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Η επιλογή του ΕΠΑΛ
και οι δυνατότητες των νέων 

στη σημερινή Ελλάδα
   Οι εκδηλώσεις που τρέχουν από προχθές στη Βέροια, 
για να γνωρίσει η τοπική κοινωνία τη δουλειά και τις 
δυνατότητες του νέου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) 
μετά τις θεσμικές αλλαγές και την προσθήκη ενός ακόμα 
μεταλυκειακού έτους, ως τάξη μαθητείας, ανέδειξαν 
μία πτυχή της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού 
προσανατολισμού των παιδιών, σε μία χώρα που τα πτυχία 
και τα μεταπτυχιακά αποτελούν πλέον δεδομένο για την 
συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας.
   Και η πτυχή αυτή, αφορά στις δυνατότητες που δίνουν 
πλέον τα ΕΠΑΛ στους μαθητές που τελειώνουν το Γυμνάσιο 
και σκεπτόμενοι πιο πρακτικά, ψάχνουν να εξειδικευτούν 
σε κάποιον επαγγελματικό τομέα. 
   Και εδώ έρχεται το νέο ΕΠΑΛ να καλύψει τις ανάγκες 
αυτών των παιδιών που θέλουν να βγουν στην παραγωγή. 
Τομείς όπως: γεωπονίας, τροφίμων, περιβάλλοντος, 
υγείας, πρόνοιας, ευεξίας, πληροφορικής, μηχανολογίας, 
ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, δομικών 
έργων, διοίκησης και οικονομίας, εφαρμοσμένων τεχνών 
κ.ά., προσφέρουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και 
επιπλέον ένα χρόνο μαθητείας σε συναφείς επιχειρήσεις 
για την «τριβή» των μαθητών στον επαγγελματικό στίβο.
   Η σοφή παροιμία, μάθε τέχνη κι άστηνε, με την οποία 
μεγάλωσαν πολλές γενιές, σε δύσκολους επίσης καιρούς, 
βρίσκει την σύγχρονη εφαρμογή της στο ΕΠΑΛ, μόνο που 
τα παιδιά έχουν πλέον κατάρτιση και πιστοποίηση και τα 
περισσότερα, δεν έχουν καμία πρόθεση να αφήσουν την 
τέχνη τους…
   Στη χώρα λοιπόν που για να βρεις κάποιες απαραίτητες 
ειδικότητες πρέπει να το ψάξεις, η επιλογή του ΕΠΑΛ ίσως 
να δίνει μια καλή λύση επαγγελματικής αποκατάστασης. 
Καλά τα πτυχία και οι επιστήμες, όμως σήμερα η 
Ελλάδα χρειάζεται και πρακτικά χέρια και μυαλά. Και οι 
ευρεσιτεχνίες των μαθητών αυτές τις ημέρες στην Πλατεία 
Δημαρχείου, ανοίγουν άλλους ορίζοντες!
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ΜΑΪΟΥ
Πελαγίας μάρτυρος, Ιλαρίου οσίου

Βγήκανκαιτακεράσια

Ένα καλό ξεκίνημα με τα κεράσια αναμένεται να κάνουν
αυτήν την εβδομάδα ταφρούτα τηςΗμαθίας.Οιπροβλέψεις
γιατηνπαραγωγήκερασιώνδείχνουνότιθαυπάρξειμιακαλή
χρονιάμεκαλήποιότητα,σεένακαθαράεξαγώγιμοπροϊόν,με
μεγάλοενδιαφέροναπότιςαγορέςτουεξωτερικού.

Χάρηκε για την πολύ καλή αξιοποίηση του βραβείου
ΣτηΔημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

ξεναγήθηκε ο υφυπουργόςΠαιδείας
ΔημήτρηςΜπαξεβανάκης, μετά τα
εγκαίνιατηςέκθεσηςδημιουργιώντου
ΕΠΑΛΒέροιας στηνΠλατείαΔημαρ-
χείου και λίγοπριν την ημερίδαπου
έγινεστονβ΄όροφοτωνεκδηλώσεων.

Ουφυπουργός επισκέφθηκεπρώ-
τηφορά τηβιβλιοθήκη για την οποία
ήταν ενημερωμένος, τόσο για τις υ-
πηρεσίες της όσο και για το βραβείο
του ΙδρύματοςΓκέϊτς.Και όπως είπε,
χάρηκεπολύπουείδεπόσοκαλάαξι-
οποιήθηκεαυτότοβραβείο…

(Στη φωτό, τον υφυπουργό ξενα-
γούν ο αναπληρωτής διευθυντήςΑ-
ντώνηςΓκαλίτσιος και ηΑσπασίαΤα-
σιοπούλου).

Σπασμένα στηθαία που χρειάζονται αποκατάσταση

ΠρόσφαταανακοίνωσεοΔήμοςΒέροιαςτηνυπογραφήσύμβασηςέργουγιααποκατάστασηκαιτοποθέτησηστη-
θαίωνσετμήματατουδρόμουπροςΞηρολίβαδοκαιπροςΣέλι.

Οιπαραπάνωφωτογραφίεςείναιενδεικτικέςτηςκατάστασηςπουυπάρχεισεκάποιασημείατουορεινούδικτύου.
Όπως,σπασμέναστηθαίαστο δρόμοΣελίου-Κουμαριάςστη θέση«Παπασταύρι», καθώς και στο δρόμοΣελί-

ου-Νάουσαςόπουεκείυπάρχουνκαιεπικίνδυνεςστροφέςμεγκρέμια.
ΣτοκομμάτιπουαναλογείστοΔήμοΒέροιας,αςτοδειηαρμόδιαυπηρεσίακαιεάνπροβλέπεταιαπότακονδύλια,

αςαποκατασταθείάμεσαπρινξεκινήσειημεγάληκίνησητουκαλοκαιριούπροςΣέλικαιΞηρολίβαδο.

Στονκαθημερινόπρογραμματισμό
τουσυνεργείουκαιοιπινακίδες

Σεπρόσφατορεπορτάζτου«Λαού»γιατηνανάγκηδιόρθωσηςαρκε-
τώνπινακίδων τουΚΟΚστηΒέροια,πουλόγωαλλαγήςδεδομένωνστο
οδικόδίκτυοδενπροσανατολίζουνσωστάπλέον τουςοδηγούς,αναφερ-
θήκαμε σε κάποιεςπροτάσεις επαγγελματιών οδηγών (που ήταν και η
πηγήμας)οιοποίες,καλώς(!),καταγράφηκαναπότηΔημοτικήΑστυνομία
καικατατέθηκανσεγνώσηκαιτηςΤεχνικήςΥπηρεσίας.

Και όπωςμαθαίνουμε, ήδη τοσυνεργείο του ΓιάννηΜαυροκεφαλίδη
είχε καισυνεχίζει να έχει στονπρογραμματισμό του, καθημερινάπολλές
φορές ακόμα και απογεύματα και Σαββατοκύριακα, την αποκατάσταση
τωνκακώςκειμένων,σχετικάμετιςπινακίδεςκαιόχιμόνο,στουςδρόμους
τηςΒέροιας.

Είναιλογικό,τόσοςόγκοςπροβλημάτωνναχρειάζεταιχρόνο,καιπολ-
λήδουλειάσεπολλούςτομείς,ωστόσομετιςδυνατότητεςπουυπάρχουν
τοσυνεργείουπερβάλλειεαυτόν,πολλέςφορές.

Όμως,πρωτίστωςείναιθέμαπολιτικήςηγεσίας,στοναμπουνοιπρο-
τεραιότητεςπροςόφελοςτηςπόληςκαιτηςκαθημερινότηταςπολιτώνκαι
επισκεπτών.

14ημεγάληκαι9ημικρή!
Πούνα‘ρθουνκαιεκλογές…

ΑφούοδιευθυντήςτηςΠαθολογικήςΚλινικήςτουΝοσοκομείουΒέροιαςκαιδημοτικόςσύμβουλοςΧρήστοςΚούτρας
πιστοποίησετηνεγκυρότητατηςμέτρησηςαπότουςμαθητέςτουΤμήματοςΝοσηλευτικήςτουΕΠΑΛ,έβαλεστηνκαρέ-
κλατονδήμαρχοΒέροιας.Οκ.Βοργιαζίδηςσήκωσετομανίκικαικάθισεμευπομονήνατουπάρουνοιμαθητευόμενοι
τηνπίεση.Χαλαρότονείδαμε,ωστόσοτοπιεσόμετρομάλλοντονπροειδοποίησεναπροσέχειπερισσότεροτουςρυθ-
μούςτου…Πόσοηπίεσηδήμαρχε;ρωτήθηκε…14ημεγάληκαι9ημικρή!

Αςεπιληφθείλοιπόνοκ.Κούτρας,καθότιοικαιροίχαλεποίκαιπονηροί…
Μίαρύθμιση,πριντιςεκλογές,είναιαπαραίτητη!
ΠροηγουμένωςμέτρησεπίεσηκαιοαντιδήμαρχοςΠαιδείαςΓιώργοςΣοφιανίδης.Λίγοηηρεμίατουσυνταξιούχου,

λίγοτοορεινόκλίμακαιοαέραςτωνΓεωργιανών,ίσωςκαικάποιαμυστικάευεξίας,καιηπίεση...μικρούπαιδιού!Πόση
αντιδήμαρχε;12με7,5μαςείπε,κιαςτονείχεμαθητήτοδήμαρχο…
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Το ΕΠΑΛ Βέροιας παρουσίασε 
τη δουλειά του στην τοπική κοινωνία

-Εντυπωσιακές οι ευρεσιτεχνίες μαθητών του ΕΠΑΛ Βέροιας, στην 
έκθεση που εγκαινίασε χθες ο Υφυπουργός Παιδείας

Ένα τριήμερο εκδηλώσεων ώστε να ενημερωθεί η το-
πική κοινωνία για τις δυνατότητες του νέου ΕΠΑΛ και  το 
θεσμό της μαθητείας, διοργανώνεται από την Δ/νση Β/θ-
μιας Εκπ/σης Ημαθίας και το ΕΠΑΛ Βέροιας με ημερίδες 
και έκθεση – παρουσίαση της δουλειάς των Tμημάτων 
– ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, (μαθητών και καθηγητών) στην 
πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας.

Τα εγκαίνια έγιναν στις 11.30 το πρωί από τον υφυ-
πουργό Παιδείας Δημ. Μπαξεβανάκη, παρουσία του Δ/
ντή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου κ. 
Μουστάκα, των βουλευτών Χρ. Αντωνίου και Γιώργου 
Ουρσουζίδη, του Δημάρχου Βέροιας Κ. Βοργιαζίδη, των 
προϊσταμένων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης, Αναστασίας 
Μαυρίδου και Διονύση Διαμαντόπουλου , του αντιδημάρ-
χου Παιδείας Γ. Σοφιανίδη, του εκπροσώπου της Π.Ε. 
Ημαθίας Ν. Τσιούντα, του εκπροσώπου του Επιμελητη-
ρίου Κ. Σισμανίδη και άλλων τοπικών φορέων καθώς και 
εκπαιδευτικών.

Ένα πλεονέκτημα για το ΕΠΑΛ αποτελεί πλέον και 
η μαθητεία, που λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα στον 
ΟΑΕΔ. Με τις δυνατότητες του νέου ΕΠΑΛ, μπορεί ένας 
μαθητής να κάνει και πρακτική σε επιχειρήσεις, αφού συ-
μπληρώθηκε στα ΕΠΑΛ, ένα έτος φοίτησης ακόμη, (μετα-
λυκειακή τάξη μαθητείας), που δίνει στα παιδιά τα οποία 
έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητά τους, να εργασθούν σε 
κάποια επιχείρηση ή οργανισμό και παράλληλα, μία ημέ-
ρα την εβδομάδα, να κάνουν μάθημα και στο ΕΠΑΛ. Με 
την ολοκλήρωση της χρονιάς, οι μαθητές πιστοποιούνται 
και παίρνουν πτυχίο επιπέδου 5, σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή κατάταξη προσόντων. Επίσης οι μαθητές μέσα α-
πό εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό ανοίγουν τους 
ορίζοντές τους, βλέποντας πως δουλεύουν και οι μαθητές 
άλλων χωρών.

Στην έκθεση παρουσιάζονται  δημιουργίες όλων των 
τμημάτων ειδικότητας του Επαγγελματικού Λυκείου, με 
πρωτότυπες κατασκευές, ευρεσιτεχνίες και πατέντες με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον. Ο βασικός σκοπός ωστόσο αυτής της παρουσίασης, είναι να 
γνωστοποιηθεί στην τοπική κοινωνία η δουλειά που γίνεται στο ΕΠΑΛ 
και οι δυνατότητες που έχουν οι μαθητές να προχωρήσουν στην επι-
λογή μιας τέχνης, ενός επαγγέλματος, που θα τους δώσει προοπτικές 
στην ενήλικη ζωή τους.

«Θέσεις υπάρχουν αλλά δεν έχουμε μαθητευόμενους… Σχετικά 
βέβαια με τα δύο ΕΠΑΛ που λαμβάνουν  μέρος έχουμε πάρα πολλούς, 
αλλά ο σκοπός μας είναι να έχουμε περισσότερους μαθητές. Γι’ αυτό 
πρέπει να το γνωρίσει ο κόσμος και να προβληθούν οι νέες δυνατότη-

τες του Σχολείου» είπε στο «ΛΑΟ» η Δ/ντρια Β /θμιας Ημαθίας κ. 
Αναστασία Μαυρίδου.

Με την παρουσία του στις εκδηλώσεις, ο υφυπουργός Παιδείας ενί-
σχυσε την επιλογή του Υπουργείου για αναβάθμιση των Επαγγελματι-
κών Λυκείων και ξεναγήθηκε από τον διευθυντή του ΕΠΑΛ Β. Παντή, σε 
όλα τα περίπτερα των Τμημάτων Ειδικότητας.

Μάλιστα, στην ημερίδα που ακολούθησε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας, ο κ. Μπαξεβανάκης, υπογράμμισε ότι  το στοίχημα της Κυ-
βέρνησης είναι να πεισθεί  η κοινωνία ότι τα ΕΠΑΛ είναι καλά σχολεία 
και αναφέρθηκε στη μεγάλη αποδοχή της Μαθητείας, τόσο από τους 
μαθητευόμενους όσο και από τις επιχειρήσεις, εκφράζοντας μεγάλη ικα-

νοποίηση από το επίπεδο των παιδιών, τα οποία όντας ενήλικες πλέον, 
μπορούν να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν με ωριμότητα στις 
απαιτήσεις του εργασιακού χώρου. Επίσης αναφέρθηκε και στο ποσο-
στό πρόσβασης των αποφοίτων από τα ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση που σύμφωνα με τα νέα δεδομένα φτάνει στο 5% των εισακτέων.

Μετά τον Υφυπουργό μίλησαν ο κ. Γ. Μουστάκας, η κ. Αν. Μαυρίδου, 
ο κ. Βαπτιστής Παντής, ο κ. Ν. Λιούδης από το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας, ο 
κ. Κ. Σισμανίδης (Επιμελητήριο), ο Αντ. Διαμαντόπουλος (ως εργοδό-
της) και η Αν. Γκαβάνη (μαθητευόμενη).

Σοφία Γκαγκούση

Τη Δευτέρα  7 Μαΐου  
Ο «Κλεισθένης» μεταξύ των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Tακτική συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα  7 Μαΐου  στις 6.00 μ.μ. 
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Απόψεις του Δ.Σ. επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμ-
βάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.» (Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)

ΘΕΜΑ 2ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης σύμβα-
σης του Δ.Βέροιας με ιδιώτη, για την υλοτόμηση δέντρων σε κοινόχρη-
στους χώρους με γερανοφόρο όχημα

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη του από 21-12-2017 τροποποιημένου 
πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδική 
σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βέρμιο»

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη προσθήκης προσωνυμίας στο «Δημοτικό 
Σχολείο Πατρίδας».

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη α) δράσης τουριστικής προβολής του Δ.
Βέροιας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομι-
κών.

