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Ήρθε η ώρα
των σωστών χειρισμών

   Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταστέγαση του Τελωνείου 
Ημαθίας στην Κουλούρα, ενημερώνει με δελτίο Τύπου 
η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, που σημαίνει ότι 
αίρεται  ο περιορισμός που υπήρχε μέχρι σήμερα 
και προχωράει η παραχώρηση, ατελώς, ακινήτου της 
«Αμάλθεια» στο Δημόσιο, για εγκατάσταση Τελωνείου.
Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι, από εδώ και 
πέρα τους βασικούς χειρισμούς έχει η Αντιπεριφέρεια 
και ο Δήμος Βέροιας, ως κύριοι μέτοχοι της 
«Αμάλθεια Α.Ε.». Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει 
να μπουν σοβαρά στον προγραμματισμό των δύο 
αυτοδιοικητικών φορέων, συναντήσεις και συσκέψεις 
εργασιών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 
να μπει επί τάπητος, πώς θα τρέξει από δω και πέρα 
η καλύτερη δυνατή συνεργασία με στόχο το κοινό 
όφελος του Νομού.
Ήδη οι καθυστερήσεις ήταν πολλές, μέχρι να γίνει το 
μικρό έστω βήμα της σχετικής τροπολογίας, οπότε 
περαιτέρω παρατάσεις μάλλον δεν ευνοούν κανέναν.
Πέραν τούτου, τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο 
παραμένουν «ζεστοί» οι πρώτοι επιχειρηματίες, τότε που 
το σίδερο κολλούσε στη βράση, ώστε να ξυπνήσει εκ 
νέου και με την ίδια διάθεση το ενδιαφέρον οικονομικής 
τους συμμετοχής, αφού τα χρόνια που μεσολάβησαν, 
από την αρχική τους πρόταση, οδήγησαν σε ακόμη 
δυσκολότερες μέρες τις τοπικές επιχειρήσεις…
Το ερώτημα είναι, εάν προτίθενται πλέον να βάλουν το 
χέρι στην τσέπη, με την κρίση να εντείνεται.
Είναι λοιπόν τώρα η στιγμή, που οι πολιτικές κινήσεις 
θα κρίνουν και το αποτέλεσμα… Όσο πιο συνεργάσιμα, 
σε κοινό μέτωπο, φανούν οι φορείς, τόσο μεγαλύτερες 
ελπίδες υπάρχουν, στην μεταστέγαση και λειτουργία 
του Τελωνείου Ημαθίας!
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Σε Λευκό Οίκο και  State 
Department ο Τζιτζικώστας

ΤηνευκαιρίανασυναντηθείμευψηλόβαθμαστελέχητηςΚυβέρνησης
τωνΗΠΑ και νασυζητήσει μια σειρά απόθέματα,πουαφορούνστην
ΚεντρικήΜακεδονία και τηνΕλλάδα, με κυρίαρχο τη βέλτιστη δυνατή
αξιοποίησητηςπαρουσίαςτωνΗΠΑστηφετινήΔΕΘόπουθαείναιητι-
μώμενηχώρα,είχεοΠεριφερειάρχηςΚεντρικήςΜακεδονίαςΑπόστολος
ΤζιτζικώσταςστηδιάρκειατηςεπίσκεψήςτουστιςΗΠΑγιατιςεκδηλώ-
σεις εορτασμού τηςΕθνικήςΕπετείου τηςΕλληνικήςΕπανάστασης του
1821στηΝέαΥόρκη,

 Στην ατζέντα τωνσυζητήσεων, τόσοστοΛευκόΟίκο, όσο και στο
StateDepartmentησυζήτησηαφορούσεστησημαντικήγεωστρατηγική
θέσηκαισημασίατηςΚεντρικήςΜακεδονίας,τασυγκριτικάτηςπλεονε-
κτήματακαιτιςπροοπτικέςανάπτυξήςτης,αλλάκαιστιςελληνοαμερικα-
νικέςσχέσεις.ΓιαταθέματααυτάμίλησεκαισεφοιτητέςτουGeorgetown
University.Προφανώς έμεινε ικανοποιημένοςαπό τις επαφέςαυτές και
μένεινααποδειχθείστηνεπόμενηΔΕΘ.

Και πάλι περί τουρισμού
και πάρκινγκ λεωφορείων

Περί τουρισμού και πάρκινγκ λεω-
φορείωνστο κέντρο τηςΒέροιας ο λό-
γος, στη δευτεριάτικη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου. Για βελτίωση
της κατάστασηςστον τουριστικό τομέα
σε συνδυασμόμε την αύξηση των ρο-
ώνστη χώραμίλησε ο δημοτικόςσύμ-
βουλος τηςμείζονοςμειοψηφίαςΖήσης
Πατσίκας,ωστόσοεστίασεκαισταπρο-
βλήματα.Όπως  είπε, κάθε μέραστην
ΕληάκαιστοΒήμαΑποστόλουΠαύλου,
επικρατεί ένα μπάχαλο, ενώ αναφέρ-
θηκεστηΒεργίνα,ωςέναχωριόδίχως
αρχή μέση και τέλος, με απαράδεκτη
εικόνα,προτείνονταςκάποτεναπέσουν
χρήματαστοχωριό.

«Τέτοια εποχή πάντα έχουμε πρό-
βλημαστάθμευσης…»απάντησεοαντι-
δήμαρχοςΒασίληςΛυκοστράτης, σχο-
λιάζονταςότι τοπάρκινγκλεωφορείωνκάτωαπότηνΕληάδενχρησιμοποιείταιακόμηαπότουςοδηγούς.Μάλιστα
πρότεινεταΕβραίικαΜνήματαωςτονκαταλληλότεροχώρογιανέοπάρκινγκλεωφορείων…

Πόσαχρόνιαάραγε,τοίδιοπρόβλημαθασυζητιέταιστοδημοτικόσυμβούλιο;

Γιατιςπαρακρατήσεις
τωνπολιτικώνσυνταξιούχων

«Εσωτερική ενημέ-
ρωση των συναδέλφων
τους κάνει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Πολιτικών
Συνταξιούχων σχετικά με
τηνπληρωμή των επικου-
ρικώνσυντάξεωντουΜαΐ-
ου(σήμερα).Μεταφέρουμε
λοιπόν προς γνώση των
συνταξιούχων, ότι η πα-
ρακράτηση της εισφοράς
αλληλεγγύης υπέρ τουΑ-
ΚΑΓΕθαυπολογίζεταιστα
καταβαλλόμεναποσά συ-
ντάξεωντουΕΤΕΑΕΠ.

Ηπαρακράτηση αυτή,
αφορά πολιτικούς συντα-

ξιούχουςπουελάμβανανμηνιαίαεπικουρικήσύνταξηάνωτων300,01ευρώακαθάριστη,ηοποίαπαύειπλέονναισχύει.
Τααναδρομικάποσά,γιαόσεςπεριπτώσειςσυνταξιούχωνπροκύπτουνεπιστροφές,θαπιστωθούντοεπόμενοδιά-

στημααπευθείαςστουςλογαριασμούςτωνδικαιούχων,χωρίςνααπαιτείταιπλέονκαμίαάλληενέργειαεκμέρουςτους.

Τασκουπίδιατωνανθρώπων,εναντίοντηςΦύσης

ΤηνΚυριακή29ΑπριλίουστοπλαίσιοτηςΠανελλήνιαςΕθελοντικήςΕκστρατείας“Let’sdoitGreece”,οι«Φίλοιτου
ποταμούΤριποτάμουΒέροιας»  σεσυνεργασία με άλλες ομάδεςπολιτώνπεριβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες (Riv3r
EnduroCrossing,Εθελοντέςγια τηνΚαθαριότητακ.ά.) καθάρισε τιςόχθες τουποταμούμέσαστηνπόλη τηςΒέροιας.
Απότασκουπίδιαπουμαζεύτηκανδιαπιστώθηκεότιομεγαλύτεροςόγκοςσκουπιδιώνήτανσυγκεντρωμένοςκάτωαπό
τηνγέφυραθερμοπυλών(λαϊκήαγορά).Ωστόσο,μεγάλακομμάτιααπόνάιλον,πολλάτσουβάλιααλλάκαιπλαστικέςσα-
κούλεςήτανσκαλωμέναστιςρίζεςτωνδέντρωντηςόχθηςκαθώςταείχεπαρασύρειτοποτάμιαπόάλλασημεία…Έχουν
δειπολλάοιεθελοντέςσεπαρόμοιεςδράσεις,αλλάαυτόπουσυμβαίνειστοένακαιμοναδικό,δυστυχώςαναξιοποίητο
ποτάμιμας,δενπεριγράφεται..Μέχρικαιπεταγμέναχαλιά,έπιπλακαιοικοσκευέςβρίσκεικανείς..Κρίμα!
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Σύλληψη 42χρονου 
για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη την Τρίτη  1 Μαΐου 2018 το πρωί, σε περιοχή της Ημαθίας 
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 42χρονος ημε-
δαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομε-
λούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης 14 μηνών, για το αδίκημα της απάτης.

Δικογραφία για δυο, για παραβίαση σπιτιού και κλοπή
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε 

βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 21 και 22 ετών, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο παραβίασαν οικία σε περιοχή της Ημαθίας και αφαίρεσαν από το εσωτερικό 
της μεταλλικά αντικείμενα, καλώδια και διάφορα σκεύη.

Σήμερα  Πέμπτη 3 Μαΐου 
Ο υφυπουργός Παιδείας 

Δ. Μπαξεβανάκης στη Βέροια
Στο πλαίσιο της δράσης «Το ΕΠΑ.Λ Δημιουρ-

γεί» που διοργανώνει η   Διεύθυνση Δευτεροβάθ-
μιας Εκπ/σης  Ημαθίας και το ΕΠΑΛ Βέροιας, 
σήμερα Πέμπτη  3 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί 
ημερίδα με θέμα «Η Μαθητεία και οι νέες προοπτι-
κές του ΕΠΑ.Λ» στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Βέροιας, στην οποία θα παραστεί ο υφυπουργός 
Παιδείας κ. Μπαξεβανάκης και ο Διευθυντής Ε-
παγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας κ. Μουστάκας.

Η ημερίδα περιλαμβάνει εγκαίνια της έκθεσης 
με έργα μαθητών του ΕΠΑ.Λ στην Πλατεία Δημαρ-
χείου στις 11:00 και ενημέρωση όλων των ενδι-
αφερόμενων στις 11:30 σχετικά με την Μαθητεία 
και τις νέες προοπτικές του ΕΠΑΛ, στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
σε Δήμους για την ίδρυση νέων 
τμημάτων βρεφικής, παιδικής 
και βρεφονηπιακής φροντίδας

-Αφορά και τον Δήμο Βέροιας
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, 
ανακοινώνει ότι ξεκίνησε  το πρόγραμμα χρηματοδότησης, 
από πόρους του Υπουργείου, σε Δήμους και σε νομικά τους 
πρόσωπα με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, 
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.

Οι Δήμοι οι οποίοι ήδη λειτουργούν, είτε με τις υπηρεσίες 
τους είτε με νομικά τους πρόσωπα, σταθμούς με τμήματα 
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας καλούνται 
να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης προκει-
μένου να ιδρύσουν ένα νέο τμήμα βρεφικής, παιδικής και 
βρεφονηπιακής φροντίδας, ή δύο τμήματα, εφόσον περιλαμ-
βάνονται στον παρακάτω πίνακα 1 της παρ. 4 του άρθρου 2 
της ΚΥΑ  Δ11/οικ.21568/620/12-4-2018 (ΦΕΚ 1409Β’). 

Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της 
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. η οποία ενεργεί, δυνάμει Προγραμμα-
τικής Σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ αυτής, του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Εσωτερικών, ως 
φορέας Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την υλοποίηση  
του προγράμματος. Η πρόσκληση θα αποσταλεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και ηλεκτρονικά σε όλους τους Δήμους της 
χώρας.

Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος 
χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου/ νέων σταθμού/ σταθμών που 
θα συστήσει ο Δήμος. 

Η συνολική επιχορήγηση για τους Δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα που θα ιδρύσουν ένα νέο τμήμα δυναμικό-
τητας 12 βρεφών, ή ένα τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων (η επιλογή ανήκει στον Δήμο,  ανάλογα με τις ανάγκες του) 
δεν μπορεί να  ξεπερνά το ποσό των 50.000 ευρώ.

Για τους Δήμους, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Βέροιας, που μπορούν να ιδρύσουν δύο τμήματα,  η χρηματοδότηση 
δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ. Η επιλογή αν θα είναι δύο τμήματα βρεφικής ή δύο νηπιακής ή 
ένα βρεφικής κι ένα  νηπιακής φροντίδας ανήκει στο Δήμο).

H υποβολή των προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε χθες 2 Μαΐου και λήγει την 30-06-
2018.

«Πράσινο φως» από το Υπουργείο Οικονομικών 
για μεταστέγαση του Τελωνείου Ημαθίας στην Κουλούρα

Το δρόμο για τη μεταστέγαση του Τελωνείου Ημαθίας από τη Βέροια 
σε κτίριο της “Αμάλθεια ΑΕ” στην περιοχή της Κουλούρας ανοίγει σχετι-
κή τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονο-
μικών από τους βουλευτές του νομού μας Φρόσω Καρασαρλίδου, Χρή-
στο Αντωνίου, Γιώργο Ουρσουζίδη σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής.

 Η τροπολογία έχει θέμα: «Παραχώρηση ακινήτων εντός του χώρου 
της Περιφερειακής Αγοράς Κουλούρας Ημαθίας προς το Δημόσιο άνευ 
ανταλλάγματος κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετό-
χων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Ενιαίος Φορέας Διαχεί-
ρισης Οπωροκηπευτικών Νομού Ημαθίας Ανώνυμη Εταιρεία”».

Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, που είχε και την πρωτοβουλία 
για την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας, μετά από συνεργασία 
που είχε με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Καλαϊτζίδη, το δήμαρχο Βέροιας 
κ. Βοργιατζίδη και τους αρμόδιους φορείς, δήλωσε σχετικά: «Με την 
τροπολογία που κατατέθηκε και έγινε δεκτή σήμερα στην Ολομέλεια 
της Βουλής, δίνεται λύση στο θέμα της μεταστέγασης του Τελωνείου Η-
μαθίας σε κτίριο της “Αμάλθεια ΑΕ” στην περιοχή της Κουλούρας, που 
αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των επιχειρηματιών και των εξαγωγέων της 
περιοχής».

Ο Δήμος Βέροιας και η Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 100 χρόνων από τη σύσταση του Δήμου Βέροιας διοργανώνουν 
την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 επετειακές εκδηλώσεις στο Δημαρχείο 
της Βέροιας και στο Χώρο Τεχνών Δ. Βέροιας.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο 
πρόγραμμα: 

• 11:00 π.μ. «100 χρόνια Ιστορίας. Διαμορφώνοντας το αύριο». 
Ημερίδα με τη συμμετοχή Δημάρχων και εκπροσώπων Δήμων και λοι-
πών στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημαρχείο Βέροιας) – Είσοδος 
Ελεύθερη

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα τιμηθεί ο κ. Ανδρέας Βλαζάκης ως 
ο παλαιότερος εν ζωή Δήμαρχος Βέροιας

• 20:30 «Ταξίδι στο Σταυρό του Νότου»: Θάνος Μικρούτσικος – 
Χρήστος Θηβαίος (Χώρος Τεχνών Δ. Βέροιας) – Είσοδος Ελεύθερη με 
Προσκλήσεις

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο Μουσικοσυνθέτης κ. Θάνος Μικρούτσι-
κος για τη συμβολή του στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας.

