπα-
ράδειγμαθαξανασκεφτούμε -διότιθεωρούμεότι
παρουσιάζειπολλάλειτουργικάπροβλήματα- να
περάσειηυπηρεσία τουΠρασίνουστιςανταπο-
δοτικές υπηρεσίες.Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν
οιπροϋποθέσεις για να εφαρμοστεί σε όλη την
Ελλάδα, άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Την
επόμενη εβδομάδα θα έχετε στα χέρια σας το
πλήρεςκείμενο.Σαςθυμίζωότιαυτήησυζήτηση
δενξεκίνησεστις27Απριλίουόταντοτελικόνο-
μοσχέδιο δόθηκεσε δημόσια διαβούλευση, έχει
ξεκινήσειεδώκαιδύοχρόνια».

ΣυνάντησητουΥπουργούΕσωτερικών
μετηνΚΕΔΕγιατον«Κλεισθένη»

Φαρμακεία
Πέμπτη 7-6-2018

13:30-17:30ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19
(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)
23310-66755

21:00-01:00+διαν.ΜΠΑ-
ΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ-
ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ
23310-29759



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙοροφοδια-

μέρισμα110τ.μ.καθαρά
στη Νάουσα, Νικομη-
δείας 4στον 2ο όροφο.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937
111143.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ. στην οδόΚεντρικής
της Βέροιας, δίπλα στο
Επιμελητήριο, μεπατάρι
30 τ.μ., αυτόνομη θέρ-
μανσηκαιθέσηπάρκιγκ.
Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-

φι 11 στρ. χωρίς δέν-
δρα,  ποτ ιστ ικό,  στη
Νικομήδεια. Τηλ.: 6983
853016.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5 στρ., στο Λουτρό
Ημαθίας, ποτιστικό, σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργια-
νοί πωλείται οικόπεδο
2 στρ., σε πολύωραία
περιοχή, μόνο 42.000
ευρώ. Υπάρχει περί-
φραξη με τοίχο στο μι-
σό,ωραίαθέα,άφθονο
πόσιμο νερό και ευφο-
ρότατο έδαφος. Τηλ.:
6934662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΠΑΓΟΥ,Β. Ιωαννί-
δη10, ενοικιάζεταιδιαμέ-
ρισμα80τ.μ.,2οςόρ.,με
ωρομετρητές,ημιυπαίθριο
χώρο,μπαλκόνιαγύρω-γύ-
ρω.Τηλ.:6945049079&
2331022684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέραστηνΠλατείαΩ-
ρολογίου τηςΒέροιαςμε
ατομική θέρμανση.Τηλ.:

6982847385.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ε-

νοικιάζεται κατάστημα
100 τ.μ. με υπόγειο με
W.C.Τηλ.:6974238098.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρα-
φείο 20 τ.μ.,Μητροπό-
λεως&Λουτρού 1, 3ος
όροφος. Τηλ.:  6972
913703.
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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-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή.Τηλ.: 6944
764477&2331027796.
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Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
μαγαζί στον κεντρικό
δρόμο του Πλαταμώ-
να 60 τ.μ. και 30 τ.μ.
πατάρι. Τιμή ενοικίου
450 ευρώ.Τηλ.: 6973
736714.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητείται
άνδρας ή γυναίκα ηλι-
κίας 25-40 ετών για να
εργαστείωςυπάλληλος
γραφείου. Προϋποθέ-
σεις (μεταφορικό μέσο,
Αγγλικά, χρήση υπολο-
γιστή).Ώρες επικοινωνί-
αςΔευτέρα-Παρασκευή
από 19.00-21.00. Τηλ.
επικο ινωνίας:  6984
646358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
σαλάτεςσε ταβέρναγια
μόνιμη εργασία. Τηλ.:
6979808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
για καφέ στηνΠατρίδα
για απογευματινή εργα-
σία.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
σε εταιρεία εμπορίας
τροφίμων με εμπειρία
στηνπώληση τροφίμων
(πχαλλαντικά, αλοιφές,
τυροκομικά κ.α.) στο
HO.RE.CA, στους νο-
μούς Ημαθίας, Πέλλας
και Πιερίας.Αποστολή
βιογραφικών στο email
sta-afoi@otenet.gr και
στοfax2331022166.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπια
Γημε έδρα τηνΑλεξάν-
δρειααναζητά για το υ-
ποκατάστημα της στο
Διαβατο γεοπονο ή τε-
χνολογογεοπονογιαερ-
γασίαμε εμπειρίαστην
διαχείριση αγροτικών
προϊόντων και την συ-
ντήρησητουςσεψυγεία.
Τηλ:2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
για εργαστήριο κρεά-
των.Τηλ.:6984472747
κ.Γιώργος.