ΘΕΜΑ 6ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. α) για την έκθεση Εσόδων-Εξό-
δων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 
ως 31/12/2017 (Δ΄ Τριμήνου 2017)

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας ειδών καθα-
ριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπά-
νης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης γιορτής παραδοσιακών γεύσεων του 

Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Γευσιγνωσίας, Γαστρονομίας, 
Οινολογίας και Τουρισμού Ν.Ημαθίας «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ» και 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑ-
ΦΑΣ»

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη καταρτισμού όρων διακήρυ-
ξης, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 194 αγροτεμαχίου 
της Τ.Κ. Άμμου

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρό-
που εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και 
κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. τελικού-τακτο-
ποιητικού και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του 
έργου «Εσωτερική διαμόρφωση νεκροταφείου Διαβατού»

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη α) πρωτοκόλλου συνολικής 
οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Δαπάνες για κατε-
δαφίσεις αυθαιρέτων, επικινδύνων και ρυμοτομούμενων 
κτισμάτων» και β) αποζημίωσης του αναδόχου

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη α) κοπής ενός ατόμου 
δάφνης και β) φύτευσης ενός νεαρού δενδρυλλίου επί της 
οδού Ανοίξεως, πλησίον της διασταύρωσής της με την οδό Αντωνιάδη

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη α) κοπής ενός ατόμου ψευδακακίας και 
β) φύτευσης ενός νεαρού δενδρυλλίου σε χώρο πρασίνου, στη διασταύ-
ρωση των οδών Βενιζέλου και Ανθέων

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη α) κοπής ενός ατόμου πλατάνου και β) 
φύτευσης ενός νεαρού δενδρυλλίου επί της επαρχιακής οδού Βέροι-
ας-Κυψέλης, πλησίον της διασταύρωσής της με την οδό Ελ.Βενιζέλου 
στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη α) κοπής ενός ατόμου πλατάνου και β) 
φύτευσης ενός νεαρού δενδρυλλίου έμπροσθεν του Κοιμητηρίου της 
Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης 
Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδη-
μάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.

ΘΕΜΑ 18ο : Επί αιτήματος του ΟΑΕΔ-ΚΕΠΕΚ-ΕΠΑΣ Μαθητείας 
Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων 
του Δ.Σ.
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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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018  

Η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Βέροι-
ας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ημαθίας και τη Δημόσια Κεντρι-
κή Βιβλιοθήκη Βέροιας διοργανώνουν διήμερο 
εκπαιδευτικών δράσεων, την Παρασκευή 4 και 
το Σάββατο 5 Μαΐου 2018, με τίτλο: «Ο μικρός 
τουρίστας-Μια βαλίτσα ταξιδεύει… στη Βέροια».

«Εσείς τι λέτε; Το μέλλον την ανθρωπότητας 
εξαρτάται από τα παιδιά; Πρέπει να είμαστε 
υπεύθυνοι τουρίστες και ενεργοί πολίτες; Έχετε 
ξανακούσει τον όρο «Αειφορία»; Πώς συνδέεται 
με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης; Υπάρχει 
τρόπος να μετρήσουμε το οικολογικό μας «α-
ποτύπωμα»; Πώς προστατεύουμε τους τουρι-
στικούς μας προορισμούς; Αυτά και πολλά άλλα 
ερωτήματα θα απαντηθούν στις δράσεις μας, 
με τίτλο: «Ο μικρός τουρίστας-Μια βαλίτσα ταξι-
δεύει… στη Βέροια», με τρόπο «δημιουργικό και 
παιγνιώδη» και μέσα από έργα εικαστικών/καλ-
λιτεχνών και σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό. 
Παιχνίδια, αστεία, «πρωτότυπες» κατασκευές, 
γεύσεις, μυρωδιές, βγαίνουν από τη βαλίτσα και 
συνεργάζονται με το κοινό!

Οι δράσεις αφορούν την ανάπτυξη της του-
ριστικής συνείδησης των μαθητών αλλά και της 
τοπικής κοινωνίας και θα διεξαχθούν από την 
κυρία Ελευθερία Γκρίμπα, Διδάκτωρ του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου και στέλεχος του Υπουργείου 
Τουρισμού. Πρόκειται για μία δωρεάν πολυβρα-
βευμένη καινοτόμα διαθεματική δράση (Επιστη-
μονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι) 
υπό τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Γραφεί-

ου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, 
του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του 
ΟΗΕ και λοιπών φορέων.

Το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει:
Παρασκευή 04/05/2018, πρωί: Βιωματικά 

εργαστήρια για μαθητές Δημοτικών Σχολείων. 
Δηλώσεις συμμετοχής στη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (Υπεύθυνη Σχο-
λικών Δραστηριοτήτων, τηλ. 23310 24588), έως 
τις 30/4/02018.

Παρασκευή 04/05/2018, 17:30-20:00, στην 
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας: Δια-
δραστικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, κατοί-
κους και επιχειρηματίες, ανοιχτό στο κοινό με 
δωρεάν συμμετοχή. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι 
συμμετέχοντες τους στόχους βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και να αναπτύξουν ενεργό πολιτειότητα μέ-
σω της εκπαίδευσης για την αειφορία, των ταξι-
διών και της υπεύθυνης κατανάλωσης. Ο στόχος 
θα επιτευχθεί μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων 
και με πρακτικές ασκήσεις που στηρίζονται σε 
έργα εικαστικών/καλλιτεχνών, σύγχρονο οπτικο-
ακουστικό υλικό, και κατάλληλο διδακτικό υλικό. 

Σάββατο 05/05/2018, πρωί, Δημόσια Κεντρι-
κή Βιβλιοθήκη Βέροιας: Εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για μαθητές ηλικίας 8-12 ετών, με ελεύθε-
ρη είσοδο, με μέγιστο αριθμό για κάθε ομάδα τα 
12 παιδιά. Ώρες εργαστηρίων 10.00-11.30 και 
12.00-13.30

Δηλώσεις συμμετοχής στη Δημόσια Βιβλι-
οθήκη από την Πέμπτη 26 Απριλίου στο τηλ. 
2331024494 (Ασπασία Τασιοπούλου - Γεωργία 
Ζαφειρογιάννη)

Την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Ένας μικρός τουρίστας 
 με μια βαλίτσα 

ταξιδεύει… στη Βέροια!

Στη Διεθνή Έκθεση 
Βιβλίου 

η «Κυρία Τσαγερό»
Το Σάββατο 5 Μαΐου από τις  4 - 5 το απόγευμα η «Κυρία 

Τσαγερό» και η συγγραφέας Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά θα 
βρίσκεται μέσα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης πε-
ρίπτερο 14.

Την Τετάρτη 9 Μαΐου
Το βιβλίο του Γιάννη

 Γεωργουδάκη «Ιντερμέτζο σε 
11/8» παρουσιάζεται 

στην «Ελιά»
Η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. 

Ημαθίας και το Βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο»  παρουσιάζουν το  
βιβλίο του Γιάννη Γεωργουδάκη  «Ι Ν Τ Ε Ρ Μ Ε Τ Ζ Ο     ΣΕ      
11/8», την Τετάρτη 9 Μαΐου στις 7.00 μ.μ στη Sala του Πολυχώ-
ρου ΕΛΙΑ, Βέροιας.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο  φιλόλογος Ταχματζίδης Δημήτρης. 
Στην εκδήλωση θα ακουστούν μουσικά μέρη από το cd που 

συνοδεύει το βιβλίο με την αρωγή φίλων μουσικών.

Την Κυριακή 6 Μαΐου
Το νέο βιβλίο της Βάλιας Μπαμπέτσα 

παρουσιάζεται στον 
Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας,  το βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ και 

οι εκδόσεις  ΩΚΕΑΝΟΣ παρουσιάζουν το νέου βιβλίο της βεροιώτισσας 
Βάλιας Μπαμπέτσα «Αν ακούς απόψε κράτα με από το χέρι», την Κυ-
ριακή 6 Μαΐου στις 7.00μ.μ στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας (Πλατεία Ρακτιβάν, Κωνσταντίνου 1).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
η Ευγενία Καβαλάρη, πρόεδρος Φιλολόγων Ημαθίας
ο Αντώνης Καραβασίλης, ψυχολόγος- παιδοψυχολόγος
και η Ανθή Μπίσσα, φιλόλογος- επιμελήτρια εκδόσεων

Επέστρεψε στην 
«πόλη της καρδιάς 
της», τη Βέροια, η 
συγγραφέας Βασι-
λ ι κ ή  Α πο σ το λο -
πούλου και το βρά-
δυ της Τετάρτης 2 
Μαΐου, παρουσίασε 
στην «Εκτός χάρτη» 
art-gallery της Βίκυς 
Παπατζίκου, την ποι-
ητική της συλλογή «Α-
ποτυπώματα» και το 
μυθιστόρημα «Πάρο-
δος Μουσών 9» (εκ-
δόσεις Πνοή).

Τη συγγραφέα πα-
ρουσίασε στο κοινό η 
Βίκυ Παπατζίκου, η οποία συντόνιζε την εκδή-
λωση, ενώ παίρνοντας το λόγο η εκδότρια Κάτια 
Ξύδη μίλησε για τη σχέση της συγγραφέως με τη 
Βέροια όπου γεννήθηκε και έζησε μέχρι τα 12 της 
χρόνια. Μία σχέση που αποτυπώνεται στο μυθι-
στόρημα «Πάροδος Μουσών 9» με τους ήρωές 
του να κινούνται στα σοκάκια της, να ερωτεύονται, 
να ευτυχούν ή να δυστυχούν.

Μιλώντας για την ποιητική συλλογή «Αποτυ-
πώματα» η συγγραφέας Βασιλική Αποστολοπού-
λου διευκρίνισε πως η ποίηση μπήκε στη ζωή 
της πριν οκτώ χρόνια και συγκεκριμένα σε μία 
περίοδο έντονου πόνου και θλίψης, όταν έχασε τη 
μητέρα της.

«Πάντα με αφορμή έντονα συναισθήματα που 
προκαλεί ένα γεγονός που βιώνω εγώ ή οι φίλοι 
μου, ένα τραγούδι, ή μία είδηση, μου προσφέ-
ρουν την έμπνευση για ν’ αποτυπώσω στο χαρτί 
τις σκέψεις μου» είπε η συγγραφέας-ποιήτρια και 
πρόσθεσε: «Πιστεύω πως η ποίηση δεν αναλύε-
ται, απλά εισπράττεται. Κι ένα ποίημα μπορεί να 
έχει πολλές διαφορετικές ερμηνείες, όσες αυτοί 
που το διαβάζουν.

Το ποίημα είναι ένας πίνακας ζωγραφικής που 

στον καθένα ψιθυρίζει διαφορετικά λόγια».
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της ποιητι-

κής συλλογής «Αποτυπώματα» η Βασιλική Απο-
στολοπούλου διάβασε κάποια ποιήματά της, που 
στο σύνολό τους τα χαρακτηρίζει ο ελεύθερος 
στίχος και η συγκινησιακή αλληλουχία.

Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης η Μα-
ριάννα Χειμωνίδου-Γκαβαϊσε μίλησε για το μυ-
θιστόρημα «Πάροδος Μουσών 9» και τη σχέση 
του με τη Βέροια, όπως αυτή αποτυπώνεται στις 
σελίδες του.

Στα αποσπάσματα που διάβασε στη συνέχεια 
ήταν έντονα τα στοιχεία της Βέροιας τις δεκαετίες 
του ’60 και ’70, όπως και της τότε υπάρχουσας 
κοινωνικής νοοτροπίας που «υπαγόρευε» τις ζω-
ές των ανθρώπων.

Η συγγραφέας διευκρίνισε πως το βιβλίο της 
το αφιέρωσε στην πόλη της καρδιάς της, τη Βέ-
ροια όπου έζησε μέχρι 12 ετών και στην πεθερά 
της που υπήρξε γι’ αυτήν μία δεύτερη μητέρα.

Στο τέλος της παρουσίασης η Βασιλική Απο-
στολοπούλου ευχαρίστησε τους συμπατριώτες 
της που με την παρουσία τους τίμησαν την ίδια 
και υπέγραψε βιβλία της.

B. Aποστολοπούλου: «Η ποίηση 
δεν αναλύεται, εισπράττεται»

Τα «Αποτυπώματά» της και η «Πάροδος Μουσών 9» 
παρουσιάστηκαν στη Βέροια



Σειρά ημερίδων στη Νάουσα
Επιμόρφωση δημοτικών και υπαλλήλων 

Νομικών Προσώπων σε θέματα δημοσίων 
συμβάσεων

Από τον Δήμο Νάουσας ξεκίνησε τη Δευτέρα 
30 Απριλίου ο κύκλος των Ημερίδων που συνδιορ-
γανώνουν Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) και Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυ-
ξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), για την ενημέρωση 
υπαλλήλων και στελεχών Δήμων σε θέματα δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και αλλαγών με βάση το δημό-
σιο λογιστικό και δημοσίων συμβάσεων.

Στόχος των Ημερίδων είναι η επιμόρφωση των 
δημοτικών υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων 
των δημοτικών Νομικών Προσώπων που χειρίζονται 
θέματα δημοσίων συμβάσεων και μεριμνούν για την 
ανταπόκριση των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των εκάστοτε διενεργούμε-
νων δημοσιονομικών ελέγχων.

Όπως τονίστηκε από όλους τους 
συμμετέχοντες είναι αναγκαία η συ-
νεχής επιμόρφωση του στελεχιακού 
δυναμικού των Δήμων ιδίως στη ση-
μερινή περίοδο όπου η νομοθεσία 
αλλάζει σχεδόν σε καθημερινή βάση.
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος 
Νάουσας κ. Νίκος Κουτσογιάννης 
σημείωσε πως στόχος των αλλαγών 

στην τοπική αυτοδιοί-
κηση πρέπει να είναι 
η αποτελεσματική α-
ντιμετώπιση του πο-
λυδαίδαλου νομικού 
πλαισίου, έτσι ώστε να 
προάγει τη διαφάνεια 
ταυτόχρονα όμως να 
βοηθά στην ταχεία α-
ντιμετώπιση κρίσιμων 
θεμάτων, που σήμερα 
μεγιστοποιούνται από 
την πολυνομία και τις 
χρόνιες παθογένειες 
του συστήματος της 
Δημόσιας Διοίκησης. 

Με πρωτοβουλία της Βουλευτή Ημαθίας Φρόσως 
Καρασαρλίδου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
11 Μαΐου στις 8.00 μ.μ., εκδήλωση με θέμα “Φαρμα-
κευτική και Βιομηχανική Κάνναβη στην Απασχόληση 
και στην Ανάπτυξη” θα μιλήσουν εκπρόσωποι του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επιστήμονες. 

 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Πολυχώρου Πολιτισμού ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΝΑΡΑΣ “ΒΕΤΛΑΝΣ” με την αρωγή του Δήμου Η.Π 
Νάουσας. 