Οι επετειακές εκδηλώσεις που διοργανώνονται με αφορμή τη συ-
μπλήρωση 100 χρόνων από τη σύσταση του Δήμου Βέροιας και την 
τυπική ένταξή του στο σύστημα αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Κράτους 
αποτελούν μια ευκαιρία ανασκόπησης της πορείας του Δήμου στη δι-
άρκεια της εκατονταετίας. Επιπλέον, αποτελούν αφορμή διαλόγου και 
διαμόρφωσης για την πορεία του στο μέλλον, μέσα από τη συνεργασία 
με άλλους Δήμους, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κυβέρνη-
σης. Τέλος, η παρουσία του κ. Θάνου Μικρούτσικου σε αυτές έρχεται να 
υπενθυμίσει αφενός τη συμβολή του ιδίου στα Πολιτιστικά Δρώμενα του 
τόπου και αφετέρου να σημειώσει την κυρίαρχη θέση του πολιτισμού 
στη διαμόρφωση ενός δυναμικού μέλλοντος.

* Διαδικασία παραλαβής προσκλήσεων για την πολιτιστική παρα-
γωγή «Ταξίδι στο Σταυρό του Νότου» των Θ. Μικρούτσικου – Χρήστου 

Θηβαίου:
Στις 6.00μ.μ, στην είσοδο του θεάτρου θα δοθούν 500 δελτία προ-

τεραιότητας αριθμημένα, σε όσους παρευρίσκονται εκεί. Μισή ώρα 
πριν από τη συναυλία, στις 8.00μ.μ, ανοίγουν οι πόρτες και το κοινό 
εισέρχεται στον χώρο του θεάτρου και κάθεται στις θέσεις του. Οι θεα-
τές δεν επιτρέπεται να κρατούν θέση για άλλους και δεν επιτρέπονται 
υπεράριθμοι και όρθιοι για λόγους ασφαλείας. Αντί εισιτηρίου, όσοι 
επιθυμούν, μπορούν να συνεισφέρουν στο κοινωνικό παντοπωλείο του 
Δήμου Βέροιας με τρόφιμα μακράς διαρκείας (θα λειτουργεί περίπτερο 
συγκέντρωσης των προσφερόμενων ειδών στο χώρο της συναυλίας).

Πληροφορίες
Γραφείο Δημάρχου 2331350505-506
Γραφείο Προγραμματισμού ΚΕΠΑ 2331078120

1918-2018: 100 χρόνια Δήμος Βέροιας 
-Πρόγραμμα  επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του δήμου



Από την εποχή των εθνι-
κών ευεργετών μέχρι τις μέρες 
μας έχει περάσει αιώνας, ό-
μως την παράδοση της προ-
σφοράς χωρίς ανταλλάγματα, 
συνεχίζουν οι σημερινοί χο-
ρηγοί, είτε αυτοί είναι φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, ανταπο-
κρινόμενοι στις ανάγκες μιας 
πόλης, καλύπτοντας βασικές 
ανάγκες ενός ιδρύματος, μιας 
ομάδας ανθρώπων.

Το περασμένο Σάββατο 
εγκαινιάσθηκε ένα νέο σπίτι, 
δίπλα στο ήδη υπάρχον σπίτι 
της Βεργίνας, όπου ο Σύλλο-
γος «Πρωτοβουλία για το Παι-
δί» παρέχει φιλοξενία μακράς διάρκειας σε παιδιά μετά 
την απόφαση των εισαγγελικών αρχών που έκριναν 
ακατάλληλο ή και επικίνδυνο γι’ αυτά το οικογενειακό 
τους περιβάλλον.

Πρόκειται για μία ακόμα δομή της Πρωτοβουλίας 
που δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την οι-
κονομική ενίσχυση κάποιων χορηγών, με κυριότερο 
το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη. Για την 
ιστορία να θυμίσουμε ότι το Ίδρυμα Αθ. Λασκαρίδη συ-
μπεριλαμβάνεται στους σημαντικότερους χορηγούς που 
κάλυψαν ένα μεγάλο ποσό για τις ανάγκες ανακαίνισης 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας.

Η παράδοση λοιπόν του ευεργέτη συνεχίζεται και 
σήμερα, ίσως μ’ ένα διαφορετικό προφίλ ο σύγχρονος 
χορηγός, όμως ο πυρήνας της προσφοράς εξακολουθεί 
να είναι ο ίδιος.

Εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Αθ. Λασκαρίδη, η κ. 
Εύη Λαζού, με καταγωγή από τη Βέροια, μιλώντας στα 
εγκαίνια της νέας δομής στη Βεργίνα, τόνισε πως πέρα 
από την προφανή σύνδεση της ίδιας με τη Βέροια, το 
έργο αυτό άξιζε να στηριχθεί όπου κι αν βρισκόταν, γι’ 
αυτό που είναι, γι’ αυτό που προσφέρει και γι’ αυτά που 
εκπροσωπεί.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η δουλειά της Πρωτο-
βουλίας σ’ ένα ιδιαίτερα δύσκολο χώρο ξεχωρίζει, κυρί-
ως για τον τρόπο της.

Για το ενδιαφέρον και τη φροντίδα στα παιδιά μ’ ένα 
τρόπο ολιστικό, που ξεκινά από την πρόληψη και την 
ανίχνευση πιθανών προβλημάτων και ολοκληρώνεται 
με την παροχή φιλοξενίας σε όσα παιδιά χρειάζονται 
ασφάλεια ,φροντίδα και αγάπη.

Η κ. Εύη Λαζού ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό της 
δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη κάθε φορά που αναφερό-
μενη  στην καταγωγή της σε ανθρώπους που δεν έχουν 
καμία σχέση με τη Βέροια, αντιλαμβάνεται ότι γνωρίζουν 
την «Πρωτοβουλία» και το έργο της.

«Η Πρωτοβουλία» μετέτρεψε μεμονωμένα πε-
ριστατικά από δυσάρεστες ειδήσεις, σε ευκαιρίες 
για την ανάληψη δράσης με συνέχεια, αποτελεσμα-
τικότητα και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η 
«Πρωτοβουλία» είναι όλος ο κόσμος που στηρίζει 
καθημερινά αυτή την προσπάθεια. Οι εθελοντές 
που μαγειρεύουν, όσοι δίνουν το χρόνο τους, όσοι 
διαδίδουν τα μηνύματά της. Αυτή είναι μία από τις 
έμπρακτες αποδείξεις της δύναμης του «μαζί» που 
μας δείχνει το δρόμο», είπε η ομιλήτρια, εκθειάζοντας 
το έργο του Συλλόγου.

4 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙ-
ΩΝΙΟΤΗΤΑΣ - AVENGERS: INFINITY 
WAR

Προβολές:  Πέμπτη – Παρασκευή 
– Σάββατο – Κυριακή  στις 19.00 και 
22.00   

Προβολές:  Δευτέρα – Τρίτη - Τε-
τάρτη  στις 20.45   

Σε 3D προβολή μόνο την Παρα-
σκευή 4/5 στις 19.00 και το Σάββατο 
5/5 στις 22.00

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

«Revenge»

Σκηνοθεσία: ΚΟΡΑΛΙ ΦΑΡΖΑΤ
Σενάριο: ΚΟΡΑΛΙ ΦΑΡΖΑΤ
Ηθοποιοί: ΜΑΤΙΛΝΤΑ ΑΝΝΑ ΙΝΓΚΡΙΝΤ 

ΛΟΥΤΖ, ΚΕΒΙΝ ΤΖΑΝΣΕΝΣ, ΓΚΙΓΙΟΜ ΜΠΟΥ-
ΣΕΝΤ

Προβολές:  Πέμπτη – Παρασκευή – Σάβ-
βατο – Κυριακή  στις 19.30 και 21.45   

Προβολές:  Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη  στις 
21.30  

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»     3/5/18 - 9/5/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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«Ταξίδι στο Σταυρό του Νότου»
 με τον Θάνο Μικρούτσικο και Χρήστο 

Θηβαίο στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
Με την πολυαναμενόμενη συ-

ναυλία των Θάνου Μικρούτσικου και 
Χρήστου Θηβαίου  κορυφώνονται 
την Παρασκευή 4 Μαΐου στις 8.30 
το βράδυ οι εκδηλώσεις για τα 100 
χρόνια από τη σύσταση του ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ.

 Ο γνωστός  και αγαπημένος συν-
θέτης και στιχουργός Θάνος Μικρού-
τσικος μαζί με τον συνθέτη και τρα-
γουδιστή Χρήστο Θηβαίο έρχονται  
στη Βέροια , στο Χώρο Τεχνών  για 
να μας ταξιδέψουν στο Σταυρό του 
Νότου ,σε μια συναυλία ανοιχτή στο 
κοινό.

Μαζί με τον σολίστ των πνευστών 
Θύμιο Παπαδόπουλο & τον εξαίρετο 
πιανίστα Μάξιμο Δράκο παρουσιά-
ζουν έναν βασικό κύκλο τραγουδιών 
από το  “Σταυρό του Νότου” καθώς 
και αγαπημένα ακούσματα των δυο 
μεγάλων καλλιτεχνών- τραγούδια κοι-
νού αισθήματος..

Ο Σταυρός του Νότου είναι εδώ 
μαζί με τον Γουίλι, τον W. G. Allum 
και τους 7 Νάνους. Η Πιρόγα θα συ-
ναντήσει το “Ημερολόγιο” τις “Περικο-
πές”, το “Ποσο πολύ σ αγαπησα”, τη 
“Μικρή Πατρίδα”, την “Ρόζα” και τον 
“Άμλετ της Σελήνης” κ.α.

Η συναυλία οργανώνεται από τον ΔΗΜΟ και  την ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας .
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
Στις 6.00μ.μ, στην είσοδο του θεάτρου θα δοθούν 500 δελτία προτεραιότητας αριθμημένα, σε όσους πα-

ρευρίσκονται εκεί. Μισή ώρα πριν από τη συναυλία , στις 8.00μ.μ , ανοίγουν οι πόρτες και το κοινό εισέρχεται 
στον χώρο του θεάτρου και κάθεται στις θέσεις  του. Οι θεατές δεν επιτρέπεται να κρατούν θέση για άλλους 
και δεν επιτρέπονται υπεράριθμοι και όρθιοι για λόγους ασφαλείας. Αντί εισιτηρίου , όσοι επιθυμούν, μπορούν 
να συνεισφέρουν στο κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Βέροιας με τρόφιμα μακράς διαρκείας (θα λειτουργεί 
περίπτερο συγκέντρωσης των προσφερόμενων ειδών στο χώρο της συναυλίας).

Μια βόλτα στην Ιστορία και μια εκδρομή 
στη μνήμη μας το βιβλίο της Μαρίας 

Ευθυμίου που παρουσιάζεται στο 
«Εκκοκκιστήριο Ιδεών» της Βέροιας

Το Σάββατο 5 Μαΐου στις 8.00 μ.μ. 
παρουσιάζεται στο  «Εκκοκκιστήριο 
Ιδεών» της Βέροιας  το καινούργιο 
βιβλίο της Μαρίας Ευθυμίου, «Μόνο 
λίγα χιλιόμετρα, Ιστορίες για την Ιστο-
ρία», σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Φιλολόγων Ημαθίας και τις εκδόσεις 
ΠΑΤΑΚΗ.      

Μέσα σε τόσες καθημερινές λέξεις 
που διέρχονται από τις λεωφόρους, 
τις πλατείες, τα στενά, τις τράπεζες, 
τα Super Market, υπάρχει και μια λέ-
ξη-όνομα, που σαν την πεις, τότε ξε-
σηκώνονται τα νιάτα όλων των ηλικι-
ών, οι ευαισθησίες όλων των ανθρώ-
πων, και η χαρά για την μάθηση όλων 
μας, όλων αυτών που δεν χόρτασαν 
με τις ξερές, τυποποιημένες αναμεταδόσεις της γνώσης.

Αρκεί λοιπόν να πεις το όνομα Μαρία Ευθυμίου, κι` αμέσως αρχίσουν ν`ανθίζουν χαμόγελα, εκδη-
λώσεις πηγαίας χαράς, βλέμματα μακρύτερα των συνήθων, λέξεις ενθουσιαστικές, στιγμές πολύτιμες 
της ζήσης.

Η Μαρία Ευθυμίου, Καθηγήτρια Ιστορίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μαζί με τον 
δημοσιογράφο Μάκη Προβατά θα παρουσιάσουν το μόλις εκδοθέν βιβλίο της που προέκυψε από την 
ευγενική επιμονή του κυρίου Προβατά και από την αστείρευτη πηγή γνώσης και πάθους που φέρει το 
όνομα Ευθυμίου και έχει τον τίτλο: «Μόνο λίγα χιλιόμετρα - Ιστορίες για την Ιστορία »

Η Μαρία Ευθυμίου αποτελεί ένα ιδιαίτερο «παράδειγμα» εκπαιδευτικού, αν λάβει υπόψη του κανείς 
ότι το 2006 έκανε το μεγάλο βήμα να βγει εκτός της ακαδημαϊκής αίθουσας, εκτός του Πανεπιστημίου 
και να διασχίσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα διδάσκοντας για περίπου 2.300 ώρες την «Ιστορία των 
Ανθρώπων».

Το βιβλίο της «Μόνο λίγα χιλιόμετρα - Ιστορίες για την Ιστορία», αποτελεί ένα μικρό κλείσιμο του 
παραπάνω εγχειρήματος, των δρόμων που διέσχισε, των χιλιομέτρων που έκανε τα τελευταία 10 χρό-
νια η Ευθυμίου, κάνοντας κοινωνούς των γνώσεων της μαθητές κάθε ηλικίας, επαγγελματικής ιδιότη-
τας και κοινωνικής βαθμίδας.

Η διαδρομή που διανύει το βιβλίο, ενώ ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και φτάνει μέχρι 
το σήμερα, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μεγάλη ως διάστημα… παρά μόνον λίγα χιλιόμε-
τρα…

 (ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ,  Θεσσαλονίκης 67 – ΒΕΡΟΙΑ
για πληροφορίες: 6972440721 και 6978009083)

 22η Συνάντηση Χορωδιών 
στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας

 
Την Κυριακή 6 Μαϊου, στις 7.00 μμ , στην αίθουσα του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί η 

22η Συνάντηση Χορωδιών. 
Οι χορωδίες θα παρουσιάσουν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, ενώ η όλη εκδήλωση είναι αφιερωμένη 

στα 20 χρόνια των ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΩΝ ΦΩΝΩΝ»-1998-2008.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Μια ακόμα πολύτιμη χορηγία 
από το Ιδρυμα Αθ. Λασκαρίδη 

στην «Πρωτοβουλία για το Παιδί»
Παρούσα στα εγκαίνια η βεροιώτισσα Εύη Λαζού εκ μέρους του Ιδρύματος



Για άλλη μια φορά 
τιμήθηκε η 1η Μάη με 
δύο ξεχωριστές απερ-
γιακές συγκεντρώσεις 
στη Βέροια και για άλ-
λη μία φορά μαζικότε-
ρη ήταν η συγκέντρω-
ση του ΠΑΜΕ στην 
πλατεία Ωρολογίου. 
Πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν το 
πρωί της Τρίτης 1η Μάη τιμώντας όλους 
όσοι έδωσαν τη ζωή τους για έναν καλύ-
τερο κόσμο χωρίς πολέμους και εκμετάλ-
λευση,   στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό  
μήνυμα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
που συνεχίζει τη μνημονιακή πολιτική. Η 
Μίνα Λιμνίδου μέλος του ΠΑΜΕ και Γραμ-
ματέας του Σωματείου εργαζομένων του 
Νοσοκομείου Βέροιας, μιλώντας στους συ-
γκεντρωμένους, κατήγγειλε την κυβέρνηση 
πως μέσα από το επόμενο μνημόνιο που 
θα πλασαριστεί ως το « Εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο»,  θα συνεχίσει την αντιλαϊκή πολι-
τική, ανατρέποντας εργα-
σιακές σχέσεις και κεκτη-
μένα χρόνων, επιβάλλο-
ντας και νέες δραματικές 
μειώσεις σε μισθούς  και 
συντάξεις, απελευθερώ-
νοντας πλειστηριασμούς 
και εμπλέκοντας τη χώρα 
σε επικίνδυνους πολεμι-
κούς σχεδιασμούς. Μόνο 
μέσα από τον οργανωμέ-
νο ταξικό αγώνα μπορεί 
να σηκωθεί ένα τοίχος α-

ντίστασης, τόνισε η ομιλήτρια. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε πορεία με κατεύθυνση 
την πλατεία Εληάς. 

