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Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
για ασφάλεια

των συναλλαγών
  Προς θετική κατεύθυνση η ανακοίνωση του υπουργείου 
Οικονομικών για υποχρεωτική εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τήρησης βιβλίων από το 
2020. Σε μια εποχή που τα πάντα πλέον είναι υπό την 
«ηλεκτρονική διαφάνεια» ποιος ο λόγος να κρυβόμαστε 
πίσω από τεφτέρια και χαρτούρα; Τα λογιστικά πρέπει 
να απλοποιηθούν έτσι ώστε και ο επαγγελματίας να 
μην είναι χαμένος μέσα σε στοίβες δελτίων αποστολής, 
τιμολογίων και πάσης φύσεως παραστατικών.  Ο 
πιθανός έλεγχος από αρμόδια ελεγκτικά όργανα να 
μην τον βρίσκει εκτεθειμένο όχι για ουσιαστικούς 
λόγους, αλλά γιατί δεν βρίσκει ένα παραστατικό προ 
ετών ή γιατί δεν το καταχώρησε ο συναλλασσόμενος. 
Αυτός είναι εξάλλου και ο εφιάλτης των λογιστών 
τις τελευταίες εβδομάδες, αφού με την ηλεκτρονική 
διασταύρωση στοιχείων συγκεντρωτικών καταστάσεων, 
έχουν βρεθεί πολλά λάθη, μη καταχωρίσεις που 
σπεύδουν να διορθώσουν για να αποφευχθούν τα 
πρόστιμα. Επομένως τέτοια μέτρα, όπως η ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, στους σωστούς επαγγελματίες μόνο καλές 
υπηρεσίες θα προσφέρει και θα τους προφυλάσσουν 
από αμελείς συναλλασσόμενους. 
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Μαρίας νεομ.

Εθελοντέςμετηνστήριξη
τουΔήμουΒέροιας

καθάρισανπαραποτάμια
περιοχήτουΑλιάκμονα

ΗΔ/νσηΠεριβάλλοντος - Καθαριότητας -ΠολιτικήςΠρο-
στασίας τουΔήμουΒέροιας σταπλαίσια της ημέρας « Let’s
do itGreece »,πραγματοποίησε από τις 10.00 τοπρωί της
Κυριακής 29Απριλίου 2018, προγραμματισμένο καθαρισμό
σε τμήμα  τηςπαραποτάμιαςπεριοχής τουΑλιάκμονακαι  υ-
ποστήριξε τις εθελοντικές οργανώσεις με εξοπλισμό και  την
απομάκρυνσητωναπορριμμάτων.

«Είναι σημαντικό να διατηρούμε τους κοινοχρήστους χώ-
ρους καθαρούςπροστατεύοντας τουςαπόβανδαλισμούς και
κάθεείδουςκαταστροφές.Όλοιμαζίμπορούμενακάνουμετο
σήμερα καλύτερο». αναφέρει σε ανακοίνωσή του οαρμόδιος
αντιδήμαρχοςΒασίληςΠαπαδόπουλος.

Μεεπαγγελματίεςτης
αγροτικήςοικονομίας
στηFreskonηΦρόσω

Καρασαρλίδου
Τιςπροοπτικές τηςαγοράς, τιςαποζημιώσειςαπό

τιςπερσινές ζημιέςστηροδακινοπαραγωγή και άλλα
θέματαπουσυζητήθηκανπρόσφατα κατάσυνάντησή
της με τον υπουργόΑγροτικήςΑνάπτυξης Βαγγέλη
Αποστόλου, βρέθηκανστο επίκεντρο τωνσυνομιλιών
τηςΦρόσωςΚαρασαρλίδουμεαγρότες,συνεταιριστές
και ιδιώτες στην έκθεση Freskon. Στην φωτογραφία
η βουλευτίνα Ημαθίας από την επίσκεψή της στο
περίπτερο τουσυνεταιρισμούΜέσηςμε τονπρόεδρο
ΙορδάνηΚυρατλίδη.

ΣτηνΗμαθία και εκεί που χτυπούσε η «καρδιά της
Ημαθίας»βρέθηκε τοπερασμένοΣάββατοοπρόεδρος
τηςΔΗΜΑΡκαιμέλοςτουΠολιτικούΣυμβουλίουτουΚι-
νήματοςΑλλαγήςΘανάσηςΘεοχαρόπουλος.

Απότημία,βρέθηκεστηνΗμαθία,γιαταεγκαίνιατων
νέωνδομώντης«ΠρωτοβουλίαςγιατοΠαιδί»,σεΒέ-
ροιακαιΒεργίνα.Νωρίτερα,είχεβρεθείεκείπουχτυπού-
σε η «καρδιά τηςΗμαθίας», στην 4ηΈκθεσηΦρούτων
καιΛαχανικώνFRESKON,στιςεγκαταστάσειςτηςΔΕΘ.

Στα εγκαίνια των δομών της «Πρωτοβουλίας» έκανε
χαιρετισμό και αναφέρθηκεστο μεγάλο κοινωνικό έργο
που επιτελείται καιηαναφορά τουότι «τοπαιδίπρέπει
ναείναιπροτεραιότητα,μακριάαπόκάθεείδουςδιακρί-
σεις»απέσπασετοπιοθερμόχειροκρότημα.

ΣτηνFRESKON, όπου ηπαραγωγική, μεταποιητική

καιεξαγωγική«ψυχή»τηςΗμαθίαςσυμμετείχεμεπολλά
περίπτερα,οΘανάσηςΘεοχαρόπουλοςείχεουσιαστικές
συναντήσεις,σεεγκάρδιοκλίμακαιεπιβεβαιώθηκεγιαα-
κόμημίαφοράηάριστησυνεργασίαπουέχειαναπτυχθεί
μεόλουςτουςεμπλεκόμενουςφορείςστηναγροτικήπα-
ραγωγήκαιδιακίνησηαπότηνΗμαθία.Συνεργασίαπου
εδραιώθηκεαπότηνθητείατουΘανάσηΘεοχαρόπουλου
στηνΕιδική ΓραμματείαΚοινοτικώνΠόρων τουΥπ.Α-
γροτικήςΑνάπτυξης,αλλάκαιλόγωτηςιδιότητάςτουως
γεωπόνου, καθώς έχει συνεργαστεί επαγγελματικά με
τουςπερισσότερουςεξαυτών.

Μελίγαλόγια,αγροτικήοικονομίακαικοινωνικήπολι-
τικήστοεπίκεντρο,μεσημείοαναφοράςτηνΗμαθίακαι
τουςανθρώπουςτης!

ΒραβευμένοιΑμερικάνοιtouroperators
σεΒεργίνακαιΒέροια

Αμερικανούς και Κα-
ναδούς Tour Operators
είχε την ευκαιρία να φιλο-
ξενήσει η Αντιδημαρχία
Τουρισμού τουΔήμου Βέ-
ροιας, την Παρασκευή 27
Απριλίου 2018, στο πλαί-
σιο ταξιδιού εξοικείωσης.
Επρόκειτο για εκπροσώ-
πους 4 οργανισμών οι ο-
ποίοι έχουν βραβευτεί από
το Luxury Travel Advisor
Magazine με το βραβείο
«Award of Excellence»ως
«Best FIT Operator» για
πέμπτησυνεχόμενηχρονιά
καθώς και με το βραβείο
«World’sBestAwards2016
Travel+Leisure».

Οι τουριστικοί πράκτο-
ρες επισκέφτηκαν τη Βερ-
γίνα και την πόλη της Βέ-
ροιαςγιαναγνωρίσουνδια
ζώσηςτοτουριστικόπροϊόν
της περιοχής, έπειτα από
πρωτοβουλία τουΟργανι-
σμού Τουριστικής Προβο-
λήςκαιΜάρκετινγκτουΝομούΘεσσαλονίκηςκαισεσυνεργασίαμετηνΑντιδημαρχίαΤουρισμούτουΔήμουΒέροιας.Το
ΜουσείοτωνΒασιλικώνΤάφωντηςΒεργίναςθεωρήθηκεωςένααπότακορυφαίατηςΕλλάδαςενώηπόλητηςΒέροιας
μετηνΕβραϊκήκληρονομιάκαιτοΒήματουΑποστόλουΠαύλουεπιλέχτηκεμεγνώμονατοεξαιρετικόενδιαφέρονπου
παρουσιάζειγιατουςΑμερικανούςκαιΚαναδούςεπισκέπτες.

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος στην Ημαθία
και εκεί που… χτυπούσε η «καρδιά» της

Παράταση από το υπουργείο έως 15 Ιουνίου
για δηλώσεις ΟΣΔΕ

Τηνπαράταση της τελικής ημερομηνίας υποβολής τηςΕνιαίαςΑίτησηςΕνίσχυσης έως την 15 Ιουνίου υποστήριξε
στηνΕυρωπαϊκήΈνωσητουπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξης,προκειμένουναδιευκολυνθούνοιΈλληνεςαγρότεςγιατην
ομαλήυποβολήτωνδηλώσεων.Σύμφωναμεεκτιμήσειςοιμισοίκαιπαραπάνωαγρότεςδενέχουνυποβάλλειτιςδηλώ-
σειςτουςστιςπύλεςενεργοποίησηςτωνδικαιωμάτων.
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Εγκαινιάστηκαν οι νέες δομές της 
«Πρωτοβουλίας για το Παιδί» σε Βέροια και Βεργίνα

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί εγκαινίασε το Σάββατο 28 Απριλίου 
2018 τη νέα στέγη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας και 
τη νέα «Πτέρυγα Αθανασίου Λασκαρίδη – Εύης Λαζού» του Σπιτιού της 
Βεργίνας.

Στην πρώτη εκδήλωση παραβρέθηκαν η Αναπληρωτής Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, ο Πρόεδρος 
της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, οι Βουλευτές Ημαθίας Φρό-
σω Καρασαρλίδου, Χρήστος Αντωνίου και Γιώργος Ουρσουζίδης, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος 
Βεροίας Κώστας Βοριαζίδης, ο Στρατηγός-Διοικητής της 1ης Μεραρ-
χίας Πέτρος Δεμέστιχας, ο Διοικητής της Σχολής μετεκπαίδευσης Β. 
Ελλάδος της ΕΛΑΣ Αστυν. Διευθυντής Διονύσης Κούγκας, εκπρόσω-
ποι του Αστυν. Διευθυντή Ημαθίας και του Διοικητή της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Βεροίας, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βεροίας, οι Περιφε-
ρειακοί Σύμβουλοι Νίκη Καρατζιούλα και Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, ο 
Αντιδήμαρχος Κοινων. Πολιτικής του Δήμου Βεροίας Θεόφιλος Κορω-
νάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου  Πέτρος Τσαπαρόπου-
λος, ο Πρόεδρος της ΚΕΠΑ Λεωνίδας Ακριβόπουλος, οι τ. Δήμαρχοι 
Ανδρέας Βλαζάκης και Χαρά Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, ο Επιμε-
λητής Ανηλίκων Κώστας Μίζας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος 
Χατζηαθανασίου, Πρόεδροι τοπικών Σωματείων, οι «Αστυνομικοί της 
γειτονιάς», εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων,  φίλοι και 
εθελοντές του Οργανισμού.

Παραβρέθηκαν επίσης εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
οι κυρίες Ιωάννα Κιοσσέ και Αρίστη Σταθακοπούλου, εκ μέρους της 
«ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ» της Ένωσης Ελλήνων  Εφοπλιστών ο εκτελεστικός 
σύμβουλος Αθανάσιος Μπούσιος, η κυρία Εύη Λαζού εκπροσωπώ-
ντας  και το Ίδρυμα Λασκαρίδη, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Δημητρίου 
και Μπλανς Λαμπροπούλου κυρία Ξένη Λαμπροπούλου, εκ μέρους 
του Hyatt η κυρία Μπινιάρη, εκ μέρους της εταιρείας Bright ο Γιώργος 
Βασιλείου και ο κύριος Γεράσιμος Καλλιγάς.

Την τελετή του αγιασμού τέλεσε ο Αρχιμ. Μητροφάνης Τουτζιαρά-
κης, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Μητροπολίτη Βεροίας, ενώ για το 
έργο της «Πρωτοβουλίας» μίλησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Τέλης Σιδηρό-
πουλος. Χαιρετισμό έκαναν ο Δήμαρχος Βέροιας, ο αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, οι τρεις βουλευτές Ημαθίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και η  Αναπληρωτής Υπουργός Θεανώ Φωτίου. Η κυρία Υπουρ-
γός υπογράμμισε τη σημασία της προώθησης της  Αναδοχής ως λύσης 
στο πρόβλημα της αποσυμφόρησης των Ιδρυμάτων και εξήρε την προ-
σπάθεια που γίνεται από την Πρωτοβουλία για το Παιδί με Δομές εννα-

λακτικής φροντίδας, όπως είναι το Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας της Βέροιας, προτρέποντας σε στενότερη 
συνεργασία Δήμου και κοινωνικών οργανώσεων. Στο 
ίδιο κλίμα κινήθηκαν οι χαιρετισμοί και των υπολοίπων 
εκπροσώπων των θεσμών.

Ο Πρόεδρος  της Πρωτοβουλίας εξήγησε τη φιλο-
σοφία και στόχευση της λειτουργίας του Κέντρου, που 
είναι η χρήση σύγχρονων μέσων στην ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη παιδιών σε κίνδυνο, προκειμένου αυτά να 
μην απομακρυνθούν από την οικογένεια και να γίνουν 
ανεξάρτητοι και ακέραιοι άνθρωποι.

Ακολούθως απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις 
στους χορηγούς που βοήθησαν στη δημιουργία του 
νέου Κέντρου: στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που ανα-
κηρύχθηκε «Μεγάλος Ευεργέτης» της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί, στην «ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ» που ανακηρύχθηκε 
«Μεγάλος Δωρητής», στο Ίδρυμα Λαμπροπούλου, 
στην Association “Femmes d’ Europe” από τις Βρυξέλ-
λες, στον Γεράσιμο Καλλιγά, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, 
την εταιρεία Bright, «τα ελληνικά Market», την LIDL και 
την εταιρεία Saint Gobain, ενώ έγινε μνεία στους υπόλοιπους χορηγούς 
(Εθνική Τράπεζα, «Βιοηλιακή-Ενεργειακή, Leroy Merlin, ΟΡΙΕΝΤΟ, Art 
Brasil, επιχείρηση Πασβαντίδη κ.α).

Η εκδήλωση έκλεισε με την υπογραφή της κορδέλας των εγκαινίων 
από τους παραβρισκόμενους.

Στη Βεργίνα, την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Βεροίας και ο 
περιφερειακός σύμβουλος κ. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης. Ο Πρόεδρος 
της Πρωτοβουλίας τόνισε τη σημασία που έχει  για την ολοκληρωμένη 
λειτουργία της όλης Δομής η νέα πτέρυγα για εφήβους και αναφέρθηκε 
στην αντιϊδρυματική-οικογενειακή λειτουργία του Σπιτιού, ένα έργο που 
οφείλεται στη γενναιοδωρία του ζεύγους Αθανασίου Λασκαρίδη-Εύης 
Λαζού  του Ιδρύματος Λασκαρίδη, αλλά και άλλων, μικρότερων χορη-
γών.

Ακολούθως απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στην κυρία Μαρία 
Γιδαράκου (φυτεύσεις), στις εταιρείες Palaplast (σύστημα άρδευσης), 
Hellasod (γκαζόν), Παρκοτεχνική (παιδική χαρά), στον Χάρη Αναστασί-
ου εκ μέρους του Συλλόγου «Βενιαμίν», στον κύριο Γιώργο Βασιλείου 
(εκ μέρους της εταιρείας Bright), στην κυρία Μπινιάρη (εκ μέρους του 
Hyatt).

Τέλος στους βασικούς δωρητές Αθανάσιο Λασκαρίδη και Εύη 

Λαζού απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση του «Μεγάλου Δωρητή», ενώ 
η νέα Δομή ονομάστηκε «Το Σπίτι της Βεργίνας-πτέρυγα Αθανασίου 
Λασκαρίδη-Εύης Λαζού».

Η κυρία Εύη Λαζού στην ομιλία της αναφέρθηκε με κολακευτικά 
λόγια στο έργο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, την οποία το Ίδρυμα 
Λασκαρίδη θεωρεί στρατηγικό συνεργάτη. 

Μετά την κοπή της κορδέλας των εγκαινίων από την Δωρήτρια κ. 
Λαζού, ακολούθησε δεξίωση υπό τους ήχους του μουσικού προγράμ-
ματος που επιμελήθηκε η Νεφέλη Μπραβάκη και το συγκρότημά της.

Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχα-
ριστεί θερμά:

-Όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τα εγκαίνια των νέων 
Δομών και εγκαταστάσεων και επιβεβαίωσαν τη στήριξη στο έργο του 
Οργανισμού.

-Την Νεφέλη Μπραβάκη και το γυναικείο μουσικό συγκρότημα  
Filippos Glee.

-Όλους όσοι συνέδραμαν στην επιτυχία της δεξίωσης.
-Τις εθελόντριες του Συλλόγου.
-Τον Πολιτιστικό Σύλλογος «Αιγές»  της Βεργίνας για την πολύπλευ-

ρη υποστήριξη.
Nίκος Βουδούρης

Ενόψει της επόμενης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας με θέμα  τις αυτοδιοικητικές εκλογές 

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο για τις κυριότερες αλλαγές
Την Παρασκευή σε εκδήλωση στην αίθουσα του δημοτικού 

συμβουλίου θα τιμηθεί ο Ανδρέας Βλαζάκης
Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 

Βέροιας για το θέμα του νομοσχεδίου 
«Κλεισθένης Ι» θα πραγματοποιηθεί 
την ερχόμενη Δευτέρα, στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης του υπουργείου Εσωτε-
ρικών για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. 
Για το θέμα ενημέρωσε στη χθεσινή 
συνεδρίαση ο δήμαρχος Κώστας Βορ-
γιαζίδης, περιγράφοντας τις κυριότερες 
αλλαγές (απλή αναλογική, ποσόστωση 
φύλου 40% από 30%, αριθμό υποψη-
φίων μάξιμουμ ίσο με τον αριθμό των 
εδρών +10%, που σημαίνει στο κεντρι-
κό ψηφοδέλτιο θα προβλέπονται μά-

ξιμουμ 48 υποψήφιοι σύμβουλοι κ.ά.).
Η απόφαση των δημοτικών συμ-

βουλίων θα κατατεθεί στην ΠΕΔ τη με-
θεπόμενη Τετάρτη και δύο μέρες μετά 
στην έκτακτη γ.σ. της ΠΕΔ.

Την Παρασκευή 4 Μαϊου θα πραγ-
ματοποιηθούν οι επετειακές πανηγυρι-
κές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από 
την ίδρυση του δήμου Βέροιας. Ο δή-
μαρχος ενημέρωσε στη χθεσινή συνε-
δρίαση για τη συμμετοχή στις εκδηλώ-
σεις των οκτώ δήμων που ιδρύθηκαν 
την ίδια ημερομηνία, με αντιπροσωπεί-

ες τους και παρουσίαση των 
δήμων τους, σε εκδήλωση 
στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου, στις 11 το πρωί. 
Στη διάρκεια της εκδήλωσης 
θα τιμηθεί ο Ανδρέας Βλαζά-
κης ως ο παλαιότερος εν ζωή 
δήμαρχος Βέροιας. Το βρά-
δυ της ίδιας μέρας έχει προ-
γραμματιστεί συναυλία με 
τον Θάνο Μικρούτσικο (που 
θα τιμηθεί ως επίτιμος δημό-
της) και τον Χρήστο Θηβαίο.
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Ευχαριστήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φι-

λοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαρι-
στούν για την ευγενική τους προσφορά:

1) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τα 120 ΕΥΡΩ για 
τις ανάγκες του συσσιτίου.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, 
υπέρ υγείας.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη του συζύγου της.