Έκτακτη συνεδρίαση 
Δημοτικού 

Συμβουλίου σήμερα 
στη Νάουσα

Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί στην 
αίθουσα συνεδριάσεων σήμερα Παρασκευή   
4 Μαϊου στις 4.00 μ.μ. για συζήτηση και λή-
ψη απόφασης στο μοναδικό θέμα : «Θέσεις, 
απόψεις, παρατηρήσεις και λήψη απόφασης 
για την θέση του Δ.Σ. επί του Σχεδίου Νόμου 
του Υπουργείου Εσωτερικών : «Μεταρρύθ-
μιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- 
Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οι-
κονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
ΟΤΑ (Πρόγραμμα Κλεισθένης 1» -Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργά-
νωσης και Λειτουργίας των ΦοΔΣΑ-Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφη-
ση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

    Η συνεδρίαση συγκαλείται ενόψει της 
Γενικής Συνέλευσης την οποία συγκάλεσε η 
Π.Ε.Δ.Κ.Μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, προκειμένου να ακου-
στούν απόψεις και θέσεις των εκπροσώπων 
των Δήμων συνοδευόμενες από τις Αποφά-
σεις των Δημοτικών Συμβουλίων για τις με-
ταρρυθμίσεις που υπεισέρχονται στην τοπική 
αυτοδιοίκηση με το σχέδιο νόμου «Πρόγραμ-
μα Κλεισθένης»,  λόγω του μικρού χρόνου 
διάρκειας της δημόσιας διαβούλευσης. 
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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 ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
του Ευθυμίου και της Αικατερί-
νης, το γένος Παπαποστόλου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΤΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του 
Κων/νου και της Ελένης, το γέ-

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

Μέχρι τις 31 Μαΐου 
οι αιτήσεις εγγραφής 

μαθητών στο Μουσικό 
Σχολείο Βέροιας

Για την εγγραφή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου του 
Μουσικού Σχολείου Βέροιας για το σχολικό έτος 2018-2019, 
οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υπο-
βάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας  (Κουντουρι-
ώτη 8 στο σχολικό συγκρότημα του 4ου Γυμνασίου Βέροιας  
κάτωθι Ελιάς τηλ. 2331065787) κατά το χρονικό διάστημα 
από 2 Μαΐου  έως  και  31 Μαΐου και ώρες από  08:30 έως 
14:30 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες. Μετά το πέρας της 
31ης Μαΐου, καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ευχαριστήριο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας 
μοίρασε 4.500 κιλά πατάτας στους εγγεγραμμένους ωφε-
λούμενούς του.

 Οι πατάτες που διατέθηκαν είναι προσφορά της εταιρεί-
ας McCain HELLAS Μ.Ε.Π.Ε., με την ευγενική μεσολάβηση 
της Ομάδας “ΜΠΟΡΟΥΜΕ”.

 Eυχαριστούμε θερμά την εταιρεία McCain HELLAS 
Μ.Ε.Π.Ε για την συνεισφορά της στην προσπάθεια να στη-
ρίξουμε τα νοικοκυριά του Δήμου Αλεξάνδρειας που έχουν 
ανάγκη.

 Η συνεισφορά της έγινε δεκτή με ιδιαίτερη χαρά από τα 
νοικοκυριά που στηρίζονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 12/2018 αποφάσεως του Ειρη-
νοδικείου Βέροιας ,εγκρίθηκε η συνολική  τροποποίηση και 
εκσυγχρονισμός του καταστατικού του σωματείου με την 
επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εδρεύει στη Βέ-
ροια Ημαθίας και εκπροσωπείται νομίμως

Βέροια, 23/4/2018
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Μέλλιου Χ. Λαμπρινή
Δικηγόρος Δ.Σ. Βέροιας (ΑΜ 556)

Μητροπόλεως 6, Βέροια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ροταριανό Ίδρυμα (The Rotary 
Foundation) (www.rotary.org) σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο για την εκπαίδευση σε ζητή-
ματα υδάτων του Delft της Ολλανδίας (ΙΗΕ 

Delft Institute for Water Education) (https://www.un-ihe.org) προκηρύσσει πε-
ριορισμένο αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Ροταριανού Ιδρύματος (TRF) και του 
Ινστιτούτου για την Εκπαίδευση των Υδάτων (ΙΗΕ Delft) στοχεύει στην αντιμε-
τώπιση της παγκόσμιας κρίσης στον τομέα του ύδατος και της υγιεινής αυξάνο-
ντας τον αριθμό των υψηλής ειδίκευσης επαγγελματιών ικανών να μελετήσουν, 
να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις σε προβλήματα σχετιζόμενα με το 
νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης σε αναπτυσσόμενες και 
αναδυόμενες χώρες. Μέσω αυτής της σύμπραξης, χορηγείται ετησίως περιορι-
σμένος αριθμός υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στην πανεπιστημιού-
πολη ΙΗΕ του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Υδάτων του Delft.

Οι υποψήφιοι πρέπει ήδη να έχουν γίνει δεκτοί σε ένα από τα επιλέξιμα 
18μηνα προγράμματα σπουδών Master of Science του Ινστιτούτου ΙΗΕ Delft 
και να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω ενός τοπικού ροταριανού ομίλου. Κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης η 15” Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στο κ. Νίκο Καλαϊτζή τηλ. 6949982165

Την Παρασκευή 11 Μαΐου στη Νάουσα
Εκδήλωση για τη φαρμακευτική
 και βιομηχανική κάνναβη στην
 απασχόληση και στην ανάπτυξη
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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:

Το Σάββατο 5 Μαΐου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ι-
ερό Ναό της Αγίας Με-
γαλομάρτυρος Ειρήνης 
στο Αγγελοχώρι.

Το Σάββατο 5 Μαΐου 
το απόγευμα θα λάβει 
μέρος στον Πανηγυρικό 
Εσπερινό επί τη εορτή 
της Οσίας Σοφίας της 
εν Κλεισούρα στην Ιερά 
Μονή Γενεσίου της Θε-
οτόκου Κλεισούρας Κα-
στοριάς.

Την Κυριακή 6 Μαΐου 
το πρωί θα λάβει μέρος 
στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί 
τη εορτή της Οσίας Σοφίας της εν Κλει-
σούρα στην Ιερά Μονή Γενεσίου της 
Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς.

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.

Από Ψυχολόγο και Λογοθεραπεύτρια 
στελεχώθηκε

 το Γραφείο Ιατρικής-Ψυχοκοινωνικής 
Στήριξης και Δημοτικού Ιατρείου

Τηλ. επικοινωνίας 2331062532

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 
πατέρα, παππού, αδελφού 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

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Από την Ένωση Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας Νομού Ημαθίας

 Θεία Λειτουργία 
και Αρτοκλασία  προς 

τιμήν της Αγίας Ειρήνης
στις 5 Μαΐου στους 
Αγίους Αναργύρους

Από την Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας 
Νομού Ημαθίας το Σάββατο  5 Μαΐου 2018,   στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων  Βέροιας θα τελεστεί Θεία Λει-
τουργία και Αρτοκλασία  προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης.

Στην συνέχεια  την 11.00΄ ώρα  στον Πολυχώρο της 
Εληάς θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την επέτειο 
των σαράντα (40) χρόνων  από της ιδρύσεως της Ενώ-
σεώς μας.Την εκδήλωση θα τιμήσουν ,  εκτός από τους 
τοπικούς φορείς οι οποίοι κλήθηκαν να παραστούν, οι  
προερχόμενοι από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ.κ. ΔΗΜΟ-
ΣΧΑΚΗΣ Αναστάσιος,πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ και 
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος,πρώην πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ

Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη της Ενώσεώς  ,  συγγενείς και 
φίλους  να τιμήσουν με την παρουσία τους  τις παρα-
πάνω εκδηλώσεις. 



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας υπεν-
θυμίζει στους κατοίκους της περιοχής την απα-
γόρευση έναρξης και διατήρησης φωτιάς στην 
ύπαιθρο και στα Δάση. Επίσης υπενθυμίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις Καύσης σιτοκαλαμι-
ών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων κατά την 
αντιπυρική περίοδο (από 1 Μαΐου έως 31 Οκτω-
βρίου), σύμφωνα με το άρθρο 5 της 9/2000 Πυ-
ροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
9Α Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554/10-11-
2005) , καθώς και την  υπ’ αρίθμ. 194/18-4-2018 
Απόφαση Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης    

Μακεδονίας-Θράκης ‘ Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 
6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης    «Κανονισμός 
ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώ-
πιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτά-
σεις στη Π.Εν. Ημαθίας»   

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
Κ.Υ.Α. 568/125347/20-1-2004 «Κώδικες Ορθής 
Γεωργικής  Πρακτικής» (Β’142), από 1 Μαΐου 
μέχρι και 30 Ιουνίου και από 21 Σεπτεμβρίου 
μέχρι και 31 Οκτωβρίου  κάθε έτους, επιτρέπεται, 
ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, που εκδί-
δεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
η καύση αγροτικών εκτάσεων υπό την επίβλεψη 

του ενδιαφερομένου, κατά τις πρωινές 
ώρες και  μέχρι τη 12 μεσημβρινή, όταν 
ο δείκτης επικινδυνότητας, που εκδίδεται 
αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης 
“1” (χαμηλή) ή “2” (μέση) και εφόσον 
λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέ-
τρα:

α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση 
ή προωθητήρα, πλάτους τουλάχιστον 
δέκα (10) μέτρων γύρω από την   υ-
πό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει 
λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από 
δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές 
περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) 
μέτρων.

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρό-
πο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της,   όταν η 
περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια 
(300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτά-
σεις.

γ.  Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή 
ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της 
δασικής έκτασης, όταν αυτή       απέχει 
λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από 
την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) 
μέτρα από  δεντροστοιχία.

δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέ-
σων (υδροφόρων — γεωργικών ελκυστήρων 
— πτυοσκάπανων κλπ) για την αντιμετώπιση 
τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα 
αίτια, καθώς και οχήματος της  Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, όπου αυτό είναι δυνατό και μόνο σε 
περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.

ε.Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώ-
νεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 
την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις ανα-
μενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.

 2. . Από 1 Ιουλίου έως και 20 Σεπτεμβρί-
ου κάθε έτους επιτρέπεται ύστερα από άδεια η 
καύση αγροτικών   εκτάσεων, μόνο για δεύτερη 
καλλιέργεια εφόσον ο γεωργός-αγρότης προσκο-
μίσει άδεια από την οικεία  Δ/νση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής και εφόσον ισχύουν όλοι 
οι όροι και προϋποθέσεις της    προηγούμενης 
παραγράφου.

3. Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 
1 Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου 
έτους, η καύση αγροτικών εκτάσεων 
που βρίσκονται εντός δασικών εκτά-
σεων ή σε απόσταση μικρότερη από 
Τριακόσια (300) μέτρα από αυτές και 
πενήντα (50) μέτρα από δενδροστοιχίες, 
χωρίς άδεια της  Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας,μόνον όταν λαμβάνονται τα μέτρα 
της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης     
παραγράφου.

4. Συμπληρωματικά με τα ανω-
τέρω και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ 
2132/17-3-2017 Εγκ. ΓΓΠΠ, οι κατά τό-
πους    Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και 
για πυρκαγιές οφειλόμενες στην καύση 
υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς την 
απαιτούμενη άδεια από την ΠΥ (Πυ-
ροσβεστικές Διατάξεις 9/2000 και 9 Α 
/2005), ενημερώνουν εγγράφως τις πε-
ριφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για 

το συμβάν, με υπόδει-
ξη του γεωγραφικού 
στίγματος των  αγρο-
τεμαχίων στα οποία 
σημειώθηκε, σύμφω-
να με την 87834/31-
07-2015 (ΑΔΑ: Β8ΔΒ-
46ΨΧΞΧ-Ε04)   εγκύ-
κλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
«Πολλαπλή Συμμόρ-
φωση 2015 Εγκύκλιος 
- Εγχειρίδιο Διαδικασι-
ών Ελέγχου», όπως 

    α υ τ ή  σ υ -
μπληρώθηκε με το 
133657/17.12.2015 
( Α Δ Α : 7 Ω Ρ Ξ 4 6 Ψ Χ -
ΞΧ-ΤΑΠ) έγγραφο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και το 

    223/Φ.109.1/25-
02-2016 έγγραφο της 
ΔΑΕΕ/Αρχηγείο Πυρο-
σβεστικού Σώματος, 
σχετικά με την καύση 

    υπολειμμάτων 
καλλιεργειών χωρίς την 
απαιτούμενη άδεια. 

    Κατόπιν ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ εξετάζει την ε-
φαρμογή των προβλε-
πομένων κυρώσεων 
για «Μη ορθή διαχεί-
ριση 

    υπολειμμάτων 
καλλιεργειών».

                            
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ ΔΑ-
ΣΩΝ

Η Π.Υ. Βέροιας κρί-
νει επίσης σκόπιμο να 
ενημερώσει τους κατοί-
κους της περιοχής ότι ο 
εμπρησμός σε δάση ή 
δασικές εκτάσεις απο-
τελεί κακούργημα . Ει-

δικότερα σι κτηνοτρόφοι της περιοχής πρέπει να 
γνωρίζουν ότι το κάψιμο δασικών εκτάσεων για 
βελτίωση των βοσκότοπων αποτελεί σοβαρότατο 
αδίκημα (κακούργημα) και τιμωρούνται με το άρ-
θρο 265 του Ποινικού Κώδικα το οποίο αναφέρει:

1. Όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά 
σε δάσος ή δασική έκταση ή σε έκταση η οποία 
έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποι-
νή από 15000 Ευρώ μέχρι 150000 Ευρώ. Δεν 
επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής 
που επιβλήθηκε και η έφεση δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της. Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να 
εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση, επιβάλλε-
ται κάθειρξη.

2. Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κα-
κοβουλία ή η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα με-
γάλη, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.

Αλέξανδρος Σ. Κουβακάς
Αντιπύραρχος
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑ – ΑΠΟΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και ώρα 12-13 μ.μ. στο 
Γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φανερές τελειωτικές Πλειο-
δοτικές Δημοπρασίες για την υλοτομία και απόληψη Δασι-
κών προϊόντων Πεύκης και οξιάς Δ.Τ. 6γ-6δ και 9γ.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι:
Το Δ.Τ. 6γ 648 κυβικά πεύκης και οξιάς
Το Δ.Τ. 8δ 388 κυβικά πεύκης και οξιάς
Το Δ.Τ. 9γ 633 κυβικά πεύκης και οξιάς
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ 

για κάθε Δ.Τ. μετρητά ή εγγυητική.
Ο Πρόεδρος

Βαϊνάς Θεοφάνης
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ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 11 του μηνός Μαΐου 2018 και ώρα 
11-12 π.μ. στο Γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φανερό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό Τελειωτικό για ανάδειξη συνεργείων 
Υλοτομίας – Μεταφοράς – Συγκέντρωσης ξυλείας του Δ.Τ. 
15β και 6ε πεύκης και οξιάς του Δάσους Ριζωμάτων.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι:
Το Δ.Τ. 15β ξυλεία οξιάς και πεύκης 585 κυβικά ξυλ. 

όγκος
Το Δ.Τ. 6ε ξυλείας οξιάς και πεύκης 290 κυβικά ξυλ. 

όγκος
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ 

μετρητά για κάθε Δασικό Τμήμα.
Ο Πρόεδρος

Βαϊνάς Θεοφάνης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο και στα δάση από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου



Το “Χορευτικό Εργαστή-
ρι Ημαθίας” με τον τίτλο 
‘‘Κύκλος Ερατεινός’’, είναι 
ενεργός συμπαραστάτης 
στα πολιτιστικά δρώμενα 
του δήμου Βέροιας. Έτσι 
και φέτος συμμετέχει στις 
εορταστικές εκδηλώσεις 
του δήμου για τα εκατό 
χρόνια από την ίδρυσή 
του.  Η φετινή εκδήλωση 
με τον τίτλο: “Σηκώστε να 
χορέψουμε…”,αφιερώνεται  
στα εκατόχρονα του δή-
μου Βέροιας, και θα γίνει 
το Σάββατο 5 Μαϊου 2018, 
ώρα 8.30 μ.μ. στο Χώρο 
Τεχνών Βέροιας.

Ο χορός ήταν, ανέκα-
θεν, συνυφασμένος με την 
ίδια τη ζωή των ανθρώ-
πων. Στις καθημερινές 
τους συνήθειες, στις γιορ-
τές, στα πανηγύρια , ιδίως 
παλιότερα, ήταν ένα μέσο 
κοινωνικοποίησης και σύ-
σφιξης των σχέσεων, αφού 
πιασμένοι χέρι με χέρι χό-
ρευαν και τραγουδούσαν, 

μια μορφή επικοινωνίας δηλαδή και μια μοναδική ευκαιρία διασκέδασης. Ο χορός 
ήταν ένας τρόπος ζωής.