Την ίδια ώρα η ΑΔΕΔΥ Ημαθίας διοργά-
νωνε απεργιακή συγκέντρωση στην πλα-
τεία Δημαρχείου, με τον πρόεδρο της Θεό-
δωρο Κακαγιάννη να αναφέρεται στις επι-
πτώσεις της μνημονιακής πολιτικής. Στους 
συγκεντρωμένους μίλησε στη συνέχεια και 
εκπρόσωπος της ομάδας Attack Bέροιας 
.Στη συγκέντρωση παρέστει  και ο βουλευ-
τής Ημαθίας Χρήστος Αντωνίου. Μετά το 
τέλος των ομιλιών δεν πραγματοποιήθηκε 
πορεία.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
Ο Φιλανθρωπικός 

μη Κερδοσκοπικός  
Σύλλογος Φίλων   Κέ-
ντρου Μέριμνας Ατό-
μων  Ειδικών Δεξιοτή-
των του Δήμου Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά  τους 
κάτωθι για τις δωρεές 
τους:

1.    Την οικογένεια 
Κύρτσου για την δωρεά 
τροφίμων εις μνήμην 
του πολυαγαπημένου 
παιδιού τους  Κύρτσου 
Ιωάννη  

Ο Θεός ας τον ανα-
παύσει 

2.    Την κ. Ελένη 
Τόσκα για την δωρεά 
τροφίμων εις μνήμην 
των Νικολάου, Δημη-
τρίου, Γεωργίου & Ε-
λένης 

Ο Θεός ας τους α-
ναπαύσει.

Για το Δ.Σ.
Η Εθελόντρια  
Διευθύντρια

 και Πρόεδρος 
του Συλλόγου
Μιχαηλίδου -
 Δαμιανίδου

 Μελίνα
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΨΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑ-
ΜΑΤΙΟΣ του Θεοδώρου και της Ι-
ωάννας, το γένος Συνοδινού, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσ/
νίκη και η ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου και 

της Παναγιώτας, το γένος Λιαποπούλου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Θεσ/νίκης.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη 
μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – Π.Α.Α. 2014-2020», εγκρίθηκε 
με την υπ. Αριθμ. 3206/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η εφαρμογή προγράμματος 
Τοπικής Ανάπτυξης της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, να υπο-
βάλλουν τις προτάσεις του στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4. 
«Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών στις αγροτικές 
περιοχές».

Η δράση εφαρμόζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 
και εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτή-
των, εκτός από τα πολεοδομικά συγκροτήματα των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, οι οποίες ξε-
περνούν σε πληθυσμό τις 15.000 κατοίκους. Η συγχρηματοδο-
τούμενη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχε-
ται ενδεικτικά σε 1.520.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
και Εθνικών Πόρων).

Οι υποδράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμ-
μα στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., όσον α-
φορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις, είναι οι ακόλουθες: 

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση 
τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, κα-
θώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, 
αγροτικά ιατρεία). (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.2_1/
M2998597).

Η υποδράση αφορά στην υλοποίηση έργων δημιουργίας, 
βελτίωσης (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμι-
σης), ή επέκτασης των προσφερόμενων βασικών υπηρεσιών 
(παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ.) και αθλητικών υπο-
δομών (χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, ποδηλατοδρόμων, 
κλπ), με την εξαίρεση των υπηρεσιών αναψυχής και πολιτι-
σμού, εντός της περιοχής παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων 
των παρεμβάσεων στις σχετικές υποδομές. 

Ποσοστό Επιχορήγησης :   έως 100% (για επενδύσεις 
χωρίς κέρδη). Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών εσόδων, το 
ποσό της ενίσχυσης δύναται να καθορίζεται είτε στο επίπεδο 
όπου δεν υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δα-
πανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της 
παρ. 10 του άρθρου 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, είτε στο 80% 
των επιλέξιμων δαπανών, βάση της παρ. 12 του άρθρου 55 του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014 χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ : 720.000,00€
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 

υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός 
οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 
μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι 
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρο-
μές). (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.3_1/M2998597)

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβά-
λουν/στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής 
όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, 
καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας, η δημιουργία, βελ-
τίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πλη-
ροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που 
κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε 
επισκέψιμους χώρους. 

Ποσοστό Επιχορήγησης : 100% (σε περιπτώσεις πράξε-
ων χωρίς κέρδη). Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών εσόδων, 
το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στο επίπεδο όπου δεν 
υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και 
του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ : 280.000,00€
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Κωδικός 

Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.4_1/M2998597)
Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παρά-

δοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία 
προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις 
που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμε-
σο τρόπο με την προβολή/διατήρηση των τοπικών στοιχείων 
της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η 
λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η 
ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Ποσοστό Επιχορήγησης : 100% (για επενδύσεις χωρίς 
κέρδη), Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών εσόδων, το ποσό της 
ενίσχυσης δύναται να καθορίζεται είτε στο επίπεδο όπου δεν 
υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και 
του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της παρ. 6 του 
άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, είτε στο 80% των επιλέξι-
μων δαπανών, βάση της παρ. 8 του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 
651/2014 χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ: 190.000,00€
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που 

συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση 
και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή 
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνι-
κό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συ-
νεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 
19.2.4.5_1/M2998597)

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που 
συνδέονται με:

• Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέ-
τες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της 
προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, 
δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών/συνεδριακών 
κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρη-
ση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, 
γεφύρια. 

• Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έρ-
γα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης 
τοπίων και χώρων.

• Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενη-
μέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημε-
ρίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Ποσοστό Επιχορήγησης : έως 100% (για επενδύσεις χω-
ρίς κέρδη). Σε περίπτωση ύπαρξης καθαρών εσόδων, το ποσό 
της ενίσχυσης δύναται να καθορίζεται είτε στο επίπεδο όπου 
δεν υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών 
και του κέρδους εκμετάλλευσης της πράξης, βάση της παρ. 
6 του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, είτε στο 80% των 
επιλέξιμων δαπανών, βάση της παρ. 8 του άρθρου 53 του Καν. 
(ΕΕ) 651/2014 χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανά-
λυσης, ενώ στις περιπτώσεις έκδοσης μουσικών ή λογοτεχνι-
κών έργων η ενίσχυση δεν υπερβαίνει είτε την διαφορά μεταξύ 
των επιλέξιμων δαπανών και των προεξοφλημένων εσόδων 
του έργου, είτε το 70% των επιλέξιμων δαπανών (σύμφωνα με 
το άρθρο 53 περ. 9 του Καν. (ΕΕ) 651/2014) χωρίς την διεξα-
γωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ : 330.000,00€
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δυνητικοί δικαιούχοι των υποδράσεων μπο-

ρούν να είναι:
• ΟΤΑ Α & Β βαθμού, και φορείς τους. 
• Ιδιωτικοί συλλογικοί φορείς ή/και νομικά πρόσωπα μη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που 
καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.. 

• Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η 
Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ή μέλος αυτής.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 
Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δι-
καιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική 
η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα 
στελέχη του δυνητικού δικαιούχου να διαθέτουν ατομικό κωδι-
κό πρόσβασης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (Οδηγίες για έκδοση κωδικού 
χρήστη στο Ο.Π.Σ.Α.Α. βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΕΣ»/«Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014 - 2020 (Ολοκληρωμένο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)»/«Οδηγίες για την 
πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο Ο.Π.Σ.Α.Α.» 
ή στο http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_
dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf) 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής
πρότασης: 30/04/2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής
πρότασης: 16/07/2018
Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης, μαζί με όλα 

τα δικαιολογητικά/έγγραφα, υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Η-
ΜΑ. Α.Ε., Θεσσαλονίκης 46, 591 31 ΒΕΡΟΙΑ, εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης και έως ώρα 14:00’.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή 
των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και 
άλλες διευκρινήσεις, υπεύθυνοι είναι: Ατσάλου Έλενα, Καρα-
γιάννης Θανάσης και Ελευθεριάδης Μιχάλης, τηλέφωνο 2331 
020809, fax 2331 020271 και e-mail info@anhma.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Π.Α.Α. 2014-2020, το σύστη-
μα διαχείρισης του Π.Α.Α. 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλο-
ποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Π.Α.Α. 2014-2020, 
τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών πράξεων, καθώς 
και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την υποβολή των αιτή-
σεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  www.
anhma.gr. 

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το 
αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδια-
φερομένων – σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ΔΩΡΕΑΝ – είτε 
στην έδρα της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., είτε μέσω διαδικτύου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Για την υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα της 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
 Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – 

LEADER» Π.Α.Α. 2014 -2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»
ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Δύο απεργιακές συγκεντρώσεις 
την Πρωτομαγιά στη Βέροια
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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 υ-
περηλίκων τους και 
θέλουν να απουσι-
άσουν, η Μ.Φ.Η.``-
ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟ-
ΚΟ Μ Ε Ι Ο  Β Ε Ρ Ο Ι -
ΑΣ``,  αναλαμβάνει 
να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς 
τους ανθρώπους για 
όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται.

Τηλ.Επικοινωνίας 
23310 24891.

Ομιλία του Δ. Διαμαντόπουλου
στη Σχολή Γονέων

Τὴν Κυριακὴ 6 Μαΐου 2018 στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευ-
ματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος 
ὄροφος) ὁμιλητής  στή  «Σχολή Γονέων» τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως μας θὰ εἶναι ὁ κ. Διαμαντόπουλος Διονύσιος, Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης νομοῦ Ἠμαθίας, ὁ  ὁποίος θά 
ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «Τό παιχνίδι ὡς μέσο ψυχοσωματικῆς ἀνά-
πτυξης τοῦ παιδιοῦ».  Η Εἴσοδος είναι ἐλεύθερη

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 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

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

Το Σάββατο 5 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρή-
νης στο Αγγελοχώρι.

Το Σάββατο 5 Μαΐου το απόγευμα 
θα λάβει μέρος στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό επί τη εορτή της Οσίας Σοφίας 
της εν Κλεισούρα στην Ιερά Μονή Γε-
νεσίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Κα-
στοριάς.

Την Κυριακή 6 Μαΐου το πρωί θα 
λάβει μέρος στην Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία επί τη εορτή της Οσίας Σοφίας 
της εν Κλεισούρα στην Ιερά Μονή Γε-
νεσίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Κα-
στοριάς.

Την Δευτέρα 7 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό ε-
σπερινό επί τη εορτή του Αγίου Ιωάν-
νου του Θεολόγου στο πανηγυρίζον 
Ιερό Εξωκκλήσιο Ναούσης.

Την Τρίτη 8 Μαΐου το πρωί θα ιε-

ρουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Νη-
σελίου.

Την Τρίτη 8 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. 
στον Ι. Ν. Αγίου Χριστοφόρου Πολυ-
πλατάνου θα μεταφέρει ιερό λείψανο 
του Αγίου Χριστοφόρου και εν συνεχεία 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό.

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 6 Mα-

ΐου 2018 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Γεωργίου στους Γεωργιανούς 
Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, α-
δελφού και θείου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ

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

Τα τέκνα, Ο εγγονός, 
Τα αδέλφια,Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς 
και φίλοι

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 6 Μα-

ΐου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΩΝ.
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα ανήψια 

Οι λοιποί συγγενείς 

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
Κηδεύτηκε την Τρίτη 1 Μα-

ΐου 2018 από τον Ιερό Αγίου 
Νικολάου Φυτειάς η Κατίνα 
Κατσαμάκα σε ηλικία 73 ε-
τών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 

2 Μαΐου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Χρήστος 
Δημ. Αθανασάκης σε ηλικία 
71 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

Η κίνηση του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 1 Μα-

ΐου 2018 από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης 
Βέροιας η Αρετή Δήμου σε 
ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 2 

Μαΐου 2018 από τον Ιερό Ναό Υ-
παπαντής στη Βέροια ο Πέτρος 
Σαββίδης του Κυριάκου σε ηλι-
κία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



  Ημερίδα με θέμα «ψυχική υγειά  και 
την  κοινωνική επανένταξη : Προκλήσεις 
– Δικτύωση – Συνεργασία» διοργανώνει ο 
ΣΟΦΨΥ με τη συνεργασία του Κοι.Σ.Π.Ε. 
Ημαθίας «Δεσμός», το Σάββατο 12 Μαϊου 
2018  στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών Δήμου Βέροιας.  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 
: « ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑ-
ΝΕΝΤΑΞΗ :

Προκλήσεις – Δικτύωση – Συνεργασία»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 
- 09.00΄–09.30΄ : Προσέλευση - Εγγρα-

φές (Για όσους επιθυμούν     Βεβαιώσεις 
Συμμετοχής)

- 09.30΄- 10.00΄   : Εναρξη – Χαιρετι-
σμοί

- 10.00΄- 10.45΄
Α΄ Κύκλος : « Ψυχική Υγεία – Πολιτεία 

– Εκκλησία»
Προεδρείο :   Ηλίας Γραμματικόπουλος, 

Ψυχίατρος
Παπαδημητρίου Στέργιος, Ιατρός Δι-

εύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας     

- Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Λεμοντζής. 
εκπρ. Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας

- Αναστασία Δούκα, Νοσηλεύτρια , 
Προϊστ/νη  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 
– Παιδείας - Πολιτισμού  Δήμου Βέροιας

-Τσέκας Δημήτρης, εκπρ. ΟΚΑΝΑ
- 10.45΄- 11.00΄ Συζήτηση
-  11.00΄- 11.45΄
Β’ Κύκλος : «Ψυχική Υγεία και Νομικό 

Σύστημα»
 Προεδρείο : Γιώργος Σαλιάγκας, Πρόε-

δρος ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
Βασίλης Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος 

Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας
 -  Νομίδου Αικατερίνη, Πρόεδρος Πα-

νελλήνιας Ομοσπονδίας
Συλλόγων Οργανώσεων Ψυχικής Υγεί-

ας (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.)
-  Θωμάς Μοσχόπουλος, Αστυνόμος 

Α΄, εκπρ. Αστυνομικής Δ/νσης Ημαθίας
-  Κουμπουλίδης Λάζαρος, Δικηγόρος, 

εκπρ. Δικηγορικού Συλλόγου     Βέροιας
-11.45΄- 12.00΄ Συζήτηση
12.00΄- 12.15΄ Διά-

λειμμα – Καφές
  -12.15΄- 13.15΄
Γ΄ Κύκλος : «Ψυχική 

Υγεία και Κοινωνική Αλ-
ληλεγγύη»

  Προεδρείο :      Μα-
ρία Ντέντου, Γ.Γ. ΣΟΦ-
ΨΥ Ημαθίας

Μαρία Νάτσιου, Ψυ-
χολόγος

-    Κυβέλη Καλαϊτζή, 
Ψυχολόγος, εκπρ. ΣΟ-
ΦΨΥ Ημαθίας

 - Κυριακίδου Ελένη, 
Ψυχολόγος,  Σύλλογος 
«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙ-
ΞΗΣ»

 -   Μαρία Πανταζή, 
Ψυχολόγος, εκπρ. Συλ-
λόγου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

 - Χρύσα Μπέκα, 
Ψυχολόγος, εκπρ. Συλ-
λόγου Καρκινοπαθών 
Ν. Ημαθίας

 - Εφη Τσαπαρο-
πούλου, Ψυχολόγος, 
Κέντρο Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης  Κακοποι-
ημένων Γυναικών Δή-
μου Βέροιας

 -13.15΄- 13.30΄  Συ-
ζήτηση

 -13.30΄- 14.15 ΄
Δ΄ Κύκλος : «Ψυχική 

Υγεία και Εργασία»

Προεδρείο :  Μαρία 
Παπαϊωάννου, Προϊστ/
νη Δ/νσης Νοσηλευτι-
κής   

Γ.Ν.     Βέροιας
Σωτήρης Κουπίδης, 

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοι.
Σ.Π.Ε.