4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 30 ΕΥΡΩ, 

υπέρ υγείας.
5) Τον κ. Ντασταμάνη Αθανάσιο για τη δωρεά 

των 20 ΕΥΡΩ, υπέρ προσφιλών νεκρών.
6) Την οικ. Γρηγορίου Κοτσίδη, για ένα γεύμα 

στη μνήμη των γονέων τους Αλεξάνδρας και Βασι-
λείου Κοτσίδη.7) Ανώνυμη κυρία για τις εβδομήντα 
πέντε μερίδες κρέας, κριθαράκι, λάδι, τυρί, σάλτσες 
κ.τ.λ για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη του συζύγου 
της.8) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.

9) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα τσουβαλάκια 
πατάτες.10) Τους Γ.Κουκουτέγο- Σ. Γκόσκινο, για το 
ένα μεγάλο δοχείο τυρί.

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ - AVENGERS: 
INFINITY WAR

Extra προβολή την Τετάρτη 
25/4  στις : 22.00

Προβολές:  Καθημερινά στις 
19.00 και 22.00   

Σε 3D προβολή μόνο την Πα-
ρασκευή 27/4 στις 22.00 και το 
Σάββατο 28/4 στις 19.00

Οι Εκδικητές της Marvel επιστρέφουν 
στην πιο θανατηφόρα αναμέτρηση όλων των 
εποχών

Πρωταγωνιστούν οι: Ρόμπερτ Ντάουνι 
Τζ., Κρις Έβανς, Μαρκ Ράφαλο, Σκάρλετ Γιό-
χανσον, Κρις Χέμσγουορθ, Τομ Χίντλστον, Ά-
ντονι Μακί, Πολ Μπέτανι, Ελίζαμπεθ Όλσον, 
Τζέρεμι Ρένερ, Τσάντγουικ Μπόσμαν, Σεμπά-
στιαν Σταν, Ντον Τσιντλ, Κρις Πρατ, Ντέιβ 
Μπαουτίστα, Ζόι Σαλντάνα, Πομ Κλέμεντιφ, 
Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μπένεντικτ Γου-
όνγκ, Σον Γκαν, Τομ Χόλνατ, Τζος Μπρόλιν 
και Πολ Ραντ.

Σκηνοθεσία:  ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙ-

ΒΕΝ ΜακΦΙΛΙ

Ηθοποιοί: ΝΤΟΝ ΤΣΙΝΤΛ, ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛ-
ΤΡΟΟΥ, ΠΟΛ ΜΠΕΤΑΝΙ, ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΧΑΡΤ, 
ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, ΡΟ-
ΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΑΝΤΟΝΙ ΜΑΚΙ, 
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΤΖΕΡΕ-
ΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΚΡΙΣ ΠΡΑΤ, 
ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΜΠΕΝΙΣΙΟ 
ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΙ-
ΝΤΛΕΣΤΟΝ, ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ, ΤΟΜ 
ΧΟΛΑΝΤ, ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΛΑΝ, ΖΟΪ ΣΑΛΝΤΑΝΑ, 
ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, 
ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ

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»     25/4/18 - 2/5/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Παρουσίαση του βιβλίου του Μάριου 
Μαρκοβίτη «Όχι δεν είμαι 

εχθρός του λαού»
Η Πολιτιστική Εταιρεία Νάου-

σας «Αναστάσιος Μιχαήλ ο λόγι-
ος» και οι εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ  
παρουσιάζουν το  βιβλίο του κ  
Μάριου Μαρκοβίτη «Όχι δεν είμαι 
εχθρός του λαού», που κυκλο-
φόρησε πρόσφατα και που ανα-
φέρεται στη ζωή και τον τραγικό 
θάνατο στη Σοβιετική Ένωση του 
ναουσαίου Μάρκου Μαρκοβίτη 
στα χρόνια των σταλινικών διώξε-
ων της δεκαετίας του ‘30. 

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν 
και θα σχολιάσουν, μαζί με τον 
συγγραφέα, η κα. Δήμητρα Τζάκη-Μπεσλίκα, εκπαιδευτικός, ο κ. 
Σταύρος Τζίμας, δημοσιογράφος, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Πέτρος Παπασαραντόπουλος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαΐου και ώρα 7,30  μμ στην αίθουσα διαλέξεων «ΒΕΤ-
ΛΑΝΣ» του Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς»

«Ο δικός μας Παΐσιος» 
παρουσιάζεται 
στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη

Την Τετάρτη 2 Μαΐου παρουσιάζεται στη Βέροια το βιβλίο 
«Ο δικός μας Παΐσιος» των Αντώνη Μακατούνη και Κώστα 
Παππά, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πορφύρα».

Για το βιβλίο, εκτός από τους συγγραφείς, θα μιλήσει και ο 
δικηγόρος Χρήστος Αποστολίδης.

Η εκδήλωση θα γίνει στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας στις 
6.00 μ.μ. και τελεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Πολυτέκνων 
Ημαθίας.

Συνέντευξη Τύπου παρα-
χώρησαν το πρωί της Κυ-
ριακής 29 Απριλίου 2018 οι 
Πρόεδροι και οι Καλλιτεχνικοί 
Διευθυντές των «ΔΗΠΕΘΕ 
της Εγνατίας Οδού», πριν 
την εκδήλωση απονομών 
βραβείων και επαίνων της 
6ης Θεατρικής Άνοιξης Εφή-
βων Γυμνασίων και Λυκείων 
Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.

Η συνέντευξη τύπου 
πραγματοποιήθηκε στο ξε-
νοδοχείο «Εν Εάρι» και αφο-
ρούσε στη συνάντηση του 
Δικτύου «Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ της 
Εγνατίας Οδού». 

Στη συνέντευξη παραβρέθηκαν οι πρόεδροι 
των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Εγνατίας Οδού: Ιωαννίνων, 
Αλέκα Βακαλοπούλου, Καβάλας, κ. Κορίνα Πρασ-
σά- Χιώτη, Κοζάνης, κ. Θέμης Λιάκος, Κομοτηνής, 
κ. Σοφία Μενεσελίδου  Παρασκευή, Σερρών, κ. 
Δημήτρης Τσαλίκογλου, Κέρκυρας, κ. Στέφανος 
Κυπριώτης. 

Επίσης οι καλλιτεχνικοί διευθυντές, Ιωαννίνων, 
κ. Ελένη Δημοπούλου, Καβάλας, κ. Θοδωρής 

Γκόνης, Σερρών, κ.  Καλλιόπη Ευαγγελίδου, Κέρ-
κυρας, κ. Βαρβάρα Δούκα, ο καλλιτεχνικός σύμ-
βουλος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  Κοζάνης, κ. Λευτέρης Γιο-
βανίδης και ο Καλλιτεχνικός  Δ/ντής του  Κ.Θ.Β.Ε., 
κ. Γιάννης Αναστασάκης.

Λόγω υποχρεώσεων, η Υπουργός Πολιτισμού 
κ. Κονιόρδου δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, γι’ αυ-
τό το λόγο, διαβάστηκε επιστολή της.

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας  σε 
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας & Πιερίας διοργά-
νωσαν την 6η Θεατρική Άνοιξη Εφήβων Γυμνασί-
ων & Λυκείων Ημαθίας, Πιερίας και  Πέλλας από 
την Τετάρτη 26 έως και την Παρασκευή 28 Απρι-
λίου 2018 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών στη Βέροια. 

Η τελετή βραβεύσεων πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 29 Απριλίου 2018, ώρα 11.00π.μ. Στο 
τέλος της τελετής παρουσιάστηκε η παράσταση, 
που έλαβε το βραβείο καλύτερης παράστασης και 
ήταν «Ο Βιολιστής στη Στέγη» του Joseph Stein 
από το 5ο ΓΕΛ.

Τα σχολεία, που συμμετείχαν φέτος ήταν:
Αλεξάνδρειο 2ο Γυμνάσιο Βέροιας & 4ο ΓΕΛ 

Βέροιας, 2ο ΓΕΛ Βέροιας, 1ο Γυμνάσιο Αλεξάν-
δρειας, ΕΕΕΕΚ Βέροιας, 2ο ΓΕΛ Νάουσας, 5ο 
ΓΕΛ Βέροιας, ΕΕΕΕΚ Έδεσσας και ΓΕΛ Κοντα-
ριώτισσας,

Οι θεατρικές ομάδες αξιολογήθηκαν από τα μέ-
λη της κριτικής επιτροπής με κριτήρια την επιλογή 
του έργου, τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, την 
ενδυματολογία, τη μουσική επιμέλεια, την ηθο-
ποιία, τη γενική παρουσία, για να καταλήξουν στα 
παρακάτω βραβεία κι επαίνους: 

ΕΠΑΙΝΟΙ – ΒΡΑΒΕΙΑ 2018
Έπαινοι:
Σχολεία - συμμετέχοντες
•Έπαινος επιλογής έργου 2o ΓΕ.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ
«Εθνικότητά μου, το χρώμα του ανέμου»
2 μονόπρακτα του Ματέι Βίσνιεκ
• Έπαινος   χορογραφίας • Παπανώτα Δήμη-

τρα
2o ΓΕ.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ
«Εθνικότητά μου, το χρώμα του ανέμου»
2 μονόπρακτα του Ματέι Βίσνιεκ
•Ζουμπουλιά Τύπου – Ευγενία Μωυσίδου
5Ο ΓΕΛ Βέροιας
«Ο Βιολιστής στη Στέγη» του Joseph Stein
•Έπαινος πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας 

ΕΕΕΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Ο μικρός κάστορας και η ηχώ»
του Άμυ Μακ Ντόναλτ σε  διασκευή Μαρίας  

Ρουμελιώτη 
•Έπαινος μουσικής επιμέλειας•Γιάννης Μα-

ντρατζής
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ» 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ & 

4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Εκάβη» του Ευριπίδη
•Έπαινος ερμηνείας τραγουδιού • Ελένη Αρα-

βοπούλου

5Ο ΓΕΛ Βέροιας
«Ο Βιολιστής στη Στέγη» του Joseph Stein
•Έπαινος ενδυματολογίας •Σπυριδούλα Κοκό-

ση
1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας
«Το Φιόρο του Λεβάντε» του Γρηγορίου Ξενό-

πουλου
•Έπαινος σκηνογραφίας •Μαρία Ρουμελιώτη
ΕΕΕΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Ο μικρός κάστορας και η ηχώ»
του Άμυ Μακ Ντόναλτ σε  διασκευή Μαρίας  

Ρουμελιώτη
•Έπαινος Β’ ανδρικού ρόλου • Αλκιβιάδης Αξιώ-

της για το ρόλο του Ναχούμ
5Ο ΓΕΛ Βέροιας
«Ο Βιολιστής στη Στέγη» του Joseph Stein
•Γιώργος Σέφερ για το ρόλο του Πολυμίστορα
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ» 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ & 

4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Εκάβη» του Ευριπίδη
•Έπαινος Β’ γυναικείου ρόλου
•Δέσποινα Βουλτσινού για το ρόλο της Βιργι-

νίας
1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας
«Το Φιόρο του Λεβάντε» του Γρηγορίου Ξενό-

πουλου
•Φουρκιώτη Ζωή για το ρόλο της γειτόνισσας
ΓΕΛ Κονταριώτισσας
«Ρωμαίος και Ιουλιέτα  30 χρόνια μετά» των 

Σεραφείμ Σίλα και Αλέξανδρου Ντερπούλη
• Έπαινος Α’ ανδρικού ρόλου • 

Κωνσταντίνος Κουτσιάης για το ρόλο του Πάρη
ΓΕΛ Κονταριώτισσας
«Ρωμαίος και Ιουλιέτα  30 χρόνια μετά» των 

Σεραφείμ Σίλα και Αλέξανδρου Ντερπούλη
• Έπαινος Α’ γυναικείου ρόλου • 

Ειρήνη Αντάρα για το ρόλο της Γκόλντε
5Ο ΓΕΛ Βέροιας
«Ο Βιολιστής στη Στέγη» του Joseph Stein
Βραβείο σκηνοθεσίας •Χαρίκλεια Αξούριστου 
Ευσταθία Λιακοπούλου 
Αικατερίνη Τότσκα 
5Ο ΓΕΛ Βέροιας
«Ο Βιολιστής στη Στέγη» του Joseph Stein
Βραβείο 2ης καλύτερης παράστασης Ε Ε Ε Ε Κ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
«Ο μικρός κάστορας και η ηχώ»
του Άμυ Μακ Ντόναλτ σε  διασκευή Μαρίας  

Ρουμελιώτη
 Βραβείο καλύτερης παράστασης
5Ο ΓΕΛ Βέροιας
«Ο Βιολιστής στη Στέγη» του Joseph Stein

Τα «ΔΗΠΕΘΕ της Εγνατίας» 
συναντήθηκαν στη Βέροια

Έπαινοι και Βραβεία της 6ης  
Θεατρικής Άνοιξης Εφήβων 

Γυμνασίων & Λυκείων 
Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας



Στη δουλειά μηνών που έγινε από τη διοίκηση 
σε συνεργασία με υπηρεσιακούς του δήμου και 
του υπουργείου Εσωτερικών, στάθηκε στη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας της 
περασμένης Παρασκευής ο δήμαρχος Νίκος Κου-
τσογιάννης, με αποτέλεσμα «… ένα μέρος των 
οφειλόμενων προς τους εργαζόμενους της ΕΤΑ, 
ύψους 682.000 ευρώ, να μην βαρύνει τον δήμο 
και τους δημότες», όπως είπε.

«Όλοι οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν σήμερα 
ότι αυτά που τους είπα από την πρώτη μέρα έ-
χουν γίνει πράξη μέχρι κεραίας» συμπλήρωσε ο 
δήμαρχος.

«Χαιρετίζουμε την εξέλιξη, αλλά πρέπει να 
γίνει αναγνώριση και της βουλευτίνας Φρόσως 
Καρασαρλίδου» είπε στη συνέχεια ο κ. Καραμπα-
τζός.

«Οι λύσεις δόθηκαν από την κυβέρνηση. Και 
με τα χρήματα, και με το νομοσχέδιο για τους ερ-
γαζόμενους νωρίτερα. Πείτε και ένα ευχαριστώ...» 
συνέχισε ο κ. Ρίζος.

«Και των εργαζόμενων ήταν η προσπάθεια» 

είπε τελικά ο κ. Καρτσιούνης.
«Είμαι ευτυχής και ευγνώ-

μων σε όλες και όλους, στον 
βαθμό που συνεισέφεραν στην 
επίτευξη του στόχου» απάντησε 
ο κ. Κουτσογιάννης.

«Μακάρι να έχουμε την ίδια 
κατάληξη και στις άλλες επιχει-
ρήσεις, με τις εκκαθαρίσεις και 
τις αποδοχές των χρεών τους» 
ευχήθηκε ο κ. Λακηνάνος, ση-
μειώνοντας ότι έχουν διπλασια-
στεί τα χρέη στο ΙΚΑ επί των η-
μερών της σημερινής διοίκησης.

«Φυσικά θα αναλάβουμε τα 
χρέη, ζητώντας να περιοριστεί 
η απαίτηση στο πρωτογενές 
κεφάλαιο. Η εκκαθάριση του 
ΔΗΠΟΝ δεν τελείωσε από το 
2012. Συνεχίζουμε και ελπίζω 
ότι θα τακτοποιηθούν όλα…» 
απάντησε ο δήμαρχος, που μί-

λησε επίσης για κω-
λυσιεργία στο ΙΚΑ και 
στην εφορία.

«Εξαιτίας των ορ-
γανισμών καθυστερεί 
και η εκκαθάριση της ΕΤΑ, ωστόσο 
στην Αθήνα απέσπασα υπόσχεση του 
γ.γ. δημοσίων εσόδων κ. Πιτσιλή ότι 
θα προχωρήσει» απάντησε ο κ. Κου-
τσογιάννης.

 
Αιχμές για τον διαγωνισμό 

στα 3-5 Πηγάδια
Επίθεση εναντίον του δημοτικού 

συμβούλου Γιώργου Βασιλείου για τον 
διαγωνισμό των 3-5 Πηγαδιών έκανε 
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου της Παρασκευής ο δήμαρχος 
Νίκος Κουτσογιάννης. Αφού τόνισε ότι 
γίνονται όλες οι ενέργειες για να βγει 
σύντομα η επαναπροκήρυξη του δια-
γωνισμού, ο δήμαρχος μίλησε για ε-
νέργειες του συγκεκριμένου δημοτικού 
συμβούλου, που απαξιώνει τη λειτουρ-
γία του θεσμού και στρέφεται ευθέως 
κατά των συμφερόντων του δήμου και 
των δημοτών.

«Ζούμε μοναδικές στιγμές! Πρώτοι 
σηκώθηκαν να φύγουν επικαλούμε-
νοι κούραση στη 
συγκεκριμένη συ-

νεδρίαση, και ω του 
θαύματος ο κ. Βασι-
λείου δεν ενημερώ-
θηκε για την επόμε-
νη μέρα. Θλίβομαι 
για τη στάση του…» 
σημείωσε ο δήμαρ-
χος. Συνέχισε λέγο-
ντας ότι η συνεδρία-
ση είναι νόμιμη κατά 
την αποκεντρωμένη 
διοίκηση, η οποία 
όμως παρακάλεσε 
τον δήμο να ανακα-
λέσει την απόφαση 
και να λάβει νέα για 
να προστατεύσει τα 
συμφέροντα του δή-
μου, αφού είναι σχε-
δόν σίγουρο ότι θα 
ζημιωθεί η διαδικα-
σία στη συνέχεια, ό-
πως αναφέρεται στη 
σχετική επιστολή.

«Σεβόμαστε τον 
κόπο μας, τους εν-
διαφερόμενος και 
τους δημότες. Παρά 

τα εμπόδια που θέτουν στον δήμο ο κ. Βασιλείου, 
με την αγαστή υποστήριξη του επικεφαλής της 
παράταξής του, εμείς τους στόχους μας θα τους 
πετύχουμε. Προσωπικά ντρέπομαι για συμπε-
ριφορές όπως αυτή, που τις ανεχόμαστε και τις 
αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση» τόνισε ο 
κ. Κουτσογιάννης.

 
Η αντίδραση Βασιλείου

«Αισθάνομαι θαυμάσια, επιτέλεσα στο ακέραιο 
το καθήκον μου. Θα ήμουν δυστυχής αν άκουγα 
μια καλή κουβέντα από τον δήμαρχο. Τα γραπτά 
όμως μένουν με την αποκεντρωμένη. 
Δεν συνεχίζω άλλο. Δεν θα γίνεται αυτή 
η ιερή αίθουσα λαϊκό δικαστήριο. Επαί-
σχυντες κουβέντες και χαρακτηρισμούς 
δέχθηκα…» είπε και αποχώρησε από 
την αίθουσα.

«Επειδή τα γραπτά μένουν, όλα 
τα θέματα που έβαλε ο κ. Βασιλείου 
στην αποκεντρωμένη για τη συνεδρί-
αση απορρίφθηκαν…» απάντησε ο 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Γιάννης Παρθενόπουλος, διαβάζοντας 
τμήματα της επιστολής.

