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Το 2060…
και πάλι υπερχρεωμένοι!!!

   Όταν πολλοί από εμάς θα έχουμε γίνει αστερόσκονη το 
2060, η Κομισιόν προβλέπει σταδιακή μείωση του χρέους 
από το 188,6% του ΑΕΠ που είναι σήμερα, στο 127%!!! 
Δηλαδή τα πανηγύρια με τις γραβάτες στο Ζάππειο 
από Τσίπρα και Καμμένο και οι εναγκαλισμοί ήταν για 
μια τόσο μεγάλη επιτυχία; Αυτά που κατηγορούσαν ως 
αντιπολίτευση για λογιστική οικονομία χωρίς ενδιαφέρον 
για τον πολίτη, δυστυχώς αυτά εφαρμόζουν. Πήραμε 
μια δεκαετή παράταση στην αποπληρωμή των δανείων, 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χάριτος δεν 
παγώνουν οι τόκοι, αλλά προστίθενται στον λογαριασμό 
όταν αρχίσουμε να πληρώνουμε. Το υπερβολικό 
πλεόνασμα του 3,5%, που η κυβέρνηση το κάνει 5% 
για σιγουριά και προκύπτει από εξαντλητικούς φόρους, 
θα συνεχιστεί κι αυτό στο διηνεκές του χρόνου… 
Τελικά αντιμετωπίζοντας ρεαλιστικά τους αριθμούς, όχι 
μόνο προοπτική ανάπτυξης δεν βλέπουμε, αλλά ούτε 
προοπτική επιβίωσης, αφού μας καταδικάζουν σαν τον 
Σίσυφο να ανεβάζουμε την πέτρα στην ανηφόρα και 
αυτή να κατρακυλά και αυτό όσο πάει… μέχρι τελικής 
πτώσεως!
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη,

Ιωάννου επ. Γοτθίας

Αναβάλλονται οι Χαΐνηδες
και Ψαραντώνης λόγω καιρού 

και η συναυλία Νταλάρα
στο θέατρο Άλσους

Αλλαγές στον προγραμματισμό αρκετών εκδηλώσεων
έφερε ο Ιούνιος αφού οι άστατες καιρικές συνθήκες, κυρίως
την τρέχουσα εβδομάδα με προβλέψεις για καταιγίδες και
δυνατούς ανέμους, αναβάλλει εκδηλώσεις, παραστάσεις και
συναυλίες.

Όπως αυτή τουΨαραντώνη με τουςΧαΐνηδεςπου ήταν
προγραμματισμένηγιααύριοΤετάρτηστοθέατροΆλσους.

Μηναπογοητεύεστεόμως,δενακυρώνεται…Αναβάλλεται
γιαάλληημερομηνία.

Μαθαίνουμε επίσης, ότι αναβολήπαίρνει και η συναυλία
τουΓιώργουΝταλάρα,καιπάεισταπροσεχώς!

Έκαναν πρεμιέρα χθες 
«ΛΑΙΚΑ & ΑΙΡΕΤΙΚΑ»

στον ΑΚΟΥ 99.6
Βγήκεχθεςτομεσημέριστις13.00,στονα-

έρατουΑΚΟΥ99.6ηπρώτηεκπομπή«ΛΑΙΚΑ
&ΑΙΡΕΤΙΚΑ»με τουςΖήσηΜ.Πατσίκα και
ΝίκοΒουδούρη. Μεχαλαρόστυλάκι, επίκαι-
ρασχόλια,πειράγματακαιπολλήροκμουσική,
ενώ «ποδαρικό» τους έκαναν με σύντομες
παρεμβάσειςοπρόεδροςτηςΚΕΠΑΛεωνίδας
Ακριβόπουλος και ο δημοτικός σύμβουλος
καιπρόεδροςτου«ΕυστάθιουΧωραφά»Αντ.
Καγκελίδης. Συντονιστείτε καθημερινά στις
13.00-14.00 για να ακούσετε το  «λαϊκό και
αιρετικό»ραδιοφωνικόδίδυμοτουΑΚΟΥ99.6!

Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία,
η στάση και η στάθμευση για τα ΚΔ΄ΠΑΥΛΕΙΑ 2018 

Γιατηνασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,κατάτιςεκδηλώσειςεορτασμούγιατα«ΚΔ΄ΠΑΥΛΕΙΑ2018»,
στηνπόλητηςΒέροιας,απαγορεύεται:

-Ηστάσηκαιστάθμευση,πάσηςφύσεωςοχημάτων,εκατέρωθεντουδρόμου,όπουαυτήεπιτρέπεταιστηνενταύ-
θαοδόΜητροπόλεωςαπότησυμβολήτηςμετηνοδόΠερικλέουςέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΒαρλάμη(πρώην
Τρύφωνος),κατάτιςώρες17:00-21:00καθώςκαιτηνΠέμπτηστιςοδούςΠερικλέουςκαιΑντωνίουΚαμάρακατάτις
ώρες17:00-21:00καιτηνΠαρασκευήκατάτιςώρες06:00-15:00

-Ηκυκλοφορία,πάσηςφύσεωςοχημάτων,στηνοδόΜητροπόλεωςκαθώςστηνοδόΚεντρικήςαπότησυμβολή
τηςμετηνοδόΜεγάλουΑλεξάνδρουέωςτησυμβολήτηςμετηνοδό10ηςΜεραρχίαςκατάτιςώρες17:00-22:00

-Ηστάσηκαιστάθμευση,εκατέρωθεντουδρόμου,όπουαυτήεπιτρέπεταιστηνοδόΜαυρομιχάληαπότησυμβο-
λήτηςμετηνοδόΜάρκουΜπότσαρηέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΣμύρνηςκατάτιςώρες17:00-23:00.

-ΗκυκλοφορίαστηνοδόΜαυρομιχάληκατάτιςώρες17:00-23:00.
-Η κυκλοφορία τωνοχημάτων κατά τιςώρεςαπαγόρευσης κυκλοφορίαςθαδιεξάγεται μέσωπαρακαμπτηρίων

οδών,μεμέριμνατουΤμήματοςΤροχαίαςΒέροιας.

Εκλογική
τριπλέτατο2019;

Για διπλές κάλπες, διαβάζουμεστα
socialmediaτωνΑθηνών,πάειηχώρα
τοΜάϊο του 2019.Μαζί με τις ευρω-
εκλογές, ακούγεται ότι θα στηθεί και
κάλπηβουλευτικώνεκλογών,ενώκατά
Οκτώβριο υπολογίζει ο «Κλεισθένης»
τιςεκλογέςτηςΑυτοδιοίκησης.

Εκλογική τριπλέτα, δηλαδή, του
χρόνου,

Μπορεί να…πήξουμεαλλάδεν θα
πλήξουμε!

ΟΘεόςαγαπάειτημουσική…

Τα επικίνδυνα καιρικάφαινόμενα για ταοποίαπροειδοποιούσεηΕΜΥ,παρέκαμψαν τηΒέροια και οι τετραήμερες
εκδηλώσειςτης«Εύηχηςπόλης»έγινανχωρίςτηνπαραμικρήαλλαγή,μέχριταμεσάνυχτατηςΚυριακής,προςξημερώ-
ματαΔευτέρας.

ΗΚΕΠΑΔήμουΒέροιαςπίστεψεαπότηνπρώτηχρονιάστηνΕύηχηΠόληκαιφέτοςέκλεισετα10τηςχρόνια,καλύ-
τερααπόποτέ,σύμφωναμετιςπρώτεςεκτιμήσεις.Καιανμιλήσεικανείςγιααριθμούς,ηανταπόκρισητουκόσμου,όχι
μόνοτηςΒέροιαςαλλάκαι τηςευρύτερηςπεριοχής,ήτανφέτοςπολύμεγαλύτερηκαιθερμότερη,μεκορυφαίαβραδιά
τησυναυλία τουΒασίληΠαπακωνσταντίνουστηνΠλατείαΩρολογίου,όπουδενέπεφτεκαρφίτσααπότονκόσμοπου
ξεπέρασετις4.000,κάθεηλικίας…Καιφέτοςβοήθησαντηνπόληοιαρμόδιεςυπηρεσίεςγιατηνασφαλήδιεξαγωγήτων
εκδηλώσεωνκαιτηςκυκλοφοριακήςροής,οιεργαζόμενοικαιοιεθελοντέςπαρόντεςπαντού,παρόντεςκαιοιφορείςπου
στήριξαν τηνΕύηχηπόλη,Δήμος (εθεάθηκαιοδήμαρχοςπροσωπικά)καιΕπιμελητήριο,αλλάκυρίωςοκόσμοςπου
τίμησεκαιχειροκρότησεμουσικούςκαικαλλιτέχνεςπουφιλοξενήθηκανστηνπόληκαιτηνζωντάνεψανμετοντρόποτους
γιατέσσεριςημέρες.

Επόμενοραντεβού,τονΙούνιοτου2019,ναείμαστεκαλάμέχριτότε…



Επίσημη αντιπροσωπεία του 
Δήμου Dongcheng του Πεκί-
νου επισκέφτηκε τη Βέροια, το 
διάστημα 21-23 Ιουνίου 2018, 
με σκοπό την εξοικείωση με 
την ιστορία, τον πολιτισμό και 
τα τοπικά προϊόντα της περιο-
χής καθώς και τη γνωριμία με 
τη διοίκηση του Δήμου Βέροιας 
προκειμένου να προχωρήσουν 
οι διαδικασίες αδελφοποίησης 
των δυο πόλεων μετά τις επαφές 
που ξεκίνησαν πέρσι με τη δι-
πλή επίσκεψη του Αντιδημάρχου 
Τουρισμού, Βασίλη Λυκοστράτη, 
στην Κίνα.

Η περιοχή Dongcheng ουσι-
αστικά αποτελεί το ιστορικό κέ-
ντρο του Πεκίνου και περιλαμ-
βάνει την Παλιά Πόλη και τα κυ-
ριότερα αξιοθέατα και μνημεία 
της κινεζικής πρωτεύουσας ό-
πως η Απαγορευμένη Πόλη και 
ο Ναός του Ουρανού, μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Έτσι, στη βάση της 
ιστορικότητας των δυο περιοχών 
και των σπουδαίων μνημείων 
που διαθέτουν αναπτύχτηκε α-
μοιβαίο ενδιαφέρον για την επί-
σημη συνεργασία των δυο δή-
μων στα πεδία του τουρισμού, 
του πολιτισμού και του εμπορίου.  

Στο πλαίσιο αυτό, πενταμε-
λής αντιπροσωπεία της διοίκη-
σης του Δήμου Dongcheng, με 
επικεφαλής την Αντιδήμαρχο 
Τουρισμού, Zhao Lingyun, που συνοδευόταν από τον Α-
ντιπρόεδρο του «Ελληνο-Κινεζικού Συνδέσμου», Λευτέρη 
Κόντο, βρέθηκαν για δυο ημέρες στη Βέροια όπου είχαν την 
ευκαιρία να επισκεφτούν σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής, 
να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής της σύγχρονης Βέροιας, να 
δοκιμάσουν την τοπική γαστρονομία και τοπικά προϊόντα 
καθώς και να κάνουν επαφές με το Δήμο Βέροιας και άλ-
λους φορείς όπως το Επιμελητήριο Ημαθίας. 

Επιπλέον, κατά την επίσημη συνάντηση με το Δήμαρχο 
Βέροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, στην οποία συμμετείχαν 
επίσης ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βασίλης Λυκοστράτης, 
ο Αντιδήμαρχο Παιδείας, Γιώργος Σοφιανίδης, η Διευθύντρια 
της Εφορίας Αρχαιοτήτων, Αγγελική Κοτταρίδη, η Πρόεδρος 
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, Ελένη Γκόγκα και ο Δι-
ευθυντής της ΚΕΠΑ, Γιάννης Καμπούρης, τέθηκε το πλαίσιο 

της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δυο πόλεων. 
Μάλιστα, συζητήθηκαν αναλυτικά οι τομείς αμοιβαίου εν-

διαφέροντος ενώ διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις 
και ιδέες όπως, μεταξύ άλλων, η αδελφοποίηση σχολείων, 
η συμμετοχή αρχαιολόγων στις εκσκαφές που διεξάγει η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων, η εκατέρωθεν συμμετοχή σε πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, η συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στο 
μεγαλύτερο street festival που διεξάγεται κάθε Σεπτέμβριο 
στο Πεκίνο και η ενίσχυση των τουριστικών ροών μέσα από 
θεματικές επισκέψεις με στόχο τη γνωριμία με τον αρχαίο 
μακεδονικό πολιτισμό και το Μέγα Αλέξανδρο.  

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος πρότεινε στο αμέσως επόμενο 
διάστημα οι δυο πλευρές να διατυπώσουν εγγράφως τις 
τελικές τους προτάσεις ώστε το συντομότερο δυνατό να συ-
νταχθεί και να υπογραφεί ένα κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο 
αδελφοποίησης το οποίο θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη 

της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ της Βέροιας και της 
Dongcheng. 
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Αντιπροσωπεία από την Dongcheng 
του Πεκίνου στη Βέροια για την 
αδελφοποίηση των δύο πόλεων 

Από  τη Ν.Ε του Κινήματος Αλλαγής 
Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα αποτελέ-
σματα των εκλογών, που πραγματοποι-
ήθηκαν την Κυριακή 24 Ιουνίου για την 
ανάδειξη των πρώτων Συντονιστικών 
Γραμματειών του Κινήματος Αλλαγής 
στις τρεις Τοπικές Οργανώσεις του Νο-
μού. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά Το-
πική Οργάνωση έχουν ως εξής: 

Τοπική Οργάνωση Βέροιας (ψήφι-
σαν 192)

Εκλέγονται με αλφαβητική σειρά οι:
ΔΟΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΕΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΟΥΛΦΑΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ          

Τοπική Οργάνωση Νάουσας   
(ψήφισαν 64)           
 Εκλέγονται με αλφαβητική σειρά οι:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΒΑΔΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΜΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΡΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Τοπική Οργάνωση Αλεξάνδρειας 

(Ψήφισαν 168)
  Εκλέγονται με αλφαβητική σειρά οι:
ΑΡΒΙΘΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΙΣΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΠΙΔΟΥ ΖΩΗ

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου στο Δημοτικό Ιατρείο

Εθελοντική αιμοδοσία 
για την Τράπεζα Αίματος 

του Δήμου Βέροιας
Η Τράπεζα Αίματος Δή-

μου Βέροιας λειτουργεί στο 
πλαίσιο των υπηρεσιών Κοι-
νωνικής Πολιτικής του Δήμου 
σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Γενικού Νο-
σοκομείου Ημαθίας (Μονά-
δα Βέροιας)  και σκοπός της 
είναι η δημιουργία διαρκούς 
παρακαταθήκης αίματος για 
την αντιμετώπιση των ανα-
γκών των δημοτών και των 
κατοίκων του Δήμου .

Μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοικοι καθώς και οι δημότες του Δήμου 
Βέροιας .

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη στις 14 
Ιουνίου και για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου, διοργανώνεται αι-
μοδοσία την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στον χώρο του Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας,  
Σταδίου 51, τις ώρες 09:00  έως 12:30 .

Η δράση διοργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων 
του Δήμου Βέροιας ,  το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Βέροιας , το Δημοτικό Ιατρείο του Ν.Π. 
ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με την Αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου 
Ημαθίας (μονάδα Βέροιας).

Προσκαλούμε όλους τους δημότες , τους κατοίκους,  τους εργαζόμενους του 
Δήμου μας και τους εθελοντές αιμοδότες  να δώσουν δυναμικά το «ΠΑΡΩΝ» τους,  
στην προσπάθεια αυτή  εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους .

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια φιάλη μπορεί να είναι πολύτιμη και σωτήρια για τη 
ζωή ενός ανθρώπου. Η αιμοδοσία είναι απλή, ανώδυνη , ασφαλής και διαρκεί 5-10 
λεπτά της ώρας .

Προσφέροντας αίμα προσφέρουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας για να σώσουμε 
ανθρώπινες ζωές .

 

Εκλέχθηκαν οι Συντονιστικές 
Γραμματείες του Κινήματος 

Αλλαγής στην Ημαθία



Ξεκινούν σήμερα Τρίτη 26 Ιουνίου οι εργασίες του τριήμερου 
διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «Ευαγγελισμός και ιεραπο-
στολή  κατά τον Απόστολο Παύλο», στο Χώρο Τεχνών Βέροιας 
και στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Το Συνέδριο διοργανώνεται 
στο πλαίσιο των ΚΔ’ Παυλείων, σε συνεργασία με τον Δήμο Βέ-
ροιας.

 Το πρόγραμμα των εργασιών περιλαμβάνει:

 ΤΡΙΤΗ  26  ΙΟΥΝΙΟΥ   
11:00 - 12:15  Ἐπίσημη Ἔναρξη               
Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου  Apostle Paul’s hymns
Χαιρετισμοί  Greetings
Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σε-

βασμιώτατοΜητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονα

Α΄ Συνεδρία  1st SESSION
Πρόεδρος  Chairman
Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
 12:15 - 12:35   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ,
Ἀν. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Ἰησοῦς Χριστός, Ἀπόστολος Παῦλος, εὐαγγελισμός καί ἱερα-

ποστολή
12:35 - 12:55   Συζήτηση  Discussion
 Β΄ Συνεδρία  2nd SESSION
Πρόεδρος  Chairman
Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσῆς
Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. 
 18:00 - 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages - Greetings
 18:20 - 18:40  ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ 
Διδάκτωρ Θεολογίας, Διδάσκων (ΕΔΙΠ) Α.Ε.Α.Α.
Ἀπό τίς Αἰγές στά Παλατίτσια. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὡς κο-

σμοκράτωρ καί ἡ διάδοση τῆς λατρείας τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ
18:40 - 19:00  Συζήτηση Discussion
 19:00 - 19:20  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ
Ἐπ. Καθηγητής Α.Ε.Α.Α.
Ρωμαϊκή ἐξουσία καί Εὐαγγέλιο κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο
19:20 - 19:40  Συζήτηση Discussion
 19:40 - 20:00  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors
 ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ   
 Γ΄ Συνεδρία  3rd SESSION
Πρόεδρος  Chairman
Ἀν. Καθηγητής Χαράλαμπος Ἀτματζίδης
 09:30 - 09:50  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages - Greetings
 09:50 - 10:10  Μητροπολίτης Ναΐσσοῦ κ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ
Τό ἱεραποστολικό ἔργο τῶν Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί 

τῶν μαθητῶν τους
10:10 - 10:30  Συζήτηση Discussion
 10:30 - 10:50  ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ
Φιλόλογος - Ἐρευνητής
Ὁ κηρυγματικός λόγος τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στά ὀθω-

μανοκρατούμενα δυτικά βαλκάνια (1760-1779)
10:50 - 11:10  Συζήτηση  Discussion
 11:10 - 11:40  Διάλειμμα  Break
 Δ΄ Συνεδρία  4th SESSION
Πρόεδρος  Chairman
Ἐπ. Καθηγήτρια Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη 
 11:40 - 12:00  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ἀν. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.. 
Ἡ ἱεραποστολή ὡς ὄργανο διπλωματίας καί ἰμπεριαλισμοῦ

12:00 - 12:20  Συζήτηση  Discussion
 12:20 - 12:40  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Διδάκτωρ Θεολογίας, Διδάσκων (ΕΔΙΠ) Α.Ε.Α.Α.
Ἡ ἱεραποστολή: ἔργο ἤ ἐαυτός τῆς Ἐκκλησίας;
Ἡ παράδοξη διαλεκτική εὐθανασίας καί ἀθανασίας 
12:40 - 13:00  Συζήτηση  Discussion
13:00 - 13:20  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors
 Ε΄ Συνεδρία  5th SESSION
Πρόεδρος  Chairman
Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης
Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικῆς & Ποιμαντικῆς Θεολογίας 

Α.Π.Θ.
 18:00 - 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages - Greetings
 18:20 - 18:40  Ἀρχιμανδρίτης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.
Ἐπανευαγγελισμός τοῦ συγχρόνου κόσμου ὡς εὐθύνη τῆς 

Ἐκκλησίας
18:40 - 19:00  Συζήτηση Discussion
 19:00 - 19:20  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ
Πολιτικός Ἐπιστήμων - Ἀρχισυντάκης τοῦ περιοδικοῦ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Τό ραδιόφωνο, ἡ τηλεόραση καί τό διαδίκτυο στήν ὑπηρεσία 

τοῦ Εὐαγγελίου
19:20 - 19:40  Συζήτηση Discussion
 19:40 - 20:00  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors
20:00 - 20:30  Διάλειμμα  Break
20:30 - 22:00  «Ἁγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός», Θεατρική Παράστα-

ση  “St. Luke”, Theatrical Play
 ΠΕΜΠΤΗ  28 ΙΟΥΝΙΟΥ    
Στ΄ Συνεδρία  6th SESSION
Πρόεδρος  Chairman
Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδόπουλος
09:30 - 09:50  ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ἐπ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Δίκτυο καί ἱεραποστολή στίς παύλειες χριστιανικές κοινότητες
09:50 - 10:10  Συζήτηση Discussion
 10:10 - 10:30  ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Διδάκτωρ Θεολογίας, Διδάσκουσα (ΕΔΙΠ) Α.Ε.Α.Θ. 
Ἡ ἀφομοίωση τῶν αὐτόχθονων στοιχείων τῶν πολιτισμῶν 

ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Τέχνη
10:30 - 10:50  Συζήτηση  Discussion
 10:50 - 11:20  Διάλειμμα  Break
Ζ΄ Συνεδρία  7th SESSION
Πρόεδρος  Chairman
Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος
 11:20 - 12:20   ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μέ θέμα :  
Σύγχρονη Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή  Modern Orthodox Mission.
Συμμετέχουν : 
Μητροπολίτης  Κορέας  κ. Ἀμβρόσιος 
Μητροπολίτης Κινσάσας  κ. Νικηφόρος
12:20 - 12:40  Συζήτηση Discussion
 12:40 - 13:00  Ἀπονομή Διακρίσε-

ων  Conferring of honors
 13:00 - 13:20  Παρουσίαση τοῦ 

Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐ-
πιστημον ικοῦ  Συνεδρ ίου  τῶν               
ΚΓ΄ Παυλείων (Ἰούνιος 2017) 

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου 
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη                              
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονα 

 ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ   
 19:00 – 21:00  Μέγας Ἀρχιερα-

τικός Ἑσπερινός στόν παλαιό Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό χοροστατοῦντος 
τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου μέ τή 
συμμετοχή τῶν Ἀρχιερέων - Ἐκπρο-
σώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχεί-
ων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  
07:00 – 11:00  Ὄρθρος καί Ἀρ-

χιερατικό Συλλείτουργο στόν παλαιό 
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό προεξάρχο-
ντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατρι-
άρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου  
καί συλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιερέ-
ων - Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων 
Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκ-
κλησιῶν

 19:00 - 21:00  Λιτανεία πρός τό 
«Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί 
πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερι-
νός προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μτοῦ 
Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας 
κ.κ. Θεοδώρου μέ τή συμμετοχή τῶν 
Ἀρχιερέων Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθο-
δόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφά-
λων Ἐκκλησιῶν 
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Αιθ1: (κλιματίζε-
ται)

Ο Ι  Α Π Ι Θ Α Ν Ο Ι 
2 - INCREDIBLES 2    
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Σκηνοθεσία/ Σενά-
ριο: Μ Π Ρ Α Ν Τ 
ΜΠΕΡΝΤ

Ηθοποιοί: Τ Ι Σ 
ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ, ΓΙΩΤΑ 
ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΧΙΛΝΤΑ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Προβολές:  κάθε μέρα στις 18.30 

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΜΠΛΟ  -  Loving 

Pablo
Σκηνοθεσία: ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΛΕΟΝ ΝΤΕ ΑΡΑ-

ΝΟΑ
Σενάριο: ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΛΕΟΝ ΝΤΕ ΑΡΑΝΟΑ
Ηθοποιοί: ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΧΑΒΙΕ 

ΜΠΑΡΔΕΜ, ΠΙΤΕΡ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΤΖΟΥΛΙΕΤ 
ΡΕΣΤΡΕΠΟ

Προβολές:  κάθε 
μέρα στις 21.15 

Η  Π ε ν έ λ ο π ε 
Κρουζ κι ο Χαβιέρ 
Μπαρδέμ συναντώ-
νται (ξανά) στην ο-
θόνη για να ζήσουν 
τον έρωτα του Πά-
μπλο Εσκομπάρ 
με τη δημοσιογρά-
φο-celebrity Βιρχί-
νια Βαλέχο.

Υποψηφιότητες:
Βραβείο Γκόγια Καλύτερου Α’ γυναικείου 

ρόλου 2018 · Πενέλοπε Κρουζ
Βραβείο Γκόγια Καλύτερου Α’ ανδρικού 

ρόλου 2018 · Χαβιέρ Μπαρδέμ
Platino Award for Best Actor 2018 · Χαβιέρ 

Μπαρδέμ
 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     21/6/18 - 27/6/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

Στην Κυριώτισσα, οι μνήμες της παλιάς 
Βέροιας και οι φωτιές του Αγιαννιού

Έχοντας 
ω ς  σ τ α -
θερή αξία 
την διατή-
ρηση του 
τ ο π ι κ ο ύ , 
παραδοσι-
ακού χρώ-
ματος της 
γ ε ι το ν ι ά ς 
της Κυρι-
ώτισσας, η 
Κίνηση Πο-
λιτών για 
την αισθη-
τική και αρ-
χαιολογική 
προστασία 
της συνοι-
κίας, διορ-
γ ά ν ω σ ε 
και φέτος 
ε κ δ η λ ώ -
σεις για το 
έθιμο του 
Κλήδονα. 
Γεμάτη η 
π λ α τ ε ί α 
μ π ρ ο σ τ ά 
στον Άγιο 
Β λ ά σ σ η , 
έζησε μαζί 
με την ομάδα δράσης της Κίνησης Πολιτών μια βραδιά, με παραδοσιακά τρα-
γούδια, προβολή ταινίας και θεατρική παράσταση στο τοπικό γλωσσάρι («Του 
καζίκ’ της θχεια - Ρήνας») σε σκηνοθεσία Γιάννη Καισαρίδη. 

Στο τέλος της βραδιάς, το περασμένο Σάββατο, άναψαν και οι φωτιές του 
Αγιαννιού και πέρασαν πηδώντας από πάνω τους, μικροί και μεγάλοι, της γειτο-
νιάς αλλά και από το κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση.

Σήμερα στο Χώρο Τεχνών στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων
Ξεκινάει το τριήμερο επιστημονικό διεθνές συνέδριο 

για την Ιεραποστολή κατά τον Απ. Παύλο



 Από το Γραφείο της βουλευ-
τού Φρόσως Καρασαρλίδου α-
νακοινώθηκαν τα εξής σχετικά 
με την κατασκευή αγωγού φυσι-
κού αερίου που θα συνδέει Σκύ-
δρα, Έδεσσα και Νάουσα:

 « Πραγματοποιήθηκε μεγάλη 
σύσκεψη παρουσία του υπουργού 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώρ-
γου Σταθάκη και εκπροσώπων της 
ΔΕΠΑ, της ΔΕΔΑ και του ΤΑΠ για 
το φυσικό αέριο στην Πέλλα, που 
θα συνδέει και τη Νάουσα. Συζη-
τήθηκαν λεπτομερώς τα θέματα 
που αφορούν την έξοδο από τον 
ΤΑΠ στο Άσπρο και δρομολογή-
θηκε ο φορέας που θα αναλάβει 
την ιδιοκτησία του αποσυμπιεστή 
από υψηλή σε μέση πίεση, δηλαδή 
ανάμεσα στον ΤΑΠ και στο δίκτυο 
που θα κατασκευάσει η ΔΕΔΑ. Ο 
φορέας αυτός θα είναι η ΔΕΠΑ δικτύων ή ο ΔΕΣΦΑ. Τονί-
στηκε ότι: Από το α’ τρίμηνο του 2019 ξεκινά η κατασκευή 
της διανομής φυσικού αερίου στα Γιαννιτσά και από αρχές 
του 2020 σε Έδεσσα, Σκύδρα, Νάουσα και Αριδαία μετά τις 
μελέτες κόστους - οφέλους. Φυσικά για την πραγματοποί-
ηση των έργων απαιτείται η χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας.

 Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί για το θέμα συνάντη-
ση της βουλευτού με την αντιπρόεδρο της ΔΕΔΑ Στεφανία 
Μωσσέ και το στέλεχος της Διεύθυνσης Έργων Γρηγόρη 
Μήτση δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον της για την 
κατασκευή του έργου».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Νικολάου και της Αικατερίνης, το 
γένος Αλεξοπούλου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 
Γεωργίου και της Ειρήνης, το γέ-
νος Πιπερίδη, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
του Νικολάου και της Ευμορφί-
ας, το γένος Χατζηπαρασίδη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
του Αθανασίου και της Μαρίας, το 
γένος Μαραγκού, που γεννήθηκε 

στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ηλία Βέροιας.

Τάσος Μπαρτζώκας: 
«Αυτή είναι η 

πραγματικότητα Αλέξη!»
Δήλωση του πολιτευτή Τά-

σου Μπαρτζώκα για τους πα-
νηγυρισμούς στο Ζάππειο:

Αυτή είναι η πραγματικότητα 
Αλέξη! Όσο κι αν πανηγυρίζετε 
εσύ και η παρέα των «χρήσιμων 
ηλιθίων»!

Χρέη σε τράπεζες, εφορία 
και ασφαλιστικά ταμεία. Οι Έλ-
ληνες σε πλήρη οικονομική εξα-
θλίωση!

Το 48% των πολιτών, δηλα-
δή 5,1 εκατομμύρια άτομα, ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας! Κι από αυτό το 48% υπάρ-
χουν 1,5 εκατομμύρια άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας!

Κι ακολουθούν τα μέτρα που έχει ψηφίσει η κυβέρνησή 
σου, με νέες περικοπές στις συντάξεις και τη μείωση του 
αφορολογήτου.

Μπορεί να παίζετε με την νοημοσύνη του Έλληνα, αλλά 
αυτός δεν έχασε ακόμη την ψυχή του! Και θα το διαπιστώ-
σετε σύντομα!

Συνελήφθη 
29χρονος 
για κλοπές

Συνελήφθη 24 
Ιουνίου 2018 το α-
πόγευμα στην Βέ-
ροια, από αστυνομι-
κούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, 
29χρονος ημεδα-
πός, καθώς νωρίτε-
ρα της ίδιας μέρας 
αφαίρεσε από 5 
επιχειρήσεις στην 
Βέροια, συνολικά 
4 κινητά τηλέφωνα 
και μία ηλεκτρονική 
συσκευή. Το μεγα-
λύτερο μέρος των 
κλοπιμαίων βρέ-
θηκε στην κατοχή 
του και αποδόθηκε 
στους παθόντες. Α-
πό την περαιτέρω 
έρευνα προέκυψε 
ότι 1 κλεμμένο κι-
νητό τηλέφωνο πα-
ρέδωσε σε 33χρονο 
ημεδαπό, ο οποίος 
εντοπίστηκε το βρά-
δυ της ίδιας μέρας 
και συνελήφθη.

Νάουσα: Α΄ παρ. Καρανάτσιου 4                 Βέροια: Λουτρού 1  
                                                           & Μητροπόλεως

 email.mprilos@hotmail.com       23317 71918- Κιν. 697 9240324

Φρόσω Καρασαρλίδου:
 Αρχές 2020 η κατασκευή αγωγού διανομής 

φυσικού αερίου στη Νάουσα
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 26 

Ιουνίου 2018 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου 
Μικρής Σάντας Ημαθίας η Ελένη 
Αμοιρίδου σε ηλικία 78 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 26 

Ιουνίου 2018 στις 14.300 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευ-
ής Πατρίδας Βέροιας ο Πανα-
γιώτης Ιωαννίδηςς σε ηλικία 
82 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε το Σάββατο 23 Ιου-

νίου 2018 από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Ιωάννης Δεωνάς σε ηλικία 61 
ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΓΥΡΩ ΑΘΑΝ. 
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 25 Ι-

ουνίου 2018 από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ο Θωμάς 
(Μάκης) Β. Ζούρας.

Γραφείο Τελετών
ΥΙΟΙ ΔΗΜ.ΠΑΛΛΑ&ΣΙΑ ΟΕ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

25 Ιουνίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Σπυρίδων Βέροιας η 
Στεφανία Παπαδοπούλου σε 
ηλικία 81 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 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.

Ευχαριστήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου 

Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενι-
κή τους προσφορά:

1) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τη δωρεά των 120 ΕΥΡΩ, 
για τις ανάγκες του συσσιτίου.

2) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, 
υπέρ προσφιλών νεκρών.

3) Την κ. Χοχλιούρου  Σοφία  για τη δωρεά των 50 ΕΥ-
ΡΩ, υπέρ προσφιλών νεκρών. 

4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ στη μνή-
μη της μητέρας της.

5) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 70 ΕΥΡΩ, στη μνή-
μη του πατέρα του Γεωργίου.

6) Τις οικογένειες Νέτσικα Δημητρίου, Πιλιτσίδη Σταύρου 
και Νέτσικα Σοφίας για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη των 
γονέων τους Ναούμ και Γιαννούλας Νέτσικα.

7) Ανώνυμη κυρία για μια κούτα αγγουράκια και εικοσι-
πέντε κιλά ρύζι.

8) Ανώνυμη κυρία για τα εξήντα αυγά.
9) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
10) Ανώνυμη κυρία για τα τέσσερα λίτρα λάδι στη μνήμη 

των γονέων της

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-

μείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά:
-Τον κ.Βασίλη Καρανάτσιο, για την δωρεά του ποσού 

των 300  Ε  , για ένα πλήρες γεύμα  στους Τρόφιμους και 
το προσωπικό του Ιδρύματος , αντί μνημοσύνου ,με την 
συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της μητέρας του 
Μαρίας Καρανάτσιου (Δημολιού) .

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά ενός δοχείου 17 Ltr Ε-
λαιόλαδου ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Κεσίδη Ευάγγελο,για την δωρεά 30 Κgr Πατάτες 
,εις μνήμη της συζύγου  και της αδελφής του.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας και γιαγιάς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 
(ΤΟΥΛΑ) ΓΕΩΡ. 

ΔΑΒΟΡΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα της «Ελιάς»

30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου
Πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Στενημάχου 
με λατρευτικές εκδηλώσεις και εμποροπανήγυρη 

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, στο Στενήμαχο, πανηγυρί-
ζει την μνήμη των Αγίων, το διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής και λατρευτικής πανηγύρεως , στον αύλειο 
χώρο του Ιερού Ναού το διήμερο 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και εμπο-
ροπανήγυρις.

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων θα παραμένει ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια 
του διημέρου από τις 7:00 έως τις 23:30.

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση τα ιερά λείψα-
να των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελεήμων θα παραστεί σε όλες τις εκδηλώ-
σεις των ΚΔ΄ Παυλείων σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τρίτη 26  Ιουνίου, ώρα 10:30
Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο
Έναρξη Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
 Τρίτη 26  Ιουνίου, ώρα 18:00
Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο
Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
 Τετάρτη 27 Ιουνίου, ώρα 09:00
Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο
Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
 Τετάρτη 27 Ιουνίου, ώρα 18:00
Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο
Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
 



Με ξένισε  και μου προκάλεσε  συ-
νειρμούς η στάση και τοποθέτηση 
του έγκριτου δημοσιογράφου-στε-

λέχους του ALPHA,  Δήμου Βερύκιου, κατά 
την πρωινή  παρουσίαση από την Σταματί-
να Τσιμτσιλή της  καθημερινής  εκπομπής  
Happy day…Συγκεκριμένα  για ακόμη μία 
φορά  συζήτηση ,το γνωστό Θέμα που απα-
σχολεί τον τελευταίο καιρό  τα πάνελ και όχι 
μόνο « Το Μακεδονικό». Επίκαιρο και φλέγον 
θέμα , με βαρύτητα για τον Ελληνισμό και  την 
Μακεδονία μας που χρειάζεται λεπτούς χειρι-
σμούς και ιδιαίτερη ευαισθησία. 

Δηλώσεις και κινήσεις παρορμητικές πε-
ρισσότερο κακό κάνουν, παρά καλό και απο-
βαίνουν επιζήμιες στην περαιτέρω αναζήτηση 
λύσης για την επωφελή συμφωνία των δύο 
πλευρών.

Στην συζήτηση λοιπόν τέθηκε ως πρώτο 
θέμα,  η υποκριτική κατά τον Βερύκιο συμπε-
ριφορά των υπέρμαχων Μακεδόνων της Βο-
ρείου Ελλάδας, οι οποίοι κάνουν πλάτες στην 
γείτονα χώρα , την οποία επιλέγουν για τις 
φτηνές Ιατρικές Υπηρεσίες που προσφέρουν 
(Οδοντίατροι),για την φτηνή βενζίνη που δια-
θέτουν ,για τα ιμιτασιόν  adidas και επώνυμα 
ενδύματα που βρίθουν (αυτό το λέω εγώ) και 
για την  αθρόα προσέλευσή  τους στο περι-
βόητο καζίνο της Γευγελή. Επίσης  ανέφερε 
ότι επιχειρηματικές δραστηριότητες κυρίως 
των Μακεδόνων, μετακινούνται στην γειτονι-
κή χώρα, αποδυναμώνοντας οικονομικά την 
χώρα μας. Τουτέστιν  φέρονται υποκριτικά 
με την στάση τους 
αυτή και η αντίθε-
σή τους ως προς 
την συμφωνία είναι  
καιροσκοπική. Και 
απαντώ  άμεσα και 

θιγμένος. Κ.Βερύκιε το εμπόριο και οι συναλ-
λαγές έχουν Πατρίδα και σύνορα;  Ή μήπως οι 
φίλοι μας Σκοπιανοί, δεν αγοράζουν φτηνά ε-
ξοχικά στην Πιερία, στην Χαλκιδική και αλλού! 
Μήπως δεν εφοδιάζονται ανταλλακτικά αυτο-
κινήτων από την αγορά της  Θεσσαλονίκης; 
Ή μήπως δεν κάνουν τις καλοκαιρινές τους 
διακοπές στις Θάλασσές μας; Μήπως ο κ.Ζά-
εφ δεν έχει εξοχικό στα Μουδανιά; Υποκριτικά 
είναι αυτά που λέτε εσείς κ.Βερύκιε .Βέβαια 
δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από το να εξομο-
λογείσαι για όλα αυτά που σε απασχολούν και 
θεωρείς ότι είναι δίκαια αλλά καλύτερα είναι 
να απευθύνεσαι σε ένα ανώνυμο αλγόριθμο 
κοινό με τεχνητή νοημοσύνη, που δεν έχει την  
δυνατότητα να σε κρίνει, γιατί δεν έχει αισθή-
ματα . Δεν έπρεπε να μας απασχολεί τόσο η 
συμπεριφορά κάποιων Βορειοελλαδιτών πο-
λιτών ως προς την συναλλαγή που αναπτύσ-
σουν με τους γείτονές μας, γιατί και αυτοί το 
ίδιο πράττουν . Άλλα  θα έπρεπε να μας ενο-
χλούν και να μας πονούν κ.Βερύκιε! Πρώτα το 
κόμμα που υπερασπίζεστε και μετά η δικαιο-
σύνη θα έπρεπε χωρίς δισταγμό 
και άμεσα, να επέμβει και  να  
αποδώσει  τα του Καίσαρος τω 
Καίσαρι στον  βουλευτή του Σέλ-
τσα  Κωνσταντίνο  κατά πρώτον, 
ο οποίος  μετά την συμφωνία, 
χόρεψε τον ύμνο του ‘’Μακεδο-
νικού Αιγαίου’’ (επιτρέπεται ο χο-
ρός ,είπε ο κ.Τζανακόπουλος) 
αλλά  ΝΑ ΑΝΥΜΝΟΥΜΕ χορεύ-

οντας αλυτρωτικές πατρίδες επιτρέπεται; Πρό-
κειται για τον αυτοαποκαλούμενο  ‘’Μακεδόνας 
Βουλευτής’ και όχι  Εθνικός Μακεδόνας ,ο 
οποίος το 1997  είχε προσφύγει στο Ευρωπα-
ϊκό δικαστήριο  ανθρωπίνων δικαιωμάτων ,ζη-
τώντας την καταδίκη της χώρας του..άκουσον 
άκουσον ,για την μη αναγνώριση της Στέγης  
Μακεδονικού πολιτισμού που ήθελε να ιδρύσει 
στην Φλώρινα με άλλους συμπατριώτες του, 
που σκοπό είχε την ανάδειξη της Μακεδονικής 
μειονότητας στην Ελλάδα. Αίτημα  που ευτυ-
χώς απορρίφτηκε με το παραπάνω αιτιολογικό 
και κατά δεύτερον θα πρέπει να επαναφέρει 
τα μέτρα του εξοστρακισμού  στον περιβόη-
το σύμβουλό του Καρανίκα, ο οποίος με τις 
εκρηκτικές , ανιστόρητες και προβληματικές 
του δηλώσεις ,δυναμιτίζει και προσβάλλει τον  
Μακεδονικό λαό, αποποιούμενος τουτέστιν και 
την Μακεδονική του καταγωγή. Αυτά είναι  τα 
επιλήψιμα και κατακριτέα  κ. Βερύκιε και ο < 
Νοών νοείτω !>

Γουγουλέφας Ε.
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26η Ιουνίου «Παγκόσμια ημέρα 
κατά των Ναρκωτικών και της 
παράνομης διακίνησής τους»
Σήμερα στην Ευρώ-

πη παρατηρείται υψηλό-
τερη παραγωγή και δια-
θεσιμότητα ναρκωτικών.

Επιπλέον η αγορά 
των παράνομων ουσιών 
είναι  ιδιαίτερα δυναμι-
κή και ευπροσάρμοστη 
– και συνεπώς πιο επι-
κίνδυνη. Για να είμαστε ένα βήμα μπροστά, οι προσπάθειες 
μας πρέπει να επικεντρωθούν στο να αναπτυχθεί η ικανό-
τητα αντίστασης και ανταπόκρισης, κυρίως διότι αυξάνεται 
η σημασία της διαδικτυακής αγοράς και αναπτύσσονται νέοι 
τύποι ναρκωτικών.

