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Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας

Εξαρθρώθηκε συμμορία 
που ενέχεται 

σε 19 διαρρήξεις 
επιχειρήσεων και οικιών  

-Αφαιρούσε κυρίως χρήματα, 
κοσμήματα, ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές
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και την κοροϊδία 
της κυβέρνησης 

Τσίπρα»

«Η λάσπη και οι 
μεθοδεύσεις 

δεν διασώζουν τους 
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Τζιπ έπεσε 
πάνω σε τρία 
αυτοκίνητα 

και σε βάρκα
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Απαραίτητα “λίφτιγκ”
στους πεζοδρόμους

  Με την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης 
ανακατασκευής του πεζοδρόμου στο εμπορικό 
κέντρο της Βέροιας, έρχονται για μια ακόμη φορά 
στην επιφάνεια τα προβλήματα αισθητικής και 
λειτουργικότητας στο κέντρο της πόλης. Έχουμε 
αναφερθεί πολλές φορές, για κακοτεχνίες και άστοχες 
παρεμβάσεις που έχουν κάνει την Βέροια λιγότερο 
όμορφη (λίαν επιεικώς) και λιγότερο φιλική. Η 
συγκεκριμένη παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη και 
την ζητούν καιρό και οι έμποροι, αφού το οδόστρωμα 
είναι σε κακή κατάσταση. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα 
να είναι το προσδοκώμενο, γιατί πλέον οι ευκαιρίες 
για τέτοιες παρεμβάσεις είναι λιγοστές. Παράλληλα να 
τονίσουμε ότι περιμένουν στην αναμονή οι πεζόδρομοι 
γύρω από την Μητρόπολη, την Κυριώτισσα κ.α., 
όπου η κατάσταση είναι κακή. Αφού τα χρήματα 
είναι λιγοστά και οι καιροί δύσκολοι για ολικές 
μεταμορφώσεις, τουλάχιστον ο δήμος να φροντίζει με 
στοχευμένες τεχνικές παρεμβάσεις να ομορφύνει την 
Βέροια και να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα 
των πολιτών της.
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Περίαντικαταστάσεως;
Ένα από  τα

θέματα που θα
συζητηθούν στη
σημερινή συνεδρί-
αση τουΔημοτικού
ΣυμβουλίουΒέροι-
ας αφορά τον ορι-
σμό μελών τοΔ.Σ.
της ΚΕΠΑ Δήμου
Βέροιας.Φανταζό-
μαστε ότι το θέμα
θααφοράτηναντι-
κατάσταση τουΤη-
λέμαχου Χατζηα-
θανασίουοοποίος
ανεξαρτητοποιήθη-
κε πρόσφατα από

τηνπαράταξητηςΔημοτικήςαρχής,πουσημαίνειότιθαπρέ-
πει νααντικατασταθεί απόόλες τις θέσεις τις οποίες κατέχει
σεόργανατουΔήμου.

Άραπεριμένουμε, εάνπρόκειταιπερί αυτού, ναμάθουμε
αύριο το νέο μέλος και τον αντικαταστάτη τουστοΔ.Σ. της
ΚΕΠΑ.

Ο εφιάλτης τελείωσε…
Ότανόλοςοπλανήτηςενώνε-

ται με το αόρατο νήμα τηςαλλη-
λεγγύης, έρχονται και τα θαύμα-
τα. Ο εφιάλτης των 12 παιδιών
(ποδοσφαιρική ομάδα) και του
γυμναστήτουςπουήτανεγκλωβι-
σμένοιεδώκαι18μέρεςσεπλημ-
μυρισμένο σπήλαιο της Βόρεια
Ταϊλάνδης,έλαβετέλοςχθες,όταν
έμπειροι δύτεςαπό τηνΤαϊλάνδη
καιόλοτονκόσμο,μαζίμεάντρες
τουΠολεμικούΝαυτικού της χώ-
ρας, έβγαλανσώους όλους τους
παγιδευμένους,σκορπίζονταςδά-
κρυαχαράςκαισυγκίνησησεόλο
τον κόσμοπουπαρακολουθούσε
καθημερινά την επιχείρηση διά-
σωσης.

ΚαιμίαπροσευχήστοΘεό,για
τονεφιάλτηπουτελείωσε!

Ταυτόχρονες συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων
σε Βέροια και Νάουσα

ΈργαπρομήθειαςεξοπλισμούπαιδικώνχαρώντουδήμουΝάουσας,επισκευών-συντήρησηςσχολικώνκτιρίωνκαι
αύλειωνχώρων,προμήθειαςοχημάτωνκαιμηχανημάτωνέργου,καθώςκαιπαροχήςσυμβουλευτικώνυπηρεσιώνγια
τηνπροετοιμασίατηςπρότασηςτουανοικτούκέντρουεμπορίου,σεσυνεργασίαμετονΕμπορικόΣύλλογο,είναιστα
θέματαπουθααπασχολήσουντησυνεδρίασητουδημοτικούσυμβουλίουΝάουσας,σήμεραστις7.30μμ.Στησυνε-
δρίασηθασυζητηθείκαιοδιαγωνισμόςγιατηνεκμίσθωσητουχιονοδρομικούκέντρουτων3-5Πηγαδιών.

ΕπίσηςσήμερατοαπόγευμασυνεδριάζεικαιτοδημοτικόσυμβούλιοΒέροιαςμε91θέματα,ρεκόρστηνημερήσια
διάταξη…

Ατύχημαστοπάρκινγκ
τουΣ.Ε.Α.Πλατάνου
μετζιππουέπεσε
σε3αυτοκίνητα
καισεβάρκα!!!

Χθεςτοπρωίτζιπμεγάλουκυβισμούέπεσεμεορμή
επάνωσε 3 σταθμευμένααυτοκίνητα και κατέληξεσε
ένα τρέιλορ με βάρκαπροκαλώντας σοβαρές υλικές
ζημίες.Τοατύχημασυνέβηστονχώροστάθμευσηςτου
Σ.Ε.Α.Πλατάνου.Ηπληροφορία για τοατύχημαμετα-
δόθηκεστηνραδιοφωνικήεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ,
μετά από τηλεφώνημα ακροατήπου διερχόταν εκείνη
τηνστιγμήαπό τοσημείο.  Σύμφωναμεπληροφορίες
δενυπήρξετραυματισμός,αλλάφανταστείτετοσοκτων
ταξιδιωτώνπου αντίκρισαν τα τρακαρισμένα οχήματά
τους, όταν επέστρεψαν…Φυσικά ας σκεφτούμε ότι
αποφεύχθηκαν τα χειρότερααφού δεν επέβαινανστα
σταθμευμέναοχήματα.

Μηνταπαρατάτε…
Πάρτετο2331350634

καιδιατηρείστε
καθαράταπεζοδρόμια

Η εικόνα δεν είναι ασυνήθιστη…Δυστυχώς!
Βγάζουμε διάφορα μεγάλα αντικείμενα από τα
σπίτιαμας,ταπαρατάμεδίπλαστουςκάδουςκαι
περιμένουμε…

Δεν σχολιάζουμε περαιτέρω, απλά ενημε-
ρώνουμε ότι πριν κατεβάσετε ογκώδη πράγ-
ματα στα πεζοδρόμια επικοινωνήστε με την
αρμόδια υπηρεσία τουΔήμου, στο τηλέφωνο
2331350634 για να συνεννοηθείτε, ώστε να
περάσει το ειδικό αυτοκίνητο και να φορτώσει
τα στρώματα ή ότι άλλο αντικείμενο έχετε για
πέταγμα…

-Μάνα 
τί να γίνω όταν 

μεγαλώσω;
-Ρονάλντο!
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Εξαρθρώθηκε ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των αστυ-
νομικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, εγκληματική ομάδα που 
διέπραττε κλοπές στην Ημαθία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου 
3 αλλοδαποί ηλικίας 64, 35 και 18 ετών, ενώ στη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάρος τους για σύσταση συμμορίας και διακεκρι-
μένες περιπτώσεις κλοπής, συμπεριλαμβάνεται και ένας 26χρονος 
αλλοδαπός συνεργός τους.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, 
οι προαναφερόμενοι στις 8 Ιουλίου 2018, τα ξημερώματα, ενεργώ-
ντας από κοινού, διέρρηξαν επιχείρηση σε περιοχή της Ημαθίας και 
αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 370 ευρώ περίπου και σφραγίδες της 
επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αστυνομικών αναζητήσεων, εντοπίσθηκαν τα πα-
ραπάνω άτομα και συνελήφθησαν, ενώ στην κατοχή του 18χρονου 
που προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη απωθώντας τους αστυ-
νομικούς χωρίς όμως να τα καταφέρει, βρέθηκαν τα κλοπιμαία και 
αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.  

Όπως εξακριβώθηκε από τους αστυνομικούς, οι συλληφθέντες 
ενεργώντας μαζί με τον 26χρονο συνεργό τους, από το Σεπτέμβριο 
του 2017 διέπραξαν σε περιοχές της Ημαθίας, συνολικά 16 διαρ-
ρήξεις σε εργοστάσια - επιχειρήσεις και 3 διαρρήξεις οικιών, αφαι-
ρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, καθώς και άλλα αντικείμενα, με τη συνολική λεία τους να 

εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.
Επιπλέον στην κατοχή τους αλλά και σε έρευνες που πραγματο-

ποιήθηκαν σε αποθήκη και πρόχειρο οίκημα που χρησιμοποιούσαν, 
εντοπίσθηκε πλήθος κλεμμένων κοσμημάτων και άλλων αντικειμέ-
νων, μέρος των οποίων αναγνωρίσθηκε και αποδόθηκε σε παθό-
ντες. Επίσης κατασχέθηκε από την κατοχή τους το χρηματικό ποσό 

των 1.280 ευρώ.  
Η έρευνα συνεχίζεται για τη διαπίστωση της συμμετοχής τους σε 

τυχόν παρόμοια αδικήματα.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα 

που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας.

Σε 10 ημέρες περίπου ξεκινούν οι εργασίες 
αποξήλωσης τμημάτων του πεζόδρομου, στο 
εμπορικό κέντρο της Βέροιας, που εδώ και πολύ 
καιρό, εμφανίζει μεγάλες φθορές στα τσιμεντο-
στρωμένα μέρη του. Χθες, μεταξύ του Δήμου 
Βέροιας και του εργολάβου («Πασίδης Α. και 
ΣΙΑ Ε.Ε.») υπογράφηκε η σύμβαση του έργου 
ανακατασκευής, που σημαίνει ότι θα ξηλωθούν 
σταδιακά, τμήματα του πεζόδρομου τα οποία θα 
αντικατασταθούν με κυβόλιθους. Προβλέπεται 
επίσης και η αναβάθμιση του συστήματος ηλε-
κτροφωτισμού, παράλληλα με την αντικατάστα-
ση φωτιστικών του εμπορικού κέντρου.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την οδό Βικέ-
λα, θα συνεχίσουν στην Αντωνίου Καμάρα, την 
Τσαλδάρη και όπου χρειάζεται να αντικαταστα-
θεί το οδόστρωμα.

«Βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη 
σ’ ένα πολυσύχναστο πεζόδρομο, με ένα έργο 

που απαιτούνταν να γίνει…» μας είπε ο δήμαρ-
χος Κ. Βοργιαζίδης επισημαίνοντας ότι υ-
πάρχει και συνέχεια έργων, όπως οι κυκλικοί 
κόμβοι, στον Προμηθέα, στη συμβολή Θερμο-
πυλών με Ακροπόλεως, στη μεγάλη στροφή της 
Ακροπόλεως προς τη γέφυρα Τριποτάμου πίσω 
από τη ΔΕΗ και στο Μακροχώρι, στην Εκκλησία 
του Τιμίου Προδρόμου.

Οι καταστηματάρχες εδώ και πολύ καιρό ζη-
τούν την αποκατάσταση των πεζόδρομων και 
όπως λένε, «θα έχουμε λίγη ταλαιπωρία, αλλά 
δεν γίνεται και αλλιώς, αφού τα τσιμέντα έχουν 
καταστραφεί τελείως…».

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αναμέ-
νεται να αναβαθμιστεί τόσο αισθητικά όσο και 
λειτουργικά ο πεζόδρομος της πόλης διευκολύ-
νοντας τόσο τους πεζούς, όσο και την εμπορική 
δραστηριότητα του κέντρου.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας

Εξαρθρώθηκε συμμορία που ενέχεται 
σε 19 διαρρήξεις επιχειρήσεων και οικιών  

-Αφαιρούσε κυρίως χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

Σε 10 μέρες περίπου ξεκινούν οι εργασίες

Ξηλώνονται τα κατεστραμμένα τσιμέντα και μπαίνουν κυβόλιθοι 
σε τμήματα του εμπορικού πεζόδρομου Βέροιας



«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος 

Βέροιας στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο 
Ο Δήμαρ-

χος Βέροιας 
, Κωνσταντί-
νος Βοργι -
αζίδης, επι-
σκέφτηκε την 
Τρίτη 10 Ιου-
λίου 2018 το 
4ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέ-
ροιας, όπου 
βρίσκεται σε 
ε ξέλ ι ξη  το 
καλοκαιρινό 
πρόγραμμα 
δ ρ α σ τ η ρ ι -
οτήτων του 
Δήμου Βέ -
ρ ο ι α ς  γ ι α 
παιδιά δημο-
τ ικού «ΚΑ-
Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΜΟΥ».

Ο Δήμαρ-
χος ξεναγή-
θηκε από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Γιώργο Σοφιανίδη και την 
Υπεύθυνη του Κέντρου-Διευθύντρια του σχολείου κ. Αρίστη Κου-
κουρίκου στους χώρους δραστηριοτήτων και συνομίλησε με τα 
παιδιά και τους εθελοντές. 

Εξέφρασε δε, την απόλυτη ικανοποίησή του για τις δράσεις 
αλλά και για την χαρά και τον ενθουσιασμό με τον οποίο τα 140 
παιδιά  συμμετέχουν. 

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιουλίου 
2018.
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«Ο καραγκιόζης 
ιππότης» την Τετάρτη 

11/7 στο ΘΕΡΙΝΟ 
κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ

Το Θέατρο Σκιών Αθανασίου 
παρουσιάζουν την παράσταση του 
θεάτρου σκιών «Ο καραγκιόζης ιπ-
πότης», στην Θερινή αίθουσα του 
ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στην Βέ-
ροια, την Τετάρτη 11/7 στις 20.00 το 
απόγευμα.

Γενική είσοδος: 5€ ΔΩΡΟ σε κά-
θε παιδί Τηλ: 2331022373

Συνέντευξη Τύπου έδωσαν χθες στη Βέροια, στο φουαγιέ της 
«Στέγης», οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης «Αγαμέ-
μνων» που παρουσιάστηκε χθες βράδυ στο θέατρο Αλσους.

Αρχικά, ο δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης, ευχαρίστησε το 
θίασο που ταξίδεψε στη Βέροια για μία και μοναδική παράσταση, 
μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο θέατρο της Επιδαύρου και 
αναφέρθηκε στη πολύ καλή συνεργασία των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 
και Κοζάνης.

Ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος έχει διπλό ρόλο 
στην παράσταση (υποδύεται τον Αγαμέμνονα και τον Αίγισθο), 
ευχαρίστησε με τη σειρά του το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και τον Δήμο για  τη 
συνεργασία και τόνισε πως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη πνοή 
στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και να ενισχυθεί ο θεσμός αυτός μέσα σε μία 
περίοδο κρίσης. Ο ίδιος είναι εξοικειωμένος με το θέατρο και το 
κοινό της Βέροιας, αφού παίζει για τρίτη φορά και μάλιστα ήταν η 
πρώτη του περιοδεία εδώ, ως φοιτητής της Δραματικής Σχολής.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο ηθοποιός Θοδωρής Κατσαφά-
δος, ο οποίος υποδύεται τον φύλακα, δηλώνοντας  ότι πιστεύει 
στο θεσμό των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και στην παραγωγή σωστού θεάτρου 
στην περιφέρεια, ώστε να σταματήσει η επέλαση μιας θεατρικής, 
δήθεν, τέχνης, εμπορικούς λόγους κυρίως, που μόνο θέατρο δεν 
είναι, όπως ανέφερε, εκτιμώντας ότι ο κόσμος έχει κριτήριο και 
ξέρει να καταλαβαίνει και να διακρίνει αυτόν που τον σέβεται.

Η Μαρία Πρωτόπαπα που υποδύεται την Κλυταιμνήστρα, ευ-
χαρίστησε τα ΔΗΠΕΘΕ που συνέδραμαν στην παραγωγή, ώστε 
να γίνει η παράσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για το ιστορικό της συνεργασίας των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας- 
Κοζάνης με το Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου για τον «Αγα-
μέμνονα», μίλησε ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Νίκος 
Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος υπενθύμισε και τα αποτελέσματα της 
λειτουργίας του δικτύου που αποτελείται από τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της 
Εγνατίας, δίνοντας μεγαλύτερη δυναμική στο ρόλο και στη δου-
λειά των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Ευγενία Καβαλάρη, 

η οποία ήταν παρούσα, αναφέρθηκε στην εκδρομή που διορ-
γάνωσε ο σύλλογος για την πρεμιέρα της παράστασης στην 
Επίδαυρο, από όπου τα 47 άτομα που παρευρέθηκαν έφυγαν  
απολύτως  ικανοποιημένα.

 Τη χαρά τους που συνεργάζονται στη φετινή παραγωγή που 
σκηνοθετεί ο Τσέζαρις Γκραουζίνις, εξέφρασαν και οι ηθοποιοί 
που παραβρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου.

Όσον αφορά στη συνεργασία με το σκηνοθέτη της παράστα-
σης, τόσο η Μαρία Πρωτόπαπα όσο και ο Θοδωρής Κατσαφά-
δος στάθηκαν στην έμφαση που δόθηκε από τον σκηνοθέτη στο 
λόγο του Αισχύλου, με στόχο να αποφευχθούν οι  προσωπικές 
ερμηνείες ώστε να τονιστεί το κείμενο και η καθαρή ανάγνωσή 
του, σε  μια κοινή θεατρική γλώσσα, μέσα από τη σεμνότητα και 
την πίστη με την οποία το προσέγγισε ο σκηνοθέτης.

Να θυμίσουμε  τους συντελεστές:
 Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις
Σκηνικά – Κουστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν
Μουσική-Μουσική Διδασκαλία: Χάρης Πεγιάζης
Κίνηση: Έντι Λάμε
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Συγκλητική Βλαχάκη
Παίζουν:
Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννης Στάνκογλου, Θοδωρής Κατσα-

φάδος, Αργύρης Πανταζάρας, Ιώβη Φραγκάτου 
Χορός: Μάρκος Γέττος, Δημή-

τρης Γεωργιάδης, Τάσος Θεοφιλά-
τος, Πανάγος Ιωακείμ, Δημήτρης 
Καραβιώτης,  Ηλίας Μενάγιερ, Δη-
μήτρης Μηλιώτης, Αλέξανδρος Μού-
κανος, Αλέξανδρος Μπαλαμώτης, 
Βασίλης Παπαγεωργίου, Κλέαρχος 
Παπαγεωργίου, Γιώργος Παπανδρέ-
ου

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2 - INCREDIBLES 2    

(ΜΕΤΑΓΛ.)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Μ Π Ρ Α Ν Τ 

ΜΠΕΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΧΙΛΝΤΑ ΗΛΙΟ-
ΠΟΥΛΟΥ

Προβολές:  κάθε μέρα στις 18.30 

Αιθ1: (κλιματίζεται)
Ο ΑΝΤ-ΜΑΝ ΚΑΙ Η ΣΦΗΚΑ   (MARVEL)  

σε 2D και 3D
Σκηνοθεσία: ΠΕΪΤΟΝ ΡΙΝΤ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜΑΚΕΝΑ
Ηθοποιοί: ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΕΒΑΝΤΖΕΛΙΝ 

ΛΙΛΙ, ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΓΚΛΑΣ, ΧΑΝΑ ΤΖΟΝ-ΚΑ-
ΜΕΝ

Προβολές:  Πέμπτη – Σάββατο – Κυρια-
κή - Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη στις 21.00 
σε 2D απλή προβολή

Παρασκευή  στις 21.00 σε 3D (Τρισδιά-
στατη)

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
Book Club
Σκηνοθεσία: Μπιλ Χόλντερμαν
Σενάριο: Μπιλ Χόλντερμαν, Εριν Σιμς
Πρωταγωνιστούν: Τζέιν Φόντα, Νταϊάν 

Κίτον, Κάντις Μπέργκεν, Μαίρη Στίνμπερ-
γκεν, Αντι Γκαρσία, Εντ Μπέγκλεϊ Τζούνι-
ορ, Αλίσια Σίλβερστοουν, Ρίτσαρντ Ντρέ-
ιφους, Ντον Τζόνσον, Κρεγκ Τ. Νέλσον, 
Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Γουάλας Σον

Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 
Τετάρτη 11/6 προβολή στις 22.00

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέα-
τρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/7/18 - 11/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Από τη Βέροια ξεκίνησε την περιοδεία του 
ο «Αγαμέμνων» του Αισχύλου 

σε σκηνοθεσία του Τσέζαρις Γκραουζίνις
-Συνέντευξη Τύπου χθες στο φουαγιέ της «Στέγης»



Το ΔΙΕΚ του Νοσοκο-
μείου Βέροιας καλεί τους 
υποψήφιους καταρτιζόμε-
νους σε τμήματα χειμερι-
νού εξαμήνου εκπαιδευ-
τικής  περιόδου 2018-19 
στην Ειδικότητα  Βοηθός 
Νοσηλευτικής Γενικής Νο-
σηλείας. Η κατάθεση των 
αιτήσεων των  υποψηφίων  

θα πραγματοποιηθεί τον 
μήνα Ιούλιο τις παρακάτω 
ημερομηνίες :  

12/7,  26/7,  9/8,  23/8 
και  από 1 έως 15 Σεπτεμ-
βρίου  από 8.30 πμ έως 
13 μμ.

 Οι αιτήσεις επιλογής 
των καταρτιζομένων στο 
Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Βέροιας υ-

ποβάλλονται  στην Σχο-
λή που βρίσκεται στον 
προαύλιο χώρο του Νο-
σοκομείου Βέροιας  

Απαραίτητα δικαιολο-
γητικά για την επιλογή 
των υποψήφιων καταρ-
τιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ απο-
τελούν τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση 
που θα δίδεται και θα 
συμπληρώνεται στο Δ. 
Ι.Ε.Κ

2. Ο εκάστοτε προ-
βλεπόμενος πρωτότυ-
πος τίτλος σπουδών 
(απολυτήριο ή πτυχίο), 
του οποίου θα εκδίδεται 
φωτοαντίγραφο με μέ-
ριμνα του Ι.Ε.Κ για τη 
χρήση του στην επιλο-
γή και θα επιστρέφεται 

ο πρωτότυπος τίτλος στον 
υποψήφιο

3. Δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας ή Διαβατήριο

4. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή 
Δημόσιας Υπηρεσίας, 
στην οποία θα αναγρά-
φεται  η προϋπηρεσία 
(ημερομίσθια ή έτη) που 
τυχόν πραγματοποίησε ο 
υποψήφιος σχετική με την 
ειδικότητα που επιθυμεί 
να καταρτιστεί ή βεβαίω-
ση Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην 
οποία αναγράφεται ο χρό-
νος άσκησης συγκεκριμέ-
νης επιτήδευσης από τον 
υποψήφιο

5. Πιστοποιητικό οικογε-
νειακής κατάστασης προ-
κειμένου για πολύτεκνο ή 

τρίτεκνο γονέα ή τέκνο 
πολύτεκνης ή τρίτεκνης 
οικογένειας ή μονογονεϊ-
κής οικογένειας, με τους 
περιορισμούς που τίθε-
νται από την ισχύουσα 
νομοθεσία

6. Για την εγγραφή 
αλλοδαπών υπηκόων 
χωρών εκτός Ε.Ε., ε-
ντός Ε.Ε. και ομογενών 
απαιτείται η κατάθεση δι-
αβατηρίου ή ταυτότητας 
ομογενών καθώς και της 
άδειας παραμονής για 
τους υπηκόους χωρών 
εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη 
αποφοίτησης από Ελ-
ληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ α-
παιτείται η κατάθεση του 
ισότιμου τίτλου σπου-

δών, επίσημης μετάφρα-
σης αυτού καθώς και της 
ισοτιμίας του, εκδοθέντων 
από δημόσια Ελληνική υ-
πηρεσία.

Την ίδια περίοδο θα 
γίνουν δεκτές αιτήσεις 
κατατάξεων από αποφοί-
τους ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β 
Κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευση 

ΕΠΛ συναφών ειδικοτή-
των σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία,  για το Γ 
εξάμηνο σπουδών. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 
2331351145, 6986623716,  
6944726416 και στην ιστο-
σελίδα του νοσοκομείου 
www. verhospi.gr.
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ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
«Η τροπολογία της Ν.Δ. 

για να μη μειωθούν οι συντάξεις, 
αποκαλύπτει την υποκρισία 

και την κοροϊδία 
της κυβέρνησης Τσίπρα»

Ο Αν. Τομέαρχης Οικονομικών της Νέας Δημο-
κρατίας και βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βε-
συρόπουλος, αναφερόμενος στην τροπολογία που 
κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για την κατάργηση του 
μέτρου μείωσης των συντάξεων, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:

«Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ενώ ψήφισε την πε-
ρικοπή των συντάξεων, έχει επιδοθεί τις τελευταίες 
ημέρες σε ένα άθλιο παιχνίδι υποσχέσεων για την 
κατάργηση του μέτρου.

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε τροπολογία για να 
μην μειωθούν οι συντάξεις για να αποκαλυφθεί σε 
όλο τον Ελληνικό λαό η υποκρισία και η κοροϊδία της 
κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Αν η κυβέρνηση θέλει να 
μην περικοπούν οι συντάξεις, δεν έχει παρά να ψηφί-
σει την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας. 

Να υπενθυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε 
την περικοπή των συντάξεων ενώ το συγκεκριμένο 
μέτρο δεν συμπεριλήφθηκε στο αχρείαστο και ε-
πώδυνο μνημόνιο που συμφώνησε ο κ. Τσίπρας το 
καλοκαίρι του 2015.

Το μέτρο της περικοπής των συντάξεων μαζί με 
αυτό της μείωσης του αφορολόγητου επιβλήθηκε 
το 2017, λόγω των καθυστερήσεων της κυβέρνησης 
να κλείσει η αξιολόγηση αλλά και να υλοποιήσει τις δε-
σμεύσεις που είχε αναλάβει.

Ο κ. Τσίπρας μέχρι το 2015 μπορούσε να παραπλα-

νήσει τους πολίτες για να υφαρπάξει την ψήφο τους, 
να τους κάνει να πιστεύουν τα ψέματα του. Σήμερα, οι 
πολίτες ξέρουν. Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να παραπλα-
νήσει κανέναν, γιατί κανείς δεν πιστεύει ούτε μια λέξη 
από όσα λέει». 

Εξακολουθεί 
η βλάβη 

στα φανάρια 
της «Κύπρου»

Από το Δήμο Βέροιας γνωστοποιείται  ότι ο ρυθμιστής κυκλοφορίας του 
κόμβου Κύπρου (διασταύρωση των οδών Θεσσαλονίκης και Στρατού) παρου-
σιάζει εσωτερική αδιευκρίνιστη βλάβη η οποία χρήζει ελέγχου και αντικατάστα-
σης από την αρμόδια τεχνική εταιρία.

 Επομένως, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης ο κόμβος πρόκειται να 
παραμείνει σε κατάσταση αναλαμπής και για το λόγο αυτό οι διερχόμενοι οδη-
γοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί. 

Αιτήσεις υποψηφίων στο ΔΙΕΚ- 
Βοηθός Νοσηλευτικής του Νοσοκομείου Βέροιας
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Ανακοίνωση  

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Tετάρτη 

11 Ιουλίου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Α-
θανασίου Βέροιας η Ευθαλία 
Μιχαλιά σε ηλικία 88 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΟΥΡΑΝΟΣ

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 πρόγραμμα να δηλώσουν συμμε-

τοχή 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 ΔΕΙΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμε-

τοχή 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

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ & ΙΟΥΛΙΤΗΣ
(οδ. Κοντογεωργάκη)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ & ΙΟΥΛΙΤΗΣ
Οι Ιερές ακολουθίες, προς τιμή των Αγίων Ενδόξων 

Μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίττης, θα τελεσθούν ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
19.00 Πανηγυρικός Εσπερινός-Αρτοκλασίες
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
7.00 Όρθρος – Πανηγυρική Θ. Λειτουργία
19.00 Εσπερινός-Παράκληση Αγίων
Την Κυριακή 15 Ιουλίου δεν θα λειτουργήσει το παρεκ-

κλήσιο του Αγίου Στεφάνου.

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. 6979 221680.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

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, Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11-7-2018

ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00 .Μ. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12.30 Π.Μ. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
στην Ι. Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Μούτσιαλης 

Την Τετάρτη το βράδυ θα γίνει αγρυπνία στην Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μούτσιαλη λόγω της εορτής 
του Αγίου Παϊσίου την Πέμπτη 12 Ιουλίου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 9.00 Μ.Μ. ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ 

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΥΜΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

 στο Ξηρολίβαδο
Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές του Ξηρολιβάδου θα έ-

χουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή μέχρι 
τέλος Αυγούστου. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

Υποδοχή λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης στην Πατρίδα 

Βέροιας και πανήγυρη Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 
Το Σάββατο 21 Ιουλίου στις 7.00 

μ.μ., στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής 
στην Πατρίδα Βέροιας, θα πραγ-
ματοποιηθεί η υποδοχή των Τιμίων 
και Χαριτόβρυτων λειψάνων των 
Αγίων Ενδόξων Νεοφανών Μαρτύ-
ρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρή-
νης, των εν τη Θέρμη της Λέσβου 
μαρτυρισάντων.

