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«Γυμνώνουν» το ΕΚΑΒ 
Ημαθίας λόγω τουριστικής 

κίνησης!
  Οι πολίτες αυτού του έρμου τόπου έχουν γίνει 
«πειραματόζωα» τα τελευταία χρόνια, αφού επάνω τους 
δοκιμάζονται διάφορες «συνταγές» οικονομικών και 
εργασιακών πολιτικών με δυστυχώς τοξικές παρενέργειες. 
Τέτοια όμως πειράματα δεν χωρούν με τις ανθρώπινες 
ζωές. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ, όπως προβάλλει το σημερινό 
κύριο θέμα μας, πήρε την απόφαση ότι η Ημαθία 
δεν έχει ανάγκη και από το ήδη ελλιπές προσωπικό 
μετακινεί τους καλοκαιρινούς μήνες διασώστες για 
τουριστικά μέρη! Είχαμε αναφερθεί και παλαιότερα ότι 
το λιγοστό προσωπικό δεν είναι ικανό να καλύψει τις 
αυξημένες ανάγκες του νομού μας, με τις ιδιαιτερότητες 
που υφίστανται . Το καλοκαίρι, θα πρέπει, για να είναι 
ασφαλείς οι Ημαθιώτες να κάνουν διαρκείς διακοπές 
και να το παίζουν τουρίστες, γιατί αλίμονο αν συμβεί 
κάτι… Άμεσα η διοίκηση του ΕΚΑΒ να επανεξετάσει το 
θέμα και να καλύψει, ως οφείλει, τις αυξημένες ανάγκες 
στις τουριστικές περιοχές με «φρέσκο» προσωπικό και 
να αφήσει στην θέση του το ήδη λιγοστό της Ημαθίας. 
Αλλιώς…  Ημαθιώτες πολίτες δεύτερης κατηγορίας μην 
τολμήσετε να έχετε ατύχημα μέσα στο καλοκαίρι γιατί 
προτεραιότητα έχουν οι τουρίστες!
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Κύρου και Ιωάννου Αναργύρων

(ανακομ. Λειψάνων)

Εκτός Ν.Δ. από χθες
ο Κ. Μίχαλος

Εκτός κόμματοςΝ.Δ. από χθες οπρόεδρος τουΕΒΕΑ
Κων/νοςΜίχαλος, μετάαπόπολύωρησύσκεψη τουπειθαρ-
χικούσυμβουλίουτουκόμματοςπουκατέληξεστηδιαγραφή.
Χαρακτηριστικό τομήνυμα του γραμματέαΠολιτικήςΕπιτρο-
πήςΛευτέρηΑυγενάκη,πουέγραψεστοτουίτερ,ότιστηΝ.Δ.
δενχωρούν«δούρειοιίπποι»καιπροειδοποίησεότιαπόβδο-
μάδαθασυζητηθούνπολλάσεσυναντήσειςμεόλαταστελέχη
τωνΕπιμελητηρίωνμελώντηςπαράταξης.

Ωςαιτία τηςδιαγραφής, τηνοποίαοκ.Μίχαλοςχαρακτη-
ρίζει αψυχολόγητη και αντιδημοκρατική, εμφανίζεται η «φίλα
προσκείμενη» θέση του, στη συμφωνίαΤσίπρα-Ζάεφ στις
Πρέσπες,σεσχέσημετηνοικονομικήσχέσητωνδύοχωρών,
ηαντίθεσήτουστοσενάριοπερίπρόωρωνεκλογώνκαιστον
χαρακτηρισμό τηςαπόφασης τουEurogroup για το ελληνικό
χρέος,ωςιστορικήαπόφαση.

Τοθέμα,προφανώςθα έχει συνέχεια καιπάντως, τελευ-
ταίαοιδιαγραφέςκαιοιαποχωρήσεις,φοριούνταιπολύ!

Ανέστειλαν χθες τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι
στο εργοστάσιο της ΕΒΖ

Σε αναστολή της κινητοποί-
ησής τους, στο εργοστάσιο της
Ε.Β.Ζ. στοΠλατύ, προχώρησαν
απόχθεςοιεργαζόμενοιτηςΕΒΖ,
ύστερα από τη συνάντηση που
είχαν με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της εταιρείας, Παναγιώτη
Καραχάλιοκαιπήραντιςαπαντή-
σεις, αλλά και τις αποδείξειςπου
ζητούσανσχετικά με τηνσύμβα-
ση τηςβιομηχανίαςμε τηνRoyal
Sugar.Από τααποτελέσματα της
σημερινής τους συνάντησης, με
τοναναπληρωτήυπουργόΟικονομίας καιΑνάπτυξης,ΑλέξηΧαρίτση, καθώςκαιμεάλλαυπηρεσιακάστελέχη του
υπουργείου,στις2.30τομεσημέριστηνΑθήνα,θακριθείηστάσητωνεργαζομένων,καθώςθατεθούνεπίτάπητος
σειράζητημάτωνπουαφορούντηνβιωσιμότητατηςεταιρείας,αλλάκαιτηδιασφάλισητωνθέσεωνεργασίαςκαιάλλα
εργασιακάθέματα.ΟιεργαζόμενοιστηνΕΒΖβρίσκονταισεαβεβαιότητακαιέντονηανησυχίαγιατοτιμέλλειγενέσθαι
καιέχειαναφερθείότιηρευστότητατηςεταιρείαςεπαρκείμέχριτονΙούλιο…μετάτιθαγίνει;

Για 13η χρονιά ο Κλήδονας στο Κομνήνιο
από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

…σοΚουμανίτςμερέαπραγματοποιήθηκανκαιφέτος,τοπροηγούμενοΣάββατο,οιπολιτιστικέςεκδηλώσειςπου
διοργανώνειεδώκαι13χρόνιαηΕύξεινοςΛέσχηΒέροιαςγιατονΚλήδονα.Τοπρόγραμμαπεριελάμβανετιμητικές
βραβεύσεις,τηναναβίωσητουεθίμουτουΚλήδονακαιφυσικάπολύποντιακόχορόαπότατμήματατηςΕ.Λ.Β.Ηπο-
λυπληθήςπαρουσίατουκόσμουκαιτωνεπισήμωνδείχνειότιοΚλήδοναςέχειγίνειθεσμόςσταπολιτιστικάδρώμενα
τουνομούμας.Καιτουχρόνου!

ΤηΔευτέρα9Ιουλίου,τελικά,
τοσυλλαλητήριοστηΒεργίνα

Αλλαγή στην ημερομηνία δι-
εξαγωγής του Πανημαθιώτικου
Συλλαλητηρίου στη Βεργίνα, για
τηνΜακεδονία, αποφάσισεηΟρ-
γανωτική Επιτροπή, που όρισε
τελική ημερομηνία, τηΔευτέρα 9
Ιουλίου2018,στις7.30μ.μ.!

Όπωςαναφέρει οσυντονιστής
τηςΕπιτροπής,ΑντώνηςΚαγκελί-
δης,ολόγοςτηςαλλαγήςέγκειται
στο γεγονόςότι τηνΤετάρτη11 Ι-
ουλίουοΜητροπολίτηςΒεροίαςκ.
Παντελεήμων θα απουσιάζει στο
ΆγιοΌρος.

Όσοναφορά τομέρος, έχει υ-
ποβληθεί αίτημα για διοργάνωση

στονδρόμομπροστάαπό τουςΒασιλικούςΤάφουςή, εναλλακτικά, λίγαμέτραπαραπάνω,στην κεντρικήπλατεία της
Βεργίνας.

Ίδιαώρα,αλλάδύομέρεςνωρίτερα,λοιπόν,σύμφωναμετανέαδεδομένατοσυλλαλητήριοτηςΒεργίνας!

«Βοήθεια»απότιςεργαζόμενες
στο«ΒοήθειαστοΣπίτι»

Γιαμίαφοράακόμαβγήκανστουςδρόμους,οιεργαζόμενεςστο«ΒοήθειαστοΣπίτι»στοπλαίσιοτης24ωρηςΠανελ-
λαδικήςαπεργίαςτους,διαμαρτυρόμενεςγιατην15ετήεργασιακήτουςομηρίακαιγιατιςπολιτικέςυποσχέσεις-δεσμεύ-
σειςπουμένουνακόμασταλόγια.

Μεπανόσταχέρια,διεκδικούνάμεσηνομοθετικήρύθμισηγιαταεργασιακάτουςκαιέκανανπαράστασηδιαμαρτυρίας
χθεςτοπρωίμπροστάστοΔημαρχείοτηςΒέροιαςκαιστησυνέχεια,κάτωαπόταγραφείατουΣΥΡΙΖΑΗμαθίας.
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Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας: 
Αντί να μας ενισχύσουν, μας παίρνουν 

προσωπικό σε άλλους νομούς
-Καταγγέλλουν την κεντρική Διοίκηση του ΕΚΑΒ για αποδυνάμωση 
της Ημαθίας και μετακίνηση προσωπικού σε τουριστικές περιοχές

Την αποδυνάμωση του ΕΚΑΒ Η-
μαθίας για την ενίσχυση τουριστικών 
περιοχών εν όψει του καλοκαιριού κα-
ταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων 
ΕΚΑΒ Ημαθίας, ενώ είναι ήδη υποστε-
λεχωμένος ο Νομός από διασώστες, ό-
πως επισημαίνουν. Η διοίκηση του Σω-
ματείου σε σχετική  ανακοίνωση που 
υπογράφουν ο πρόεδρος  Φίλιππος                                                                                                                                      
Παπαστεργιόπουλος  και ο γραμματέας 
Ανδρέας Παπαναστασίου αναφέρει:

«Ενημερωθήκαμε από επίσημα χείλη 
για την απόφαση της διοίκησης του ΕΚΑΒ 
να μετακινήσει προσωπικό από το Νομό 
Ημαθίας εν όψη καλοκαιρινής περιόδου  
για να ενισχύσει τουριστικές περιοχές. 

Καταγγέλλουμε την αποδυνάμωση του 
ΕΚΑΒ Ημαθίας και κάνουμε γνωστό στους 
πολίτες ότι δεν περισσεύει κανένας δια-
σώστης από τον τομέα μας. 

Την ίδια στιγμή που στην τελευταία προκήρυξη για προ-
σλήψεις διασωστών (5Κ/2018) δεν υπήρχε για την Ημαθία 
ούτε μια θέση. 

Ενώ η Ημαθία θα έπρεπε να ενισχυθεί άμεσα με δια-
σώστες, καταλήξαμε να προσφέρουμε προσωπικό για την 
κάλυψη άλλων νομών. 

Ενώ η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας 
μένει για ολόκληρα εικοσιτετράωρα ακάλυπτη στα επεί-
γοντα περιστατικά από ασθενοφόρο, ενώ η διοίκηση του 
ΕΚΑΒ γνωρίζει πολύ καλά ότι το καλοκαίρι θα έρθει νομο-
τελειακά, αφήνει τις τουριστικές περιοχές κυριολεκτικά την 
τελευταία στιγμή και το μάρμαρο το πληρώνουν υποστελε-
χωμένοι νομοί.     

Η επιπόλαια δικαιολογία της διοίκησης ότι οι μετακινή-
σεις γίνονται κατά τη διάρκεια της άδειας των υπαλλήλων 
δεν ισχύει επειδή η άδεια συνεχίζει να υφίσταται και δίνεται 
στον υπάλληλο όταν αυτός επιστρέψει από τη μετακίνησή 

του στην Ημαθία. Δηλαδή θα λείπει από το πρόγραμμα τις 
διπλάσιες ημέρες.

Οι ανάγκες στις τουριστικές περιοχές είναι θέσεις εργα-
σίας που πρέπει να καλύπτονται από άνεργους διασώστες  
και όχι από εν ενεργεία υπαλλήλους. 

Η εν λόγω συμπεριφορά της διοίκησης του ΕΚΑΒ είναι 
αντικοινωνική προς τους πολίτες της Ημαθίας, δημιουργεί 
πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του τομέα και την κα-
λούμε να μην προχωρήσει στην υλοποίηση της ούτε για 
ένα άτομο, ούτε για μια ημέρα.  

Τέλος κάνουμε γνωστό το αυτονόητο: ότι η ανθρώπινη 
ζωή έχει τη ίδια αξία και στη περίπτωση που κάποιος είναι 
τουρίστας και στη περίπτωση που παραμένει στο σπίτι του 
και την εργασία του και καλούμε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους 
να μην γίνουν συμπαραστάτες στην αποδυνάμωση του 
τομέα μας και να συνταχθούν με την πάγια θέση του σωμα-
τείου μας  για ενδυνάμωση του ΕΚΑΒ Ημαθίας.

    

Ολοκληρώνεται σήμερα 
το Διεθνές Επιστημονικό 

Συνέδριο της Μητρόπολης 
για την Ιεραποστολή

κατά τον Απόστολο Παύλο

Ολοκληρώνονται σήμερα Πέμπτη οι εργασίες του  τριήμερου Διεθνούς Επι-
στημονικού Συνεδρίου της Ι.Μητρόπολης, στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων, που 
φέτος έχει ως θέμα του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ».

Κατά την έναρξη, εψάλησαν βυζαντινοί ύμνοι από χορό ιεροψαλτών υπό τη 
διεύθυνση του πρωτοπρεσβύτερου π. Αθανασίου Νίκου και στη συνέχεια ο Γενι-
κός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Δημήτριος 
Μπακλαγής μετά από μία σύντομη εισαγωγή κάλεσε τον εκπρόσωπο της ΑΘΠ 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Κορέας κ. Αμβρόσιο να διαβάσει το μήνυμα του Πατριάρχου και να χαιρετίσει το 
Συνέδριο.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπεριφεριάρχης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Κα-
λαϊτσής , ο Δήμαρχος Βεροίας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο Κοσμήτορας της 
Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ενώ εκ μέρους της επιστη-
μονικής επιτροπής μίλησε ο αν. Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ατματζίδης.

Τέλος στο βήμα ανήλθε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ο οποίος κήρυξε την έναρξη εργασιών του Συ-
νεδρίου.

Οι εκδηλώσεις των ΚΔ’ Παυλείων συνεχίζονται ως εξής:
Πέμπτη 28 Ιουνίου, ώρα 19:00
Πατριαρχικός Εσπερινός της μνήμης του Αποστόλου Παύλου
χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. 

Θεοδώρου με τη συμμετοχή των  Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδόξων 
Πατριαρχείων και Εκκλησιών

(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)
 Παρασκευή 29 Ιουνίου, ώρα 07:00
Όρθρος και Πατριαρχική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. 

Θεοδώρου καισυλλειτουργούντων των Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδό-
ξων Πατριαρχείων και Εκκλησιών

(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)
 Παρασκευή 29 Ιουνίου, ώρα 19:00
Λιτανεία και Πανηγυρικός Εσπερινός
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. 