«Με θλίβει η πολιτική δειλία. Είναι απρεπές να 
αποχωρείς επειδή σου ασκήθηκε κριτική, δηλώ-
νοντας ότι είσαι ευτυχής για ένα τυπικό κώλυμα. 
Στον δε επίλογό του έκλεισε με απειλή εναντίον 
μου. Τον ευχαριστώ θερμά. Είναι εξαιρετική τιμή 
να με μέμφεται ο άνθρωπος που δήλωσε εδώ 
μέσα ότι δεν απέδιδε τα έσοδα του κολυμβητη-
ρίου στο Ζερβοχώρι γιατί τα έδινε σε εθελοντές. 
Αυτός είναι ο άνθρωπος που υπερασπίζεται τη 
νομιμότητα…» απάντησε κλείνοντας το θέμα ο 
δήμαρχος.
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Ευχαριστήριο
Αισθανόμαστε την ανάγκη 

να ευχαριστήσουμε όλους ό-
σοι μας συμπαραστάθηκαν 
στο θάνατο του πολυαγαπη-
μένου μας γιου, αδελφού και 
θείου ΘΕΟΦΙΛΟΥ Κ. ΚΕΣΙΔΗ.

Η οικογένειά του

Ανοιχτή Γενική 
Συνέλευση του ΤΟΒ

Ο Τουριστικός Ό-
μιλος Βέροιας συνεχί-
ζοντας την πρακτική 
των ανοιχτών διαδι-
κασιών, απευθύνει 
κάλεσμα σε όλα τα 
εγγεγραμμένα μέλη 
του, αλλά και σε ό-
λους τους συμπολίτες 
μας που επιθυμούν 
να ενισχύσουν τις 
δράσεις του Ομίλου 
μας. Έτσι, μετά την 
πρωτοφανή επιτυχία 
των δράσεων για τις Ανθισμένες Ροδακινιές και εν όψει του 
3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου (15-17 Ιουνίου 2017) σας περιμέ-
νουμε την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00 στο παρα-
δοσιακό καφέ «Σερεμέτα». Ελάτε στην ομάδα του ΤΟΒ για 
να βάλουμε όλοι μαζί ένα λιθαράκι στην Τουριστική Ανάπτυξη 
και προβολή της πανέμορφης πόλης μας! 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2018  

Νίκος Κουτσογιάννης: Δεν θα βαρύνει 
τους δημότες το μεγαλύτερο μέρος 

των οφειλών στους εργαζoμένους της ΕΤΑ
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Ανακοίνωση 
του 

Γηροκομείου 
Βέροιας

Στα πλαίσια της 
κοινωνικής προσφο-
ράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους 
συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα περίθαλ-
ψης των οικείων υπε-
ρηλίκων τους και θέ-
λουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμ-
βάνει να φιλοξενήσει 
και να περιθάλψει  αυ-
τούς τους ανθρώπους 
για όσο χρονικό διά-
στημα χρειάζονται.

Τηλ.Επικοινωνίας 
23310 24891.

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.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

Την Τρίτη 1 Μαΐου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βερ-
γίνας επί τη εορτή της Οσίας Ματρώνας 
εκ Ρωσίας.

Την Τετάρτη 2 Μαΐου το απόγευμα θα 
λάβει μέρος στον Πανηγυρικό Εσπερινό 
επί τη εορτή του Οσίου Λουκά του εν 
Στειρίω στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και 
Λεβαδείας.

Την Πέμπτη 3 Μαΐου το πρωί θα λάβει 
μέρος στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
επί τη εορτή του Οσίου Λουκά του εν 
Στειρίω στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και 
Λεβαδείας.

Το Σάββατο 5 Μαΐου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης στο 
Αγγελοχώρι.

Το Σάββατο 5 Μαΐου το απόγευμα θα 
λάβει μέρος στον Πανηγυρικό Εσπερινό 
επί τη εορτή της Οσίας Σοφίας της εν 
Κλεισούρα στην Ιερά Μονή Γενεσίου της 
Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς.

Την Κυριακή 6 Μαΐου το πρωί θα λά-
βει μέρος στην Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία επί τη εορτή της Οσίας Σοφίας της εν 
Κλεισούρα στην Ιερά Μονή Γενεσίου της 
Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς.

Την Δευτέρα 7 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. θα 

χοροστατήσει στον πανηγυρικό εσπερινό 
επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεο-
λόγου στο πανηγυρίζον Ιερό Εξωκκλήσιο 
Ναούσης.

Την Τρίτη 8 Μαΐου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου Νησελίου.

Την Τρίτη 8 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. στον 
Ι. Ν. Αγίου Χριστοφόρου Πολυπλατάνου 
θα μεταφέρει ιερό λείψανο του Αγίου Χρι-
στοφόρου και εν συνεχεία θα χοροστατή-
σει στον Πανηγυρικό Εσπερινό.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 6 

Mαΐου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητρόπολης Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Οι εγγονές, 
Τα αδέλφια,Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού Ιεραρχών 1

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 5 Μα-

ΐου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Νικομήδειας ΤΡΙΕ-
ΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
κόρης και αδελφής

ΣΥΜΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΜΙΑΝΟΥ

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

Η κόρη, 
Η μητέρα, 

Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 5 Μα-

ΐου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Νικομήδειας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΚΙΜΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΜΙΑΝΟΥ

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

Η σύζυγος, Ο υιός,
Η εγγονή, 

Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 1 

Μαΐου 2018 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως 
Βέροιας ο Παναγιώτης Πέτρου 
Κηρυττόπουλος σε ηλικία 75 
ετών. Ο «Λαός» εκφράζει στην 
οικογένειά του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 29 

Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας 
η Παρθένα Σαββίδου σε ηλικία 
94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση του Μητροπολίτη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

 ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΤΩΝ
ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ

(Εντός του σχολικού
 συγκροτήματος του Εργοχωρίου).

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΦΩΤΙΣΤΩΝ 
ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ

Φέρεται εις γνώσιν του Χριστεπωνύμου Πληρώματος 
της τοπικής μας Εκκλησίας ότι την Παρασκευή 11 Μαΐου 
επί την εορτή Αγίων Κυρίλλου Και Μεθοδίου Των

Ισαποστόλων Και Φωτιστών Των Σλάβων.
Πανηγυρίζει το Ιερόν Παρεκκλήσιο Των Αγίων Κυρίλλου 

Και Μεθοδίου
Το Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 10 Μαΐου
Ώρα 18:30
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μεθ’ αρτοκλασίας
Παρασκευή 11 Μαΐου
Ώρα 07:00
Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΑΓΥΡΙΣ
 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
Φέρεται εις γνώσιν του Χριστεπωνύμου Πληρώματος 

της τοπικής μας Εκκλησίας ότι την Τετάρτη 2 Μαΐου επί τη 
Εορτή της Κοιμήσεως και της Ανακομιδής των Ιερών Λει-
ψάνων του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου Πανηγυρίζει ο 
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Βεροίας.

Το Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τρίτη 1 Μαΐου
Ώρα 18:30
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μεθ’ αρτοκλασίας
Τετάρτη 2 Μαΐου
Ώρα 07:00
Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
Ώρα 18:30
Μεθέορτος Εσπερινός, Παράκληση στον Άγιο Αθανάσιο 

και Ομιλία.
Κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί σε 

Προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αθανασί-
ου.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Tρίτη 1 

Μαΐου 2018 στις 10.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας η Ρόζα Τζημογιάννη σε 
ηλικία 74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ ΗΜΑΘΙΑΣ
«Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

1η Μαΐου 2018
1η Μαΐου 1886, τα εργατικά Συνδικάτα στο Σικάγο των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ξεσηκώνονται διεκδι-
κώντας το ωράριο εργασίας 8 ωρών. Στις κινητοποιήσεις 
αυτές έχασαν τη ζωή τους αρκετοί διαδηλωτές από πυρά 
των αστυνομικών δυνάμεων και κάποιοι συνδικαλιστές 
καταδικάστηκαν σε θάνατο μετά από δίκη.

1η Μαΐου 1893 στην Ελλάδα γίνετε η πρώτη κινητο-
ποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά από το Σοσιαλι-
στικό σύλλογο του Σταύρου Καλλέργη, με αιτήματα το 
οκτάωρο, τη καθιέρωση της Κυριακάτικης αργίας και την 
κρατική αποζημίωση στα θύματα των εργατικών ατυχη-
μάτων. Η δράση αυτή του Καλλέργη όπως ήταν φυσικό 
δεν άρεσε με αποτέλεσμα τη σύλληψη του και τον άγριο 
ξυλοδαρμό του.

Αυτά που κάποιοι τα πληρώσανε με τη ζωή τους, με 
διώξεις στις οικογένειες τους, με κοινωνικό στιγματισμό, 
εμείς σήμερα τα θεωρούμε αυτονόητα.

Τίποτα και ποτέ δεν χαρίστηκε στα εργατικά συνδικάτα 
όσο δίκαιο και να ήταν για τους εργαζόμενους και την 
κοινωνία.

Οι εργαζόμενοι με τα εργασιακά σωματεία είναι αυτοί 
θέτουν τις βάσεις για την κοινωνική και εργασιακή ειρήνη 
στις σύγχρονες κοινωνίες. Με όπλο τη λογική, τις νέες 
επιστήμες και τον ανθρωπισμό.

Το σωματείο μας από την πρώτη ημέρα της λειτουρ-
γίας του έχει στόχο ένα σύγχρονο ΕΚΑΒ. Μια υπηρεσία 
άμεσης βοήθειας με πρότυπα του δυτικού κόσμου και 
σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διάσωσης.

Καμία φωνή οπισθοδρόμησης, καμία μειοδοτική άπο-
ψη δεν χωράει ανάμεσα μας, ειδικά τώρα που ξαναμπαί-
νουν στο προσκήνιο ψευτοδιλήμματα για τις συνθήκες 
εργασίας, την ειδικότητα μας, τα καθήκοντα μας, το 
δικαίωμα στην απεργία, την ασφάλεια στην εργασία, την 
απαίτηση των δεδουλευμένων μας.

Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά και καταθέτουμε το 
σεβασμό μας σε όσους πάλεψαν για να μπορούμε εμείς 
σήμερα 1η Μαΐου 2018, να απεργούμε και να διεκδικού-
με.

Ο Πρόεδρος 
Παπαστεργιόπουλος Φ.

Ο Γραμματέας 
Παπαναστασίου Α.

 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Την Τρίτη 1η Μάη  τιμάμε τους διαχρονικούς αγώνες και 
τις θυσίες των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο για να τους 
κρατήσουμε ζωντανούς στο μυαλό και την καρδιά μας. 

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων για 
την Εργατική Πρωτομαγιά, θυμόμαστε και τιμάμε τους 
πανανθρώπινους αγώνες των εργαζομένων για εργασια-
κά δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία και 
δείχνουμε την αποφασιστικότητά μας για τη συνέχιση των 
αγώνων του κόσμου της εργασίας.

Η νομοθέτηση  της ουσιαστικής  επαναφοράς των συλ-
λογικών συμβάσεων από τον Αύγουστο του 2018 αποτελεί 
μια πρώτη μεγάλη νίκη για τον κόσμο της εργασίας, ανάμε-
σα σε άλλες μικρότερες.

¨Όμως  για να υπάρξουν κι άλλες νίκες  και οι νίκες 
αυτές να έχουν αντίκρυσμα στην καθημερινότητα των ερ-
γαζομένων και ολόκληρης της κοινωνίας, πρέπει όλοι μαζί  
να συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με το εργατικό κίνημα και 
μέσα στα σωματεία.

Συλλήψεις για παράβαση του 
τελωνειακού κώδικα

Συνελήφθη στις 27 Απριλίου 2018 το βράδυ σε πε-
ριοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, 47χρονος ημεδαπός, διότι σε α-
στυνομικό έλεγχο εντοπίσθηκαν στην αυλή καταστήμα-
τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του, 401 
πακέτα τσιγάρων και 18 συσκευασίες καπνού, τα οποία 
δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και τα 
οποία κατασχέθηκαν.

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  Ν.Τ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Μετά από οκτώ χρόνια μνημονίων η φετινή απεργία της 1ης Μαίου  είναι επί-

καιρη όσο ποτέ, αφού από τις μνημονιακές  πολιτικές όλων αυτών των χρόνων 
βάλλονται  τα εργασιακά, ασφαλιστικά και οικονομικά δικαιώματα ολόκληρης 
της ελληνικής κοινωνίας, οδηγώντας τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Ο φετινός εορτασμός της Πρωτομαγιάς πρέπει να απο-
τελέσει την απαρχή για την ανατροπή αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών. Γι’ αυτό 
επιβάλλεται η συμμετοχή όλων των μελών των Α΄/θμιων  Σωματείων  καθώς και 
όλων των φορέων που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ στη απεργιακή συγκέντρωση 
της Πρωτομαγιάς στην Πλατεία  Δημαρχείου  την Τρίτη  1/5/2018 στις 11.00π.μ.

   Έτσι ώστε να ακουστεί η φωνή διαμαρτυρίας  όλων μας ενάντια στις μνημο-
νιακές πολιτικές  που αντί να βγάλουν τη χώρα από την κρίση τη ρίχνουν  όλο και 
πιο βαθιά. 

Εκ του Ν.Τ Α.Δ.Ε.Δ.Υ  Ημαθίας
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Ομάδα Γυναικών Βεροίας της Ο.Γ.Ε

Κάλεσμα
Σας καλούμε όλες και όλους στην απεργιακή συγκέ-

ντρωση του Π.Α.ΜΕ. την Τρίτη 1η Μάη στις 10:00π.μ. στην 
Πλατεία Ωρολογίου.

Η 1η Μάη είναι απεργία, μέρα της παγκόσμιας εργατι-
κής τάξης, εφαλτήριο νέων αγώνων.

Τιμάμε τους νεκρούς μας του Σικάγο το 1886, τους κα-
πνεργάτες του Μάη του 36, τους διακόσιους της Καισαρια-
νής της πρωτομαγιάς του ‘44.

Τιμάμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για να έχουμε δι-
καιώματα στη δουλειά και στη ζωή, με μισθούς που να 
ικανοποιούν τις ανάγκες μας, σταθερό ημερήσιο χρόνο 
εργασίας, ελεύθερο χρόνο, κοινωνική ασφάλιση, για να 
ζήσουμε σε ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, σε έναν κόσμο 
χωρίς πολέμους, 

Στην συνεδρίαση του διοικητικού συμ-
βουλίου του Συνδέσμου Πολιτικών συ-
νταξιούχων Ν. Ημαθίας που πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 27 Απρίλη η 
Ε.Κ.Σ.Δ.Η κατέθεσε αίτημα να συζητηθεί 
το θέμα για την Εργατική Πρωτομαγιά. Η 
πλειοψηφία του Δ.Σ. αρνήθηκε τη συζήτη-
ση του θέματος !!!

Ως Ε.Κ.Σ.Δ.Η. Ημαθίας καλούμε τις 
συναδέλφισσες και τους συναδέλφους 
να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσμα-
τα για την στάση της πλειοψηφίας και 
να πάρουν μέρος στις πρωτομαγιάτικες 
απεργιακές συγκεντρώσεις του ταξικού 
εργατικού κινήματος που πραγματοποιού-
νται την 1η Μάη 10:00π.μ. στην Πλ. Ωρο-
λογίου στη Βέροια και στις 9:30π.μ. στο 
Εργατικό Κέντρο Νάουσας στη Νάουσα.

Δίνουμε μαζικό παρόν και διεκδικούμε:
• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστι-

κών νόμων και αποκατάσταση όλων των 
απωλειών.

• Λέμε όχι στον επανϋπολογισμό που 
θα επιφέρει μειώσεις των συντάξεων έως 
και 18% από 1-1-2019.

•  Ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και 
δωρεάν σύστημα Υγείας – Πρόνοιας.

• Να επιστραφούν όλα τα παρανόμως 
παρακρατηθέντα ποσά σε κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις.

• Επαναφορά της 13ης και 14ης κύρι-
ας και επικουρικής σύνταξης.

• Να μπει τέλος στη φορολογική αφαί-
μαξη των συνταξιούχων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Εμείς οι συνταξιούχοι δεν είμαστε α-

πόμαχοι της ζωής. Η συμμετοχή μας στις 
πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις του τα-
ξικού εργατικού κινήματος είναι αναγκαία 
και επιβεβλημένη. Δε μας χάρισαν τίποτα. 
Οι συντάξεις μας, η υγεία, η πρόνοια, τα 
πάντα είναι πληρωμένα με το αίμα μας 
και τη δουλειά μας. Δεν τα χρωστάμε σε 
καμία κυβέρνηση, σε κανέναν τραπεζίτη, 
σε κανένα δανειστή. Η φετινή πρωτο-
μαγιά πρέπει να αποτελέσει σταθμό και 
εφαλτήριο νέων πιο μαζικών αγώνων. 
Τιμάμε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους 
για να έχουμε δικαιώματα στη δουλειά 
και στη ζωή, με μισθούς και συντάξεις 
που να ικανοποιούν τις ανάγκες μας, Κοι-
νωνική Ασφάλιση, για να ζήσουμε σ’ έ-
ναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, 
πολέμους, προσφυγιά. Ο οργανωμένος 
ταξικός αγώνας είναι η μόνη απάντηση 
στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε 
από κυβέρνηση - κεφάλαιο - Ε.Ε. Αγώνας 
αποφασιστικός για την τελική νίκη.

ΖΗΤΩ Η 1Η ΜΑΗ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ε.Κ.Σ.Δ.Η.

Κάλεσμα στις πρωτομαγιάτικες 
απεργιακές συγκεντρώσεις
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
-------------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
-------------

Αλεξάνδρεια 30/4/2018
Αριθμ.πρωτ:9147

 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση 

 του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που 

θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση  του Τμήματος Δημοτικής 
Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Αλεξάνδρειας. Το ακί-
νητο να βρίσκεται μέσα στα όρια της πόλεως Αλεξάνδρειας του 
Δήμου Αλεξάνδρειας και να καλύπτει τα εδαφικά όρια που ορί-
ζονται από τις οδούς: α) επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως από 
το ύψος της οδού Ν. Ευαγγελά έως την οδό Μακεδονομάχων. 
β) επί της οδού Μακεδονομάχων από το ύψος της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως έως την οδό Ταγμ. Γεωργούλη γ) επί της οδού 
Ταγμ. Γεωργούλη από το ύψος της οδού Μακεδονομάχων 
έως την οδό Ν. Ευαγγελά δ) επί της οδού Ν. Ευαγγελά από το 
ύψος της οδού Ταγμ. Γεωργούλη έως την οδό Εθν. Αντιστάσε-
ως. 

Να βρίσκεται αποκλειστικά σε ισόγειο όροφο. Να έχει δύο 
(2)  εισόδους ( κεντρική είσοδος και έξοδος κινδύνου) με δυνα-
τότητα πρόσβασης και σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) 
Να έχει ωφέλιμη επιφάνεια από 80 τμ. έως 100 τμ., για χώρους 
χρήσης γραφείων ή σε χώρους κύριας χρήσης που μπορούν 
να δεχθούν αλλάγη σε χώρους γραφείων. Να υπάρχουν τουλά-
χιστον δύο (2) χώροι υγιεινής (W.C.) Το ακίνητο θα πρέπει να 
διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακή-
ρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια 
δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, 
και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρ-
θρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί 
της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί 
του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, 
συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών 
από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακι-
νήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρα-
σίας  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων ημέρες Δευτέρα – 
Παρασκευή και ώρες  07:00-15:00 ,  Τηλέφωνο 2333 3 50123.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

AΔΑ: 6ΣΡΚΟΡ1Υ-ΔΒΖ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσ/νίκη  24 Απριλίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: οικ 24151

ΘΕΜΑ: Περίληψη άδειας εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 0,55 MWe, στον 
ποταμό «Τριπόταμο» του Δήμου Βέροιας,  Περιφερειακής  Ενότη-
τας  Ημαθίας,  και  φορέα  του  έργου  την  εταιρεία

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.».