Τα Ιερά λείψανα θα αναχωρή-
σουν από την Πατρίδα την Παρα-
σκευή 27/7/2018, εορτή του Αγίου 
Παντελεήμονος του Ιαματικού, μετά 
τον Εσπερινό (στις 19:45). 

Πρόγραμμα 
Ιερών Ακολουθιών:

Σάββατο 21/7/2018
19:00 Υποδοχή Ιερών Λειψάνων 

– Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
Καθημερινά
7:30 Όρθρος – Θ. Λειτουργία 
19:00 Εσπερινός – 
Παράκληση στους Αγίους
Τετάρτη 25/7/2018
 (παραμονή εορτής Αγίας Παρασκευής)
19:00 -20:00 Πανηγυρικός Εσπερινός 
Πέμπτη 26/7/2018   (εορτής Αγίας Παρασκευής)
7:30 – 10:00 Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 7:00 το πρωί έως τις 
23:30 το βράδυ.



Γράφει ο Τάσος Σεβαστιάδης

 Η είδηση έ-
πεσε σαν βόμβα 
στα κεφάλια των 
ανυποψίαστων.  
Πρέπει όμως να 
πούμε ότι οι υπο-
ψιασμένοι το πε-
ρίμεναν,  ξέρουν 
πού το πάει αυτή 

η ιερή συμμαχία των υπαλλήλων 
της πιο σκληρής και απάνθρωπης 
μπουρζουαζίας που γνώρισε μέχρι σή-
μερα στην ιστορία του ο πλανήτης γη.

Τι τρόμαξε τους ρομαντικούς,  
τους κάθε λογής σοσιαλδημοκράτες, 
τους αριστερούς που βγάζουν φλας 
αριστερά και στρίβουν δεξιά όπως 
πολύ σωστά το αποτύπωσε ο συγ-
χωρεμένος πια μεγάλος κωμικός της 
πατρίδα μας Χάρυ Κλυν; 

Τους τρόμαξε η ίδια η αφέλειά 
τους να πιστέψουν ότι ο καπιταλι-
σμός έχει κάτι ανθρώπινο πρόσωπο;  

Ποτέ τους δεν πίστευαν ότι αν υ-
πήρξαν και κάποιες λευκές …… νύ-
χτες και μέρες που η εργατική τάξη, 
γενικά οι εργαζόμενοι παίρνανε  κά-
ποια ανάσα και έκαναν κανένα λαϊ-
κό μπάνιο στη θάλασσα,  δεν ήταν 
γιατί οι καλοί οι αστοί τους τα χά-
ρισαν. Όχι μόνο δεν τους δεν τους 
χαρίστηκε τίποτα, αλλά ακριβώς το 
αντίθετο. Οι κατακτήσεις τους όλες 
ήταν αποτέλεσμα του οργανωμένου 
εργατικού κινήματος και όχι μόνο. 
Ήταν και παραχώρηση λόγου του 
δέους που είχαν απέναντί τους με το 
σοσιαλιστικό στρατόπεδο που επικε-
φαλής του ήταν η Σοβιετική Ένωση 
που καλυτέρευε  συνεχώς την ζωή 
των πολιτών. Πράγματα που εδώ  με 
την «ελευθερία» τους τα στερούν. 
Στερούν τη δωρεάν υγεία, τη δωρεάν 
παιδεία,  τα 7ωρα των εργαζομένων, 
τις τεράστιες κοινωνικές παροχές,  π. 
χ.  ο κατώτερος μισθός στην ΕΣΣΔ 
ήταν 140 ρούβλια και με 10 ρού-
βλια πλήρωνες το νοίκι, το νερό, το 

γκάζι, το θέατρο,  τον αθλητισμό και 
τον πολιτισμό. Κάθε βράδυ ένα ε-
κατομμύριο πολιτών από το σύνολο 
των 10 εκατομμυρίων της πρωτεύ-
ουσας Μόσχας ήταν στο θέατρο, στο 
σινεμά, σε κάθε λογής εκδήλωση, 
όπερα,  Μπολσόι κλπ.   Αυτά όλα 
ήταν κατακτήσεις της σχεδιασμένης 
οικονομίας. 

Και εδώ τι ζούμε; Μία άναρχη πα-
ραγωγή που το αποτέλεσμά της αντί 
να το καρπωθεί αυτός που το παρά-
γει,  το καρπώνεται ο κεφαλαιοκρά-
της. Το αποτέλεσμα; 

Οι έξι  πιο πλούσιοι άνθρωποι στον 
κόσμο να κατέχουν αυτό που κατέ-
χουν τέσσερα δισεκατομμύρια άν-
θρωποι.  Αν αυτό δεν σηματοδοτεί την 
σαπίλα του καπιταλιστικού συστήμα-
τος, τότες τι δείχνει αυτή η αθλιότητα; 

Και ας γυρίσουμε λίγο στην αρχή 
του γραπτού μας. Γιατί οι ανυπο-
ψίαστοι ξαφνιάστηκαν;  Γιατί λέει η 
Βουλή της Αυστρίας ψήφισε νόμο να 
δουλεύουν οι εργάτες 12 ώρες τη μέ-
ρα ή 60 ώρες τη βδομάδα. Μα τι κά-
νανε  σε πρώτη φάση να πλουτίσουν 
περισσότερο; Κόψαν παντού όλο τον 
κόσμο μεροκάματα και  συντάξεις. 
Αφού τα χάνουν  κάποιοι,  κάποιοι 
τα καταχωνιάζουν. Και έπεται συνέ-
χεια… Αυτή την εξυπηρέτηση προς 
την πλουτοκρατία την κάνουν μα-
ζί με τα των αστικών αντιλήψεων 
κόμματα και αυτά που αρέσκονται 
να λέγονται σοσιαλδημοκρατικά και 
αριστερά.

 Υπάρχει λύση σε αυτόν τον νεο-
μεσαίωνα που μας ετοιμάζουν;  Βε-
βαίως, ναι!  Τώρα φαίνεται πιο κα-
θαρά από ποτέ έως σήμερα.  Αυτή 
είναι η οργανωμένη πάλη της εργα-
τιάς που παρόλη τη συκοφαντία στις 
χώρες που κατέκτησε την εξουσία, 
σήμερα και κάθε μέρα πιο πολύ θα 
ξεκαθαρίζει το μέγεθος της συκοφα-
ντίας. Και αυτό γιατί εκεί ο άνθρω-
πος γνώριζε πως πρέπει να ζει ο 
άνθρωπος και κάθε μέρα θα γίνεται 

πιο απαιτητικός…

*Μέτερνιχ:  Αυστρι-
ακός πολιτικός που 
ίδρυσε την ιερή συμ-
μαχία Και αντιτάχθηκε 
όσο κανείς άλλος την 
απελευθέρωση της 
Ελλάδας το 1821 τους 
Τούρκους

Γράφει ο
Λευτέρης Αυγενάκης *

Η εικόνα που εκπέμπει η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι αυτή 
της πλήρους αποσύνθεσης. Οι κυ-
βερνητικοί εταίροι φαίνονται πλέον 
τρομοκρατημένοι όχι μόνο από την 
συνεχή δημοσκοπική τους πτώση, 
αλλά και από την κριτική και δυσα-
ρέσκεια που εισπράττουν από το 
σύνολο της κοινωνίας. Βλέποντας 
τα ποσοστά τους να καταρρέουν, η 
Κυβέρνηση προσπαθεί να διασω-
θεί μέσα από την παραπληροφό-
ρηση και τη λάσπη.  

Ο κ. Τσίπρας, από το βήμα της Βουλής την προη-
γούμενη εβδομάδα, εγκαινίασε την προεκλογική περί-
οδο και έδειξε ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Επέλεξε 
το δρόμο της πόλωσης και της λάσπης αδιαφορώντας 
για τη χώρα, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να 
διασώσει τον εαυτό του και την παρέα του. Η κυβερνη-
τική προπαγάνδα θα επιχειρήσει, για άλλη μια φορά, 
να κοροϊδέψει τους πολίτες με άδειες υποσχέσεις και 
μεγάλα ψέματα. Τα υπόγεια του Μαξίμου θα αρχίσουν 
και πάλι να διακινούν λάσπη και βρώμικα ψέματα κατά 
των πολιτικών τους αντιπάλων. Και το κάνει αυτό διότι 
δεν έχει να επιδείξει απολύτως τίποτε στο πεδίο της 
πολιτικής. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι η μόνη η 
οποία πήγε την Ελλάδα πίσω σε όλους τους τομείς, 
κάνοντας στα πάντα τα ακριβώς αντίθετα από αυτά 
στα οποία είχε δεσμευθεί.

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να καλύψει το α-
νύπαρκτο έργο της και να δημιουργήσει εντυπώσεις 
με μια ακατάσχετη σκανδαλολογία, όπως Siemens, 
Novartis, προσωπικές επιθέσεις κατά της συζύγου του 
Προέδρου της ΝΔ έχουν αποβεί άκαρπες. Ακόμη και 
για την περιβόητη «λίστα Λαγκάρντ», που αποτέλεσε 
σημαία της προεκλογικής εκστρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, 
η Κυβέρνηση έπραξε το απόλυτο τίποτα. Όπως χα-
ρακτηριστικά δήλωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλής στην Επιτροπή 
Οικονομικών Υποθέσεων στη Βουλή των Ελλήνων «η 
αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ είναι αδύνατη πια» κι 
έβαλε ταφόπλακα στην αντιπολιτευτική ρητορεία του 
ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις λίστες του εξωτερικού. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βρίσκεται σε ταραχή 
στην προσπάθειά της να διαχειριστεί την μεγάλη άδο-
ξη απόδρασή της. Πριν, όμως, αποδράσει, προσπαθεί 
να ναρκοθετήσει την επόμενη ημέρα για τη Χώρα. 
Κίνηση-ματ στην σκακιέρα της «καμένης γης» των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ είναι η διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Και αυτό γιατί γνωρίζουν καλά πως και στην Αυτοδι-
οίκηση όπως και στην κοινωνία δεν έχουν ερείσματα. 

Το καταστροφικό αυτό σχέδιο επιδιώκει το χάος, 
αλλοιώνοντας το εκλογικό σύστημα και παίζοντας 
με το χρόνο των εκλογών. Απώτερος σκοπός της 
Κυβέρνησης; Το Υπουργείο Εσωτερικών να πάρει 
τον έλεγχο των Δήμων και των Περιφερειών, τα 
συλλογικά όργανα των οποίων δεν θα μπορούν 
να λάβουν αποφάσεις. Στόχος τους ένα καθεστώς 
ακυβερνησίας, πολιτικό-σωσίβιο του ΣΥΡΙΖΑ και 
του κ. Τσίπρα.

Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση προχωρά στο 
σπάσιμο των εκλογικών περιφερειών του ν. Αττικής 
και αναδιάταξη των δήμων σε Α’ και Β’ Θεσσαλονί-

κης, δίχως, όμως, να εισάγει μια συνολική 
προσέγγιση για τον εκλογικό νόμο των 
εθνικών εκλογών. Έχουμε επανειλημμέ-
νως καλέσει τον κ. Τσίπρα να συμφω-
νήσει στην ελάχιστη δυνατή αλλαγή: να 
συμφωνήσουμε στην κατάτμηση των με-
γάλων εκλογικών Περιφερειών, αλλά να 
συμφωνήσουμε ταυτόχρονα, να δώσουμε 
τη δυνατότητα από τις επόμενες εθνικές 
εκλογές σε όλους τους Έλληνες που είναι 
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλό-
γους, αλλά διαμένουν εκτός Ελλάδας, να 
μπορούν να ψηφίζουν στο μόνιμο τόπο 
διαμονής τους. Είναι μία ηθική υποχρέ-
ωση την οποία έχουμε.  Δυστυχώς, ο κ. 

Τσίπρας κρύβεται στο ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων 
που διαμένουν εκτός Ελλάδας και προσπαθεί -κάνο-
ντας προφανώς μικροκομματικούς υπολογισμούς- δι-
ατηρήσει με κάθε τρόπο το υφιστάμενο προβληματικό 
πλαίσιο.

Βεβαίως, και άλλες Κυβερνήσεις στο παρελθόν 
«έπαιξαν» με τον εκλογικό νόμο σε μια προσπάθεια να 
αποκομίσουν μικροκομματικά οφέλη και να επηρεά-
σουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτά τα τερτίπια, όμως, 
έχουν αποδειχθεί εσφαλμένα, αφού η ετυμηγορία του 
ελληνικού λαού απαντά δυναμικά αποδοκιμάζοντας 
τέτοιες τακτικές καιροσκοπισμού και μικροκομματικής 
πολιτικής. 

  Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε 
πανικό και υπό καθεστώς ομηρείας. Δεν έχει προηγού-
μενο ο συγκυβερνήτης του πρωθυπουργού να προ-
αναγγέλλει ότι θα ρίξει την Κυβέρνηση που στηρίζει 
όταν θα έρθει στη Βουλή μια συμφωνία με την οποία 
τάχα διαφωνεί. Έχουμε μια τραγελαφική εικόνα, όπου 
ο συνεκτικός κρίκος που τους ενώνει είναι το πάθος 
και η αγάπη τους για την εξουσία. 

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι κυβερνητικοί ε-
ταίροι έχουν πάρει διαζύγιο από την κοινωνία. Όσες 
μεθοδεύσεις και αλλαγές στον εκλογικό νόμο και να 
κάνουν, όσες άδειες υποσχέσεις και μεγάλα ψέματα κι 
αν μοιράσουν, όση παραπληροφόρηση και λάσπη κι 
αν πετάξουν, ένα είναι βέβαιο: ο τραγέλαφος αυτός τε-
λειώνει. Η μόνη απάντηση  σε αυτό το περιβάλλον το-
ξικότητας και αβεβαιότητας, το οποίο βλάπτει συνολικά 
τη χώρα μας, είναι εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Η 
χώρα χρειάζεται καθαρές λύσεις. Η επόμενη Κυβέρνη-
ση χρειάζεται μία καθαρή εντολή. Η επόμενη Κυβέρνη-
ση θα είναι μια ισχυρή αυτοδύναμη Κυβέρνηση της ΝΔ 
και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης είναι Γραμματέας της 
Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. και Βουλευτής Ηρα-
κλείου
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«Η λάσπη και οι μεθοδεύσεις 
δεν διασώζουν τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ»

ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΑΝ 
ΟΙ ΜΕΤΕΡΝΙΧ*
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Πρόγραμμα Εκμάθησης 
γραφής Braille 

Το ΕΚΕΔΙΜ  
Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ -
λος , στα πλαίσια 
της συνεργασίας 
με τον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Τυφλών, 
Περιφερειακή Ένω-
ση Κεντρικής Μα-
κεδονίας, υλοποιεί 
τμήματα εκμάθησης 
του συστήματος 
γραφής και ανά-
γνωσης  Braille για  

τυφλούς με πιστοποίηση.
Τι είναι ο κώδικας Braille;
Πρόκειται για σύστημα γραφής και ανάγνωσης - και όχι 

γλώσσα όπως αρκετοί πιστεύουν - των τυφλών, το οποίο 
έχει αναγνωριστεί επίσημα από την πολιτεία με τον νόμο 
36/99 του 2008. Δημιουργήθηκε από τον Louis Braiile το 
1829, ο οποίος έχασε την όρασή του ενώ ήταν ακόμα παιδί 
στο εργαστήριο του πατέρα του το 1824 σε ηλικία 15 χρο-
νών. 