Θεοδώρου με τη συμμετοχή των  Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδόξων 
Πατριαρχείων και Εκκλησιών

 (Βήμα Αποστόλου Παύλου – Βέροια)

Τo Σάββατο 30 Ιουνίου
Προσωρινές κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις στη Βέροια
κατά τις εκδηλώσεις

στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α-

ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ κ. Χρήστος Σι-
μούλης, αποβλέποντας στην ομαλή και 
ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφο-
ρίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχη-
μάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια 
του κοινού κατά τη λιτανεία των Ιερών 
λειψάνων και της σεπτής εικόνας των Α-
γίων Αναργύρων τo Σάββατο 30 Ιουνίου 
2018 στην πόλη της Βέροιας,  αποφάσι-
σε τη λήψη των παρακάτω μέτρων:

Τη διακοπή της κυκλοφορίας, παντός 
είδους οχημάτων το Σάββατο 30-06-
2017 και από ώρα 21:00’ έως 21:30’ 
στις κατωτέρω οδούς της πόλης της Βέ-
ροιας: στην οδό Ανοίξεως, από τη συμ-
βολή της με την οδό Εληάς έως τη συμ-
βολή της με την οδό Αρμοδίου (Πάροδος 
Στρατού),  στην οδό Κωτουνίου, από τη 
συμβολή της με την οδό Εληάς έως τη 
συμβολή της με την οδό Καρακωστή,  στην οδό Καρακωστή, από τη συμβολή της  με την οδό Ανοίξεως έως τη συμβολή της 
με την οδό Κωτουνίου, • στην οδό Παύλου Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την 
οδό Καρακωστή.

 Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρα-
καμπτηρίων οδών, με μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας. 

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 Π.Κ., και τις δια-
τάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2 - INCREDIBLES 2    (ΜΕ-

ΤΑΓΛ.)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΜΠΡΑΝΤ ΜΠΕΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ 
ΖΕΡΒΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑ-
ΡΑΓΚΑΣ, ΧΙΛΝΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Προβολές:  κάθε μέρα στις 18.30 
Η αγαπημένη οικογένεια υπερ-ηρώων είναι και πάλι 

εδώ στους «Απίθανους 2» - ενώ η Έλεν βρίσκεται εκεί 
έξω με σκοπό να σώσει τον κόσμο, ο Μπομπ μαζί με την 
Βάιολετ και τον Ντας προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα 
με τις συνθήκες της καθημερινής ζωής στο σπίτι. Είναι 
μια δύσκολη μετάβαση για τον καθένα, την ίδια στιγμή 
που όλη η οικογένεια αγνοεί τις υπερδυνάμεις του μικρού 
Jack-Jack. Όταν όμως ένας καινούργιος εχθρός συλλαμ-
βάνει ένα ιδιοφυές, μα επικίνδυνο σχέδιο, οι Απίθανοι θα 
πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν ξανά με 
τον Frozone για να νικήσουν – εύκολο στα λόγια, αλλά 
όχι στην πράξη, ακόμα κι όταν είσαι ένας από τους «Απί-
θανους».

Αίθουσα 1   -   ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 8 - OCEAN’S 8
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΓΚΑΡΙ ΡΟΣ
Ηθοποιοί: ΣΑΝΤΡΑ ΜΠΟΥΛΟΚ, ΑΝ 

ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ, ΕΛΕΝΑ ΜΠΟΝΑΜ ΚΑΡΤΕΡ, 
ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΜΙΝΤΙ ΚΑΛΙΝΓΚ

Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 

H θηλυκή συμμορία των 8 με all-star cast και κόλπα 
που δεν θα τολμούσαν ποτέ τα αγόρια.

Η αντρική all-star «Συμμορία των 11» του Στίβεν Σό-
ντερμπεργκ αποκτά μία νέα βερσιόν με ηρωίδες οκτώ 
εκθαμβωτικές σταρ: Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ, 
Ριάνα, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Μίντι Κάλινγκ, Σάρα Πόλ-
σον, Αν Χάθαγουεϊ και Οκοαφίνα καταστρώνουν το από-
λυτο σχέδιο κλοπής ανεκτίμητων κοσμημάτων που έχει 
τα φόντα να στέψει το «Ocean’s 8» κορυφαίο heist movie 
του 2018.

Η νέα συμμορία 8 γυναικών που αποτελείται από τις 
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena 
Bonham Carter, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling 
και Awkwafina, θα προσπαθήσει να οργανώσει και να 
διαπράξει τη μεγαλύτερη ληστεία κοσμημάτων που έχει 
συμβεί ποτέ στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο στόχαστρό της 
το ετήσιο Μet Gala. Το σίκουελ στην τριλογία του Steven 
Soderbergh έχει πρωταγωνίστρια την Debbie Ocean, 
αδελφή του Danny Ocean (George Clooney) την οποία 
υποδύεται η Sandra Bullock.

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»     28/6/18 - 4/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

Ανακοίνωση για την 
συναυλία Χαΐνηδων 

-Ψαραντώνη

Η ανακοίνωση της ΕΜΥ σχετικά με την πιθανή εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων την 
Τετάρτη 27 Ιουνίου καθιστά αναγκαία τη μεταφορά της ημερομηνίας της προγραμματισμένης 
συναυλίας ΧΑΙΝΗΔΕΣ-ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Ιουλίου στις 21:00. Τα εισιτήρια που 
έχουν προπωληθεί θα ισχύσουν κανονικά, ενώ όσοι επιθυμούν την επιστροφή των χρημάτων 
τους μπορούν να απευθυνθούν στα σημεία προπώλησης έως την Τετάρτη 4 Ιουλίου

«Ο Γέρος του Πόντου» μιλάει για 
τον ξεριζωμό από την Πατρίδα

-Ιστορίες του παππού του κατέγραψε ο Γιάννης Ιντζεβίδης 
σε ένα βιβλίο που συγκινεί και διδάσκει…

«Ένας άνθρω-
πος είναι μισός ό-
ταν δεν ξέρει την 
ιστορία του και 
ανύπαρκτος  ό -
ταν δεν έχει ιστο-
ρία…».

Το  α ν ή σ υ χο 
πνεύμα του αεί-
μνηστου Γιάννη 
Ι ν τ ζ ε β ί δ η  ( τ η ς 
γνωστής οικογέ-
νειας ηλεκτρολό-
γων στη Βέροια, 
του Βαγγέλη που 
ήταν πατέρας του 
και του παππού 
του Ανέστη)  που 
έφυγε ξαφνικά από 
τη ζωή στα 58 του 
χρόνια τον οδηγού-
σε πάντα στα πα-
λιά, στις ρίζες της 
οικογένειας, στις 
ρίζες των Ποντί-
ων, στις ρίζες των 
παππούδων που 
άκουγε ευλαβικά.

Η έκδοση του βιβλίου, από τη σύζυγο και τα παιδιά του, 
μετά τον θάνατό του, αποτελεί ευχάριστη έκπληξη για πολ-
λούς. Ο λόγος και η γραφή του ζωντανεύουν τις διηγήσεις του 
παππού του, του Ανέστη Ιντζεβίδη που ήρθε πρόσφυγας από 
το Βατούμ στη Θεσσαλονίκη και έφτιαξαν με κόπο αλλά και σοφία, τη ζωή τους στην Ελλάδα.

Ωστόσο η πατρίδα ήταν πάντα ο Πόντος… Η νοσταλγία, η αγάπη, οι μνήμες και τα γεγονότα, ειπωμένα από τον παππού 
του, ζωντανεύουν την παλιά Θεσσαλονίκη μέσα από τη ζωή των προσφύγων και από την πέννα του συγγραφέα, του Γιάννη 
Ιντζεβίδη, ή όπως υπέγραφε, του «Γιάννες Ιντζάς τη Βαγγέλ’».

Συναισθηματικός, ζωντανός και ευθύς ο λόγος του, σαν σπόρος σε χώμα πατρίδας που φύτρωσε και έβγαλε καρπούς, σε 
πάει κατευθείαν στα γεγονότα της ιστορίας που γράφτηκαν από την καθημερινότητα, τις δυσκολίες, τις χαρές και τις πίκρες 
των ανθρώπων.

Η πρώτη του έκδοση (Αρίστη) ήδη έχει εξαντληθεί και νομίζουμε ότι πολλοί περιμένουν την επόμενη παρτίδα για να διαβά-
σουν τον «Γέρο του Πόντου».

Το βιβλίο παρουσίασαν η φιλόλογος Αναστασία Μαχαιρίδου, αποσπάσματα διάβασε η παιδαγωγός Δέσποινα Γερουλίδου, 
ενώ ο γιος του συγγραφέα, Βαγγέλης Ιντζεβίδης, μίλησε για την έκδοση του βιβλίου, σε μια συγκινησιακά φορτισμένη αλλά όχι 
βαριά ατμόσφαιρα.

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου
Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια 

με 9μελή θίασο στο ΣΤΑΡ
Πιστό στο ραντεβού του το 

Μικρό Θέατρο Λάρισας μετά τον 
« Πινόκιο» & την»Κοκκινοσκου-
φίτσα» σε όλη την Ελλάδα, συ-
νεχίζει την παράδοση που δη-
μιούργησε από το 2009 με τις 
ποιοτικές παιδικές παραγωγές 
του ,καθώς παρουσιάζει για 8ο 
καλοκαίρι στη Βέροια.

Ο εννεαμελής θίασος του 
Μικρού Θεάτρου Λάρισας , με 
τα εντυπωσιακά σκηνικά του, τα 
κοστούμια και τις ποιοτικές μου-
σικές του , παρουσιάζει την πα-
ράσταση της χρονιάς.

Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια 
, μια παιδική παράσταση που 
θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη 
των μικρών αλλά και μεγάλων 
φίλων μας.

Παίζουν και χορεύουν οι η-
θοποιοί:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 
ΦΕΡΕΝΤΟΥΡΟΣ , ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΟΜΙΚΟΥ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ,ΑΝΝΑ 
ΚΡΙΝΟΥ , ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ, ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΟΡΡΕΣ , ΜΑΙΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
Σκηνογραφία : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Κοστούμια : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Σχεδιασμός Φωτισμών : ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΚΑΣ
Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Ειδικές Κατασκευές : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Δημόσιες σχέσεις : ΜIKRO THEATRO
Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ  
Κίνηση-χορογραφίες: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Διάρκεια:  87 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών)
Κρατήσεις - Πληροφορίες: 6974797109 
*Το έργο απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας*
 
ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ – ΒΕΡΟΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ  - ΩΡΑ 20.45
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΑΡ – τηλ 23310 22373 
Προπώληση 8€ - Ταμείο 10€ - INFO – 6974797109
VIVA.GR 



Ως Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή (ΝΟΔΕ) της 
Νέας Δημοκρατίας στην Π.Ε. Ημαθίας τοποθετηθή-
καμε σχετικά με τις θλιβερές εξελίξεις στο θέμα της 
Μακεδονίας πριν την κατάπτυστη συνάντηση των Πρε-
σπών. Αποφύγαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο μετά 
τη συνάντηση αυτή, θέλοντας να συγκρατήσουμε την 
οργή που ενδεχομένως θα μας οδηγούσε σε ακραίες 
λεκτικές αντιδράσεις. Μια οργή που ξεπερνούσε κάθε 
όριο αντοχής, ειδικά όταν βλέπαμε κάτι ντόπιες καρικα-
τούρες “πολιτικών” και κυβερνητικών παραγόντων της 
Ημαθίας, να αποκαλύπτονται πανηγυρίζοντας για την 
προδοσία που σχεδίασε και προσπαθεί να υλοποιήσει 
η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Σήμερα επανερχόμαστε, έχοντας ήδη γίνει μάρτυ-
ρες όπως όλος ο ελληνικός λαός, του παρασκηνίου 
που οδήγησε την κυβέρνηση να σπεύσει ασθμαίνο-

ντας στις Πρέσπες, της φαρσοκωμωδίας που ακολούθησε στο Ζάπειο με τη φαιδρή εικόνα 
του γραβατωμένου Τσίπρα αγκαζέ με την κυνική υποκριτική του εταίρου Καμμένου αλλά 
και τις “συμπτώσεις” περί δήθεν τέλους των μνημονίων με τη συμφωνία- εξπρές για το 
Σκοπιανό. 

Ο πολιτικός καιροσκοπισμός των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρίσκεται πλέον στο αποκορύφωμά 
του κι έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση “Τσίπρα και Σία” που πασχίζει να κλείσει α-
νειλημμένες εκκρεμότητες έναντι ξένων εντολοδόχων, όσο είναι καιρός και πριν ηττηθεί κι 
εξαφανιστεί από την πολιτική ζωή του τόπου 

Μια κυβέρνηση τόσο επικίνδυνη όσο και γελοία, ειδικά από την πλευρά του ξεχαρβα-
λωμένου ΑΝΕ(α)Λήτικου δεκανικιού που απεγνωσμένα πασχίζει να τη στηρίζει. Που μαζί, 
χέρι-χέρι και σε πλήρη συμφωνία, ξεπουλάνε τη Μακεδονία για να κρατηθούν στις καρέ-
κλες λίγους μήνες ακόμη αλλά και για να εξασφαλίσουν μερικά ανταλλάγματα για χρήση 
κυβερνητικού λαϊκισμού μέσω κρυφών συμφωνιών κάτω από τα τραπέζια. 

Μια κυβέρνηση σε πανικό που βαφτίζει “ακροδεξιό” όποιον διαμαρτύρεται για τις επι-
λογές της (δηλαδή το 86% !!!), ενώ την ίδια στιγμή στηρίζει την πλασματική εξουσία της, 
στο πιο ακραίο δεξιό κόμμα που κυβέρνησε ποτέ στην Ελλάδα. Η οποία όταν ήταν στην 
αντιπολίτευση, έβλεπε “αγανακτισμένους” πολίτες και τώρα που είναι στην εξουσία, τους 
βαπτίζει “ακραίους”. 

Μια κυβέρνηση σε απόγνωση που ανακαλύπτει δήθεν “συνωμοσίες” για όσους την 
εγκαταλείπουν, ενώ οι Τζάκρη, Μεγαλοοικονόμου, Κουρουμπλής, Μπόλαρης και λοιποί 
που εντάχθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τρόπο, ήταν... “έντιμοι αγωνιστές”. 

Μια κυβέρνηση φοβισμένη και ταυτόχρονα ακραία αυταρχική, που υπέγραψε και α-
νακοίνωσε τη “συμφωνία” με τα Σκόπια, χωρίς κυβερνητική εξουσιοδότηση, χωρίς κοινο-
βουλευτική έγκριση αλλά και χωρίς λαϊκή στήριξη. Μια “συμφωνία” που αποτελεί εθνική 
ήττα και εθνική υποχώρηση, που αναγνωρίζει ευθέως στα Σκόπια, Μακεδονική ταυτότητα, 
εθνικότητα και γλώσσα. Που παραχωρεί στα Σκόπια εμπορικά σήματα και άλλα κρυφά 
δικαιώματα. 

Μια συμφωνία που εκχωρεί την ουσία του αλυτρωτισμού στα Σκόπια, κάτι που καμία 
κυβέρνηση δεν έκανε μέχρι σήμερα και όπως τόνισε ξεκάθαρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
δεν πρόκειται να ψηφιστεί ούτε να κυρωθεί από τη Νέα Δημοκρατία. 

Μια απαράδεκτη συμφωνία, που μας βρίσκει συνολικά αντίθετους σε όλη την Ημαθία, 
όπως και σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα, πλην ελαχίστων εναπομεινάντων 
μονοψήφιων που το κάνουν λόγω προσωπικών συμφερόντων με την κυβερνητική εξουσία 
(για την καρέκλα και το παντεσπάνι τους) ή λόγω μιας ξεπερασμένης διεθνιστικής ιδεολη-
ψίας. 