Με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας Θράκης με αρ. πρωτ. 16570/24-4-2018, που 
εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (129/Α/27-
6-2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της υπ΄ αριθμ. Δ6/
Φ1/ οικ.13310/18.06.2007 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση  ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ 1153/Β/10-7-07), χορηγήθηκε στην ε-
ταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
και δ.τ. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.»,  όπως

αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, άδεια εγκατάστασης μικρού υδρο-
ηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. μητρώ-
ου σταθμού  20150421007), συνολικής ισχύος 0,55 MW.

Το ως άνω έργο θα εκμεταλλευτεί υφιστάμενα αρδευτικά έργα 
του ΤΟΕΒ Βέροιας στον ποταμό «Τριπόταμο» του Δήμου Βέροι-
ας. Ο υδροστρόβιλος και ο ηλκετρομηχανολογικός εξοπλισμός θα 
εγκατασταθεί εντός του αντλιοστασίου Ταγαροχωρίου του ΤΟΕΒ 
Βέροιας στον Δήμο Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Με Εντολή Συντονιστή
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.

Χρύσα Καριπίδου
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Παρουσίαση βιβλίου
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κο-

πανού «Η Μίεζα» παρουσιάζει 
το Σάββατο 5 Μαΐου στις 7.30 
μ.μ. στην αίθουσα του συλλόγου 
στην κεντρική πλατεία Κοπανού 
το βιβλίο της Ροζαλίας Γαβριη-
λίδου και του Φάνη Μαλκίδη «Η 
βιογραφία του οπλαρχηγού του 
Πόντου Παύλου Τσαουσίδη». Η 
είσοδος είναι ελεύθερη.

Στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας η Κυρία Τσαγερό

Στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας στις 28 Απριλίου η Κυρία Τσαγερό  εν-
θουσιάστηκε από τις όμορφες μικρές μπαλαρίνες με τα πολύχρωμα τούλια τους,τις 
κομψές κινήσεις τους και τα χάρτινα φουξ τσαγερό που φορούσαν στα κεφαλάκια 
τους,μέχρι και τον ενθουσιώδη χορό των μικρών ποντίων χορευτών!Την παρουσία-
ση έκλεισε η συγγραφέας Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά η οποία συγκινημένη ευχαρί-
στησε όλους όσοι την τίμησαν με την παρουσία τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 

Παιδί ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή 
διεξαγωγή των εγκαινίων του νέου Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας και της νέας «Πτέρυγας Αθανασίου Λασκαρί-
δη-Εύης Λαζού» του Σπιτιού της Βεργίνας και συγκεκρι-
μένα:

1.Τα παιδιά από το Αιγίνιο και ιδιαίτερα τον Μανόλη, 
για την προσφορά τυρόπιτας, σπανακόπιτας, εκλέρ, κέϊκ 
κλπ.

2.Την κυρία Γεωργία, από τον Π. Πρόδρομο, για την 
προσφορά πιτών.

3. Το ζαχαροπλαστείο LIDO για την προσφορά τυλι-
χτών γλυκισμάτων.

4. Το ζαχαροπλαστείο ΣΠΕΣΙΑΛ για την προσφορά 
λουκουμάδων και άλλων γλυκών.

5. Τον φούρνο Θανασούλη της Νάουσας, για την  
προσφορά εδώδιμων.

6. Την επιχείρηση ΚΡΙΑΡΑΣ, για την προσφορά κοκ, 
και εκλέρ.

7. Το κατάστημα ΑΣΣΟΣ Ηλιάδη  για την προσφορά 
τυλιχτών γλυκών.

8. Το εστιατόριο ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ της Βεργίνας, για την 
προσφορά φαγώσιμων.

9. Τον φούρνο Φυτίκα, για την προσφορά πιτών.
10. Την ταβέρνα ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ της Μελίκης, για την 

προσφορά φαγώσιμων.
11. Την κυρία Σοφία Ελευθεριάδου, για τη φωτογραφι-

κή κάλυψη.
Το ΔΣ ευχαριστεί ακόμη:
1.Τον Στρατηγό-Διοικητή της 1ης Μεραρχίας Πεζικού 

για την επίσκεψή του στο Σπίτι της Βεργίνας και την προ-
σφορά τροφίμων.

2.Τους εργαζομένους στο Κέντρο Υγείας Βέροιας, για 
τη δωρεά ποσού 481€, που συγκέντρωσαν από το Πα-
σχαλιάτικο Bazaar τους.

3. Την Εύξεινο Λέσχη Βεροίας και το «ΜΑΖΙ-market» 
για την προσφορά τροφίμων.

4. Την κυρία Σοφία Κυριλίδου και την VODAFONE για 
την προσφορά οικιακών μικροσυσκευών.

5. Το Σωματείο εργαζομένων στην ΔΕΥΑΒ για τη δω-
ρεά ποσού 100€.

6. Τον Σύλλογο καθηγητών του 6ου Γυμνασίου Βεροί-
ας για τη δωρεά ποσού 42€ στη μνήμη του πατέρα της 
συναδέλφου τους Βενετίας Λιότσιου.

7.Το Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου (Β’ Τάξη) για την 
επίσκεψή του στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και την 
προσφορά ρούχων και παπουτσιών.

8. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 100€.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Την Τετάρτη 2 Μαΐου
Το βιβλίο της Σοφίας Νικολαΐδου

 “Στο τέλος νικάω εγώ»
 παρουσιάζεται 

στο Βυζαντινό Μουσείο 
Ο σύνδεσμος φιλολόγων Ημαθίας και η  Ε-

φορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας παρουσιάζουν το  
βιβλίο της Σοφίας Νικολαΐδου “Στο τέλος νικάω 
εγώ” εκδόσεις (Μεταίχμιο), την Τετάρτη 2 Μαΐου 
στις 7μ.μ στο Βυζαντινό Μουσείο.

Πρόκειται για το νέο μυθιστόρημα της Σοφίας 
Νικολαΐδου που διατρέχει την ιστορία της Θεσ/νί-
κης από το 1916 έως το 2016. Από τον εθνικό δι-
χασμό και τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, στα capital 
control και στα ευρωπαϊκά  κονδύλια. Ένας αιώ-
νας, μια πόλη, μια εποχή.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
• Η Ευγενία Καβαλλάρη, πρόεδρος συνδέ-

σμου Φιλολόγων Ημαθίας • Η Ευαγγελία Πολυ-
μένου, μέλος ΔΣ συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας

Θα συντονίσει: Η Μαρία Πολατίδου, αρχαιολό-
γος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Η Σοφία Νικολαΐδου είναι πεζογράφος. Από το 1992 εργάζεται ως φιλόλογος στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει εκδώσει μυθιστορήματα, συλλογές διηγημάτων, 
μελέτες, μεταφράσεις αρχαίου δράματος κα. Σπούδασε κλασική φιλολογία( προπτυ-
χιακές και μεταπτυχιακές σπουδές) και αξιοποίηση τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Έχει διδάξει, δημιουργική γραφή 
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Εργα-
στήρι του βιβλίου το ΕΚΕΒΙ και στο Οξυγόνο των εκδόσεων Μεταίχμιο. Διηγήματα 
της έχουν μεταφραστεί σε 8 γλώσσες. Το 2017 της απονεμήθηκε από την επιτροπή 
Κρατικών Βραβείων το ειδικό βραβείο σε λογοτέχνη του οποίου το βιβλίο προάγει 
σημαντικά το διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα για το βιβλίο “Καλά και 
σήμερα”    



Επισημάνσεις της Δημοτικής 
Αστυνομίας για την ρύπανση 

και την δημόσια υγεία
   Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει, σύμφωνα και με 

τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου, προς όλους τους  πολίτες να 
μην ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, τους Δημόσιους χώρους (δρόμους, 
πεζοδρόμια, αυλάκια, πάρκα, ποτάμια κλπ)  αλλά και ιδιωτικούς με 
σκουπίδια, μπάζα, επικίνδυνα απόβλητα, σαπουνάδες, χαλασμένες 
οικιακές συσκευές και άλλα αντικείμενα .

       Οι συνέπειες της ανεξέλεγκτης ρίψης των προαναφερθέντων 
υλικών είναι πολλαπλές, 
όπως κίνδυνος για την δη-
μόσια υγεία,  πυρκαγιών και 
πλημμυρών. 

       Υπάρχουν τοποθετη-
μένοι κάδοι απορριμμάτων 
και ανακύκλωσης από την 
Υπηρεσία καθαριότητας του 

Δήμου παντού, καθώς και καλαθάκια για τα μικρά απορρίμματα. 
Για τα μεγάλα αντικείμενα υπάρχει τρόπος απομάκρυνσης κατόπιν 
επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία.

       Η ρύπανση του περιβάλλοντος απειλεί την δημόσια υγεία, 
την ασφαλή διαβίωση και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των 
πολιτών.

       Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία μας είναι το 
2331350610 για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Επίσκεψη σε περίπτερα εκ-
θετών – συμμετεχόντων στην 4η 
FRESKON στις εγκαταστάσεις της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
πραγματοποίησε ο δικηγόρος και 
πολιτευτής της ΝΔ, Τάσος Μπαρ-
τζώκας.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας συνα-
ντήθηκε με εκπροσώπους των Η-
μαθιώτικων συμμετοχών στο 4ο 
Εμπορικό γεγονός Φρούτων και 
Λαχανικών FRESKON, είχε την 
ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις 
σχετικά με την πορεία των αγρο-
τικών προϊόντων και να πληρο-
φορηθεί για τις προοπτικές, αλλά 
και τα προβλήματα στην αγροτική 
παραγωγή, την μεταποίηση και τις 
εξαγωγές.

Όπως διαπίστωσε για ακόμη 
μια φορά ο Τάσος Μπαρτζώκας, η 
δυναμική της Ημαθίας στον τομέα 
των αγροτικών προϊόντων είναι έ-
ντονη, οι επιχειρήσεις της Ημαθίας, 
παρά τo κάκιστο οικονομικό πε-
ριβάλλον, τολμούν και επιχειρούν 
δυναμικά και αποφασιστικά, πετυ-
χαίνουν σημαντικούς στόχους και 
κρατούν ζωντανή την ελπίδα για 
την οικονομική ανάκαμψη της Ημα-
θίας και όλης τη χώρας.

Με αφορμή την επίσκεψη του 
στην 4η FRESKON, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας έγραψε σε σχόλιό του 
στα social media:

«Για ακόμη μια χρονιά η Ημαθία 
έδωσε δυνατά το παρών! Οι εξαγωγικές Επιχειρήσεις 
και Συνεταιρισμοί μας έχουν αδιαμφισβήτητα μεγά-

λη δυναμική! Αυτό που ζητάνε όλοι είναι μικρότερη 
παρέμβαση του Κράτους, λογικότερη φορολογία και 
μείωση της γραφειοκρατίας!»

Στα εγκαίνια των νέων δο-
μών της «Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί», σε Βέροια και Βεργίνα, 
παραβρέθηκε το Σάββατο ο 
πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και μέλος 
του Πολιτικού Συμβουλίου του 
Κινήματος  Αλλαγής Θανάσης 
Θεοχαρόπουλος. Πρόκειται για 
δύο νέες δομές, το νέο Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας και στή-
ριξης οικογένειας της Βέροιας 
(ΚΗΦ) και η νέα πτέρυγα του 
Σπιτιού της Βεργίνας.

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος 
στο χαιρετισμό του στην τελε-
τή των εγκαινίων εξήρε το έρ-
γο της «Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί», συνεχάρη τον πρόεδρο 
και τα μέλη του Δ.Σ., του εργα-
ζόμενους, τους χορηγούς και, 
κυρίως, τους εθελοντές. «Είναι 
ένα διαχρονικό στοίχημα για το 
κράτος να μπορεί η Πολιτεία να 
βρει τρόπους να στηρίζει τέτοιες 
πρωτοβουλίες και όχι να βάζει 
εμπόδια. Οφείλουμε να έχουμε 
τα παιδιά σε προτεραιότητα σε 
όλες τις δράσεις και τις πρωτο-
βουλίες μας, μακριά από κάθε 
είδους διακρίσεις και στη βάση 
αυτή, και το πλαίσιο αναδοχής 
παιδιών το οποίο συζητείται στη 
βουλή, μακριά από κάθε είδους διακρίσεις, είναι 
σε θετική κατεύθυνση». Πρόσθεσε ότι «είναι πολύ 
σημαντικό το έργο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, 
με το περιβάλλον της ζεστασιάς που έχει  δημι-
ουργηθεί εδώ» και απευθυνόμενος προς όλους 
τους συμμετέχοντες στην Πρωτοβουλία, είπε: «η 
προστασία και η φροντίδα παιδιών σε ανάγκη και 
κίνδυνο με την οποία ασχολείστε εδώ, είναι ύψι-
στης κοινωνικής σημασίας. Συγχαρητήρια για το 
αξιέπαινο κοινωνικό έργο που επιτελείτε».

Η παρουσία του Θανάση Θεοχαρόπουλου στις 
δομές της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» ολοκλη-
ρώθηκε με την ξενάγηση στους χώρους της νέας 
π τ έ ρ υ γ α ς 
Αθανασίου 
Λασκαρίδη – 
Εύης Λαζού 
στο «Σπίτ ι 
της Βεργί-
νας», όπου 
είχε την ευ-
κα ι ρ ί α  ν α 
συνομιλήσει 

για ακόμη μία φορά με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της 
«Πρωτοβουλίας» Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο για το 
όραμα και τις προοπτικές της προσπάθειας που 
εδώ και 10 χρόνια καταβάλλεται από τον ίδιο και 
πολλούς εθελοντές και κάθε χρόνο καρποφορεί 
όλο και περισσότερο.

Το πρωί της ίδιας μέρας, ο πρόεδρος της ΔΗ-
ΜΑΡ επισκέφθηκε την 4η Έκθεση Νωπών Φρού-
των και Λαχανικών FRESKON, στις εγκαταστάσεις 
της ΔΕΘ, όπου είχε σύσκεψη με τον πρόεδρο της 
ΔΕΘ Τάσο Τζήκα, ενώ συναντήθηκε με παραγω-
γούς, εμπόρους και φορείς της παραγωγής, μετα-
ποίησης και εξαγωγών αγροτικών προϊόντων που 
συμμετείχαν στην Έκθεση.  
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Στα εγκαίνια των νέων δομών 
της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» 

σε Βέροια και Βεργίνα
 συμμετείχε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος

- Επίσκεψη και στην 4η FRESKON στη Θεσσαλονίκη

Ο Τάσος Μπαρτζώκας 
σε Ημαθιώτικες συμμετοχές της 

4ης FRESKON στη ΔΕΘ-HELEXPO



Σοβαρά επεισόδια έγινανμετά τη λήξη τουαγώναΠΑΟΚ
Αλ.-Αγκαθιά1-0όπουέγινεπαρέμβασητηςΑστυνομίας,ενώο
διαιτητήςστοφύλλοαγώναέγραψεταεξής:

«Στο89΄τουαγώνακαιμετάαπόφυσι-
κή διακοπή, απομάκρυνα από τον αγωνι-
στικόχώροτονεκπρόσωποτουΠΑΟΚΑλ.
ΜπουκλάΓεώργιο, διότι εισήλθεσεαυτόν
χωρίςτηνάδειάμουκαιχαστούκισεποδο-
σφαιριστή τηςΝίκηςΑγκαθιάς.Στο60΄του
αγώνα φίλαθλοι του ΠΑΟΚΑλ. πέταξαν
εντόςτουαγωνιστικούχώρουκροτίδα.

Μετά την λήξη τουαγώνα και αφού εί-
χαμε εισέλθει στα αποδυτήρια, ενημερώ-
θηκααπό τονπαρατηρητήαγώνα,ότισυ-
νεπλάκησανφίλαθλοι τουΠΑΟΚμεποδο-
σφαιριστέςτηςΑγκαθιάςκαιμετάαπόπα-
ρέμβασητηςΑστυνομίαςέληξετοσυμβάν.

Θαακολουθήσεισυμπληρωματικήέκθεση».
πηγη: kerkikdasport.gr

CMYKCMYK
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Ο Άρης νίκησε στην Άρτα την ΑΕ 
Καραϊσκάκη με 2-0 και παρέ-
μεινε ένα βαθμό πίσω από τον 

ΟΦΗ και την κορυφή της βαθμολογί-
ας, ωστόσο εξασφάλισε την επιστρο-
φή του στην Super League. Κι αυτό 
γιατί στα πέντε ματς που απομένουν 
έχει να αντιμετωπίσει την Βέροια και 
τον Αχαρναϊκό, που έχουν αποχωρή-
σει από το πρωτάθλημα της Football 
League κι άρα έχει εξασφαλίσει αυτές 
τις δύο νίκες με 3-0, άνευ αγώνα. Ο 
Άρης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 
δεύτερη θέση με 70 βαθμούς, ενώ η 
τρίτη Παναχαϊκή έχει 60 βαθμούς και 
ο πρώτος ΟΦΗ, 71 βαθμούς πανηγύ-
ρισε και αυτός την άνοδο μετά το 0-1 
στην Καλαμαριά.

Τααποτελέσματατηςαγωνιστικής
Καλλιθέα-Σπάρτη......................................... 0-0
Εργοτέλης-Βέροια...............................3-0(α.α.)

Παναχαϊκή-Αχαρναϊκός.......................3-0(α.α.)
Αιγινιακός-ΑναγέννησηΚαρδίτσας.............. 1-1
ΑπόλλωνΠόντου-ΟΦΗ............................... 0-1
Τρίκαλα-Πανσερραϊκός................................ 2-1
ΑπόλλωνΛάρισας-ΔόξαΔράμας................. 1-3
ΑΕΚαραϊσκάκης-Αρης................................ 0-2
ΑΟΧ/Κισσαμικός-Παναιγιάλειος..................30/4

ΗΒαθμολογία(Σε29αγώνες)
1.ΟΦΗ..........................................................71
2.ΑρηςΘεσσαλονίκης...................................70
3.Παναχαϊκή.................................................60
4.ΑΟΧ/Κισσαμικός.............................51-28αγ.
5.ΔόξαΔράμας.............................................50
6.Τρίκαλα......................................................48
7.ΑπόλλωνΠόντου.......................................44
8.ΑπόλλωνΛάρισας......................................43
9.ΑΕΚαραϊσκάκης........................................43
10.Σπάρτη.....................................................39
11.Εργοτέλης................................................39
12.ΑναγέννησηΚαρδίτσας............................36
13.Αιγινιακός.................................................36
14.Πανσερραϊκός..........................................28
15.Παναιγιάλειος................................24-28αγ.
16.Καλλιθέα..................................................23
17.Βέροια–Έχειαποχωρήσειαπότοπρωτάθλημα
18.Αχαρναϊκός–Έχειαποχωρήσειαπότοπρωτάθλημα

Προβάδισμα μετά την 1η αγω-
νιστική πήραν ο Ηρακλής, ο 
ΝΠΣ Βόλος και ο Ηρόδοτος. 

Φυσικά, είναι πολύ νωρίς για συμπε-
ράσματα, καθώς απομένουν άλλα 5 
παιχνίδια για κάθε διεκδικητή.