Βασίζεται σε έξι ανάγλυφες κουκίδες, το λεγόμενο εξά-
στιγμο, από τις οποίες προκύπτουν 63 συνδυασμοί. Από 
τους συνδυασμούς αυτούς μπορεί κανείς να σχηματίσει το 
αλφάβητο σε οποιαδήποτε γλώσσα, αριθμούς, ακόμα και 
μουσικές νότες. Η κάθε γλώσσα έχει φυσικά και τις ιδιομορ-
φίες της στο σύστημα αυτό. 

Ποιους αφορά;
«Συνήθως  καθηγητές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και όλοι 

όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν ή ανήκουν στην κατηγορία 
της ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης.

Μαθήματα braille,  κάνουν επίσης και άλλες επαγγελμα-
τικές κατηγορίες όπως κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευ-
τές και εργοθεραπευτές ψυχολόγοι, οι οποίοι διορίζονται ως 
ειδικό επιστημονικό προσωπικό σε δομές ειδικής εκπαίδευ-
σης. 

«Tα  μαθήματα παρακολουθούν και αρκετοί γονείς. Είναι 
πολύ σημαντικό οι γονείς των παιδιών με αναπηρία ή κά-
ποιος αδερφός ή συγγενής να γνωρίζουν τη γραφή ώστε να 
μπορούν να βοηθούν τα παιδιά με τα μαθήματα στο σπίτι.

Πόσο διαρκεί ο κύκλος μαθημάτων;
Η εκμάθηση διαρκεί 52 ώρες , περίπου 2 μήνες. Περι-

λαμβάνει  θεωρία από εξειδικευμένη καθηγήτρια ειδικής 
αγωγής  και πρακτική εξάσκηση πάνω σε γραφομηχανές 
ειδικά κατασκευασμένες για τυφλούς.

Στο τέλος των μαθημάτων δίνεται βεβαίωση παρακολού-
θησης απαραίτητη για τις εξετάσεις πιστοποίησης από το 
ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών)  
χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.

Με την πιστοποίηση αυτή, μπαίνετε στον πίνακα ανα-
πληρωτών  με επιπλέον μόρια.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας! 
Ολιγομελή τμήματα!!

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας

 καθημερινά τις ώρες 09:00 - 21:00
 στα τηλέφωνα 2331021061, 6974338357.

e-mail: ekedimtheoxas@gmail.com
fb: ΕΚΕΔΙΜ Βέροιας Θεοχαρόπουλος

http://ekedim-verias.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/νση: Μητροπόλεως 46 

Βέροια, 9/7/2018
Αρ. Πρωτ.: 18940

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμή-
θειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας για 
το έτος 2018 προϋπολογισμού δαπάνης 74.397,89€ (με ΦΠA). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην  
οδό Μητροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών (γραφείο 2), 
στις 23/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δια-
γωνισμών του Δήμου.

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμε-
νη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στο Δήμο (γρ. 2) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρ-
μόδια υπάλληλος: Ελ. Γκαραβέλη, τηλ.: 2331350582, e-mail: 
garaveli@veria.gr, fax 2331350515). Το συνολικό κείμενο της 
διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 
και στη διεύθυνση διαδικτύου :veria.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Μια ακόμη 
επιτυχημένη 

εκδρομή 
στη Λήμνο

Το πανέμορφο νησί της Λήμνου επισκεφθήκαμε την πε-
ρίοδο του Αγίου Πνεύματος. Θαυμάσαμε το γραφικό λιμάνι 
της Μύρινας, περιπλανηθήκαμε στο νησί του Ηφαίστου και 
γνωρίσαμε την σημαντική ιστορία του. Επισκεφθήκαμε το 
χωριό Κότσινας όπου σύμφωνα με τον θρύλο το κάστρο 
της σώθηκε από την πολιορκία χάρη στο θάρρος της Μα-
ρούλας που όρμησε με το σπαθί εμψυχώνοντας τους αμυ-
νόμενους μαχητές. 

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Τσέα Στέλιο και το πρακτο-
ρείο Tseas Travel για την άρτια οργάνωση της εκδρομής. 
Όπως κάθε χρόνο την παράσταση έκλεψε ο ψηλός και ο 
κοντός.

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ

Το Veria Tech 
Lab της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης της 
Βέροιας με μεγάλη 
διάθεση πειραματι-
σμού φιλοξενεί το 
Docs on Wheels! 
Από τις 9 μέχρι 
τις 14 Ιουλίου θα 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι -
ηθούν ενδιαφέ -
ρουσες δράσεις, 
κ α θ ώ ς  έ φ η β ο ι 
κάθε εθνικότητας 
θα κληθούν να α-
νταλλάξουν εμπει-
ρίες μπροστά στην 
κάμερα, ντύνοντας 
τις ιστορίες τους 
με  s top mot ion 
animation στο ερ-
γαστήριο «Κινού-
μενα Πορτρέτα».

Στο πλαίσιο της 
δράσης που διορ-
γανώνεται από το 
Exile Room με την 
υποστήριξη της 
Πρεσβείας των Η-
ΠΑ στην Αθήνα, θα 
προβληθούν και 
δύο πολύ σημαντικά ντοκιμαντέρ των 
τελευταίων ετών, το «Σαλάμ Γείτονα» 
των Ζακ Ινγκράσι & Κρις Τεμπλ και το 
«Τραγούδι της Λαχόρης» των Σαρμίν 
Ομπάιντ-Σινόι & Άντι Σόκεν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Δευτέρα 9 ΙουλίοΤετάρτη 11 Ιουλί-

ου 2018 , 
6 το απόγευμα
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΛΑΧΟΡΗΣ
Σκηνοθεσία: Sharmeen Obaid-

Chinoy & Andy Schocken (2015), 82′
Κάποτε η Λαχόρη υπήρξε το πολιτι-

στικό κέντρο του Πακιστάν, ένας παρά-
δεισος για μουσικούς και καλλιτέχνες. 
Μέχρι που το 1977 ο εξισλαμισμός της 
χώρας και ο νόμος της σαρία κατέστη-
σαν παράνομη τη χρήση της μουσικής 
και μετέτρεψαν σε παρίες τους γνώστες 
της

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ & Α-
ΝΙΜAΤΙΟΝ: Κινούμενα Πορτρέτα

Παρασκευή 13 & Σάββατο 
14 Ιουλίου, 11.00-14.00
Εκπαιδεύτρια: Ιωάννα Γιακουμά-

του
Θέλετε να μοιραστείτε την ιστορία 

σας και να εξερευνήσετε το stop motion 
animation; Τότε αυτό το εργαστήριο εί-
ναι φτιαγμένο για εσάς! Το Exile Room 
και το Veria TechLab προσκαλούν εφή-
βους 13-19 ετών να παίξουν με κάμερες 

και να διηγηθούν ο ένας στον άλλον 
αποσπάσματα από την καθημερινότητά 
τους. Η πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμέ-
νη στην καταγραφή και στο παιχνίδι με 
την εικόνα και τον ήχο, ενώ τη δεύτερη 
μέρα θα «ντύσουμε» τις συνεντεύξεις 
μας με κινούμενα αντικείμενα που θα 
κατασκευάσουμε μαζί και θα παίξουμε 
με τις τεχνικές του animation. Δεν απαι-
τείται προηγούμενη γνώση οπτικοακου-
στικών μέσων, ενώ τον εξοπλισμό θα 
τον παρέχει η διοργάνωση.

Μετά το τέλος του εργαστηρίου, η 
διδάσκουσα θα μοντάρει το βίντεο με το 
υλικό των παιδιών και θα το ανεβάσει 
στο vimeo, ώστε να μπορέσουν να το 
μοιραστούν με φίλους και γνωστούς.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα
Διάρκεια εργαστηρίου: 3 ώρες x 2 

ημέρες
Ηλικίες: 13-19 ετών
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Για δηλώσεις συμμετοχής για το ερ-
γαστήριο animation, επικοινωνήστε με 
τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας στο τηλ. 2331024494

http://docsonwheels.exileroom.gr/el/
veria/

http://docsonwheels.exileroom.gr/el/
veria-workshop/

Προβολές ντοκιμαντέρ 
και εργαστήριο 

stop motion animation 
στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Ο κοντός και ο ψηλός στο άγαλμα της Μαρούλας

Ολο το γκρουπ μπροστά στο άγαλμα
της Μαρούλας



Πραγματοποιήθηκε η 
τακτική συνεδρίαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της 
Ελληνικής Συνομοσπονδί-
ας Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας και ασχολήθη-
κε με τα τρέχοντα θέματα 
που απασχολούν την οικο-
νομία και την αγορά.  Συ-
γκεκριμένα:

1. Με την έναρξη 
των θερινών εκπτώσεων 
εκφράζονται προσδοκίες 
για τόνωση του τζίρου των 
εμπορικών επιχειρήσεων 
σε μία δύσκολη εποχή.  
Παράλληλα πραγματοποι-
ήθηκε ενημέρωση για την 
διανομή 50.000 οικολογικών τσαντών της Ε-
ΣΕΕ στους καταναλωτές μέσω των Ομοσπον-
διών- μελών της και των Εμπορικών Συλλό-
γων της.  

2. Αναλύθηκαν τα αρχικά συμπερά-
σματα της έκθεσης του ΔΝΤ και εκφράστηκαν 
επιφυλάξεις για το χρέος, τα δημοσιονομικά 
και τις μεταρρυθμίσεις. Έγιναν επισημάνσεις 
για το δημόσιο, τις τράπεζες και τα κόκκινα 
δάνεια και παρεμβάσεις στην αγορά, τους μι-
σθούς και τα εργασιακά.  Συνακόλουθα, συζη-
τήθηκε και η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας 
της Ελλάδος, η οποία προειδοποιεί για τους 
κινδύνους των υψηλών πλεονασμάτων και 
της υπερφορολόγησης, ενώ διαπίστωσε μεν 
την βιωσιμότητα του χρέους αλλά με κίνδυνο 
κόπωσης μετά το 2022. 

3.  Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για 
την συμμετοχή της ΕΣΕΕ στην συζήτηση της 
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βου-
λής για το σχέδιο νόμου «Ασφαλιστικές και 
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, αντιμετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας, ενίσχυση της προστασίας 
των εργαζομένων, επιτροπεία ασυνόδευτων 
ανηλίκων κ.α». Έγινε ανάλυση των νέων δια-
τάξεων για την απασχόληση των συνταξιού-

χων, την απαλλαγή από διπλές οφειλές στην 
περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή 
σε ασφαλιστικό φορέα, το πρόστιμο για την 
αδήλωτη εργασία και τις τροποποιήσεις του ω-
ραρίου των εργαζομένων. Ειδικά ως προς την 
απαλλαγή από διπλές οφειλές, αποφασίσθηκε 
να συγκεντρωθούν αντίστοιχες περιπτώσεις 
από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στις περιοχές 
χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και να 
γνωστοποιηθούν στο Υπουργείο.

4. Με αφορμή την συνάντηση τεχνικού 
κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκ-
προσώπους της ΕΣΕΕ συζητήθηκαν οι θέσεις 
μας για την ελλιπή χρηματοδότηση των ΜμΕ 
και την δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας. 
Από την πλευρά της ΕΣΕΕ, παρουσιάστηκαν 
συνοπτικά οι δράσεις του φορέα  και φυσικά οι 
θέσεις της ΕΣΕΕ πάνω σε θέματα χρηματοδό-
τησης. 

Τονίστηκε, επίσης η σημασία μετατροπής 
του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα 
παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα (“micro-
financing”) και θα εμπλουτίσει τα υφιστάμενα 
χρηματοδοτικά εργαλεία με τη χρήση νέων 
μέσων όπως το “crowd-funding”, «business 
angels”, “venture capital” κλπ. 

5. Έγινε αναφορά στους «έξι 
φόρους σε έξι μήνες», τους φόρους, 
δηλαδή, που θα πρέπει να καταβλη-
θούν από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2019 και ανέρχο-
νται στα 11 δις ευρώ για νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις.  Επίσης, ο Πρό-
εδρος της ΕΣΕΕ δήλωσε ότι ο Ι-
ούλιος θα είναι ένας «καυτός» μή-
νας για 250.000 επιχειρήσεις και 
1.000.000 ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, καθώς οι υποχρεώσεις πλη-
ρωμών έως τα τέλη του μήνα θα 
περιλαμβάνουν: 1. Ασφαλιστικές 
εισφορές Μαΐου – Ιουνίου, 2. ΦΠΑ, 
3. Πρώτη δόση φόρου εισοδήμα-
τος, 4. Τρίτη δόση των εισφορών 
που επανυπολογίστηκαν.

6. Έγινε αναφορά στο νέο 
Προεδρικό Διάταγμα για τις «Χρή-
σεις Γης» και τις ρυθμίσεις για τις 
εμπορικές δραστηριότητες. 

7. Με αφορμή την δημοσίευ-
ση Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-

μένου για επαναφορά μειωμένου ΦΠΑ σε 
πέντε νησιά, η ΕΣΕΕ υποστηρίζει την επανα-
φορά του μειωμένου κατά 30% συντελεστή 
του ΦΠΑ όχι μόνο στα πέντε νησιά που υφί-
στανται το βάρος των προσφυγικών ροών, 
αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, 
αντί ενός γραφειοκρατικού τρόπου εφαρμογής 
του θαλάσσιου μεταφορικού ισοδυνάμου, που 
βεβαίως αποτελεί πάγιο αίτημα της ΕΣΕΕ. Ό-
σον αφορά την ημερομηνία παράτασης μέχρι 
31/12/2018 στην Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου ελπίζουμε ότι αυτό γίνεται για καθαρά 
τυπικούς λόγους δημοσιονομικής τάξης και 
δεν θα ισχύσει μόνο για 6 μήνες. Όπως εξηγή-
θηκε η υλοποίηση του μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ έχει ένα δημοσιονομικό κόστος το οποίο 
δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 
2018, ο οποίος και θα πρέπει να αναπροσαρ-
μοστεί, γι’ αυτό και αναφέρεται η συγκεκριμένη 
ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου.

8. Ενημερώθηκαν τα  μέλη για το νέο 
νομικό πλαίσιο για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ, καθώς 
και το σχέδιο μετασχηματισμού των επιχειρή-
σεων.

9. Έγινε αναφορά στα 10 σημαντικά 
ευρωπαϊκά θέματα της Eurocommerce και 
Ueapme.