- Εκπρ. Υπουργείου Υγείας 
- Ηλίας Γραμματικόπουλος, Ψυχίατρος, 

Πρόεδρος Κοι.Σ.Π.Ε.
«Δεσμός» Ημαθίας
-  Μαρία Δημοπούλου, Πρόεδρος Κοι.

Σ.Π.Ε. Κέρκυρας  «Νέοι Ορίζοντες»
- Σωτήρης Κουπίδης, Πρόεδρος Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε.
-14.15΄- 14.30΄ Συζήτηση
-  Κλείσιμο Ημερίδας – Χορήγηση Βε-

βαιώσεων - Μπουφές
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-Πρόεδρος :  Γιώργος Σαλιάγκας, Πρόε-

δρος Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας
-Αντιπρόεδρος : Ηλίας Γραμματικόπου-

λος, Ψυχίατρος,
Πρόεδρος Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» Ημα-

θίας
-Μαρία Ντέντου, Γ. Γραμματέας Σ.Ο.Φ.

Ψ.Υ. Ημαθίας
-Ελευθερία Βενετσανάκου, Ταμίας 

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας
-Μαρία Νάτσιου, Ψυχολόγος
-Κυβέλη Καλαϊτζή, Ψυχολόγος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-Ηλίας Γραμματικόπουλος, Ψυχίατρος
-Ειρήνη Τσίρκα, Ψυχίατρος
-Βλαβογελάκης Αντώνης, Ψυχίατρος
-Σιδηρόπουλος Γιώργος, Ψυχίατρος
-Παπαδημητρίου Στέργιος, Ιατρός Δι-

εύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας     

-Μαρία Νάτσιου, Ψυχολόγος
-Κυβέλη Καλαϊτζή, Ψυχολόγος
-Μαρία Βαρβέρη, Ψυχολόγος
-Εφη Τσαπαροπούλου, Ψυχολόγος
-Αντώνης Τσιτλακίδης, Ψυχολόγος
-Καλλιόπη Γραμματικοπούλου, Ψυχο-

λόγος

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
9 έως 12 Μαϊου 2018 : Εκθεση Ζω-

γραφικής της Ομάδας Ζωγραφικής των 
ληπτών του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας στο φου-
αγιέ.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεχίζο-
ντας το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, 
σφίγγει ολοένα και περισσότερο τη θηλιά της 
φοροεπιδρομής και των κατασχέσεων σε βάρος 
της λαϊκής στέγης και  περιουσίας.

Μετά τα μέτρα εξασφάλισης της υφαρπαγής 
της λαϊκής κατοικίας από τις τράπεζες με τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, κυβέρνηση και 
Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούν ακόμα παρα-
πέρα. Από την 1η Μάη 2018, λοιπόν ξεκινούν 
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και οι κατασχέ-
σεις για χρέη τουλάχιστον 500 ευρώ σε δημό-
σιο και δήμους.

Επιδιώκεται και με αυτόν τον τρόπο η τρομοκράτηση των 
λαϊκών νοικοκυριών ώστε να ανέβει το ποσοστό εισπραξι-
μότητας ανταποδοτικών τελών και φόρων, των χαρατσιών 
που μπαίνουν διευρυμένα πια και από τους δήμους, η ακόμη 
μεγαλύτερη μείωση της χρηματοδότησης των δήμων από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, η γενίκευση της ανταποδοτικής  και  
επιχειρηματικής λειτουργίας  τους.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση με βάση τα παραπάνω ζητήσαμε 
τόσο προφορικά, όσο και με γραπτό αίτημα προς τον Πρό-
εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την εισαγωγή του θέματος 
των πλειστηριασμών και κατασχέσεων στην ημερήσια διά-
ταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 
την Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας να αποφασίσει ένα  πλαίσιο προστασίας του λαϊκού 
εισοδήματος και κατοικίας.

Απαιτώντας:

-Εδώ και τώρα προστασία της λαϊκής κατοικί-
ας με νόμο. 

-Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη - Καμία 
κατάσχεση λαϊκής κατοικίας για χρέη προς το 
Δημόσιο, τους Δήμους  και ασφαλιστικά ταμεία. 

-Να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις μι-
σθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαρια-
σμούς. 

-Πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή 
ανατοκισμών δανείων. 

-Διαγραφή δανείων, ανέργων και εργαζομέ-
νων που έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς. 

-Όχι στην φοροληστεία, αφορολόγητο όριο στα 20.000 
ευρώ προσαυξημένο 5.000 για κάθε παιδί. 

-Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. 
Ταυτόχρονα με την υποβολή του παραπάνω αιτήματος 

καταθέσαμε και μια σειρά προτάσεων:
1.Ο  Δήμος με απόφασή του να παρέμβει και να απαιτήσει 

από την κυβέρνηση να θεσμοθετήσει άμεσα την δυνατότητα  
διαγραφής όλων των μικρο-οφειλών για νοικοκυριά, μικροε-
παγγελματίες και φτωχούς αγρότες που αποδεδειγμένα δεν 
μπορούν και δεν έχουν να πληρώσουν, με ευθύνη και από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.Συμβολικά και ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο να 
σηματοδοτήσει αυτή του την πολιτική βούληση και κατεύθυν-
ση απαλλάσσοντας όλους όσους εντάσσονται στο ΚΕΑ, είναι 
μακροχρόνια  άνεργοι, ΑμΕΑ πάνω από 65%, πολύτεκνοι ή 
είναι καταγραμμένοι από τις κοινωνικές τους υπηρεσίες ως 
οικονομικά ανήμποροι και προσφεύγουν στις διάφορες δομές 
των δήμων π.χ. κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία κλπ.

3.Να σταματήσει ο Δήμος κάθε διαδικασία κατάσχεσης 
λογαριασμών, το μπλοκάρισμα της φορολογικής ενημερό-
τητας λαϊκών νοικοκυριών, μικροεπαγγελματιών για μικρο-
φειλές. 

4.Να διασφαλίσει τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών από 
μεγάλες επιχειρήσεις.

5.Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να απαιτήσει 
η κυβέρνηση τώρα  να άρει νομοθετικά την καταναγκαστική 
θεσμικά διαδικασία που εκβιάζει εργαζόμενους και αιρετούς 
να στέλνουν τον φτωχόκοσμο στη σέντρα της εφορίας και 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και να σηκώνουν τα χέ-
ρια μπροστά στους μεγαλοκατέχοντες.

Γιώργος Μελιόπουλος
 Δημοτικός Σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
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Νάουσα: Α΄ παρ. Καρανάτσιου 4                 Βέροια: Λουτρού 1  
                                                           & Μητροπόλεως

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

Ημερίδα του ΣΟΦΨΥ για την  ψυχική 
υγεία  και την  κοινωνική επανένταξη

Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Βέροιας
Για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς



Τα Ριζώματα επισκέφθηκαν οι τρεις βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ  Καρασαρλίδου Φρόσω, Ουρσουζίδης Γιώργος, 
Αντωνίου Χρήστος και κλιμάκιο στελεχών της Ν.Ε. Στη 
συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε με τους πολίτες 
σε καφενείο των Ριζωμάτων αναπτύχθηκε γόνιμος διά-
λογος και προβληματισμός, για την πολιτική κατάσταση 
αλλά και για τα τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

περιοχή.
Την συγκέντρωση άνοιξε ο Συντονιστής 

της Ν.Ε του ΣΥΡΙΖΑ Κωστόπουλος Τάσος, ο 
οποίος συντόνιζε και όλη τη συζήτηση, ενώ  
οι τρεις βουλευτές αναφέρθηκαν στα επί-
καιρα πολιτικά 
ζητήματα και 
απάντησαν σε 
διευκρινιστικές 
ερωτήσεις για 
την πολιτ ική 
που ακολουθεί 
η κυβέρνηση, 
τονίζοντας και 
οι τρεις ότι τον 
Αύγουστο θα 

υπάρξει καθαρή έξοδος 
της χώρας από τα μνη-
μόνια.

Σε αγροτικά ζητήματα 
που τέθηκαν απάντησαν 
τα μέλη της Ν.Ε, Τσιάνος 
Δημήτρης και Χαμπίδης 

Δημήτρης.
Στα τοπικά προ-

βλήματα  τέθηκαν ως 
επείγοντα,  η συνεχής 
παρουσία γιατρού 
και νοσοκόμας στην 
περιοχή, η τουριστική 
ανάπτυξη  και η κα-
τασκευή του δρόμου 
που οδηγεί στα Ριζώ-
ματα από τον δρόμο 
που βρίσκεται παρα-
πλεύρως της λίμνης 
του Αλιάκμονα.

Οι βουλευτές τόνι-
σαν ότι θα βρίσκονται 
σε διαρκή επαφή, ώ-
στε να βοηθήσουν να 
βρεθούν  λύσεις στα 
προβλήματα της πε-
ριοχής.

Στο κλιμάκιο των 
στελεχών της ΝΕ 
εκτός του συντονι-
στή συμμετείχαν οι, 
Σαράντη Βαρβάρα 
Τσ α π α ρ ό π ο υ λ ο ς 
Πέτρος, Χαμπίδης 
Δημήτριος, Τσιάνος 
Δημήτριος. 
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Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί θερμά:
1. Τον κ. Ορδουλιδη Νικόλαο για την προσφορά κου-

στουμιών και μπουφάν. 2. Τον κ. Οικονομίδη Στέλιο για την 
προσφορά σε φόρμες και διάφορα άλλα είδη ρουχισμού.

3. Ανώνυμη κυρία, για την προσφορά των 1.000 ευρώ, 
η οποία συμπαραστέκεται και στηρίζει συνεχώς το έργο του 
Ομίλου. 4. Το 3ο Σύστημα Δασοπροσκόπων για τη μεγάλη 
προσφορά σε τρόφιμα. 5. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά 100 
ευρώ για οικονομική ενίσχυση του Ομίλου.

Το Δ.Σ.

Εκδήλωση του 
ΚΚΕ Ημαθίας 

με ομιλία 
του Γρηγόρη 

Κλιγκόπουλου
Η Τ.Ο. Ημαθίας του 

ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλω-
ση-σύσκεψη με θέμα «Οι 
θέσεις του ΚΚΕ σχετικά με 
τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, 
τη Μέση Ανατολή, την Α-
νατολική Μεσόγειο, τις Ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις και 
το Κυπριακό», την Παρα-
σκευή, 4 Μαΐου 2018 στις 
8:00΄ μ.μ., στο κοινοτικό 
κατάστημα Επισκοπής 
Νάουσας.

Θα μιλήσει ο Γρηγόρης 
Κλιγκόπουλος, μέλος του 
Γραφείου Περιοχής Κε-
ντρικής Μακεδονίας του 
ΚΚΕ.

Πρόσκληση 
σε ανθοκομική 

έκθεση
Το Ειδικό Επαγγελματικό 

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και  
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Βέροι-
ας πραγματοποιεί Ανθοκομική 
Έκθεση στην Πλατεία Δημαρ-
χείου στις 8 του Μάη από τις 
8.00 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΗΑZDERLLI ERVIN του 
Pajtim και της Diana, το γένος 
Cucka, που γεννήθηκε στην 
Κορυτσά Αλβανίας και κατοι-
κεί στη Θεσ/νίκη και η ΒΕΖΑΤ 
ENKELEDA του Vasil και της 
Marjana, που γεννήθηκε στο Γκο-
σκοβέ πόστ Κορυτσάς Αλβανίας 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Μι-
χαήλ και της Ευθυμίας, το γένος 
Κούτρα, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΚΑΡΑΦΟΥ-
ΣΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του Αντωνίου και 
της Σταυρούλας, το γένος Πέϊου, 

που γεννήθηκε στη Νάουσα και κατοικεί στη Νά-
ουσα, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεο-
τόκου Κουμαριάς Ημαθίας.

Για την πολιτική κατάσταση και 
τα τοπικά προβλήματα συζήτησαν στα 

Ριζώματα Καρασαρλίδου, Ουρσουζίδης, 
Αντωνίου και κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 02 -05-2018        
Aριθμ.πρωτ.:1436

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσε-

ων για την εγγραφή των νηπίων στους  Παιδικούς-Βρεφονηπι-
ακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίζεται  η 10η  Μαΐου 2018 
και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 31η  Mαΐου 2018.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται  βρέφη ηλικίας 6 μηνών έως 
2,5 ετών και νήπια  ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους 
στο Νηπιαγωγείο. Κατά την σχολική χρονιά 2018-2019  o Β΄ 
Βρεφ/κός Σταθμός (Εργοχώρι) θα λειτουργήσει αποκλειστικά 
ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 6 μηνών -1,5 ετών, ο Δ΄ Βρεφ/
κός  Σταθμός (Aσώματα)  ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 1,5 ε-
τών-2,5 ετών  και ο Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου ως μεικτός 
Βρεφονηπιακός (βρέφη 1,5 ετών- 2,5 ετών και νήπια 2,5 ετών 
μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώ-
που Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια τηλ. 23310 22178 
καθώς και στους   Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δή-
μου Βέροιας :1.Α΄Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310 
61723), 2.Β΄Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310 
26093), 3.Γ΄Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888), 
4.Δ΄Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΑ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.2331064698), 
5.Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 29792), 
6. Δ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ τηλ.23310 91188) 7. 
Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου (23310 41661), 8. Παιδικός 
Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 51207) ,9. Παιδικός Σταθμός 
Παλατιτσίων (23310 92790), 10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων 
(23310 92790).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”προτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr



Μεγάλο τουρνουά ποδοσφαίρου ακα-
δημιών το «1ο τουρνουά ποδοσφαί-
ρου Μέγας Αλέξανδρος» θα πραγμα-

τοποιηθεί τo Σαββατοκύριακο 5-6-Μαΐου  στο 
γήπεδο Αγίας Μαρίνας  με διοργανωτή την 
Ποδοσφαιρική ακαδημία του Μέγα Αλέξαν-
δρου Αγίας Μαρίνας και στο οποίο θα συμμε-
τέχουν πολλές ακαδημίες από την Κεντρική 
Μακεδονία.

ΗΠοδοσφαιρικήΑκαδημία τουΜέγαΑλέξανδρουΑγίας
Μαρίναςδιοργανώνειτο«1οτουρνουάποδοσφαίρουΜέγας
Αλέξανδροςμεσκοπότηνσυμμετοχήτωνμικρώναθλητών
στηνψυχαγωγίαπουπροσφέρει η άθληση, η ενίσχυση της
ευγενούς άμιλλας μεταξύ των αθλητών (ευ αγωνίζεσθαι).Η
προώθησητηςφιλίαςμεταξύομάδων,καιπαιδιών.Ηανάπτυ-
ξησχέσεωνκαιανταλλαγήεμπειριώνμεταξύπροπονητώνκαι
υπεύθυνων.