Ο χορευτής, μέσα από το χορό, καλείται να απαντήσει σ’ ένα διαχρονικό και 
καίριο ερώτημα : “γιατί χορεύει;” Χορεύει από κέφι, από χαρά, από λύπη, από έ-
ρωτα, από κάποια κρυφή ανάγκη να βγάλει προς τα έξω αυτά που ο ίδιος νοιώθει, 
χορεύει για να εξωτερικεύσει όλα τα συναισθήματα που τον διακατέχουν, χορεύει 
για να ζήσει, ναι για να ζήσει χορεύει, γιατί δεν νοείται ζωή χωρίς χορό, γιατί ο χο-
ρός είναι η ίδια η ζωή!!!
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Το Σάββατο 5 Μαΐου στο «ΣΤΑΡ»
Η Κοκκινοσκουφίτσα 

και ο Καλός Λύκος 
Πιστό στο 

ραντεβού του 
το Μικρό Θέ-
ατρο Λάρισας 
έπειτα από την 
τεράστια επιτυ-
χία που σημεί-
ωσαν οι  παρα-
στάσεις Τα Και-
νούργια ρούχα 
του Βασιλιά , 
Οι Μύθοι του 
Α ισώπου,  Η 
Πεντάμορφη & 
το Τερας & Ο 
Λυκος & τα 3 
γουρουνάκ ια 
σε όλη την Ελ-
λάδα,συνεχίζει 
την παράδοση 
που δημιούργησε από το 2009 με τις ποιοτικές παιδικές 
παραγωγές του, καθώς παρουσιάζει για 8η χρονιά στην 
πόλη μας το πασίγνωστο παραμύθι του διάσημου συγγρα-
φέα  Charles Perrault Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ όπου γρά-
φτηκε για 1η φορά το 1697. Μετά ακολούθησανοι Αδελφοί 
Γκρίμ όπου το διασκεύασαν με δυο διαφορετικές εκδοχές.

Λίγα Λόγια για το Έργο...
Η κοκκινοσκουφίτσα στον δρόμο για το σπίτι της Γιαγιάς 

παρακούει τις συμβουλές της μαμάς της και περνάει από 
το σκοτεινό μέρος του δάσους όπου συναντά τον Λύκο και 
ξεκινάει η ιστορία μας

Μια πιο χαρούμενη και αισιόδοξη εκδοχή!
Η Κοκκινοσκουφίτσα … και ο Καλός Λύκος.
Μια «αθώα» θεατρική μεταφορά που συνδυάζει την 

διδαχή και τη διασκέδαση. Ο αυθορμητισμός της Κοκκινο-
σκουφίτσας δημιουργεί «κωμικές» καταστάσεις και η πείνα 
του Λύκου μπλέκει περισσότερο τα πράγματα σε μια ιστο-
ρία που κερδισμένοι βγαίνουν όλοι !!!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΡΕΝΤΟΥΡΟΣ, ΗΛΙΑΝΑ ΝΟΜΙΚΟΥ, 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΟΜΙΚΟΥ
Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ                                                 
Σκηνικά : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ                                         
Σχεδιασμός Φωτισμών : ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΚΑΣ                                                                                   
Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ                                      
Διασκευή : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
Κοστούμια : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ                                          
Ηλεκτρονική Προπώληση : VIVA.GR                                                                              
Κινησιολογία : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ                                     
Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ 
Διάρκεια :  80 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών)            
Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Προπώληση : 7€ - Ταμείο : 9€ (από 2 ετών & άνω)             
Πληροφορίες : 6974797109 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΑΡ – τηλ 

23310 22373 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΙΟΥ  - ώρα 17.30 (ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)

Πρόσκληση σε χοροεσπερίδα
Το Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν. Βέροιας σας καλεί στην χοροεσπερίδα που δι-

οργανώνει στις 11 Μαΐου 2018 στο κέντρο «Γκαντίδη» για σύσφιξη σχέσεων, στα 
πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Νοσηλευτή-τριας. Τιμή πρόσκλησης 11 
ευρώ (περιλαμβάνει πλήρες μενού, απεριόριστο ποτό και μουσική).

Χορηγοί εκδήλωσης: Κυλικείο Γ.Ν. Βέροιας Μοτσιόπουλος Πέτρος

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

“Σηκώστε να χορέψουμε…” 
με τον Κύκλο Ερατεινό

Παρουσίαση βιβλίου
Ο Μορφωτικός Σύλλογος 

Κοπανού «Η Μίεζα» παρου-
σιάζει το Σάββατο 5 Μαΐου 
στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα 
του συλλόγου στην κεντρική 
πλατεία Κοπανού το βιβλίο της 
Ροζαλίας Γαβριηλίδου και του 
Φάνη Μαλκίδη «Η βιογραφία 
του οπλαρχηγού του Πόντου 
Παύλου Τσαουσίδη». Η είσο-
δος είναι ελεύθερη.

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. 

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



Η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας σε συνεργασία 
με το Δήμο Νάουσας και την Πολιτιστική Εταιρεία Ναούσης Μιχαήλ ο Λόγιος 
διοργανώνουν την Β΄ Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας «Μιλάμε για 
τη Νάουσα του 20ου αιώνα».

Στην ημερίδα συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι 
θα παρουσιάσουν θέματα που σχετίζονται και φωτίζουν πτυχές της ιστορίας 
της Νάουσας τον 20ο αιώνα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του πολυχώρου 
Βέτλανς του Δήμου Νάουσας το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 σύμφωνα με το 
ακόλουθο πρόγραμμα:

 10:00 π.μ.   Έναρξη - Χαιρετισμοί
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Πρόεδρος: Νικόλαος Καρανικόλας (Καθηγητής Α.Π.Θ.)
10:30 – 11:00: Αγγελική Κοτταρίδη (δρ. Αρχαιολόγος - Έφορος Αρχαι-

οτήτων Ημαθίας) - Ένας αιώνας ανασκαφές στην περιοχή της Νάουσας: 
Αναζητώντας ταυτότητες ιστορικές στις «Νέες χώρες»

11:00 – 11:20: Δημήτριος Μπάϊτσης (Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας)  - 
Γραπτές αναφορές στο δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες»  της Νάουσας 
τον 20ο αιώνα

11:20 – 11:40: Νικόλαος Χατζηιωάννου (Δάσκαλος – Ερευνητής Τοπικής 
Ιστορίας) - Η Νάουσα των αρχών του 20ου αιώνα όπως την έζησε ο Γεώρ-
γιος Δημητρίου

11:40 – 12:00: Κωνσταντίνος Γαλλής (Φιλόλογος) “Καί ἡ Νάουσα προ-
σεχώρησεν εἰς το ἐθνοσωτήριον ἐπαναστατικόν κίνημα”: Η Νάουσα, 1915-
1916

12:00 – 12:15: Συζήτηση
12:15 – 12:30: Διάλειμμα
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Αγγελική Κοτταρίδη (δρ. Αρχαιολόγος – Έφορος Αρχαιοτήτων Ημαθίας)
12:30 – 12:50: Νικόλαος Καρανικόλας (Καθηγητής Α.Π.Θ.) H Νάουσα 

μέσα από ένα ευρύτερο ανθρωπογεωγραφικό και χαρτογραφικό πλαίσιο 
κατά τον 20 ο αιώνα.

12:50 – 13:10: Γεώργιος Μάλλιος (δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας – Φιλόλο-
γος) - Θεοδώρα Μαυρίδου (MSc Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής) - «Οτρηρός 

των γραμμάτων σκαπανεύς». Ο Γυμνασιάρχης 
Αλέξανδρος Ζουμετίκος και τα βιβλία της προσω-
πικής του βιβλιοθήκης στο Γυμνάσιο της μεσοπο-
λεμικής Νάουσας

13:10 – 13:30: Δημήτριος Μπάϊτσης (Ερευνη-
τής Τοπικής Ιστορίας) - Σταύρος Χωνός, αδελφοί 
Bigatto, Κωνσταντίνος Χατζηγρηγοριάδης. Προ-
σωπικότητες του 20ου αιώνα στη Νάουσα

13:30 – 14:00: Συζήτηση
Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Βασίλειος Κουκουσάς (Καθηγητής 

Α.Π.Θ.)
17:30 – 17:50: Εμμανουήλ Βαλ-

σαμίδης (Θεολόγος – Ερευνητής Το-
πικής Ιστορίας) - Ο ναός του αγίου 
Μηνά Νάουσας

17:50 – 18:10: Σπυριδούλα Απο-
στόλου (Φιλόλογος) - Μια νέα θρη-
σκεία στη Νάουσα του 20ου αι. Ο 
Θεόδωρος Λαναράς και η «Εκκλησία 
του Χριστού»

18:10 – 18:30: π. Αθανάσιος Γ. 
Βουδούρης (δρ. Εκκλησιαστικής Ι-
στορίας) -  Ο Ναουσαίος βιομήχανος 
Θεόδωρος Χρ. Λαναράς και η ίδρυ-
ση της νεοπροτεσταντικής ομάδας 
με την επωνυμία «Εκκλησία του Χρι-
στού» στη Νάουσα του 20ου αιώνα 
(1911 – 1964): Όψεις, καταβολές και 
εκφάνσεις της κίνησης στην ευρύτερη 
περιοχή

18:30 – 18:50: Συζήτηση
18:50 – 19:15: Διάλειμμα

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Σοφία Ηλιάδου Τάχου 

(Καθηγήτρια Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
19:15 – 19:35: Στέργιος Αποστό-

λου (Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας) - 
Από την ίδρυση και δράση των ΕΑΜι-
κών οργανώσεων μέσα στη Νάουσα 
(1941-1944). Πτυχές από την τοπική 
αντιστασιακή ιστορία

19:35 – 19:55: Αντωνία Χαρίση 
(δρ. Ιστορίας της Εκπαίδευσης) - Η 
πολεμική δραστηριότητα του 16ου Συ-
ντάγματος ΕΛΑΣ Βερμίου στην πε-
ριοχή της Νάουσας: Η συμβολή του 
Κωνσταντίνου Κολλίντζα (Κολοκοτρώ-
νης)

19:55 – 20:15: Αλέξανδρος Χα-

τζηκώστας (Δη -
μοσιογράφος – 
Συγγραφέας) - Η 
«μάχη της Νάου-
σας» μέσα από τις 
ανταποκρίσεις του 
Ραδιοσταθμού της 
«Ελεύθερης Ελλά-
δας»

- Στους συμ-
μετέχοντες θα δο-
θούν βεβαιώσεις 
παρακολούθησης.

Σ υ ν δ ι ο ρ γ ά -
νωση:  Εταιρε ία 
Μελετών Ιστορίας 
και Πολιτισμού Ν. 
Ημαθίας - Δήμος 
Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας – Πολιτι-
στική Εταιρεία Νά-
ουσας Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΙΟΥ (ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ)

Διεξαγωγή εκλογών 
ανάδειξης Διοικητικού 

Συμβουλίου και 
Εξελεγκτικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 14 Μαϊου 2018, από 14:30 έως 20:30 θα 
διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. του 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕΛΙΟΥ 
(ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ)» στην αίθουσα «SALA» Ελιά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση 
υποψηφιότητας από 21 – 4 – 2018 έως και 6 – 5 – 2018 
ηλεκτρονικά στο email elenabouslas@gmail.com καθώς 
επίσης στις 21/4 - 22/4, 28/4 – 29/4 και 5/5-6/5 (ημέρες 
Σάββατο & Κυριακή) στο Σέλι, στο ΑLT café (Γιώρ-
γο Παπαγιάννη) και στον Ξενώνα Καραφώλα (Έλενα 
Μπούσλας – Καραφώλα) και στις 25/4 και 2/5 (ημέρες 
Τετάρτη) από 18:30 έως 20:30 στην SALA Ελιά (Μαριλέ-
να Μητρούλα).

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτοποιημένα ταμει-
ακώς τακτικά μέλη που θα έχουν εγγραφεί, σύμφωνα με 
το καταστατικό, μέχρι την Κυριακή 6 Μαϊου, στις παρα-
πάνω ημερομηνίες και τοποθεσίες με την καταβολή της 
ετήσιας συνδρομής των 10 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό η αί-
τηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από υπεύ-
θυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε 
αυτή ότι δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, 
ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή 
βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα 
που αναφέρεται στο Καταστατικό και ότι δεν ασχολείται 
άμεσα ή έμμεσα με την πολιτική ούτε και θα ασχοληθεί 
εφόσον εκλεγεί για θέση στο Δ.Σ. και για όλη τη διάρκεια 
της θητείας του.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡ. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

Το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 στη Βέτλανς Νάουσα 
«Μιλάμε για τη Νάουσα του 20ου αιώνα»
 Β΄ Επιστημονική Ημερίδα 

Τοπικής Ιστορίας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΝΙ-

ΚΟΛΑΟΣ του Στέργιου - Ηλία και της 
Χρυσούλας, το γένος Πίσκου, που γεν-
νήθηκε στο Μπααρ Ελβετίας και κα-
τοικεί στο Βουκουρέστι Ρουμανίας και 
η MICHELLE - CHRIS DONCIOU του 
Ion και της Tudora, το γένος Ristu, που 
γεννήθηκε στο Βουκουρέστι Ρουμανί-

ας και κατοικεί στο Βουκουρέστι Ρουμανίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βουκουρεστίου Ρουμανίας.



Με τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής 
συνεχίζονται την Κυριακή (6/5) τα 
μπαράζ ανόδου μεταξύ των πρωταθλη-

τών της Γ’ Εθνικής.

Αναλυτικάοιορισμοίτωνδιαιτητών:
ΝΠΣ Βόλος - ΤηλυκράτηςΛευκάδας:

Μπλούνας (Φθιώτιδας),Καρακώστας (Λά-
ρισας),Καλύβας(Φθιώτιδας).

Ηρακλής-ΑπόλλωνΠαραλιμνίου:Θεο-
δωρόπουλος(Φλώρινας),Παρασίου(Ημα-
θίας),Δημόπουλος(Φλώρινας).

Αήττητος Σπάτων -Ηρόδοτος:Φωτιά-
δης (Καστοριάς), Πρέντζας (ΔυτικήςΑττι-
κής),Αδαμόπουλος(Μεσσηνίας).

ΑστέραςΑμαλιάδας - Εθνικός:Μπα-
λατσούκας (Θεσπρωτίας), Γκοτσόπουλος
(Αχαΐας),Τσιλίκας(Αιτωλοακαρνανίας).

CMYKCMYK
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Αναλυτικάοιορισμοί:
Σπάρτη – Εργοτέλης (4/5, 16:00):Μιχαηλίδης

(Βοιωτίας), Κωνσταντόπουλος (Κορινθίας), Σοφός
(Βοιωτίας),Φώτης(Εύβοιας).

ΟΦΗ -ΑπόλλωνΛάρισας (5/5, 17:00, ΕΡΤ3):
Δραγάτης (Αν.Αττικής), Ζησιμόπουλος (Πειραιά),
Κάλλης(Αν.Αττικής),Σωτηριάδης(Λασιθίου).

Αιγινιακός -ΑΟΧΚισσαμικός (6/5, 17:00):Τζου-
μαλάκης (Σερρών),Τίκας (Θεσπρωτίας), Κρυωνάς
(Σερρών),Πανυτσίδης(Κοζάνης).

Παναιγιάλειος -ΑπόλλωνΠόντου (6/5, 17:00):
Δημητρόπουλος (Δυτ.Αττικής), Κουρέντας (Τρι-

κάλων), Χαραλαμπόπουλος (Αρκαδίας),Ανούσος
(Λακωνίας).

Αναγέννηση Καρδίτσας –Τρίκαλα (6/5, 17:00,
ΕΡΤ3): Ζαραβίνος (Αθηνών),Κρέτσιμος (Δυτ.Αττι-
κής),Φραγκούλης(Πρέβεζας),Τάσης(Ηπείρου).

Πανσερραϊκός–Καλλιθέα(6/5,17:00):Τσέτσιλας
(Γρεβενών),Κελεσίδης (Ημαθίας),Πετρίδης (Χίου),
Φωτιάς(Πέλλας).

ΔόξαΔράμας –Καραϊσκάκης (6/5, 17:00):Δρα-
γούσης (Κιλκίς),Τερζόπουλος (Έβρου),Παπαδάκης
(Ημαθίας),Αγγελάκης(Μακεδονίας).