Με αφορμή την ημέρα αυτή καλούμε όλα τα ΜΜΕ του 
Νομού σε συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί από την Θερα-
πευτική Ομάδα του ΟΚΑΝΑ του Γεν. Νοσοκομείου Ημαθίας 
(Μονάδα Βέροιας) την Τρίτη 26-6-18 και ώρα 12.00 μ.μ. στο 
Γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου Βέροιας.

Η Θεραπευτική ομάδα του ΟΚΑΝΑ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ του Κων/νου και της Ζωής, 
το γένος Μπράτη, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στη Χίο 
και η ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΕΛΕΝΗ του Α-
ποστόλου και της Μαρίας, το γέ-
νος Στάμκου, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στη Χίο, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
της Χίου.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΒΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
Χρήστου και της Βασιλικής, το γέ-
νος Βίγλατζη, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στην Ηλιούπο-
λη Αττικής και η ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ 
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Ηλία και της Δή-
μητρας, το γένος Τσιακτάνη, που 

γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Ράχη Ημα-
θίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Ράχης Ημαθίας.

Η ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ 

Δημοσίευση 
2ης Πρόσκλησης 
για το Κομφούζιο

 
 Η ΔΑΟΚ Π.Ε Ημαθίας σας ενημερώνει για την υπ’ α-

ριθμ. 5218/20-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΕ-
Α4653ΠΓ-ΞΑΙ) 2η Πρόσκληση της 
δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) την 
οποία και επισυνάπτει. 

Η Πρόσκληση θα βρίσκεται α-
ναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr καθώς 
και στους διαδικτυακούς τόπους του 
ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ 
www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ 
www.espa.gr.

. 

Ευχαριστίες για την 
εθελοντική αιμοδοσία  

στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας 
 Ο  Δήμος  Αλεξάνδρει-

ας ευχαριστεί θερμά  όλους 
τους δημότες που είχαν την 
ευγενή καλοσύνη να αντα-
ποκριθούν με προθυμία και 
ζήλο στην εθελοντική αιμο-
δοσία που διοργάνωσε την 
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στο 
Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας.

 Επίσης ευχαριστεί, την 
διευθύντρια του Κέντρου 
Υγείας Αλεξάνδρειας, κα Α-
μπεριάδου, για την παρα-
χώρηση των χώρων του Κέ-
ντρου Υγείας προκειμένου να γίνει η αιμοδοσία,  το προσωπικό της κινητής μονάδας 
αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας που διενήργησε την αιμοδοσία καθώς 
και τη διαφημιστική εταιρία “Silk & Design” (Καραγιάννη Ε.) για την  δωρεάν εκτύπω-
ση διαφημιστικού υλικού (αφίσες).

 Η μεγάλη συμμετοχή των δημοτών μας και η επιθυμία τους να γίνουν δωρητές 
αίματος, προσφέροντας έμπρακτα την αγάπη τους για τον συνάνθρωπο, είχαν ως 
αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 43 φιαλών, που θα είναι στη διάθεση των δημοτών 
σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης αρκετοί  δημότες που προσήλθαν με προθυμία και 
αγάπη να προσφέρουν αίμα, δεν μπόρεσαν να αιμοδοτήσουν για διαφόρους λόγους 
(όπως χαμηλή πίεση, χαμηλή αιμοσφαιρίνη κ.ά.) τους οποίους και ευχαριστούμε 
ολόψυχα και ευχόμαστε στην επόμενη αιμοδοσία να μπορέσουν να εκπληρώσουν το 
εθελοντικό τους έργο και την αγάπη τους προς τον συνάνθρωπο.

Τέλος ο Δήμος Αλεξάνδρειας συγχαίρει και ευχαριστεί όλους τους δημότες για τη 
συνεχή και πολύτιμη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του θεσμού της εθελοντικής 
αιμοδοσίας στη πόλη μας.

 Όσοι συμπολίτες μας δεν μπόρεσαν να προσέλθουν την ημέρα αυτή  για να δώ-
σουν αίμα και επιθυμούν (να δώσουν) μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αιμοδο-
σίας του Νοσοκομείου Βέροιας, καθημερινά ή και Σαββατοκύριακο  και να δηλώσουν 
ότι θέλουν  να συνεισφέρουν για την ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας αίματος του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.
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Άρθρο 
του Νίκου Σουρλόπουλου

Ο Νίκος Καρανίκας είναι σύμβουλος 
στρατηγικού σχεδιασμού του πρωθυπουρ-
γού. Ως εκ τούτου τα λόγια του έχουν ειδικό 
βάρος.

Όταν αποκαλεί τους συντοπίτες μου α-
μόρφωτα εθνίκια δεν είναι απλά ένας φα-
νατικός ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένα 
τρολ του διαδικτύου.

Είναι το δεξί χέρι του πρωθυπουργού 
και ως εκ τούτου έπρεπε να προσέχει δι-
πλά. Γιατί τα λόγια του δίνουν τον τόνο και 
προκαλούν πόλωση και διχασμό των Ελλή-
νων σε εθνίκια και θολοκουλτουριαρηδες, 
σε μια περίοδο που 
η Ελλάδα χρειάζεται 
συνεννόηση και ο-
μαλότητα.

Όλα όσα ήθελε 
πραγματικά να πει ο 
Καρανίκας μπορού-
σε να τα πει χωρίς 
όλες αυτές τις επι-
θέσεις.

Το πολυποίκιλο 
ψηφιδωτό της Αλε-
ξάνδρειας, η από 
επιλογή εθνικότητα 
και όχι η εξ αίματος 
“συγγένεια» είναι 
επιχειρήματα που 

δεν χρειάζονται ύβρεις για να ακουστούν.

Δυστυχώς με τη συμπεριφορά του ο Κα-
ρανίκας έριξε νερό στο μύλο της πόλωσης, 
και του διχασμού.

Μήπως όμως αυτός ήταν εξαρχής ο στρα-
τηγικός σχεδιασμός;

Ο διχασμός των Ελλήνων σε προδότες 
και πατριδοκάπηλους που πνίγει κάθε μετρι-
οπαθή άποψη και κάθε επιχείρημα;

Την ώρα που οι συντάξεις πρόκειται να 
περικοπούν για μια ακόμη φορά.

Τη ώρα που εισερχόμαστε σε ένα τέταρτο 
μνημόνιο, χωρίς χρήματα και αυστηρή επιτή-
ρηση, είναι βολική η πόλωση και ο διχασμός 

σε ένα άλλο θέμα.

Αντίθετα η στάση της Νέας Δημοκρατίας 
και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια υπεύ-
θυνη στάση. Κράτησε αποστάσεις από τις 
ακραίες απόψεις που εκφράστηκαν και από 
τα αριστερά και από τα δεξιά και υιοθέτησε 
έναν μετριοπαθή λόγο με επιχειρήματα κατά 
της συμφωνίας και με σεβασμό στο κοινό 
αίσθημα των Ελλήνων.

Αυτό έχει ανάγκη η Ελλάδα. Όχι ύβρεις 
και διχασμό.

* Ο Νίκος Σουρλόπουλος είναι αξιολο-
γημένο στέλεχος του Μητρώου Στελεχών 
της Νέας Δημοκρατίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Bέροια, 15-6-2018       
Αρ. Πρωτ.:2405       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγγραφές παιδιών στους Δημοτικούς  

Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ
Το Κ.Α.Π.Α. Δ. Βέροιας ενημερώνει ότι εκδόθηκε ανακοί-

νωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος προς ωφελούμενους  της Δράσης «Εναρμόνι-
ση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το έτος 
2018-2019.

Η Υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής» θα γίνεται ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 14-6-2018 έως 3-7-
2018 και ώρα 24.00 στη διεύθυνση: (http://www.eetaa.gr). Για 
τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet. 
Κάθε ωφελούμενος /η μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αί-
τηση, βάσει Α.Φ.Μ. Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει 
την υπογραφή του αιτούντος. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να 
αποσταλούν στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από 14/6/2018 έως 
3/7/2018 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς 
(courier).   Παρέχονται πληροφορίες  (ή και χρήση Η/Υ) για την 
υποβολή της ηλεκτρονικά, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δή-
μου Βέροιας και στα γραφεία του Ν.Π. 

Οι αιτούντες μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα 
της αίτησής τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 29/7/2018 και αφού λάβουν  την «αξία 
τοποθέτησης» (voucher), θα απευθύνονται για την εγγρα-
φή τους μέχρι και την 3/9/2018 στον παιδικό σταθμό της 
επιλογής τους και στα γραφεία του Ν.Π. (Ζωγιοπούλου 5,  
Βέροια) τηλ. επικοινωνίας 2331022178.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Χάθηκαν κλειδιά
Χάθηκε κλειδί ασφαλείας στην πλατεία Αγ. Αντωνίου 

ή στην οδό Βενιζέλου. Όποιος τα βρει ας τα φέρει στα 
γραφεία της εφημερίδας, Βενιζέλου 10.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του 
Τρύφωνος και της Στυλιανής, το 
γένος Κοτζαμανίδου, που γεννή-
θηκε στην Έδεσσα και κατοικεί 
στην Κω και η ΚΩΣΤΙΚΑ ΡΑΦΑ-
ΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ του Νικολάου και της 
Κωνσταντίας, που γεννήθηκε στο 

Αλτγκελζενκίρχεν Γερμανίας και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
Γεωργιανών Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ του Πρόδρομου και της 
Βικτωρίας, το γένος Αζή, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας και η 
ΤΑΡΑΛΑ ΑΝΘΗ του Ιωάννη και 
της Καλλιόπης, το γένος Μανιο-

πούλου που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Αγ. Βαρβάρα, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροι-
ας.

Η στρατηγική του διχασμού...



Στο «τέλος» 
κάθε 
χρονιάς 

προσπαθείς να 
σκεφτείς τα 
σωστά λόγια, 
να τα βάλεις σε 
μια σειρά, να 
τα ανακατέψεις 
λίγο με τα έντονα 
συναισθήματα 
και να στιβάξεις 
σκέψεις ενός 
περίπου χρόνου 
σε ένα απόγευμα. 
Δύσκολο, αν ανα-
λογιστεί κανείς 
τις ώρες που 
περάσαμε με τα 
παιδιά μας όλο 
αυτό τον χρόνο. 
Όλα τους λίγους 
πόντους πιο 
ψηλά, γνωρίζο-
ντας πια καλά ο ένας τον άλλο 
κι εμείς σίγουρα πιο σοφοί, 
χάρη στους μικρούς μας αθλη-
τές... Σας ευχαριστούμε για 
ακόμα μια υπέροχη χρονιά! 
Υποσχόμαστε 
ακόμη καλύ-
τερα! Ευχαρι-
στούμε τους 
γονείς για την 
εμπιστοσύνη 
τους! Καλό 
καλοκαίρι! Μια 
οικογένεια - 
Μια αγκαλιά!!!! 

ΑποχώρησηΘά-
νουΤσαλουχίδη
Είναι κι αυτές οι

στιγμές που καταλα-
βαίνειςπόσασου έχει
προσφέρει αυτό το
άθλημα.Όταν έρχεται
ηώρα να «αποχαιρε-
τήσεις» έναν άνθρω-
ποπου η ζωή και το
ποδόσφαιρο έφεραν
στο δρόμοσου και το
κάνεις με έναν κόμπο
στηνκαρδιά...

Έτσι χαιρετίσαμε
χθες τον προπονητή
μας κ. Τσαλουχιδη
Θάνο, που με τη νέα

χρονιάθαψάξειτηντύχητουσεμεγαλύτε-
ρουςδρόμους.Καιτουευχόμαστεναείναι
όλοιανοιχτοίμπροστά του.Όμως τοσφί-
ξιμομένει....Γιατίτοναγαπάμε.19χρόνια
είναιαυτά....

Εμείς όλοι, ηποδοσφαιρικήοικογένειά
του του ευχόμαστεκαλή τύχη,θα τονκα-
μαρώνουμεπάντααπόκοντάήμακριά!

Ευχαριστούμεγιαόλα,coach!

CMYK
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CMYK

ΟΒαγγέληςΜπαταγιάννης είναι και επίσημα ο διάδοχος
τουΓιώργουΣτράτουστηνπροεδρίατηςSuperLeague.Οα-
ντιπρόεδροςτουΟλυμπιακού(κατέλαβετηνθέσηαυτήτονπε-
ρασμένοΝοέμβριο, ενώπαλαιότεραήτανκαιστονΑτρόμητο)
ήτανομοναδικόςυποψήφιοςστην εκλογικήδιαδικασία,πήρε
την απαραίτητηπλειοψηφία και αναλαμβάνει την ηγεσία του
συνεταιρισμούστηνπλέονκρίσιμηκαμπήτου,αφούυπάρχουν
πολλάανοιχτάθέματαπουταλανίζουντοελληνικόποδόσφαι-

ρο,όπωςηαναδιάρθρωσηκαιτοτηλεοπτικόσυμ-
βόλαιογιατιςάστεγεςομάδες.

ΟιΠΑΟΚκαιΠαναθηναϊκόςψήφισαν«παρών»
και «λευκό» αντίστοιχα, ενώ ο κ.Μπαταγιάννης
πήρετιςψήφουςαπότιςΠΑΕΟλυμπιακός,Ατρό-
μητος,ΑΕΛ,Λεβαδειακός, Ξάνθη,Παναιτωλικός,
Λαμία,Πανιώνιος καιΠΑΣΓιάννινα. «Λευκό»ψή-
φισανοιΑΕΚ,ΑπόλλωνΣμύρνης,ΑστέραςΤρίπο-
λης καιΠαναθηναϊκός, «παρών»οΠΑΟΚ, ενώη
ΕΠΟαπείχε.Αντιπρόεδρος εξελέγη οπρόεδρος
τουΠανιωνίου,ΧρήστοςΔάρρας.

ΠέρααπότονΒαγγέληΜαρινάκη,σταγραφεία
βρέθηκαν και οιΑγραφιώτης (Ολυμπιακός),Κων-

σταντίνου, Σωπήλης (Παναθηναϊκός), Γκαγκάτσης (ΠΑΟΚ),
Λυσάνδρου(ΑΕΚ),Δάρας(Πανιώνιος),Κούγιας(ΑΕΛ),Πιαλό-
γλου(Ξάνθη),Σπανός(Ατρόμητος)Μονεμβασιώτης(Απόλλων
Σμύρνης),Μποροβήλος (ΑστέραςΤρίπολης), Χριστοβασίλης
(ΠΑΣΓιάννινα),Κωστούλας (Παναιτωλικός),Τσικνής (Λαμία),
Αντωνίου(πρόεδροςΕΠΣΠέλλας).

