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Σε διαδικασία αξιολόγησης 
και στήριξης υποψηφιοτήτων 

στην Περιφέρεια,
 το «Κίνημα Αλλαγής»

-Την Βέροια επισκέφθηκαν την 
Κυριακή οι Μανώλης Χριστοδουλάκη 

και Βασίλης Έξαρχος

Στις νέες 
εγκαταστάσεις 

του στην Αγ. 
Βαρβάρα θα 
κάνει σήμερα 

αγιασμό 
το Μουσικό 

Σχολείο Βέροιας
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Bελτιωμένη 
η Βέροια 

στο δεύτερο 
ημίχρονο 

κέρδισε 2-1 
τον Αλμωπό 

στην 
Αριδαία 

σε φιλικό 
παιχνίδι
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Που θα πάει…
θα «μετοικήσουν»

και οι συνταξιούχοι!
  Αυτή είναι μια ανάγνωση των λεγομένων του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην απάντησή 
του για το θέμα της περικοπής των συντάξεων. 
Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης προς τους 
θεσμούς για να πεισθούν, ώστε να μην μειωθούν 
οι συντάξεις θα είναι ότι είναι κάτι παροδικό, αφού 
πρόκειται για ανθρώπους άνω των 70 ετών, επομένως 
«λίγα τα ψωμιά τους»! Κι αν ακόμη αυτή είναι η 
φυσιολογική εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου κύριε 
πρωθυπουργέ, είναι δυνατόν με περίσσιο κυνισμό 
να ομιλείτε για τους ηλικιωμένους συνταξιούχους, 
σα να μιλάτε για υλικά προς ανακύκλωση; Για 
τους ανθρώπους που μόχθησαν και εισέφεραν για 
να σπουδάσετε και να αμείβεστε από το Ελληνικό 
Κράτος δεν μπορείτε να μιλάτε σα να είναι προϊόντα 
με κοντινή ημερομηνία λήξης. Και όχι απλώς να 
το αναφέρετε, αλλά να το προσδοκάτε, αφού εκεί 
στηρίζετε την επιχειρηματολογία σας. Αυτή είναι 
η προοδευτική αριστεροσύνη; Ανατριχιαστικός 
κυνισμός με ισχυρή δόση κοινωνικής αναλγησίας. 
Στον αντίποδα της φυγής των νέων από την Ελλάδα, 
δεν είναι η «μετοίκηση» των ηλικιωμένων για να 
γλιτώσει η κυβέρνηση από την πληρωμή των 
συντάξεων. Για τα άλλοτε περήφανα γηρατειά τώρα 
προσδοκούν να τους αδειάσουν την γωνιά…
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Ενημέρωση από την Τροχαία
Ενημερωτικάφυλλάδιακυκλοφοριακήςαγωγήςκαιοδικήςασφάλειαςσεμικρούςμαθητέςκαιγονείςκατάτηνπρο-

σέλευσητουςστασχολικάσυγκροτήματασεΗμαθία,Κιλκίς,Πέλλα,Πιερία,ΣέρρεςκαιΧαλκιδική,θαμοιράσουνσήμε-
ραΤρίτη11Σεπτεμβρίου,τοπρωί,αστυνομικοίτηςΤροχαίας.

ΣυγκεκριμέναστηΒέροιαστις08.30,στο5οΔημοτικόΣχολείοΒέροιαςθαπαραβρεθείγιαυτότοσκοπό,οΑστυ-
νομικόςΥποδιευθυντήςΑνδρέαςΚαλογερόπουλος.

Τις κεραίες μας ανοιχτές!
Παγκόσμιαημέρακατάτωναυτοκτονιών

χθεςκαιμετηναφορμήαυτήρωτήσαμετη
σχολικήψυχολόγοΕιρήνηΑναγνώστου,
γιατοθέμα.