ΠΛΕΪΟΦΓ’ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑήττητοςΣπάτων-Εθνικός1-1
ΒόλοςΝΠΣ-ΑπόλλωνΠαραλιμνίου1-0
Ηρόδοτος-ΑστέραςΑμαλιάδας3-0
ΤηλυκράτηςΛευκάδας-Ηρακλής0-2

Ηβαθμολογίαδιαμορφώθηκεωςεξής
1οςόμιλος:
1.Ηρακλής3
2.ΒόλοςΝΠΣ3
3.ΑπόλλωνΠαραλιμνίου0
4.Τηλυκράτης0

2οςόμιλος
1.Ηρόδοτος3
2.Εθνικός1
3.ΑήττητοςΣπάτων1
4.ΑστέραςΑμαλιάδας0

ΆρηςκαιΟΦΗστηSuperleague!
«Κλείδωσαν» την άνοδο

ΜπαράζΓ’Εθνικής

Προβάδισμα για Ηρακλή 0-2 
στον Τηλυκράτη

Ολοκληρώθηκε το Σάβ-
βατο  η κανονική διάρκεια
τουπρωταθλήματοςτηςΑ1
ΕΠΣΗμαθίαςκαιακολουθεί
η διαδικασία των play off
πουθααναδείξει τονπρω-
ταθλητή ,αλλά και τηνομά-
δαπουθααγωνιστείτηνέα
σεζόνστηΓΕθνική.

Ο μεγάλος νικητής της
σημερινής αναμέτρησης ή-
ταν οΠΑΟΚΑλεξάνδρειας,
που μπροστά σε 1500 και
πλέονφιλάθλους επικράτη-
σε με 1-0 τηςΝίκηςΑγκαθιάς και τερμάτισεστην
πρώτηθέση τηςβαθμολογίας.Το τέρμα τουΧρυ-
σοβαλάντηΜπεκτάστο77’ήταναυτόπουξεσήκω-
σεθύελλαενθουσιασμούγιατουςγηπεδούχους,οι
οποίοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερασυμπαγείςστοπιο
κρίσιμοπαιχνίδιτηςσεζόν.Απότηνάλληπλευράη
μέχριπρότινοςπρωτοπόρος,είχεκατάδιαστήματα
καλόπρόσωπο, θέλησε να δείξει το αγωνιστικό
επίπεδοπουέχεισυνηθίσειτουςφίλουςτηςφέτος,
όμωςδενκατάφερεναφτάσειστογκολπουθαάλ-
λαζεταδεδομέναστηναναμέτρηση.

Στημάχηγιατηντρίτηθέση,κερδισμένοςήταν
οΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας,που επικρά-
τησεμε3-0τουΆρηστοΔημοτικόΓήπεδοΠαλαιο-
χωρίου(χατ-τρικοεξαιρετικόςκαισήμεραΑντώνης
Φράγγης) ενώο ΓΑΣΡοδοχωρίουπαρέμεινε 4ος
μετά και τη νίκη του επί τουΑπόλλωναΑγίου Γε-
ωργίου. Στα play offπουακολουθούν και θα διε-
ξαχθούν το επόμενοΣαββατοκύριακο (ανοιχτό το
ενδεχόμενοταδύοματςναγίνουνσεδιαφορετικές
ημέρες) ο πρωτοπόροςΠΑΟΚΑλεξάνδρειας θα
αντιμετωπίσει τον ΓΑΣΡοδοχωρίου και ηΝίκηΑ-
γκαθιάςτονΜέγαΑλέξανδροΑγίαςΜαρίνας

Διαιτητήςτηςαναμέτρησηςοκ.Καραντώνης,με
βοηθούςτουςκ.κ.ΛαζάρουκαιΚελεσίδη

Συνθέσεις
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας : Ευαγγελόπουλος, Κί-

τσαςΝ. (68’ λ.τ.ΘεοδώρουΚυρ),Βασιλείου (81’
Αθανασιάδης),ΚούκλαςΑρ.,Μπουκλάς Γ.,Καρα-
τάσιος,Φωτιάδης,Ζωγράφος,Πετράι,Πατατούκας
(71’ Καραντουλαμάς),Αργυρόπουλος (66’ Κίτσας

Θ.)
ΝίκηΑγκαθιάς:Ιωακειμίδης,Τριανταφυλλίδης,

Παπασυμεών,Παντελίδης,Ξαγοράρης,Πέτκος(81’
Βούλγρης), Ζαρογιάννης,Μοσχόπουλος (79’ Γρη-
γοριάδης),Λίτσι,Ιορδανόπουλος,ΚίτσαςΕ

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
Χαρίεσσα–Διαβατός................................... 6-2
Κοπανός–Άραχος............................... 3-0α.α.
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας–Αγκαθιά................... 1-0
ΑχιλλέαςΝάουσας–Μακροχώρι................ 3-0
Ροδοχώρι–ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου........ 2-1
ΔόξαΛιανοβεργίου–Επισκοπή........... 0-3α.α.
Παλαιοχώρι–ΑγίαΜαρίνα.......................... 0-3
Ρεπό:ΝέαΝικομήδεια

Βαθμολογίακανονικήςδιάρκειας
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας......................................79
Αγκαθιά..........................................................77
ΑγίαΜαρίνα...................................................55
ΓΑΣΡοδοχωρίου...........................................53
Παλαιοχώρι....................................................44
Κοπανός........................................................42
Μακροχώρι....................................................41
ΑχιλλέαςΝάουσας.........................................40
Χαρίεσσα.......................................................38
Επισκοπή......................................................35
ΝέαΝικομήδεια.............................................31
ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου..............................27
Άραχος...........................................................26
Διαβατός........................................................10
ΔόξαΛιανοβεργίου..........................................1
Υποβιβάζονταιοιπέντετελευταίεςομάδες.

ΕΠΣ Ημαθίας Α1
ΚέρδισετηνΑγκαθιάμε1-0οΠΑΟΚ

Αλεξάνδρειαςκαιτερμάτισεστην1ηθέση

Επεισόδια στο τέλος του αγώνα 
ΠΑΟΚ Αλ.-Αγκαθιάς
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Η κορυφαία αγωνιστική περίοδος στην 
ιστορία της γυναικείας ομάδας του 
ΓΑΣ Καματερού, έκλεισε με εκτός 

έδρας νίκη επί του Φίλιππου Βέροιας με 
29-23, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής 

της Α1. Η αθηναϊκή ομάδα έφθασε πανά-
ξια στην 3η θέση, μαζεύοντας 23β. με 11 
νίκες (οι έξι εκτός), και απέκτησε δικαί-
ωμα ευρωπαϊκής εξόδου. Αν θα πάρει 
μέρος, θα φανεί.

«Αντίο»γιατηναρχηγόΜαρίαΠαπαδοπούλου
ΟΦίλιππος τερμάτισε στην 4η θέση (15β.) και

πλέονκοιτά την επόμενηημέρα,χωρίς την37χρονη
πλέι μέικερ και αρχηγό της,ΜαρίαΠαπαδοπούλου,
πουαποφάσισενααποσυρθείαπότηνενεργόδράση
καισήμερατιμήθηκεγια τηνπροσφοράτηςαπότον
σύλλογοτηςΗμαθίας.

Αναφορικάμετοναγώνα,τοΚαματερόεπέβαλετο
δικότουρυθμόμετάτο10ολεπτό,προηγήθηκε16-11
στοημίχρονοκαιαύξησε τηδιαφοράστην επανάλη-
ψη,χωρίςνααπειληθεί.

Η3ηδίλεπτηποινήκαιαποβολήγιατηνΡαφαέλα
Καραχαρίσηστο41’,αφαίρεσεένααπόταεπιθετικά
όπλα,έφερεπρόσκαιροεκνευρισμόστουςφίλουςτης
ομάδας,όμωςταχαμόγελακαιηφιλικήδιάθεση,γρή-
γοραεπανήλθαν.

Ταπεντάλεπτα: 3-2, 6-5, 7-8, 8-11, 9-13, 11-16
(ημ.),13-19,15-22,15-25,18-26,21-28,23-29

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΓιώργοςΤσικίνας): Νάκο,
Κατσικαρώνη,Εμμανουηλίδου2,Ντόβα,Καραχαρίση
5,Β.Θεοδοσοπούλου,Σπυριδοπούλου1,Μπατζαρα-
κούδη8,Γεωργιάδου6,Σ.Θεοδοσοπούλου,Σαμαρά,
Νοχουσίδου,Πιτούλια, Βασιλειάδου, Ζουμπουλίδου,
Νούσια1.

ΓΑΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΜενέλαοςΔανήλος): Κ.Μανιά 4,
Καζάκη9,Δαμάσκου6,Φακίνου,Βασιλειάδου4,Ζένελι3,
Ράτσικα,Στασινού,Ανδρίτσου2,Νικολάου,Ταβλαρίδη1, Ι.
Μανιά.

Διαιτητές:Δελόγλου,Θεοδοσίου.Δίλεπτα: 5-6.Πέναλτι:
5/7-2/2.Αποβολή:Καραχαρίση(40:41).

Πολύ σημαντική νίκη για 
τον ΑΟΚ Βέροιας επί της 
ομάδας της Πτολεμάιδας 

με 75-58 και έκανε ένα ακόμη 
σημαντικό βήμα για την ορι-
στική παραμονή για 2η χρονιά 
στην Γ’ Εθνική. Οι γηπεδούχοι 
ήταν καλύτεροι και κέρδισαν 
δίκαια, και δεν απειλήθηκαν 
σοβαρά σε όλη την διάρκεια 
του παιχνιδιού. 

Διαιτητές:Πετανίδου-Αναστασιάδης
Δεκάλεπτα:28-24,47-29,60-46,75-58
ΑΟΚΒέροιας(Ηλιάδης):Ουσουλτζόγλου

2, Σισμάνης 8, Γκανάς, Βλάχος 22,Μαυ-
ρίδης 11 (2),Ντουλαβέρης2,Λέφας3 (1),
Μπαρμπαρούσης 5, Χατζηλαμπρινός 6,
Γιαννουζάκος16(2).

ΑΠΣΠτολεμαΐδα(Νεοφυτίδης):Παπαδό-
πουλος3,Σαχπατζίδης; 13 (3),Πουτούκης
4,Νεοφυτίδης7,Πανίδης4,Πέπα,Σαρρής
19(2),Αργυρόπουλος8

Η εικόνα της αγωνιστικής.Ανεβαίνουν
στηνΒ’ΕθνικήΦίλιπποςκαιΚέρκυρα.

Σε έναπαιχνίδιπουήταν ντέρμπιμέχρι
το τέλος, οΦαίακαςΚέρκυρας κέρδισε την
ΝίκηΒόλου με 75-69 και έκανε άλμαανό-
δου για τηνΒ’Εθνική.Τηνσυμμετοχή του
στημεγαλύτερηκατηγορίαέχειεξασφαλίσει
οΦίλιπποςΒέροιαςοοποίοςαυτήτηναγω-
νιστικήξεκουράστηκεκαθώςείχερεπό.

Όσοναφοράτη«μάχη»τηςπαραμονής
οι ΊκαροιΤρικάλωνπαρά τηνπροσπάθεια
που κατέλαβαν δεν κατάφεραν ναφύγουν
με το ‘’διπλό’’ από τηνΠρέβεζα, γνωρίζο-
νταςτηνήττααπότηνΝικόπολη(63-55).Το
αποτέλεσμααυτό εκμεταλλεύτηκαν Ιωνικός
καιΑΟΚΒέροιαςπου επικράτησαν της ΓΕ

ΑγρινίουκαιτηςΠτολεμαϊδαςαντίστοιχα.
Τέλος,μενίκεςστοπρωτάθλημασυνέχι-

σανοΠρωτέαςΓρεβενώνοοποίοςκέρδισε
στις λεπτομέρειες (67-64) τονΕύαθλο και
οΑΓΣΙπου έφυγε με το «διπλό» από την
έδρατουΖέφυρου(57-67).

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της23ηςαγωνιστικής

ΝικόποληΠρέ-ΙκαροιΤρικάλων. 63-55
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΝίκηΒόλου. 75-69
ΠρωτέαςΓρ-ΕύαθλοςΠολυκ..... 67-64
Ιωνικός-ΓΕΑγρινίου................... 86-68
Ζέφυρος-ΑΓΣΙωαννίνων........... 57-67
ΑΟΚΒέροιας-ΑΠΣΠτολεμαΐδα.. 75-58
Ρεπό:ΦίλιπποςΒέροιας

Επόμενηαγωνιστική(24η,6/5):
ΝίκηΒόλου-ΝικόποληΠρέβεζας
ΦίλιπποςΒέροιας-ΦαίακαςΚέρκυρας
ΙκαροιΤρικάλων-ΠρωτέαςΓρεβενών
ΕύαθλοςΠολυκάστρου-Ιωνικός
ΓΕΑγρινίου-Ζέφυρος
ΑΓΣΙωαννίνων-ΑΟΚΒέροιας
Ρεπό:ΑΠΣΠτολεμαΐδα

Ηβαθμολογία
1.ΦίλιπποςΒέροιας........... 39(18-3)*
2.ΦαίακαςΚέρκυρας...........39(17-5)
............................................................
3.ΝίκηΒόλου..................... 35(14-7)*
4.ΠρωτέαςΓρεβενών......... 34(13-8)*
5.Ζέφυρος.......................... 33(12-9)*
6.ΝικόποληΠρέβεζας.......32(11-10)*
7.ΑΓΣΙ................................32(10-12)
8.Εύαθλος.........................31(10-11)*
9.ΑΟΚΒέροιας.................. 30(9-12)*
10.ΙωνικόςΙωνίας.............. 30(9-12)*
............................................................
11.ΊκαροιΤρικάλων............ 30(9-12)*
12.Πτολεμαΐδα.....................25(3-19)
13.ΓΕΑγρινίου................... 24(3-18)*
(*)Έχουνδώσειτορεπότους

Α1χαντμπολΓυναικών

Ήττα 23-29 για τον Φίλιππο
από το Καματερό

Γ’ Εθνική

ΣπουδαίανίκητουΑΟΚΒέροιας
75-58τηνΠτολεμαίδα

Μεγάλη μέρα για τους Αετούς Βέροι-
ας η σημερινή καθώς κατάφερε να 
πετύχει το 2-0 νίκες στην πρώτη 

φάση των play off και να πανηγυρίσουν 
την άνοδο τους στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ! Η ομάδα 
του Ντάνη Τυριακίδη, παρά τα προβλήματα 
που παρουσιάστηκαν (δεν αγωνίστηκε ο 
Χάρης Χρυσάφης που τραυματίστηκε στα 
πρώτα δευτερόλεπτα, αλλά και ο Δημή-
τρης Παπαδόπουλος που έμεινε εκτός για 
το δεύτερο ημίχρονο) πήρε τη σπουδαία 
νίκη στη Γουμένισσα κόντρα στον τοπικό 

ΑΟΚ και με 2-0 
νίκες, κέρδισε 
την άνοδο στην 
ανώτερη κατη-
γορία.

Κόντρα σε μια
ομάδαπουπάλεψε
για την ισοφάριση,
οι «ασπρόμαυροι»
αντιπαρέταξαν δύ-
ναμη και υπομονή
και με εξαιρετική
παρουσία στο τε-
λευταίο δεκάλεπτο,
πήραν το ένα από
ταδύοεισιτήριαπου
οδηγεί στηνΑΕΚΑ-
ΣΚΕΜ της νέαςπε-
ριόδου.

Ένανχρόνομετά
την ίδρυση τους, οι

Αετοί Βέροιας έδειξαν πως δίκαια συγκαταλέγονται στις
καλύτερες ομάδες της κατηγορίας και πλέον μετρούν α-
ντίστροφαγια την τελικήφάση τωνplayoff, εκεί όπουθα
αναδειχθείοπρωταθλητήςτηςΒκατηγορίας.

Πρώτος σκόρερ τωνΑετών οΜάκης Ιωσηφίδης, που
σημείωσε30πόντουςμε6τρίποντακαιτονακολούθησεο
ΚωστήςΓκεκόπουλοςμε17.

Ταδεκάλεπτα:9-16,26-28,45-49,52-67
ΑΟΚ Γουμένισσας : Καλαϊτζίδης 4, Ζεϊμπεκίδης 10,

Μπέλτσης17,Τάτσης2,Τζιτζίδης3,Πούλος,Τζάκος,Αντω-
νίου,Σαμαράς,Τόγιος

ΑετοίΒέροιας :Τσιμτσιρίδης, Ιωσηφίδης30 (6),Παπα-
δόπουλος 10 (2),Χρυσάφης,Κασάπης, Γκεκόπουλος 17,
Ιατρού,Πάππου10

ΆνοδοςστηνΕΚΑΣΚΕΜΑ΄
γιατουςΑετούςΒέροιαςμετάτην2η

νίκηεπίτηςΓουμένισσας
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Την πρόκριση στον τελικό των 
πλέι-οφ του 2ου ομίλου στην 
Α2 ανδρών πανηγύρισε ο ΑΕΣΧ 

Πυλαίας μετά τη του νίκη επί του 
Ζαφειράκη Νάουσας με 25-22. Τα 
πράγματα ήταν ξεκάθαρα και για τις 
δύο ομάδες από την αρχή του αγώνα. 
Μετά το 1-1 στη σειρά στη Νάουσα, ο 
σημερινός νικητής θα ήταν αυτός που 
θα έπαιρνε το εισιτήριο για τον τελικό 
των πλέι-οφ. Σε ένα κατάμεστο «Σπίτι 
του χάντμπολ» στη Μίκρα,  με φιλά-
θλους και από τις δύο ομάδες, έγινε 
ένα συναρπαστικό παιχνίδι που ήταν 
ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευ-
ταίο λεπτό.

ΟΖαφειράκηςΝάουσαςξεκίνησεπολύκαλά την
αναμέτρηση και καταφέρνοντας νααιφνιδιάσει τους
γηπεδούχουςπήρε ένα μικρόπροβάδισμα της τά-
ξεωςτων4τερμάτων.ΗΠυλαίαόμωςβρήκελύσεις
καιέφερεξανάτοπαιχνίδισεαπόλυτηισορροπία.Οι
φιλοξενούμενοι όμωςμε δύο γρήγορα τέρματαστο
τελευταίολεπτότουημιχρόνουκαιπήγανμετουπερ
τους11-9στααποδυτήρια.

Στοδεύτερομέρος,ήτανησειράτηςΠυλαίαςνα

κάνεικαλόξεκίνημα ισοφαρίζονταςκαιπάλιαφούο
Ζαφειράκηςέμεινεγιαπερίπου7λεπτάχωρίςγκολ.
Τοπαιχνίδιπήγαινεστην κυριολεξία χέρι-χέρι αλλά
10λεπτάπριναπότοτέλος,ηομάδατηςΝάουσας
πέρασεμπροστάμε 2 τέρματα κερδίζοντας και μια
δίλεπτηαποβολή.ΗομάδατηςΘεσσαλονίκηςόμως
δενείχεπειτηντελευταίατηςλέξηκαιαφούισοφάρι-
σεαρχικάστο55ολεπτότηςαναμέτρησης,είχεαπα-
ντήσεις και κατάφερε ναφύγει με τη νίκη-πρόκριση
στοντελικότωνπλεί-οφ.

ΕκείτηνπεριμένειοΦαίακαςΚέρκυραςπουείχε
ήδηπροκριθείκαιτοπρώτομεταξύτουςπαιχνίδιθα
γίνειτοερχόμενοΣάββατοστονησίτωνΦαιάκων.