Επίσημο:ΝέοςπρόεδροςτηςSuperLeague
οκ.Μπαταγιάννης

Τελετή λήξης στην Ακαδημία 
ποδοσφαίρου Βέροιας

Καλή τύχη στον Θάνο Τσαλουχίδη

Ακόμη μια χρονιά τηςΣχολήςΠοδοσφαίρουΑ.Ε.Π.Βέ-
ροιας – «Στέφανος Γαϊτάνος» ολοκληρώθηκε, με τη γιορτή

λήξηςπουπραγματοποιήθηκεστιςαθλητικέςεγκαταστάσεις
τηςΡαχιάς.Ητελετήλήξηςήτανμιαγιορτήπουταείχεόλα.
Αθλητικές δραστηριότητες, βραβεύσεις και αγώνεςποδο-
σφαίρου.Ποιοι έπαιξαν; Γονείς εναντίονπαιδιών μεπολύ
διάθεση και κέφι!Πρωταγωνιστές της χρονιάς ταBambini,
καθώς σημείωσαν τις περισσότερες επιτυχίες στηνποδο-
σφαιρικήσεζόν 2017-2018, δίνοντας δυνατόμήνυμα για το
μέλλοντηςΣχολής.Ακολούθησεγιορτήμεπλούσιαεδέσματα
πουπρόσφεραν οι υπεύθυνοι τηςΑκαδημίας και οι γονείς
τωνπαιδιών.ΟιυπεύθυνοιτηςΣχολήςευχαριστούντουςμι-
κρούςποδοσφαιριστέςκαιτουςγονείςγιατηδιαρκήσυμμε-
τοχήτουςστιςδραστηριότητεςκαιστιςεκδηλώσεις.Εύχονται
καλόκαλοκαίρισεόλους,ανανεώνονταςτοραντεβούγιατο
Σεπτέμβρη!

Τελετή λήξης της σχολής ποδοσφαίρου
ΑΕΠ Βέροιας «Στέφανος Γαιτάνος»

ΗΔιοικούσαΕπιτροπήτουΓυναικείουτμήματοςHandballτουΑ.Π.Σ.Φίλιππου
ΒέροιαςανακοινώνειτηνανανέωσητηςσυνεργασίαςμετηναθλήτριαΒίκυΘεοδο-
σοπούλου!ΗΒίκυθασυνεχίζειναυπερασπίζεταιτηνεστίατηςομάδαςμαςκαιτην
επόμενηαγωνιστικήπερίοδο2018-2019!Βίκυκαλήχρονιάμευγείακαιεπιτυχίες!

Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
ΔιοικούσαΕπιτροπήΓυναικείουΤμήματοςHandball

Μιαομάδα...μιαοικογένεια...

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΟHANDBALL

Ανανέωση συνεργασίας
με Βίκυ Θεοδοσοπούλου



Δύοατομικάρεκόρ,στα400καιστα100μέτραμεεμπό-
δια, και κατάκτηση της 4ης και της 7ης θέσης αντίστοιχα,
ήτανοαπολογισμόςτηςΕυδοξίαςΛίγγουτηςΓ.Ε.Νάουσας
στοπανελλήνιοπρωτάθλημακορασίδωνπουέγινεστηνΚα-
τερίνητοΣαββατοκύριακο.

Αναλυτικάτααποτελέσματαήταν:
ΛίγγουΕυδοξία:4ηστα400εμπ.με63΄΄και7ηστα100

εμπ.με15΄΄03
ΛίγγουΕλπίδα: 15ηστα 400 εμπ.800μμε 2΄28΄΄49 και

30ηστα400μ.με63΄΄86.
ΤοΣαββατοκύριακο30/6-1/7θαδιεξαχθείτοΠανελλήνιο

ΠρωτάθλημαΠΠ-ΠΚΑ΄στηνΚαβάλα,όπουηΓ.Ε.Νάουσας
θασυμμετέχειμε7αθλητές-τριες.

-Πάντωςπαρακολουθώντας τηνπορεία της ταλαντούχου
αθλήτριας της ΓΕΝάουσας με το στύλ και το ταλέντο της
πολύσύντομαθαπετύχειμεγάλεςεπιδόσειςαφούείναιπολύ
μικρήακόμη.

CMYK
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Την Κυριακή 24 Ιουνίου 
είχαμε την τελετή λήξης 
του φετινού τουρνουά με 

τον μικρό και μεγάλο τελικό, 
τον διαγωνισμό τρίποντων και 
τις απονομές των νικητών. Στον 
μικρό τελικό οι Texas Losers 
επιβλήθηκαν των Bad Boys με 
σκορ 61-53 καταλαμβάνοντας την 
Τρίτη θέση στο τουρνουά. Στον 
μεγάλο τελικό οι περσινοί πρω-
ταθλητές Παρτάλια υπερασπίστη-
καν τον τίτλο τους και κέρδισαν 
τους διεκδικητές Oklaχώμα με 
σκορ 43-76 και κατέκτησαν για 
δεύτερη συνεχόμενη χρόνια το 
τρόπαιο.
Τον διαγωνισμό τρίποντων μετά α-

πό ένα συγκλονιστικό αγώνα κέρδισε ο
Κανελλιδης έναντι του διαιτητή κΤζιμου
.Καιπρώτοςσκόρερτουτουρνουάανα-
δείχτηκεπάνωστονήμαέναντι τουΤσα-
κίρηκαιΚωστογλιδηαπόταΠαρτάλια,ο
ΠαπανικολαουαπότουςOklaχώμα

ΟιTexasLosersεπιβλήθηκαν
τωνBadBoysμεσκορ61-53

στονμικρότελικό
Έναςπολύ όμορφος μικρός τελικός

που απόλαυσαν οι θεατές με τους Τε-
ξανουςαν και 5άτομα να κερδίζουν τον
αγώνα.ΟΤσιπηςπολυτιμότεροςπαίκτης
της ομάδας του γιαφέτοςπήρε τα ηνία
στοσκοράρισμα,οαρχηγόςβομβάρδισε
απότα6,75καιοιΜανούραςκαιΝτοβας
χτύπησαναπόμέσηαπόστασηκαταλαμ-
βάνονταςτοΧάλκινομετάλλιο.

Η αστοχίαπρόδωσε τα κακάπαιδιά
τουΜπακαλίδη αν και ο αρχηγός ήταν
εύστοχοςαπόμακριά , οΠολυμερης και
οΓαβριλακοςέκανανπάρτιστοζωγραφι-
στόκαιοΣτικαςμετοντρομερόΓώγοσε
έναρεσιτάλασίστκαισκοραρίσματοςδεν
κατάφεραν να αποσοβήσουν την ήττα .
Τετάρτη θέση για τα << κακά>> μόνον

στοόνοματηςομαδοςπαιδιά!!
TEXAS(COACHΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ):Τσιπης

25,Μπιζετας11(1),Ντοβας 10,Σπυριδωνι-
δης2,Μανουρας13.

BADBOYS(COACHΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ):-
Γώγος 7,Λιακοπουλος 8,Μαυροκεφαλι-
δης 6,Μπακαλιδης 8(2),Στικας 11(2),Γα-
βριλακος13(1),Πολυμερης.

Παρτάλια-Oklaχώμαμεσκορ76-43
μεγάλοςτελικός

Δυνατά μπήκε η αρμάδα τουΜπεκι-
αρίδη καιπροηγήθηκεστοπρώτοδεκά-
λεπτο των αντιπάλων τους δείχνοντας
οτιμπορείναπαλέψει.Κάπουεκείόμως
μπήκε στην εξίσωση ο όχι άγνωστοςΧ
Τσακίρης και ένα καταστροφικό δεύτερο
δεκάλεπτοουσιαστικάκαθόρισετοναγώ-
να.Μιαύστατηπροσπάθειαστοδεύτερο
ημίχρονο δεν απέδωσε καρπούς και το
παιχνίδιπήρε διαδικαστικό χαρακτήρα .
Οπρώτοςσκόρερ του τουρνουάΠαπα-
νικολάου προσπάθησε , ο Κορυτσαίος
έτρεξε στον αιφνιδιασμό και οι Τουφας
με τονΜπιτερνα έβαλαν ταδυνατά τους
,οΤσιριμπακαςκαιοΑνδρεόπουλοςπά-
λεψανμε τα θηρία αλλά δεν κατάφεραν
πολλά .Δεύτερη θέση και ασημένιο με-
τάλλιογιατουςαξιόμαχουςOklaχώμα.

Οι πρωταθλητές κατάφεραν να πά-
ρουν το δεύτεροσυνεχόμενο κύπελλο !
ΟΤσακίρηςήταντοΑκαιτοΩσεεπίθεση
καιάμυνα,οΚωστογλιδηςεξαιρετικός,ο
Εμμανουηλιδηςσκόραρεαπόπαντούκαι
οΠαππαςκατέβασεόσαριμπάουντείχε
σχεδόν η αντίπαλη ομάδα ! Ροζ φύλλο
, χρυσό μετάλλιο και κύπελλο για τους
πρωταθλητές!!

OKLAΧΩΜΑ:Κουλης 2,Παπανικολά-
ου14(2),Ανδρεόπουλος2,Τουφας6,Κο-
ρυτσαίος 7,Τσιριμπακας ,Μπεκιαρίδης
4,Μπιτέρνας8.

ΠΑΡΤΑΛΙΑ:Δούμας 9(3), Μπερσος
9(1),Παππας12,Γκιλιοπουλος2,Εμμα-
νουηλιδης 8,Τσακίρης 21,Κωστογλιδης
9(1),Γεωργοπουλος6.

Συνεχίστηκαν για δεύτερη βδομάδα οι 
εντυπωσιακές  εμφανίσεις του στίβου 
στο Παν/νιο πρωτάθλημα παίδων κορα-

σίδων που έγινε στην Κατερίνη. 0 βαδιστής 
του Φιλίππου Άνθιμος Κελεπουρης τερμάτισε 
με άνεση στην πρώτη θέση στα 10.000 μ  
βάδην με 47’25’’ επιβεβαιώνοντας την υπερο-
χή του για φέτος στο αγώνισμα.

Στην δεύτερη θέση στα 800 μ. κορασίδων τερμάτισε η
ΙωαννιδουΕλένηπετυχαίνοντας καιπάλι ατομικό ρεκόρ με
2’10’’40,επίδοσηκάτωαπότοόριο[2’11’’]γιατηνσυμμετοχή
τηςστοΕυρωπαϊκόπρωτάθλημα.Τοτρίτομετάλλιοστοάλμα,

σεύψοςκέρδισεηΜελιοπουλουΓιαννούλαμε1.65πετυχαί-
νονταςκαιαυτήστοναγώνατονστόχοτηςκάνονταςατομικό
ρεκόρ

Στην έβδομηθέσηστα  5000βάδηνμε  28’02’’τερμάτισε
ηΚαραγιωργουΑθηναενώ13ηστο ίδιοαγώνισμαήτανη
ΤζημαΔεσποιναμε29’17’’

Στην11ηθέσηστα110μ.μεεμπόδιαοΑμανατιδηςΘεό-
φιλοςμε15’’41,στην18ηθέσηστονακοντισμόηΓκαλιτσιου
Δημητραμε31.75μ.Στην26ηθέσηστα3000μ.οΣτεργιου
Αντώνηςμε9’49’’88ενώοΝίκοςΜπεκαςήταν17οςστα200
μέτραπαίδωνμε23’’16.

ΣτοΓκιορτηςΟυγγαρίαςθααγωνιστούναπότις4-8 Ιου-
λιου  στο ΕυρωπαϊκόΠρωτάθλημαπαίδων κορασίδων  οι
ΑΝΘΙΜΟΣΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣκαι ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΕΛΕΝΗ στα10
χλμβαδηνκαι800μέτρααντίστοιχα.

Νοσταλγία2018
Για 2η χρονιά τα ΠΑΡΤΑΛΙΑ 

πήραν το πρωτάθλημα, 
κέρδισαν στον τελικό 76-43 

τους OKLAΧΩΜΑ

Συνέχισαντιςεντυπωσιακέςεμφανίσεις
τουςοι«μικροί»τουστίβουτουΦιλίππου
1ος ο Άνθιμος Κελεπούρης, 2η η Ελένη Ιωαννίδου 

και 3η η Γιαννούλα Μελιοπούλου

ΔύοατομικάρεκόρτηςΕυδοξίαςΛίγγου
στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα
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Εντυπωσιακή εμφάνιση με απολογισμό 
6 χρυσά και δυο ασημένια μετάλλια 
, πραγματοποίησαν οι διαχρονικοί 

αθλητές του ΣΕΒΑΣ Νάουσας, στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Βετεράνων αθλητών Στίβου 
που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη, το Σαβ-
βατοκύριακο 23 και 24 Ιουνίου. Συγκεκριμέ-
να, ο Γιάννης Παπανδρέου, κατέκτησε την 
πρώτη θέση στο αγώνισμα των 100 μέτρων 
στην κατηγορία 35-39, την πρώτη θέση στο 
αγώνισμα των 200μ στην ίδια κατηγορία και 

την πρώτη θέση, ως μέλος της ομάδας του 
ΣΕΒΑΣ Νάουσας στη σκυταλοδρομία 4 επί 
100 στην κατηγορία 35+.

Επίσης, οΔημήτρηςΑποστολίδης, κατέκτησε τηνπρώτη
θέσηστομήκοςστηνκατηγορία40-44,τηδεύτερηθέσηστα
100μ, στην ίδια κατηγορία και τη δεύτερη επίσης θέσηστα
400μ.στηνίδιακατηγορία.Ακόμη,οΓιώργοςΜπιλιούρηςκα-
τέκτησετηνπρώτηθέσηστούψοςστηνκατηγορία40-44και
τέλοςηομάδατουΣΕΒΑΣΝάουσαςαποτελούμενηαπότους
ΧρυσοβαλάντηΛιόλιο,ΓιώργοΜάλλιο,ΓιώργοΧατζηιωαννίδη
και ΓιάννηΠαπανδρέου ( η σειράπου έτρεξαν), κατέκτησε
τηνπρώτηθέσηστησκυτάλητων4επί100μ.στηνκατηγορία
35+.Συγχαρητήριασεόλουςκαιτουχρόνουακόμηδυνατότε-
ροικαιμεπερισσότεραμετάλλιακαισυμμετοχές.