Επί τέλους να γίνουν 
άμεσα εκλογές, για να 
καταγραφεί η γνώμη του 
ελληνικού λαού, τόσο 
για τη “συμφωνία” της 
γραβάτας, όσο και για 
την κυβέρνηση που 
θα έσχιζε τα μνημόνια, 
για την κυβέρνηση της 
συνεχούς μείωσης μι-
σθών- συντάξεων και 
νέων μέτρων. Για να 
τελειώνουμε μια και 
καλή με τον θίασο Τσί-
πρα- Καμμένου, για 
να απαλλαγούμε από 
τους ψεύτες που μας 
κυβερνούν, για να α-
ναμετρηθεί η αναπτυ-
ξιακή πρόταση της 
Νέας Δημοκρατίας α-
πέναντι στον λαϊκισμό 
των ψευτοπροοδευτι-
κών και για να αποφα-
σίσει ο ελληνικός λαός, 
ποιος θα τον οδηγήσει 
με σχέδιο, προοπτική 
και ασφάλεια στην ε-
πόμενη ημέρα.                                      

ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ο.Δ.Ε. 
ΗΜΑΘΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΛΠΑΝΑΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Σταθερά δίπλα στους πελάτες της παραμένει η 
Τράπεζα Πειραιώς, ειδικά για όσους αντιμετωπί-
ζουν το βραχνά των κόκκινων δανείων.

Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος για 
το δανειολήπτη γίνεται απλώς με ένα τηλεφώνη-
μα. Ο πελάτης δεν έχει παρά να αναζητήσει τη 
βοήθεια της Τράπεζας καλώντας το δεκαψήφιο 
αριθμό 21 11 20 20 20. Με μια κλήση στην τηλε-
φωνική γραμμή, μπορεί να βρει μια βιώσιμη και 
μακροπρόθεσμη λύση για τον ίδιο. Διαθέτοντας 
λιγότερο από 15 λεπτά από το χρόνο του μπορεί 
να συζητήσει το πρόβλημα του με έναν εξειδικευ-
μένο Σύμβουλο της Τράπεζας, ο οποίος θα τον 
συνδράμει σε όλη τη διαδικασία.

Ο δανειολήπτης που καλεί το 21 11 20 20 20, 
μπορεί να δώσει στον Σύμβουλο της Τράπεζας 
τα βασικά στοιχεία που θα του ζητηθούν για την 
οικονομική του κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό ο 
πελάτης διευκολύνει ουσιαστικά τον ίδιο, καθώς τα 
βασικά στοιχεία του είναι απαραίτητα για να καθο-
ριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής. Στην πράξη, 
πόσα χρήματα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει 
κάθε μήνα, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η αντίστοιχη 
πρόταση ρύθμισης που θα προταθεί από τον εξει-
δικευμένο - προσωπικό πλέον- Σύμβουλό του.

Μετά την πρώτη αναλυτική ενημέρωση από 
τον Σύμβουλο, ο δανειολήπτης αποστέλλει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, είτε μέσω φαξ. Με τη λήψη των 
δικαιολογητικών ανοίγει ο δρόμος για την οριστι-
κοποίηση της λύσης που του προτείνει η Τράπε-
ζα, μέσω του Συμβούλου. Σε κάθε περίπτωση, η 
διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να συμφωνηθεί 

μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ρύθμιση, στην ο-
ποία ο πελάτης μπορεί να ανταποκριθεί σε βάθος 
χρόνου, προς αποφυγή επανάληψης δύσκολων 
καταστάσεων, κυρίως για τον ίδιο.

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται δίπλα σε όλους 
τους πελάτες της και ειδικά στους δανειολήπτες 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθ΄ όλη τη δι-
άρκεια του 24ωρου και όχι μόνο τις καθημερινές. 
Ο πελάτης μπορεί να συνομιλήσει τις εργάσιμες 
μέρες με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο, από τις 
8.00 το πρωί έως τις 8.00 το βράδυ. Το τηλεφω-
νικό κέντρο αντιμετώπισης «κόκκινων δανείων» 
λειτουργεί και το Σάββατο από τις 10.00 το πρωί 
και μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι και το απόγευμα 
από τις 6.00 έως τις 10.00 το βράδυ. 

Στην περίπτωση δε που ο πελάτης – δανειολή-
πτης επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον εξειδικευ-
μένο προσωπικό του Σύμβουλο ακόμα και εκτός 
του διευρυμένου ωραρίου, έχει τη δυνατότητα 
μέσω της υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία λειτουργεί όλο το 
24ωρο. Ο Σύμβουλος θα μπορέσει να επικοινω-
νήσει με τον πελάτη, την αμέσως επόμενη εργά-
σιμη ημέρα.

Ο εξειδικευμένος προσωπικός Σύμβουλος είναι 
το όπλο που διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς για να 
καλύψει άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες 
του πελάτη της, σε κάθε του βήμα και μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, η Τρά-
πεζα διαθέτει τεχνολογικά «εργαλεία» που της 
δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώνει εξατομικευ-
μένες λύσεις στα μέτρα του κάθε πελάτη. 

Η Τράπεζα Πειραιώς 
στέκεται δίπλα 

σε όσους αναζητούν 
λύση για τα κόκκινα δάνεια

NΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ:  
«Να γίνουν άμεσα εκλογές,

 να τελειώνουμε με την κυβέρνηση
 των εθνικών υποχωρήσεων 

και τον θίασο Τσίπρα- Καμμένου»
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Ανακοίνωση  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙ-

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

γραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

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

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιά-
σουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  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

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 Στενή-
μαχο, πανηγυρίζει την 
μνήμη των Αγίων, το δι-
ήμερο 30 Ιουνίου και 1 
Ιουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της 
θρησκευτικής και λα-
τρευτικής πανηγύρεως 
, στον αύλειο χώρο του 
Ιερού Ναού το διήμερο 
30 Ιουνίου-1 Ιουλίου θα 
πραγματοποιηθεί και ε-
μποροπανήγυρις.

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 λείψανα των Αγίων Αναργύρων 
Κοσμά και Δαμιανού.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων θα παραστεί σε όλες τις 
εκδηλώσεις των ΚΔ΄ Παυλείων σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα.

 Πέμπτη 28 Ιουνίου, ώρα 09:00
Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κα-

τά τον Απόστολο Παύλο
 Συνέχεια και Λήξη Διεθνούς Επι-

στημονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 

Τεχνών – Βέροια) 
 Πέμπτη 28 Ιουνίου, ώρα 19:00
Πατριαρχικός Εσπερινός της μνή-

μης του Αποστόλου Παύλου 
χοροστατούντος του Μακαριωτά-

του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξαν-
δρείας κ.κ. Θεοδώρου με τη συμμε-
τοχή των  Αρχιερέων – Εκπροσώπων 
των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και 
Εκκλησιών 

(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός 
Ναός – Βέροια)

 Παρασκευή 29 Ιουνίου, ώρα 
07:00

Όρθρος και Πατριαρχική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. 

Θεοδώρου και συλλειτουργούντων των Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδό-
ξων Πατριαρχείων και Εκκλησιών 

(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)
 Παρασκευή 29 Ιουνίου, ώρα 19:00
Λιτανεία και Πανηγυρικός Εσπερινός
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. 

Θεοδώρου με τη συμμετοχή των  Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδόξων 
Πατριαρχείων και Εκκλησιών 

 (Βήμα Αποστόλου Παύλου – Βέροια)



Θετική και ομόφωνη ήταν η αποδοχή της πρό-
τασης που κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος και  
πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Νίκος Μαυροκεφαλίδης 
με θέμα: «Δημόσιος Αστικός Χώρος και Graffiti», στη 
συνάντηση συνεργασίας που έγινε τη Δευτέρα 18 
Ιουνίου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας. Παρόντες ήταν, ο Δήμαρχος 
Βέροιας κ. Βοργιαζίδης, ο κ. Μαυροκεφαλίδης, ο 
Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας κ. Διαμαντόπου-
λος, ο σχολικός  σύμβουλος, κ Παπαγεωργίου, ο 
αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Σοφιανίδης, ο αντιδήμαρ-
χος Περιβάλλοντος  κ.Παπαδόπουλος, ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Πατσίκας , Δ/ντές των Δ.Σ. του Δήμου 
Βέροιας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
κ. Κουκούδης και τα μέλη του Συλλόγου Παπαδάκη 
Ροδούλα και Καπρίνης Δημήτρης και ο εκπρόσωπος 
της Φωτογραφικής Ομάδας «ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ» κ. Καρα-
γαβρηιλίδης. 

Η συνάντηση αφορούσε στην εκπαιδευτική πρό-
ταση, περι δημοσίου χώρου και γκράφιτι, για τους 
μαθητές Ε΄και ΣΤ΄τάξεων των Δημοτικών Σχολείων  
δήμου Βέροιας, προκειμένου να αποφασιστεί η ε-
φαρμογή της  κατά το επόμενο διδακτικό έτος 2018-
2019.

Όλοι οι παρόντες υπερθεμάτισαν στην εφαρμογή 
της πρότασης, η οποία με απόφασή του Δημοτικού 
Συμβουλίου, θα τεθεί υπό τη αιγίδα του Δήμου.

Ο κ. Μαυροκεφαλίδης, αναφέρθηκε στο κίνημα 

των γραφιτάδων, ως μια μορφή τέχνης,αφενός, κυρί-
ως όταν σέβεται χώρους που έχουν άλλους προορι-
σμούς, αλλά και ως μέσο βανδαλισμού, όταν κινείται 
πέραν των επιτρεπτών ορίων και γίνεται αυθαιρεσία 
και παράβαση.

«Η αποκατάσταση και η επαναφορά είναι και 
εξαιρετικά κοστοβόρα και αδιέξοδη!…

Απομένει λοιπόν η ενημέρωση, η καλλιέργεια και  
ευαισθητοποίηση  των πολιτών.

Προφανέστατα και δεν μπορούμε να αλλάξουμε 
άμεσα συμπεριφορές  των νέων και των μεγαλύτε-
ρων σε ηλικία πολιτών.

Η προσπάθεια ας αρχίσει από την παιδική ηλικία 
όπου ευκολότερα καλλιεργείται και εμπεδώνεται  η 
αγάπη, ο σεβασμός και η προστασία του δημόσιου 
αστικού χώρου που ανήκει στον καθένα ξεχωριστά 
και σε όλους ταυτόχρονα.

Τα  σχολεία, μπορούν να συνδράμουν στην καλ-
λιέργεια μιας ορθής αντίληψης, συμπεριφοράς, με-
ταχείρισης και εν τέλει στάσης των παιδιών απέναντι 
στο δημόσιο χώρο! 

Επιβάλλεται   η ευαισθητοποίησή τους  από την 
παιδική τους ηλικία, με κύρια εργαλεία τα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα, μέσα από τα οποία, με βιωματικό 
τρόπο, οι μαθητές θα ασκηθούν  να βλέπουν με 
ωριμότερη ματιά τη γειτονιά τους , το χωριό τους, 
την πόλη τους. Θα εκτιμήσουν ακόμη περισσότερο 
το δημόσιο χώρο, θα το σεβαστούν, θα τον αγα-

πήσουν και θα αντιληφθούν καλύτερα αφενός  ότι 
τους  συνανήκει και αφετέρου θα κατανοήσουν και 
θα αποδεχτούν την συνευθύνη της ορθής χρήσης και 
αξιοποίησής του. Τα σχολεία και των δύο βαθμίδων  

καλούνται να έχουν και στο προκείμενο θέμα  καίριο 
ρόλο». 

 Κλείνοντας ο κ Μαυροκεφαλίδης ανέφερε ότι με-
ταξύ των άλλων  να προταθεί και στις δύο βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που 
θα καλλιεργούν μια νέα στάση των παιδιών απέναντι 
στο δημόσιο χώρο. 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με εκπόνηση  και 
υλοποίηση σχεδίων εργασίας από τις σχολικές μο-
νάδες (Σεπτέμβριος 2018-Απρίλιος 2019) και θα 
ολοκληρωθεί από τις 10 έως 25 Μαΐου 2019 με πα-
ρουσιάσεις, εκθέσεις, προτάσεις  στην αίθουσα του  
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
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Εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα «Δημόσιος Αστικός Χώρος 
και Graffiti» από Σεπτέμβριο στα δημοτικά σχολεία της Βέροιας

-Η πρόταση του Νίκου Μαυροκεφαλίδη έγινε ομόφωνα αποδεκτή στη συνάντηση εμπλεκομένων φορέων

Mε μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στο ανα-
γνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας, η 

παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής της Λί-
νας Βαταντζή, με τίτλο:  «Χρόνος Προσέγγισης-Χώ-

ρος Απομάκρυνσης», που διοργάνωσε η  
Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου μας, 
την Κυριακή 24/6/2018.

Για το βιβλίο μίλησαν: 
Μερκούριος Γιάντσης, φιλόλογος, επι-

μελητής της συλλογής, 
Αντωνία Νικολάου, 

Μεταφράστρια Αγγλι-
κής Γλώσσας, 

Χαρά Κοσμίδου, 
εικαστικός, υπεύθυνη 
διδασκαλίας στο Καλ-
λιτεχνικό Εργαστήρι 
του Ωδείου της Ι.Μ. 
Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας, η οποία 
και παρουσίασε  πί-
νακες ζωγραφικής, ε-

μπνευσμένους από τα ποιήματα της συλλογής.
 Μουσικά επένδυσαν οι: Γιάννης Κετάνης στο 

βιολί, καθηγητής του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Ε-
στία Μουσών» και του Ωδείου «Δημητρίου» Βέροιας.

Στράτος Ρακιτζής στο πιάνο, απόφοι-
τος  του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία 
Μουσών», με σπουδές κλασικού πιάνου και 
θεωρητικών. 

Ποιήματα απήγγειλαν μέλη της Λογοτε-
χνικής Συντροφιάς

Στον συντονισμό, η Αναστασία Κωνστα-
ντίνου, βιβλιοθηκονόμος, προϊσταμένη της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας

Εθελοντικά πρόσφεραν τις υπηρεσίες 
τους: Ανθία Γκαντού στην φωτογραφία – 
έλαβε διάκριση στον 2ο διαγωνισμό φωτο-
γραφίας του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας. 

Μαριάμ Σεπιτάνου, στην βιντεοσκόπη-
ση.  Καφέ προσέφερε το café Αλλοτινό της 
Δήμητρας Ταμπάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχολική Επιτροπή
Δ/θμιας Εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
  26/6/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Βέροιας θα δεχθεί προσφορές για την προμήθεια 22 Y/H στα-
θεροί πλήρεις μονάδες (απλοί), 1 SERVER, 3 Εκτυπωτές και 5 
Projector. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές 
στα γραφεία της σχολικής επιτροπής (Ολγάνου 22 – Βέροια) 
την 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 10 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στο τηλ. 23310-
66746 από 08:00 μέχρι 14:30. 