Από την 
Πει-
θαρχι-

κή Επιτροπή 
της Ένω-
σης,αφού 
επιλήφθηκε 
του Φύλ-
λου Αγώνα 
του αγώνα 
πρωτ/τος 
της 28.4.18 
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/
ΕΙΑΣ-ΝΙΚΗ 
ΑΓΚΑΘΙΑΣ, 
αποφασίσθη-
κε να κληθούν 
σε απολογία:

1.-Το σωματείο ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ για ρίψη
κροτίδας από φιλάθλους του στο 60’ λεπτό του
αγώναεντόςτουαγωνιστικούχώρου,στοναγώνα
της28.4.2018ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
και είσοδοφιλάθλων του στον αγωνιστικό χώρο
μετά το τέλος τουαγώνα,οι οποίοισυνεπλάκησαν
μεαντιπάλουςποδ/στες.

2.-Τον εκπρόσωπο του σωματείου ΠΑΟΚΑ-
ΛΕΞ/ΕΙΑΣ για είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο
χωρίς τηνάδεια τουδιαιτητή,οοποίοςχαστούκισε
αντίπαλοποδ/στη,με αποτέλεσμα τηνπροσωρινή
διακοπήτουπαραπάνωαγώνα.

3.-Τονεκπρόσωποκαιτονπροπονητήτουσω-
ματείουΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣγιατίστονπαραπάνωα-
γώνααπευθυνόμενοιστονπαρατηρητήτουαγώνα
τονέβρισανκαιτουσυμπεριφέρθηκαναπρεπώς.

ΤέλοςηεπιτροπήμηδένισετοσωματείοΠΟΝΤ.
ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ,γιατί στον αγώνα της 28.4.18
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ-ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ δεν
κατέβηκε νααγωνισθεί,κατακυρώνοντας τοναγώ-
να υπέρ του ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣμε τέρματα 3-0 και
βαθμούς3-0καιτουεπέβαλλεχρηματικόπρόστιμο
500 Ευρώ ,ενώ του αφαιρεί 2 βαθμούς από το
τρέχον πρωτ/μα και 2 βαθμούςαπό το επόμενο
πρωτ/μα2018/19

Τελικοίπαιδικούπρωταθλήματος
ΑπόΒασίληςΒόλκοςΑπό τηνΕπιτροπήΠρωτ/

τος&Κυπέλλου τηςΈνωσης γίνεται γνωστό ότι
οιΤΕΛΙΚΟΙαγώνεςτουΠΑΙΔΙΚΟΥπρωτ/τοςαπο-
φασίσθηκεναγίνουντηνΚΥΡΙΑΚΗ13 .05.18στο
ΑθλητικόΚέντροτηςΈνωσηςσταΠαλατιτσιασύμ-
φωναμετοπαρακάτωπρογραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ13.05.18ΩΡΑ16.00ΜΙΚΡΟΣΤΕΛΙ-
ΚΟΣ(3η&4ηΘεση)

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.05.2018ΩΡΑ 18.00ΜΕΓΑΛΟΣ
ΤΕΛΙΚΟςΣ(1η&2ηΘεση)

Υπενθυμίζεται ότι και στις τέσσερις ομάδες θα
απονεμηθούνΚύπελλακαιμετάλλιαγιατουςποδ/
στεςτους.

Προπόνησηπροεπιλογήςποδοσφαιριστών
γιατιςομάδεςΠαίδωνκαιΝέων

Η τεχνική επιτροπή τηςΕ.Π.ΣΗμαθίας ενημε-
ρώνει ότι συνεχίζεται ηπροεπιλογήποδοσφαιρι-
στώνγια τιςομάδεςΠαίδωνκαιΝέωνστιςπαρα-
κάτωημερομηνίες στοΑθλητικοΚεντρο τηςΕΠΣ
ΗμαθιαςσταΠαλατιτσια:

Δευτέρα 7/5/2018 και ώρα 16:00μμΠΑΙΔΕΣ
γεννηθεντες2005

Δευτέρα7/5/2018 καιώρα17:30μμΝΕΟΙ γεν-
νηθεντες2003

Δευτέρα 14/5/2018 καιώρα 16:00μμΠΑΙΔΕΣ
γεννηθεντες2005

Δευτέρα14/5/2018καιώρα17:30μμΝΕΟΙγεν-
νηθεντες2003

Παρακαλούνται οι ποδοσφαιριστές να έχουν
μαζί τους τον ατομικό ιματισμό για τη διαδικασία
τηςπροπόνησης.

Οιδιαιτητέςπουορίστηκαν
στουςαγώνεςτης30ήςαγωνιστικής

τηςFootballLeague

ΕΠΣΗμαθίας
Σε απολογία ΠΑΟΚ και Νίκη Αγκαθιάς 

για τα επεισόδια του Σαββάτου
Ημερομηνίες του Παιδικού
Προπονήσεις Παίδων-Νέων

Αναλυτικά οι ορισμοί στους αγώνες 
της 3ης αγωνιστικής των μπαράζ

της Γ’ Εθνικής

Το καλύτερο ξεκίνημα έκανε ο Βεροιώτης
τενίσταςστις διεθνείς υποχρεώσεις του για το
2018.Στονπρώτοτουαγώναμεκαταπληκτική
εμφάνιση νίκησε τον AdamKOVACαπό την
Σερβίαμε6/1-6/0.

Για ναπροκριθεί στους 16 απέκλεισε τον
ΒούλγαροΝο5τηςκατάταξηςσεέναναγώνα
πουκράτησε3,5ώρεςμεσκορ6/3-4/6-7/6.

Ένας συγκλονιστικόςΔημοσθένης δεν ά-
φησε περιθώρια αντίδρασης στο Νο.10 της
κατάταξης,Nikola Jevtic  από τηνΣερβία για
νατονκερδίσειμε2-0σετκαιναπροκριθείμε
εμφατικό τρόποστηνπροημιτελικήφάση του
ITF JuniorsSkopjeOpen2018.Ήταν  σημα-
ντική νίκη καριέρας για τονΒεροιώτηαθλητή,
που τον τοποθετείψηλότεραστηνπαγκόσμια
κατάταξη.

Σημερα θα αγωνιστεί με τον Simeon
TERZIEV (Βουλγαρία) για μια θέσηστονημι-
τελικό.

Στους8προκρίθηκεοΔημοσθένης
ΤαραμονλήςστοITFJuniorsSkopje

Open2018



Με τις καλύτερες εντυπώσεις έκλεισε 
την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 η 
διοργάνωση του 2ου Αγώνα Δρόμου 

των Ανακτόρων από τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, το ΚΑΠΑ/
τμήμα αθλητικό του Δήμου Βέροιας και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Απόνωρίς τοπρωίόλοι οι εμπλεκόμενοιφορείςφρόντι-
σανναολοκληρωθούνομαλάοιαπαραίτητεςδιαδικασίεςκαι
να είναιόλα έτοιμα εγκαίρως.Οπρόεδρος τουΠολιτιστικού
ΣυλλόγουΒεργίναςΙωακείμΣτάθηςκαλωσόρισετουςσυμμε-
τέχοντεςκαιακολούθησεητεχνικήενημέρωσηαπότονγενι-
κόσυντονιστήτουαγώναΛουκάΔαγδηλέληγιατιςδιαδρομές
πουφέτοςήταντρεις:ηορεινήδιαδρομήτων12χιλιομέτρων
νότιατηςαρχαίαςΑκρόπολης,ημικρότερηορεινήδιαδρομή
των8,3χιλιομέτρωνστιςπλαγιέςτωνΠιερίων,γύρωαπότο
αρχαίοτείχοςτωνΑιγώνκαιηπαιδικήδιαδρομήτου1χιλιο-
μέτρουσταόριατουοικισμού,μέσααπότοαρχαίοΝεκροτα-
φείο τωνΤύμβων.Στησυνέχειασυγκεντρώθηκανόλοιστην
αφετηρίαπουβρισκότανστηνπλατεία τηςΒεργίνας για να
γίνειηέναρξητουαγώνα.

Φέτοςτοπαρόνέδωσαν228ενήλικεςαθλητές,άνδρεςκαι
γυναίκες,διαφόρωνηλικιώνκαιαπόδιάφορεςπεριοχές της
Ελλάδος, καθώς και 100παιδιά από την ευρύτερηπεριοχή
που έτρεξαν για τον αθλητισμό, για τονπολιτισμό, για την
Βεργίνα!

Μέσαστηνανοιξιάτικηφύση,οι διαδρομές των12χιλιο-
μέτρων (5%χωματόδρομος, 55%μονοπάτια, 35%δασικός
δρόμος και με υψομετρική διαφορά +500μ.) και 8,3 χιλιο-
μέτρων (σε χωματόδρομο, μονοπάτια και δασικό δρόμομε
υψομετρική διαφορά+250μ.) εντυπωσίασαν τους αθλητές,
οι οποίοι τις βρήκανσε γενικές γραμμές εύκολες,ωστόσο
υπήρξανκαιμερικοίσυμμετέχοντεςπουδυσκολεύτηκαν.Ο
αγώναςολοκληρώθηκεμεασφάλειαμέχρι τον τερματισμό
τουσυνόλου των αθλητών, τους οποίους υποδεχόταν με
ενθουσιασμότοκοινό.

Η χρονομέτρηση έγινε ηλεκτρονικά από την εταιρεία
Sfendami με άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων (και on
line κατά τη διάρκεια του αγώνα) στην ιστοσελίδαwww.
smftiming.com.

Στοναγώνα των12χλμστη ΓενικήΚατηγορίαΑνδρών
νικητής είναι οΔαγδηλέληςΑθανάσιος με δεύτερο τον
Πασιαλη Γεώργιο και τρίτο τονΤσικαρηΠαναγιώτη. Στον
αγώνα των8,3χλμστη ΓενικήΚατηγορίαΑνδρών νικητής
είναι οΔημητριάδηςΑμβρόσιοςμεδεύτερο τονΡοβυθάκη
ΑναστάσιοκαιτρίτοτονΧασάπηΧρήστο.

ΣτηΓενικήκατηγορίαΓυναικών,στοναγώνατων12χλμ
πρώτηνικήτριααναδείχθηκεηΚωστίδουΣτεργιανή,δεύτε-
ρηηΗλιάδουΦωτεινήκαιτρίτηηΧαραλαμπίδουΆννα-Μα-
ρία,ενώστοναγώνατων8,3χλμνικήτριαείναιηΣουλιώτου
Αλεξάνδρα, με δεύτερη τηνΝάκηΆννα και τρίτη τηνΛα-
μπροπούλουΚατερίνα.

Μετονκαιρόσύμμαχο,όλαλειτούργησανάψογα,όπως
είχαν προγραμματιστεί, χωρίς να υπάρξουν ουσιαστικά
προβλήματα.Απότιςιδιαίτερεςστιγμέςτουαγώναήτανκαι
ησυμμετοχήτουδιεθνούςφήμηςηθοποιούManuBennett!

Τοπροσωπικό τηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΗμαθίας
και τουΚΑΠΑ/τμήμααθλητικό τουΔήμουΒέροιας, ηΔια-
σωστικήΟμάδαΟΜΑΚΚαλαμαριάς και ηΛέσχηΜοτοσι-
κλετιστώνΒέροιαςκινητοποιήθηκανάμεσακαιπρόσφεραν
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Επίσης, η συνεργασία με
τοΤμήμαΤροχαίας τηςΑστυνομικήςΔιεύθυνσηςΗμαθίας,

την 1ηΜεραρχίαΠεζικού και τοΝοσοκομείοΒέροιας ήταν
άριστη.

Γιαάλλημιαχρονιάσημαντικήήτανησυμβολήτωνδεκά-
δων εθελοντών και υποστηρικτών του αγώναπου έδωσαν
τονκαλύτερότουςεαυτόμεαποτέλεσμααθλητέςκαισυνοδοί
ναφύγουνμετιςκαλύτερεςεντυπώσεις.

Χορηγόςεπικοινωνίας τουαγώναήτανηΕΡΤ3,ενώτην
εξαιρετικάέμπειρηδημοσιογραφικήτουςκάλυψηπαρείχαντο
Verianet.grκαιοpliroforiodotis.gr.

«Θαθέλαμεναεκφράσουμετιςθερμέςμαςευχαριστίεςσε
όλους τουςαθλητές,μικρούςκαιμεγάλουςπουγιαδεύτερη
χρονιά υποστήριξαν ένθερμα τον αγώνα δρόμου τωνΑνα-
κτόρων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στηνΈφοροΑρχαιο-
τήτωνΗμαθίαςΑγγελικήΚοτταρίδη για τησυνεργασία της.
Επίσης,ευχαριστούμεθερμάτηνΠ.Ε.ΗμαθίαςκαιτοΚΑΠΑ
τουΔήμουΒέροιαςγιατηνυποστήριξητους,τηνΑστυνομική
ΔιεύθυνσηΗμαθίας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουρ-
γίαςτουαγώνααλλάκαιτηςκυκλοφορίαςτωναυτοκινήτων,
την 1ηΜεραρχίαΠεζικού για την αμέριστησυνδρομή της,
τοΝοσοκομείοΒέροιας, τηνΟΜΑΚΚαλαμαριάς και τηΛέ-
σχηΜοτοσικλετιστώνΒέροιαςγια τηνπολύτιμηκαι έμπειρη
βοήθειάτους.ΠολλέςευχαριστίεςοφείλουμεστονΣτάθηΝα-
βροζίδηαπό τοΤμήμαΚαθαριότητας τουΔήμουΒέροιας,ο
οποίοςέδωσελύσησεπρακτικάζητήματατουαγώνα.Τέλος,
να ευχαριστήσουμε θερμά τις επιχειρήσειςπουστήριξαν τη
διοργάνωση,καθώςησυνεισφοράκαιηενίσχυσήτουςήταν
καθοριστικήγιατηνεπιτυχίατουαγώνα.

Ανανεώνουμε το ραντεβούμας για την επόμενη χρονιά,
γιατον3οΑγώναΔρόμουτωνΑνακτόρων!»,αναφέρειοΠο-
λιτιστικόςΣύλλογοςΒεργίναςΑΙΓΕΣ.

ΗΟργανωτικήΕπιτροπή:
Στάθης Ιωακείμ,ΠρόεδροςΠολιτιστικού Συλλόγου «Αι-

γές»
ΚεφάλαςΔημήτρης,ΥπεύθυνοςΥποδοχήςκαιΦιλοξενίας
ΖησέκαςΔημήτρης,ΥπεύθυνοςΑγωνιστικήςΔιαδρομής
ΔαγδηλέληςΛουκάς,ΓενικόςΣυντονιστήςΑγώνα

CMYKCMYK
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Ο Φίλιππος Βέροιας αγωνί-
ζεται την Κυριακή 6 Μαϊου 
στο ΔΑΚ «Δημήτριος Βικέ-

λας» στις 17:00 με το δεύτερο στη 
βαθμολογία, Φαίακα Κέρκυρας. 
Αν και η άνοδος στην Β’ Εθνική 
έχει εξασφαλιστεί και μαθηματικά 
η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα θέλει 
την νίκη ώστε να στεφθεί πρωτα-
θλήτρια του ομίλου της. Διαιτητές 
της αναμέτρησης ορίστηκαν οι κ.κ 
Φουτζήλας και Παπαδόπουλος Χ.

Ο Δημήτρης Γκίμας δήλωσε στο
filipposbc.gr για την αναμέτρηση με τον

Φαίακα : «Έχουμεμπροστάμας έναδυ-
νατόκαιδύσκολοπαιχνίδιαπέναντισεμια
ομάδαπουβρίσκεταιμιαανάσααπό την
άνοδο. Ξέρουμε ότι η Κέρκυρα θέλει τη
νίκηγιανακλειδώσειτηνάνοδο.

Εμείςαπότηνπλευράμαςθέλουμετη
νίκηγιανακατακτήσουμεμετάτηνάνοδο
και τον τίτλο τουπρωταθλητή. Πιστεύω
ότι τοκίνητροείναι ισχυρό.Όπωςεπίσης
είναιισχυρόκαιτοκίνητροτηςρεβάνςγια
τηνήτταμαςστονπρώτογύρο.