Στο 1ο τουρνουάποδοσφαίρουΜέγας
Αλέξανδρος  αυτό έχουν δηλώσει συμμε-
τοχή 15σύλλογοιόπωςοΑριστοτέληςΝ,
ηΑ.Ε. Εύοσμου ο Ιωνικός Ιωνίας,οΑγρ.
ΑστέραςΑγίαςΒαρβάρας,ηΑ.Ε.ΠΒέροι-
ας οΟλυμπιακόςΝαουσάς ,ηΑκαδημία
Πλαταμώνα, οΑγιάξ Ημαθίας,οΑστέρας
Αλεξάνδρειας,ηΤηλέμαχοι ,οΑχιλλεύςΝε-
οκεσάρειας,ο Ολυμπιακός Γαλατάδων,η
ΑκαδημίαΕυστάθιουΧωραφά,ηΑΕΚΒέ-
ροιας,οΓ.Α.ΣΚοπανόυ.

ΟιαγώνεςθαγίνουνστογήπεδοΑγίας
ΜαρίναςΒέροιας  και θασυμμετέχουν οι
κατηγορίες babini,προτζούνιορ,Τζούνιορ,
προπαιδίκο.

Ελάτε  όλοι για να χαρείτε και νααπο-
λαύσετετηνπροσπάθειακαιτοθέαμαπου
μαςπροσφέρουνταπαιδιάμας.

CMYKCMYK
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Από την Πειθαρχικη Επιτροπη 
της Ενωσης επιβληθηκαν οι 
κατωθι ποινες στους αποβλη-

θεντες ποδ/στες της 21.04.2018

1.-ΤΣΙΛΗΣΔ.(ΡΟΔΟ-
ΧΩΡΙΟΥ)1αγων.ημ.&10
Ευρω

Επισηςηεπιτροπηα-
ποφασισε να καλεσει σε
απολογια:

1.-Το σωματειο ΑΕ
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ για υβρι-
στικη συμπεριφορα φι-
λαθλων της κατά των
διαιτητων στον αγωνα
της 21.4.18ΑΣΝ.ΓΕΝΕ-
ΑΣ-ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ,με
αποτελεσμα τηνπροσω-
ρινηδιακοπητουαγωνα

2.-Τον εκπροσωπο
του σωματειου ΝΙΚΗΑ-
ΓΚΑΘΙΑΣ για εισοδο του
στον αγων.χωρο και υ-
βριστικη και αναρμοστη
συμπεριφορα του προς
τον διαιτητηστον αγωνα
της 21.4.18ΝΙΚΗΑΓΚΑ-
ΘΙΑΣ-ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙ-

ΟΥ.
3.-ΤοσωματειοΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ για εισοδοφι-

λαθλουτουστοναγων.χωρο,οοποιοςαπωθησετον
διαιτητη τουπαραπανωαγωνα, τον εβρισε και τον
απειλησε.

Με τους καλύτερους οιωνούς 
άρχισε το παιχνίδι αφού 
στα πρώτα 15 λεπτά το απο-

τέλεσμα έγινε 2-0 με τέρματα που 
σημείωσαν ο Χρήστος Υφαντίδης και 
Θωμάς Τρούπκος. Οι χαμένες ευκαι-
ρίες και τα δοκάρια σταμάτησαν 
τους ποδοσφαιριστές της Βέροιας να 
διευρύνουν το σκορ ενώ αντιθέτως η 
ομάδα της Γουμένισσας διαμόρφωσε 
το σκορ σε 2-1.

Στο β΄ ημίχρονοπαρόλη τηνπροσπάθεια της
Βέροιας αλλάσε ανορθόδοξο τρόπο οι επιθέσεις
της δημιούργησαν το 3-2 υπέρ της Γουμένισσας
αφού οι ποδοσφαιριστές της κατάφεραν να σκο-
ράρουν σε δύο αντεπιθέσεις και το αποτέλεσμα
να διαμορφωθεί σε 3-2. Η Βέροια αγωνίσθηκε
με την εξής σύνθεση: Χωλόπουλος, Κολεσίδης,
Μελετίδης,Μίλης,Παπανώτας,Ελευθεριάδης,Τα-
ντής,Τρούπκος,Υφαντίδης, Σαββίδης,Τσιούχας
ενώαγωνίσθηκαν και οιΛύχνας, Στεργιόπουλος,
Κεσίδης,Παπαδόπουλος,ΣταύροςΠαπαδόπουλος
ΜανώληςκαιΠαπαστέργιος.

Τοκοουτσάρισμα έγινεαπό τονΓιώργοΧατζά-
ραμεβοηθούςτονΣούληΣταφυλίδηκαιΧριστόφο-
ροΠουρσανίδη.

Τηναποστολήακολούθησαν και οιπαλαίμαχοι
μη μόνιμοιποδοσφαιριστέςΘωμάςΠαπαδόπου-
λος,ΜιχαηλίδηςΠαναγιώτης,ΘέμηςΘεοδωρίδης,
Κώστας Σταφυλίδης, Γιάννης Στόϊκος και για μία
ακόμη φορά οι φίλαθλοιΑγγέλου, Σακελλαρίου,
Μπιζέτας,Γιαζιζόγλου.

Πριν την έναρξη του αγώνα ο πρόεδρος της
ΓουμένισσαςΣτέλιοςΤάτσηςκαλωσόριζε τηνομά-
δα τηςΒέροιας και τονπρόεδρό τηςΤάκηΠαπα-
τζίκοενώπροσέφερεμίαεικόνατουπροφήτηΗλία
το ημερολόγιο των Παλαιμάχων καθώς και ένα
μπουκάλικρασίαπότηνοινοποιείατουπροέδρου
τηςΓουμένισσας.

Για διάφορους λόγους απουσίαζαν οιΝατσού-
ρας,Χωματάς,Βεζυργιανόπουλος,Κελεσίδης,Μα-
ντζαριδης,Χαραλαμπίδης μαζί με τουςπροηγού-
μενουςτηςαποστολήςκαλούνταιναβρίσκονταιτη
Δευτέρα7Μαΐου2018στογήπεδοτηςΝ.Νικομή-
δειαςγιατοναγώναμετονΗρακλήΘεσσαλονίκης

Τον ΓιάννηΜουρτζίλα για μία ακόμηφορά ευ-
χαριστούν οιπαλαίμαχοι για τησυμπλήρωση του
εξοπλισμού τουφαρμακείου δείχνοντας μ’ αυτόν
τοντρόποτηνμεγάλητουςαγάπηόπουέχουνγια
τουςπαλαίμαχους αλλά και αγάπη για τοποδό-
σφαιρόμας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤοφιλικότωνΠαλαιμάχων
ΒεροίαςστηΓουμένισσα

Ήττα των Παλαιμάχων με 3-2

Ο ΣΥΔΠΕ Μακεδονίας με 
χώρους ευθύνης τους νομούς 
Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, 

Πιερίας, Σερρών, Φλώρινας, Καστο-
ριάς, Κοζάνης και Γρεβενών, διορ-
γανώνει Σχολή Διαιτησίας βάση του 
Ν.2725/99 άρθρο 43 παρ.3),στην 
πόλη των Γρεβενών στην αίθουσα 
σεμιναρίων του ξενοδοχείου ΑΧΙΛ-
ΛΕΙΩΝ, στο 2ο χλμ Γρεβενών-Κο-
ζάνης, την Παρασκευή 01/06/18, το 
Σάββατο 02/06/18 και την Κυριακή 
03/06/18.

Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσειτο18οέτοςτηςηλικίαςτους,ναείναι
Έλληνεςπολίτες ήπολίτεςΕ.Ε και να μην έχουν
καταδικαστεί για αδικήματαπουσαφώςπεριγρά-
φονταιστονΝ.2725/99.

Οιυποψήφιοιδιαιτητέςθαπρέπειναέχουνμαζί
τουςτηνημέραέναρξηςτηςσχολής

Α)φωτοτυπίατηςταυτότητας
β)φωτοτυπίατίτλουσπουδών
γ)ποινικόμητρώογενικήςχρήσης
δ)30Εγιαταέξοδατηςσχολής.
Αιτήσεις στο φαξ 2382027674 και στο email

sydpem@gmail.com
Πληροφορίεςστοwww.sydpem.blogspot.com

Χρήσιμα τηλέφωνα 6972201718 w up,
6986415119 w up, 6973895122 w up και
6936994952cosmote.

Σχολή διαιτησίας στο Βόλεϊ
από τον ΣΥΔΠΕ

1οτουρνουάποδοσφαίρουΜέγας
Αλέξανδρος5-6Mαίου2018
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Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου 
Δέλτα, στη Σίνδο πραγματοποιήθη-
κε  το 5ο Διεθνές meeting Ρυθμικής 

Γυμναστικής «Armonia cup”. O A.Ο.Ρ.Γ. 
ΒΕΡΟΙΑΣ πήρε μέρος με εννιά αθλήτριες. 
Ξεχώρισαν: 1)η Ελισάβετ Χωματά, που 
κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο αυτή τη 
φορά στην μπάλα, με βαθμολογία 12.500 
βαθμούς. Στους τρεις αγώνες που πήρε 
μέρος φέτος έχει πάρει βαθμολογίες πάνω 
από 12.550 βαθμούς και στα 4 όργανα, 
αλλά σε διαφορετικό αγώνα.

Ελπίδα και ευχή είναι να βγουν αυτές οι βαθμολογίες
μαζι στουςπανελλήνιους αγώνεςπου θα γίνουνστηνΑ-
θήνα13,14,15Απριλίου.ΗΕλισάβετΧωματάπήρε και το
έπαθλοχορογραφίαςτηςδιοργάνωσης.Σίγουραείναιμεγά-
ληδιάκριση γιατί η χορευτικότητα είναισημαντικόστοιχείο
στοάθληματηςΡυθμικήςΓυμναστικής.

2)Η2ηςχρονιάςκορασίδαΜαρίαΠαυλίδουκατέκτησε

ασημένιο μετάλλιο στις κορύνες με 10.550 βαθμούς. Σ’
ένανακόμηφετινόαγώναήτανπολύ καλή.Ανανεωμένη ,
εκτός από το ασημένιο μετάλλιο , ήταν μέσα και σε όλες
τις οκτάδες των απονομών. 3)Τοπιο ευχάριστο για τον
πολυνίκησύλλογο τηςπόληςμας ήτανσίγουραη επανα-
φοράστιςκαλέςεμφανίσειςτηςΕΛΕΝΗΣΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ.
Έδειξεότισιγά-σιγάξεπερνάειτοντραυματισμότης.Εκτός
απότοχρυσόμετάλλιοστηνμπάλα,ήτανμέσασεόλεςτις
απονομές (οκτάδες).Τοαξιοσημείωτοήτανότι στοσυγκε-
κριμένοαγώναήτανπαρούσεςόλεςοικαλέςαθλήτριεςτης
κατηγορίας της, τηςΚεντρικής καιΒόρειαςΕλλάδας, αλλά
καιπολλέςπολύκαλέςαθλήτριεςτηςυπόλοιπηςΕλλάδας.

Διακρίθηκανεπίσηςμπαίνονταςσεοκτάδεςαπονομών
, ηΣτεργιάναΜουστακοπούλου, ηΚαλοίδουΚωνσταντίνα
καιηΆρτεμιςΜακροδημήτρη.Συγκινητικήήτανηπροσπά-
θεια τηςΆρτεμιςΜακροδημήτρηπου τραυματίστηκε στο
πρώτοόργανο(στεφάνι)αλλάσυνέχισετοναγώνα,δείχνο-
ντας,ότιδενέχειμόνοταιδανικάπροσόνταγιατηΡυθμική
Γυμναστική ,αλλά διαθέτει καιψυχή,που είναι σημαντικό
στοιχείογιαναφτάσειέναςαθλητήςψηλά.

ΙκανοποιητικήηεμφάνισητωνπαγκορασίδωνΠασχαλί-
ναςΜήτσιουκαιΤόνιαςΊντου.Δενπήρεμέροςη1ηςχρο-
νιάςΠαγκορασίδαΝούληΕυτυχίαπουτηνταλαιπωρείεδώ
καιπολύκαιρόέναςτραυματισμός.

Handball Premier,Α1 Γυναικών,Α2
Ανδρών,Β’Ανδρών

Πέμπτη3Μαΐου2018
Handball Premier (πλέι οφ- 3η αγω-

νιστική)
ΟΑΚΑ18:00,ΑΕΚ-ΑερωπόςΈδεσσας

(Τσάκωνας-Κουτσός,Μπεμπέτσος)

Παρασκευή4Μαΐου2018
Β’Ανδρών(μπαράζνοκάουτ)
ΟΑΚΑ17:30,ΙδομενέαςΓαλατά-ΑΟΠο-

λιχνίτου(Κουτσός-Ανταλής)

Σάββατο5Μαΐου2018
HandballPremier (ημιτελικάπλέιοφ-

1ηαγωνιστική)
Ρέντη 19:00,Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος

Ξυνή-ΑΣΕΔούκα(Βήτας-Σκλαβενίτης,Μί-
γκας)

Α2Ανδρών-Βορράς(τελικόςπλέιοφ-
1ηαγωνιστική)

Κέρκυρας18:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-Α-
ΕΣΧΠυλαίας(Τσάκωνας-Χασκής,Γαβριήλ)

Β’Ανδρών(μπαράζνοκάουτ)
Σπίτι του χάντμπολ 15:00,Πανσερραϊ-

κός-ΑΕΛήμνου(Στεφανίδης-Μαυρίδης)

Β’Ανδρών(μπαράζ-1ηαγωνιστική)

ΟΑΚΑ15:00,ΤελαμώναςΣαλαμίνας- Ι-
δομενέαςΓαλατάήΑΟΠολιχνίτου(Ψύλλος-
Ζήσης)

Κυριακή6Μαΐου2018
Α1Γυναικών(1οςτελικός)
Σπίτι τουΧάντμπολ15:00,ΠΑΟΚRED-

LED-ΟΦΝΙωνίας (Πατιός-Τσιάνας,Αγγε-
λίδης-Παρτεμιάν)

Β’Ανδρών(μπαράζ-2ηαγωνιστική)
ΟΑΚΑ11:00ΓΣΠαπασιδέρης-Τελαμώ-

ναςΣαλαμίνας(Βήτας-Σκλαβενίτης)

Β’Ανδρών-μπαράζ(μπαράζ-3ηαγω-
νιστική)

ΟΑΚΑ 17:00 Ιδομενέας Γαλατά ήΑΟ
Πολιχνίτου- ΓΣΠαπασιδέρης (Συρεπίσιος-
Μερτινιάν)

ΡΥΘΜΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣ
Χρυσό μετάλλιο η Ελένη Δουλγερίδου,
ασημένια μετάλλια η Ελισάβετ Χωματά

και η Μαρία Παυλίδου

Χάντμπολ

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές
(3-6/5/2018)

Στο Κλειστό τωνΟλυμπιακών Εγκαταστάσεων του
ΟΑΚΑθαδιεξαχθείοτελικόςτηςΑΕΚμετηνρουμάνικη
ΠοτάισαΤούρνταγιατοΤσάλεντζΚαπ.

Σύμφωναμεπληροφορίες του e-handball.gr, τοΔιοι-
κητικόΣυμβούλιο τουΟΑΚΑαποδέχθηκε το αίτημα της
ΑΕΚ για την διεξαγωγή του 2ου τελικού, ο οποίος είναι
προγραμματισμένοςγιατοΣαββατοκύριακο19-20Μαΐου.

Πρόκειται για μια ιστορικήστιγμή για το ελληνικό χά-

ντμπολ, καθώς είναι η πρώτη φορά που το
άθλημαμπαίνειστοκλειστό,στα23χρόνιαλει-
τουργίαςτου,αφούκατασκευάστηκετο1995!