Ο Πρόεδρος
Σιακαβάρας Αθανάσιος

Παρουσιάστηκε στη Νάουσα η ποιητική συλλογή της Λίνας Βαταντζή
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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

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου
Η «Άγρια Δύση» του Θοδωρή 

Αθερίδη στη Νάουσα
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερ-

ρών και η Create4Art σε 
συνεργασία με τον Δήμο 
Ηρωικής Πόλης Νάου-
σας παρουσιάζουν την 
κωμωδία του Θοδωρή 
Αθερίδη «Άγρια Δύση» 
την Παρασκευή 6 Ιου-
λίου και ώρα 21:15 στο 
Θερινό Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας.

Τούτο το καλοκαίρι η 
κωμωδία  του Θοδωρή 
Αθερίδη, «Αγρια Δύση»   
περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μία κωμωδία Western με φόντο την Κρήτη, γεμάτη γέ-
λιο, πάθος για τη ζωή, τον έρωτα, την αγάπη και την Ελλάδα!

Μια δυναμική μάνα με τα δίδυμα παιδιά της, ένας ανεκπλήρωτος καουμπόικος έρω-
τας, ένα τρελό κυνήγι θησαυρού, ένα κρυμμένο διαμάντι που βγάζει στη φόρα κρυμμέ-
να μυστικά, ανατροπές, ίντριγκες, γέλιο και πολλή  μεγάλη τρυφερότητα. Όλα αυτά στο 
Κρητικό γουέστερν του Θοδωρή Αθερίδη « Άγρια Δύση»!

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μπέσυ Μάλφα, Τάσος Κονταράτος, Πη-
νελόπη Πλάκα.

Συγγραφέας: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ Σκηνοθεσία: ΜΠΕΣΥ ΜΑΛΦΑ
Σκηνικά: ΛΙΑ  ΑΣΒΕΣΤΑ Μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣ    
Κοστούμια: ΕΛΕΝΗ ΜΠΛΕΤΣΑ Φωτισμοί: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμές Εισιτηρίων: 16€ (Ενήλικες), 13€: Παιδικό, Φοιτητικό, Πολυτέκνων & Ανέργων. 

Προπώληση εισιτηρίων 13€: CITY ESPRESSO BAR, Ζαφειράκη 12, Νάουσα, τηλ.: 
2332021999 και από τον δικτυακό τόπο www.viva.gr.

Πρόγραμμα Εκμάθησης 
γραφής Braille 

Το ΕΚΕΔΙΜ  Θεοχαρόπουλος , στα πλαίσια της συνεργασίας με 
τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακε-
δονίας, υλοποιεί τμήματα εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνω-
σης  Braille για  τυφλούς με πιστοποίηση.

Τι είναι ο κώδικας Braille;
Πρόκειται για σύστημα 

γραφής και ανάγνωσης - και 
όχι γλώσσα όπως αρκετοί 
πιστεύουν - των τυφλών, το 
οποίο έχει αναγνωριστεί ε-
πίσημα από την πολιτεία με 
τον νόμο 36/99 του 2008. Δη-
μιουργήθηκε από τον Louis 
Braiile το 1829, ο οποίος έχα-
σε την όρασή του ενώ ήταν 
ακόμα παιδί στο εργαστήριο 
του πατέρα του το 1824 σε 
ηλικία 15 χρονών. 

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

Ποιους αφορά;
«Συνήθως  καθηγητές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και όλοι όσοι ενδιαφέρο-

νται να διδάξουν ή ανήκουν στην κατηγορία της ειδικής αγωγής και παράλ-
ληλης στήριξης.

Μαθήματα braille,  κάνουν επίσης και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες 
όπως κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές ψυχο-
λόγοι, οι οποίοι διορίζονται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό σε δομές 
ειδικής εκπαίδευσης. 

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

Πόσο διαρκεί ο κύκλος μαθημάτων;
Η εκμάθηση διαρκεί 52 ώρες , περίπου 2 μήνες. Περιλαμβάνει  θεωρία 

από εξειδικευμένη καθηγήτρια ειδικής αγωγής  και πρακτική εξάσκηση πά-
νω σε γραφομηχανές ειδικά κατασκευασμένες για τυφλούς.

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

Με την πιστοποίηση αυτή, μπαίνετε στον πίνακα αναπληρωτών  με 
επιπλέον μόρια.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας! 
Ολιγομελή τμήματα!!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
 καθημερινά τις ώρες 09:00 - 21:00

 στα τηλέφωνα 2331021061, 6974338357.
e-mail: ekedimtheoxas@gmail.com

fb: ΕΚΕΔΙΜ Βέροιας Θεοχαρόπουλος
http://ekedim-verias.gr/

Δυο τετράποδοι φίλοι 
στα εργαστήρια Δημιουργικής 

Απασχόλησης της Ευξείνου 
Λέσχης Νάουσας 

Όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό πάει το βουνό στον Μωάμεθ 
λέει η γνωστή παροιμία. Έτσι λόγω των άστατων καιρικών φαινομέ-
νων αυτής της εβδομάδας, δύο τετράποδοι φίλοι, ο Μπο και ο Καν, 
επισκέφθηκαν τα εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης της Ευξείνου 
Λέσχης Νάουσας. 

Τα ήρεμα, όμορφα και παιχνιδιάρικα σκυλάκια προσέφεραν απλό-
χερα την αγάπη τους σε όλα τα παιδιά και έδειχναν να απολαμβάνουν 
πραγματικά τα χάδια τους. Ο Καν με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη του, Πα-
ναγιώτη Λυκοκώστα, μοιράστηκαν με τους μικρούς μαθητές συμβουλές 
για τις ποικίλες συμπεριφορές και τις ανάγκες των σκύλων, έκαναν επί-
δειξη πάνω στην υπακοή και την κοινωνικοποίηση του σκύλου, μίλησαν 
για τον καθαρισμό, τη φροντίδα και τις αρρώστιες του. Όλες τις προη-
γούμενες ημέρες τα παιδιά περίμεναν με χαρά αυτή την επίσκεψη, διότι 
είχαν προετοιμαστεί για το θέμα «ο κόσμος των ζώων» με τις εκπαιδευ-
τικούς τους, διαβάζοντας, ζωγραφίζοντας και κάνοντας χειροτεχνίες. 

Τη Δευτέρα ξεκινά ο νέος κύκλος για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
βιβλιοθήκης της ΕΛΠΝ. 

ΑΔΑ: 6ΝΛΗ4690Β7-ΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. : 591 00 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157 
FAX : 2331 0 59315 
E-mail : prom1@verhospi.gr 

Βέροια,  26 Ιουνίου 2018
Α.Δ.:   11/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 

12η/14-06-2018 (Θέμα Ε.Η.Δ. 2ο) Πράξης του Δ.Σ. του                       
Γ.Ν. Ημαθίας, 

 π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι
Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια 

«Συρραπτικών Εργαλείων» (CPV: 33162200-5) για τις ανά-
γκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, στο 
πλαίσιο του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014, συνολικού προϋπολογισμού τρι-
ακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και 
εξήντα οκτώ λεπτών (322.709,68€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 05-07-2018 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 01-08-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 08-08-2018 και 
ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής 
Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία α-
ποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένω-
σης. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
διακήρυξης είναι 60767. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις 
του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ



Η διενέργεια δημοψηφίσματος για τη συμ-
φωνία των Πρεσπών, ώστε να δοθεί στους πο-
λίτες το δικαίωμα να την επικυρώσουν ή να την 
απορρίψουν, είναι το βασικό αίτημα στο σχέδιο 
ψηφίσματος που ανέγνωσε ο πρόεδρος της Πε-
ριφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά τη διευρυμένη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για 
το θέμα. Στο σχέδιο, μεταξύ άλλων, καλούνται η 
κυβέρνηση και τα κόμματα να μην επικυρώσουν 
τη συμφωνία, ενώ, παράλληλα, καλούνται όλα τα 
πολιτικά κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης 
να μην αποχωρήσουν και να ψηφίσουν ενάντια 
στην συμφωνία των Πρεσπών. Παράλληλα, γίνε-
ται γνωστό ότι πρόκειται να αναληφθούν πρωτο-
βουλίες στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο 
εξωτερικό.

Δημοψήφισμα τώρα, για να μην επικυρωθεί 
στη Βουλή η συμφωνία των Πρεσπών για το ονο-
ματολογικό της ΠΓΔΜ, ζήτησε ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. 
«Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Θα συνεχίσου-
με ως Περιφέρεια να προβάλλουμε σε όλο τον κόσμο τον τουρι-
σμό, τις επιχειρήσεις μας, την μακεδονική κουζίνα, τα μακεδονι-
κά προϊόντα. Δεν δεχόμαστε τετελεσμένα σε καμία περίπτωση 
και δεν δεχόμαστε για κανένα λόγο να παραδώσουμε στα Σκό-
πια μακεδονική ταυτότητα, εθνικότητα, γλώσσα και όνομα. Δεν 
θα αφήσουμε τις Πρέσπες να γίνουν το Βατερλώ της χώρας. 
Βατερλώ θα γίνουν για εκείνους που υπέγραψαν τη συμφωνία» 
σημείωσε και πρόσθεσε: «Δεν χωρούν πλέον ούτε μισόλογα ού-
τε ‘ναι μεν αλλά’ από κανέναν. Τα μείζονα εθνικά ζητήματα δεν 
σηκώνουν μεταγενέστερα mea culpa, δεν σηκώνουν μεταγενέ-
στερες δικαιολογίες για άγνοια και αυταπάτες. Τώρα κρίνεται το 
μέλλον αυτού του τόπου. Τώρα είναι η ώρα της εθνικής ευθύνης 
για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά. Τώρα είναι η ώρα 
όμως και της δημοκρατικής ευθύνης. Καλούμε όλα τα κόμματα 
να μην επικυρώσουν τη συμφωνία στη Βουλή. Καλούμε όλα τα 
κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, να μην απέχουν από 
την ψηφοφορία και να ψηφίσουν όχι στη ‘συμφωνία’. Καλούμε 
την κυβέρνηση να δώσει επιτέλους το δικαίωμα στον ελληνικό 
λαό να εκφράσει δημοκρατικά τη γνώμη του για τη ‘συμφωνία’ 
με δημοψήφισμα. Ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσε-
ων. Δημοψήφισμα τώρα! Ο λόγος στους Έλληνες!»,

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Περιφερειακής Έ-
νωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου, 
χαρακτήρισε «εθνική υποχώρηση» τη συμφωνία των Πρεσπών 
και τόνισε: «δεν πρόκειται να δεχτούμε το κράτος των Σκοπίων 
να χρησιμοποιεί το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας». «Αγωνι-
ζόμαστε για να ανατρέψουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, για 
να αποτρέψουμε να δημιουργηθούν τετελεσμένα» είπε ο κ. 
Κυρίζογλου. Πρότεινε, ακόμη, τη σύσταση εξαμελούς επιτροπής 
για το θέμα στην οποία θα συμμετέχουν οι τρεις περιφερειάρχες 
και τρεις πρόεδροι των ΠΕΔ Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

Προς στιγμή οι τόνοι ανέβηκαν στην αίθουσα του ξενοδοχεί-
ου όπου διεξάγεται η διευρυμένη συνεδρίαση του περιφερεια-
κού συμβουλίου όταν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προέ-

δρου της ΠΕΔ, μια γυναίκα αναφέρθηκε σε εκπροσώπους της 
αυτοδιοίκησης που τάσσονται υπέρ της συμφωνίας. Γρήγορα η 
κατάσταση εκτονώθηκε.

«Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική» τόνισε ο πρόε-
δρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγοραστός, ο οποίος υπογράμμισε ότι 
το θέμα ενώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. «Δεν 
θεωρούμε τη συμφωνία των Πρεσπών συμφωνία αλλά προδο-
σία» είπε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος 
Πατούλης και σημείωσε, μεταξύ άλλων, «δεν θα ανεχτούμε την 
πλαστογράφηση της ιστορίας. Δεν είμαστε μπαχαλάκηδες. Οι 
Έλληνες δεν φοβούνται, δεν ντρέπονται, δεν συκοφαντούνται, 
δεν απολογούνται».

«Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με όλους τους αυτοδιοικη-
τικούς της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης Ευάγγελος Λαμπάκης, έκανε λόγο 
για «απόλυτη υποχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας», ενώ ο 
περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης, 
μίλησε για «εν κρυπτώ συμφωνία, με μια διαδικασία που απο-
τέλεσε τραύμα στη δημοκρατία και στο δημόσιο διάλογο». Πα-
ρουσίασε, επίσης, το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ο ίδιος επέδωσε στον υπουργό 
Εσωτερικών, ενώ, υπογράμμισε, ότι θα πρέπει να επικρατήσει 
ηρεμία, σύνεση, πλάτεμα της δημοκρατίας και συζήτηση. Ο 
πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Γιάννης Βοσκόπουλος, 
δήλωσε ότι δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έδωσε τα πάντα 
και δεν πήρε τίποτε και πρόσθεσε: «πρέπει να ξεσηκωθούμε 
όλοι και να ζητήσουμε να γίνει ένα πραγματικό δημοψήφισμα».

Εκπροσωπώντας τις ιερές μητροπόλεις, ο Μητροπολίτης Νε-
απόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας, τόνισε ότι η Εκκλησία 
δεν μπορεί να δεχτεί την απονομή του όρου Μακεδονία, ή πα-
ραγώγου του ως συστατικού ονόματος άλλου κράτους το οποίο 
θα έχει επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής εκκλησί-
ας της γειτονικής χώρας.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πανελλήνια Συνάντηση  Επαναπατρισθέντων 

Πολιτικών Προσφύγων και  αντιστασιακών
Η 30η  Πανελλήνια Συνάντηση  των Επαναπατρισθέντων Πολιτικών Προσφύγων  

, αντιστασιακών, φίλων και απογόνων θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο Νά-
ουσας την Κυριακή 1/7/2018 στις 11.00 π.μ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  ομιλία – χαιρετισμό   απo  τον Ρίζο Μαρούδα  
μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ , χαιρετισμό  από μέλος του Δ.Σ της κε-
ντρικής   διοίκησης   Πανελληνίας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δη-
μοκρατικού  Στρατού Ελλάδας και από το  παράρτημα της  ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Νάουσας.

 Θα λειτουργήσει έκθεση  βιβλίου , φωτογραφικού υλικού από την πολιτική προ-
σφυγιά , τον ΔΣΕ και την εθνική αντίσταση.

Η εκδήλωση θα συνεχιστεί με  μουσικό λαϊκό πρόγραμμα.

Ημερίδα για την 
καινοτομία στη γεωργία, 

την κτηνοτροφία 
και το περιβάλλον

Ημερίδα με θέμα την καινοτομία στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το 
περιβάλλον συνδιοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμ-

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
του ΠΑΑ 2014-2020.