Θαπρέπειναελέγξουμετορυθμόκαι
ταριμπάουντ.Τομείςπουυστερήσαμεστο
πρώτοπαιχνίδι.Σεένατέτοιοπαιχνίδιθα
θέλαμε τη βοήθεια του κόσμου και υπο-
σχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε μετά
τηνάνοδοναφέρουμεκαιτοπρωτάθλημα
στηΒέροια.»

ΜπάσκετΓ’Εθνικής

Νίκη και κατάκτηση
του πρωταθλήματος θέλει
ο Φίλιππος την Κυριακή

με την Κέρκυρα

Εντυπώσειςαπότον2οΑγώναΔρόμου
τωνΑνακτόρωνστηνΒεργίνα

απότονπολιτιστικόσύλλογοΑιγές

Ξεκινά το Σάββατο η τελική φάση
της Β ΕΚΑΣΚΕΜ

ΟρίστηκεαπότηνΕΚΑΣΚΕΜ,ησειράτωναγώνωνγιατηντελικήφάσητωνplayoff
τηςΒκατηγορίας.ΟιΑετοίΒέροιαςξεκινούν τοερχόμενοΣάββατο (5/5) τηνπροσπά-
θειατουςγιατοντίτλοτουπρωταθλητήκαισυγκεκριμέναστοΔΑΚ«Βικέλας»(18.00)με
αντίπαλοτονΦίλιπποΝέαςΠέλλας.Έχονταςπλέονεξασφαλίσειτηνάνοδοτης,ηομά-
δατουΝτάνηΤυριακίδηθααντιμετωπίσειτηδεύτερηφετινήπρόκλησηκαιγιατολόγο
αυτό,οιπαίκτεςπροετοιμάστηκανανάλογαγιατονΣαββατιάτικοαγώνα.

Ταπροβλήματαπουαντιμετωπίζειονεαρόςτεχνικόςαφορούντοντραυματισμόπου
αποκόμισεαπότηναναμέτρησηστηΓουμένισσαοαρχηγόςΧάρηςΧρυσάφηςαλλάκαι
οιΓιώργοςΠάππουκαιΚωστήςΓκεκόπουλος,πουέχουνπροσβληθείαπόίωσηκαιπα-
ραμένουνκλινήρεις.Νασημειώσουμεπωςοδεύτεροςαγώναςτηςσειράςθαδιεξαχθεί
τοΣάββατο12/5στοΚλειστόΓήπεδοΓιαννιτσώνκιανχρειαστείτρίτηαναμέτρηση,αυτή
θαλάβειχώρατοΣάββατο19/5στοΔΑΚ«Βικέλας»



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018www.laosnews.gr

AzerbaijanGP | Όπου χάος, η Ferrari χαμένη....

Αφού λοιπόν πήρα 
χάπια για πίεση, εγκε-
φαλικό & καρδιά κ 

είμαι σε νιρβάνα ξεκίνησα να 
γράφω αυτό το άρθρο για 
το Αζέρικο GP που μοιάζει 
περισσότερο με ταινία του 
Σπιλμπεργκ παρά με πραγμα-
τικό αγώνα f1. Αλλά ας αρχί-
σουμε με τη σωστή χρονολο-
γική σειρά.

FreePractice1

Βαρύ ξεκίνημα για τηνFerrari καθώς
οΣεμπτερμάτισεστην10ηθέσηκαι τον
Κίμιστην15ηκαθώςείχεκαικάποιαθέ-
ματααξιοπιστίας,μετιςMercedes&Red
Bull να είναι στιςπρώτες θέσεις και τον
Perez να είναι στην 3η θέση και δείχνει
τηνδυναμικήτηςForceIndia.

FreePractice2
Ricciardo &Red Bull στην 1η θέση

και φυσικά οι γνωστές κακές γλώσσες
βγήκανε και αρχίσανε να μιλάνε και να
λένεότιηFerrariείναιπίσωαλλάμετον
Κίμιναέρχεται2οςγιαναεπαναφέρειτις
ισορροπίες, με τονΣεμπ εκτός δεκάδας
μεν αλλάμε τρομακτικά γρήγορορυθμό

αγώναδε....

FreePractice3
Επαναφορά της τάξης με τον αντα-

γωνισμό να τρομάζει και τηνFerrari του
Σεμπ να είναι έτοιμοι να κάνουν το 3/3
σε κατατακτήριες και τονάμεσοανταγω-
νισμό τους (Hamilton) να είναι +0,361
πίσω.

Qualifying
Tosessionόπουτρέχουνόλοικαιστο

τέλοςπαίρνει την pole η Ferrari με τον
Σεμπνακάνειτο3/3μεένακαταπληκτικό
γύρο. Βέβαια οφείλεται και στο λάθος
στηντελευταίαστροφήτουΚίμικαθώςή-

τανπερίπου0,243πιογρήγοροςαπότον
Σεμπκαιτονέφερετελικάστην6ηθέση.
Hamilton2ος,Bottas 3ος, 4οςRicciardo
&Verstappen5ος.

Race
ΕκκίνησηιδανικήτουΣεμπκαθώςέχει

κρατήσει άνετα τονHamilton πίσω του
και όλα βαίνουν καλώς. Ο Κιμι έδωσε
μάχημετονOconκαιείχανμιαεπαφήη
οποία τον έστειλε στον τοίχο της αφιλό-
ξενηςπίσταςτουΜπακούκαιτονΚίμινα
μπαίνεισταπιτκαιναπέφτειστην12θέ-
σηκαιτοsafetycarνακάνεινωρίςνωρίς
τηνεμφάνισητου.

ΣτηνεπανεκκίνησητουαγώναοΣεμπ
κρατάάνετατηνπρωτοπορίατουαγώνα
με τονHamilton ναμηνμπορεί να κάνει
τίποτακαιμετιςRedBullναπαίζουνσυ-
γκρουόμενα.

Στον 9ο γύρο, οSainzπέρασεστην
4ηθέση,μετονHulkenbergναανεβαίνει
στην6η,ενώκοντάτουςήτανοStrollσην
8ηθέση.ΟGaslyέχανετημιαθεσημετά
την άλλη και είχε πέσει στην 11η, ενώ
οRaikkonen ήταν στηπρώτη 10άδα.Ο
Hulkenbergπέρασεκι εκείνοςμεαρκετά
μεγάλη άνεση τον Verstappn, o οποίος
είχα κάποιοπρόβλημαμε την μπαταρία
του και είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο
τρενάκι πίσω του.Έτσι, οι δύοRenault
ανέβηκανστιςθέσεις4και5.

Όμως ταπράγματα δεν εξελίχθηκαν
ιδανικά για τηνRenault. OHulkenberg
στηστροφή4του12ουγύρουςέχασετο
πίσωμέρος και χτύπησεστον τοίχο και
έβαλετέλοςστοναγώνατου.

Στη συνέχεια ο Ricciardo επιτέθηκε
στονVerstappen, με τους δύο να έχουν
επαφήστηστροφή1,μετονΟλλανδόνα
κρατάμενύχιακαιμεδόντιατηθέσητου.
Πίσωτουςακριβώς,οLeclercείχεπερά-
σειτονStrollγιατην7ηθέση.

Μπροστά, οι Vettel και Bottas δεν έ-
δειχναν διάθεση να μπουν στα pit για
αλλαγήελαστικώνκαιείχαμεφτάσειστον
30ο γύρο.ΟΦινλανδός άρχισε να μει-
ώνει τηδιαφορά,ηοποία είχεπέσειστα
9.4s από τα 13 που ήταν νωρίτερα.Ο
Raikkonen την ίδια στιγμή, είχε στρογ-
γυλοκαθίσειστν6ηθέση και δεν έδειχνε
διάθεσηναπιέσειγιακάτικαλύτερο.

Καιεκείπουπιστεύαμεότιείχαμεστο
τσεπάκιμαςμιαεύκοληνίκη,όνταςστην
2ηθέσημετονBottasστηνπρώτηαλλά
να χρωστάπιτ στοπ, έρχεται στον 40ο
γύροαυτό το κακομαθημένοπαιδάκι της
RedBull να ισοπεδώσει πάλι ένα αγώ-
να.Θύμα του αυτή τη φορά ο teamate
τουκαθώςάλλαξε2φορέςγραμμήκαιο
Ricciardo δενπρόλαβε ναφρενάρει και
ναπέφτειπάνω του βγάζοντας τους και
τους 2 εκτός αγώνα.Φυσικά προκάλε-
σε ξανά την είσοδο τουSCμεόλους να
μπαίνουνσταπιτγιαναβάλουντηνultra
soft.Φυσικά δεν έλειπε και ο δαίμονας
τηςHaasμετονGrosjeanστηνπροσπά-
θεια να κρατήσει την θερμοκρασία των
ελαστικών τουναχτυπάμόνος τουστον
τοίχο.Αυτόπαρέτεινε το γυρολόγιο του

SC και στην επανεκκίνηση του αγώνα
ναμένουνμόνο4γύροι!οΣεμπρίσκαρε
και όρμηξε σταφρένα της 1ηςστροφής
και περνά τονBottas αλλά βγήκε εκτός
πίσταςκαινατονπερνούνHamilton,Κιμι
&Perez.ΣτονεπόμενογύροοBottasπά-
τησε 1 θραύσμα και έσκασε το ελαστικό
του εγκαταλείποντας και αυτό έφερε μια
ανέλπιστηκαι τυχερήνίκησταχέρια του
Hamilton μαζί και την πρωτοπορία στο
πρωτάθλημα των οδηγών με τον Σεμπ
τελικάνατερματίζειστην4ηθέσημετον
Κιμι να ανεβαίνει στο βάθρο σώζοντας
τηνπαρτίδαγιατηνομάδαςμαςκαιστέλ-
νονταςτην1ηστουςκατασκευαστές.

Μεόλααυτάπουσυνέβησαντοναγώνα
(καιτηνπαρότρυνσητουφίλουμουΠάνου)
θέλωνακάνωμιαειδικήμνείαγιατονοδη-
γόπουπιστεύωόσοκανένα τονCharles
Leclercκαιφυσικάτηνομάδατου,τηνAlfa
Romeo.Πήρετουςπρώτουςτουβαθμούς
στην f1 τερματίζονταςστην 6η! θέση και
φυσικάπήρεδικαιωματικάτοντίτλοτουο-
δηγούτηςημέρας.Τομέλλοντουανήκεικαι
μιαθέσηστοκοκπιττηςScuderiaθαείναι
τουανήκειταεπόμεναχρόνια.

Από ότι φαίνεται πλέον η τεχνική ο-
μάδατηςAlfaRomeoέχειαρχίσειναλει-
τουργεί σωστά και η προσπάθεια αυτή
να αποδίδει καρπούς. Για μένα μοναδι-
κήπαραφωνία οEricssonπου θέλω να
πιστεύωότι είναι η τελευταία του σεζόν
στηνομάδα.

ΥΓ.Άλλοςέναςαγώναςπουήτανστα
μέτρα της Ferrari, χάθηκε μέσα από τα
χέρια της με την λάθος διαχείριση της
στρατηγικήςαπόταpitwallκαθώςανδεν
συνέβαινανόλααυτάμεταSCλογικάθα
κέρδιζεοBottas.

ΥΓ1.Σεμπ.Ανκαιμ’αρέσει ναρισκά-
ρει ο οδηγόςστηνπροκειμένηπερίπτω-
ση έκανε λάθος.Αρχίζει να θυμίζει τον
περυσινό νευρικό και ανυπόμονο Σεμπ
τωντελευταίωναγώνωνπουτουστοίχη-
σαντοπρωτάθλημα.Ελπίζωναμπορέσει
να κάνει ότι και πέρυσι οHamilton.Να
δείξειωριμότητα.

ΥΓ2. Κίμι. Γρήγορος όλο το τριήμερο
αλλάαδιάφοροςστοναγώναδεν έδωσε
μάχες αλλά κέρδισε μια ανέλπιστη 2η
θέσηπουέφερετηνFerrari1ηστοπρω-
τάθληματωνκατασκευαστών.

ΥΓ3. Τα έλεγα και στοπροηγούμενο
άρθρογιατηνσυγκεκριμένηπίσταότιδεν
έχει λόγο ύπαρξηςστο καλεντάρι.Τα α-
πομεινάριατουμπάρμπαΜπέρνιπρέπει
ναφεύγουνανκαιγιατηνF1ταχρήματα
τωνΑζέρωνείναιπολλά.....

ΥΓ4.ΕπόμενοςαγώναςστηνΒαρκε-
λώνηστις 12Μαΐου όπου το χειμώνα η
Ferrari στις δοκιμές έκανερεκόρπίστας.
Η νίκη και το 1-2 είναι επιβεβλημένα για
τηνScuderia.

ΚαλόΜήνα,ειςτοεπανειδείν.....
ΤζιώναςΑν.Ιωάννης

Πραγματογνώμονας–Τεχνικός
ΣύμβουλοςΑτυχημάτων

ΚριτήςΑγώνωνΑυτοκινήτου
Ο.Μ.Α.Ε.-F.I.A.

MotorsportBlogger

Στο πλαίσιο εορτασμού της Αγίας Ειρή-
νης, Πολιούχου της Δημοτικής Ενότητας 
Ειρηνούπολης, ο Δήμος Ηρωικής Πόλης 

Νάουσας, διοργανώνει τον αγώνα δρόμου 
«1ος Δρόμος Ειρήνης» απόστασης 1.000 και 
5.000μ. με συμβολικό χαρακτήρα και ελεύθε-
ρη συμμετοχή από αθλητές και μη.

Ο αγώνας πραγματοποιείται με τη
συνεργασία των Πολιτιστικών Συλλό-
γων: «Άγιος Χριστόφορος» Πολυπλα-
τάνου, ΕύξεινοςΛέσχηΑγγελοχωρίου,
Σύλλογος «ΠοντιακάΝιάτα» Ζερβοχω-
ρίου, ΣύλλογοςΚάμπουΑγγελοχωρίου,
ΦιλαρμονικήΕιρηνούπολης.

Οαγώναςθαδιεξαχθεί τηνΚυριακή
6Μαΐου 2018 με εκκίνηση στις 10:30
π.μ.στηνπλατείατουΑγγελοχωρίουκαι
περιλαμβάνει παιδική διαδρομή, από-
στασης1.000μ.καιτημεγάληδιαδρομή,
απόστασης 5.000μ., η οποία διέρχεται
απόαξιοθέατα και κεντρικάσημεία της
περιοχής, προσελκύοντας το ενδιαφέ-
ρον κατοίκων και επισκεπτώνπου επι-
θυμούννασυμμετέχουνστοναγώνα.

Σεόλουςτουςσυμμετέχοντεςτηςθα
δοθούνδιπλώματα και μετάλλιασυμμε-
τοχής,ενώστουςνικητέςκατηγοριώνκαι
γενικής κατάταξης θα δοθούν μετάλλια
καιέπαθλα.

Οιδηλώσειςσυμμετοχήςστοναγώνα
θαγίνονταιωςεξής:

1. Στην παιδική διαδρομή (μαθη-
τές-μαθήτριες) μέχρι τηνΠαρασκευή 4
Μαΐου2018.

2. Στην μεγάλη διαδρομή (5.000μ.)
μέχριτηνΠαρασκευή4Μαΐου2018.

Οι συμμετοχές στον αγώνα των
5.000μ. υποβάλλονται μόνοηλεκτρονι-
κά από τηνΠέμπτη 26Απριλίου 2018,
μέσω της ειδικής φόρμας συμμετο-

χής στην ιστοσελίδα τουΔήμουΝάουσαςwww.naoussa.gr/
application/formακολουθώνταςτοσχετικόεικονίδιο.

Οι δηλώσειςσυμμετοχήςθαπρέπει να είναιπλήρωςσυ-
μπληρωμέναμεταστοιχείατωνσυμμετεχόντων.Ηαναλυτική
προκήρυξη τουαγώναθα είναι αναρτημένηστην ιστοσελίδα
τουΔήμουΝάουσας.