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο 2ος
τελικόςθαδιεξαχθείτηνΚυριακή20Μαΐου,κα-
θώςστις19ημπασκετικήΑΕΚθαέχειαγώνα
γιαταπλέι-οφτουπρωταθλήματος.

Σήμερα τοπρωί έγινεαυτοψίαστογήπεδο
παρουσία του Γενικού Γραμματέα της ΟΧΕ
Κώστα Σταματιάδη, του Γενικού Γραμματέα
τουΟΑΚΑΓιώργουΑλικάκουκαιδιαπιστώθηκε
ότι το γήπεδοπληροί όλες τις απαιτούμενες
προδιαγραφές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Χάντμπολ, τόσο στο θέμα του
αγωνιστικού χώρου -όπου και θα τοποθετηθεί
τάραφλεξ-όσοκαισεάλλαζητήματα.

Κατόπιν λοιπόν και της θετικής εισήγησης
τηςτεχνικήςυπηρεσίαςτουΟΑΚΑότιμπορείναδιεξαχθεί
εκεί ο αγώνας, τοΔιοικητικόΣυμβούλιο αποφάσισε την
παραχώρησήτουστηνΑΕΚ.

-Στοντελικότηςπαραπάνωδιοργάνωσηςβρέθηκεγια
πρώτηφοράοΦίλιπποςΒέροιαςτο2003όπουκατέκτησε
την2ηθέσημεπρωταθλήτριατηνΔανικήΣκιέρν.

Οριστικό:ΣτοΟΑΚΑοτελικόςτηςΑΕΚ
γιατοΤσάλεντζκαπ

Η Ομοσπονδία Χειροσφαι-
ρίσεως Ελλάδος ανακοι-
νώνει τις ημερομηνίες 

των ημιτελικών της Handball 
Premier, των τελικών (Β’ φάση) 
της Α1 Γυναικών, καθώς και 
τους τελικούς των πλέι οφ ανό-
δου της Α2 Ανδρών.

Όλες οι φάσεις των πλέι οφHandball
Premier και τηςΑ2Ανδρών κρίνονται στις
δύο νίκες, ενώ οι τελικοί της Handball
PremierκαιτηςΑ1Γυναικώνκρίνονταιστις
τρειςνίκες.

HANDBALLPREMIER
Πλέιοφ(Β’φάση)
ΑΕΚ-ΑερωπόςΈδεσσας
3η αγωνιστικήΠέμπτη 3Μαΐου,ΟΑΚΑ

(εκκρεμείηώρα)

Ημιτελικάπλέιοφ(Γ’φάση)
ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV-AEK ήΑερωπός

Έδεσσας

1η αγωνιστική Σάββατο 5Μαΐου,ώρα
15:00(ΕΡΤ3)

2η αγωνιστική Τετάρτη 9Μαΐου, ώρα
17:30(ΕΡΤ3)

Αν προκριθεί η ΑΕΚ
3η αγωνιστικήΤετάρτη 23Μαΐουώρα

17:30(ΕΡΤ3)-ανχρειαστεί-

ΑνπροκριθείοΑερωπόςΈδεσσας
3η αγωνιστικήΣάββατο 12Μαΐουώρα

15:00(ΕΡΤ3)-ανχρειαστεί-

Ολυμπιακός–ΑΣΕΔούκα
1ηαγωνιστικήΣΚ5-6Μαΐου
2ηαγωνιστικήΤετάρτη9Μαΐου
3ηαγωνιστικήΣΚ12-13Μαΐου-ανχρειαστεί-

Α2ΑΝΔΡΩΝ
ΤελικοίΠλέιοφ(Γ’φάση)

Βόρειοςόμιλος
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΑΕΣΧΠυλαίας
1ηαγωνιστικήΣΚ5-6Μαΐου2018
2ηαγωνιστικήΣΚ12-13Μαΐου2018
3ηαγωνιστικήΣΚ19-20Μαΐου2018-αν

χρειαστεί-

Χάντμπολ
Τοπρόγραμματωνπλέϊ-οφ
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Ξεκινώντας να γράψω πάντα 
άρθρο κάνω πάντα μια έρευνα 
στο internet σε άλλα άρθρα για 

να πάρω ιδέες. Το ίδιο ξεκίνησα να 
κάνω και σε αυτό αλλά όσο έψαχνα 
τόσο μπερδευόμουν, τόσο αμφέβαλα 
για την γνώμη μου. Γνώμη που άλλαξε 
αρκετά από την στιγμή που διάβασα 
και την ελληνική εκδοχή της βιο-
γραφίας του (Βασίλης Τσακίρογλου) 
αλλά και πολλές άλλες όπως του BBC 
καθώς και πολλά video tribute. Ο 
λόγος για τον μεγάλο Ayrton Senna.

Θαμπορούσαναπωότιλένεόλοι,ότιείναιο
καλύτεροςοδηγόςόλωντωνεποχών,ότιπήρε41
νίκες, 3παγκόσμιους τίτλους καιπολλάαλλά....
Θα σταθώ όμως στα γεγονότα που κατά την
ταπεινή μου άποψη τον έκαναν τοσυναρπαστι-
κότεροάνθρωπογιατονοποίοέχωακούσει, την
θεϊκήτουκόντραμετονκ.Καθηγητή(AlainProst)
καιτηνβοήθειαπουδίνειακόμακαισήμεραμέσω
του Ινστιτούτου με το όνομα του, γεγονόταπου
αποδεικνύουνπέρααπό κάθεαμφιβολία όχι μό-
νοότιήταναπό τουςκορυφαίουςοδηγούςόλων
εποχών(είναιομόνοςαθλητήςπουέγινεθρύλος
ενζωήκαιενενεργεία!)αλλάκαιπόσο ‘μεγάλος’
ήτανμέσααπότηςπράξειςφιλανθρωπίας.

ΙνστιτούτοAyrtonSenna
ΤοΙνστιτούτοAyrtonSennaείναιέναςμη-κερ-

δοσκοπικόςοργανισμόςπουερευνάκαιπαράγει
γνώσηγια τηβελτίωσητηςποιότητας τηςεκπαί-
δευσης,σεμεγάληκλίμακα.

Ιδρύθηκε το 1994,ως το όνειρο τουAyrton
Senna, 3ΠαγκόσμιουΠρωταθλητή τηςΦόρμου-
λα 1. Το Ινστιτούτο εργάζεται για να αναπτύξει
τοδυναμικότηςνέαςγενιάςκαι ταοφέλητουσε
μαθητές για να είναι επιτυχήςστοσχολείο,προ-
κειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
επαγγελματικές,οικονομικές,πολιτιστικέςκαιπο-
λιτικέςαπαιτήσειςτου21ουαιώνα.

Το Ινστιτούτοπροετοιμάζειπερισσότερουςα-
πό 60.000 εκπαιδευτικούς και διευθυντές κάθε
χρόνο, και σχεδόν 2 εκατομμύριαπαιδιά και νέ-
ουςγιαμπορέσουνναεπωφεληθούνάμεσααπό
το έργο αυτών των δασκάλων, οι οποίοι έχουν
εκπαιδευτείαπότηνοργάνωση,σεπερισσότερες
από 1300 κοινότητες σε διάφορεςπεριοχές της

Βραζιλίας.
Τοπρόβλημα του αναλφαβητισμούστηΒρα-

ζιλίαείναισεποσοστόπερίπουστο60%καιένα
από τα όνειρα τουAyrton ήταν να μειωθεί στο
μέγιστοβαθμόπουθαμπορούσε.Το ίδρυμααυ-
τό ιδρύθηκε6μήνεςμετάτονθάνατοτουκαθώς
μέχριτότεβοηθούσεανώνυμακαικρυφάδείχνο-
νταςτομεγαλείοτηςψυχήςτου.

ΗκόντραSenna-Prost
Ηκόντρα αυτή έχειπολλά επεισόδια ξεκινώ-

νταςαπότο1984στοNurburgringμεταεγκαίνια
της πίστας και τον αγώνα μεMercedes-Benz
190E2.3l, το 1988πουοSenna ταπείνωσε τον
ProstστοΜονακό,μεαποκορύφωμαφυσικάστην
Suzukaτο1989&το1990.

Ήτανμιασχέσημίσους καιπαράλληλα εξάρ-
τησης τουενόςαπότονάλλοκαθώςπροσέφερε
πολλάστηFormula1καιστουςφανατικούςοπα-
δούςτης.

Η κόντρα τουAyrton με τονProst ήταν ταυ-
τόχρονα και η έμμεση εναντίωση τουστο κατε-
στημένο τηςFormula1 εκείνης τηςπεριόδου, το
οποίοοίδιοςτοθεωρούσεδιεφθαρμένοκαιάδικο
(ΓάλλοςπρόεδροςτηςFIAοοποίοςτο1984στο
βρεγμένοΜονακό αποφάσισε να διακόψει ορι-
στικάτοναγώναδίνονταςέτσιτηνίκηστονProst
καισταματώντας τονSennaστη2ηθέση καθώς
ανσυνεχίζοντανσίγουραθατονπερνούσεοτότε
πρωτοεμφανιζόμενος Senna.Αυτό θεωρήθηκε
κλοπήαπό τονAyrton,πράγμαπουδεν ξέχασε
ποτέ.).

Μέροςαυτού ‘συστήματος’πουαντιμάχονταν
τονSennaήτανενίοτεταΜ.Μ.Ε.,οιδημοσιογρά-
φοι και ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είχαν
στραφεί εναντίον του ύστερα από τα γεγονότα
στηSuzuka το1990.Την επόμενη χρονιά (1991)
οAyrtonθακατακτούσετοπρωτάθλημαχωρίςνα
είναιαναγκασμένοςνααντιμετωπίσειτονProst.

ΗδαμάχηSenna-Prostπαραμένει ανεξήγητη.
Αυτό όμωςπου δεν θαπρέπει ναπαραβλέπε-
ται είναι ότι, παρά τους ποταμούς δηλώσεων,
φαρμακερών και μη,που εξαπέλυε ο ένας κατά
του άλλου, ούτε οAyrtonαλλά ούτε και οProst
μίλησανποτέαρκετάήσε τέτοιοβαθμό,ώστεη
ψυχανάλυση, μια επιστήμηπου βασίζεται στην
ανάλυση του λόγου, να έχει επαρκήπρώτη ύλη
μελέτης.OSenna επαναλάμβανε ότι απλά είναι
2διαφορετικοίάνθρωποικαιφαίνεταιότιήτανένα
απόταελάχιστασημείασυμφωνίαςμετονProst.

ΟΓάλλοςεξέφρασετηνδικήτουεκδοχήλέγοντας:
Μεόλητηνειλικρίνειαμουείναιπολύδύσκολο

για μένα να μιλήσω για τονAyrton και όχι μόνο
γιατίδενείναιπιαεδώ.Ήταντόσοδιαφορετικός,
εντελώς διαφορετικός από οποιοδήποτε άλλο
οδηγό αγώνων και οποιοδήποτε άνθρωπο έχω
γνωρίσειστηζωήμου.Γι’αυτόπάντααρνούμαινα
μιλήσωγια τονAyrton.Ότανπέθανε, είπαότι έ-
νιωσαπωςέναδικότουκομμάτιείχεπεθάνειμαζί
του,επειδήοισταδιοδρομίεςμαςήταντόσοστενά
συνδεδεμένες.Καιαυτότοεννοώπραγματικά.

24 χρόνια, από την μαύρηΠρωτομαγιά του
1994,πέρασανχωρίςτονμεγάλοAyrtonSenna.

Ελπίζω να είσαι καλά εκεί ψηλά, παρέα με
τουςθεούς,αφούείσαικαιεσύέναςαπόαυτούς.

Αυτάταολίγααπόένανορκισμένοτιφόζι.Επί-
σηςγιατουςσυνοπαδούςμουμιαπληροφορία,ο
Ayrtonείχεπροσύμφωνογιατηνεπόμενησεζόν.

RestinPeace....AdeusSenna!

ΤζιώναςΑν.Ιωάννης
Πραγματογνώμονας–ΤεχνικόςΣύμβουλος

Ατυχημάτων
ΚριτήςΑγώνωνΑυτοκινήτουΟ.Μ.Α.Ε.-F.I.A.

MotorsportBlogger

Ισόπαλος έληξε ο αγώνας της 
παιδικής ομάδας του Αγροτικού 
Αστέρα στην 6η αγωνιστική των 

playoff του παιδικού πρωταθλήμα-
τος ΕΠΣ Ημαθίας, με την αντίστοιχη 
ομάδα του Αριστοτέλη, στο γήπεδο 
της Νάουσας  με τελικό σκορ 3 - 3. 
Με την έναρξη του αγώνα η ομάδα 
του Κώστα Μουρτζίλα πίεσε την 
αντίπαλη ομάδα  έχασε ευκαιρίες για 
να προηγηθεί, αλλά η γηπεδούχοι 
προηγήθηκαν με κεφαλιά μετά από 
εκτέλεση κόρνερ.

ΗαντίδρασητουΑστέραήτανάμεση,έφερετο
παιχνίδισταίσαμεεπίθεσηδιαρκείαςστηνπεριο-
χήτωνγηπεδούχων,μεσουταπότούψοςτουπέ-
ναλτιενώέχασετηνευκαιρίαγιαανατροπή,όταν
τοσουτπου δοκίμασε επιθετικός τωνφιλοξενου-
μένωνημπάλαπέρασεδίπλααπότοδεξίκάθετο
δοκάρι καιστην επόμενηφάσησεψηλοκρεμαστό
σουτημπάλαπήγεδίπλαστοοριζόντιοδοκάρι.Το
1-1παρέμεινεμέχριτηλήξητουημιχρόνου.

Τοδεύτεροημίχρονο ξεκίνησεμε τον ίδιορυθ-
μό,με τηνομάδα τουΑγροτικούΑστέραναπιέζει
αρκετά την άμυνα τουΑριστοτέλη, για να προ-
ηγηθεί, αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν το 2 - 1 με
σουτ στηνπλάτη της άμυνας μετά γέμισμαστην
περιοχή.

Παρόλοπου η ομάδα τουΑγροτικούΑστέρα
έμεινεπίσωστοσκορδεντοέβαλεκάτω,κατάφερε
να ισοφαρίσει μεπολύ καλή κεφαλιάστην καρδιά

τηςάμυναςμετάαπόεκτέλεσηκόρνερ,αλλάέκανε
τηνανατροπήμεπολύκαλήεπιθετικήενέργειαμε
τον επιθετικό τουΑστέραναπλασάρει τον τερμα-
τοφύλακατωνγηπεδούχωνκάνονταςτο2-3.

Ηανατροπήέφερεάλλοαέραστουςφιλοξενού-
μενους έχασαν κλασικές ευκαιρίες για να διευρύ-
νουν τοαποτέλεσμααλλάο τερματοφύλακας των
γηπεδούχωνέκανεσημαντικέςεπεμβάσειςκαιλίγο
πριν τη λήξη, μίλησε ο νόμος τουποδοσφαίρου,
οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλπλάγια έξω από
τηνπεριοχή,στογέμισμαπουέγινεστηνπεριοχή
κατέβασετημπάλαεπιθετικόςκαιμεκεφαλιά ισο-
φάρισε τηναναμέτρησησε3 - 3πουήταν και το
τελικόσκορ.