Η ημερίδα, με τίτλο «Συνεργαζόμαστε για την καινοτομία στη γεωργία, την 
κτηνοτροφία και το περιβάλλον: Δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων Μέτρου 
16», θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, στο ξενοδοχείο 
Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65, Λιμάνι Θεσσαλονίκης) και διοργανώνεται 
στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Μέ-
τρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και η σχετική πρόσκληση 
για τη χρηματοδότηση προτάσεων συνεργασίας μεταξύ αγροτών, ερευνητών, 
συμβούλων και φορέων τεχνογνωσίας για την υλοποίηση καινοτόμων σχεδί-
ων. Επίσης θα πραγματοποιηθούν θεματικά εργαστήρια τα οποία θα λειτουρ-
γήσουν ως πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και αναγνώρισης αναγκών, δίνο-
ντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δικτυωθούν και να συνεργαστούν 
για τη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή σε εκπροσώπους συλλογικών σχημάτων του 
αγροτικού τομέα, όπως συνεταιρισμούς, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών 
(ΕΑΣ), ομάδες παραγωγών (ΟΠ), εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστη-
μονικής κοινότητας, εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, καθώς και σε κάθε ενδιαφε-
ρόμενο για συνεργασία στο πλαίσιο του Μέτρου 16.

Χαιρετισμό στην ημερίδα θα απευθύνουν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτι-
κής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

ΠΕΡΙΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή 
στη Αιάνη Κοζάνης

Η λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας, διοργανώνει ημερήσια εκ-
δρομή την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 στην Αιάνη Κοζάνης, ώρα αναχώρησης 8.00 
το πρωί από την Πλατεία Ελιάς και λίγο αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου. 
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, Παρασκευή ώρες 
10.30 – 12.30 το πρωί. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Αποφάσισαν στη χθεσινή κοινή συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη

Δημοψήφισμα για τη συμφωνία των Πρεσπών ζητούν Περιφέρειες 
και Δήμοι της Δ-Κ-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Απ. Τζιτζικώστας: «Ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων…Ο λόγος στους Έλληνες!»



Στο3οπαιδικότουρνουάπάλης«Ατέρμων2018»τοοποίο
διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο του αθλητικού κέντρου
ΑτέρμωνστονΆγιοΠαντελεήμοναΚιλκίς,συμμετείχεοΠαλαι-
στικόςΣύλλογοςΑλεξάνδρειας«ΟΗμαθίων».

Στηνφιλικήσυνάντησησωματείωνπάληςπουδιεξάγεται
γιατρίτησυνεχήχρονιά,οσύλλογοςτηςΑλεξάνδρειαςέλαβε
μέροςμε3παλαιστέςηλικίαςαπό7έως10ετών.

Οισυμμετέχοντεςμεαλφαβητικήσειρά:
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣΑντώνιος,
ΝΤΕΛΗΣΕυάγγελος,και
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣΘαυμάσιος

Με τις ανανεώσεις της συνερ-
γασίας των ποδοσφαιριστών 
Νίκου Περηφανόπουλου και 

Τρύφωνα Νίκου με τον Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥ-
ΣΑ συνεχίζεται ο σχεδιασμός της ομά-
δας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 

2018-2019. Ακόμη, 
συμφώνησε και εντά-
χθηκε στην ομάδα ο 
Γρηγόρης Αργυρίου, 
ο οποίος επιστρέφει 
στον Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ 
μετά από τρία χρόνια, 
ενώ κατά την περσινή 
περίοδο αγωνίστηκε 
στον Φίλιππο Αλεξάν-
δρειας και στον Γ.Α.Σ. 
Ροδοχωρίου. Οι ποδο-
σφαιριστές συναντή-
θηκαν χθες (26-6) στα 
γραφεία του Συλλόγου 

με τον Πρόεδρο της ομάδας, Απόστο-
λο Μπέκα, το Γενικό Αρχηγό, Γιάννη 
Γρηγορίου και τον Αντιπρόεδρο, Γιώρ-
γο Μπέκα.

Επίσης, αποδεσμεύθηκαν από την ο-
μάδα οι ποδοσφαιριστές: Γρηγοριάδης,
Τζημογιάννης, Χατζόπουλος, Τούφας και
Κυζιρίδης. Η διοίκησης τουΦ.Α.Σ. ΝΑ-
ΟΥΣΑ τους ευχαριστεί για τηνπροσφορά
τους στην ομάδα και τους εύχεται καλή
συνέχεια.

Οι ανανεώσεις και οι προσθήκες πο-
δοσφαιριστώνθασυνεχιστούν τοεπόμενο
διάστημαμεστόχοναέχειολοκληρωθείτο
ροστερπριντηνέναρξητηςπροετοιμασίας
τηςομάδαςπουπροβλέπεται το τρίτοδε-
καήμεροτουΙουλίου.

Ξεκίνησεηδιάθεσητωνκαρτών
διαρκείαςτουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ

Ξεκίνησε η διάθεση τωνΚαρτώνΔιαρ-
κείας τουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ.ΟιΚάρτεςΔι-
αρκείαςπεριλαμβάνουν όλους τους εντός
έδρας αγώνες της ομάδας για τοΠρωτά-
θλημα και τοΚύπελλο τηνπερίοδο2018-
2019,ητιμήτουςείναι50€καιηδιανομή
τουςθαγίνεταιαπόμέλητηςΔιοίκησηςτου
Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ.

Τα έσοδα από τιςΚάρτεςΔιάρκειας ε-
νισχύουνοικονομικά τοΣύλλογοκαι καλύ-
πτουνσεσημαντικόβαθμόταέξοδαγιατη
λειτουργίατηςομάδας.Γι’αυτόκαλούνταιοι
φίλαθλοιναστηρίξουντηνπροσπάθειατης
ομάδαςμαςτηνέααγωνιστικήπερίοδο.

«ΟΛΟΙΜΑΖΙΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕΤΗΝΑΟΥ-
ΣΑ»

CMYK
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Οι Βεροιώτες 
εξασφάλισαν 
μετάλλιο στο 

πανελλήνιο πρωτάθλημα 
παίδων της Προσοτσά-
νης. Ο Φίλιππος Βέροιας 
επικράτησε της Πυλαίας 
με 24-22, διατήρησε το 
αήττητό του και σήμερα 
Πέμπτη, θα διεκδικήσει 
το χρυσό μετάλλιο απέ-
ναντι στην ΑΕΚ (13:45).

Απότηναρχήφαινότανότιο
αγώναςθακρινότανστιςλεπτο-
μέρειες, με τις δύο ομάδες να
είναικοντάστοσκορ.Στο44’ τοσκορήταν14-13
υπέρ τουΦιλίππου όταν ηΠυλαία χρεώθηκε με
τρίαδίλεπτα(δύοσεαθλητές,έναστονπάγκο).Ο
Φίλιππος ξέφυγε με 16-13, όμως ηΠυλαία επα-
νήλθεκαιμείωσεστογκολ (17-16)στο47’,19-18
(53’)και22-21στο57:56μετονΦίλιπποναμένει
μεπαίκτη λιγότερογια τοφινάλε.Στο58:17και η
ΠυλαίαδέχθηκεδίλεπτοσεφάουλτουΦαχουρίδη.
Στο58:50οΤζωρτζίνηςέκανεμεπέναλτιτο23-21.
Εικοσιπέντε δεύτεραπριν το τέλος οΑλεξανδρί-
δηςμείωσεσε23-22 και οΚύροςΣαράφηςπήρε
τάιμάουτστο59:45.Εκείνοςπουδιαμόρφωσε το
τελικό24-22ήτανοΠετρομελίδηςπουέσπασετο
μαντουμαντηςΠυλαίαςκαισφράγισετηνίκητου
Φιλίππου.

Τοπανόραματηςτελικήςφάσης
Αόμιλος
1ηαγωνιστική:ΦίλιπποςΒέροιας–ΧΑΝΘ31-

22,ΑΣΕΔούκα–ΠΑΟΚ35-29
2ηαγωνιστική:ΦίλιπποςΒέροιας–ΠΑΟΚ28-

26,ΑΣΕΔούκα–ΧΑΝΘ37-28
3ηαγωνιστική:ΠΑΟΚ–ΧΑΝΘ33-31,ΑΣΕΔού-

κα–ΦίλιπποςΒέροιας26-35
Η βαθμολογία: Φίλιππος Βέροιας (94-74) 6,

ΑΣΕΔούκα(98-92)4,ΠΑΟΚ(88-94)2,ΧΑΝΘ(81-
101)0.

Β’όμιλος
1ηαγωνιστική:ΑερωπόςΈδεσσας–Διομήδης

Άργους29-33,ΑΕΣΧΠυλαίας–ΑΕΚ24-27.
2η αγωνιστική:ΑερωπόςΈδεσσας –ΑΕΚ24-

33,ΑΕΣΧΠυλαίας–ΔιομήδηςΆργους30-27.
3ηαγωνιστική:ΑΕΚ–ΔιομήδηςΆργους34-36,

ΑΕΣΧΠυλαίας–ΑερωπόςΈδεσσας28-24
Hβαθμολογία:ΑΕΚ (96-86) 4,ΑΕΣΧΠυλαίας

(82-78) 2,ΔιομήδηςΆργους (98-95) 4,Αερωπός
Έδεσσας(53-66)0.

Τετάρτη27Ιουνίου2018
Β’φάση(1ηαγωνιστική)
13:00ΠΑΟΚ–ΑερωπόςΈδεσσας38-25
15:00ΧΑΝΘ–ΔιομήδηςΆργους24-26
17:00ΦίλιπποςΒέροιας–ΑΕΣΧΠυλαίας24-22
19:00ΑΣΕΔούκα–ΑΕΚ

Πέμπτη28Ιουνίου2018
Β’φάση(2ηαγωνιστική)
08:30ΧΑΝΘ–ΑερωπόςΈδεσσας
10:15ΠΑΟΚ–ΔιομήδηςΆργους
12:00ΑΣΕΔούκα–ΑΕΣΧΠυλαίας
13:45ΦίλιπποςΒέροιας–ΑΕΚ

Ηβαθμολογίαστονόμιλο5-8:ΠΑΟΚ4(73-51),
Διομήδης4 (59-53),Αερωπός0 (54-71),ΧΑΝΘ0
(50-61).

Ηβαθμολογίαστονόμιλο1-4:ΦίλιπποςΒέροι-
ας4(59-48),ΑΕΚ2(27-24),ΑΕΣΧΠυλαίας0(46-
51),ΑΣΕΔούκα0(26-35)

ΑνανέωσανΝίκοςΠεριφανόπουλος,
καιΤρύφωνΝίκου

Συμφώνησε ο Γρηγόρης Αργυρίου
Ξεκίνησε η διάθεση των καρτών διαρκείας

του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ

F8ΧάντμπολΠαιδικό

Στο βάθρο ο Φίλιππος Βέροιας

ΤρίαμετάλλιαγιατονΗμαθίωνα
στοτουρνουάπάλης«Ατέρμων2018»
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Ο προγραμματισμός για 
τη νέα χρονιά έχει 
ξεκινήσει στον ΑΣ 

Βέροια 2017 στον οποίο θα 
συνεχίσουν να αγωνίζονται 
οκτώ αθλήτριες που ήταν 
και στο ρόστερ της αγωνι-
στικής περιόδου που ολο-
κληρώθηκε.

Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου του
συλλόγουαναφέρεται:

«Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ο-
μάδαςγια τηνεπόμενηαγωνιστικήπερί-
οδο έχει ήδη ξεκινήσει με την επέκταση
συνεργασίαςτωναθλητριών.Μιχαηλίδου
Ελένη,  ΠαυλίδουΚωνσταντίνα, Κοτζα-
χρήστουΣοφία,ΑνδρονικίδουΚατερίνα,
ΣτάμουΒάια, ΓαλανούδηΒασιλική,Του-
λουμτζήΜαργαρίτα,SidirovaAnna.

Ηδιοίκηση τουΑ.Σ.Βέροια 2017 ευ-
χαριστεί εγκάρδιαόλες τιςπαίκτριεςπου
αγωνίστηκαντηνπερσινήχρονιά.

Τα καλύτερα έρχονται για την πόλη
μαςκαιτονσύλλογόμας.

Μεεκτίμηση
Α.ΣΒέροια2017»

Ολοκληρώθηκε η πρω-
τοποριακή διαδικασία 
της ψηφοφορίας για 

τους κορυφαίους της σεζόν 
2017-2018 στην Handball 
Premier και την Α1 Γυναικών 
που πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία του γραφείου 
Τύπου της ΟΧΕ και της ιστο-
σελίδας e-handball, χορηγού 
επικοινωνίας των δύο πρωτα-
θλημάτων.  Στην Α’ φάση οι 
39 για την Handball Premier 
και οι 27 για την Α1 Γυναικών 
προπονητές, αρχηγοί, δημοσι-
ογράφοι, επέλεξαν τους τρεις 
καλύτερους-ες αθλητές-τριες 
ανά θέση, προπονητές-τριες 
και νέους-ες, δίνοντας στον 
καθένα από αυτούς μία βαθμο-
λογία βάσει επιλογής:

Οικορυφαίοιτηςσεζόν2017-2018
HandballPremier
Τερματοφύλακας:Τσιλιμπάρης (ΟλυμπιακόςΣΦΠ/Όμιλος

Ξυνή)
Δεξίεξτρέμ:Τζηράς(ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή)
Δεξίίντερ:Λόκεν(ΑΕΚ)
Πλέιμέικερ:Αργυρού(ΑΕΚ/ΔιομήδηςΆργους)
Πίβοτ:Κοκκώνης(ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV)
Αριστερόίντερ:Σανίκης(ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή)
Αριστερόεξτρέμ:Ζαμπούνης(ΑΕΚ)
Προπονητής:Ζαραβίνας(ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή)

Α1Γυναικών
Τερματοφύλακας:Κεπεσίδου(ΟΦΝΙωνίας)

Δεξίεξτρέμ:Μπατζαρακούδη(ΦίλιπποςΒέροιας)
Δεξίίντερ:Μίλασιτς(ΟΦΝΙωνίας)
Πλέιμέικερ:Ανδρίτσου(ΓΑΣΚαματερού)
Πίβοτ:Μάστακα(ΠΑΟΚRED-LED)
Αριστερόίντερ:Μούρνου(ΠΑΟΚRED-LED)
Αριστερόεξτρέμ:Στουγιαννίδου(ΟΦΝΙωνίας)
Προπονητής:Τσικίνας(ΦίλιπποςΒέροιας)
Καλύτερηνέααθλήτρια:Αργυροπούλου(HONDAΠανόραμα)
-Στην 3η θέση τηςψηφοφορίας ήταν η Καραχαρίση με

1044ψήφουςωςδεξίΙντερκαιτρίτοςωςπλέιμέικεροΣειρε-
κίδηςμε628ψήφους.ΣτιςγυναίκεςηΒεροιώτισσαπαίκτρια
τουΠΑΟΚΕλεναΜούρνουείνιαπρώτημε1632ψήφουςως
αριστερόίντερ

Ταπαρασκήνιατηςψηφοφορίας
Στο δεξί εξτρέμ ηΜπατζαρακούδηπαρότι ξεκίνησε από

την 3η θέσηπήρε το βραβείο για την συγκεκριμένη θέση,
έχοντας μεγάλη διαφοράστηΒ’ φάση.Το ίδιο συνέβη στο
πίβοτμετηνΜάστακανακερδίζειΠάπακαιΝίκολιτςκαιστην
καλύτερηνέααθλήτριαμετηνΑργυροπούλουναπροσπερνά
ΛούρηκαιΑ.Βασιλείου,ενώγιατηνθέσητηςκαλύτερηςπλέι
μέικερη2ηαπό τηνΑ’φάσηΑνδρίτσου ξεπέρασε τηνΑγνή
Ζυγούραπου είχε καλύτερη βαθμολογία αρχικά, αλλά δεν
ήταναρκετήγιανακρατήσειτηνπρωτιά.