Ταπεντάλεπτα:1-1,1-3,2-5,5-6,7-7,9-11(ημχ.)
11-11,13-14,15-16,17-19,20-20,25-22

ΑΕΣΧΠΥΛΑΙΑΣ(ΠαναγιώτηςΓούσιος):Μάτοβιτς
3,Ελέτα,Κουκμίσης7,Ανανιάδης,Πετρίδης2,Ανθο-
μελίδης1,Ιλερής2,Παπαγεωργίου,Βακουφάρης1,
Αντωνιάδης,Τσεσμετζίδης4,Ζαφείρης3,Αλατσατια-
νός2,Γιαννακίδης,Ορφανουδάκης,Αλεξανδρίδης.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Γιώργος Γιούπης):
Βλάχος 3, Πίτος,Θεοδωρόπουλος 8,Διδασκάλου
2,Ρότζιος,Αρβανιτίδης,Παντελίδης 2,Τζουβάρας,
ΚορωνάςΚ. 1,Μαυροδουλάκης2,Τσαγκεράς,Τσι-
γαρίδας1,Καραμπέλκος,Δεληχρήστος4,Κορωνάς
Θ.,Μπουμπουλέντρας.

Διαιτητές:Μιχαηλίδης-Τζαφερόπουλος,Δίλεπτα:
5-2,Πέναλτι:3/4-5/6Κόκκινηκάρτα:Ζαφείρης59.11
(τρίαδίλεπτα)

Ο ΓΑΣ Μελίκης και ο ΦΟ Αρι-
δαίας ήταν οι νικητές της 
πρώτης αγωνιστικής των πλέι 

οφς . Η Μελίκη κέρδισε τον Αιγινια-
κό με 81-61 στο γειτονικό ντέρμπι με 
τους γηπεδούχους να είναι καλύτεροι 
στο α΄ημίχρονο ,ενώ ο Αιγινιακός 
βελτιώθηκε στην επανάληψη πλησί-
ασε στο σκορ 43-41, αλλά οι παίκτες 
της Μελίκης δεν άφησαν περιθώρια 
στην συνέχεια και πήραν δίκαια την 
πρώτη νίκη.

10λεπτά24-16,43-41,65-52,81-61τελικό
ΓΑΣΜελίκης (Ασλανίδης)Λιόλιος  21(2)Μαυ-

ρίδης19(1)Κυριακού9(2)Κοσταμπίτσης2,Σαζα-
κλίδης,Στάκταρης1,Σταυρουλάκης10,(1)Κοτσά-
μπασης12,Μπούθας,ΠαπαδόπουλοςΡογγότης,
Παπαρόσης.

Καλύτερηη ομάδα τηςΑριδαίαςπήρε τοπρο-
βάδισμαστοσκοραπότηναρχήτουπαιχνιδιούκαι
βρέθηκεμπροστάμε24-15, ενώστοημίχρονο το
σκορήταν45-22,υπήρχεκάποια«αντίδραση»των
φιλοξενουμένων αλλά αυτό δεν ανησύχησε τους
παίκτεςτηςΑριδαίαςπουτελείωσαντοπαιχνίδιμε
άνετηνίκηκαιμεγάληδιαφορά79-61.

10λεπτά24-15,45-22,64-39,79-61τελικό
Στις 5Μαίουθα γίνουνοι επαναληπτικοί αγώ-

νες

Χάντμπολ Α2

ΆγγιξετηνπρόκρισηοΖαφειράκης
2ηήττααπότηνΠυλαία25-22

ΠλέιοφΑ’ΕΚΑΣΚΕΜ

Νίκη για Μελίκη 81-61
τον Αιγινιακό ήττα για Αλεξάνδρεια 

79-61 από Αριδαία

Έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Καυτα-
ντζογλειο στάδιο το διασ/κο πρωτάθλημα στίβου
ανδρών-γυναικώντωνΕΑΣΘεσ/νικης,ΠιεριαςΗμα-
θιας και το διασ/κοπρωτάθλημασύνθετων αγωνι-
σμάτων τηςκατηγορίαςπαγκορασιδων.Στουςαγώ-
νεςπουήτανκαιτοεπίσημοξεκίνηματηςκαλοκαιρι-
νήςπεριόδουοιαθλητέςκαιαθλήτριεςτουΦιλίππου
Βέροιας  έδωσανδυναμικό παρόν    κατακτώντας
πέντε μετάλλιαπολλάπλασαρίσματαστις οκτάδες
αλλάκαιπέτυχανεπιδόσειςπουδίνουνυποσχέσεις
γιατομέλλον.

Αναλυτικά
Γυναίκες
500μ.1ηΙωαννιδουΕλενη4’46’’68
00εμπ.2ηΚωστογλιδουΜαχη14’’37
4ηΤζιμογιαννηΟλυμπία15’’94
400μ.ΞυναδαΑλκμηνη64’’90
100μ.ΑθανασακηΡεβεκκα13’’37

Ανδρες

110εμπ.1οςΧατζόπουλοςΣάκης15’’00
100μ.7οςΧατζόπουλοςΣάκης11’’36
ΑβραμιδηςΓιάννης12’’30
400μ.1οςΚουτσουκηςΚώστας47’’94
10οςΜπεκαςΝίκος52’’40
ΔημητροπουλοςΓιωργος54’’40
ΒλαχοςΓεωργιος55’’50
ΑποστολιδηςΔημητρης55’’50[ογιατροςτηςομα-

δαςδιδασκειτουςνεοτερους]
1500μ.12οςΣτεργιουΑντωνης4’39’’6
3000 μ στηπλ 2ος Σταμουλης Γιωργος

9’335’’88
Υψος4οςΕμμανουηλΑντωνης1.84
ΠενταθλοΠαγκορασιδων
10η Αραμπατζη Ελενη  2.948 βαθμούς, 80

εμπ.-13’’06,μήκος-4.80,σφαιρα-6.79,ακον-12,05,600
μ.-1’54’’54

14η Μπεκα Κατερινα 2.498  βαθμούς    80
εμπ-15’’82, μήκος-4.57, σφαιρα.-6.79, ακον-12.05
,600μ-1’56’’20

Φίλιππος Στίβος

ΧρυσάμετάλλιαοιΚουτσούκης-
ΙωαννίδουΧατζόπουλος-Αργυρά
οιΣταμούλης-Κωστογλίδου

στοΔιασ/κοΑ-Γ

Δεύτερος στη Γενική Κατάταξη και 
πρώτος μεταξύ των Ελλήνων δρο-
μέων, τερμάτισε ο Ηλίας Καρα-

ϊωσήφ στον 7ο Διεθνή Αγώνα Δρόμου 
«Δόλιχος» (Δελφοί - Ολυμπία 255χλμ) με 
χρόνο 37 ώρες και 43 λεπτά, που απο-
τελεί και ρεκόρ διαδρομής για Έλληνα 
αθλητή. Ο αγώνας ξεκίνησε την Παρα-
σκευή στις 17.00 από το αρχαίο μαντείο 
των Δελφών και τελείωσε στην Αρχαία 
Ολυμπία. Ενδεικτικό της δυσκολίας του 
αγώνα είναι το γεγονός ότι μόνο δέκα 
δρομείς από τους 35 που έλαβαν εκκίνη-
ση, κατάφεραν να τερματίσουν.

ΟΗλίας Καραϊωσήφ, αντιπρόεδρος τουΑ.Σ.
ΑμεΑ«ΕνΣώματιΥγιεί» μετά τους τρεις τερματι-
σμούςστοΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ(2013-14-16),επέστρε-
ψεστιςυπεραποστάσειςσεασφάλτινοέδαφοςκαι
απέδειξεότιβρίσκεταισεάριστηαγωνιστικήκατά-
σταση.Supporter τουστον αγώναΔόλιχος 2018
ήτανοΝικηφόροςΚλαπανάρας.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι νικητής ανα-
δείχθηκεοΦινλανδόςForsellMarkoμεχρόνο37
ώρεςκαι24λέπτα.

Δεύτερος ο Ηλίας Καραϊωσήφ στον 7ο 
Διεθνή Αγώνα Δρόμου «Δόλιχος»
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Ο Μάιος είναι ο μήνας του Ράλι 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ και της Λέσχης 
Αυτοκινήτου Βέροιας που επί 

σειρά ετών διοργανώνει τον συγκε-
κριμένο αγώνα με επιτυχία παρά τις 
δυσκολίες των τελευταίων ετών. Έτσι 
λοιπόν και φέτος το 2018 είναι έτοιμη 
έχοντας πάρει εδώ και καιρό την απα-
ραίτητη έγκριση από την Ο.Μ.Α.Ε και 
την έγκριση του συμπληρωματικού 
κανονισμού από την Ε.Π.Α.

ΤοΣαββατοκύριακο19-20Μαΐου2018η καρδιά
των αγώνων ράλι θα χτυπά στην Βέροια. Το 24ο
ΡάλιΣπριντΦΙΛΙΠΠΟΣεπιστρέφειστηναγαπημένη
ΕιδικήΔιαδρομήΠολυδένδρι των 80 στροφών σε
17,95αγωνιστικάχιλιόμετρα.Ηδιαδρομήθαεπανα-
ληφθεί3φορέςπροσφέρονταςέτσισταπληρώματα
πουθαλάβουνμέροςέναπεδίοδράσης54περίπου
αγωνιστικών χιλιομέτρων. Η ανασυγκρότηση και
το serviceακριβώςδίπλαστην ειδική διαδρομή και
δίπλα στην λίμνη τουποταμούΑλιάκμωνα σε ένα
καταπληκτικόκαιήδηκαταπράσινοτοπίο.

ΤοΣάββατο 19Μαΐου 2018 από τις 17:00 έως
τις18:00θαδιεξαχθείοΤεχνικόςΕλεγχοςστηνοδό
Ελιάς,στονπιοπολυσύχναστοδρόμο τηςΒέροιας.

Στην συνέχεια στις 20:00 θα διεξαχθεί μετά από
καιρόκαιΠανηγυρική-Εορταστικήεκκίνησηγιατην
καλύτερηπροβολήτουαγώνακαιτωνπληρωμάτων.
Τααγωνιστικάαυτοκίνηταθαμπορούνναδιανυκτε-
ρεύσουνφυλασσόμενααπόιδιωτικήεταιρίαsecurity
στηνΠλατείαΔημαρχείουαπόόπου και θα ξεκινή-
σουντηνΚυριακήτοπρωίγιατηνΕιδικήΔιαδρομή.

ΤηνΚυριακή 20Μαΐου 2018 θα αναχωρήσουν
από τηνΠλατείαΔημαρχείου και τοπρώτο αγωνι-
στικό αυτοκίνητοπαίρνει εκκίνηση από τηνΕιδική
Διαδρομήστις10:03.Οδρόμοςθακλείσειγια τους
θεατές μία (1)ώρα νωρίτερα δηλαδήστις 9:00πμ.
Παρακαλούμε τουςφίλουςθεατές νασυμμορφώνο-
νταιμετιςυποδείξειςτωνοργανωτώνκαιτωνκριτών
γιαναέχουμεένανασφαλήκαιαπολαυστικόαγώνα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο 24ο Ράλι Σπριντ
ΦΙΛΙΠΠΟΣξεκινούναπόσήμερα30Απριλίου2018
μέσωτουΣΔΔΑ(ΣυστήματοςΔιαδικτυακήςΔιαχείρι-
σηςΑγώνων).

Τοπαράβολοσυμμετοχήςπουπρέπειναπληρω-
θεί μέσωΣΔΔΑ είναι 70€ και το υπόλοιπο130€σε
λογαριασμό τηςΛέσχηςΑυτοκινήτουΒέροιας στην
ΤράπεζαΠειραιώς IBANGR 17 0171 5960 0065
96113897629.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ε-
πικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6944 740 991 (Αδαλό-
γλουΔημήτρης -Πρόεδρος) καθώς και με email :
lavverias@gmail.com και προσωπικό μήνυμα στo
προφίλ-σελίδαμαςστοFacebook.

Ο 2ος Δρόμος Ανακτόρων, ο 
οποίος έγινε σε συνδιοργάνω-
ση του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Βεργίνας «Οι Αιγές» με το Αθλητικό 
Τμήμα του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
καθώς επίσης και με τη συμμετοχή 
της Π.Ε. Ημαθίας, πραγματοποιήθη-
κε το πρωί της 29ης Απριλίου 2018. 
Για τη φετινή χρονιά, ο σύλλογος 
«Οι Αιγές» εμπλούτισε τον αγώνα 12 
χιλιομέτρων, με μια δεύτερη διαδρο-
μή 8 χιλιομέτρων στις πλαγιές των 
Πιερίων γύρω από το περιτείχισμα 
του συγκροτήματος των ανακτόρων 
της Βεργίνας, καθώς επίσης και με 
μια παιδική διαδρομή ενός χιλιομέ-
τρου στον αρχαιολογικό χώρο, στα 
όρια της τοπικής κοινωνίας.

Η όλη εκδήλωση σημείωσε επιτυχία, καθώς
συμμετείχεπολύς κόσμοςόχι μόνοαπό τηνΗμα-
θίααλλάαπόπολλάμέρητηςΕλλάδας,διπλάσιος
αριθμός αθλητών στον αγώνα των ενηλίκων σε
σχέσημεπέρσι,καιεκατόπαιδιάστοναγώνατης
διαδρομής του ενός χιλιομέτρου. Στους αγώνες
συμμετείχαν 228 ενήλικες (115 πέρσι) και 100
παιδιά.

Οφετινός αγώνας είχες τρεις διαφορετικές δι-
αδρομές:μίαορεινή12χιλιομέτρωννότια τηςαρ-
χαίαςΑκρόπολης, μια δεύτερη μικρότερη ορεινή
διαδρομή8χιλιομέτρωνστιςπλαγιέςτωνΠιερίων,
γύρωαπότοαρχαίο τείχοςτωνΑιγών,καθώςκαι
μιαπαιδική διαδρομή1 χιλιομέτρουστα όρια του
οικισμού.ΤηνεκκίνησηέδωσεοδήμαρχοςΒέροιας
ΚώσταςΒοργιαζίδης. Στοναγώναπαραβρέθηκαν
ακόμη, ο βουλευτήςΧρήστοςΑντωνίου, οπρόε-
δροςΚΑΠΑΣτέργιοςΔιαμάντης, ηΠεριφερειακή
ΣύμβουλοςΝίκηΚαρατζιούλα,ουποδιοικητής της
ΤροχαίαςΒέροιας ΙωσήφΠαρούτογλου, ο εκπρό-
σωποςτης1ηςΜεραρχίαςΆγγελοςΠαρούτογλου,
οπρόεδρος τηςΒεργίναςΜανώληςΕμμανουηλί-
δης.Η εκκίνηση έγινεστις 10 τοπρωίστηνπλα-
τεία τηςΒεργίνας. Στον αγώναπήρεμέρος και ο
γνωστός ηθοποιόςManuBennett, γνωστός από
τις αμερικάνικες τηλεοπτικές σειρές «Spartacus»
και“Arrow”,στιςοποίεςείχεπρωταγωνιστικόρόλο.

Τααποτελέσματακατάκατηγορία
Γενική8χλμ
ΑμβρόσιοςΔημητριάδης
ΑναστάσιοςΡοβυθάκης
ΧρήστοςΚασάπης

Γενική12χλμ
ΘανάσηςΔανδηλέλης
ΓιώργοςΠασαλής
ΠαναγιώτηςΠήγαρης

Γυναίκες8χλμ
ΑλεξίαΣουλιώτου
ΆνναΝάκη
ΚατερίναΛαμπροπούλου

Γυναίκες12χλμ
ΣτρεργιανήΚωστίδου
ΦωτεινήΗλιάδου
ΆνναΜαρίαΧαραλαμπίδου

Άνδρες18-34–8χλμ
ΧρήστοςΚοτσάμπασης
ΙωάννηςΝούσιος
ΜελέτηςΚοντογουλίδης

Γυναίκες18-34–8χλμ
ΕλευθερίαΤσινή
ΆνναΓιοβανοπούλου
ΣτέλλαΓιοβανοπούλου

Άνδρες18-34–12χλμ
ΜανώληςΧαρισιάδης
ΧάρηςΜουρατίδης
ΓιώργοςΤόκας

Γυναίκες18-34–12χλμ
ΦωτεινήΗλιάδου
ΜαρίαΑσλανίδου
ΜαρίαΖηρίδου

Άνδρες35-44–8χλμ
ΠέτροςΜηνάς
ΔημήτρηςΤσαρτσάνης
ΣταύροςΜαυρίδης

Γυναίκες35-44–8χλμ
ΆνναΝάκη
ΚατερίναΛαμπροπούλου
ΦανήΚολάτου

Άνδρες35-44–12χλμ
ΠαναγιώτηςΤσίκαρης
ΑγαμέμνωνΚοτσυφάκης
ΧαράλαμποςΦενερίδης

Γυναίκες35-44–12χλμ
ΣτεργιανήΚωστίδου
Καραχαρίση
ΆνναΧριστοδουλίδου

Άνδρες45-54–8χλμ
ΑμβρόσιοςΔημητριάδης
ΑναστάσιοςΡοβυθάκης
ΧρήστοςΚασάπης

Γυναίκες45-54–8χλμ
ΑλεξίαΣουλιώτου
ΑλίκηΣιντμαλίδου
ΤατιάναΠαπά

Άνδρες45-54–12χλμ
ΑθανάσιοςΔανδηλέλης
ΓιώργοςΠασαλής
ΣταύροςΜιχαηλίδης

Γυναίκες45-54–12χλμ
ΆνναΜαρίαΧαραλαμπίδου
Νάνου
ΣτυλιανήΦωτιάδου

Άνδρες55+8χλμ
ΚώσταςΚωστόπουλος
ΑριστοτέληςΤζίλιας
ΤάσοςΛαμπαδήτης

Άνδρες55+12χλμ
ΒαγγέληςΓιορτζής
ΚώσταςΠάριζας
ΧαρίλαοςΠαπουτσής

*Άτυποβραβείο δόθηκεσε δυο νεαρούςπου
συμμετείχανστοναγώναανδρών,τουςΚώσταΘυ-
μιόπουλο,ΓιώργοΕμμανουηλίδη.

*ΚύπελλοδόθηκεκαιστηνΕιρήνηΧρυσάνθου,
μόνηγυναίκαστηνκατηγορία55+στα12χλμ.

Το 24ο Ράλι Σπριντ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» 
επιστρέφει στην Ειδική Διαδρομή 

Πολυδένδρι στις 19-20 Μαίου

2οςΔρόμοςΑνακτόρων
στηΒεργίνα

Μεγάλη συμμετοχή - αποτελέσματα

Η ΓΈνωση ΣωματείωνΑντισφαίρισης Κεντρο-
δυτικήςΜακεδονίαςσταπλαίσιατουπρογράμματος
τηςΕΦΟΑ«το tennis στασχολεία - tennis άθλημα
γιαόλους»,σεσυνεργασίαμετηνΕιδικήΓραμματεία
ΚοινωνικήςένταξηςΡομάκαιτηνΓενικήΓραμματεία
Αθλητισμού,παρουσίασετοtennisστο2οκαι6οΔη-
μοτικόΣχολείοΑλεξάνδρειας.