10. Αποφασίσθηκε η δωρεά αυτοκινήτου 
για τις ανάγκες του ΣΔΟΕ σε ότι αφορά τις 
δράσεις του για την πάταξη του λαθρεμπορίου 
και του παρεμπορίου. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» προκηρύσσει την  πλή-
ρωση θέσεων οικόσιτων  Φροντιστριών-Παιδοκόμων, για 
να εργαστούν στη νέα πτέρυγα  (Παράρτημα) του Σπιτιού 
της Βεργίνας, το οποίο λειτουργεί  ως Ξενώνας μακροχρό-
νιας φιλοξενίας παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε 
κίνδυνο.

Θα παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, στέγη και δια-
τροφή, καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και 
ρεπό).

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 
50 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Εμπειρία μητρότητας
2.Απολυτήριο Γυμνασίου
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, 
όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις Μαγειρικής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν 

υπάρχουν)
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω
6.Βιογραφικό σημείωμα
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και 

τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοίκησης & Εθε-
λοντών της ΠγτΠ, Ανοίξεως 19 59131 Βέροια, από την δη-
μοσίευση της παρούσης  έως την 16-7-2018 , τις εργάσιμες 
μέρες και από ώρα 10:00 πμ έως 14:00 μμ. ή ταχυδρομικά 
στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση hr@propaidi.org

Σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 23310-29571 από 
κύριο Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο Πρόεδρο Δ.Σ. και από κύριο 
Βαλάντη Καραγιάννη Διευθυντή Οργανισμού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για Ιαματικά Λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών λουτρών να δηλώ-
σουν συμμετοχή στα γραφεία της Λέσχης μας. Α΄ περίοδος 16-23 Ιουλίου, Β΄ περίοδος 20-27 Αυγούστου και Γ΄ περίοδος 
23-30 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 953683.

Το Δ.Σ.

Με επίκεντρο τα σημαντικά θέματα 
των επιχειρήσεων και του εμπορίου 

συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ
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Ο 24χρονος (27/07/1993) 
επιθετικός με καταγω-
γή από το Μακροχώρι 

Ημαθίας, έμεινε ελεύθερος 
από τον Απόλλωνα Πόντου 
και σήμερα (10/7) συναντήθη-
κε με τον Τεχνικό Διευθυντή 
του ΑΟΤ, Κώστα Νεμπεγλέρα. 
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
σε όλα και έτσι ο ταχύτα-
τος εξτρέμ θα αγωνιστεί στα 
Τρίκαλα μετά τη θητεία του 

σε Ηρακλή, Πλατανιά, ΠΑΣ 
Γιάννινα, Μακροχώρι και Λευ-
κάδια.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Στα γραφεία της ΠΑΕ βρέθηκε σή-

μερα οΑντώνης Ηλιάδης. Ο 24χρονος
εξτρέμυπέγραψετοσυμβόλαιότουμετον
ΑΟΤρίκαλα.ΟΑντώνηςΗλιάδης έχει α-
γωνιστείστηνκαριέρατουστονΑπόλλων
Πόντου,στονΗρακλή,στονΠλατανιά και
στονΠΑΣΓιάννινα.

Ηοικογένεια τουΑΟΤρίκαλαθέλει να
τονκαλωσορίσεικαιτουεύχεταικαλήεπι-
τυχίαστηννέααγωνιστικήχρονιά.»

Θα παρα-
μείνει στο 
πρωτάθλη-

μα της Γ’ Εθνικής 
ο Νίκος Τζιμογιάν-
νης αφού μετά τον 
υποβιβασμό της 
Νάουσας θα συνε-
χίσει την καριέρα 
του στην Αραδαία 
με την φανέλα του 
ιστορικού Αλμω-
πού. 

Η σχετική ανακοίνωση
αναφέρειταεξής

«Η διοίκηση τουΑλμω-
πού Αριδαίας είναι στην
ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει την απόκτηση του
30χρόνουαμυντικού,ύψους
1.88,ΝίκουΤζιμογιάννη.

Ο νέος μας ποδοσφαι-
ριστής, πέρυσι αγωνίστηκε
στον ΦΑΣ Νάουσα με 27
συμμετοχέςκαι6γκολόντας1οςσκόρερτηςομάδαςστηνΓ’
Εθνική.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τηνΑκαδημία τηςΒέροι-
ας (Δ΄Εθνική 2004-05), συνέχισεστονΠΑΟΝΕ (Δ΄Εθνική
2005-06καιΓ΄Εθνική2006-08),στηνΠΑΕΒέροια(2008-14
στηνΑ΄Εθνικήμε15συμμετοχές,στοΚύπελλοΕλλάδοςμε
15συμμετοχέςκαι1γκολ,στηνΒ΄Εθνικήμε56συμμετοχές

και4γκολκαιστηνΓ΄Εθνική)στονΠαναιγιάλειο(Β΄Εθνική
2014-15με25συμμετοχέςκαι3γκολ),στηνΑΕΚαραϊσκάκης
(Γ’Εθνική),στονΚισσαμικό (Β΄Εθνική2016 το1ο εξάμηνο
με10συμμετοχέςκαι1γκολ),καιστηνΡόδο(Γ΄Εθνική2017
το2οεξάμηνο).

ΗδιοίκησητονκαλωσορίζειστηνοικογένειατουΑλμωπού
καιτουευχόμαστευγείακαιδύναμημεπολλέςεπιτυχίες.»

ΣταΤρίκαλα...μετον
ΝτόστανιτςοΜακροχωρίτης

ΑντώνηςΗλιάδης

Γ’Εθνική

Στον Αλμωπό Αριδαίας
ο Νίκος Τζιμογιάννης

Η Θωμαή Ταϊρίδου
θα υπερασπίζεται την εστία

του ΑΣ Βέροια 2017
Μία ακόμη μεταγραφή για τονΑΣΒέ-

ροια2017τηνγυναικείαομάδαχαντμπολ
της Βέροιας.Αναλυτικά: «Η διοίκηση του
ΑΣΒέροια2017είναιστηνευχάριστηθέση
ναανακοινώσειτηνέναρξητηςσυνεργασί-
αςμε τηνπολύπειρη τερματοφύλακα,Ταϊ-
ρίδουΘωμαή.ΜεκαταγωγήαπότηνΠτο-
λεμαΐδα,αγωνίζεται με επιτυχία γιαπολλά
χρόνια στηνΑ1 εθνική κατηγορία γυναι-
κών, με τελευταίο σταθμό τονΆρη.Μαζί
με τις ΤσολοζίδουΕιρήνη και Βαφειάδου
Ευρώπηθααποτελέσουν την τριάδαπου
θαυπερασπίζεταιτηνεστίατηςομάδοςτην
φετινήχρονιά.Ευχόμαστευγείακαιπολλές
αποκρούσεις!»

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και σε 
πανελλήνιο επίπεδο για τους αθλητές 
της Γ.Ε. Νάουσας στους πανελλήνι-

ους αγώνες συνθέτων αγωνισμάτων, στην 
κατηγορία Α-Γ και ΝΑ-ΝΓ που έγιναν στη 
Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Συμμε-
τείχαν ο Κώστας Λογδανίδης και ο Γιώργος 
Στεφανής στο Δέκαθλο και η Ιωάννα Στε-
φανή στο Έπταθλο.

ΟΚώσταςΛογδανίδηςμεεπίδοση6.776β.ήταν2οςστο

ΔέκαθλοτωνΝέωνκαι4οςστηνκατηγορίατωνΑνδρώνμε
επιδόσεις(100μ.11’’66/μήκος6.77/σφαίρα12.46/ύψος1.86/
400μ.53’’72/110εμπ.15΄΄33/δίσκο35.45/επικοντώ4.30/
ακόντιο56.51/1500μ.4’59’’44).

Ο Γιώργος Στεφανής με επίδοση 6.330 β. ήταν 7ος
στοΔέκαθλο στην κατηγορία τωνΑνδρών με επιδόσεις
(100μ.12’’09/μήκος 6.23/σφαίρα 12.97/ύψος 1.92/ 400μ.
54’’05/110εμπ.16’’39/δίσκο32.07/επικοντώ3.90/ακό-
ντιο55.10/1500μ.4’56’’81).

ΗΙωάνναΣτεφανήήταν14ηστοΈπταθλοτωνΓυναικών
με 3930β. με επιδόσεις (100εμπ.16’’85/ύψος 1.55 /σφαί-
ρα 11.80 /200μ.29’’14/ μήκος 4.75/ ακόντιο 30.96/800μ.
2’50’’45).

2οςοΚώσταςΛογδανίδης
τηςΓΕΝάουσαςστοΔέκαλθονΝέων



Επέστρεψαν από το ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα παίδων κορασίδων, που έγινε στο 
Γκιορ της Ουγγαρίας, οι νεαροί πρωτα-

θλητές μας Άνθιμος Κελεπουρης και Ιωαννιδου 
Ελένη αφού είχαν  εξαιρετικές εμφανίσεις και 
προκρίθηκαν και οι δυο για  να αγωνισθούν 
στην Ολυμπιάδα Νέων που θα γίνει τον Οκτώ-
βρη στην Αργεντινή.

Ο βαδιστήςμαςΆνθιμοςΚελεπουρης τερμάτισε 5οςστα
10.000 μέτρα βάδην πετυχαίνοντας με δύσκολες  καιρικές
συνθήκες 45’50’’3 ενώη ΙωαννιδουΕλένη αφού έτρεξε στα
προκριματικάτων800μ.καιπέτυχε2’12’’48προκρίθηκεστον
ημιτελικόκαιπέτυχεατομικόρεκόρμε2’10’’08καταλαμβάνο-
νταςτην13ηθέση.

Ανανέωσε με τον Φίλιππο
η Kική Σπυριδοπούλου

ΗΔιοικούσαΕπιτροπή τουΓυναικείου τμήματοςHandball
τουΦίλιππουΒέροιαςανακοινώνειτηνανανέωσητηςσυνερ-
γασίαςμε τηναθλήτριαΚικήΣπυριδοπούλου!Η ταλαντούχα
αθλήτριαθασυνεχίσει νααγωνίζεται με τα χρώματα τουΦι-
λίππου ενισχύοντας την γυναικείαομάδακαι τηναγωνιστική
περίοδο2018-2019!Μιαπολύσημαντικήεξέλιξηπουθαβοη-
θήσειτηνομάδανακατακτήσειτουςστόχουςτης.
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Η Εθνική παίδων επικράτησε 
της Ρουμανίας με 29-28 στο 
διεθνές φιλικό στο Κιλκίς. Με 

κεκτημένη ταχύτητα από την πρωτιά 
στο Danaon Cup η Εθνική ομάδα U-16 
νίκησε τη Ρουμανία μπροστά σε 300 
θεατές στο κλειστό του Κιλκίς, στο 
πλαίσιο της κοινής προετοιμασίας 
των δύο ομάδων. Παρά το γεγονός 
ότι επρόκειτο για φιλική αναμέτρηση 
και οι δύο ομάδες έπαιξαν για τη νίκη 
σε έναν αγώνα με πάθος, θέαμα και 
σασπένς έως το τέλος.

ΗΕθνικήείχεπλουραλισμόστηνεπίθεσημετον

ΓιάννηΒασιλείουναπετυχαίνεικρίσιμαγκολαπότη
δεξιάγωνία,ενώτογκολπουέκρινετηνίκηπέτυχε
οΚοτσιώνηςστο τελευταίο λεπτό κάνοντας το 29-
27.Οιδύοομάδεςθασυναντηθούνεκνέουσελίγες
ημέρες,καθώςτοαντιπροσωπευτικόσυγκρότημαθα
επισκεφθεί τηΡουμανίακατά το τελευταίοδεκαήμε-
ροτουΙουλίου.

Ελλάς (Γεωργιάδης):Βασιλείου 4,Βεζύρης,Κο-
τσιώνης4,Αλεξανδρίδης3,Φαχουρίδης2,Αναστα-
σίου, Σκούφας 2, Μαυρόπουλος 1, Γερουλάνος,
Στεφανίτσης,Δικαιούλιας 1,Παγιάτης 1, Γιορανίδης
1,Μπαμπατζανίδης,Πετρομελίδης 3,Τζωρτζίνης 1,
Σαράφης2,Παπαγιάννης2,Ασλής.

Ρουμανία (Σίτου):Ονέα,Γκιβίλ,Μπρουι1,Μπό-
τε,Σίτου2,ΠοπΕρ.3,Κατόνα2,Μινέα,Μαξίμ,Παλ,
Κράμερ1,Στανέσκου6,Ζίπις2,Κόσμαντσιουκ,Κο-
στέα3,Αρντελεάν6,ΠοπΜπ.

Διαιτητές:Τζαφερόπουλος–Γρηγοριάδης.

Την πρώτη θέση και το χρυσό 
μετάλλιο στην κατηγορία των 
εφήβων του 6ου διεθνούς 

τουρνουά Danaon Cup 2018 κατέκτη-
σε η εθνική Ελλάδας επικρατώντας 
με 26-20 της αντίστοιχης του Μαυρο-
βουνίου στον τελικό του τουρνουά.

Στηφωτογραφία μας οι πέντεΗμαθιώτες της
ομάδαςπαίκτες τουΦιλίππου και τουΖαφειράκη:
ΘοδωρήςΔεληχρήστος,Μιχάλης Κουκουτσίδης,
ΑχιλλέαςΠαπαδόπουλος, ΓρηγόρηςΤζίμπουλας
καιΧρήστοςΤσιγαρίδας.ΟΘοδωρήςΔεληχρήστος
αναδείχθηκεMVPτουτουρνουά.

ΦαίνεταιοτιέχουνστοDANτουςοιΗμαθιώτες
τοχαντμπολ.

Χάντμπολ

Φιλικήδιεθνήνίκηγιατουςπαίδες
29-28τηνΡουμανία

«Χρυσοί» οι Έλληνες έφηβοι στο 
Danaon Cup. MVP ο Δεληχρήστος

ΣτηνΟλυμπιάδαΝέων
στηνΑργεντινήπροκρίθηκαν
ΚελεπούρηςκαιΙωαννίδου
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Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ Ηandball u14 
(Danaon Cup, 2-7 Ioυλίου), με 

τη συμμετοχή 24 ομάδων, η ομάδα 

μας κατέκτησε την 7η θέση.

Συγχαρητήριαστουςπαίκτεςμας,στουςπροπο-
νητέςμας,ΝίκοΚούγιακαιΑποστόληΝτέλλακαισε
όσους είναι κοντάστηνομάδαμας.Καλόκαλοκαίρι
παλικάριακαι....τακαλύτεραέρχονται!

Καλούνται τα μέλη του Συνδέ-
σμου Διαιτητών Χειροσφαί-
ρισης Κεντρικής Μακεδονίας 

σήμερα Τετάρτη 11-07-2018 και 
ώρα 20:00μμ δυνάμει του άρθρου 6 
παρ.1,2,3 σε Τακτική Γενική Συνέ-
λευση με θέμα:

Διοικητικός καιΟικονομικός απολογισμός του
απερχόμενουδιοικητικούσυμβουλίου.