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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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ε-
ταιρια με έδρα την Πάτρα

ΖΗΤΑ1άτομο για το τμήμα
πωλήσεωνμεάριστηγνώση

ΑγγλικώνκαιΗ/Υκαιηλικία
μέχρι 35 ετών, δυνατότη-
τα για ταξίδια και δίπλωμα
οδήγησης για στελέχωση
υποκαταστήματός της στη
Βέροια.Αποστολή βιογρα-
φικών:info@olimpias.gr.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με

όρεξη, υπομονή και αγάπη,
αναλαμβάνειτηφύλαξηκαιτη
δημιουργικήαπασχόλησητων
παιδιώνσαςκαθώςκαιτηνανά-
πτυξητωνδεξιοτήτωντους.Τηλ.
επικοινωνίας:6973674030.

ΕΜΠΕΙΡΗ βρεφονηπια-
γωγόςαναλαμβάνει τηνφύ-
λαξηπαιδιώνκαιτηδημιουρ-
γικήαπασχόλησή τους.Τηλ.:
6987180655.Τιμέςπροσιτές.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητάει
εργασίαγιαοικιακήβοηθός
και για φύλαξη ηλικιωμέ-
νων. Τηλ.: 6972 603154 &
6984722760.

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€.
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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

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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ΚΥΡΙΑπροσφέρειεργασίακα-
θαρισμούσπιτιών καθώςφροντί-
δα μικρώνπαιδιών και ηλικιωμέ-
νων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις και
κηπουρικής ζητά ανάλογη εργα-
σία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε 24ωρη βάση.Τηλ.: 6993
678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  έπ ιπλα  σ ε

άριστη κατάσταση σε εκπλη-
κτική τιμή: -Τραπεζαρία με έξι
(6) καρέκλες, από ξύλο οξιάς,
χρώμα κερασι, τιμή 260 ευρώ.
-Τριθέσιος και διθέσιος κανα-
πές χώμα μωβ τμή 150 ευρώ.
-Κρεβάτι μονό με το στρώμα.
Τιμήευκαιρίαςγιαόλα400ευ-
ρώ.Πληρ.τηλ.:6973777747.

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.



19ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι
ΒΕΒΕσεάσπροχρώμα,με
στρώμα και υφασματάκια
προστατευτικά, σχεδόν α-
χρησιμοποίητο.Τιμή ευκαιρί-
ας150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977
430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητά-

εικυρίαμεσκοπότογάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση.Τηλ.: 6984
040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-

ος 50 ετών ψάχνει εμφα-
νίσιμη κυρία ως 50 ετών
για γνωριμία. Τηλ.: 6972
371446.

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



Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ανακοινώνεται ότι ξεκινούν στους ορυζώνες της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι 
από αέρος ψεκαστικές επεμβάσεις για την καταπολέμηση των προνυμφών κουνουπιών, την Κυριακή 10 Ιουνί-
ου 2018, από τις 05.30 το πρωί ως 10.30 το πρωί. 

Οι αεροψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης 
Κουνουπιών που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την προστασία της δημόσιας γγείας 
των πολιτών και τη μείωση της όχλησης από τα κουνούπια.

Οι ψεκασμοί θα διενεργούνται από την ανάδοχο εταιρία του έργου, η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, 
τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και αυξημένη εμπειρία σε τέτοιου είδους εφαρμογές. 

Οι δράσεις θα επιβλέπονται από επιστήμονες και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, θα γίνονται σε χαμηλό ύψος και μόνο πάνω από τους ορυζώνες, ενώ θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα 
σκευάσματα, για το οποία έχει δοθεί η προβλεπόμενη άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο.

Επιβάλλεται η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού από τους τοπικούς φορείς και αρχές, καθώς και η λήψη 
μέτρων, ώστε να αποκλειστεί η παρουσία πολιτών 
εντός των ορυζοκαλλιεργειών κατά τη διενέργεια των 
ψεκασμών.
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P Μπαίνουν και άλλοι ωραί-
οι στην πολιτική, όπως ο Ισπανός 
πρωθυπουργός. Και δεν έχω καμία 
όρεξη γαμώτο…

P Το μόνο που μας σώσει με τον 
Πέτρο Σάντσεθ είναι ότι δεν μπορεί να 
πει το «σίγμα» όπως εμείς.