Εντυπωσιακήεμφάνισητωναθλητών–τριών
τουΣΕΒΑΣΝάουσαςστο31οΠανελλήνιο

ΠρωτάθλημαΒετεράνωναθλητών

Οι Αετοί Βέροιας ανα-
κοινώνουν την επέ-
κταση της συνεργασί-

ας τους με τον Σάκη Ιατρού. 
Από τους πιο έμπειρους αθλη-
τές της ομάδας αλλά και από 
τους σημαντικούς κρίκους της 
επιτυχημένης πορείας στη Β 

ΕΚΑΣΚΕΜ, θα συνεχίσει να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του 
και τη νέα σεζόν στην Α κατη-
γορία.

Σάκη, ευχόμαστε ναπαραμείνεις ακ-
μαίος για αρκετά χρόνια ακόμη και να
μεταδώσεις τηνόρεξη γιαδουλειάστους
νεότερουςτηςομάδας.

Παραμένει στους Αετούς 
Βέροιας και ο Σάκης Ιατρού

Η Διοι-
κούσα 
Επιτρο-

πή του Γυναι-
κείου τμήμα-
τος Handball 
του Α.Π.Σ. 
Φίλιππου 
Βέροιας ανα-
κοινώνει την 
ανανέωση της 
συνεργασίας 
με την αθλή-
τρια Φωτεινή 
Νούσια! Η 
Φωτεινή επανέρχεται μετά τον 
τραυματισμό της στην έναρ-
ξη της περσινής αγωνιστικής 
περιόδου και θα συνεχίσει να 
φορά την φανέλα του Φιλίπ-

που Βέροιας και την αγωνιστι-
κή περίοδο 2018-2019!

Φωτεινή καλή χρονιά με υγεία και επι-
τυχίες!

Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
ΔιοικούσαΕπιτροπήΓυναικείου

ΤμήματοςHandball

Συνεχίζειστηνγυναικεία
ομάδαχαντμπολτου

ΦιλίππουηΦωτεινήΝούσια

ΟΦίλιπποςΒέροιας επικράτησε τηςΧΑΝΘμε 31-22,
στοναγώναπουάνοιξε τηναυλαία της τελικήςφάσης του
πανελληνίουπρωταθλήματοςπαίδωνστηνΠροσοτσάνη.

ΗομάδατηςΒέροιαςεπιβεβαίωσετοντίτλοτουφαβορί
γιατησυγκεκριμένηαναμέτρησηκαιχωρίςναδυσκολευτεί
πήρετουςδύοβαθμούς.Απόταμέσατουπρώτουμέρους
οΦίλιππος δημιούργησε μία διαφοράασφαλείας έχοντας
σεκαλήμέρατονΣτανκίδηστηνεστίακαιμεκαλέςεπιλογές

στηνεπίθεση.Στοδεύτερομέροςη
ψαλίδατηςδιαφοράςάνοιξεακόμη
περισσότερο, με τους δύοπροπο-
νητέςναδίνουνχρόνοσυμμετοχής
σεόλουςτουςαθλητέςτους.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 5-4, 8-5,
10-5,11-7,15-7(ημχ),18-9,22-11,
25-14,26-17,30-20,31-22.

Φίλιππος Βέροιας (Σαράφης):
Χουδαβέρδογλου1,Κατσαβός,Βα-
σιλειάδης 3, Σαράφης 6,Μπογια-
τζής,Λυκοστράτης, Πετρομελίδης
6,Τσαμήτρος,Στεφανόπουλος,Πε-
λέκης, Στανκίδης 1, Καραγιοβάνης

1,Τζωρτζίνης 7,Παπαγιάννης 6,Ελευθεριάδης,Καρανά-
τσιος.

ΧΑΝΘ (Παπαβασίλης):Μαλαβέτας 1,Τρεμπέλας, Κα-
ρούσης, Χατζηλίας,Μαρίνης 9, Καραθεοδώρου,Μπίλιας,
Μπεκίρι1,Οσάγκι5,Δαμιανίδης1,Ντέμπος,Βενέτης,Οκα-
ντάριδης,Φωτιάδης,Θεοδώρου.

Διαιτητές:Ηλιάδης–Σαπανίδης.Δίλεπτα: 3-8.Πέναλτι:
3/3–5/6.

F8παίδων
Άνετη νίκη για τον Φίλιππο 31-22 την ΧΑΝΘ

Οκτώ  δρομείς του ΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιας συμμετείχαν την
Κυριακή24/6στηνΝεάποληΚοζάνηςστοναγώνα4οςΑγώναςδρόμου
ΝεάποληςΚοζάνης5χλμ&10χλμ

10χλμ.
ΑναλυτικάτααποτελέσματατουΣυλλόγουδρομέωνΒέροιας:
35οςΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥΘΟΔΩΡΗΣSportstraining-Karagiannis41΄55΄΄
54οςΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣΘΟΔΩΡΗΣSportstraining-Karagiannis44’14’’
86οςΜΑΥΡΑΓΚΑΝΟΣΒΑΣΙΛΗΣ46’25’’
182οςΜΟΥΣΕΝΑΣΓΡΗΓΟΡΗΣ59’52’’
183ηΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥΜΕΛΙΝΑ59’52’’
5χλμΑναλυτικάτααποτελέσματατουΣυλλόγουδρομέωνΒέροιας
45οςΛΑΖΑΡΙΔΗΣΚΩΣΤΑΣ25΄05΄΄

62η ΣΒΑΡΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ Sportstraining-
Karagiannis27’22’’

88ηΛΙΑΚΟΥΑΣΠΑ30΄33΄΄
ΣτοSyrostriathlonσυμμετείχεηΜαρίαΤζαμπάζκαπουπραγ-

ματοποιήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το Σάββατο 23/6.
ΗΜαρίαΤζαμπαζκα αθλητρια τουΣ.Δ.Βέροιας και της ομάδας
Sportstraining-Karagiannis κατάφερε να κατακτήσει στη Half
Olympic distance την 3η θέσηστην ηλικιακή κατηγορία και την
87ηθεσητηςγενικήςκατηγορίαςμεεπίδοση1:46’11’’

Αναλυτικα τα αποτελεσματα της Μαρίας : κολύμπι 750μ
20΄44΄΄-Τ12΄06’’–Ποδήλατο20χλμ50΄18΄΄-Τ21΄19’’–Τρέξιμο
5χλμ31’42’’

8 Δρομείς της Βέροιας στον 4ο δρόμο Νεάπολης Κοζάνης
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ΠΕΡΙΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή 
στη Αιάνη Κοζάνης

Η λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας, δι-
οργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 
στην Αιάνη Κοζάνης, ώρα αναχώρησης 8.00 το πρωί από 
την Πλατεία Ελιάς και λίγο αργότερα από την Πλατεία Ωρο-
λογίου. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ και επίσκεψη 
στο αρχαιολογικό μουσείο της Αιάνης. Αναχωρούμε για την 
περιοχή Βελβεντού όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό. 
Φθάνουμε λίγο αργότερα στη Νεράϊδα με στάση για καφέ. 
Επιστροφή στη Βέροια. Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας ΑΝοίξεως 
90 περιοχή Ελιάς. Είμαστε ανοικτά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-
σκευή ώρες 10.30 – 12.30 το πρωί. Τηλ.: 23310 25684.

Το Δ.Σ.

Masterclass 
για το μοντάζ ταινιών

Στα πλαίσια του 4ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί masterclass με θέμα : 
ΜΟΝΤΑΖ CUT 01 Δόμηση και Αφήγηση σε ταινίες ντοκι-
μαντέρ. Δημιουργία, ανάπτυξη και δόμηση σεναρίου στο 
στάδιο του μοντάζ.

Σάββατο 30 Ιουνίου
17:00-19:00. Καφενείο ο Τασος (Αλεξάνδρεια , έναντι 

ξενοδοχείου ΜΑΝΘΟΣ) Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για 
όποιον-α επιθυμεί. Διδάσκει ο κινηματογραφιστής Γιάννης 
Κουφονίκος.  Ο Κουφονίκος Γιάννης σπούδασε κινηματο-
γράφο στο πανεπιστήμιο του Sheffield και Προηγμένα Συ-
στήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Εικόνας και Ήχου 
στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί ως σκηνοθέ-
της και μοντέρ σε ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές ταινίες και 
διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα.

Αναβάλλεται λόγω καιρού η 
ψυχαγωγική εκδήλωση της 

«Πρωτοβουλίας για το Παιδί»                                                                                                                   
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ανακοινώνεται ότι η 

ετήσια τακτική ψυχαγωγική εκδήλωση του Οργανισμού στο Κέντρο «Φλαμουριές» 
αναβάλλεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η εκδήλωση θα επαναληφθεί την ερχόμενη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018, την 
ίδια ώρα (19:30).

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

19, εργάσιμες ώρες.

Ερώτηση προς τον Υ-
πουργό Οικονομικών κατέθε-
σαν οι βουλευτές του ΚΚΕ-
Γιάννης Δελής Σάκης Βαρδα-
λής και Διαμάντω Μανωλά-
κου σχετικά με τις  εξελίξεις 
στην Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης (ΕΒΖ).

Στην ερώτηση αναφέρουν:

«Η σημερινή κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, παίρνοντας τη 
σκυτάλη από τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ), α-
φού απαξίωσε στο όνομα του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού 
και της κερδοφορίας την τευτλο-
καλλιέργεια και την παραγωγή ζάχαρης στην Ελλάδα, προω-
θεί σαν ώριμο φρούτο τα σχέδια της Τράπεζας Πειραιώς για 
είσοδο “στρατηγικού επενδυτή” στην Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ).

Σύμφωνα με το 38/18 15-6-2018 ενημερωτικό σημείωμα 
της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Βιομηχανιών Ζαχάρεως Ελ-
λάδος (Ο.Ε.Β.Ζ.Ε), έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι προτάσεις 
για “σπάσιμο” της ΕΒΖ σε “καλή” και σε “κακή”. Το “καλό” 
κομμάτι, που περιλαμβάνει τις δυο θυγατρικές της ΕΒΖ στη 
Σερβία και τα περιουσιακά στοιχεία της στην Ελλάδα, θα 
περάσουν στον έλεγχο του στρατηγικού επενδυτή υπό νέο 
Α.Φ.Μ, ενώ το κακό κομμάτι, δηλαδή οι διάφορες υποχρεώ-
σεις της ΕΒΖ, θα οδηγηθεί σε πτώχευση από την Τράπεζα 
Πειραιώς.

Από τα παραπάνω είναι καθαρό ότι βρισκόμαστε στο 
τελευταίο σκαλοπάτι πριν την τοποθέτηση ταφόπλακας στην 
εγχώρια τευτλοκαλλιέργεια και μεταποίηση ζάχαρης, παρά 
το γεγονός ότι η χώρα μας διαθέτει τόσο τις δυνατότητες όσο 
και τις υποδομές για κάλυψη των διατροφικών αναγκών του 
λαού μας όχι μόνο σε ζάχαρη αλλά και σε άλλα προϊόντα που 
προέρχονται από το τεύτλο.

Σε δεινή θέση και υπό την απειλή της απόλυσης πρόκειται 
να βρεθούν οι πάνω από 200 εργαζόμενοι της ΕΒΖ, που 
στην πλειοψηφία τους είναι μεγαλύτεροι των 50 ετών με ότι 

αυτό συνε¬πάγεται για τη 
δυνατότητα εξεύρεσης ερ-
γασίας στις σημερινές συν-
θήκες. Ήδη με τη σημερινή 
κατάσταση υποαπασχολού-
νται ενώ η πληρωμή τους 
είναι εξασφαλισμένη μόνο 
για δυο μήνες.

Ζοφερό διαγράφεται το 
μέλλον και για τους τευτλο-
καλλιεργητές, που και οι ε-
ναπομείναντες οδηγούνται 
στην εγκατάλειψη της παρα-
γωγής, αφού κανένας τους 
δεν έχει πληρωθεί για την 
περσινή παραγωγή. Όσοι 
πήραν χρήματα πληρώθη-

καν μέσω δανεισμού με ενέχυρο τη ζάχαρη από τη Συνεταιρι-
στική Τράπεζα Σερρών και επιβαρύνθηκαν με έξοδα φακέλου 
ενώ υποχρεώθηκαν να αγοράσουν συνεταιριστικές μερίδες. 
Σε όσους δεν εγκρίθηκε το δάνειο δεν πήραν τίποτα ενώ α-
πλήρωτοι παραμένουν και οι παραγωγοί 20.000 στρεμμάτων 
τεύτλων που λόγω της διακοπής λειτουργίας του εργοστασί-
ου της Ορεστιάδας έμειναν στα χωράφια. Συνολικά περίπου 
400 παραγωγοί δεν πήραν δεκάρα.

Πρόβλημα θα δημιουργηθεί και φέτος για τους παραγω-
γούς, που, μετά τις παροτρύνσεις της κυβέρνησης, καλλιέρ-
γησαν περίπου 20.000 στρέμματα τεύτλων αν και είχε παρέλ-
θει η καλλιεργητική περίοδος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση 
για:

-- την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιω-
μάτων των εργαζομένων της ΕΒΖ

-- την πληρωμή των απλήρωτων τευτλοκαλλιεργητών για 
την περσινή παραγωγή,

-- τη διασφάλιση των δανειοδοτηθέντων παραγωγών 
έναντι απαιτήσεων της Τράπεζας για πληρωμή των δανείων, 

-- την απορρόφηση και πληρωμή της φετινής παραγωγής
-- τη συνέχιση της εγχώριας παραγωγής τεύτλου και ζά-

χαρης». 

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τις εξελίξεις 
στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Συνελήφθησαν 22 Ιουνίου 2018 μετά 
από συντονισμένες ενέργειες των αστυ-
νομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτι-
κών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
τρία άτομα που δραστηριοποιούνταν στη 
διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν 38χρονο και δύο 
28χρονους, όλοι τους ημεδαποί, σε βά-
ρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογρα-
φία κακουργηματικού χαρακτήρα.  