Μετά αποπρόσκληση τηςΈνωσης, την εκδή-
λωση παρακολούθησε ο Γ.Γ.Αθλητισμού Ιούλιος

Συναδινός και οΔή-
μαρχοςΑλεξάνδρει-
ας Γκυρίνης Πανα-
γιώτης.ΟιΟμοσπον-
διακοί προπονητές
ΜιχάληςΑδαλόγλου
καιΧρήστοςΤοκατλί-
δης με τη βοήθεια
των προπονητών
του τοπικού σωμα-
τείου tennis «Ζέφυ-
ρος Αλεξάνδρειας»
γνώρισαν τοάθλημα
στους μαθητές των
σχολείων και μετέ-
δωσανπολλάκοινω-
νικάμηνύματα.Λίγες
μπαλιές με τους μα-
θητές αντάλλαξαν ο

Γ.Γ.ΑθλητισμούκαιοΠρόεδροςτηςΈνωσηςΠέτρος
Τσαρκνιάς.Ο Γ.Γ.Α.ως συμβολική κίνηση, άφησε
στους γυμναστές των σχολείων λίγες μπάλες και
μετά είχε συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς. Στη
συνέχεια ο ΓΓΑ επισκέφθηκε τοΔημαρχείο και είχε
συνάντησηεργασίαςμετονΔήμαρχοκαιυπηρεσια-
κάστελέχη,προκειμένουναεξετάσουνθέματααθλη-
τικώνυποδομώντουΔήμου.

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

Απρίλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό30-4-2018 μέχρι6-5-
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

ΗΈνωσηΕλληνικούΒιβλίου,σεσυνεργασίαμε
τηνΕταιρεία Συγγραφέων και τοΕλληνικόΤμήμα
τηςΙΒΒΥ-ΚύκλοςτουΕλληνικούΠαιδικούΒιβλίου,
γιορτάζεικαιφέτος-μεπολλέςκαισημαντικέςεκ-
δηλώσειςμεάξονατοβιβλίοκαιτηφιλαναγνωσία-
την 23ηΑπριλίουωςΗμέραΒιβλίου, όπως έχει
καθιερωθείδιεθνώςαπότηνUNESCO.

Στοπλαίσιοαυτόοιμαθητέςτουπρογράμματος
Φιλαναγνωσίας τουΜουσικού Σχολείου «Διαβά-
ζω, Εμπνέεσαι,Δημιουργούμε και Ραδιοεπικοι-
νωνούμε»συνοδευόμενοι από την υπεύθυνη του
προγράμματος,Κική Ιντζεβίδου και τις καθηγήτρι-
ες, Χαρά Σκουμποπούλου καιΜαριάνναΛούκα,
συμμετείχανσεένανΠΕΡΙΠΑΤΟΒΙΒΛΙΟΥτην23η
Απριλίου στο κέντρο της Βέροιας, μια βόλτα με
οδηγό το βιβλίο και σταθμούς, τονΡαδιοφωνικό
σταθμότηςπόλης,τηΔημόσιαΒιβλιοθήκητηςκαι
τονπεζόδρομο της οδού Ιπποκράτους, η οποία
χάρισε μια διαφορετική εμπειρία στους μικρούς
μαθητές.

Πρώτηστάσηέκανανστοραδιοφωνικόσταθμό
τηςΒέροιας,ΑΚΟΥ99.6όπουοιμαθητέςβγήκαν
ζωντανάστοναέραστηνεκπομπήΠρωινέςΣημει-
ώσεις με τηΣοφία Γκαγκούση,συνομίλησανμαζί
τηςκαιέδωσανταδικότουςμήνυμαγιατηνημέρα:
«Κλείσετοκινητόκαιάνοιξεέναβιβλίο».

ΔεύτεροσταθμότουςαποτέλεσεηΔημόσιαΒι-
βλιοθήκητηςπόλης,οχώροςόπουζεικαιαναπνέ-
ει το βιβλίο. Εκεί συζήτησαν με τους επισκέπτες της,άκουσαντιςπροτιμήσειςτουςκαιτουςέδειξαν

αγαπημένα τουςβιβλίαμε τηβοήθεια της κ.Α-
σπασίαςΤασιοπούλου, η οποία τους οδηγούσε
στα ράφια όπου ήταν τοποθετημένα.Έκαναν
έτσι μια προσπάθεια για την προώθηση της
ανάγνωσης με σκοπό όχι μόνο να δημιουργη-
θούννέοι,αλλάκαινακινητοποιηθούνοιπαλιοί
αναγνώστες.

Στησυνέχειαοιμαθητέςκατευθύνθηκανστον
πεζόδρομο τηςοδού Ιπποκράτους,όπουσυνά-
ντησαν μαθητές άλλωνσχολείων, του 1ου και
2ουΔημοτικού, και ταξίδεψαν μαζί τους στον
κόσμο τουβιβλίουμέσααπόδράσειςπουετοί-
μασανθεατρικές, μουσικές και εικαστικέςμε τη
βοήθεια των καθηγητριών τους, της μουσικού
ΓεωργίαςΙωαννίδουκαιτηςεικαστικούΦωτεινής

Χαμιδιελή. Παράλληλα μοίρασαν σελιδοδείκτες
στους περαστικούς και μπαλόνια με μηνύματα
στουςμικρούςαναγνώστες.Τέλοςοιμαθητέςσυμ-
βολικάπέταξαντακινητάτουςκαιμοίρασανβιβλία
στο κοινό.Μαζί τους βρέθηκε η υπεύθυνη της
ΙΒΒΥ-ΚύκλοςτουΕλληνικούΠαιδικούΒιβλίου-για
τηβόρειαΕλλάδα,καΠάττυΠαπαδήμου,ηοποία
υλοποίησεέναεργαστήριοφιλαναγνωσίας.

ΕυχαριστούμετηνκαΓκαγκούσηγιατηνεγκάρ-
διαφιλοξενία,τηνκαΤασιοπούλουγιατησυμβολή
τηςστηνεπιτυχίατηςδράσηςμας,τονκ.Κεβρεκί-
δη, καθηγητή του 1ου Γυμνασίου για την τεχνική
υποστήριξη και την καΠαπαδήμου, πουπάντα
είναιστοπλευρό τηςομάδαςμας και ενισχύει τις
εκδηλώσειςμας.

ΈναςμοναδικόςΠερίπατοςΒιβλίου
γιατουςμαθητέςτουΜουσικούΣχολείουΒέροιας!

Φαρμακεία
Τρίτη 1-5-2018

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-
25669

14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

19:00-01:00+διαν.ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
65931

Τετάρτη 2-5-2018
14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ4523310-26757
14:30-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής69)23310-
24534

19:00-01:00+διαν.ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοροφοδιαμέρι-
σμα110τ.μ.καθαράστηΝά-
ουσα,Νικομηδείας4στον2ο
όροφο.Τηλ.επικοινωνίας:6937
111143.

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο (Βε-
ν ι ζ έλου  &  Μπ ιγκάνου

γωνία) πωλείται οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου
διώροφης οικοδομής 87
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση,
ηλεκτρ. τέντες στα μπαλ-
κόνια. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.:6979464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45τ.μ.
στηνοδόΚεντρικήςτηςΒέροι-
ας,δίπλαστοΕπιμελητήριο,με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομηθέρ-
μανσηκαιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΚΡΕΒΑΤΑΣ  πωλε ί -
τα ι  αγρός 10.400 τ .μ .
πάνω σε άσφαλτο σε τι-
μή ευκαιρίας 25.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργια-
νοί πωλείται οικόπεδο 2
στρ., σεπολύωραίαπε-
ριοχή, μόνο 42.000 ευ-
ρώ. Υπάρχει περίφραξη
μετοίχοστομισό,ωραία
θέα, άφθονο πόσιμο νε-
ρό και ευφορότατο έδα-
φος.Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο
800 τ.μ. στο Μακροχώ-
ρι, άρτιο, οικοδομήσιμο,
σε πολύ καλή κεντρική
περ ιοχή.  Πληροφορίες

στο τηλ.: 6936 711661 &
2331026609.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο
500τ.μ.στηΜελίκη(πλη-
σίονΚονάκι).Τιμήλογική.
Πληρ.τηλ.:6970862964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικό-
πεδο από 400 τ.μ. το κα-
θένα, μεμονωμένα ή όλα
μαζί, στη Ραχιά, στο κέ-
ντρο του χωριού, πίσω α-
πότοσχολείο.Τηλ.:23310
20051 & 6942 779696 κ.
Αγγελική.

15ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2018 www.laosnews.gr

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

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



16 ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2018

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10
στρέμματαμε δέντρα (ροδακι-
νιές)στον5οχρόνο,στηνπε-
ριοχή τηςΜέσης, 500 μέτρα
απότοχωριό.Τηλ.επικοινωνί-
ας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΠΑΣΙΑΣ, πίσωαπό 4ο
Γυμνάσιο, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα47τ.μ.,ισόγειο,αυτόνομη

θέρμανση.Τηλ.:6973460587.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για θερινή

(καιχειμερινή)σεζόνεξοχικήκα-
τοικίαστοΣέλιεντόςτουχωριού,
μεεξαιρετικήθέακαιαυλή,τζάκι,
επιπλωμένη, δίχωρη τηλ.6932
493444.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για επαγ-
γελματικήστέγη, διαμέρισμα 65
τ.μ.στηνοδόΚαρακωστή7.Τηλ.
επικοινωνίας: 23310 62166 και
6977768757.

ENOIKIAZETAI μονο-
κατοικίαστηΡαχιά.Πληρο-
φορίες κ. Σουκιούρογλου
Μπάμπης.Τηλ.επικοινωνί-
ας:6947150807.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστινια-
νού 11, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα90 τ.μ., 3οςόρ., αυ-
τόνομηθέρμανσημεμπαλ-
κόνιαγύρω-γύρω,υπέροχη
θέα.Τηλ.: 6974 637671&
6978644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγα-
ζίστονκεντρικόδρόμο του
Πλαταμώνα60τ.μ.και30τ.μ.
πατάρι.Τιμήενοικίου450ευ-
ρώ.Τηλ.:6973736714.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτεςα-
πόσυσκευαστήριοτροφίμων
στοΜακροχώρι.Τηλ.:23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος
φαρμακοποιός για φαρμα-
κείοτουδήμουΑλεξάνδρειας.
Επιθυμητήηεμπειρίασεα-
νάλογηθέση.Οιάντρεςτων
αιτήσεων θα πρέπει να έ-
χουνολοκληρώσειτιςστρατι-
ωτικέςυποχρεώσεις.Αποστο-
λήβιογραφικούσημειώματος
μεφωτογραφίαστοe-mail:
farmakeionew@hotmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτό-
ροι μεπείρα και μάγειρας
γιακατάστημαεστίασηςστη
Βέροια.Τηλ.:6934457973.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαήα-
ντρόγυνασεελληνικόεστιατό-
ριοστηΓερμανίαγιαεργασία
στηνκουζίνα.Παρέχεταιδιαμο-
νή,διατροφήκαικαλόςμισθός,
περιοχήΦρανκφούρτης.ΜΟ-
ΝΟσοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:
6982270022κοςΠάρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙηλεκτρολόγος
καιμηχανικόςαυτοκινήτωνγια
συνεργείοστηΒέροια.Πληρ.
τηλ.: 23310 71553& 6936
905040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμεΠΕ1,
Γ ́καιΕ ́κατηγορίαςδίπλωμα
έως35ετώνγιαμεταφορική
εταιρίαμεδιάφορα.Ώρεςεπι-
κοινωνίας9.00π.μ.έως13.00
μ.μ.Τηλ.:2331501442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίαως σερβιτόρα για
καφενείο sport-καφέ στη
Βέροια γιαπρωινή ή απο-
γευματινή εργασία. Τηλ.:
6986766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ελλη-
νίδα για εργασίαπρωινού
8ώρου σε καφέ-ουζερί.
Τηλ.:6971831074.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ζητά πωλητή ή πωλήτρια
με δίπλωμα οδήγησης για
μόνιμη απασχόληση στον
ΝομόΗμαθίαςκαιστουςό-
μορουςΝομούς.Βιογραφικά:
info@staboulis.com. Τηλ.
2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςμε
δίπλωμαοδήγησηςκατηγο-
ρίαςΒ΄σεκατάστημαενοικι-
άσεωςαυτοκινήτων(γνώσεις
πλυντηρίουαυτοκινήτων)στη
Ζάκυνθογιατησεζόν1Μαΐου

έως31Οκτωβρίου.Τηλ.:6945
704344.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμε-
ταφορών ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
με εμπειρία σε μεταφορι-
κή-κούριερ για το Ν. Ημαθί-
ας.Αποστολή βιογραφικών:
ouzounidisp@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθόςμάγειρα
καάτομαγιατηνκουζινασεγνωστή
ταβέρναστηΒέροια.Τηλ.:23310

70846μετάτις10.00π.μ.
ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται
κοπέλες για εργασία.Τηλ.:

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος
ή κυρία άνω των 25
ετών με άνεση λόγου
καιευχέρειαστιςδημό-
σιεςσχέσειςνααναλά-
βει εταιρία στοΝομό.
Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαι
τιμή(4γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθήκες,4συρ-
ταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλες
απλές,όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.
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6984472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητάει ερ-

γασίαγιαοικιακήβοηθόςκαιγια
φύλαξηηλικιωμένων.Τηλ.:6972
603154&6984722760.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία
καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαι η-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις
και κηπουρικής ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηφύλα-
ξηκαιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣκυρίαμονογονι-
κήςοικογένειας,ζητάειεργασία,για
φύλαξηηλικιωμένωνκαικαθαρισμό
σπιτιών.Τηλέφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγιαφύ-

λαξη μωρού ή καθαρίστρια σε
σπίτικαιγραφεία.Τηλ.επικοινω-
νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνφρο-
ντίδα ηλικιωμένων& καθαρισμα
σπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιδηροκατασκευή

400 τ.μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ.Τηλ.: 6936
168819.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλασεάρι-
στηκατάστασησεεκπληκτικήτιμή:

-Τραπεζαρίαμε έξι (6) καρέ-
κλες,απόξύλοοξιάς,χρώμακερα-
σι,τιμή260ευρώ.

-Τριθέσιοςκαιδιθέσιοςκανα-
πέςχώμαμωβτμή150ευρώ.

-Κρεβάτιμονόμε τοστρώμα.
Τιμήευκαιρίαςγιαόλα400ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ
σεάσπροχρώμα,μεστρώμακαι
υφασματάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμήευκαιρίας
150,00ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χωρίς

υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος 50
ετώνψάχνειεμφανίσιμηκυρίαως
50ετώνγιαγνωριμία.Τηλ.:6972
371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυρια
από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος με
ανώτερη μόρφωση ζητεί γνωρι-
μίαμεκοπέλαευχαρίστουχαρα-
κτήρα.Τηλ.:6942274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται

μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο190€.

Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-
νετηΓκαρσονιέρα50 τ.μ., κατασκευή1996,
1 υ/δ, 2 ος όροφος, άψογασυντηρημένη,
καταπληκτική , επιμελημένης κατασκευής,
απίστευτα εργονομική , ατομικήθέρμανση
πετρελαίου, τέντες ,μεπολύωραίομπάνιο,
κέντροαπόκεντρο,ενοίκιο200€.

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

Κωδ:23322 -ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑΓκαρσο-
νιέρα νεόδμητη συνολικής επιφάνειας 55
τ.μ. 1οςυπερυψωμένος , αποτελείται από
1υπνοδωμάτιο,σαλονοκουζίνα καιμπάνιο
.Είναι κατασκευασμένη το2005καιδιαθέ-
τει θέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμποτηςΒέροιας,με
κουφώματασυνθετικάκαιμεδιπλάτζάμια,με
ανελκυστήρακαινούργιο.Υπάρχειδυνατότητα
εύκοληςστάθμευσης-Τιμή:200€.

Κωδ.13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςωραι-
ότατοδιαμέρισμα87τ.μ.ανακαινισμένοστον
4ο ορ. με κεραμοσκεπήμε 2 υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,με2 ντουλάπες εντοιχιζό-
μενες ,θα τοποθετηθείθωρακισμένηπόρτα
εισόδου,μεθέρμανσηκεντρικήπετρελαίου
λειτουργούσαάψογα,σεπολύκαλήγειτονιά,
ενοίκιο260€.

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

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

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες

,ησόμπαμεπέλλετ.Έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηΘέαστονκάμποκαιτακουφώ-
ματατουείναιμεδιπλάτζάμια,Τιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ 13696ΚΕΝΤΡΟΩραιότατο δια-
μέρισμα110 τ.μ.πολύφωτεινόμε 2δσκλ
καθιστικόκαιαποθήκη ,με νοτιοανατολικό
προσανατολισμό  καιθέρμανσημεθερμο-
συσσωρευτές , έχει καινούργιακουζίνακαι
αποθήκημέσααλλάκαιμίαθέσηστάθμευσης
σεπάρκινγκΠυλωτήςτηςοικοδομής.Μίσθω-
μαμεπάρκινγκ320€χωρίς270€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

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

Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-
γιανούςΒέροιας116 τ.μ. κομπλέανακαινι-
σμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκι
ενεργειακό , μεηλιακόθερμοσίφωνακαι 3
μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι
,μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωμα
τα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
ωδ:105544 -ΕργοχώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας400τ.μ. ισό-
γειαμεαύλιοχώροπερίπου4στρ.Αποτελεί-
ταιαπό5χώρουςκαιχώρογραφείωνενοίκιο
600€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24214 -Κέντροεπί τηςΒενιζέλου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας35τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο.Διαθέτει
θέρμανσημεΚλιματισμός, τα κουφώματα
αλουμινίουκαιμεδιάφοραέπιπλαγραφείου
-Τιμή:200€.

Κωδ:24228-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστα
ΚΤΕΛκοντάκατάαποκλειστικότηταανακαινι-
σμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας37τ.μ.
1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται από έναν
ενιαίοχώρο, .ΔιαθέτειθέρμανσημεΚλιμα-
τιστικά , ταΚουφώματατουΣυνθετικάκαιη
ΠόρταείναιΘωρακισμένη-Τιμή:170€.

Κωδ:24161-ΚέντροστηνΕληάκοντάΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοεξαιρε-
τικήςπροβολήςσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.
1οςορ..Αποτελείταιαπό3ΧώρουςκαιWC.
ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
τακουφώματατουΑλουμινίουκαινούργιακαι
ηπόρτατουθωρακισμένη.Μηνιαίομίσθωμα
350€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επί της

οδούΚεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα75
τ.μ., ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι, σεεξαι-
ρετικάκαλήκατάσταση , έτοιμοκαιμερολά
ασφαλείας ,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,
ενοίκιοπολύλογικό,μόνο280€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24422 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΠλ.ΠλατάνωνΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας45 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση
,μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη
.Τιμή:80€.

Κωδ: 24448 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω,ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικόισόγειο
κλειστόπάρκινγκμεγκαραζόπορτα,στεγανό
και καθαρό ενοικιάζεται καιωςαποθήκη ,
μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Διατίθεται

προςπώλησηολοκαίνουργιαγκαρσονιέρα68
τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή .έως

σήμεραακατοίκητη ,πρόκειται γιαακίνητο
ιδιαίτερης κατασκευής του10,με1υ/δμε
μίαπολύάνετησαλονοκουζίνακαιμεμπάνιο
ωραιότατο , 1οςόροφος ,πολύφωτεινή ,
διαθέτειθερμοπρόσοψη ,ατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμιακαι
τιμήστις58.000€.