Όπως τόνισε,«όλοι όσοι έχουμε να κά-
νουμεμεπαιδιά, αλλά κυρίωςμε εφήβους
και με νέους,πρέπει να γνωρίζουμε τι εν-
νοούμεότανλέμεαυτοκτονία.Αυτόδενέρ-
χεταιαπόμόνοτου,υπάρχουνσημάδιαμε
άλλες μορφές όπως ο αυτοτραυματισμός,
ή το κόψιμο του σώματος, το κάψιμο, τα
γρατσουνίσματα, το υπερβολικόαλκοόλ, οι
ουσίεςκλπ.Πρέπεινασκύψουμεεπάνωσ’
αυτές τις κραυγές βοήθειας τωνπαιδιών,
όπως είναι οι απόπειρες. Και κυρίως, να
έχουμετιςκεραίεςμαςανοιχτέςκαιπιολει-
τουργικές.Πρέπειναπροσέχουμε».

Τα μάτια μας δεκατέσσερα…πρόκειται
γιαταπαιδιάμας!

Δύοτροχαίαμεπαρασύρσειςαπόαυτοκίνητα
χθεςστηΒέροια

Ηεβδομάδαδενμπήκεμετο«δεξί»,
αφούχθεςείχαμεδύοτροχαίαατυχήμα-
τα.ΣυγκεκριμένατοπρωίτηςΔευτέρας
στονΠρομηθέαΒέροιας, ΙΧ αυτοκίνητο
παρέσυρε νεαρό ποδηλάτη, ο οποίος
μεταφέρθηκεμεασθενοφόρο τουΕΚΑΒ
στονοσοκομείοΒεροίας.Τοβράδυγύρω
στις 9, στην συμβολή των οδώνΘεσ-
σαλονίκης με Ξενοφώντος, στο ρεύμα
ανόδουπροςΒέροια, ΙΧαυτοκίνητοπα-
ρέσυρε ηλικιωμένη.Οι πρώτεςπληρο-
φορίες ανέφεραν ότι δεν υπήρχεσοβα-
ρόςτραυματισμός,ωστόσοηηλικιωμένη
μεταφέρθηκεμεασθενοφόρο τουΕΚΑΒ
στονοσοκομείοΒεροίας.Διπλότοκακό,
πουαπ’ότιφαίνεταιευτυχώςφθηνάτην
γλίτωσανοι εμπλεκόμενοι.Ας είναι λίγο
πιοπροσεκτικοίοδηγοίκαιπεζοί,γιανα
μηνέχουμεκάτιχειρότερο…

ΑπότονΑΚΟΥ99.6
στον“ΝέοΚόσμο”τηςΑυστραλίας

«Συμπάροικος εκπαιδεύει αφιλο-
κερδώς αστυνομικούς της Ελλάδας»
είναιοτίτλοςτουθέματοςπουδημοσι-
εύεταιστηνελληνικήδισεβδομαδιάτικη
εφημερίδα τηςΑυστραλίας«ΝέοςΚό-
σμος» και αφορά τησυνέντευξηπου
έδωσεστονΑΚΟΥ99.6στηνεκπομπή
«Λαϊκά καιΑιρετικά» (Ζ.Πατσίκας-Ν.
Βουδούρης), ο ελληνοαυστραλόςΆγ-
γελος Γιαννάκαρος, ειδικός σε θέ-
ματαασφάλειας και εκπαίδευσης των
ειδικώνδυνάμεωντηςΕΛ.ΑΣ.

Ο «Νέος Κόσμος» στο σάϊτ του,
από ταπιο γνωστά τηςΑυστραλίας,
«τσίμπησε» τη συνέντευξη από τον
βεροιώτικοΑΚΟΥ99.6καιτίμησεμετη
σειράτου,τονσυμπάροικότου.

Μια μεγάληπαρέα λοιπόν το δια-
δίκτυο,πουμηδενίζει αποστάσεις και
διαχέει σε ελάχιστο χρόνο την ενημέ-
ρωση!
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Σε Συνεταιρισμούς της Ημαθίας, 
Μητροπολίτη και Αντιπεριφερειάρχη, 
ο Λ. Αυγενάκης και κλιμάκιο της Ν.Δ.