P Α ναι! Στα μειονεκτήματά 
του και το ότι είναι σοσιαλιστής. Εί-
ναι ντεμοντέ φέτος στις παραλίες.

P Εδώ και δύο χρόνια οι λουόμε-
νες ψάχνουν φλαμίνγκο, όχι φλαμέγκο.

P «Είναι σαν τα λουκάνικα! Κα-
λύτερα μην ξέρεις τι έχουν μέσα» 
είπε για τις επαφές με Τραμπ ο Μα-
κρόν. Τέτοια να λέει και δεν θα πάει επί 
μακρόν.

P Ξεκίνησε το τείχος με το Μεξι-
κό ο Αμερικάνος πρόεδρος. Ευτυχώς ο 
Πεπίτο Γκονζάλες πέρασε νωρίς.

P Ένα μόλις γράμμα η διαφο-
ρά μεταξύ borders και bordels.

P Βλέπετε σε κάποιες περιπτώ-
σεις το θέμα με το λουκάνικο δεν εί-
ναι η σύνθεση, αλλά το μέγεθος και η 
σκληρότητα.

P Κατά τα λοιπά επιστημο-
νικά. Η διάρκεια της μέρας στη Γη 
μεγαλώνει συνεχώς. Να γιατί δεν 
μπορώ να ξυπνήσω το πρωί.

P Σε περίπου 200 εκατομμύρια 
χρόνια, λέει, το 24ωρο θα έχει γίνει 
25ωρο. Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες.

P Δηλαδή σε 200 εκατ. χρόνια 
πόσο ακριβώς θα είναι 17 ώρες δια-
πραγμάτευση;

P Η αλλαγή στη χρονική διάρ-
κεια της μέρας οφείλεται κυρίως στο 
ότι όσο περνάνε τα χρόνια η Σελήνη 
απομακρύνεται από τον πλανήτη μας. 
Έχει δει κι έχει δει η δύσμοιρη.

P Σήμερα το φεγγάρι απομα-
κρύνεται από τη Γη με ρυθμό 3,82 
εκατοστών τον χρόνο. Αστείο πο-
σό. Τόση σκόνη έχουμε εμείς πάνω 
στην τηλεόραση.

P Νέα ευρήματα ύπαρξης ζωής 

στον Άρη αναμένεται να ανακοινώσει 
σήμερα η NASA. Πήρε πάνω του από 
τότε που ανέβηκε στη σούπερ λίγκα.

P Προς το παρόν οι επιστήμο-
νες εμφανίζονται λακωνικοί. Καμία 
σχέση με τους σύγχρονους Λάκωνες 
που δεν βάζουν γλώσσα μέσα.

P Και:

Ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και έ-
νας Έλληνας είναι σε μια υπερατλαντι-
κή πτήση.  Αφού ήπιαν μερικά ποτά,  
άρχισαν να κουβεντιάζουν για προσω-
πικά θέματα.

-Χτες το βράδυ έκανα έρωτα στη 
γυναίκα μου τέσσερις φορές, είπε ο 
Γερμανός. Και το πρωί μού έκανε υπέ-
ροχο πρωινό  και μου είπε πόσο πολύ 

με λατρεύει.
-Χα! Εγώ έξι φορές, απαντά ο Ιτα-

λός. Και το πρωί αφού μου έκανε ένα 
υπέροχο μπρέκφαστ, μου είπε ότι ποτέ 
δεν θα μπορέσει να αγαπήσει άλλον 
άντρα στη ζωή της.

Ο Έλληνας είχε μείνει σιωπηλός και 
έτσι ο Γερμανός γύρισε με ύφος και τον 
ρώτησε:

-Και εσύ, πόσες φορές έκανες έρω-
τα στη γυναίκα σου χτες το βράδυ;

-Μία! απαντά ο Έλληνας.
Γερμανός και Ιταλός άρχισαν να γε-

λάνε ειρωνικά.
-Χα χα χα, μόνο μία; Και τι σου είπε 

σήμερα το πρωί;
-Μη σταματάς αγάπη μου! Χώρια 

που δεν πρόλαβε να μου κάνει και 
πρωινό!

Κ.Π.

Ξεκινούν στους ορυζώνες της Κεντρικής Μακεδονίας 
αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών
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