Ειδικότερα, σε αστυνομικές έρευνες 
που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των 
παραπάνω ατόμων σε περιοχές της Η-
μαθίας και της Πιερίας, βρέθηκαν συνολι-
κά και κατασχέθηκαν:

• ποσότητες κάνναβης συνολικού βά-
ρους 623 γραμμαρίων,

• παραισθησιογόνα μανιτάρια,
• 65 σπόροι κάνναβης,
• ναρκωτικό δισκίο, 
• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
• μεταλλική και ξύλινη ράβδος,
• χρηματικό ποσό 3.430 ευρώ, ως 

προερχόμενο από την πώληση ναρκω-
τικών,

• 4 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποι-
ούσαν για την παράνομη δραστηριότητά 
τους και

• εξοπλισμός για την καλλιέργεια κάν-
ναβης (θερμόμετρο, λαμπτήρας, δοχεία 
κ.α.) 

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
της Ασφάλειας Βέροιας 

Συνελήφθησαν τρία άτομα 
για παράβαση της νομοθεσίας 

περί ναρκωτικών



Υπέρ του δια-
χωρισμού 
Κράτους - 

Εκκλησίας τάχθηκε 
χθες με δηλώσεις 
του ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών Τέρενς 
Κουικ, λέγοντας 
ότι θα δώσει μάχη 
στο εσωτερικό των 
ΑΝΕΛ, όπου αναμέ-
νεται ζωηρή συζή-
τηση όπως είπε, 
για να περάσουν οι 
απόψεις του.

«Είναι αναγκαίος ο δι-
αχωρισμόςΚράτους -Εκ-
κλησιάς γιατί θα συσπει-
ρώσει μεγάλο μέρος του
ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε τηΔευ-
τέρα, μιλώνταςστονΣΚΑΪ,
ο βουλευτής Γιώργος Κυ-
ρίτσης.

«Οι σχέσεις Κράτους
- Εκκλησιάς είναι σημα-
ντικότερες από το όνομα
των Σκοπίων» πρόσθεσε
σημειώνοντας πάντως ότι
μπορεί ναβρεθεί μιαμέση
οδός με τη συμφωνία της
Εκκλησίας.

«Πρέπει να τεθεί κα-
τά τη γνώμημου το θέμα.
Νομίζω έχουνωριμάσει οι

συνθήκεςγιαναυπάρξειο
διαχωρισμός στο πλαίσιο
τηςκατανόησηςκαι τωνα-
μοιβαίων απόψεων, οι ο-
ποίες συγκλίνουν σε αυτό
το θέμα. Οι σχέσεις κρά-
τους – Εκκλησίας πρέπει
να είναι διακριτές, και το
κράτοςκαιηΕκκλησίαέχει
ναεπιτελέσειένασπουδαίο
ρόλο, σταπλαίσια της ελ-
ληνικής κοινωνίας, οπότε
θεωρώ ότι αυτά τα ζητή-
ματα εκσυγχρονισμού του
δημόσιου βίου αλλά και

περισσότερης ελευθερίας
στην ορθόδοξη ελληνική
Εκκλησία είναι κάτι το ο-
ποίοόλοιπρέπεινατοθέ-
λουμε», δήλωσε ο υπουρ-
γόςΔικαιοσύνης, μιλώντας
στηνΕΡΤ.

Έναςακόμαπονοκέφα-
λος όπωςφαίνεται έρχεται
για τα δύο κόμματα της
συγκυβέρνησης,  από  το
ζήτημα διαχωρισμούΚρά-
τους–Εκκλησίαςτοοποίο
φαίνεταιναανοίγει.

Οι πρώτες αντιδράσεις

ήρθαν από το εσωτερικό
τωνΑΝΕΛ,στηνκοινοβου-
λευτική των οποίων επι-
κρατεί διγλωσσία και διχα-
σμός για το συγκεκριμένο
ζήτημα, με την κόντρα να
ξεκινά με «άδειασμα» της
θέσηςτουΤέρενςΚουίκ.

Με επίσημη τοποθέτη-
σή τουο εκπρόσωπος του
κόμματος, Θεόδωρος Το-
σουνίδης,ανέφερεπως«οι
θέσεις των Ανεξάρτητων
Ελλήνων για τη Συνταγ-
ματικήΑναθεώρηση είναι

γνωστές και σταθερές. Η
προσπάθεια γιααπομόνω-
σητηςΕκκλησίαςδενείναι
αποδεκτήαπόεμάς».

Όπως τόνισε, «πρέπει
να έχουμε αίσθηση ποια
είναι η Πίστη, η πεποίθη-
ση και η επιθυμία του ελ-
ληνικού λαού.Θα υπερα-
σπιστούμε τη σχέση της
Εκκλησίας με την ελληνι-
κή κοινωνία.Δεν θα επι-
τρέψουμε την περαιτέρω
προσπάθεια απομόνωσής
της».

Μάλιστα, ο κ. Τοσουνί-
δης προανήγγειλε εντός
των επομένων ημερών
συνάντησηΠ.Καμμένου –
Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου
προκειμένου, όπως είπε,
νακαθορίσουναπόκοινού
τηστάσητουςκατάτηδια-
δικασία τηςΣυνταγματικής
Αναθεώρησηςσεό,τι αφο-
ρά τις σχέσεις Κράτους –
Εκκλησίας.

Μετιςδηλώσειςαυτέςο
εκπρόσωποςτουκόμματος
«άδειασε» τον υφυπουργό
Εξωτερικών, Τέρενς Κου-
ίκ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ
του διαχωρισμούΚράτους
–Εκκλησίας.Μετά λοιπόν
τηναναγνωριστικήδήλωση
Κοντονή, μάλλον έπονται
εξελίξεις...
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό22-6-2018 μέχρι1-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Τρίτη 26-6-2018

13:30-17:30ΠΑΜΠΟΥΚΙ-
ΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
4523310-26757

21:00-01:00 + διαν.ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38
23310-29551

ΜετάτηΜακεδονίαθέμαδιαχωρισμού
Κράτους–Εκκλησιάςβάζειηκυβέρνηση

Νέος πονοκέφαλος για τους ΑΝΕΛ



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114 τ.μ. στηΝ.Νικομή-
δεια Βέροιας, επιπλω-

μένο, 2ΔΣΛΚWC,περι-
φραγμένοκαιπολλάέξ-
τρα.Τιμή 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα επί της οδού Εθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.

Τηλ.:  6974 326873ώ-
ρες11.00-14.00.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι20
στρεμμάτων, ποτιστικό,
ΣΑΑΚ Βέροιας, περιο-
χή Νησίου. Τηλ.: 6976
688462&2331065745.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-
φι 3.500 τ.μ. με ελιές
στον κόμβο Βέροιας.
Τιμή11.500ευρώ.Τηλ.:
6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5
στρ.,στοΛουτρόΗμαθίας,
ποτιστικό,σεκαλήτιμή.Τηλ.:
6974525454.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ,Γεωργιανοί
πωλείταιοικόπεδο2στρ.,
σεπολύωραίαπεριοχή,
μόνο42.000ευρώ.Υπάρ-
χειπερίφραξημετοίχοστο
μισό,ωραίαθέα,άφθονο
πόσιμονερόκαι ευφορό-
τατο έδαφος.Τηλ.: 6934
662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

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

ΚΑΛΛΙΘΕΑενοικιάζεται

γκαρσονιέρα55 τ.μ., επι-
πλωμένη,πολυτελούςκα-
τασκευήςσεοικογενειακή
οικοδομή,2οςόρ.,1ΔΣΛΚ,
W.C., αποθήκη, αποθή-
κη στο υπόγειο, μεγάλα
μπαλκόνια,θέα.Τηλ.:6992
760556&6974142507,ε-
λεύθεροαπό1-7-18.
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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.



16 ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣ ΙΝΑΣ ,  ε -

νο ικ ιάζετα ι  κατάστημα
100 τ.μ. με υπόγειο με

W.C.Τηλ.:6974238098.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  γρα-

φείο 20 τ.μ.,Μητροπόλεως
&Λουτρού 1, 3ος όροφος.
Τηλ.:6972913703.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σεξενοδοχείοτηςΒέροι-
ας με γνώση βασικών
Αγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για
βοηθός λογιστήσε εται-
ρίαμε γνώσηπρογραμ-
μάτωνPC και Γερμανι-
κών.Τηλ.:6986782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόεμπο-
ρία κρεάτων ξεκοκαλι-
στής για εργασία. Τηλ.
επικ.: 23320 41875 /
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
deliveryμε δικό τουμη-
χανάκι για το ψητοπω-
λείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Τηλ.:
6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για Καφέ-Ζαχα-
ροπλαστείοστηΒέροια.
Πληροφορίες στο τηλ.:
23310 25700.Αποστο-
λή βιογραφικών στο
dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγια
εργασίαστοψητοπωλείο
«ΓΙΑΝΝΗΣ».Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΛογιστής/
Λογίστρια με τουλάχι-
στον5ετήπροϋπηρεσία
σε διπλογραφικά βιβλία
καιμεκατηγορίαάδειας
Α ή Β από Βιομηχανι-
κήΕπιχείρησηστηΝά-
ουσα. Αποστολή στο
e-mai l :  anatamark@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαως
σερβιτόραγιαπρωινή-α-
πογευματινή εργασίασε
καφενειο-σπορτ καφέ,
στηνΠερικλέους11στη
Βέροια, περιοχή παλαι-
άς Μητρόπολης. Τηλ.:
2331505125.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕ-
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητείται άν-
δρας ή γυναίκα ηλικίας

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική
κατάστασηκαι τιμή (4γραφεία,1τραπέζισυνεδρι-
άσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμερόδες, 1
καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,
όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγά-
λη επιχείρηση υγει-
ονομικού ενδιαφέ-
ροντοςενλειτουργία
μεπολυετή εμπειρία
στον χώρο των κοι-
νωνικών εκδηλώσε-
ων.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.  Τηλ. :
6975772861.
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25-40ετώνγιαναεργαστείως
υπάλληλος γραφείου.Προϋ-
ποθέσεις (μεταφορικόμέσο,
Αγγλικά,χρήσηυπολογιστή).
Ώρες επικοινωνίας Δευτέ-
ρα-Παρασκευή από 19.00-
21.00. Τηλ. επικοινωνίας:
6984646358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
καφέ στην Πατρίδα για α-
πογευματινή εργασία.Τηλ.:
6972501695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙευπαρουσίαστος
πωλητής/τριαγιαεταιρείαπα-

ραγωγήςαυτοκόλλητωνετικετών
στηνπεριοχήτηςΝάουσας.Απα-
ραίτηταπροσόνταπροϋπηρεσία
στιςπωλήσειςκαιδίπλωμαοδή-
γησης.Τηλέφωνοεπικοινωνίας
6976019547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠωλητήςσε ε-
ταιρείαεμπορίαςτροφίμωνμε
εμπειρίαστηνπώλησητροφί-
μων (πχαλλαντικά, αλοιφές,
τυροκομικά κ.α.)στοHO.RE.
CA, στους νομούςΗμαθίας,
ΠέλλαςκαιΠιερίας.Αποστολή
βιογραφικών στο email sta-

afoi@otenet.gr και στο fax
2331022166.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη
με έδρα τηνΑλεξάνδρεια α-
ναζητάγια τουποκατάστημα
τηςστοΔιαβατογεοπονοήτε-
χνολογογεοπονογιαεργασία
με εμπειρίαστην διαχείριση
αγροτικώνπροϊόντωνκαι την
συντήρηση τους σεψυγεία.
Τηλ:2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με

όρεξη, υπομονή και αγάπη,
αναλαμβάνει τηφύλαξη και
τηδημιουργικήαπασχόληση
τωνπαιδιώνσαςκαθώςκαι
την ανάπτυξη των δεξιοτή-
τωντους.Τηλ.επικοινωνίας:
6973674030.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέεπιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτά
κατασκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση
,A/Cκαιελάχιστακοινόχρησταμόνο180€.

Κωδ.24475ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Γκαρσονιέρα
33τ.μ., επιπλωμένηκομπλέκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές ,κατασκευή1975,1υ/δ,1ος
όροφος,ανακαινισμένηκαικαλοδιατηρημένη
,έχειατομικήθέρμανσημεηλεκτρ.σώματα
, ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια . Είναι κατασκευασμένη το 1970
και διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός,
έχειπολύμεγάληβεράντακαιεξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντουλά-
πα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα190€.

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή ΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονο-
κουζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμική
θέα ,σε υπεράριστη κατάσταση, έχει και-
νούργια αλουμινίου κουφώματαμε διπλά
τζάμια,κατοικίαμεπολυτέλειακαι ζεστασιά,
άριστηςαρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοι-
νόχρηστα ,κέντροαπόκεντρο,μόνο200€.
ΠληροφορίεςαποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23675 ΚΕΝΤΡΟ , Επιπλωμένη
γκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή1972,1υ/δ,
1οςόροφος ,ανακαινισμένημερικώς ,με
καινούργιασυνθετικάκουφώματακαιμεδι-
πλά τζάμια, έχει κεντρικήθέρμανσηπετρε-
λαίου ,μεανελκυστήρα, έχει κλιματιστικό ,
είναικεντρικότατοκαισε τιμήπροσφοράς ,
ενοίκιο190€.

Κωδ:24274ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ,Γκαρσο-
νιέρα62 τ.μ.,κατασκευή1998,1υ/δ,2ος
όροφος,διαθέτει θέααπρόσκοπτη,άψογα
συντηρημένο,σε υπεράριστη κατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,αυστηρώντεχνικώνπροδι-
αγραφών,μεαρμονικέςαναλογίες,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεμίαντουλάπα,για
απαιτητικούςενοικιαστές,μεθέσηγια2αυτ/
τα,μίσθωμαμόνο200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή

κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημεκεντρική
θέρμανσηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικόενοίκιο
στα210€.

Κωδ:24268 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικής επιφάνειας80 τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο
1971καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρε-
λαίου,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Τιμή:170€.