Πληροφορίες:Τ.Κ.Αγγελοχωρίου τηλ.: 23323 50631 και
ΓραφείοΠολιτισμού&Αθλητισμού,Tηλ.2332350360-50338,
e-mail:culture@naoussa.gr.

Αγώνας δρόμου
και στην Ειρηνούπολη «1ος Δρόμος 

Ειρήνης» την Κυριακή 6 Μαίου



Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προ-
γράμματος Κινηματογραφική Λέσχη 
«Αυλαία και Πάμε» την Παρασκευή 27 
Απριλίου 2018 οι μαθητές και οι μαθήτρι-
ες του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου-Λυκείου Βέροιας πραγματο-
ποίησαν ακόμη μία συνέντευξη με τον 
γνωστό ηθοποιό κ. Γιάννη Τσιμιτσέλη.  Το 
πρόγραμμα υλοποιείται υπό την καθο-
δήγηση των εκπαιδευτικών: Λαφάρα Αν-
θίας, Μάκου Ιφιγένειας, Παπαγεωργίου 
Ελένης και Σπυροπούλου Μαρίας. Κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης μέσω τηλε-
διάσκεψης οι μαθητές, απόλυτα εξοικει-
ωμένοι με την γνώριμη πλέον γι’ αυτούς, 
αλλά πάντα μοναδική εμπειρία που τους 
παρέχει κάθε συνέντευξη, είχαν το χρόνο 
να θέσουν ερωτήματα για το επάγγελμα 
του ηθοποιού και για το χώρο της τηλεό-
ρασης και του κινηματογράφου.

 Ο γνωστός ηθοποιός πρό-
θυμος, ευγενικός και χαμογελαστός, α-
πάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των μα-
θητών και των μαθητριών, ενώ δήλωσε 
ότι ήταν γι’ αυτόν κάτι πρωτότυπο αλλά 
ταυτόχρονα και τόσο ενδιαφέρον να βρί-
σκεται στο στούντιο και στο διάλειμμα να 
παραχωρεί συνέντευξη στους μικρούς 
και τις μικρές δημοσιογράφους.
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Εθελοντική δράση καθαρισμού στο πλαίσιο 
της εκστρατείας Plastic Free Greece

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας 
συμμετέχοντας στην εκστρατεία Plastic Free 
Greece, που αφορά τον περιορισμό της χρή-
σης πλαστικών (πλαστικές σακούλες, καλα-
μάκια κ.τ.λ.), πραγματοποίησε καθαρισμό της 
περιοχής γύρω από τον Μακεδονικό Τάφο των 
Αθλητών. Ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώ-
ρος είναι ένας λαξευτός θαλαμωτός τάφος που 
βρίσκεται στη περιοχή Ρουντίνα Κοπανού. Μέ-
χρι πρόσφατα, ο χώρος γύρω από το μνημείο 
λειτουργούσε ως ανεξέλεγκτος σκουπιδότοπος, 
οπότε με τη συγκεκριμένη εθελοντική δράση 
θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες 
της περιοχής για την ορθή διαχείριση των α-
πορριμμάτων.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του σχολείου 
στην εκστρατεία Plastic Free Greece, αφιερώ-
θηκε μία ημέρα του ωρολογίου προγράμματος 
στη διερεύνηση του ζητήματος της χρήσης των 
πλαστικών μέσω προβολής σχετικών ντοκιμα-
ντέρ και μελέτης έντυπου υλικού που προμη-
θευτήκαμε από τους υπεύθυνους του προγράμ-
ματος.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον 
κ. Χατζηιωαννίδη Αλέκο, αρχαιολόγο της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, τον κ. Καρανά-
τσιο Θεόδωρο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος 
και Καθαριότητας και τον κ. Δάγγα Στέλιο, Α-
ντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 
Νάουσας, για την πολύτιμη βοήθειά τους στη 
συγκεκριμένη δράση.

Με τον διωγμό στην Ψυχή»
Εκδήλωση για την γενοκτονία των Ελλήνων 

του Πόντου από την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας
H Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας Δ. Νάουσας έχοντας στα  τρία χρόνια λειτουργίας της, μια έντονη πολιτιστική, θρησκευτική 

και κοινωνική δραστηριότητα, έχει δρομολογήσει έναν ετήσιο προγραμματισμό εκδηλώσεων, και μεταξύ αυτών, την  εκδήλω-
ση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με τίτλο «Με τον διωγμό στην Ψυχή», την Τετάρτη 23 Μαΐου στις 12:00 το 
μεσημέρι στο δημοτικό θέατρο Νάουσας.

 Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν:
 Ο Θεοδόσης Κυριακίδης Διδάκτορας Ιστορίας, επιστημονικός συνεργάτης Έδρας Ποντιακών Σπουδών & καθηγητής Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νικης. 
Ο Κουτσουπιάς Φώτης συγγραφέας & Διδάκτορας Νεοελληνικής Ιστορίας(πρώην σχολικός σύμβουλος)
 Η Σοφία Αμπερίδου Ζωγράφος –Αγιογράφος 
Στον συντονισμό –παρουσίαση της εκδήλωσης θα είναι ο δημοσιογράφος Πεταλίδης Χριστόφορος.
 Το μουσικό κομμάτι θα καλύψει το τμήμα λύρας και χορωδίας της Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας.
 Η εκδήλωση αυτή έχει καθαρά ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα του 

νομού μας.

Τη Δευτέρα 7 Μαΐου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

«Ναι μπορώ», ένα μάθημα για 
το πώς πετυχαίνεις στη ζωή 

από τον Στέφανο Ξενάκη
Τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, στις 5.30 το από-

γευμα ο  Στέφανος Ξενάκης θα μιλήσει με τίτλο 
«Πως πετυχαίνεις» στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας.

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο «Ναι μπο-
ρώ» και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροι-
ας (Έλλης 8)

Το ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ είναι ένα μάθημα αξιών. Θα 
ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και θα μεγαλώνει 
μαζί με τα παιδιά. Αφορά στην τέχνη της ζωής. 
Γιατί η ζωή έχει τη δική της τέχνη. Το ΝΑΙ ΜΠΟ-
ΡΩ είναι μια νέα πρακτική φιλοσοφία ζωής.

Πολλοί συνάνθρωποί μας δε ζουν αυτό που 
λαχταράνε. Σκορπάνε τη ζωή. Άλλοι είναι θυμωμένοι κι άλλοι ακινητοποιημένοι. Βλέ-
πουν τα προβλήματα κι όχι τις λύσεις. Τους επιλέγει η ζωή αντί να την επιλέγουν.

Οφείλουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Τους οφείλουμε τις βασικές δεξι-
ότητες κι αξίες της ζωής, καθώς και τα εργαλεία για να την πάνε μπροστά.

Για να πιστέψουν από νωρίς στον εαυτό τους. Για να πατήσουν γερά στα πόδια 
τους. Για να πουν με σιγουριά τα δικά τους ΝΑΙ και ΟΧΙ. Για να κοιτάνε τον εαυτό 
τους στον καθρέφτη και να του χαμογελάνε. Για να τολμήσουν να κάνουν τα δικά 
τους λάθη. Για να τολμήσουν την ευτυχία. Για  να μάθουν ότι εκείνα ορίζουν τη ζωή 
τους. Για ν’ αποδεχτούν τον εαυτό σου και να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να τον 
αλλάξουν. Μόνο να τον εξελίξουν.

Το ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ είναι ένα παιχνίδι αυτογνωσίας. Θα πραγματοποιείται με ιστορίες. 
Κάθε μάθημα θα είναι και μια ιστορία με πολύτιμα μαθήματα ζωής. Θα υπάρξουν 
10άδες τέτοιες ιστορίες.

Το ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ φιλοδοξεί να μπει σε όλα τα σχολεία της χώρας μας. Ιδιωτικά και 
Δημόσια.

Ο κ.Στέφανος Ξενάκης, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Σχολή 
Οικονομικών κι Εμπορικών επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο) και MBA στο 
Manchester Business School. Εργάστηκε με επιτυχία ως στέλεχος κι επιχειρηματίας 
στο χώρο της διαφήμισης από το 1993 έως το 2015. Έκτοτε ασχολείται με το πάθος 
του, την αυτοβελτίωση και την προσωπική εξέλιξη τις οποίες υπηρετεί παθιασμένα 
με τα κείμενα και τις ομιλίες του. Το πρώτο βιβλίο του κυκλοφορεί μέσα στον Μάιο 
του 2018. Αυτή την εποχή εργάζεται εντατικά για το όνειρό του το μάθημα ΝΑΙ ΜΠΟ-
ΡΩ, ένα μάθημα αξιών κι αυτογνωσίας, το οποίο φιλοδοξεί να μπει σε όλα τα σχολεία 
της Ελλάδας από την πρώτη κιόλας δημοτικού. Το ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ έχει ήδη ξεκινήσει 
να διδάσκεται ερευνητικά σε αρκετά σχολεία της ελληνικής περιφέρειας. Περήφανος 
πατέρας 2 κοριτσιών ηλικίας 6 και 9 ετών.

4 & 7 Μαΐου 
Στα Κουδούνια Φιλίας 

τα «Παιδιά της Άνοιξης»
-θα κρεμαστούν σε διάφορα σημεία στην 

πόλη της Αλεξάνδρειας και της Βέροιας
Τα Φιλαράκια Ελλάδας 

– Best Buddies Greece για 
2η συνεχή χρονιά διοργα-
νώνουν τη μεγαλύτερη εκ-
στρατεία φιλίας που έχει 
πραγματοποιηθεί ποτέ στην 
Ελλάδα! «Κουδούνια Φιλίας 
– Best Buddies Friendship 
Bells 2018». Φέτος συμμε-
τέχουμε και «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης» μαζί τους και κα-
λούμε όλους εσάς να μας 
ακολουθήσετε και να συμ-
μετέχετε μαζί μας στην ό-
μορφη αυτή γιορτή. Το παραγωγικό εργαστήρι κοσμήματος του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παι-
διά της Άνοιξης» σε συνεργασία με τα Φιλαράκια Ελλάδας – Best Buddies Greece 
δημιούργησαν & κατασκεύασαν τα πιο όμορφα & πολύχρωμα κουδούνια αγάπης & 
ισότητας! 

Τα «Κουδούνια Φιλίας», είναι μία ιδέα που γεννήθηκε από τα Φιλαράκια Ελλάδας 
–  Best Buddies Greece, προκειμένου να επικοινωνήσουν το μήνυμα της φιλίας, της 
ισότητας, της αποδοχής και της ένταξης των ατόμων με νοητική υστέρηση ή/και άλ-
λες αναπτυξιακές δυσκολίες. 

Στις 4 & 7 Μαΐου, το μήνυμα «Η Φιλία είναι Δώρο» θα διαδοθεί μέσω της εκ-
στρατείας, όπου τα κουδουνάκια θα κρεμαστούν σε διάφορα σημεία στην πόλη της 
Αλεξάνδρειας και της Βέροιας. Ψάξε – Βρες! Τα Κουδούνια Φιλίας, είναι στη διάθεση 
όποιου τα βρίσκει, προτρέποντάς τον να ανεβάσει φωτογραφία του κουδουνιού στα 
social media με hashtags #LetsBeFriends #BestBuddiesGreece.

Συνέντευξη του Γιάννη Τσιμιτσέλη στους μαθητές του 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Βέροιας
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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

Ευχαριστήριο
ΟΙ τρόφιμοι και οι συνεργάτες τηςΤράπεζαςΑγά-

πης-Συσσιτίου της Ιεράς μαςΜητροπόλεως ευχαρι-
στούντουςκάτωθιγιατηνπροσφοράτηςαγάπηςτους.

Ανώνυμο κύριο γιαπροσφοράπλήρους γεύματος
υπέρυγείας

Ανώνυμοκύριογιαπροσφορά30ευρώυπέρυγείας
Ανώνυμο κύριο γιαπροσφορά1000 ευρώ εις μνή-

μηντηςμητέραςτου
Ανώνυμη κυρία γιαπροσφοράπλήρους γεύματος

υπέρυγείας
Ανώνυμηκυρίαγιαπροσφορά50 ευρώειςμνήμην

τουσυζύγουτης
Ανώνυμηκυρίαγιαπροσφοράτροφίμωνυπέρπρο-

σφιλώνψυχών
Ανώνυμηοικογένειαγιαπροσφορά20ευρώειςμνή-

μηνσυζύγου
Ανώνυμη οικογένεια γιαπροσφορά 30 ευρώυπέρ

προσφιλώνψυχών
Ανώνυμηοικογένεια γιαπροσφορά τροφίμωνυπέρ

προσφιλώνψυχών
Ανώνυμηοικογένειαγιαπροσφοράπλήρουςγεύμα-

τοςυπέρπροσφιλώνψυχών
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 150 ευρώ εις

μνήμηντωνγονέωντης
Ανώνυμηοικογένεια γιαπροσφορά τροφίμωνυπέρ

υγείας
Ανώνυμηοικογένειαγιαπροσφορά300ευρώυπέρ

προσφιλώνψυχών
Την κ.Ε.Φ. γιαπροσφορά50 ευρώυπέρπροσφι-

λώνψυχών
Τηνκ.Α.Χ.γιαπροσφοράτροφίμωνυπέρυγείας
Τον κ.Α.Κ. γιαπροσφορά τροφίμωνυπέρπροσφι-

λώνψυχών
Τονκ.Δ.Μ.γιαπροσφορά150ευρώυπέρπροσφι-

λώνψυχών
Τηνκ.Χ.Σ.γιαπροσφορά100ευρώειςμνήμηντου

συζύγουτηςΣπύρου
Τονκ.Θ.Θ.γιαπροσφορά100ευρώειςμνήμηντων

γονέωντου
Τον κ. Ιωάννη Εμμ. Βλαχογιάννη, για προσφορά

τριώνπλήρων γευμάτων εις μνήμην της μητέρας του
ΜαρίαςΕμμ.Βλαχογιάννη,κοιμηθείσης28-4-1968,του
πατρός τουΕμμανουήλ Ιω.Βλαχογιάννη, κοιμηθέντος
30-9-1993καιτηςσυζύγουτουΕλένηςΝικ.Μπίλη,κοι-
μηθείσης29-3-2002.

ΕκτηςΙεράςΜητροπόλεωςΒεροίας

Με αφορμή  την προκήρυξη 
των 5.066 θέσεων για αντι-
πυρική προστασία από τη 

δασική υπηρεσία σημειώνουμε οτι:

1. Οι εποχικές προσλήψεις προσωπι-
κού για την αντιπυρικήπροστασία είναι α-
ποσπασματικές και δεν μπορούν να αντι-
μετωπίσουν την απαραίτητη και αναγκαία
ολοκληρωμένη αντιπυρικήπροστασία,που
προϋποθέτει τη ριζική αλλαγή της δασικής
πολιτικής,μεκύριοβάροςστηδιαχείρισηκαι
ολοκληρωμένηπροστασία τωνδασικώνοι-
κοσυστημάτωνκιεκείενταγμένηςτηςενιαίας
αντιπυρικής προστασίας με κύριο βάρος
στην πρόληψη και την διαφορετική οργά-
νωση των επίγειων δυνάμεων, απόφορέα
πουναγνωρίζειτοαντικείμενοτωνδασικών
πυρκαγιών που αποτελεί αντικείμενο της
επιστημονικήςδιαχείρισηςτωνδασών.

2.Τοενδιαφέρονγιατηναντιπυρικήπρο-
στασία είναιυποκριτικό, γιατί εκτός τωνάλ-
λων, δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα
κονδύλιακιόχι το0,035%τουπροϋπολογι-
σμού, για τηνολοκληρωμένηδιαχείριση και
προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων
υποδομών, μέσωνκαι ανθρώπινουδυναμι-
κούστιςαποδυναμωμένεςκαιαπαξιωμένες
δασικέςυπηρεσίες.