Αγροτικούς  φορείς και συνεταιρισμούς της Ημαθίας, καθώς επίσης και τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη και τον Μη-
τροπολίτη κ. Παντελεήμονα επισκέφθηκε την Παρασκευή, κλιμάκιο της ΝΔ με επικεφαλής τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής 
της Ν.Δ. κ.Λευτέρη Αυγενάκη στο πλαίσιο της εξόρμησης του κόμματος στην Περιφέρεια, με αφορμή την ΔΕΘ και την ομιλία 
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Τον  κ.Αυγενάκη συνόδευαν, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης, , η 
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου (αποχώρησε το απόγευμα), ο Μακάριος Λαζαρίδης, σύμβουλος επικοινωνίας του 
Προέδρου της  ΝΔ, ο βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Παναγιώτης Παλπάνας, η πρόε-
δρος της Τοπικής Βέροιας, υπεύθυνη Τύπου της ΝΟΔΕ. Συρμούλα Τζήμα και τοπικά κομματικά στελέχη.

Μήνυμα του Δημάρχου 
Βέροιας για την έναρξη της 

νέας σχολικής χρονιάς
Με αφορμή την έ-

ναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς ο Δήμαρ-
χος Βέροιας, Κωνστα-
ντίνος Βοργιαζίδης, α-
ποστέλλει το παρακάτω 
μήνυμα: 

«Εύχομαι σε όλα τα 
μέλη της μαθητικής και 
εκπαιδευτικής κοινότη-
τας του Δήμου Βέροιας 
να έχουν μια καλή και 
γόνιμη σχολική χρονιά 
με υγεία, πρόοδο και 
πολλές επιτυχίες. 

Η έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς απο-

τελεί την τυπική αφετηρία μιας δύσκολης αλλά παράλληλα συναρ-
παστικής διαδρομής προς την κατάκτηση της γνώσης για χιλιάδες 
μαθητές. Μιας διαδρομής στο τέλος της οποίας οι μαθητές αναμέ-
νεται να έχουν αποκτήσει νέες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες. 

Θα ήθελα να ευχηθώ προσωπικά σε κάθε μαθήτρια και κάθε 
μαθητή καλή επιτυχία στην προσπάθεια επίτευξης των προσωπι-
κών τους στόχων. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχηθώ στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 
κάθε χρόνο αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της διδασκαλίας και 
της διαπαιδαγώγησης των μαθητών καλή δύναμη, υπομονή και 
επιμονή. 

Ο Δήμος Βέροιας, μέσω των υπηρεσιών και των Σχολικών 
Επιτροπών του, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει 
τις καλύτερες συνθήκες σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα της πε-
ριοχής προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά και φέτος η εκπαιδευτική 
διαδικασία σε κάθε γωνιά του δήμου.»

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς,
Η έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί το 

ξεκίνημα μιας νέας συναρπαστικής πορείας στον ανηφο-
ρικό δρόμο της γνώσης και της μόρφωσης. Μιας πορείας 
που, αν και γίνεται σε μια δύσκολη για τη Χώρα μας 
εποχή, είμαι βέβαιος πως με την κοινή μας προσπάθεια, 
με ψυχική δύναμη, υπομονή, επιμονή και μεθοδικότητα 

μπορεί και πρέπει να οδηγήσει στην επιτυχία όλων των εκπαιδευτικών στόχων. Και 
ο σημαντικότερος στόχος είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ανθρώπους γε-
μάτους από χαρά και αγάπη για τη γνώση. Ανθρώπους ελεύθερους, δημοκρατικούς 
και υπεύθυνους. Ανθρώπους ευαίσθητους απέναντι στον συνάνθρωπο και ανεκτι-
κούς στην κάθε είδους διαφορά. 

Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά είναι ανάγκη να μετατρέψουμε τα σχολεία μας 
από χώρους μετάδοσης γνώσεων, που συνήθως είναι, σε χώρους δημιουργίας, ελπί-
δας και προόδου, που πρέπει να είναι. Γιατί μόνο ένα τέτοιο σχολείο μπορεί να κάνει 
τον κόσμο καλύτερο, την κοινωνία πιο δίκαιη και τον άνθρωπο πιο ευτυχισμένο. 

Ας είναι αυτό το φετινό μας στοίχημα κι ας εργαστούμε όλοι μαζί για να το πετύ-
χουμε. Το οφείλουμε στη νέα γενιά και στο μέλλον της Πατρίδας μας. 

Καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη σε όλους τους μαθητές μας, στους γο-
νείς και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διονύσης Διαμαντόπουλος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρο-

νιάς , θα ήθελα να εκφράσω στις μαθήτριες , στους μαθη-
τές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τις θερμότερες 
ευχές μου για μια δημιουργική και εποικοδομητική χρονιά.

   Το Υπουργείο Παιδείας κατέβαλε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια ώστε η φετινή χρονιά να πάει ακόμα καλύτερα 
από τις προηγούμενες τόσο με την έγκαιρη στελέχωση 
των εκπαιδευτικών μονάδων με προσωπικό (19.480 
προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών), όσο και με 

την ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής και την έγκαιρη αποστολή των βιβλίων στα 
σχολεία.

   Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η Παιδεία είναι κινητήριος δύναμη για την πρόοδο 
και την ευημερία  κάθε κοινωνίας όχι μόνο  με τη μετάδοση γνώσεων αλλά  και με 
τη μεταλαμπάδευση των αξιών του πολιτισμού και του ανθρωπισμού , εύχομαι υ-
γεία και δύναμη στο ταξίδι της γνώσης που ξεκινάει αύριο.

  Καλή σχολική χρονιά!                                                                                                                                    
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ

Οι βασικοί παράγοντες της πο-
λιτικής του «Κινήματος Αλλαγής» 
παρουσιάστηκαν Κυριακή 9 Σε-
πτεμβρίου, από τον Γραμματέα 
του κόμματος, Μανώλη Χριστο-
δουλάκη και τον Διευθυντή της ΚΟ 
του ΚΙΝ.ΑΛ., Βασίλη Έξαρχο, σε 
Συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο 
της Βέροιας. Μεταξύ των άλλων, ο 
Γραμματέας του κόμματος δήλωσε 
ότι μέχρι τα τέλη του επόμενου μή-
να, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αξιολόγησης και στήριξης υποψη-
φιοτήτων σε επίπεδο Περιφέρειας, 
καθώς και σε επίπεδο Δήμων.

Ακόμη, ο Μανώλης Χριστοδου-
λάκης έκανε επίθεση στην κυβέρ-
νηση Τσίπρα, σχετικά με την ομιλία 
του στη ΔΕΘ και χαρακτήρισε το 
ΚΙΝ.ΑΛ. ως την εναλλακτική επι-
λογή με το σχέδιο «Ελλάδα» με 
μία πρόταση στήριξης των λαϊκών 
νοικοκυριών, των ανέργων και της 
κοινωνίας. 

Τέλος, ο Διευθυντής της ΚΟ, 
Βασίλης Έξαρχος, μίλησε για παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης 
όσον αφορά στα αγροτικά θέματα, τονίζοντας ότι το Κίνημα Αλλαγής 
έχει προτάσεις για τον συγκεκριμένο τομέα. Κλείνοντας, ο κ. Έξαρχος 

τόνισε: «Θα διαψεύσουμε τις δημοσκοπήσεις..».
Τα δύο στελέχη του Κινήματος Αλλαγής βρέθηκαν στη Βέροια εν 

όψει περιοδείας κλιμακίου του κόμματος στη Β. Ελλάδα, με αφορμή την 
χθεσινή ομιλία της Φώφης Γεννηματά στη ΔΕΘ.

Σε διαδικασία αξιολόγησης 
και στήριξης υποψηφιοτήτων στην 
Περιφέρεια, το «Κίνημα Αλλαγής»

-Την Βέροια επισκέφθηκαν την Κυριακή 
οι Μανώλης Χριστοδουλάκη και Βασίλης Έξαρχος



Απρόσμενοι και ανατρεπτικοί, οι αδελφοί 
Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης έρ-
χονται να μας συστήσουν την «πατρίδα» της 
δικής τους μουσικής. Την ίδια πατρίδα, που 
κατοικεί ο ήλιος, ο άνεμος και η βροχή! Μαζί 
τους η μοναδική Μελίνα Ασλανίδου!