Η απόδοση των νεαρώναθλητών τουΑγροτι-
κούΑστέρα κινήθηκεσεπολύ καλό επίπεδο ενώ
η ομάδα τουΑγροτικούΑστέρα είχε τηνπρωτο-
βουλία των κινήσεωνστο μεγαλύτερο μέρος του
αγώναμεπολλές τελικές ενέργειεςστηναντίπαλη
περιοχή, αλλά η δυστοκία στην επίθεση και δυο
λάθηστηνάμυναστοίχησανστηνίκη.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ (ΚώσταςΜουρτζίλας) :
Χειμώνας,Δάμτσιος,Δαδόπουλος,Χασιώτης,Τσι-
άτσης,Παπαγεωργίου,ΛίβαςΕ.,Καραγαβριηλίδης,
Πασβάνης, Σαββίδης, Βελιάδης αρχική ενδεκάδα
και αγωνίσθηκαν οι:Τσιλώνης,Αμβροσιάδης,Λί-
βαςΑ.,Μαστορόπουλος,Κωνσταντινίδης.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ(ΒασίληςΑργυρίου):
Τσανασίδης,Σάκκος,ΒασιλειάδηςΔ.,Βασιλειάδης
Ν.,Παπαϊωάννου,Μιχαϊλίδης,ΤσιακίρηςΑ., Κλε-
φτούρης,Τασιώνας,Κιόσια,Γκίλααρχικήενδεκάδα
και αγωνίσθηκαν οι : Στογιάνης,Μπέρσος, Ρού-
σος,Μάρκου,Γιαγτζίδης.

Διαιτητήςτηςαναμέτρησηςήτανοκ.Κελεσίδης
Στιγμιότυπαμετιςκαλύτερεςφάσειςτουαγώνα

στονπαρακάτωσύνδεσμο

24 χρόνια από την μαύρη 
Πρωτομαγιά του 1994
χωρίς τον Ayrton....

ΠΑΙΔΙΚΟΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ

Αριστοτέλης Νάουσας -
Αγροτικός Αστέρας 3-3

ΤοΣάββατο 28/4 έγινε στηνΘεσσαλονίκη
ηΑ΄φάσητωνδιασυλλογικώναγώνωνστίβου
στηνκατηγορίαΑ-Γκαιτοδιασυλλογικόπρω-
τάθλημασυνθέτων αγωνισμάτωνστην κατη-
γορίατωνΠΚΑ΄μεταξύτωνσυλλόγωντηςΚε-
ντρικήςΜακεδονίας .Οι15αθλητές-τριες της
Γ.Ε. Νάουσας πραγματοποίησαν σπουδαία
εμφάνισηκερδίζοντας6μετάλλια (2ασημένια
&4χάλκινα)καταλαμβάνονταςτιςπαρακάτω
θέσεις:

ΑΝΔΡΩΝ
Υψος:2οςΣτεφανήςΓ.(1.86),3οςΕξηντά-

ραςΓ.(1.86)
110εμπ.: 2οςΣαραντινόςΣ. (15’’89) , 3ος

ΛογδανίδηςΚ.(16’’01).
Τριπλούν:10οςΦειδάντσηςΒ.(12.97).
100μ.: 17οςΜάντσοςΝ. (11”67) , Τουγγελίδης

Α.(11΄΄88)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100εμπ.:3ηΛογδανίδουΙ.(15’’21)
Ακόντιο:3ηΣτεφανήΙ.(35.48μ.)
400μ.: 8ηΛίγγου Ευδ (61’’31) ,Λίγγου Ελπ.

(64”20).
Μήκος:9ηΙωάννουΠ.(4.97)

ΠΕΝΤΑΘΛΟΠΚΑ΄
13ηΝέγρουΚ.2512β.(80εμπ/13’’50-μηκος/4.49

-σφαίρα/6.14-ακόντιο/10.52-600μ/2’07’’16)
20ηΤσίληΜ..1859β.(80εμπ/17’’03-μηκος/4.53-

σφαίρα/5.17-ακόντιο/9.90-600μ/2’20’’35)
Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα τουσυλλό-

γου
1.Οι μικροί αθλητές της κατηγορίας ΠΠ-ΠΚΒ΄

τοΣάββατο5/5στηΚατερίνηστους ¨ΑγώνεςΦιλίας
2018¨

2.ΗμεγάληαγωνιστικήομάδατοΣαββατοκύρια-
κο 5,6/5 στηνΘεσσαλονίκη στους διασυλλογικούς
αγώνεςσυνθέτωναγωνισμάτωνστηνκατηγορίατων
Α/ΓκαιτωνΠ/ΚμεταξύτωνσυλλόγωντηςΜακεδονί-
ας–Θράκης–ΗπείρουκαιΘεσσαλίας.

ΈξιμετάλλιαστηνΘεσσαλονίκη
ηΓΕΝάουσας
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Την Παρασκευή 
στο Μακροχώρι 

ενημερωτική 
ημερίδα 

για το ροδάκινο 
Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ν. Ημαθίας 

και το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του 
Δήμου Βέροιας, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Γεωπόνων Ν. Ημαθίας και τον 
Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βεροίας, 
πρόκειται να πραγματοποιήσουν ενημε-
ρωτική εκδήλωση – ημερίδα με θέμα: 

«ΡΟΔΑΚΙΝΟ 2018 – ΠΟΙΟΤΗΤΑ, Α-
ΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΤΡΟΥ «ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ» ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΟΥΣ 2, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε-
ΝΑΝΤΙ ΕΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ), στις 4 ΜΑΪΟΥ 
2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
18:00. 

Οι εισηγήσεις της ημερίδας θα καλύ-
ψουν τρεις θεματικές ενότητες σχετικά 
με την φετινή παραγωγή Ροδάκινου (Συ-
μπύρηνο και Επιτραπέζιο) και μπορούν 
να την παρακολουθήσουν όσοι αγρότες, 
παραγωγοί, γεωπόνοι και φορείς σχετι-
κοί με το αντικείμενο επιθυμούν. Η είσο-
δος στην ημερίδα είναι ελεύθερη. 

  Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερί-
δας έχει ως εξής:

18:00  Προσέλευση και εγγραφή συμ-
μετεχόντων 

18:30  Έναρξη και Χαιρετισμοί
18:45 Εισήγηση της Δρ. ΠΑΥΛΙΝΑΣ 

ΔΡΟΓΟΥΔΗ, Τακτική Ερευνήτρια του 
Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δέντρων Νάουσας με θέμα: «Τεχνικές 
Βελτίωσης της ποιότητας Ροδάκινου».

19:15 Εισήγηση του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ, Πρόεδρο της Κοινοπρα-
ξίας Οργανώσεων Παραγωγών Ημαθίας 
με θέμα: «Επιτραπέζιο Ροδάκινο 2018, 
Απορρόφηση, Ποιότητα και Διάθεση ».

19:30 Εισήγηση του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Πρόεδρο της 
Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλά-
δας με θέμα: «Συμπύρηνο Ροδά-
κινο 2018, Απορρόφηση, Ποιότη-
τα και Διάθεση »

19:45 Εισήγηση του κ. ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
Γραμματέα του Αγροτικού Σύλ-
λογο Γεωργών Βεροίας  με θέμα: 
«Ροδάκινο 2018, Απορρόφηση, 
Ποιότητα, Διάθεση και Τιμή »

20:00 Συζήτηση και ερωτήσεις 
επί των τοποθετήσεων – Λήξη Η-
μερίδας. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να α-
πευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:

1. Δ ή μ ο ς  Β έ ρ ο ι α ς , 
2331350528, Διεύθυνση Τοπικής 
Οικονομίας και Τουρισμού, Δάρ-
λας Κωνσταντίνος, Γεωπόνος και 
2331350563, Τμήμα Αγροτικής 
Παραγωγής, Καρατζιώτου Ευδο-
ξία, Τεχνολόγος Φυτικής Παραγω-
γής.

2. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Μακροχωρίου, 2331041202, 
Τσιλιοπούλου Μαρία Γεωπόνος 
M.S.c Υπεύθυνη του Κέντρου. 

3.  Σύλλογος Γεωπόνων 
Ν. Ημαθίας, 2331350183, Καλ-
λιόπη Παπαοικονόμου, Γεωπόνος 
M.S.c – Περιβαλλοντολόγος, Πρό-
εδρος Συλλόγου Γεωπόνων Ν. 
Ημαθίας

4. Αγροτικός Σύλλογος 
Γεωργών Βεροίας, 6975108971, 
Χαλκίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος 
του ΑΣ Γεωργών Βεροίας.

Eυχαριστήριο
Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφι-

μοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:

-Την Οικογένεια κ.Περιστέρας Αθα-
νασάκη,για την δωρεά του ποσού των 
250 Ε,εις μνήμη του συζύγου και πατέρα 
τους Γεωργίου Αθανασάκη.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική 
προσφορά χαλβά και μαρμελάδες,για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική 
προσφορά ενός δοχείο τυριού ,για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Ανώνυμες Κυρίες ,για την ευγενική 
προσφορά 2 δοχείων Ελαιόλαδου ,για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Το ΙΕΚ-ΟΑΕΔ Βέροιας-Τμ.Βοηθών 
Φυσικοθεραπευτών και τους συνοδούς 

καθηγητές κ.Λιάκο Σωτήρη,κ.Δημήτρη 
Μπόλα και την Παιδίατρο κ.Δημάκου Αγ-
γελική,για την επίσκεψή τους στο Γηρο-
κομείο Βέροιας και για την ευγενική προ-
σφορά υπηρεσιών στους Ηλικιωμένους 
του Ιδρύματος.

-Τον Σύλλογο ΣΟΠΨΥ Βέροιας,για 
την ευγενική προσφορά εδεσμάτων,-
στους Τροφίμους του Γηροκομείου Βέ-
ροιας.

-Την κ.Ιωάννα Μισοκαράκη,για την 
ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύ-
ματος,για τις ανάγκες του Γηροκομείου.

-Τους Μαθητές του 3ου Γυμνασίου 
Βέροιας,για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε,προιόν αγάπης από ΒΑΖΑR,που 
πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο τους με 
κατασκευές των ιδίων των μαθητών.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου 
Βέροιας

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

Το Διο ικητ ι -
κό  Συμβούλ ιο 
του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέ-
ροιας, αισθάνε-
ται βαθύτατα την 
υποχρέωση , να 
ευχαριστήσει θερ-
μά όλους όσους 
συντέλεσαν, να 
πραγματοποιηθεί 
με επιτυχία στον 
Χώρο Τεχνών Βέ-
ροιας, στις 25 Απριλίου 2018, η Μουσική Παράσταση ``ΖΑΜΠΕΤΑΣ...και χίλια περι-
στέρια΄΄ τα έσοδα της οποίας, δόθηκαν για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» στο 
Πρόγραμμα Φροντίδας Υγείας «LLM 
Care» ατόμων με Σύνδρομο Down
Από το Δ.Σ του 

Συλλόγου «Τα Παι-
διά της Άνοιξης», 
γνωστοποιούνται 
τα εξής:

Το καινούριο δε 
σταματά ποτέ να 
απασχολεί τους ε-
ρευνητές και τα α-
νήσυχα πνεύματα.

«Τα Παιδιά της 
Άνο ιξης»  έχου -
με την τιμή και τη 
χαρά να συμμετέ-
χουμε στο καινο-
τόμο «Πρόγραμμα 
Φροντίδας Υγείας 
LLM Care» κα ι 
τη νέα ερευνητική 
πρωτοβουλία “DS 
Leisure”  γ ια τη 
βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των 
ατόμων με Σύν-
δρομο Down που 
οργανώνονται από 
το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. (Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Στόχος είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης των συστημάτων 
νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης με νέες τεχνολογίες από άτομα με 
Σύνδρομο Down, καθώς και να διερευνηθούν και να αποτυπωθούν με ορθό 
επιστημονικό τρόπο τα όποια αποτελέσματα. 

Επιδιώκει τη βελτίωση των ικανοτήτων που αφορούν τις στάσεις του 
σώματος, τις δεξιότητες και τις γνώσεις γύρω από την καθημερινότητα των 
ατόμων με Σύνδρομο Down.

Συντονιστές Ερευνητικού Προγράμματος:
Χ.Χατζησεβαστού -Λουκίδου
Ομότιμη καθηγήτρια 
Παιδιατρικής-Κλινικής Γενετικής 
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μπαμιδης Παναγιώτης Μέλος ΔΕΠ
Αναπλ. Καθηγητής Πληροφορικής & Ιατρικής Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 
Ρωμανοπούλου Ευαγγελία
Υποψ. Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής, Α.Π.Θ.
Επιστημονική Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Α.Π.Θ.
https://drive.google.com/drive/folders/1QOZF-DSj1X4EXR_V-

zJMd9fX4hhnX1tj
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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

Το Κέντρο Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών Δήμου 
Βέροιας πραγματοποίησε βιω-

ματικό εργαστήριο σε τάξεις νηπια-
γωγείου με θέμα: Διαχείριση θυμού 
και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης σε 

παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. 

Η εν λόγω δράση
πραγματοποιήθηκε ύ-
στερα από πρόσκλη-
ση της διεύθυνσης
του 6ου νηπιαγωγείου
Βέροιας και Πατρίδας
Ημαθίαςπρος το επι-
στημονικόπροσωπικό
του Συμβουλευτικού
Κέντρου. Ηπαρέμβα-
ση διήρκησε μιάμιση
ώρα στο κάθε τμήμα
και η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε ήταν

το παραμύθι όπου μέσα από την αφήγηση
ταπαιδιάείχαν τηνευκαιρίανα ταυτιστούνμε
τους ήρωες και να εκφράσουν τα συναισθή-
ματα  και τις ιδέες τους.Ηενλόγωδράση/Το
έργοσυγχρηματοδοτείταιαπότηνΕλλάδακαι
τηνΕυρωπαϊκήΈνωση (ΕυρωπαϊκόΚοινωνι-
κόΤαμείο).

Βιωματικόεργαστήριο
σενηπιαγωγείοαπότοΚέντρο
ΣυμβουλευτικήςδήμουΒέροιας

Φαρμακεία
Πέμπτη 3-5-2018

13:30-17:30 ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥ-
ΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ27
- ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-
23360

21:00-01:00 + διαν. ΦΥΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓα-
λαξίας)23310-75180

Δωρεάν διανομή 
χυμών σε τρίτεκνους 
και δικαιούχους του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Βέροιας

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του 
Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο της 
πράξης «Δομή Παροχής Βασι-
κών Αγαθών: Κοινωνικό Παντο-

πωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020», διένειμε δωρεάν χυμό ροδάκινου 
σε τρίτεκνους γονείς του Δήμου Βέροιας 
και στους δικαιούχους του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας την 
Πέμπτη 19 Απριλίου και την Παρασκευή 
20 Απριλίου 2018.
Οι χυμοί που διανεμήθηκανπροέρχονται από τη

μεταποίησητωνροδάκινωνκαινεκταρινιώνπουπαρα-
δόθηκανστοΔήμοΒέροιαςαπότηνΟ.Π.Α.Σ.Μελίκης
καιΠερίχωρωνστοπλαίσιο τουπρογράμματος«προ-
σωρινά έκτακταμέτραστήριξης για τουςπαραγωγούς
ορισμένωνφρούτων»ΚΑΝ. (ΕΕ) 2017/1165 τηςΕπι-
τροπήςκαιτηςκοινήςυπουργικήςαπόφασηςμεαριθμ.
Πρωτ.2339/77269/14.7.2017.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοροφοδιαμέ-
ρισμα110τ.μ.καθαράστη
Νάουσα,Νικομηδείας4στον
2οόροφο.Τηλ.επικοινωνίας:
6937111143.