3.Ηκατάστασηοδηγείσεγλαφυρές,αλ-
λά μπορεί και σε τραγικές καταστάσεις, ό-
πωςστηνπερίπτωσητηςαναφοράςγιαερ-
γασίες  δημιουργίας αντιπυρικών λωρίδων,
οι οποίες αποτελούν βέβαια μέσο διαχεί-
ρισης της δασικής βλάστησης στοπλαίσιο
τωνμελετώναντιπυρικήςπροστασίας,άλλα
υπάρχουν σοβαρές επιστημονικές επιφυ-

λάξεις και διαφωνίες για την αναγκαιότητα
τους, αφού οι γεωμορφολογικές συνθήκες
τωνελληνικώνεδαφώνκαικυρίωςτοφτωχό
έδαφος και οι μεγάλες κλίσεις στις αντιπυ-
ρικέςλωρίδες,συχνάοδηγούνστηναπογύ-
μνωση και παρασυρμένη των εδαφών και
αποκάλυψη του μητρικούπετρώματος.Δη-
μιουργούν έτσι μεγαλύτερο καιπιοσοβαρό
πρόβλημα.

4.Τοκριτήριοτηςκυβέρνησης,όσοκιαν
προσπαθείνατοκρύψει,είναιηεξασφάλιση
του επενδυτικούκλίματοςκαιη κερδοφορία
των επιχειρηματικών ομίλωνπου ενδιαφέ-
ρονται και περιμένουν να επενδύσουνστα
δάση. Αυτό εξυπηρετείται με την επιδίωξη
εξασφάλισης για αυτούς, “ετοίμου”, φτηνού
και ελάχιστα ειδικευμένου εποχικοίπροσω-
πικοί, με τησφραγίδα τουΑΣΕΠ,που επε-
ξεργάζεταιάλλωστεκαιστοπλαίσιοτηςνέας
“ΕθνικήςΣτρατηγικήςγιαταΔάση”.

4. Η Ελλάδα θα είναι προετοιμασμένη
για την αντιπυρικήπροστασία των δασών
ολοκληρωτικά και σεμόνιμηβάση, ότανδι-
αμορφωθούνοιπροϋποθέσειςάσκησηςάλ-
ληςδασικήςπολιτικήςμεκριτήριοτηςλαϊκές
ανάγκες και την ολοκληρωμένηπροστασία
του περιβάλλοντος κι όχι με κριτήριο την
κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων,
που αποτελεί διαχρονικά την δασικήπολι-
τική και τηνπολιτική γης όλων των κυβερ-
νήσεων.Προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση
τωνοποίωνείναιαπαραίτητηηπάλη ,ηα-
νασύνταξητουσυνδικαλιστικούκινήματος,η
ενίσχυση τωνδυνάμεωνπουαντιπαλεύουν
τονπραγματικό αντίπαλο και καταστροφέα
και των δασικών οικοσυστημάτων και της
ζωήςμας.

Δημοσιοϋπαλληλική
Ενότηταδασολόγων

Φαρμακεία
Παρασκευή 4-5-2018

13:30-17:30 ΜΑΣΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ18
23310-23132

21:00-01:00+διαν.ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από
βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-
73324

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚH  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

«Υποκριτικότοενδιαφέροντης
Κυβέρνησηςγιατηναντιπυρική

προστασία»



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιόροφηοι-
κοδομήαπό80 τ.μ.& 70
τ.μ. διαμέρισμα, με αυλή
μπροστά καιπίσω,σε τι-
μή ευκαιρίας και τα δύο
μαζί.Τηλ.:6974058284&
0041794886874.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδια-
μέρισμα 110 τ.μ. καθαρά
στη Νάουσα, Νικομη-
δείας 4 στον 2ο όροφο.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937
111143.

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. στην οδό Κεντρικής
τηςΒέροιας,δίπλαστοΕ-
πιμελητήριο,μεπατάρι30
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση
και θέση 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. στοΜακροχώρι,
άρτιο,οικοδομήσιμο,σεπο-
λύκαλήκεντρικήπεριοχή.
Πληροφορίεςστοτηλ.:6936
711661&2331026609.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο 500 τ.μ. στη Μελίκη
(πλησίον Κονάκι) .  Τι-
μή λογική. Πληρ. τηλ.:
6970862964.
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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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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δο από 400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναήόλαμαζί,στη
Ραχιά, στο κέντρο του χω-
ριού,πίσωαπό το σχολείο.
Τηλ.: 23310 20051 & 6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10
στρέμματαμεδέντρα(ροδα-
κινιές)στον5ο χρόνο,στην
περιοχήτηςΜέσης,500μέ-

τρααπότοχωριό.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΠΑΣΙΑΣ, πίσω από 4ο
Γυμνάσιο, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 47 τ.μ., ισόγειο, αυ-
τόνομη θέρμανση.Τηλ.: 6973
460587.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για θερι-

νή (και χειμερινή) σεζόν
εξοχική κατοικίαστοΣέλι
εντόςτουχωριού,μεεξαι-
ρετική θέα και αυλή, τζά-
κι, επιπλωμένη, δίχωρη
τηλ.6932493444.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματικήστέγη, δια-
μέρισμα65τ.μ.στηνοδό
Καρακωστή 7. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 23310 62166
και6977768757.

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

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστι-
νιανού11,ενοικιάζεταιδι-
αμέρισμα90τ.μ.,3οςόρ.,
αυτόνομη θέρμανση με
μπαλκόνια γύρω-γύρω,
υπέροχη θέα.Τηλ.: 6974
637671&6978644381.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μα-
γαζίστονκεντρικόδρόμο
του Πλαταμώνα 60 τ.μ.
και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή
ενοικίου 450 ευρώ.Τηλ.:
6973736714.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο ά-
τομογιαφανοποιείοστην
περιοχή της Νάουσας.
Πληρ. τηλ.: 2332021380
&6977238931.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σε ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια, γιαμερικήαπασχό-
ληση,μεγνώσηβασικών
Αγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ ΓΗ», με έδρα το
Διαβατό,ΖΗΤΑνέους για
εργασία σε ψυγεία-δια-
λογητήρια. Τηλ.: 23310
41499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες
απόσυσκευαστήριο τρο-
φίμων στο Μακροχώρι.
Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος
φαρμακοποιός για φαρ-
μακείοτουδήμουΑλεξάν-
δρειας. Επιθυμητή η ε-
μπειρίασεανάλογηθέση.
Οι άντρες των αιτήσεων
θαπρέπει να έχουνολο-
κληρώσειτιςστρατιωτικές
υποχρεώσεις.Αποστολή
βιογραφικού σημειώμα-
τος με φωτογραφία στο
e-mail: farmakeionew@
hotmail.com

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα
ή αντρόγυνασε ελληνικό ε-
στιατόριο στη Γερμανία για
εργασία στην κουζίνα. Πα-
ρέχεται διαμονή, διατροφή
και καλός μισθός, περιοχή
Φρανκφούρτης.ΜΟΝΟσο-
βαρέςπροτάσεις.Τηλ.:6982
270022κοςΠάρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικός αυτοκινήτων
γιασυνεργείοστηΒέροια.
Πληρ. τηλ.: 23310 71553
&6936905040.
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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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςμεΠΕ1,
Γ΄ καιΕ΄ κατηγορίαςδίπλωμα
έως 35 ετών για μεταφορική
εταιρίαμε διάφορα.Ώρες επι-
κοινωνίας9.00π.μ.έως13.00
μ.μ.Τηλ.:2331501442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασία ως σερβιτόρα για κα-
φενείο sport-καφέστηΒέροια
για πρωινή ή απογευματινή
εργασία.Τηλ.:6986766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ελληνίδα
για εργασία πρωινού 8ώρου
σε καφέ-ουζερί. Τηλ.: 6971
831074.

ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ ζητά
πωλητήήπωλήτριαμεδίπλω-
μαοδήγησηςγιαμόνιμηαπα-
σχόλησηστονΝομόΗμαθίας

και στους όμορους Νομούς.
Βιογραφικά: info@staboulis.
com.Τηλ.2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςμεδί-
πλωμα οδήγησης κατηγορίας
Β΄ σε κατάστημα ενοικιάσεως
αυτοκινήτων (γνώσειςπλυντη-
ρίουαυτοκινήτων)στηΖάκυνθο
για τη σεζόν 1Μαΐου έως 31
Οκτωβρίου.Τηλ.:6945704344.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμετα-
φορώνΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμεε-
μπειρίασεμεταφορική-κούριερ
για τοΝ.Ημαθίας.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.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργα-
σία καθαρισμού σπιτιών κα-
θώςφροντίδαμικρώνπαιδιών
και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984
095883.

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

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων σε 24ωρη βάση.Τηλ.:
6993678697.

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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ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονογο-
νικής οικογένειας, ζητάει εργα-
σία, γιαφύλαξηηλικιωμένωνκαι
καθαρισμό σπιτιών. Τηλέφωνο:
6999262565.

ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγιαφύλα-
ξημωρούή καθαρίστριασεσπίτι
και γραφεία. Τηλ. επικοινωνίας:
2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την φρο-
ντίδα ηλικιωμένων & καθαρισμα
σπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιδηροκατασκευή

400 τ.μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Τηλ.: 6936
168819.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε άρι-
στηκατάστασησεεκπληκτικήτιμή:
-Τραπεζαρίαμεέξι (6)καρέκλες,α-
πόξύλοοξιάς,χρώμακερασι, τιμή
260ευρώ.

-Τριθέσιοςκαιδιθέσιοςκαναπές
χώμαμωβτμή150ευρώ.

-Κρεβάτιμονόμετοστρώμα.Τι-

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

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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μήευκαιρίαςγιαόλα400ευ-
ρώ.Πληρ.τηλ.:6973777747.

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



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

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιη-
θούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρό-
γραμμα: 

• 11:00 π.μ. «100 χρόνια Ιστορίας. 
Διαμορφώνοντας το αύριο». Ημερίδα 
με τη συμμετοχή Δημάρχων και εκπρο-
σώπων Δήμων και λοιπών στελεχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημαρχείο Βέ-
ροιας) – 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 Νό-
του»: Θάνος Μικρούτσικος – Χρήστος 
Θηβαίος (Χώρος Τεχνών Δ. Βέροιας) 
– Είσοδος Ελεύθερη με Προσκλήσεις

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο Μουσι-
κοσυνθέτης κ. Θάνος Μικρούτσικος για 
τη συμβολή του στα πολιτιστικά δρώ-
μενα της πόλης μας.

Οι επετειακές εκδηλώσεις που διορ-
γανώνονται με αφορμή τη συμπλήρω-
ση 100 χρόνων από τη σύσταση του 
Δήμου Βέροιας και την τυπική ένταξή 
του στο σύστημα αυτοδιοίκησης του 

Ελληνικού Κράτους αποτελούν μια ευ-
καιρία ανασκόπησης της πορείας του 
Δήμου στη διάρκεια της εκατονταε-
τίας. 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 Κυ-
βέρνησης. 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 δι-
αμόρφωση ενός δυναμικού μέλλοντος.

* Διαδικασία παραλαβής προσκλή-
σεων για την πολιτιστική παραγω-
γή «Ταξίδι στο Σταυρό του Νότου» 
των Θ. Μικρούτσικου – Χρήστου 
Θηβαίου:

Στις 6.00μ.μ, στην είσοδο του 
θεάτρου θα δοθούν 500 δελτία 

προτεραιότητας αριθμημένα, σε όσους 
παρευρίσκονται εκεί. Μισή ώρα πριν α-
πό τη συναυλία, στις 8.00μ.μ, ανοίγουν 
οι πόρτες και το κοινό εισέρχεται στον 
χώρο του θεάτρου και κάθεται στις θέ-
σεις 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 συνει-
σφέρουν στο κοινωνικό παντοπωλείο 
του Δήμου Βέροιας με τρόφιμα μακράς 
διαρκείας (θα λειτουργεί περίπτερο συ-
γκέντρωσης των προσφερόμενων ει-
δών στο χώρο της 
συναυλίας).

Πληροφορίες
Γραφείο Δημάρ-

χου 2331350505-
506 Γραφείο Προ-
γραμματισμού ΚΕ-
ΠΑ 2331078120
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CMYK

P Ραγίζει απόψε η ζυγαριά, με 
το μπακλαβαδάκι...

P Κανονικά η δεύτερη μέρα 
του Πάσχα και η Πρωτομαγιά έπρε-
πε να γιορτάζονται μετά τις καλοκαι-
ρινές διακοπές.

P Κάναμε δίαιτα όλον τον χειμώ-
να και τα βάλαμε όλα τα κιλά σε δυο 
μέρες.

P Να τις κάνουμε κινητές εορ-
τές, να η συχάσουμε.

P Πριν γίνουμε εμείς ακούνητοι.

P Μιας και ξεκινήσαμε με θέ-
ματα διατροφής. Η εκδίκηση είναι 
ένα πιάτο που τρώγεται, έστω και 
κρύο. Οι μπάμιες δεν τρώγονται με 
τίποτα.

P Η αγάπη τις θυμήθηκε πάλι 
χθες. Τύπου: τι ΔΕΝ θα φάμε σήμερα;

P Κι έτσι το βράδυ τουλάχι-
στον φάγαμε από το τηλέφωνο.

P Σου προτείνω να παντρευτείς: 

αν βρεις καλή γυναίκα θα ευτυχήσεις, 
αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος. Είχε πει ο 
Σωκράτης.

P Τα χρόνια που δεν είχε βγει 
το ντιλίβερι.

P Και πιθανόν ούτε οι μπάμιες.

P Σε σχέση με τη σημερινή 
μας φωτογραφία. Πάντα έχω στο 
αμάξι ξηρά τροφή σε περίπτωση 
που βρεθώ πίσω από γυναίκα που 
προσπαθεί να παρκάρει.

P Για τα πολιτικά δεν θα κάνουμε 
αναφορά σήμερα. Θα περιμένουμε τον 
Αύγουστο.

P Το λες και αβάντα στην κυ-
βέρνηση.

P Το μέλλον σου εξαρτάται από 
τα όνειρά σου. Γι’ αυτό μη χασομεράς, 
τράβα για ύπνο!

P Προτείνω στους εκλογικούς 
αντιπάλους μια συμφωνία. Ας στα-
ματήσουν να λένε ψέματα για τους 
άλλους, αλλιώς εκείνοι δεν θα στα-

ματήσουμε να λέμε την αλήθεια γι’ 
αυτούς.

P Πού είναι τα καλά τα χρόνια 
που είχαμε μονές τσίχλες για να τις 
δίνει ρέστα ο περιπτεράς...

P Στα πιο δημοφιλή. Θα ήθελα 
να γνωρίσω αυτόν που εφηύρε το 
σεξ. Για να δω πάνω σε τι εργάζεται 
αυτόν τον καιρό.

P Στο σούπερ μάρκετ χθες μου 
βάλανε μαζί με τα ψώνια κατά λάθος 
γατοτροφή. Θα χτυπήσω στον γείτονα 
να ζητήσω λίγο γάτα.

P Μοναξιά υπάρχει μόνο αν 
και ο εαυτός σου δεν σε αντέχει...

P Και:

Ο κύριος και η κυρία μπαίνουν αξιο-
πρεπώς στο οδοντίατρο.

-Πόσο παίρνετε για την εξαγωγή ε-
νός δοντιού; ρωτά ο κύριος.

-Εξαρτάται, απαντά ο γιατρός. Με 
αναισθητικό 50 €. Χωρίς αναισθητικό 
30 €.

-Θέλω χωρίς αναισθητικό, λέει ο κύ-
ριος               .

-Μπράβο! φωνάζει ο οδοντογια-
τρός. Είσαστε θαρραλέος άνθρωπος.

-Ασφαλώς είμαι, λέει ο κύριος. Και 
γυρίζοντας στη γυναίκα του:

-Εμπρός, κάθισε στην πολυθρόνα 
και άνοιξε καλά το στόμα σου!

Κ.Π.

1918-2018: 100 χρόνια Δήμος Βέροιας 
PΠρόγραμμα  επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 

100 χρόνων από την ίδρυση του δήμου
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