Μια μοναδική μουσική σύμπραξη που κα-
ταργεί τα σύνορα με διαχωριστικές γραμμές 
και βάζει ενωτικές καμπύλες! Δίχως στάλα 
δισταγμού… παντρεύουν τον Θεοδωράκη με 
τον Verdi, τον Καζαντζίδη με τον Pavarotti, τη 
Μεσόγειο με τη Μαύρη θάλασσα, την κλασ-
σική με την παραδοσιακή μουσική, και την 
Μέση Ανατολή με τα Ελλάδα! …κι όλο αυτό 
από έρωτα… και όχι από προξενιό! Μια μο-
ναδική ροή ρεπερτορίου καθώς και μια εξαί-
ρετη ομάδα μουσικών πλαισιώνουν αυτήν την 
παράσταση, μια παράσταση, που πρέπει να 
είστε εκεί!

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 
9.30μ.μ. στο Θέατρο άλσους «Μελίνα Μερ-
κούρη»

Προπώληση:  10€, είσοδος  12€  
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ από τη Δευτέρα 26 Αυγού-

στου:

Vergina travel, Μητροπόλεως 47, τηλ. 
2331022200

Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 
36, τηλ. 2331024612

Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως 12, 
τηλ. 2331120327

Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, 3ος 
όροφος, τηλ: 2331078100

Συντελεστές:
Αντώνης Σαρακατσιάνος / πιάνο
Αθανάσιος Σωτηριάδης / πλήκτρα
Γεώργιος Σκηπητάρης / καβάλ, κλα-

ρίνο
Ιωάννης Πούλιος / λαούτο, κιθάρα
Χρήστος Θωμαϊδης / μπάσο
Γεώργιος Κορτσινίδης / τύμπανα
Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου / κρουστά

Ηχοληψία / Ιωάννης Ιωαννίδης (FOH), 
Κώστας Πατρίκας (stage)

Φωτισμοί / Ιωάννης Δουλγερίδης
Artwork / GRAFICBOX
Φωτογραφία / Άρης Ράμμος
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Βιβλία από την προσωπική 
συλλογή του Γιάννη Μόραλη

στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας

Τη μοναδι -
κή ευκαιρία να 
α π ο λ α ύ σ ο υ ν 
βιβλία από την 
π ρ ο σ ω π ι κ ή 
συλλογή  του 
Γιάννη Μόραλη 
θα έχουν οι α-
ναγνώστες της 
Δημόσιας Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Η Βιβλιοθήκη ευχαριστεί 
θερμά την οικογένεια του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου Γιάννη 
Μόραλη για τη σπουδαία αυτή δωρεά.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για τη Βιβλιοθήκη της Βέροιας, να 
φιλοξενεί μια τέτοια πολύτιμη συλλογή, που περιλαμβάνει 
βιβλία τέχνης αλλά και λογοτεχνικά, από την ιδιωτική, προ-
σωπική του συλλογή.

Η συλλογή ΜΟΡΑΛΗ θα αποτελέσει τμήμα του πλη-
ροφοριακού υλικού της Βιβλιοθήκης και θα είναι σύντομα 
διαθέσιμη για χρήση μόνο στους χώρους της. Ο Γιάννης 
Μόραλης υπήρξε μία από τις δημοφιλέστερες καλλιτεχνικές 
φυσιογνωμίες του ελληνικού 20ού αιώνα: πρωτοπόρος ζω-
γράφος, ταλαντούχος χαράκτης, προικισμένος σκηνογράφος 
και εξέχων ακαδημαϊκός δάσκαλος. Αναδρομική έκθεση του 
σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί στο 
Μουσείο Μπενάκη (στην Πειραιώς 138) από τις 20/9/2018 
έως τις 05/01/2019. Μέσα από ζωγραφικά έργα, σχέδια και 
χαρακτικά, γλυπτά και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, εξώφυλλα 
δίσκων και εικονογραφήσεις βιβλίων, η έκθεση επιχειρεί να 
χαρτογραφήσει την πορεία του Γιάννη Μόραλη ανά δημιουρ-
γική δεκαετία, αναδεικνύοντας άγνωστες πτυχές της ζωής και 
του έργου του. Στην οργάνωση της έκθεσης, συμπράττουν 
για πρώτη φορά το Μουσείο Μπενάκη, η Εθνική Πινακοθή-
κη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, το Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης και η Γκαλερί Ζουμπουλάκη, με τη συ-
μπαράσταση της οικογένειας του ζωγράφου.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, κατανοώντας και 
σπουδαιολογώντας την αξία αυτής της δωρεάς, θα πραγ-
ματοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2018-2019 εκπαιδευτικά 
προγράμματα εικαστικού ενδιαφέροντος για παιδιά με σκοπό 
την γνωριμία με το έργο το μεγάλου ζωγράφου.