Εκλογή εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής ε-
κλογών.

Εκλογήνέουδιοικητικούσυμβουλίου.

Στην7ηθέσηοιπαμπαίδες
τουΦιλίππου

Εκλογές στον Σύνδεσμο Διαιτητών 
Χειροσφαίρισης Κεντρικής 

Μακεδονίας

Γιατί ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει 
κάθε λόγο να είναι ικανοποιη-
μένος από την εικόνα της ομά-

δας του στο φιλικό με την Στεάουα 
και πώς καλύφθηκε η έλλειψη φορ 
από τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ 
απέναντι στη Στεάουα Βουκουρεστί-
ου πρέπει να ικανοποίησε απόλυτα 
τον προπονητή του. Ιδιαίτερα στο 
πρώτο ημίχρονο απέναντι στους Ρου-
μάνους οι ποδοσφαιριστές του Δικέ-
φαλου μετέφεραν σχεδόν στον από-
λυτο βαθμό όσα προσπαθεί να τους 
περάσει στις προπονήσεις ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου. 

Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι
στηνπροπόνηση τηςΚυριακής, οΡουμάνος μοί-
ραζεμπράβοστουςπαίκτεςτου,ότανδούλευεμαζί
τουςτακτική.

Με πίεση ψηλά που να μην επιτρέπει στον
αντίπαλο να χτίσει επιθέσεις από την άμυνα του,
μεγρήγορηανάπτυξηστοχώρο,μεέξυπνακαικα-
λοχτυπημέναστημέναοΠΑΟΚκατάφερεόχιμόνο
ναπετύχειδύογκολστηνΣτεάουααλλάκαινατην
«πνίξει» και να την κρατά γιαπολύώραστοδικό
τηςγήπεδο.

Ότι ο ΠΑΟΚ βελτιώνεται μέρα με τη ημέρα,
προπόνηση με την προπόνηση, είναι κάτι που
θαπρέπει ναθεωρείται δεδομένο.ΟΛουτσέσκου
δουλεύει οργανωμένα, θέλει να εκμεταλλευτεί την
ομοιογένειαπου είχε αποκτήσει η ομάδα του την
περασμένησεζόν και ναβάλει και επιπλέονστοι-
χείαστοπαιχνίδι της.Στοιχείαπουθατηνκάνουν
ακόμηπερισσότερο κυριαρχική στον αγωνιστικό
χώρο καιπουθα της επιτρέψουν νααποδίδει και
καλύτεροποδόσφαιρο.

Βέβαια οστόχος τουΡουμάνου τεχνικούαυτή
τηνπερίοδοείναιέναςκαιμοναδικός.Ναφέρειτην
ομάδα τουσε επίπεδοαγωνιστικής καιψυχολογι-
κήςετοιμότηταςσε τέτοιο επίπεδοώστε τοβράδυ
της24ηςΙουλίουαπέναντιστηΒασιλεία,ναεμφα-
νιστείστοκαλύτεροδυνατόεπίπεδογιαναμπορεί
ναδιεκδικήσεισταίσιατηνπρόκρισηστηνεπόμενη
φάσητουΤσάμπιονςΛιγκ.

ΑυτόςείναιονέοςΠΑΟΚ

Πρώτη φορά και ερασιτεχνικές ομάδες 
στο Κύπελλο Ελλάδας

Γιαπρώτηφοράστον θεσμό τουΚυπέλ-
λου θασυμμετέχουν και οι 53Κυπελλούχοι
τωνΕΠΣενώμέχριτοντελικόαναμένεταινα
διεξαχθούν130παιχνίδια.

ΗΕΠΟκοινοποίησετηνπροκήρυξηγιατο
Κύπελλοτηςσεζόν2018-19όπουγιαπρώτη
φοράθασυμμετέχουνκαιοι53Κυπελλούχοι
τωνΕΠΣ ενώ θα διεξαχθούν συνολικά 130
παιχνίδια μέχρι τον τελικό του...ΟΑΚΑπου
θαγίνειστις18Μαΐου2019.

ΒέβαιατόσογιατοΟλυμπιακόΣτάδιοόσο
καιγια τηνημερομηνίαυπάρχει ερωτηματικό
καθώςκαιστηνπροκήρυξηαναφέρεταιπωςγιαλόγουςανωτέραςβίαςόπωςσημειώνεταιχαρακτηριστικά.

ΟιομάδεςτηςSuperLeagueθαμπουνστοθεσμότουΚυπέλλουστην4ηφάσηόπουκαιπάλιθαέχουμε
ομίλουςπουθασχηματιστούν.

Ακόμη δύο νεαροί α-
θλητές που διακρίθηκαν
στο Danaon Cup 2018
που διεξήχθηπριν λίγες
μέρες.Καλύτερηπλέιμέι-
κερστοτουρνουάπαγκο-
ρασίδων ήταν ηΑθανα-
σίαΤσιγαρίδα τουΖαφει-
ράκη(στηφωτογραφίαμε
τη συμπαίκτριά της -Βε-
νιαμίν της ομάδας- Ελέ-
νη Κυριακίδου). Επίσης,
καλύτερος πίβοτ στους
παμπαίδεςΑ΄ήτανοΕυ-
θύμης Πετρίδης, επίσης
τουΖαφειράκη.

Καλύτερη «πλέι» η Τσιγαρίδα
στο Danaon Cup

ΚαλύτεροςπίβοτοΠετρίδης
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Η Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγι-
οπούλου» συμμετέχει για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά στην Καλοκαιρινή 
Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουρ-
γικότητας 2018 με τίτλο «Αγαπημένα 
Δεδομένα: παρατηρώ και μετρώ τον 
κόσμο» στην οποία συμμετέχουν 148 
μέλη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιο-
θηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος. 

Αυτό το καλοκαίρι θα παρατηρή-
σουμε και θα μετρήσουμε μαζί με τα 
παιδιά τον κόσμο μας με πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους. 

Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει 
20 δράσεις  θα υλοποιηθεί στους χώ-
ρους της Δημοτικής βιβλιοθήκης από 
20 Ιουνίου έως 7 Σεπτεμβρίου και 
ώρες  10-11.30 π.μ. και απευθύνεται 
σε παιδιά 9-12 ετών με προεγγραφές. 

11 Ιουλίου ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕ-
ΝΑ: Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω

Να πετάω στο διάστημα, να για-
τρεύω ανθρώπους, να πλάθω ψωμί, 
να μαγειρεύω γλυκά και αλμυρά, να 
σχεδιάζω κτίρια, να χορεύω, να παίζω 
μουσική. Όλες οι δυνατότητες είναι 
ανοιχτές μπροστά μας κι εμείς μαθαί-
νουμε τα επαγγέλματα του σήμερα 
και του μέλλοντος για να ξέρουμε ό-
ταν θα πρέπει να αποφασίσουμε.

 13 Ιουλίου «ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Έργα τέχνης με όλες 
τις αισθήσεις

Μια περιπλάνηση στα υλικά των 
καλλιτεχνών που μπορείς να τα αγγί-
ξεις, να τα μυρίσεις, να τα ακούσεις. 
Τα έργα τέχνης δεν φτιάχνονται μόνο 
για να τα βλέπουμε!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
9 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕ-

ΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τα ρούχα μου. 
Ντύνουμε μια χάρτινη κούκλα στο 
μπόι μας με τα αγαπημένα μας ρού-

χα.
10 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ» To άπειρο. Μετρώντας 
τον κόσμο μαθαίνουμε γι’ αυτό που 
είναι αμέτρητο.

20 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ. Παιχνίδια και 
σπόρ. Ποια είναι τα αγαπημένα μας 
παιχνίδια και σπορ, αλλάζουν οι προ-
τιμήσεις μας καθώς μεγαλώνουμε;

21 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ» Το μήκος και το πλά-
τος της γής. Δύο πολύ σημαντικά δε-
δομένα αν θες να ξεκινήσεις για ένα 
μεγάλο ταξίδι στη στεριά και στη θά-
λασσα

30 Αυγούστου ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟ-
ΜΕΝΑ. Οι μέλισσες σε όλο τον κό-
σμο. Πάνω στο χάρτη σημειώνου-
με τόπους που συλλέγουν το μέλι με 
διάφορους τρόπους, τόπους που οι 
μέλισσες κινδυνεύουν, χώρες που κι-
νητοποιούνται για να σώσουν τις μέ-
λισσες από την εξαφάνιση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
5 Σεπτεμβρίου «ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ» Η λεία ενός πειρατικού 
πλοίου. Το 1602 ένα πειρατικό πλοίο 
επιτίθεται σε ένα εμπορικό πλοίο κά-
που στο Αιγαίο. Μετά την επίθεση οι 
πειρατές καταγράφουν τη λεία τους 
και ζωντανεύουν έναν κόσμο με δι-
αφορετικά νομίσματα, αγάπη για τα 
μπαχαρικά και τα μεταξωτά υφάσμα-
τα, τα πολύτιμα κοσμήματα

7 Σεπτεμβρίου ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ 
Καταγράφουμε τους αποχαιρετισμούς 
και τα «του χρόνου» και γιορτάζουμε 
το κλείσιμο ενός ακόμη καλοκαιριού 
που περάσαμε μαζί.

Για δηλώσεις συμμετοχής στη  Δη-
μοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου» 
Θ. Ζωγιοπούλου 5 – 3ος όροφος, 
τηλ. 23310-24879  Βούλα Κοτσάλου 

email: detopoka@otenet.gr

Καλοκαιρινή Eκστρατεία 
Aνάγνωσης

 και Δημιουργικότητας 
2018 της Δημοτικής 

βιβλιοθήκης
 «Θ. Ζωγιοπούλου»

Ο Δήμος Βέροιας  και η Κ.Ε.Π.Α. , διοργα-
νώνουν  συναυλία με ελεύθερη είσοδο και φι-
λοξενούν  ένα από σημαντικότερα ska συγκρο-
τήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό , τους 
ΚΟΖΑ ΜOSTRA. Η συναυλία θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018, ώρα 9.00μ.μ, 
στο πανέμορφο πευκόδασος του Ξηρολιβαδου, 
στο πλαίσιο του 8ου ορεινού αγώνα τρεξίμα-
τος  , που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων 
Βέροιας.

Οι KOZA MOSTRA θεωρούνται από τα ση-
μαντικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και εξωτε-
ρικό γενικότερα.

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

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

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

Μετά από εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και 
εξωτερικό οι KOZA MOSTRA ετοιμάζουν τον 2ο δίσκο 

τους, ήδη το <Γιορτή> είναι τραγούδι της ελληνικής σειράς 
<Εθνική Ελλάδος> του Γιώργου Καπουτζίδη, ενώ τέλος 
του 2017 θα δισκογραφήσουν διασκευασμένες συνθέσεις 
του Μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη ,ο οποίος τους επέλεξε να 
ερμηνεύσουν το έργο του με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο!! 

Νέα συνεργασία με την Ελένη Βιτάλη στο <Πότε Βού-
δας πότε Κούδας> και συνεργασία με το μεγάλο αμερικά-
νικο συγκρότημα τους <Gogol Bordello> στο νέο τραγούδι 
των KOZA MOSTRA <Requiem>.

Το 2017-2018  θα  περιοδεύουν εξωτερικό και Ελλάδα! 

Το Σάββατο 14 Ιουλίου 

Οι KOZA MOSTRA live στο δάσος
 του Ξηρολιβάδου με ελεύθερη είσοδο

Πλήθος εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν το μήνα Ιούλιο στην 
πόλη της Νάουσας, τις οποίες διοργανώνει ο Δήμος 
Ηρωικής Πόλης Νάουσας, πολιτιστικοί σύλλογοι, φο-
ρείς και ιδιώτες. Θέατρο, μουσικές συναυλίες, standup 
comedy και άλλες πολλές δράσεις πρόκειται να προ-
σελκύσουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Ιουλί-
ου έχει ως εξής:

• Τετάρτη 18 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, 
ώρα 21:15

Θεατρική πάρασταση «Τα Ραδίκια Ανάποδα». Η 
πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και 
selfie παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο και 
οστεοφυλάκιο. Ένα one dead man show, ένα black 
total κωμικό μονόλογο με δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς 
κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν!

Διοργάνωση: Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας.
Προπώληση εισιτηρίων: 5€. Γραφείο Πολιτισμού 

Δήμου Νάουσας (Δημαρχείο, 1ος όροφος, ώρες 
γραφείου, τηλ.: 2332350338-50360-50375), CITY 
ESPRESSO BAR, Ζαφειράκη 12, Νάουσα, τηλ.: 
2332021999

•Πέμπτη 19 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, 
ώρα 21:15

 Μουσική Συναυλία «Η μουσική είναι μία» με τους 
Στέφανο Κορκολή και Σοφία Μανουσάκη. Ο διεθνούς 
φήμης πιανίστας και συνθέτης, Στέφανος Κορκολής, 
σε μια μουσική παράσταση που μας ταξιδεύει στο 
δικό του μουσικό σύμπαν, που περιλαμβάνει υπέροχα 
δικά του τραγούδια που αγαπήσαμε, μοναδικές ορχη-
στρικές συνθέσεις του, αλλά και διασκευές κλασικών 
τραγουδιών που ο ίδιος έχει αγαπήσει σαν να είναι 
δικά του. Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Σοφία 
Μανουσάκη.

Διοργάνωση: «Art TC».
Προπώληση εισιτηρίων 10€: CITY ESPRESSO 

BAR, Ζαφειράκη 12, τηλ.: 23320 21999.
•Δευτέρα 23 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, 

ώρα 21:15
Μουσική Συναυλία – αφιέρωμα στους μεγάλους 

Έλληνες συνθέτες με την «Ορχήστρα Νέοι με Όρα-
μα». Τραγουδούν: Μαριάμ Σεπιτάνου, Μαρία Τζόρου, 
Αντωνία Ζούρα, Εύα Χατζίδου, Τάσος Σιδηρόπουλος. 
Ενορχήστρωση: Πέτρος Ρίστας. Διεύθυνση Ορχή-
στρας: Ελένη Παγγούρα.

Διοργάνωση: Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας.
Είσοδος: Αντί εισιτηρίου τρόφιμα μακράς διάρκειας 

τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Νάουσας.

• 27-31 Ιουλίου, Πλακόστρωτο Δημοτικού Πάρ-
κου

«7o Artville Festival». Για 7η συνεχή χρονιά το φε-
στιβάλ θα περιλαμβάνει μουσικές συναυλίες, παιδικές 
δράσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκδηλώσεις προβο-
λής τοπικών προϊόντων, δράσεις για ενήλικες κλπ.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος ARTville. Εί-
σοδος ελεύθερη

 «Ιούλιος Πολιτισμού» 
στη Νάουσα, 

με θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες και φεστιβάλ



14 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

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

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό9-7-2018 μέχρι15-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Γιανακαταστείτοπαρόνάρθρο
πιο κατανοητό, θα γίνει μια σύντο-
μη αναφορά σε ορισμένα παρα-
δείγματα για την εκδήλωση τόσο
των διαφόρων ανωμαλιών τηςφυ-
σιολογίαςτωνκαρπών,όσοκαιτων
εκδηλούμενων καρποπτώσεων.Ο
γράφων ασχολήθηκε επί μακρόν
με τις καρποπτώσεις σε διάφορα
είδη δένδρων, όπως μηλιάς, αμυ-
γδαλιάς,ροδακινιάς.Σεπολλέςπε-
ριπτώσεις η σχετική έρευνα έγινε
μεσυνεργασία τωνκαθηγητών του
ΑΠΘ Ιωάννη Πορλίγγη (Βιολογία
οπωροκηπευτικών) και ΙωάννηΘε-
ριού(Δενδροκομία).