Στη θέση τουπροπονητή έγινε μεγάλη «μάχη» αφού η
ΣοφίαΝαϊσίδουείχεπροβάδισμααπό τηνΑ’φάση,αλλά τις
τελευταίεςδύοημέρεςτηςψηφοφορίαςτουκοινούκαικυρίως
την τελευταία ο ΓιώργοςΤσικίνας κάλυψε την διαφοράαυτή
καιεπικράτησεμε81ψήφουςδιαφορά.

ΧάντμπολΑ2Γυναικών

Ξεκίνησε ο σχεδιασμός
του ΑΣ Βέροια 2017

Στουςκορυφαίουςτουχαντμπολ
1ηηΜπατζαρακούδηωςδεξίεξτρέμ,

1οςοΤσικίναςωςπροπονητής
3ηηΚαραχαρίσηκαι3οςοΣεϊρεκίδης

Στη φωτό δεξιά η Δήμητρα Μπατζαρακούδη που αναδείχθηκε πρώτη
καλύτερη δεξί εξτρέμ και ο προπονητής του Φιλίππου Γιώργος Τσικίνας

ως καλύτερος προπονητής γυναικείας ομάδας

ΗΧριστίναΕμμανουηλίδου
ανανέωσεστονΦίλιππο

Η Διοικούσα Επιτροπή
του Γυναικείου τμήματος
Handball τουΑ.Π.Σ.Φίλιπ-
που Βέροιας ανακοινώνει
την ανανέωση της συνερ-
γασίας με την αθλήτρια
Χριστίνα Εμμανουηλίδου!
ΗΧριστίνα θα συνεχίσει να
φορά τηνφανέλα τουΦιλίπ-
που Βέροιας και για την ε-
πόμενη αγωνιστικήπερίοδο
2018-2019!Χριστίνα καλή
χρονιάμευγείακαιεπιτυχίες!

Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
ΔιοικούσαΕπιτροπή

ΓυναικείουΤμήματος
Handball
Μιαομάδα...

μιαοικογένεια...

ΠήγασοςΗμαθίας
ενημέρωση

Πρινεπισκεφτούμετις
παραλίεςμεταπαιδιάμας

Τασχολείαέκλεισανκαιταπαιδιάετοιμάζονταιγιατις
πρώτες τους βουτιές στη θάλασσα.Με ιδιαίτερη χαρά
ετοιμάζουμεταπράγματάμαςγιατιςπρώτεςεξορμήσεις.

Μαγιό,πήραμε.,Τσάνταγιατηνπαραλία,πήραμε,Πα-
ντόφλες,πήραμε,Αντηλιακό,πήραμε,Πετσέτα,πήραμε

Συμβουλές από την εκπαιδευτή κολύμβησης του
παιδιού μας;;; Πήραμε;;;Όλο καιπερισσότεροι γονείς
φροντίζουν ναπροσφέρουνσταπαιδιά τους την δυνα-
τότητα να αναπτύξουν την δεξιότητα της κολύμβησης,
εμπιστευόμενοι έμπειρους εκπαιδευτές κολύμβησης.Εί-
ναιδύσκολοόμωςδενγνωρίζουντοπραγματικόεπίπεδο
στο οποίο αυτή η δεξιότητα έχει αναπτυχθεί στοπαιδί
τους.Υπάρχει λοιπόνο κίνδυνος ναυπερεκτιμηθούνοι
δυνατότητές του.Ο έμπειρος εκπαιδευτής κολύμβησης
τουπαιδιούμας,μπορείναμαςκαθοδηγήσεικατάλληλα,
ώστεηχαράτωνδιακοπώνναμηνδιακοπεί.

ΠΗΓΑΣΟΣΗΜΑΘΙΑΣ
Γιατίηκολύμβησηδενείναιαπλάέναπαιχνίδι!

Περισσότερεςπληροφορίες:2331125087,
6980099568,pegasusaquacenter@gmail.com
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FrenchGP|ΜακράνπιογρήγορηηFerrari
αλλάαυτοκαταστροφική&νίκηοHamilton….

Άλλος ένας αγώνας χαρισμένος στη
Mercedes&Hamilton.Άλλοςέναςαγώνα
αυτοκαταστροφικός της Ferrari με τον
Vettel με τέλεια εκκίνησηαλλάμέχρι την
1ηστροφήόπουστριμώχθηκεαπόΜπό-
τας&Φερστάπεν καιφρέναρε νωρίτερα
καιχτύπησετονάτυχοΜπότας.Αποτέλε-
σματηςεπαφήςτους5secποινήγιατον
Vettel, πράγμα κατ’εμε υπερβολικό και
αχρείαστο καθώς 1ον έπεσε τελευταίος
και2ονοιαγωνοδίκεςπαραήτανευαίσθη-
τοιμετηνFerrariαλλάόχιμεόλουςτους
υπόλοιπους(βλέπεΦερστάπεν).

Αςταπάρουμεαπότηναρχήόμως….

FreePractice1
OLewisHamilton ήταν εκείνος που

βρέθηκε στη κορυφή των χρόνων στη
πρώτηπερίοδο ελεύθερων δοκιμών για
τοGPΓαλλίας,μετηνMercedesνακάνει
το1-2.

Ο Βρετανός, παρά τη χαλαρή αρχή
στη διαδικασία, έχτισε σταδιακά ταχύ-
τητα και στο δεύτερο μισό έγραψε τον
ταχύτερο χρόνο.Ηπρώτηπερίοδοςστο
PaulRicardολοκληρώθηκεμεαυτόνστη
κορυφήστο1:32.231.Στην2ηθέσηβρέ-
θηκεοValtteriBottasμε τηνέτερηW09,
ολοκληρώνοντας ένα ιδανικό 1-2 για το
FP1.ODanielRicciardoβρέθηκεστην3η
θέση της κατάταξης για λογαριασμό της
RedBullκαιήτανμόλις0.2sπίσωαπότις
Mercedes, με τους ταύρους να ξεκινάνε
δυναμικάτοτριήμερο.

ΟKimiRaikkonen ολοκλήρωσεστην
4η θέση της κατάταξης, όμωςήταν 0.7s
πίσω από τις Mercedes, σε ένα πολύ
χλιαρόξεκίνημα.ΟSebastianVettellήταν
στην 5η θέση, όμως έχασε αρκετήώρα
στο γκαράζ, με την ομάδα να εργάζεται
πάνωστηνανάρτησηκαιτοset-up.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον
RomainGrosjeanπουβρέθηκεστην 6η
θέσηωςBest of theRest, ενώακολού-
θησανοιMaxVerstappen,PierreGasly,
SergioPerezκαιKevinMagnussen.

Κακόξεκίνημαστηδιαδικασίαγια την
McLaren, με τον FernandoAlonso να
είναιο ταχύτερος τηςοδηγόςμόλιςστην
16ηθέση,ενώηSauberείχεθετικόξεκί-
νημαστιςθεσεις13και14,μετονMarcus
Ericsson όμως να διαλύει το μονοθέσιό
τουστοτέλοςτηςδιαδικασίας.ΗSauber
τουμάλισταπήρεφωτιάαπότηνσύγκου-
ση,μετονοδηγόναείναικαλάστηνυγεία
του.


FreePractice2
OLewisHamiltonήταν ταχύτεροςκαι

στηδεύτερηπερίοδοελεύθερωνδοκιμών
γιατοGPΓαλλίαςκαιηδιαφοράαπότον
ανταγωνισμόέχειμεγαλώσει.

ΟΒρετανόςσυνέχισεσερυθμούςFP1
καιήτανπολύγρήγοροςκαιτοαπόγευμα

στοPaulRicardκάνονταςτοδύοσταδύο
τηνΠαρασκευή.Οταχύτεροςχρόνοςτου
ήρθε όπωςήταν λογικόμε την ultra-soft
γόμαστο1:32.539καιδείχνειπολύδυνα-
τός για τησυνέχεια του τριημέρου.Στην
2ηθέσηολοκλήρωσεοDanielRicciardo
με τηνRedBull RB14, με τονΑυστρα-
λό να είναι 0.704s πιο αργός από τον
Hamilton με την ίδια γόμα.Όμως, ήταν
0.028s ταχύτερος τουMax Verstappen
πουήτανστην3ηθέσηκαιέδειξεπωςοι
Ταύροιέχουνμίαταχύτητα.

Ακολούθησαν οι δύο Ferrari, με τον
KimiRaikkonenστην4ηθέση,όμωςήταν
0.887s μακριά από τη κορυφή, ενώ ο
SebastianVettel δυσκολεύτηκεπερισσό-
τεροόντας 1.150sπιοαργός.Ερωτημα-
τικόπαραμένειηScuderiaπουμαςσυνη-
θίζειφέτοςστονακάνειsandbagging τις
Παρασκευές.

ΟRomainGrosjean ήταν ο Best of
theRestστην6ηθέσημπροστάαπότον
Valtteri Bottasπου έμεινε 7ος με χρόνο
μόνο στην soft γόμα.ΟΦινλανδός είχε
διαρροή νερού και έχασε το μεγαλύτερο
μέρος τουFP2.ΑκολούθησεοFernando
Alonso,oKevinMagnussenμετηδεύτε-
ρηHaas,καιoPierreGasly.

Βελτιωμένη σε σχέση με το FP1 η
McLaren, αλλάαρκετάπίσωστις θέσεις
8και13,μετονCharlesLeclercναείναι
στην14ηθέση.Καιπάλιαπογοητευτικήη
Williams,μετονLanceStrollναείναιπά-
νωαπό3sμακριάαπότηκορυφή.

FreePractice3
Ητελευταίαπερίοδοςελεύθερωνδοκι-

μώνγιατοGPΓαλλίαςδενεξελίχθηκεμε
ιδανικότρόπο,μιαςκαιηβροχήήρθεκαι
χάλασετηδράση.

Λίγηώρα πριν ξεκινήσει το FP3 εί-

δαμεσύννεφα ναμαζεύονταιπάνωαπό
τηπίστα.Ηδιαδικασίαξεκίνησεκαιπριν
συμπληρωθούν5λεπτάείδαμε τιςπρώ-
τεςψιχάλες,οιοποίεςστο10λεπτομέσα
είχανμετατραπείσε έντονηβροχόπτωση
που έφερε τέλος στα όποια σχέδια των
ομάδων ναπροετοιμαστούν για στεγνές
κατατακτήριεςδοκιμές.

Ταχύτερος της διαδικασίας όσο ήταν
υπό στεγνές συνθήκες ήταν ο Valtteri
Bottas με τηνMercedesW09. OΦιν-
λανδόςμε την ultra-soft γόμα έγραψε το
1:33.666 στα πρώτα λεπτά, όμως δεν
πλησίασεστονχθεσινόχρόνο τουLewis
Hamiltonπουήτανστο1:32.5.ΟCarlos
Sainz βρέθηκε στην 2η θέση, ενώστην
3ηήτανοCharlesLeclercμετηνSauber.

ΑκολούθησανοFernandoAlonso και
οSebastianVettelγιαναολοκληρώσουν
τηπρώτη5άδα,όμωςοιπερισσότεροιο-
δηγοίέπεσανθύματηςβροχής.Συνολικά
μόλις13οδηγοίσυμπλήρωσανχρόνομε
slickελαστικά,ενώμόνοοιδύοWilliams
βγήκανναπάρουνμιαγεύσηκαιναγρά-
ψουνχρόνοστηβροχή.Πλέονερωτημα-
τικόπαραμένουνοικατατακτήριες,μετην
βροχήνααναμένεταινακάνεικαιεκείτην
εμφάνισήτης.

Qualifying
Ο Lewis Hamilton ήταν ο μεγάλος

πρωταγωνιστήςστις κατατακτήριες δοκι-
μέςγιατοGPΓαλλίαςκαιαύριοθαεκκι-
νήσειαπόθέσηισχύος.

Ο Βρετανός ήταν ο απόλυτος κυρί-
αρχος έχοντας τρομερή ταχύτητα και
την στιγμή που μετρούσε, πήρε την
pole position με έναν τρομερό χρόνο.
Στοτέλος,σταμάτησεταχρονόμετραστο
1:30.029 και πανηγύρισε την 75η pole
τηςκαριέρας του.Στην2ηθέσηβρέθηκε

οValtteriBottasκάνοντας το1-2για την
Mercedes αύριο, με τονΦινλανδό να έ-
χει για λίγο τηνπροσωρινή pole, όμως
η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή.Ο
Sebastian Vettel θα εκκινήσει αύριο α-
πό την3ηθέση, με τονπρωτοπόρο του
πρωταθλήματοςναμένει0.3sπίσωαπό
τονHamilton,όμωςαύριοθαεκκινήσειμε
διαφορετική γόμα από τους αντιπάλους
τουκαισίγουραθαείναιστοπαιχνίδιτης
νίκης.

ΟMaxVerstappenέκλεισετηδεύτερη
σειρά,μετονΟλλανδόναμηνμπορείνα
βρεθείπιοψηλά,ενώστην5ηθέσηέμει-
νε οDaniel Ricciardo. ΚάκιστοQ3 είχε
οKimiRaikkonen, o oποίος ξανά έκανε
λάθησεκατατακτήριεςδοκιμέςκαιαύριο
θα έχει μεγάλο μειονέκτημα έναντι των
αντιπάλωντου.

Ο Carlos Sainz ήταν ο Best of the
Restστην7ηθέσητηςκατάταξης,μετον
Charles Leclerc να κάνει την έκπληξη
στην 8η θέση μπροστά από τον Kevin
Magnussen.ΟRomainGrosjeanαπογο-
ήτευσε στην 10η θέση με ατύχημαπου
είχε.

Άκρως ενδιαφέρουσα θα είναι η
στρατηγική, καθώς οι δύο Mercedes
και ο Ricciardo θα εκκινήσουν με την
super-softγόμα,ενώοιδύοFerrariκαιο
Verstappenμετηνultra-soft.

ΗMcLaren είχε τις χειρότερες κατα-
τακτήριες δοκιμές φέτος, με τα δύο της
μονοθέσιανααποκλείονταιαπότοQ1.


Race
OΒρετανός οδήγησε τον αγώνα α-

πό τονπρώτο,μέχρι τον τελευταίο γύρο
κάνοντας εξαιρετική εκκίνηση, είχε τον
ρυθμό να ανοίξει τη διαφορά και δεν α-
πειλήθηκεποτέκαιέφτασεμεάνεσηστην
65η νίκη της καριέρας τουστην F1.Με
το αποτέλεσμα αυτό, πέρασε και πάλι
στη κορυφή της βαθμολογίας και πλέ-
ον έχει διαφορά14βαθμώναπό την 2η
θέση. ΟMax Verstappen ολοκλήρωσε
πίσωαπό τονΒρετανόστη2ηθέση του
αγώνα, δίχως να απειλήσει, αλλά ούτε
καινααπειληθείστους53γύρους.ΟKimi
Raikkonen ολοκλήρωσε το βάθρο των
νικητώνστην 3η θέση, με τονΦινλανδό
να κάνει το σημαντικόπροσπέρασμα έ-
χοντας την super-soft γόμαστους τελευ-
ταίους γύρους,παίρνονταςσημαντικούς
15βαθμούς.