 Από τις 10 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 
Κατάθεση αιτήσεων για ένταξη 
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Νάουσας
Ο  Δήμος Νάουσας, θα λειτουργήσει το Κοινωνικό Φροντιστήριο για τους μαθητές Λυκείου 

και Γυμνασίου το σχολικό έτος 2018 – 2019. 
 Τα βασικό κριτήριο ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι το χαμηλό οικογενειακό 

εισόδημα (7000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί). Τα απαραίτητα προ-
σκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Αστυνομική ταυτότητα μαθητού και γονέα. 
Οι κηδεμόνες των μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου του Δήμου Νάουσας που ενδιαφέ-

ρονται για την ένταξη των τέκνων τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, εφόσον η οικογένεια 
πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια ένταξης, μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 
τις 10/9 έως τις 21/9 στο Κέντρο Κοινότητας (κτ. Λόγγου Τουρπάλη). Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο: 2332029980. 

Εγγραφές στη 
χορωδία ενηλίκων 
του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων μελών στο τμήμα 
χορωδίας ενηλίκων του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ», με υπεύ-
θυνο χορωδίας τον καθηγητή μουσικής Αλέξανδρο 
Ιωσηφίδη 

Για πληροφορίες και εγγραφές στα τηλέφωνα 
2331028663, 6932330078 ή στο χώρο του συλλό-
γου (Ακροπόλεως 63 στον Προμηθέα ). Ώρες επι-
κοινωνίας: 6-9 μμ

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ ΜΑ ΠΟΙΑ ΠΑΠΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΟΥΡΓΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΝΙ-
ΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑ-
ΝΤΗΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΡΤΑ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα    (τελευταία εβδομάδα Θερι-
νών προβολών 6-12/9)

Προβολές:  κάθε μέρα στις 21.15 στην Θερινή 
αίθουσα

Σκηνοθεσία: Ζιλ Πακέ- Μπρενέρ
Σενάριο: Τζούλιαν Φέλοους, Τιμ Ρόουζ, Πράις, 

Ζιλ Πακέ-Μπρενέρ

Η ΚΑΛΟΓΡΙΑ - THE NUN
Προβολές:  κάθε μέρα στις 21.00 

Σκηνοθεσία: ΚΟΡΙΝ ΧΑΡΝΤΙ
Σενάριο: ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΑΪΣΑ ΦΑΡΜΙΓΚΑ, ΜΠΟΝΙ ΑΑ-

ΡΟΝΣ, ΤΖΟΝΑΣ ΜΠΛΟΚΕΤ, ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΙΣΟΥ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/9/18 - 12/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέ-

σχης όσοι επιθυμούν να πάρουν 
μέρος στις φετινές περιόδους ια-
ματικών λουτρών να δηλώσουν 
συμμετοχή στα γραφεία της Λέ-
σχης μας. Γ΄ περίοδος 23-30 Σε-
πτεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 
90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/9 ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΣΤΙΣ 9.30 μ.μ.
Μουσική …δίχως σύνορα! με τους 

Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ



Του Θανάση Θεοχαρόπουλου*

Το παρόν και το μέλλον μιας χώρας 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποι-
ότητα της εκπαίδευσης. Και ενώ αλλάζει 
το διεθνές περιβάλλον, στη χώρα μας η 
εκπαίδευση παραμένει ο φτωχός συγ-
γενής. Όχι τόσο λόγω των χρημάτων 
που επενδύονται, αλλά επειδή το ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει ε-
γκλωβισμένο σε δομές, προγράμματα και 
νοοτροπίες προηγούμενων δεκαετιών. 
Πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι. Αποσπα-
σματικές μεταρρυθμίσεις, συντεχνιακή 
τακτοποίηση ειδικοτήτων, αναχρονιστικά 
προγράμματα, εξεταστικοκεντρισμός και 
βαθμοθηρία, απουσία κάθε αξιολόγησης. 
Αυτή η ασυνέχεια αφορά και τη σημερινή κυβέρνηση που αναλώ-
θηκε κυρίως στην επικοινωνία αφήνοντας τα πράγματα διαρκώς 
ασαφή και μετέωρα στον εκπαιδευτικό χώρο.