Ηπορεία ανάπτυξης ενός καρ-
πού, από τονσχηματισμό του έως
την ωρίμανση του, διέπεται από
ένα μηχανισμό της φυσιολογίας,
στον οποίο συμμετέχουν πολλά
στοιχεία του καρπού, όπως ανόρ-
γανα θρεπτικά στοιχεία, ορμόνες,
σάκχαρα και άλλα. Για την ομαλή
πορεία ανάπτυξης του καρπού
μεταξύ όλων αυτών των στοιχεί-
ων πρέπει να υπάρχει μια σχετι-
κή ισορροπία. Η διατάραξη της ι-
σορροπίας έχει σαν συνέπεια είτε
την εκδήλωση ανωμαλιών στους
καρπούς είτε την εκδήλωση καρ-
ποπτώσεων. Τέτοιες ανωμαλίες
αναφέρονται στο βιβλίο με τίτλο
«Θρέψη, λίπανση Φυλλοβόλων
Οπωροφόρων δένδρων» (Στυλια-
νίδης, Σιμώνης, Συργιαννίδης).Α-
ναφερόμαστε σε ένα μόνο παρά-
δειγμα.ΣτηνποικιλίακερασιάςB.S
HardyGiant εκδηλώνονταν κοντά
στηνωρίμανση καθιζάνουσες κηλί-
δες επί των καρπών.Η κηλίδωση

ήταν πιο έντονη στα όξινα εδάφη
και λιγότερο έντονη στα αλκαλικά.
Διεθνώς τα αίτια της ανωμαλίας
παρέμεναν άγνωστα. (Σχετικά επι-
στολή τουΔενδροκομικού Ινστιτού-
τουτηςΑγγλίας«EASTMALLING»,
6Μαρτίου2000(Δρ.A.D.Webster)

Αναλύσεις φύλλων και καρπών
που πραγματοποιήθηκαν στο Ερ-
γαστήριοΔενδροκομίας τουΑΠΘ
(καθ.κ.Θεριός)έδειξανότιηανω-
μαλία οφείλονταν στη διατάραξη
της σχέσης μεταξύ των στοιχείων
αζώτου και ασβεστίου (N/Ca). Ό-
σο υψηλότερη ήταν αυτή η σχέση,
τόσο πιο έντονη η εκδήλωση κη-
λίδων. Μία μικρή διατάραξη στη
σχέση δύο στοιχείων προκάλεσε
τη δημιουργία μιας ανωμαλίας με
σοβαρές συνέπειες στηνποιότητα
τωνκαρπών.

Καρποπτώσεις
Καρποπτώσεις συμβαίνουν σε

πολλά είδη και ποικιλίες δένδρων
καισεδιάφοραστάδιααύξησηςτου
καρπού.Τααίτιατωνκαρποπτώσε-
ωντουςείναιπολλάκαιοισυνέπει-
εςοδυνηρές.

Στις αμυγδαλιές π. χ. σοβαρό
ρόλοδιαπιστώθηκεότιέπαιζανδιά-
φοραθρεπτικάστοιχείακαι κυρίως
το άζωτο και ο φώσφοροςσε ανε-
πάρκεια.

Ηπτώση της θερμοκρασίας κο-
ντά στο μηδέν, ιδίως στις ορεινές
περιοχές, προκαλούσε πολύ σο-
βαρές καταστροφές, ιδίως σε ορι-
σμένεςποικιλίες,όπωςη«Texas».
Το ίδιο αίτιο υπήρξε στην εκδήλω-
ση καρπόπτωσης στις ροδακινιές
της Ημαθίας πριν μερικά χρόνια.
Το αίτιο ήταν ο επηρεασμός στη
σχέση ορμονών γιββερελλίνης και
αυξίνης. Σοβαρές καρποπτώσεις
στις ροδακινιές παρατηρήθηκαν
από χαμηλά επίπεδα καλίου, κυ-
ρίως στις συμπύρηνες κονσερβο-

ποιήσιμες ποικιλίες και από υψη-
λά επίπεδα αζώτου, κυρίως στις
επιτραπέζιεςποικιλίες. Στις μηλιές,
ιδίως της ομάδαςReddelicious, ό-
ψιμεςαζωτούχεςλιπάνσεις,έντονες
ξηροθερμικές συνθήκες, οι οποίες
προφανώς δημιουργούσαν έλλειμ-
μαύδατοςσταδένδρα,ήτανοικυ-
ριότερεςαιτίες.

Με τα πολύ λίγα στοιχεία που
αναφέρθηκαν καθίσταται αντιληπτό
ότι μικρές διαφοροποιήσεις στη
σύνθεση των καρπών οδηγούν εί-
τε σε εκδηλώσεις ανωμαλιών είτε
σε καρποπτώσεις. Και διερωτάται
κανείς:Οι ασυνήθιστα έντονες και
παρατεταμένεςβροχοπτώσεις,ολό-
κληροτομήνα Ιούνιο,κυρίωςκατά
το τριήμερο 25-26 και 27 Ιουνίου,
δεν είχαν καμιά επίδρασηστην εκ-
δήλωσηκαρποπτώσεων;Ηάφθονη
εισροή νερού, τόσο από εδάφους,
όσο και δια του φυλλώματος και
τωνκαρπών,ηοποίαπροκαλείμια
γενικήαραίωσηόλωντωνσυστατι-
κώντουκαρπούκαιφυσικάκαιτην
μεταξύ τους διαφοροποίηση των
σχέσεων τους, να μην αποτέλεσε
αιτίατωνκαρποπτώσεων;

Μεπλήρησυναίσθησηευθύνης,
αλλά και με σεβασμό στα εξήντα
χρόνιαπουυπηρετώ τηδενδροκο-
μικήέρευνα,δηλώνωχωρίςκανένα
ενδοιασμό ότι οι συνεχείς βροχο-
πτώσεις του Ιουνίου, και κυρίως
του τριημέρου 25-27 Ιουνίου, είναι
ηαιτίατωνκαρποπτώσεων.

Δ.Κ.Στυλιανίδης
Επ.Διευθυντής

ΙνστιτούτουΦυλλοβόλων
Δένδρων

Ηκαρπόπτωσητωνροδακίνων
καιοιβροχές

Φαρμακεία
Tετάρτη 11-7\-2018

 14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130

21:00-08:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ., μεαυλή και ταδύο

μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μή ευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ, που να χρίζει

ανακαίνισημέχρι 40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-
ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένο και
πολλάέξτρα.Τιμή38.000
ευρώ.Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-

σεως,ρετιρέ,60τ.μ.,με2
δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα
κ.λπ.Τηλ.: 6974326873
ώρες11.00-14.00.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης

Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέ στο
κέντροτηςΒέροιαςμεε-
ξασφαλσμένηπελατεία.

Πληρ.τηλ.:6980007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500 τ.μ. με ελιέςστον
κόμβο Βέροιας. Τιμή
11.500ευρώ.Τηλ.:6934
888738.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

Καβάλας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
studios πλήρως
εξοπλισμένα, με
WiFi, πλυντήριο,
TV, για διακοπές.
Τηλ.:6949955844.

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηη οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796.

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

ΣκιώνηΧαλ-
κ ιδ ικής  ε -
νοικιάζονται
διαμερίσματα
70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC με
40,00 ευρώ

τηνημέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμεζονέτες70τ.μ.
2ΔΣΚWCεξοπλισμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματααπό45τ.μ.έως70
τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.
Πληρ. τηλ.:6944644220,6983204389&23740
71607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση Fast-Food επί
της οδού Εληάς σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 744 τ.μ. στη
Βέροια γωνιακό.
Χτίζει890τ.μ.Τηλ.:
2331100888.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5 στρ., στοΛουτρό
Ημαθίας, ποτιστικό, σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοι-

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

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

ΠΑΠΑΓΟΥ,Β.Ιωαννί-
δη10,ενοικιάζεταιδιαμέ-
ρισμαπερίπου80τ.μ.,2ο
όρ.,μεωρομετρητή.Τηλ.:
6945 049079 & 23310
22684.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ε-

νοικιάζεται κατάστημα
100 τ.μ. με υπόγειο
με W.C. Τηλ.: 6974
238098.
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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 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων
μεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πολύκα-
λέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:
6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείουσε εξαι-
ρετική κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1
τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4
συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέ-
κλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγά-
λη επιχείρηση υγει-
ονομικού ενδιαφέ-
ροντοςενλειτουργία
μεπολυετή εμπειρία
στον χώρο των κοι-
νωνικών εκδηλώσε-
ων.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.  Τηλ. :
6975772861.
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ΑΠΟΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται μη-
χανικός,ηλεκτρολόγοςκαι
βοηθός συνεργείου. Τηλ.:
2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σε ξενοδοχείο της Βέροι-
ας με γνώση βασικών
Αγγλικών.  Τηλ. :  6948
457059.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙνέοςγιαβο-

ηθόςλογιστήσεεταιρίαμε
γνώσηπρογραμμάτωνPC
καιΓερμανικών.Τηλ.:6986
782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο γ ια
d e l i v e r y  μ ε  δ ι κό  τ ο υ
μηχανάκ ι  γ ια  το  ψητο-
πωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Τηλ.:
6984  472747 κ .  Γιώρ-
γος.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  έ μπ ε ι ρ ο
άτομο για Καφέ-Ζαχαρο-
πλαστείοστηΒέροια.Πλη-
ροφορίες στο τηλ.: 23310
25700.Αποστολή βιογρα-
φικών στο dimzagaris@
gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα,Ανελκυστήρα,Ηλ.
Συσκευές,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:180€.

Κωδ.23370ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-
σονιέραμερικώς επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικέςσυσκευές,μικρήκαιφθηνή38τ.μ.,
1 υ/δ , κουζίνα και μπάνιο , 3ος  όρ.  με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μόνο140€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,ενοίκιο200€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50 τ.μ.1οςόροφος ,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σεπολύ καλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οι
χώροιτηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανση
μεογκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο
160€.

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή ΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονο-
κουζίνα,1υ/δκαιμπάνιο,μεπανοραμική
θέα ,σε υπεράριστη κατάσταση, έχει και-
νούργια αλουμινίου κουφώματαμε διπλά
τζάμια,κατοικίαμεπολυτέλειακαιζεστασιά,
άριστης αρχιτεκτονικής σχεδίασης, με α-
τομικήθέρμανσηπετρελαίου και ελάχιστα
κοινόχρηστα,κέντροαπόκεντρο,μόνο200
€.ΠληροφορίεςαποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23133ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Μικρόδυα-
ράκι59τ.μ.,καθ.κατασκευή2002,2υ/δ,1
οςόροφος ,βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογα
συντηρημένο,νεοαναγειρόμενοκαισίγουρα
επιμελημένηςκατασκευής,έχειδύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης , ενεργειακήςκατηγορίας
Γ,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,η
ατομικήμεκλιματιστικό,έχειεπίσηςδυνατό-
τηταστάθμευσηςκαιτομίσθωματου200€.
Από15/8/18ελεύθερο.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,
διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

Κωδ. 13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςω-
ραιότατο διαμέρισμα87 τ.μ. ανακαινισμέ-
νοστον4οορ.μεκεραμοσκεπήμε2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, με 2 ντουλάπες
εντοιχιζόμενες ,μεθωρακισμένηπόρταει-

σόδου,μεθέρμανσηκεντρικήπετρελαίου
λειτουργούσαάψογα,σεπολύκαλήγειτο-
νιά,ενοίκιο260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπι-
πλωμένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σε
δύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.
Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,
Αποθήκη ,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:
280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοε-
πίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ. ,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευ-
πόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείται
από2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα, και δύομπάνια  , χωρίςθέρμαν-
ση,μεδυνατότητα τοποθέτησης τζακιούή
σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη
,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκεςηβιοτεχνικόςχώροςσυνο-
λικήςεπιφάνειας1.180τ.μ.μαζίμε15στρ.
οικοπεδικόχώρο .Είναι κατασκευασμένες
το1985 και διαθέτουνμεγάλοπροαύλιο -
Ενοίκιο1.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένο γραφείο19 τ.μ. ένας
ενιαίοςχώρος,1οςόροφος,θέρμανσημε
κλιματιστικό τοδε μίσθωμα τουμόνοστα
125€,

Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, -
Τιμή:150€.

Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ά-
ριστοι χώροι γραφείων ανακαινισμένοι
πολυτελώς ,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τους
καινούργιοWC ,1οςόροφος, , η ευπρέ-
πεια τωνχώρωνδεδομένη ,δομημένηκα-
λωδίωσηπαντού , καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια και μεπολύ
ακριβάυλικάδόμησης ,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούςηπροβολή τωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα

ΚΤΕΛκοντά επαγγελματικήστέγηπροβο-
λήςσυνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύ-
τεροόροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου , κατάλληλο
γιαφροντιστήριο και όχι μόνο , μίσθωμα
συνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙσεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας36 τ.μ. ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναι
κατασκευασμένοτο1965καιμεπολύκαλό
μίσθωμαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙσυνολικής επιφάνειας57 τ.μ. Ι-
σόγειοκατάστηματοοποίοαποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώροκαιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Διπλάτζάμια .Ενοίκιο 170€ .
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13564-ΚοντάσταΚΤΕΛσπάνιο
γωνιακό,εξαιρετικήςπροβολήςΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας60 τ.μ.στο ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώρομεπολύμε-
γάληβιτρίνακαιμεδικότουWC.Πρόκειται
γιαέναπολύαξιόλογοακίνητοπουαπευθύ-
νεταιμόνοσεσοβαρόμισθωτήκαιμε τιμή
ενοικίουστα500€αρχικήκαιτελική.

Κωδ: 22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροι-
ας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας600 τ.μ. Ισόγειοσε
οικόπεδο4στρ. σετιμήεξαιρετικάχαμηλή
στα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από2Υπνο-
δωμάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγά-

λομπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,Ανελκυ-
στήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή ,
έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προ-
σφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφη οικοδομή 1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονο-
κουζίνακαιδύοΜπάνια .Είναικατασκευα-
σμένο το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μική -Πετρελαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ μεγάλο
με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο ,
κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακό
θερμοσίφωνα,BBQ , είναιγωνιακό καιμε
δύοπολύμεγάλες βεράντες -Τιμή:πολύ
προσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713 -ΒέροιαΠΙΕΡΙΩΝΚέντρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονο-
κατοικίασυνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2
επιπέδων.Αποτελείται από2Υπνοδωμά-
τια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1960καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑ-
λουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:
80.000€.