Εξαιρετικό αγώνα από τον Kevin
Magnussen,οοποίοςκατάφερεναπάρει
μια φαντασική 6η θέση και 8 βαθμούς
γιατον ίδιοκαιτηνομάδατου.Πίσωτου
τερμάτισε ο Valtteri Bottas με την δεύ-
τερηW09, o oποίος είχε δύσκολο αγώ-
να, μιας και είχε απώλεια κάθετης δύ-
ναμης μετά από την επαφή του με τον
Vettel.Ακολούθησαν οι δύοRenault με

τονCarlosSainzμπροστάαπό τονNico
Hulkenberg,ενώοCharlesLeclercπήρε
ακόμα μια 10η θέση και ένα εξαιρετικό
αποτέλεσμα.

Απογοητευτ ικό αγώνα γ ια  την
McLaren, όπου έμεινε για τρίτο σερί α-
γώναδίχωςβαθμούς.Κακόςαγώναςκαι
γιατηνForceIndiaμεδιπλήεγκατάλειψη,
ενώ και ακόμα έναν αγώνα, ο Romain
Grosjeanέμεινεδίχωςβαθμούς.

ΑποτελέσματαΑγώνα
ΥΓ.Μετάαπόόσαέγινανσήμεραστο

FrenchGPκαιπροφανώςμεπιο ήρεμη
σκέψηκαιαντιμετώπισητωνπραγμάτων,
βλέπωόσο ήρεμα μπορώδιάφορα site
να κατηγορούν τον Σεμπάστιαν για το
συμβάνμε τονμπόταςκαι τουςαντιφερ-
ραρικούς να κράζουνανελέητα .Είδα τα
βίντεο500φορέςτουλάχιστονκαι τοσυ-
μπέρασμαμουείναι τοεξής:ΌτιοΣεμπ
είναιμέχριτοσημείοτηςσύγκρουσηςπιο
μπροστά από τον μπότας ο οποίος κα-
θυστερεί τοφρενάρισμα του κ μαζεύεται
προςτααριστεράμιαςοαντιπαθέστατος
καιεριστικόςΦερστάπενκάνεικαυτόςτο
ίδιομεαποτέλεσμανααρχίσουνναστρι-
μώχνονταικοΣεμπναμπλοκάρεικαθώς
δενέχειτηνκάθετηδύναμηλόγωτηςαε-
ροδυναμικήςτουμπροστινούμονοθεσίου
καιναέχειτηνκατάληξηπουόλοιείδαμε.

Καταλήγονταςλοιπόνθέλωναπωότι
είναι ένα ΚΑΘΑΡΆ αγωνιστικό συμβάν.
Και φυσικάπαρόμοιεςπεριπτώσεις δεν
τιμωρήθηκανενώεμείςκλασσικάτιμωρη-
θήκαμεσχεδόναμέσως.

Αυτά τα ολίγαπρος τέρψη και κατα-
νάλωση τωναντιπάλων τηςFerrariπου
παραμονεύουν να χτυπήσουν σε κάθε
στραβοπάτηματηςιστορικότερηςομάδας
τηςF1.

ΥΓ1. Φερσταπεν. Είσαι ότι πιο ά-
θλιο έχει υπάρξει στην f1 ίσως και στο
motorsportγενικά.

ΥΓ2.Charles Leclerc.Έχω κουράσει
ναγράφωγιααυτόντοπιτσιρικάαλλάσε
κάθεαγώναμε(μας)εκπλήσσεισυνεχώς.
10η θέση και στους βαθμούς και πάλι.
Νομίζωήρθεηώρα τηςFerrari να κάνει
ότι δε πρόλαβε να κάνει με τον Jules
Bianchi. Να επενδύσουν επιτέλους σε
έναταλέντοολκήςκαιναμείνειγιαπολλά
χρόνια.Έναταλέντοαπότασπλάχνατης
καθώςοΜονεγάσκοςείναιαπότα14του
είναι μέλος τηςΑκαδημίαςΟδηγών.Ελ-
πίζωνατοτολμήσουνκαιναβγείοKimi
επιτέλουςστησύνταξη….

ΥΓ.3 Driver of the Day who else
SebastianVettel….

ΥΓ4.ΕπόμενοςαγώναςστοSpielberg
στηνΑυστρίατοερχόμενοΣαββατοκύρια-
κο30Ιουνίου&1Ιουλίου.

ΟΡαζβάνΛουτσέσκου υποστήριξε ότι στόχος
στονΠΑΟΚείναιναξεπεράσουνταόριάτους,ενώ
επεσήμανε ότι σε μεταγραφικό επίπεδο η ομάδα
τουείναιστο80%.ΟΠΑΟΚνίκησε5-0τηνΚ23της
ΓάνδηςστηνΟλλανδία και οΡαζβάνΛουτσέσκου
σχολίασεμετά τοφιλικό:«Είναιμίαπερίοδοςπρο-
ετοιμασίας.Τοπιο σημαντικό είναι ναπροπονού-
μαστεκαλά,ναβελτιώνουμετηνφυσικήκατάστασή
μας,ναπάρουμετομέγιστοαπόταφιλικάαυτά.Τα
πόδιαείναιβαριά,σεδεύτερημοίρατοαποτέλεσμα.
Έχουμεπολλούς νέουςπαίκτες, να τουςφέρουμε
επίπεδοπουθέλουμε.Ναβρούμεπάλι τη χημεία.
Να τους έχουμεμεπερισσότερααγωνιστικά λεπτά
στην προετοιμασία. Είναι σημαντικό για εμάς να
πιέσουμε τους εαυτούςμας, οιπαίκτεςσυνεχίζουν
τιςπροπονήσεις, έχουνδιαφορετική νοοτροπία για
τα φιλικά, θέλουμε να ξεπεράσουμε τα όριά μας.
Χαρούμενος για το γεγονόςπως το είδα σήμερα
αυτό.Τοπιοσημαντικόείναιναείμαστεέτοιμοιστα

πρώταπαιχνίδιαμετηΒασιλεία».

ΓιατουςΖαμπάκαιΜπαλογιάννη:
«Είναιπολύταλαντούχοςποδοσφαιριστήςμετρο-

μερήποιότητα,έχειφυσικάπροσόντα,δενμουαρέ-
σειναμιλάωπολύγιατίτοσημερινόφιλικότοείδαμε
σανμίαδυνατήπροπόνηση.ΟΜπαλογιάννης είναι
έναςπαίκτηςπου έπαιξε90’σεάλληθέση, γιατί ο
Λεβέκδενήτανκαλά,έχειπράγματαναφτιάξει,έχει
μυαλόκαιγιατίόχιναγίνειέναςαπότουςκαλύτερους
παίκτεςστηνΕλλάδα.Είναιμία ιδιαίτερηπερίπτωση
οΛεβέκ.Δενθακρυφτώ.Θαπρέπειναβρούμεμία
λύση».

ΓιατιςμεταγραφέςτουΠΑΟΚ:
«Είναι μία περίοδος στην οποία δουλεύουμε

πολύ, στο κομμάτι των μεταγραφών.Δουλεύουμε
ώστενατελειώσουμεόσοτοδυνατόνπιογρήγορα
τιςκινήσειςμας.Είμαστεστο80%».

Λουτσέσκου: «Να ξεπεράσουμε τα όριά μας»
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Η Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου» 
συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην 
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημι-
ουργικότητας 2018 με τίτλο «Αγαπημένα Δεδο-
μένα: παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο» στην 
οποία συμμετέχουν 148 μέλη του Δικτύου Ελ-
ληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος. 

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

Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει 20 δρά-
σεις  θα υλοποιηθεί στους χώρους της Δημοτι-
κής βιβλιοθήκης από 20 Ιουνίου έως 7 Σεπτεμ-
βρίου και ώρες  10-11.30 π.μ. και απευθύνεται 
σε παιδιά 9-12 ετών με προεγγραφές. 

ΙΟΥΝΙΟΣ
 28 Ιουνίου  ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 

ΜΟΥ
Μετράμε τα έπιπλα στη βιβλιοθήκη και το 

σώμα μας; Χωράμε να κάτσουμε, είναι μικρά 
ή μεγάλα; Ψηλά ή κοντά; Η Χρυσομαλλούσα 
θα μας δείξει ποιο είναι το σωστό μέγεθος επί-
πλου για μας.

29 Ιουνίου ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙ-
ΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ντετέκτιβς

Γνωρίζουμε διάσημους ντετέκτιβ. Παρατη-
ρούν, καταγράφουν, παρακολουθούν. Είναι 
μεγάλοι, είναι μικρά παιδιά, όλοι αναγνωρίζουν 
την ξεχωριστή σημασία των δεδομένων στη 
διαλεύκανση ενός εγκλήματος.

IOYΛΙΟΣ 
 3 Ιουλίου «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟ-

ΜΕΝΑ: Τα ρούχα
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να κα-

ταγράψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. 
Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τα 
ρούχα ανθρώπων από άλλες εποχές και άλλα 
μέρη.

 4 Ιουλίου ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ

Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο 
μπορούν να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της 
οικογένειάς σου. Μιλούν για ταξίδια και μετακι-
νήσεις, για όνειρα που έγιναν πραγματικότητα, 
για συναντήσεις που καθόρισαν μια ζωή. Οι 
μικρές ιστορίες κάθε παιδιού ενώνονται και α-
φηγούνται τη μεγάλη Ιστορία..

5 Ιουλίου ΤΑ «ΘΑΜΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
Πειράματα με το χώμα

Υπάρχουν περισσότερα πράγματα απ΄ό,τι 
νομίζουμε στο έδαφος! Ας τα ανακαλύψουμε.

9 Ιουλίου «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟ-
ΜΕΝΑ: Τα μέσα μεταφοράς

Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να κα-
ταγράψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. 
Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τα 

μέσα από άλλες εποχές και άλλα μέρη..
11 Ιουλίου ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι θα 

γίνω όταν μεγαλώσω
Να πετάω στο διάστημα, να γιατρεύω αν-

θρώπους, να πλάθω ψωμί, να μαγειρεύω γλυ-
κά και αλμυρά, να σχεδιάζω κτίρια, να χορεύω, 
να παίζω μουσική. Όλες οι δυνατότητες είναι 
ανοιχτές μπροστά μας κι εμείς μαθαίνουμε τα 
επαγγέλματα του σήμερα και του μέλλοντος για 
να ξέρουμε όταν θα πρέπει να αποφασίσουμε.

 13 Ιουλίου «ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΑ: Έργα τέχνης με όλες τις αισθήσεις

Μια περιπλάνηση στα υλικά των καλλιτε-
χνών που μπορείς να τα αγγίξεις, να τα μυρί-
σεις, να τα ακούσεις. Τα έργα τέχνης δεν φτιά-
χνονται μόνο για να τα βλέπουμε!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
9 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τα ρούχα μου. Ντύνουμε μια χάρτι-
νη κούκλα στο μπόι μας με τα αγαπημένα μας 
ρούχα.

10 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΑ» To άπειρο. Μετρώντας τον κόσμο μαθαί-
νουμε γι’ αυτό που είναι αμέτρητο.

20 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΜΕΝΑ. Παιχνίδια και σπόρ. Ποια είναι τα 
αγαπημένα μας παιχνίδια και σπορ, αλλάζουν 
οι προτιμήσεις μας καθώς μεγαλώνουμε;

21 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΑ» Το μήκος και το πλάτος της γής. Δύο πολύ 
σημαντικά δεδομένα αν θες να ξεκινήσεις για 
ένα μεγάλο ταξίδι στη στεριά και στη θάλασσα

30 Αυγούστου ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Οι 
μέλισσες σε όλο τον κόσμο. Πάνω στο χάρτη 
σημειώνουμε τόπους που συλλέγουν το μέλι με 
διάφορους τρόπους, τόπους που οι μέλισσες 
κινδυνεύουν, χώρες που κινητοποιούνται για 
να σώσουν τις μέλισσες από την εξαφάνιση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
5 Σεπτεμβρίου «ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕ-

ΝΑ» Η λεία ενός πειρατικού πλοίου. Το 1602 
ένα πειρατικό πλοίο επιτίθεται σε ένα εμπορικό 
πλοίο κάπου στο Αιγαίο. Μετά την επίθεση οι 
πειρατές καταγράφουν τη λεία τους και ζωντα-
νεύουν έναν κόσμο με διαφορετικά νομίσματα, 
αγάπη για τα μπαχαρικά και τα μεταξωτά υφά-
σματα, τα πολύτιμα κοσμήματα

7 Σεπτεμβρίου ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ Καταγρά-
φουμε τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρό-
νου» και γιορτάζουμε το κλείσιμο ενός ακόμη 
καλοκαιριού που περάσαμε μαζί.

Για δηλώσεις συμμετοχής στη  Δημοτική βι-
βλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου» Θ. Ζωγιοπούλου 
5 – 3ος όροφος, τηλ. 23310-24879  Βούλα 
Κοτσάλου 

email: detopoka@otenet.gr

Καλοκαιρινή Eκστρατεία Aνάγνωσης
 και Δημιουργικότητας 2018 της Δημοτικής 

βιβλιοθήκης «Θ. Ζωγιοπούλου»

Πολιτιστικός Σύλλογος 
Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αναβίωσε στο χωριό μας το έθιμο του «Αϊ Γιάννη του Κλήδονα». 
Το Σάββατο 23 Ιουνίου μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού για να διασκε-
δάσουν περνώντας πάνω από την φωτιά. Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε κέρασμα στους 
παρευρισκόμενους, προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου. Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη 
της καλοκαιρινής περιόδου. Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι.

 Σεμινάριο 
Κλασικού 

Χορού

Το Δημοτικό Ωδείο Νάου-
σας σε συνεργασία με το Σύλ-
λογο Γονέων και Κηδεμόνων 
της Εστίας Μουσών, διοργα-
νώνουν τριήμερο σεμινάριο 
κλασσικού χορού από στις 29-
30/6 και 1/7/2018 στην αίθου-
σα μπαλέτου της σχολής.

 Στο σεμινάριο θα 
διδάξει ο επί πολλά έτη χο-
ρευτής της Εθνικής Λυρικής 
σκηνής κ. Βαγγέλης Λαφάρας,  
θέλοντας  έτσι να μοιραστεί τις 
γνώσεις και την εμπειρία του 
με παιδιά που ασχολούνται και 
αγαπούν τον κλασικό χορό.

Η διάρκεια του κάθε μαθή-
ματος είναι 2 ώρες.

Απαιτείται προκράτηση  
συμμετοχής. 

Κόστος συμμετοχής 25€



Τις θέσεις του 
Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλό-

γου παρουσίασε ο Ανα-
στάσιος Βασιάδης. Με 
συμμετοχή εκπροσώπων 
των Εθνικών Ιατρικών 
Συλλόγων ολόκληρης 
της Ευρωπαϊκής  Ένω-
σης, πραγματοποιήθηκε 
η Τακτική Συνδιάσκεψη 
των Ευρωπαϊκών Ιατρι-
κών Συλλόγων (CEOM) 
στη Τιμισοάρα Ρουμανί-

ας. 