Κωδ:105019 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικής επιφάνειας90 τ.μ.στον
5οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένο το1964καιδιαθέτειθέρμανσηΘερ-
μοπομπός,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,Τέντες-Τιμή:
50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60τ.μ.σπάνια

ευκαιρία , στους ΓεωργιανούςΒέροιαςσε
1979τ.μ.οικόπεδοεντόςσχεδίου,σεσημείο
με εξαιρετικήθέα ,πωλείται γιαοικογενεια-
κούςλόγους,τιμήμόνο50.000€.Πρόθυμος
αγοραστής καλοδεχούμενος.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ22985ΤΣΕΡΜΕΝΙπωλείταιΜονο-
κατοικία250τ.μ.περ.σεκαλήκατάστασημε
2υ/δ,μεγάλοσαλόνι,κουζίνακαιμπάνιοκάτω
και2υπνοδωμάτιαπάνω .Διαθέτει2κουζί-
νεςκαι3μπάνιακαιμεμικρήαυλή,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,επεκτείνεταισετρίαε-
πίπεδακαιπροσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςόλομαζίμόνο65.000€.Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
17.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια

-Τιμή:55.000€.
Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:
70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας114 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται
απόκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:18.000€

Κωδ:22786-ΠΙΕΡΙΩΝεπίτουκεντρικού
δρόμουΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλοκαισπάνιοκατά-
στημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας369τ.μ.
Είναι κατασκευασμένο το1994καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Τιμήεξαιρε-
τικάχαμηλήμόνο450.000€.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,υ-
πόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Το
μηνιαίομίσθωματουσήμερα1.200€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:14726 -ΣτονκόμβοςτηςΚουλού-

ραςπωλείταιΑγροτεμάχιοσυνολικήςεπιφά-
νειας7300τ.μ.Τιμή:60.000€.

Κωδ.14645ΜΕΤΑΤΟΣΤΑΥΡΟ,Μεγάλο
προνομιούχοαγροτεμάχιο37στρ,κοντάστου
Μπονάνου ,στοΣΑΑΚΒέροιας ,σευψηλή
πίεση , τιμή85.000€,Δεκτέςμόνοσοβαρές
προτάσεις.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218

τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόνχαρίζεται,σε τιμήπράγματιχαμηλή
μόνο10.000€

Κωδ.14194Πανόραμαπωλείταιοικόπε-
δο320τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοστημέση
περίπουκατάλληλογιαΒίλλα,βλέπειόλοτον
κάμπο,άκλειστοκυριολεκτικά,τιμή55.000€.

Κωδ: 14219Σπάνια ευκαιρίαστοΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείται οικόπεδο456 τ.μ., κε-
ντρικότατο,μεμεγάληφάτσα ,πολύκοντά
στηνΑριστοτέλους ,καταπληκτικόαπόκάθε
άποψη,προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήαπό
37.000€τώρακατέβηκεστις25.000.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισε δύοδρόμους , χωρίζεται καισε

δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα , τιμή
100.000€.

Κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενο-
τιοανατολικόπροσανατολισμό ,προσφέρεται
σεπολύκαλήτιμή50.000€.

κωδ. 14283 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
1.600 τ.μ.,άρτιο καιοικοδομήσιμο ,βλέπει
σεανοιχτωσιά,μεεκπληκτικήθέα,ελαφρώς
επικλινές ,προνομιούχοοικόπεδο,πρόκειται
γιαμοναδική ευκαιρία καιπροσφέρεταισε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο32.000€.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ., σεπρονομιούχοθέση ,πρόκειται για
ένα γωνιακό και μεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο ,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή ,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:23273ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηκομμωτηρίουσεΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας50 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Τιμή:10.000€.Πωλείταικαι
ξεχωριστάοεξοπλισμόςαλλάταείδημαζί.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.105012ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑ,Γκαρσονιέρα

σεμορφήStudio40τ.μ.,κατασκευήτου81,
1οςόροφος,ανακαινισμένηκαι καλοδιατη-
ρημένη.Είναιεπιπλωμένηκομπλέ,μεδιπλό
κρεβάτι,σαλόνι,μεηλεκτρικέςσυσκευέςκαι
πλυντήριορούχων,μεκλιματιστικό Ιnverter
και με μία ντουλάπα.Υπάρχει δυνατότητα
στάθμευσηςέξω,μεενεργειακήκλάσηΔ΄,και
είναιμισθωμένημετηνημέρατύπουAirbnb.
Έχειμισθωτικήαπόδοση600€τομήνακαι
πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
18.000€.Πλήρηαπόσβεσησελιγότεροαπό
2,5έτη.Κατάλληληγιαεπένδυση.

Κωδ22836ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΜονοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σεδυο
επίπεδακαιμαζίμεένα ΙσόγειοΚατάστημα
40τ.μ..Είναικατασκευασμένητο1960καιβρί-
σκεταισεπολύκεντρικόσημείο τουχωριού,
τοοικόπεδοτουγωνιακόμε300τ.μ.,έχειμε-
γάληπρόσοψηστοδρόμο.Δίνεταιόλομαζίσε
τιμήευκαιρίαςμόνο38.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
VENUS GROWERS Α-
ΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝ-
ΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
Γ ΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝΚΛΑΡΚ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΔΙΚΑΙ-

ΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
-Άδειαχειριστήμηχανη-

μάτωνέργουδεύτερηςειδι-
κότηταςή
-Άδειαβοηθούχειριστή

μηχανημάτωνέργου
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023311,

εσωτερικό141και123

ΗΑΛΜΗΑΒΕΕζητάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιομη-

χανικού αυτοματισμού,πίνακες – κυκλώματα και γνώση
Αγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Καιγιατιςδυοθέσειςαπαραίτητοτοενδιαφέρονγιατη

δουλειά και πνεύμα συνεργασίας.Ανάλογη εμπειρία θα
ληφθείυπόψη.

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

κήενημερότηταΟ.Γ.Α.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Τηλ.:2331039388,e-mail:karanikolas.antonios@gmail.com
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500ευρώ
ΡΟΛΟΪ28 τ.μ.LUXανακαινισμένοκαι επιπλωμένο
19.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο26.000ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ50τ.μ.καλό34.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ70τ.μ.16.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέ18.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.9.500ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.καλό20ετίας16.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.ανακαινισμένο42.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.καλό47.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλόανακαινισμένο38.000ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.καινούργιο,θέα120.000ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.27.000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλό80.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.τζάκι,θέα108.000ευρώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑμεζονέτα140τ.μ.58.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ171τ.μ.μεζονέτακαινούργια140.000ευρώ

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μ.κεντροσ.δ1,2καλητιμη
MHTΡΟΠΟΛΗ2οςχωριςασανσερανακαινισμενο85τ.μ
πολυομορφο34000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρω-
μενα
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ
0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
ΡΑΧΙΑπανέμορφοκτηματάκι3300τ.μμεθέακαινερό
μόνο13000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TASTYFRUIT»ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΒ.Ο.Ε.»

Δ/νση:ΤέρμαΡωσσοπροσφύγων(στις
ιδιόκτητεςεγκαταστάσειςτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ότιγιατηνκαλοκαιρινήπερίοδο2018θα

δέχεταιδηλώσειςγιακεράσια,βερύκκοκα,
ροδάκινα,νεκταρίνια,απότιςπεριοχέςΒέροιας,Κυδωνοχωρίου,Σαραντό-
βρυσες,Μακροχώρι,Διαβατό,Αγ.Μαρίνα,Ταγαροχώρι,Λυκογιάννηκ.λπ.
Ώρεςεπικοινωνίαςαπό10.00π.μ.-3.00μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφοσε300 τ.μ.οικόπεδο,στοκέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954. ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25 ετών,
σοβαρόςμε ευχέρεια λόγου και άνεσηστις δημόσιεςσχέσεις,
νααναλάβει το τμήμαπωλήσεων.Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:6947021868.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TASTYFRUIT»ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΒ.Ο.Ε.»
Ζητάειεργατικόπροσωπικόμεεμπειρίαστη

συσκευασίαφρούτων,γιατηνκαλοκαιρινήσεζόνμε
έναρξηεγγραφώναπό24-4-2018στηΔιεύθυνση:
ΤέρμαΡωσοπροσφύγων(στιςιδιόκτητεςεγκατα-

στάσειςτης).Ώρεςεγγραφων:από10.00π.μ.έως3.00μ.μ.αυτοπροσώπως.
Δικαιολογητικά,ΦωτοτυπίαΑστυνομικήςΤαυτότητας,Α.Μ.Κ.Α.,Α.Φ.Μ.,

αριθμόςτραπεζικούλογαριασμούκαιπιστοποιητικόυγείας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 72700

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ΄ 
κατηγορίας από 23 ετών και άνω. 
Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’ όψιν. 
Αποστολή βιογραφικών Βενιζέλου 

76. Πληρ τηλ.: 23310 74443

ΖΗΤΕΙΤΑΙαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα!
-Ηλικίααπό22έως40ετών
-Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαιεκπλήρωσηστρατιωτικήςθητείας.

Παρακαλώ επικοινωνήστεστο τηλ.: 2331074041, υπ.ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγιασυ-
νεργασίασε επιχείρησηψυκτικών και ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμηαπαραί-
τητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.
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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.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

τάει γιαΆμεσηΠρόσληψη άτομα (γυναίκες
ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικού
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση.Απα-
ραίτηταπροσόνταείναι:όρεξηγιαδουλειά,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετην
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέ-
ντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλο-
νίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΜΕΣΗ 20/04/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑιτήσειςγιαΠρόσληψηεποχικούπροσωπικού(εργάτες-χ.κλαρκ-παραλήπτες)δέχεταιο
Α.Σ.ΜΕΣΗΣ

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(σεφωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςΕφορίαςήτηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία)
4.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείας,σεεργοστάσιαυγειονομικούενδιαφέροντος
5.Αριθ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαενόςμηχανογραφικούαποσπάσματοςεάνυπάρχει)
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζαςΠειραιώς(απαραίτητα)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
-ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονής&εργασίας
-Διαβατ΄΄ηριο

ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΥΣ:
ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου-ΒεβαίωσηΑναγγελίας

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 ΜΑΪΟΥ 2018
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕΣΗΣ

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



Η υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2020 της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής τή-
ρησης βιβλίων είναι στόχος του υπουργείου Οικο-
νομικών και της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων). Προς το σκοπό αυτό, θα συσταθεί Ομάδα 
Εργασίας, με συμμετοχή και εκπροσώπων των οικο-
νομικών και κλαδικών φορέων, η οποία θα προσδι-
ορίσει τις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες και τις 
αναγκαίες υποδομές για την εφαρμογή των ανωτέρω 
σε ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων από 
01.01.2019.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα 
συμβάλει στην καλύτερη στόχευση των φορολογικών 
ελέγχων με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό των φαινομέ-
νων έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων αλλά 
και θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην καθημερινό-
τητά τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
τους με την εξοικονόμηση πόρων, την αυτοματοποί-
ηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και τη μείωση 
του γραφειοκρατικού κόστους.

Το θέμα είχε συζητηθεί σε σύσκεψη στις 
23.4.2018, στην οποία συμμετείχαν η Υφυπουργός 
Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου, ο Διοικη-
τής της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γιώργος Πιτσιλής, ο Γενικός 
Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Πέ-

τρος Τριάρχης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος 
Μίχαλος, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, καθώς 
και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών, ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες 
Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε και άλλων εμπλεκόμενων 
υπουργείων. Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε ότι θα πρέ-
πει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες 
για την υλοποίηση του εκσυγχρονισμού της ηλεκτρο-
νικής τιμολόγησης σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική 
τήρηση βιβλίων, ενώ οι φορείς κατέθεσαν τις προ-
τάσεις τους και συμφώνησαν στην αναγκαιότητα της 
υλοποίησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της 
ηλεκτρονικής τήρησης των βιβλίων και στοιχείων. 

O πρόεδρος, της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κων-
σταντίνος Μίχαλος ανέφερε ότι: 

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θεω-
ρείται επιβεβλημένη, τόσο λόγω της ανάπτυξης του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, όσο και της ευρείας χρήσης 
του διαδικτύου και θα δώσει τη δυνατότητα περιο-
ρισμού της φοροδιαφυγής προς όφελος τόσο των 
υγειών επιχειρήσεων, όσο και του Δημοσίου. Άλλω-
στε, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι 
επιβεβλημένη και από σχετικές κοινοτικές οδηγίες 
που πρέπει να ενταχθούν στην ελληνική φορολογική 

νομοθεσία. 
Ωστόσο, θα 
πρέπε ι  να 
δοθεί ιδιαί-
τερη προσο-
χή κατά την 

εφαρμογή της, προκειμένου για τις επιχειρήσεις να 
μην υπάρξει επιβάρυνση νέων μηχανισμών και νέων 
λογιστικών εργαλείων (μηχανημάτων και λογισμικού) 
και επίσης να μην υπάρξει επιβάρυνση του λογιστηρί-
ου και των συνεργαζόμενων εξωτερικών συνεργατών 
με νέες υποχρεώσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθεί 
προσοχή στη διαδικασία που θα θεσμοθετηθεί προ-
κειμένου να επιτευχθεί στην πραγματικότητα η απλού-
στευση των σημερινών υποχρεώσεων των επιχειρή-
σεων, καθώς υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες 
στο «παρασκήνιο» της καταχώρησης και της έκδοσης 
στοιχείων. Tέλος, το όποιο σύστημα επιλέγει δε θα 
πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της ελευθερίας της 
παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων και του 
επιχειρείν και να μην προκαλεί διόγκωση του κόστους 
των επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. κ. Βασίλειος Κορκί-
δης διευκρίνισε ότι: 

Η σταδιακή υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγη-
σης συνιστά σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού του εγχώριου επιχειρείν, συνεισφέ-
ροντας ταυτόχρονα τόσο στην καθιέρωση μεγαλύτε-
ρου βαθμού διαφάνειας μεταξύ των συναλλαγών και 
στον περιορισμό της φοροδιαφυγής όσο και 
στην εξοικονόμηση πόρων για τις επιχει-
ρήσεις. Η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρο-
νικής τιμολόγησης αποτελεί ένα δύσκολο 
εγχείρημα, το οποίο δεν μπορεί να επιβλη-
θεί σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις 
με οριζόντιο τρόπο. Η μετάβαση στο νέο 
καθεστώς πρέπει να γίνει συντονισμένα 
και σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις (κυρίως ΑΕ) και καταλήγο-
ντας στις μικρότερες εξ’ αυτών και στους ελεύθερους 
επαγγελματίες, αφού όμως πρώτα εκδοθεί υπουργική 
απόφαση καταγραφής των υποχρεώσεων και των δι-
καιωμάτων των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

Τέλος, ο γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ κ. Άκης 
Σκέρτσος δήλωσε ότι: 

Ο ΣΕΒ στηρίζει σθεναρά την ηλεκτρονική τιμο-
λόγηση γιατί ωφελεί όλους, εκτός από τους φορο-
φυγάδες. Ωφελεί το κράτος γιατί βελτιστοποιεί το 
ελεγκτικό του έργο, μειώνοντας την παραοικονομία, 
και γιατί επιτρέπει τον καλύτερο προγραμματισμό των 
εσόδων του. Ωφελεί και τις επιχειρήσεις διότι μειώνει 
το κόστος λειτουργίας τους. Σήμερα το Υπουργείο 
Οικονομικών και η ΑΑΔΕ μας παρουσίασαν το σχέδιό 
τους για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
και την ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων. Πιστεύουμε ότι 
σε συνεργασία με τις δυνάμεις της αγοράς, τόσο στο 
στάδιο του σχεδιασμού, όσο και στο στάδιο την υλο-
ποίησης --οι οποίες είναι πρόθυμες να προσφέρουν 
την γνώση και την εμπειρία τους-- το φιλόδοξο αυτό 
σχέδιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να επι-
τύχει τους στόχους του.
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CMYK

P Εργατική Πρωτομαγιά σήμερα. 
Επειδή εργαζόμαστε πολύ και πολλοί σ’ 
αυτή τη χώρα…

P Μάιος να ΄ταν μάνα μου και να 
‘ταν χίλια χρόνια.

P Για να μην σας πω για τα Σάββα-
τα του Μαΐου.

P Κανονικά Πρωτομαγιά στην Ελ-
λάδα είναι ο διαγωνισμός ψητών στα 
βουνά και στα λαγκάδια.

P Αλλά και τα καπάκια από τα κου-
τάκια της μπύρας, ποιο θα πάει πιο μα-
κριά.

P Την Κυριακή let’s do it, την Τρί-
τη let’s steak together Greece!

P Δεν ξέρω για άι κιου, στη χώρα 
όμως έχουμε υψηλό μπάρμπε κιου.

P Όχι άλλο κάρβουνο ντε!

P Εμείς στην Ελλάδα τα τρώμε όλα 
στον ατμό ή στη σχάρα.

P Κι άντε να κάνεις το τέλειο ψή-
σιμο σήμερα με γυαλιά ηλίου.

P Δεν ξέρω πώς τις βγάζουμε τις 
μπριζόλες του Μαΐου, αλλά ξέρω ότι τις 
τρώμε με αίμα.

P Και σήμερα είμαστε όλοι Γάλ-
λοι.

P Κι άντε να μας χωρέσουν τα καλο-
καιρινά με τέτοιου είδους απεργίες κάθε 
τρεις και λίγο.

P Μέρα Μαγιού με στένεψες.

P Και να φανταστείτε ότι χθες Δευτέ-
ρα ξεκίνησα δίαιτα. Και χθες.

P 12 το μεσημέρι και είχαν αδειά-
σει όλα τα φουρνάρικα από ψωμί για 
δυο μέρες.

P Και σου λένε μετά ότι τάχα μου 
έχει ψωμί η δουλειά...

P Κατά τα λοιπά. Τρίτο παιδί ο 
Ουίλιαμ και η Κέιτ. Κάνεις όσα παιδιά 
θέλεις άμα δεν έχεις τα έξοδα για φρο-
ντιστήρια αγγλικών.

P Και να πω ότι τη μαθαίνουμε τη 
γλώσσα…

P Arhi andra deiknysi.

P Και:

Ένας βλάχος πάει στην Αθήνα, μπαί-
νει σε ένα ΤΑΧΙ μάρκας ΜΕΡΤΣΕΝΤΕΣ, 
βλέπει το αστέρι μπροστά και ρωτάει τον 
ταξιτζή.

–Δε μι λες πατριώτ’; Τι είνι κείνου κει 
μπρουστά;

–Α αυτό; Σκόπευτρο είναι φίλε μου! 
απαντά ο ταξιτζής.

–Κι τι φτιαν’;
–Βάζεις έναν πεζό στο μάτι και τον 

σκοπεύεις από εκεί μέσα για να τον πε-
τύχεις.

–Αχα!
Καθώς πηγαίνουν λοιπόν, πετάγεται 

μπροστά στο αυτοκίνητο μια γριά, ο ταξι-
τζής κάνει δεξιά, κάνει αριστερά και τελικά 
την αποφεύγει, όταν ξαφνικά ακούει ένα 
δυνατό ντουπ. Κοιτάει από τον καθρέ-
πτη και βλέπει τη γριά στο οδόστρωμα, 
ακούει δε τον βλάχο να λέει από το πίσω 
κάθισμα.

–Άιντι-άιντι πατριώτ’! Αν τιλιφταία στιγ-
μή δεν άνοιγα την πόρτα, κουλουκύθια θα 
την πυτίχηνες την κουλόγρια!

K.Π.

Υποχρεωτικό το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων από το 2020
Επιβεβλημένο μέτρο για εκσυγχρονισμό των συναλλαγών και πάταξη της φοροδιαφυγής υποστηρίζουν οι φορείς
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