Κωδ24481ΠΑΠΑΓΟΥ,Οροφοδιαμέ-
ρισμα85 τ.μ., κατασκευή1988,2υ/δ,2ος
όροφος,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
στονκάμπο,μετζάκι,ανακαινισμένοάριστα
καιάψογασυντηρημένο,διαθέτει καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
αποθήκηκαιμίαπολύμεγάληβεράντα,χω-
ρίςανελκυστήρα,χωρίςκοινόχρηστακαιτο
ενοίκιο του250€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα, και
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 1982
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά , είναι διαμπερές ,
φωτεινόκαιέχειμίααποθήκηεντός,χωρίς
ασανσέρκαιμεμηδενικάκοινόχρηστα.Μί-
σθωμα180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια  ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας
(υπάρχεικαμινάδα), επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλά και ηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€. ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας180τ.μ.
ημιυπόγεια.Αποτελείταιαπό1Χώρομεγάλο
καιδιατίθεταικαιγιαΠάρκινγκ,Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. έναςενιαίος
χώρος ,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματι-
στικότοδεμίσθωματουμόνοστα125€,

Κωδ.22875ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

χώροιγραφείωνανακαινισμένοιπολυτελώς
,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τουςκαινούργιο
WC,1οςόροφος,,ηευπρέπειατωνχώρων
δεδομένη ,δομημένηκαλωδίωσηπαντού ,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια και μεπολύακριβάυλικάδόμησης
, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς η
προβολή τωνάριστη τοδεμίσθωμα350€.
Αποκλειστικήδιάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτερο
όροφοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου ,κατάλληλογιαφρο-
ντιστήριοκαιόχιμόνο ,μίσθωμασυνολικά
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

Κωδ: 23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€ .Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ: 23625 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας44τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1987καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου, -
Τιμή:160€.

Κωδ:23563-ΒέροιαΛΑΖΟΧΩΡΙΛαζο-
χώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας130 τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,2Μπάνια
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου,-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948-ΜουσείοδίπλαστηνΑνοί-

ξεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας18τ.μ.ανωτ.ύψοςαυτ/του

1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

αμέρισμα84 τ.μ.σεημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13556-ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας106τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη ,Τέντες,Διπλά τζάμια,
Ηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρ-
κινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανο-
δομή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγια
μίαμοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπλη-
κτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέ-
τειπαραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικά
ανώτερηςποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοί
καιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,3υ/δκαι
δύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνο
σεπολύαπαιτητικούςαγοραστές , ευρισκό-
μενησεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο
1680τ.μ.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
200.000€.Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμ-
βάνεταιολόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπί-
πλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151 -ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

θήκησυνολικής επιφάνειας 420 τ.μ.Ημι-
υπόγειο.Αποτελείται από 6Χώρους, και
WC.Είναικατασκευασμένητο1974-Τιμή:
80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμέ-
νο το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική
στέγη κατάλληλη και γιαφροντιστήριομε
πλήρη εξοπλισμό και μεάδεια ενεργή95
τ.μ.,καθ.και105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,
4 χώροι , 2 οςόροφος, ανακαινισμένο εκ
βάθρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματακαιμεδιπλά
τζάμια,οιχώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρ-
μανσηανεξάρτητη ,ηπρόσβασητουάνετη
,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC ,
εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατοση-
μείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70, Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€.Δια-
θέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο
κατάστημα50τ.μ.διαθέτεικαι20τ.μ.πατάρι
,με τουαλέτακανονικά ,πάνωσεκεντρικό
δρόμο ,πολύκοντάστορολόικαισεπολύ
καλήτιμήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνω
σεπλατείασ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαι
σετιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντι-
κειμενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
εξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνια-
κόανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμε
σ/δ0,8,τιμήμόνο100.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοι-
κόπεδοστην είσοδο του χωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκ ισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικής επιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:40.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστι-
κά:ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρε-
τικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ:Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά9.700 τ.μ., μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€.

Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο, -Τι-
μή:150€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζητάεποχικόπροσωπι-
κόγιατιςανάγκεςτηςπαραγωγήςτουεπόμενουεξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτεςκαιεργάτριεςγιατοτμήμαπαραγωγής
•Χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων(κλαρκ),
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς,ηλεκτρολόγους),
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Ηαίτησηθαπρέπει νασυνοδεύεται απόαπλήφωτο-
γραφία μεγέθους ταυτότητας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2333027800,email:info@almifoods.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

OGHINFRUIT
ΗεταιρίαOghinfruitανακοινώνειπωςδέχεταιαιτήσεις

γιαπρόσληψηπροσωπικούΕργάτες-Εργάτριες
Απαραίτηταδικαιολογητικάσεαντίγραφα
1.Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο-άδειαπαραμο-

νής-άδειαεργασίας(αφοράαλλοδαπούς)
2.Πρόσφατοεκκαθαριστικόεφορίαςήβεβαίωσηαπό-

δοσηςΑΦΜ
3.ΑριθμόςμητρώουασφαλισμένουΙΚΑ
4.ΑΜΚΑ
5.Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός

ΔΕΗήκινητήςτηλεφωνίας)
6.ΑριθμόςλογαριασμούΤραπέζης(αντίγραφοπρώτης

σελίδαςβιβλιαρίου)
7.ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ(αφοράτουςασφαλι-

σμένουςΟΓΑ)
ΗεταιρίαεδρεύειστοΜακροχώρικοντάστονΒιολογικό

ΚαθαρισμόΒεροίας
Τηλ.Επικοινωνίας: 6973038261Δευτέρα-Παρασκευή

ώρες9.30-13.00
E-mail:desp123@outlook.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙμασέρ-φυσιοθεραπεύτριεςγια
νεολειτουργούνστούντιοΜασάζ-ΣπαστηΒέ-
ροια.Τηλ.: 6956 483486.Βιογραφικό επιθυ-
μητό.
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ΚΥΡΙΑπροσφέρει εργασία κα-
θαρισμούσπιτιώνκαθώςφροντίδα
μικρώνπαιδιών και ηλικιωμένων.
Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣμεγνώσειςκαι
κηπουρικής ζητά ανάλογη εργα-
σία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύλαξη

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφει-

ου, σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες,τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενοσυσκέψεων,ντουλά-

πα με κλειδαριά (κερασί), ντου-
λάπα-ράφια (μελί), καναπέδες,
όλα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.:
2331021210,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 έπιπλασεάρι-
στη κατάσταση σε εκπληκτική
τιμή:-Τραπεζαρίαμεέξι(6)κα-
ρέκλες,απόξύλοοξιάς,χρώμα
κερασι, τιμή 260 ευρώ. -Τριθέ-
σιος και διθέσιος καναπές χώ-
μαμωβτμή150ευρώ.-Κρεβά-

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€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ30τ.μμεθεα,προσοψηςΕυκαιρία9000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΚΤΕΛεπιπλωμένοόμορφο2ΔΣΚΑυτ.Θ.χωριςκοιν.260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
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.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
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.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

ΟεκδοτικόςοίκοςSuperCourseELTPublishingζητάμόνιμο
προσωπικό για τηστελέχωση του τμήματος τηλεφωνικώνπω-
λήσεωνκαιεξυπηρέτησηςπελατώνστηΒέροια.

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».

ΟεκδοτικόςοίκοςSuperCourseELTPublishingζητά1άτο-
μογιατηστελέχωσητουτμήματοςDigitalMarketingστηΒέροια.

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

YahoosearchAds)
•άριστεςγνώσειςΑγγλικήςγλώσσας
•Χρήσητηςπλατφόρμαςwww.alexa.com

Προσφέρονται:
•Σύγχρονο,οργανωμένοκαιευχάριστοεργασιακόπεριβάλλον
•Full-time,πενθήμεροπρωινόωράριο
•Πλήρηςασφάλιση
•Πολύικανοποιητικέςαπολαβές
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.
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τι μονό με το στρώμα. Τι-
μή ευκαιρίας για όλα 400

ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρός70ετών

ζητά γνωριμίαμε κυρίααπό
55 έως65 ετών γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητά-

ει κυρία μεσκοπό το γάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

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

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

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

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

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

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας και μία

φωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςή

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

σιαυγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΑριθμόλογαριασμούΤράπεζαςΠειραιώς (εφόσον υπάρχει) μεπρώτο το

όνοματουεργαζόμενου(φωτοτυπίατηςσελίδαςπουαναγράφεταιολογαριασμός)
7.Αποδεικτικόδιεύθυνσηςκατοικίας(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑ
-ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργουδεύτερηςειδικότητας
Πληροφορίεςστατηλέφωνα:2331023311,2331070663εσωτερικό141και123

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑζητάναπροσλάβει2άτομα.
α)Γυναίκαήάνδραυπεύθυνο/ηγιατοΤμήμαΠω-

λήσεων,κάτοχο/ηάδειαςοδήγησηςμεάνεσηλόγου.
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Προϋπηρεσίαθαληφθείυπ’όψιν.

β)Οδηγόμε δίπλωμαΓ΄ κατηγορίας και γνώσεις
χειριστούκλαρκαπό25 έως40 ετών.Προϋπηρεσία
θαληφθείυπ’όψιν.

Πληροφορίεςστοκιν.:6947021868
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P Φέτος το καλοκαίρι έπεσε 
Τετάρτη…

P Και το χειρότερο; Ήμα-
σταν υπηρεσία.

P Προνοητικός είναι αυτός 
που ήδη έχει καταθέσει τα δικαιο-
λογητικά για το επίδομα θέρμαν-
σης.

P Ποια Νεφέλη; Τη χώρα 
τη χτύπησε η Αρλέτα. Μια φο-
ρά θυμάμαι μ’ αγαπούσες. Τώρα 
βροχή.

P Από σιωπή όμως δεν θα 
σας κάνουμε τη χάρη.

P Με την αγάπη για Ιούλιο 
κλείσαμε τις διακοπές. Τον μήνα 
τον ξέρουμε. Τώρα ψάχνουμε το 
έτος.

P Ρε, έγινε επιμήκυνση; Και 
λέω τι με χτυπάει στο πηγούνι συ-
νέχεια...

P Η αγάπη στο κρεβάτι την 
περίμενε την επιμήκυνση. Αλ-
λού της ήλθε.

P Κι όπως διάβασα κάπου:
Επιμήκυνση είναι αυτό που λέμε 

στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ότι 
ΔΕΝ πρέπει να δέχονται όταν τους 
το προτείνουν οι τράπεζες εκτός 
αν:

1. Βρίσκονται μπροστά στον 
πλειστηριασμό και δεν βρίσκουν 
καμία άλλη λύση

2. Δεν πιστεύουν ότι μπορούν 
να το παλέψουν με το κίνημα

3. Δεν έχουν απογόνους οπότε 
δεν τους ενδιαφέρει αν το δάνειο 
θα διπλασιαστεί και έτσι κι αλλιώς 
δεν θα το αποπληρώσουν ποτέ.

P Με άλλα λόγια, το πρό-
βλημα της χώρας είναι ότι το α-
καθάριστό μας εγχώριο προϊόν 
έχει λήξει.

P Παρότι έχουμε τον καλύ-
τερο πρωθυπουργό της μεταπολί-
τευσης, όπως είπε ο Καμένος. Αν 
δεν πενέψεις τον εργοδότη σου, θα 
πέσει να σε πλακώσει.

P Στην Ε.Ε. είμαστε όπως 
ο Παναμάς στο Μουντιάλ. Εξάρα 
στην εξάρα.

P Αν και στη χώρα του τάβλι 
οι εξάρες είναι ζητούμενο. Και πο-
θούμενο.

P Τώρα «φεύγα»!

P Αν και οι κυβερνήσεις εδώ 
και χρόνια επέλεξαν να μας ταρά-
ξουν στο «πλακωτό».

P Και ιδού ο λόγος που δεν 
φάγαμε «πόρτα» από την Ε.Ε. 
Είχαμε εδεικίκευση και ώρες 
προϋπηρεσίας στις «πόρτες».

P Πέντε χρόνια ακόμη ο 
Ερντογάν στην Τουρκία. 

P Κλείνο-
ντας να θυ-
μίσω κι εγώ 
ότι στο σπίτι 
ήμουν ανέκα-
θεν ασυμβί-
βαστος. Να 
φανταστείτε 
ότι ηλεκτρική 
βάζω με το έ-
να χέρι στην 
τσέπη.

P Και:

Ήταν ένας τύπος κακομοίρης, 
μικροκαμωμένος, που είχε μία 
γυναίκα νταρντάνα που τον κα-
ταπίεζε. Κάθε μέρα πήγαινε στη 
δουλειά, μετά γύριζε, μαγείρευε, 
έπλενε τα πιάτα, σκούπιζε, σφουγ-
γάριζε, κι έτρωγε και μερικές σφα-
λιάρες έτσι για να περνάει η ώρα 
της γυναίκας του. Αυτή πάντα με 
τα καλλυντικά στο χέρι, μανικιούρ 
και αραγμένη στη τηλεόραση. Πήγε 
λοιπόν ο άμοιρος σε έναν ψυχολό-
γο, μήπως και καταφέρει να κάνει 
τίποτα, γιατί δεν πήγαινε άλλο…

Μετά από έναν μήνα λοιπόν ψυ-
χολογικής υποστήριξης, του λέει ο 
ψυχολόγος

-Λοιπόν φίλε μου, είσαι έτοιμος! 
Να πας σπίτι σου, και να δείξεις 
πιο είναι το αφεντικό! Να την σκί-
σεις τη γάτα!

Αναπτερωμένος λοιπόν ο φίλος 
μας, πάει σπίτι του όλο τσαμπου-
κά! Μπαίνει μέσα, και βλέπει τη 
γυναίκα του αραγμένη όπως πάντα 
στη τηλεόραση. Παίρνει βαθιά ανά-
σα, και αρχίζει να της φωνάζει:

-Κοίταξε να σου πω! Πρέπει να 
καταλάβεις ποιος είναι το αφεντικό 
εδώ μέσα! Πάω να κάνω ένα μπα-
νάκι! Μόλις βγω, θέλω το φαΐ ζεστό 
στο τραπέζι! Θα ρίξω και έναν ύ-
πνο, και μετά θα φορέσω το καλό 
μου κουστούμι και θα βγω έξω μό-
νος  μου! Το καταλαβαίνεις αυτό; 
Και μάντεψε ποιος θα μου βάλει το 
κουστούμι!...

Απαθής η νταρντάνα, γυρίζει, 
τον κοιτάζει και του λέει:

-Ο νεκροθάφτης αγάπη μου!

K.Π.
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