ΟΠανελλήνιος Ιατρικός Σύλλο-
γος εκπροσωπήθηκε στην Συνδι-
άσκεψη από τους Αναστάσιο Βα-
σιάδη, ΒλαδίμηροΠαναγιωτίδη και
ΜαρίληΠασακιώτου.

Ως γλώσσες της Συνόδου χρη-
σιμοποιήθηκαν, με ταυτόχρονοσύ-
στημα μετάφρασης,  η αγγλική, η
γαλλική και ηΡουμανική.Οι εργα-
σίες της Συνδιάσκεψηςπραγματο-
ποιήθηκαν στηνΜεγάληΑίθουσα
ΣυνεδριάσεωντουΔημαρχείουΤιμι-
σοάρας.

Κατά την έναρξη τηςΣυνδιάσκε-
ψης, τουςΕκπροσώπους καλωσό-
ρισε οΠρόεδρος  τουΕθνικού  Ια-

τρικούΣυλλόγουΡουμανίαςDr.G.
BORCEAN.

Την έναρξη των εργασιών της
Συνδιάσκεψης τίμησαν με τηνπα-
ρουσία τους οΔήμαρχος τηςΤιμι-
σοάρα κ.Μ.Ν. ROBU και ο Πρύ-
τανης της Ιατρικής Σχολής Pr. Dr.
M. RAICA, που απεύθυναν χαιρε-
τισμούς.

Ακολούθησεηεναρκτήριαομιλία
του Προέδρου της CEOM  Dr. J.
SANTOSο οποίοςπαρουσίασε τα
πεπραγμένα του Συμβουλίου  και
έθεσε προς έγκριση τα πρακτικά
της Συνδιάσκεψηςπουπραγματο-
ποιήθηκεστoΠαρίσι τονΔεκέμβριο
2017.

Ταπρακτικά εγκρίθηκανομόφω-
να.

ΣτηνΣυνδιάσκεψηπραγματοποι-
ήθηκαν κύκλοι εργασιών με θέμα-
τα την ψευδή πληροφόρηση  των
πολιτών για θέματα υγείας απόμή
ιατρούς, την βία κατά των Ιατρών,
την αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των
ιατρών,τηνιατρικηευθύνησεσχέση
μετηναμυντικη ιατρική, τηνεξέλιξη
τηςτηλεϊατρικής,τοννέοευρωπαϊκό
ιατρικό κανονισμό και τις σχέσεις
μεταξύιατρών-ασθενών.

Κατά την διάρκεια των κύκλων
εργασιών εγένοντο τεκμηριωμένες
παρεμβάσεις επί του συνόλου των
θεμάτων, εκ μέρους του επικεφα-
λήςτηςΕλληνικήςΑντιπροσωπείας
ΑναστάσιουΒασιάδη, ο οποίος και
ανάπτυξε το θέμα «ΑστικήΕυθύνη
τωνΙατρώνκαιΑμυντικήΙατρική».
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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
Πέμπτη 28-6-2018

13:30-17:30ΤΣΙΑΜΗ-
ΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ623310-22017

21:00-01:00 + διαν.
ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙΚΟΥΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

Καίριαυγειονομικάζητήματαστησύνοδο
τηςCEOMστηνΤιμισοάραΡουμανίας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια

στοκέντρομέχρι«Πα-

πάκια», 1ου ή 2ου ο-

ρόφου, με ασανσέρ,

που να χρίζει ανα-

καίνιση μέχρι 40.000

ευρώ.  Τηλ . :  6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαι-

νισμένη μονοκατοικία

80 τ.μ. μέσα σε οικό-

πεδο 114 τ.μ. στη Ν.

Νικομήδεια Βέροιας,

επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-

ΚWC, περιφραγμένο

και πολλά έξτρα. Τιμή

38.000 ευρώ. Τηλ.:

6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαεπίτηςοδούΕθν.

Αντιστάσεως, ρετιρέ,

60 τ.μ., με 2 δωμάτια,

σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.

Τηλ.:6974326873ώ-

ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε

οικόπεδο300τ.μ.Τιμή

ευκαιρίας 26.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45

τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης

Βέροιας,δίπλαστοΕπιμε-

λητήριο,μεπατάρι30τ.μ.,

αυτόνομηθέρμανσηκαι

θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20 στρεμμάτων, ποτι-

στικό, ΣΑΑΚΒέροιας,

περιοχήΝησίου.Τηλ.:

6976688462&23310

65745.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3.500 τ.μ. με ελιές

στον κόμβο Βέροιας.

Τιμή 11.500 ευρώ.

Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5στρ., στοΛουτρό

Ημαθίας,ποτιστικό,σε

καλή τιμή.Τηλ.: 6974

525454.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ,Γεωργια-
νοίπωλείταιοικόπεδο2

στρ.,σεπολύωραίαπε-

ριοχή,μόνο42.000ευ-

ρώ.Υπάρχειπερίφραξη

μετοίχοστομισό,ωραία

θέα,άφθονοπόσιμονε-

ρόκαιευφορότατοέδα-

φος.Τηλ.:6934662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοι-

κιάζεται γκαρσονιέρα,

διαμπερές,με λίγα κοι-

νόχρηστα.Τηλ.: 23310

24817.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
στούντιο ανακαινισμέ-

νο και επιπλωμένο, ο-

δόςΜεραρχίας10,1ος

όρ.,ατομικήθέρμανση.

Τηλ.: 6949 408554 &

6948726845.
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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.
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ΠΑΠΑΓΟΥ,Β. Ιωαννί-
δη10, ενοικιάζεται διαμέ-

ρισμαπερίπου80τ.μ.,2ο

όρ.,μεωρομετρητή.Τηλ.:

6945 049079 & 23310

22684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα40 τ.μ.,σαλοκουζίνα,

1 δωμάτιο, λουτρό, βερά-

ντα, πλήρως επιπλωμένη

και ειδική ανεξάρτητη

θέρμανση, κλιματιστι-

κό,ψυγείο,ηλ.κουζίνα,

πλυντήριορούχων,TV,

ΜάρκουΜπότσαρη15,

με μηδενικά κοινόχρη-

στα.Πληρ. τηλ.:23310

24939, 23750 81319,

6973015833.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
διαμέρισμα 65 τ.μ.,

στο κέντρο τηςΒέροι-

ας, Πάροδος Μ. Κα-

ρακωστή 1, στον α΄

όροφο, σαλόνι, κου-

ζίνα,W.C. με μπάνιο,

δωμάτιο, χωλ-διάδρο-

μος, μπαλκόνι. Τηλ.:

6976688462&23310

65745.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα55

τ.μ.,επιπλωμένη,πολυ-

τελούς κατασκευής σε

οικογενειακήοικοδομή,

2οςόρ.,1ΔΣΛΚ,W.C.,

αποθήκη,αποθήκηστο

υπόγειο,μεγάλαμπαλ-

κόνια, θέα.Τηλ.: 6992

760556&6974142507,

ελεύθεροαπό1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ ,

ενο ικ ιάζετα ι  κατά-

στημα 100 τ .μ .  με

υπόγ ε ι ο  μ ε  W.C .

Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέ-
ρα σε ξενοδοχείο της

Βέροιαςμε γνώσηβα-

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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σικώνΑγγλικών.Τηλ.:6948

457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγια ερ-
γασίαστην κουζίνα εστια-

τορίου (λάντζα και βοηθός

στιςσαλάτες).Μισθός ικα-

νοποιητικός. Τηλ.: 23310

88018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για βο-
ηθόςλογιστήσεεταιρίαμε

γνώσηπρογραμμάτωνPC

καιΓερμανικών.Τηλ.:6986

782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
delivery με δικό του μη-

χανάκι για το ψητοπω-

λείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτο-
μο για Καφέ-Ζαχαροπλα-

στείοστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςστοτηλ.:2331025700.

Αποστολήβιογραφικώνστο

dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασία στο ψητοπωλείο

«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΛογιστής/Λο-
γίστριαμετουλάχιστον5ε-

τήπροϋπηρεσίασεδιπλο-

γραφικά βιβλία και με κα-

τηγορίαάδειαςΑήΒαπό

Βιομηχανική Επιχείρηση

στη Νάουσα. Αποστολή

στο e-mail: anatamark@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως
σερβιτόραγιαπρωινή-απο-

γευματινήεργασίασεκαφε-

νειο-σπορτκαφέ,στηνΠερι-

κλέους11στηΒέροια,περι-

οχήπαλαιάςΜητρόπολης.

Τηλ.:2331505125.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ζητείταιάνδραςή
γυναίκαηλικίας25-40ετών

γιαναεργαστείωςυπάλλη-

λος γραφείου. Προϋποθέ-

σεις (μεταφορικόμέσο,Αγ-

γλικά, χρήσηυπολογιστή).

Ώρες επικοινωνίαςΔευτέ-

ρα-Παρασκευήαπό19.00-

21.00. Τηλ. επικοινωνίας:

6984646358.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπιαΓη
με έδρα την Αλεξάνδρεια

αναζητά για το υποκατά-

στημα τηςστοΔιαβατο γε-

οπονοή τεχνολογο γεοπο-

νογια εργασίαμε εμπειρία

στην διαχείριση αγροτικών

προϊόντων και την συντή-

ρηση τουςσεψυγεία. Τηλ:

2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με

όρεξη,υπομονήκαιαγάπη,

αναλαμβάνειτηφύλαξηκαι

τη δημιουργικήαπασχόλη-

σητωνπαιδιώνσαςκαθώς

και την ανάπτυξη των δε-

ξιοτήτων τους.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6973674030.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει ερ-
γασία καθαρισμούσπιτιών

καθώς φροντίδα μικρών

παιδιών και ηλικιωμένων.

Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώ-
σεις και κηπουρικής ζητά

ανάλογη εργασία. Τηλ.:

6974599047.

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
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ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύλαξη
καιπεριποίησηηλικιωμένωνσε

24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-

φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4

καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,

τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψε-

ων,ντουλάπαμεκλειδαριά(κε-

ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),

καναπέδες, όλα σε άριστη κα-

τάσταση. Τηλ.: 23310 21210,

Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σα-
λόνι, τραπεζαρία, μπουφές,

κρεβατοκάμαρα με στρώμα α-

νατομικό, ψυγειοκαταψύκτης

και πλυντήριο ρούχων, τιμή

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,μ
45000€ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταα-
σφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

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.

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

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

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

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

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

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

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

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.
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όλα μαζί 3.000 ευρώ, ε-

λαφρώς μεταχειρισμένα.

Τηλ.:6970019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  έ π ι -

πλα σε άριστη κατάστα-

ση σε εκπληκτική τιμή:

-Τραπεζαρία με έξι (6)

καρέκλες, από ξύλο ο-

ξ ι ά ς ,  χρώμα  κ ερασ ι ,

τιμή 260 ευρώ. -Τριθέ-

σιος και διθέσιος κανα-

πές χώμα μωβ τμή 150

ευρώ.  -Κρεβάτ ι  μονό

με το στρώμα. Τιμή ευ-

καιρίας για όλα 400 ευ-

ρώ. Πληρ. τηλ. :  6973

777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕσε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκ ια προστατευτ ικά,

σχεδόν αχρησιμοποίητο.

Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευ-

ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70

ετών ζητά γνωριμίαμε κυ-

ρίααπό55έως65ετώνγια

σοβαρήσχέση.Τηλ.: 6989

007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζη-
τάεικυρίαμεσκοπότογά-

μο, χωρίς υποχρεώσεις.

Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ

σοβαρήσχέση.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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

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-
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CMYK

P Ρε μή-
πως στα ‘ψι-
λά’ της υπο-
γραφής των 
Π ρ ε σ π ώ ν 
δώσαμε και 
καλοκαίρι;...

P Θα 
βρέχει όλο το 
καλοκαίρι. Φά-
τε!

P Σαν το 
Μπάνσκο δεν 
έχει!

P Φάγα-

με όλη τη σύνταξη της γιαγιάς στα 
σολάριουμ και τώρα βγαίνουμε με 
πανωφόρια. Δεν ήταν δίκαιο, αλλά 
έγινε πράξη.

P Να θυμηθώ σήμερα κα-
λού κακού να βάλω πετρέλαιο.

P Φέτος σε κάθε αγορά 
στρώματος θαλάσσης δώρο μία 
κουβέρτα κριλόρ.

P Διότι το μόνο πικέ που 
είναι χρήσιμο αυτή την εποχή 
είναι ο Πικέ.

P Να δείτε που την άλλη ε-
βδομάδα από κεκτημένη ταχύτητα 

θα ανοίξουν και τα σχολεία.

P Και της είπα: μην ξε-
στολίζεις. Άντε τώρα ξανά α-
πό την αρχή χριστουγεννιά-
τικο δέντρο.

P Την άλλη εβδομάδα η 
αγάπη έχει γενέθλια. Κλεί-
νει τα 32 όπως πάντα.

P Ο Καμένος θέλει 
πίσω την έδρα. Θα πάρει 
ό,τι κι εμείς που θέλουμε 
πίσω την ελευθερία μας.

P Με τζετ πήγε Λον-
δίνο ο Αλέξης. Κι εμείς ού-
τε με το πλοίο της αγάπης.

P Για να καταλάβω, 
οι φορολογικές δηλώ-
σεις πήραν παράταση ή 
επιμήκυνση;

P Έχει πάντως να 
πέσει πολύ γέλιο φέτος με 
το VAR στην Ελλάδα.

P Ταμάμ για βίντεο 
διαιτητή είμαστε εμείς οι 
ποδοσφαιρικά απαρχαι-

ωμένοι.

P VARάτε με κι ας κλαίω!

P Δικαιοσύνη και ποδό-
σφαιρο δεν συμβαδίζουν κου-
μπάρε. Ειδικά στην Ελλάδα.

P Να δείτε που θα ξεκινήσει 
το VAR και μετά θα αφήσουν το 
πλεονέκτημα.

P O Λαζαρίδης στήριξε την 
κυβέρνηση στην πρόταση μομ-
φής, ωστόσο παραιτήθηκε από 
τους ΑΝΕΛ επειδή διαφωνεί για 
το σκοπιανό. 
Μόλις διαβά -
σατε το νέο σύ-
ντομο ποντιακό 
ανέκδοτο.

P Το που-
λόβερ των ΑΝΕΛ 
ξηλώνεται. Και 
έχει πιάσει ένα 
ψοφόκρυο...

P Νέες 
πλημμύρες στη 
Μάντρα αφού 
δεν έγιναν τα 
έργα εξαιτίας 
της γραφειο -
κρατίας .  Της 
μόνιμης κακο-
καιρίας.

P Και συμ-
βουλές γάμου:

Αν τελικά πα-

ντρευτείς…
–25 χρόνων, να πάρεις μια Ρω-

σίδα, κάνει καλό κρεβάτι!
–30 χρόνων, να πάρεις μια Γερ-

μανίδα, θα σου εκπαιδεύσει άριστα 
τα παιδιά σου!

–40 χρόνων, να πάρεις μια Αγ-
γλίδα, είναι μια κυρία, δεν θα σε 
φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση!

–50 χρόνων, να πάρεις μια Αμε-
ρικάνα, είναι πολύ καλή όταν ταξι-
δεύεις!

–Μετά τα 60, να πάρεις μια Ελ-
ληνίδα. Κάνει τα καλύτερα μνημό-
συνα!

K.Π.
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