Κωδ. 13681ΒΙΛΑ , σπάνια σε από-
σταση12χιλ.από τηΒέροιασεστυλΜε-
ζονέταςμε170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαι
με λοιπούςβοηθητικούςχώρουςσυνολικά
250τ.μ.ανοδομή,διατίθεταιπροςπώληση.
Πρόκειται γιαμίαμοναδικήπερίπτωσηκα-
τοικίαςμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
3υ/δκαιδύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέ-
ρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
, ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680 τ.μ.διαθέτονταςένανπολύ
ωραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανό-
κηπο ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
200.000€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΒΕΡΟΙΑ,Μονοκατοικία -Βίλα κτίσμα
350 τ.μ., σε3στρ. οικόπεδο , κατασκευή
1993,εκτείνεταισε3επίπεδαμεμίαεκπλη-

κτική και ανεμπόδιστη θέα , η ευπρέπεια
τωνχώρωνείναιδεδομένη,έχειύφοςαπέ-
ριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο
, μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα ,άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης ,διαθέτειατομική
θέρμανσημεδύο επιλογέςπετρελαίουκαι
λέβηταμεPellets,μεπολύμεγάληβεράντα,
μεθερμαινόμενηπισίνα,πρόκειται γιαμία
σπάνιαΒίλα εντός εξαιρετικούοικοπέδου,
πραγματικό έργο τέχνης, γιααπαιτητικούς
αγοραστέςσίγουρα ,μεγάληευκαιρίααλλά
μόνογιααποφασιστικόαγοραστή,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο230.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
με εύκοληπρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:15.000€.

Κωδ:12741 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείοσυνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1978 και διαθέ-
τει θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό, -Τιμή:
27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ. 13376ΠΕΡΙΦ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,
Πωλείται το50%  ενόςμεγάληςπροβολής
καταστήματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400
τ.μ.,ισόγειοκαιάλλα400τ.μ.υπόγειο,με
μεγάλοαύλιοχώρο,μεράμπαεκφόρτωσης
στουπόγειο, τιμήμεγάληςευκαιρίας μόνο
250.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδι-
αφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000 τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίση-
μο , με εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα ,
αμφιθεατρικό ,σεμοναδική τοποθεσία και
σίγουρασεπρονομιακήθέση, κατάλληλο

γιαανέγερσηΒίλλας,τιμή130.000€.
Κωδ. 12925Χωραφοοικόπεδοπάνω

από τοΠανόραμα μα και κάτω από την
Καλογριά8100 τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο
μεδένδραμέσακαιμεπολύωραίαθέαπω-
λείταιστις70.000€.Τιμήευκαιρίας.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-
λαιώνας11.500 τ.μ.,σεπλήρηπαραγωγή
γιαοικονομικούς λόγους τιμή3.000€/στρ
η34.500€,συνολικά,εξαιρετικήευκαιρία.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείται οικόπεδο400 τ.μ., μεσ/δ0,8 εντός
σχεδίουπόλεως ,άρτιοοικοδομήσιμο ,με
γύρω-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτου
τιμήείναι83.000€αποδεδειγμέναηδετιμή
πώλησης τουαπό80.000€ τώραπροσφέ-
ρεταιστα40.000€ , ευκαιρίαάριστη.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείο και μεθέα τον κάμπο τηςΒέροιας
πωλείται οικόπεδο1.090 τ.μ., μεΣ.Δ.0,8,
τιμή90.000€.Μπορεί ναπουληθεί και το
μισό.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο  ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68 τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,και
WC.Είναιανακαινισμένομερικώς,με και-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρί-
να,οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλή
τιμή:350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομη-

χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι

εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη
στο γραφείο τηςΕθνικήςΑσφαλιστικής, Ελιάς 4,
Βέροια.Απαραίτητηπολύ καλή γνώσηΗ/Υ.Τηλέ-
φωνογιαραντεβού6975900180,υπεύθυνηΑνθή
Ξηρού.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαως σερβι-
τόρα για πρωινή-απογευματινή
εργασίασε καφενειο-σπορτ καφέ,
στηνΠερικλέους 11 στη Βέροια,
περιοχή παλαιάς Μητρόπολης.
Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμούσπιτιώνκαθώςφρο-
ντίδαμικρώνπαιδιώνκαιηλικιω-
μένων.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.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑπροετοιμάζειτοκα-

λοκαίριπαιδιάπουθαφοιτήσουν
στηνΑ΄καιΒ΄Δημοτικούγιαομα-
λήμετάβασηστηνγραφήκαιανά-
γνωση.Τηλ.:6974198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφειου,

σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες,
τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζιπτυσ-
σόμενοσυσκέψεων, ντουλάπαμε

κλειδαριά(κερασί),ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλασε άριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλασεάριστη
κατάστασησεεκπληκτικήτιμή:-Τρα-

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
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€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντάΛΟΥΞΓκαρς.Επιπλωμενη1ΔΣΚWC
A/C260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταα-
σφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-
κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Γυμνασίου καιΛυκείοιυ σε
Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,
ΛατινικάκαιΝεοελληνικήΛο-
γοτεχνία.Πολύπροσιτές τι-
μές.Τηλ. επικοινωνίας:6974
430782.

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

πωλήσεωνκαιεξυπηρέτησηςπελατώνστηΒέροια.
Απαραίτηταπροσόντα:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας.
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία.
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός.
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα.
Παρέχεται:
•Εργασίασεένασύγχρονοκαιοργανωμένοπεριβάλλον.
•Πολύ ικανοποιητικέςαπολαβές,δώρα, επιδόματα,πρωινή

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη«ΤμήμαΤηλεφωνικήςΕξυπηρέτησης».

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

Απαιτούμεναπροσόντα:
•πολύκαλή/άριστηγνώσηSEO&SEMtools
•πολύ καλή/άριστη γνώσηAdwords (Google, BingΑds,

YahoosearchAds)
•άριστεςγνώσειςΑγγλικήςγλώσσας
•Χρήσητηςπλατφόρμαςwww.alexa.com
Προσφέρονται:
•Σύγχρονο,οργανωμένοκαιευχάριστοεργασιακόπεριβάλλον
•Full-time,πενθήμεροπρωινόωράριο
•Πλήρηςασφάλιση
•Πολύικανοποιητικέςαπολαβές
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ με εμπειρία σε η-
λεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και βιομηχανική
ψύξηζητείανάλογηεργασίαστηνπεριοχήτηςΗμαθί-
αςκαιΠέλλας.Τηλ.:6948570020.
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πεζαρίαμεέξι(6)καρέκλες,α-
πόξύλοοξιάς,χρώμακερασι,
τιμή260ευρώ.-Τριθέσιοςκαι
διθέσιοςκαναπέςχώμαμωβ
τμή150ευρώ.-Κρεβάτιμονό
μετοστρώμα.Τιμήευκαιρίας
γιαόλα400ευρώ.Πληρ.τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τά κ ι α  προσ τα τ ε υ τ ι κά ,
σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμήευκαιρίας150,00ευ-
ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ  ζ η τ ά  γ ι α

γωνριμ ία κυρία από 50
έως 55 ετών γ ια σοβα-
ρή  σχέση .  Τηλ . :  6974
862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70 ε-
τών ζητά γνωριμία με κυ-
ρίααπό55έως65ετώνγια
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕλληνικήςαντι-
προσωπείαςWOLKSWAGEN
CANDYBANτου ‘99,πετρέ-
λιο1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000χιλιόμετρα,ΚΤΕΟέως
12/2019,αξία1.500ευρώ.Τηλ.:
6974876369κ.Απόστολος.

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.
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P Θα είμαστε πολύ δύσκολα στη 
χώρα όταν ο Νταλάρας αρχίσει ξανά 
τις δωρεάν συναυλίες…

 
P Προχθές πήγα στο γιατρό. 

Έχω έλλειψη βιταμίνης ευρώ.
 
P Επιτέλους να βρεθεί μια λύση 

με τη βιωσιμότητα του χρέους. Τόσος 
κόσμος αγωνιά για την αγορά του νέου 
i-phone.

 
P Οι οικονομικές πολιτικές 

των ελληνικών κυβερνήσεων έχουν 
αρχή, μέση και τέλος. Αλλά όχι κατ’ 
ανάγκην με τη συγκεκριμένη σειρά.

 
P Αν ήμασταν κινηματογράφος, 

θα ήμαστε ταινία του Ταρκόφσκι. Δες, 
κι άμα βγάλεις άκρη πες και στους άλ-
λους.

 
P Μαζί σου / Αντρέι / για μια 

Ελλάδα χρέη!
 
P Το «Παρασκευή και 13» των 

ξένων, στην Ελλάδα είναι «Επιτέλους 
Παρασκευή».

 
P Να ξέρετε, γι’ αυτό μας έ-

χουν βάλει στο μάτι. Τα τριήμερά 
μας επιβουλεύονται.

 
P Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 

την Πέμπτη: τα τριήμερα είναι ελληνι-
κά.

 
P Οι συμμετέχοντες κερδίζουν 

τριήμερο δωρεάν σε κάποια παρα-
λία.

 
P Μετά τα 25, το σεξ πάει πακέ-

το με γκρίνια.
 
P Μπορείς να καταλάβεις πολ-

λά για μια γυναίκα από την ντουλά-
πα της. Ειδικά όταν έχει μέσα τον 
κουμπάρο.

 
P Επίκαιροι διάλογοι:
-Γιαγιά, οι Τούρκοι είναι φίλοι μας;
-Όχι παιδί μου, είναι εχθροί μας, 

κακοί άνθρωποι! Θα σου τα πω μετά 
αναλυτικά, τώρα αρχίζει η Σιλά!

 
P-Ξέρεις πώς σώζεις έναν πολι-

τικό που πνίγεται;
-Όχι!
-Ωραία!
 
P Τώρα και ληστείες εναλλα-

κτικές:
«Σας παρακαλώ, κύριε, θα βοη-

θήσετε έναν άτυχο συνάνθρωπό σας 
που πεινάει και δεν μπορεί να βρει 
δουλειά; Το μόνο που μου έχει απομεί-
νει σ’ αυτόν τον κόσμο, είναι αυτό το 

γεμάτο περίστροφο».
 
P Στη φωτογραφία: Ελπίζουμε 

να μην είναι αντίστοιχες οι προβλέ-
ψεις Μητσοτάκη και για την πορεία 
της οικονομίας επί Ν.Δ.

 
P Και:
 
Ένας νεαρός άνδρας είχε έντονους 

πόνους την ώρα που έκανε το νερό 
του, οπότε και πάει στον γιατρό για να 
δει τι έχει. Ο γιατρός αφού τον εξετάζει 
του λέει:

–Κύριε μου το πρόβλημα σας είναι 
σοβαρό και ο μόνος τρόπος για να 

μπορέσει να περάσει η σπάνια αυτή 
αρρώστια σας είναι να σας το κόψου-
με!

–Τι; Να το κόψω; Αποκλείεται! Θα 
πάω σε άλλον γιατρό, λέει με το δίκιο 
του ο νεαρός.

Μια και δυο επισκέπτεται έναν άλλο 
γιατρό. Του εξηγεί την κατάσταση και 
η εξέταση αρχίζει. Αφού και αυτός ο 
γιατρός τελειώνει την εξέταση του λέει:

–Πράγματι, η γνωμάτευση του προ-
ηγουμένου συνάδελφου ήταν σωστή 
και το μόριό σας πρέπει να αφαιρεθεί 
προκειμένου να επέλθει γιατρειά. Θα 
σας συμβούλευα όμως να επισκεφτείτε 
και κάποιον άλλον γιατρό, διότι στις μέ-
ρες μας η ιατρική έχει προοδεύσει και 
δεν γνωρίζω αν κάποιος συνάδελφος 
έχει αναπτύξει κάποια πιο ήπια θερα-
πεία που ίσως φέρνει αποτελέσματα…

Τι να κάνει ο άνθρωπος, απελπι-

σμένος και φοβισμένος όπως ήταν 
στην ιδέα και μόνο της αφαίρεσης του 
πολύτιμου μέλους του, άρχισε να φέρ-
νει βόλτα όλους τους γιατρούς με την 
ελπίδα ότι κάποιος θα βρεθεί που θα 
του πει έναν καλό λόγο και να του δώ-
σει κουράγιο. Μετά από πολύ ψάξιμο 
και αφού όλοι του έλεγαν τα ίδια και τα 
ίδια, πάει σε έναν γιατρό που αφού τον 
εξετάζει του λέει:

–Κοιτάξτε δεν είναι τίποτα! Θα σας 
δώσω αυτά τα βότανα, θα κάνετε το 
μόριό σας δυο τρεις εντριβές με το 
ζουμί τους κάθε μέρα και όλα θα πάνε 
καλά.

–Δηλαδή γιατρέ μου, εννοείτε ότι 
δεν θα χρειαστεί να το κόψω;

–Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο! Ε-
ξάλλου με τον καιρό με τις εντριβές θα 
μαραθεί και θα πέσει μόνο του!

Κ.Π.

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα
Οι υποψήφιοι για ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν 

να δουν τα αποτελέσματά τους
Οι βαθμολογίες των υποψη-

φίων για τα Πανεπιστήμια 
και τα ΤΕΙ που εξετάστη-
καν φέτος στα ειδικά μα-
θήματα ανακοινώθηκαν 
από το υπουργείο Παιδεί-
ας.

Οι υποψήφιοι θα μπο-
ρούν να βρίσκουν τη 
βαθμολογία τους στην ι-
στοσελίδα  http://results.
it.minedu.gov.gr πληκτρο-
λογώντας τον 8-ψήφιο 
κωδικό τους και τους 4 
αρχικούς χαρακτήρες από 
το επώνυμο, το όνομα, το 
πατρώνυμο και το μητρώ-
νυμο τους με κεφαλαίους 
ελληνικούς χαρακτήρες.

Τέλος, υπενθυμίζεται 
ότι οι υποψήφιοι θα μπο-
ρούν να οριστικοποιήσουν 
το μηχανογραφικό τους 
δελτίο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  http://exams.
it.minedu.gov.gr (επιλέγο-
ντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) 
έως και την Δευτέρα 16-
7-2018.

Η προθεσμία είναι α-
ποκλειστική και μετά την 
παρέλευσή της κανένας 
υποψήφιος δεν θα μπορεί 
να οριστικοποιήσει το μη-
χανογραφικό του δελτίο. 

Προτείνεται από το υ-
πουργείο Παιδείας  οι υ-
ποψήφιοι να εκτυπώσουν 
ή/και να αποθηκεύσουν 
στον υπολογιστή τους το 
οριστικοποιημένο μηχα-
νογραφικό (που θα έχει 
αποκτήσει αυτόματα και 
αριθμό πρωτοκόλλου), ώ-
στε ανά πάσα στιγμή να 
μπορούν να δουν τις τελι-
κές προτιμήσεις τους.
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