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο (Βε-
νιζέλου & Μπιγκάνου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΚΡΕΒΑΤΑΣ πωλείται
αγρός10.400τ.μ.πάνωσε
άσφαλτοσε τιμήευκαιρίας
25.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργια-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
800 τ.μ. στο Μακροχώ-
ρι, άρτιο, οικοδομήσι-
μο, σε πολύ καλή κε-
ντρικήπεριοχή.Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 6936

711661&2331026609.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-

δο 500 τ.μ. στη Μελίκη
(πλησίον Κονάκι) .  Τι-
μή λογική. Πληρ. τηλ.:
6970862964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  3  ο ι -
κόπεδο από 400 τ.μ. το
καθένα, μεμονωμένα ή
όλαμαζί,στηΡαχιά,στο
κέντρο του χωριού, πί-
σωαπότοσχολείο.Τηλ.:
23310 20051 & 6942
779696κ.Αγγελική.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10
στρέμματαμεδέντρα(ροδα-
κινιές) στον 5ο χρόνο, στην
περιοχή τηςΜέσης, 500μέ-
τρααπό το χωριό.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΠΑΣΙΑΣ,πίσωαπό4ο
Γυμνάσιο, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα47 τ.μ., ισόγειο, αυ-

τόνομη θέρμανση.Τηλ.: 6973
460587.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για θερινή
(και χειμερινή) σεζόν εξοχική
κατοικία στο Σέλι εντός του
χωριού, με εξαιρετική θέα και
αυλή,τζάκι,επιπλωμένη,δίχω-
ρητηλ.6932493444.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για επαγ-
γελματική στέγη, διαμέρισμα
65 τ.μ. στην οδόΚαρακωστή
7. Τηλ. επικοινωνίας: 23310

62166και6977768757.
ENOIKIAZETAI μονο-

κατοικίαστηΡαχιά.Πλη-
ροφορίες κ. Σουκιούρο-
γλουΜπάμπης.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6947150807.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστι-
νιανού 11, ενοικιάζεται
διαμέρισμα 90 τ.μ., 3ος
όρ., αυτόνομη θέρμανση
μεμπαλκόνιαγύρω-γύρω,
υπέροχη θέα.Τηλ.: 6974
637671&6978644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μα-
γαζίστονκεντρικόδρόμο
τουΠλαταμώνα60τ.μ.και
30τ.μ.πατάρι.Τιμήενοικί-
ου450 ευρώ.Τηλ.: 6973
736714.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σεξενοδοχείοστηΒέροια,
γιαμερικήαπασχόληση,με
γνώσηβασικώνΑγγλικών.
Τηλ.:6948457059.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΗ»,με έδρα τοΔιαβατό,
ΖΗΤΑνέουςγιαεργασίασε
ψυγεία-διαλογητήρια.Τηλ.:
2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες
απόσυσκευαστήριοτροφί-
μωνστοΜακροχώρι.Τηλ.:
2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος
φαρμακοποιός για φαρ-
μακείο του δήμου Αλε-
ξάνδρειας. Επιθυμητή η
εμπειρίασεανάλογηθέση.
Οι άντρες των αιτήσεων
θαπρέπει να έχουνολο-
κληρώσει τιςστρατιωτικές
υποχρεώσεις.Αποστολή
βιογραφικούσημειώματος
μεφωτογραφίαστοe-mail:
farmakeionew@hotmail.
com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτό-
ροιμεπείρακαιμάγειρας
για κατάστημα εστίασης
στη Βέροια. Τηλ.: 6934
457973.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ή
αντρόγυνα σε ελληνικό ε-
στιατόριοστηΓερμανίαγια
εργασίαστηνκουζίνα.Πα-
ρέχεταιδιαμονή,διατροφή
καικαλόςμισθός,περιοχή
Φρανκφούρτης.ΜΟΝΟσο-
βαρέςπροτάσεις.Τηλ.:6982
270022κοςΠάρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙηλεκτρολόγος
καιμηχανικόςαυτοκινήτων
γιασυνεργείοστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:2331071553&
6936905040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
ΠΕ1,Γ΄καιΕ΄κατηγορίας
δίπλωμαέως35 ετώνγια
μεταφορικήεταιρίαμεδιάφο-
ρα.Ώρεςεπικοινωνίας9.00
π.μ. έως 13.00 μ.μ. Τηλ.:
2331501442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίαωςσερβιτόραγια
καφενείοsport-καφέστηΒέ-

ροιαγιαπρωινήήαπογευματι-
νήεργασία.Τηλ.:6986766900.

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

ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝζητά
πωλητήήπωλήτριαμεδίπλω-
μαοδήγησηςγιαμόνιμηαπα-
σχόλησηστονΝομόΗμαθίας
και στους όμορουςΝομούς.
Βιογραφικά: info@staboulis.
com.Τηλ.2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςμε
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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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δίπλωμαοδήγησηςκατηγορίας
Β ́σεκατάστημαενοικιάσεωςαυ-
τοκινήτων (γνώσειςπλυντηρίου
αυτοκινήτων)στηΖάκυνθογιατη
σεζόν1Μαΐουέως31Οκτωβρί-
ου.Τηλ.:6945704344.

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

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΕλληνίδαζητάειερ-

γασία για οικιακή βοηθός και

γιαφύλαξηηλικιωμένων.Τηλ.:
6972603154&6984722760.

ΚΥΡΙΑπροσφέρει εργασία
καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις
καικηπουρικήςζητάανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύλα-
ξηκαιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρίαμονο-
γονικήςοικογένειας,ζητάειεργα-
σία,γιαφύλαξηηλικιωμένωνκαι
καθαρισμόσπιτιών.Τηλέφωνο:
6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-

κοινωνίας:2331073642.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

φροντίδαηλικιωμένων&καθα-
ρισμα σπιτιών, γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιδηροκατα-

σκευή400τ.μ.ΕΥΚΑΙΡΙΑ.Τηλ.:
6936168819.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλασεά-
ριστηκατάστασησεεκπληκτική
τιμή: -Τραπεζαρίαμεέξι (6)κα-
ρέκλες,απόξύλοοξιάς,χρώμα
κερασι,τιμή260ευρώ.

-Τριθέσιος και διθέσιος κα-
ναπέςχώμαμωβτμή150ευρώ.

-Κρεβάτιμονόμετοστρώμα.
Τιμήευκαιρίαςγιαόλα400ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6973777747.

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαΆ-

μεσηΠρόσληψηάτομα (γυναίκες ήάνδρες) μεΆδεια
ΕργασίαςΠροσωπικούΑσφαλείαςγιαμόνιμηαπασχό-
ληση.Απαραίτηταπροσόνταείναι :όρεξηγιαδουλειά
,δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετηνεταιρεία
για εξέλιξη .Βιογραφικά και συνέντευξηστα γραφεία
τηςεταιρείας,Θεσσαλονίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:
2331027102.

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

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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ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκιΒΕΒΕ
σεάσπροχρώμα,μεστρώμα
καιυφασματάκιαπροστατευ-
τικά,σχεδόναχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας150,00ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της Κλα-

σικής Φιλολογίας τουΑρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-

ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυ σεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά και Νεο-
ελληνικήΛογοτεχνία. Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

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

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως50ετώνγιαγνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυ-
ριααπό50ετώνέως70για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμίαμε κοπέλα ευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

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.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟ 23 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76.
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 23310 74443

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

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

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



Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας και η 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, με αφορμή 
τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πυρκαγιά της 
Θεσσαλονίκης το 1917, οργανώνουν την προβολή 
της ταινίας ντοκιμαντέρ του  Γρηγ. Βαρδαρινού  «Θεσ-
σαλονίκη 1917: η φωτιά που γέννησε μια πόλη».  Η 
εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 
7:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βι-
βλιοθήκης, Έλλης 8, Βέροια. Η είσοδος είναι ελεύθε-
ρη. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα προλογίσει 
ο σκηνοθέτης.

Το μεσημέρι της 18ης Αυγούστου 1917 από το μα-
γείρεμα δύο Ελληνίδων προσφύγων στην αυλή ενός 
φτωχόσπιτου, που νοίκιαζαν οι οικογένειές τους στην 
οδό Ολυμπιάδος 3, στα σύνορα με την Άνω Πόλη, 
στην τότε μουσουλμανική συνοικία Μεβλανέ, ξεκίνη-
σε η καταστροφική πυρκαγιά. Η φωτιά επεκτάθηκε, 
πέρασε την Εγνατία οδό, έφθασε στην παραλία και 
μέσα σε 32 ώρες αφάνισε κυριολεκτικά το ιστορικό 
κέντρο της εντός των τειχών πόλης. 9.500 κτίρια κα-

ταστράφηκαν και περισσότεροι 
από 70.000 άνθρωποι έμειναν 
άστεγοι.

-  Πού διέφερε η πυρκα-
γιά του 1917 από τις συνήθεις 
πυρκαγιές του 19ου αι., που 
εκδηλώνονταν σε όλες τις πό-
λεις (στη Θεσσαλονίκη το 1890 
είχαμε επίσης μεγάλη πυρκα-
γιά) ;

- Ήταν επαρκή τα μέσα πυ-
ρόσβεσης της περιόδου εκεί-
νης (ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος 
είναι σε εξέλιξη);

-  Ποιές ήταν οι πολεοδομικές, οικονομικές και κοι-
νωνικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς;

- Πόσο επηρέασε η πυρκαγιά τη μεταβολή της 
σύνθεσης του πληθυσμού της πόλης;

-  Ποιο ήταν το έργο της Διεθνούς 
Επιτροπής Νέου Σχεδίου Θεσ/νίκης, 
που συγκρότησε η κυβέρνηση Βενι-

ζέλου υπό την καθοδήγηση 
του Γάλλου αρχιτέκτονα Ερ-
νέστ Εμπράρ (τα υπόλοιπα 
μέλη της Επιτροπής ήταν οι 
αρχιτέκτονες Αριστ. Ζάχος,  
Κων/νος Κιτσίκης, Τόμας 
Μόσον, οι μηχανικοί Άγγε-
λος Γκίνης, Ζαν Πλεϊμπέρ 
και ο τότε δήμαρχος Κων-
σταντίνος Αγγελάκης).

- Τι τύχη είχε ο νόμος 
Παπαναστασίου γ ια τα 
«κτηματόγραφα», που προ-
στάτευαν τους αρχικούς ιδι-
οκτήτες ακινήτων της πυρί-
καυστης ζώνης;

- Πόσο μοιάζει η Θεσσα-
λονίκη του 1912 με εκείνη 
του 1930 και του 1970;

Η ταινία πραγματεύεται 
τα γεγονότα που οδήγησαν 
στην καταστροφική πυρκα-
γιά και η οποία έγινε ο κα-
ταλύτης της μεταμόρφωσης 
της Θεσσαλονίκης από μια 
οθωμανική μεσαιωνική σε 
μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή 
πόλη. Επίσης αξιοποιείται 
σε υψηλή ευκρίνεια σημα-

ντικό αρχειακό υλικό, 
που βρήκαν οι συντελε-
στές της ταινίας μετά α-
πό πολύμηνες έρευνες.

Το ιστορικό ντοκι-
μαντέρ διάρκειας 62’ 
πρωτοπαρουσιάστηκε 
στο πλαίσιο της ΔΕΘ 
τον Σεπτέμβριο 2017, 
ξεκίνησε το Νοέμβριο 
2017 τη φεστιβαλική 
του πορεία από το 11ο 
Φεστιβάλ Ελληνικού 

Ντοκιμαντέρ DocFest της Χαλκίδας, όπου και έλαβε 
τιμητική διάκριση. Συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Θεσ/νίκης, ενώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Πελοποννήσου στη Καλαμάτα τιμήθηκε με το 
βραβείο κοινού.

Ο κ. Βαρδαρινός σπούδασε κινηματογράφο και 
τηλεόραση στο New York College, απ’ όπου απο-
φοίτησε το 2006 με άριστα. Το 2010 ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στη σκηνοθεσία κινηματογράφου, σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Edinburgh College of Art, 
University of Edinburgh με υποτροφία του ιδρύματος 
«Αλ. Ωνάσης». 

Εργάζεται ως παραγωγός. Ανάμεσα στα έργα του 
ξεχωρίζουν δύο ταινίες μικρού μήκους, τα «Talking 
Piranhas» και το «The Νoir Project». Η δεύτερη έχει 
λάβει οκτώ βραβεία σε μια σειρά από φεστιβάλ κι-
νηματογράφου στην Ελλάδα. Ταξίδεψε σε κινηματο-
γραφικά φεστιβάλ στο εξωτερικό και προβλήθηκε σε 
περισσότερες από σαράντα ειδικές προβολές σε όλη 
την Ελλάδα, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού στο θέμα της ενδοοικογενεια-
κής βίας, θέμα που πραγματεύεται η ταινία με έξυπνο 
και αναπάντεχο τρόπο.
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P Προς απαγόρευση πλαστικά 
καλαμάκια, πιάτα και μαχαιροπή-
ρουνα. Ευτυχώς προλάβαμε αυτή 
την Πρωτομαγιά...

P Επάνω που δεν θα έχουμε με 
τι να χρησιμοποιήσουμε…

P Βία ίσως τα χαρούμε και 
τέλος του μήνα στο τριήμερο του 
Αγίου Πνεύματος.

P Κι εμείς που νομίζαμε ότι οι 
Τροϊκανοί θα μας πάρουν μόνο τα α-
σημικά.

P Να δεις που γκρεμό θα πάει 
και ο τελευταίος των Τροϊκανών.

P Χωρίς καλαμάκι, να δω τώρα 
τι σουβλάκι θα τρώνε στην Αθήνα.

P Αυτοί ρε έτσι όπως πάνε θα 
μας απαγορεύσουν και τους ντιλιβε-
ράδες.

P Τι μας έμεινε δηλαδή να απο-
λαμβάνουμε στη χώρα; Κοψίδια στα 
μπάρμπεκιου, κοψίδια στα ντιλίβερο 
και σπιτική μερέντα.

P Όχι ότι μια κρέπα γλυκιά με 
μερέντα και αμύγδαλο ντιλίβερι θα 
την επιστρέφαμε εις τα εξ ων πα-
ραγγέλθη.

P Ο Μάιος μας ήλθε, εμπρός 
βήμα ταξί.

P Τον Μάη τον πιάσαμε προ-
χθές. Παλαιοκώστα και Σώρρα ακό-
μη.

P Μιλιούνια ο κόσμος στα βουνά 
την Πρωτομαγιά. Είναι ασφαλές λοιπόν 

ότι οι δύο καταζητούνενοι δεν έπιασαν 
το ορεινά.

P Πρωτομαγιά. Όλοι ψήνανε, 
κι εμείς η αγάπη έβγαλε από την κα-
τάψυξη κάτι πατάτες γιαχνί.

P Καλά λένε κάθε πέρυσι και 
καλύτερα. Πέρυσι η 1η Μαΐου έπεσε 
Δευτέρα.

P Και είχα κάνει την ίδια δίαιτα 
Δευτέρας με τη δεύτερη μέρα του 
Πάσχα.

P 62χρονος στην Αγγλία ήταν 
κρυμμένο για 10 χρόνια επειδή δεν ά-
ντεχε τη μουρμούρα της γυναίκας του.

P Άμα επιστρέψει σπίτι θα του 
έχει πολλά μαζεμένα.

P Καλύτεροι εραστές, λέει, οι 
πενηντάρηδες που αδυνατίζουν. Πιά-
νουμε το 50%.

P Και πάμε για το υπόλοιπο 
50% από Δευτέρα. Ως συνήθως.

P Και:

Ξυπνάει η γυναίκα τον άνδρα της 4 
ώρα τα χαράματα και τον ρωτάει:

-Ποιος πήρε το τσάμπιονς λιγκ το 
2015;

-Η Μπάρτσα.
-Ποιος είναι πρώτος στην Αγγλία;
-Η Μάντσεστερ Σίτι.
-Ο πρώτος σκόρερ σε Μουντιάλ;
-Ο Κλόζε.
-Με πόσα γκολ;
-16! Τι έπαθες και με ρωτάς αυτά τα 

πράγματα νυχτιάτικα;
-Χτες ήταν τα γενέθλιά μου, το κέρα-

το μου, και τα ξέχασες!
Κ.Π.

Την Τετάρτη 9 Μαΐου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη

Προβολή ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια από την πυρκαγιά 
που κατέστρεψε και μεταμόρφωσε τη Θεσσαλονίκη
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