Μερικά μικρά παραδείγματα.
Ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου.  Εφαρμόστηκε για λίγο, σε 

μερικά μαθήματα χωρίς να αξιολογηθεί η προσπάθεια. Δόθηκαν 
αρκετά χρήματα που πετάχτηκαν στην κυριολεξία στους κάδους 
των απορριμμάτων. Τελικά ήταν καλός θεσμός ή όχι; Κανένας δεν 
έμαθε.

Ο θεσμός της τράπεζας θεμάτων. Καταργήθηκε πριν καλά 
καλά εφαρμοστεί. Κανένας δεν θα μάθει ποτέ αν η εφαρμογή του 
θα ήταν θετική ή αρνητική.

Ο θεσμός των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Υπό 
το κράτος μιας νοσηρής αντίληψης εξισωτισμού προς τα κάτω 
οδηγούνται από την κυβέρνηση στον μαρασμό και τη διάλυση. 
Χωρίς καμιά αξιολόγηση αν θα μπορούσαν να αποτελέσουν την 
ατμομηχανή του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Δεν θα το μά-
θουμε ποτέ. 

Θέλουμε ή δεν θέλουμε μια αναβαθμισμένη τεχνική και επαγ-
γελματική εκπαίδευση, αντί αυτή να αποτελεί τον εκπαιδευτικό 
μας σκουπιδοτενεκέ;

Θα συνδέσουμε επιτέλους τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις 
ώστε οι πατέντες και οι καινοτομίες να μεταφράζονται σε εμπο-
ρεύσιμα προϊόντα, θέσεις εργασίας και παραγωγή πλούτου;

Θέλουμε μια αξιοκρατικά στελεχωμένη διοίκηση της εκπαί-
δευσης ή θα διαιωνίζουμε το βόλεμα ημετέρων με φωτογραφικές 
προκηρύξεις. Τακτική στην οποία διέπρεψε και η σημερινή κυβέρ-
νηση.

Και πολλά άλλα.
Βασικός λόγος της αποτυχίας των μεταρρυθμίσεων είναι ότι 

δεν είχαν τη συναίνεση τόσο των πολιτικών κομμάτων αλλά  ούτε 
και αυτών που θα τις εφάρμοζαν, δηλαδή των εκπαιδευτικών, 
με συνέπεια να ανατρέπονται μερικώς ή ολικώς από την επό-
μενη κυβέρνηση ή υπουργό της ίδιας κυβέρνησης και με απο-
τέλεσμα την ασυνέχεια και τη στασιμότητα.

Είναι μεγάλη η απόσταση που πρέπει να καλύψουμε και 
επείγει ο συνολικός σχεδιασμός που θα συγχρονίσει το εκπαι-
δευτικό μας σύστημα με τον αναπτυγμένο κόσμο, θα δώσει 
ώθηση στην ανάπτυξη και θα καλλιεργήσει ένα σύγχρονο 
δημοκρατικό συνεργατικό και διαπολιτισμικό πνεύμα. Και κυ-
ρίως θα μάθει σε μαθητές και φοιτητές να μαθαίνουν δια βίου, 
να αφομοιώνουν και να επεξεργάζονται κριτικά τον όγκο των 
πληροφοριών αντί να παπαγαλίζουν κονσερβαρισμένες γνώ-
σεις και ξεπερασμένα στερεότυπα. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει 

και την αναβάθμιση 
του προσωπικού, τη 
διαρκή εκπαίδευση 
των εκπαιδευτών, την 
παροχή κινήτρων και 
την αξιολόγησή τους.  
Δεν μπορεί η συζή-
τηση να περιορίζεται 
στον τρόπο εισαγω-
γής στα πανεπιστή-
μια, αν έφτασαν στην 
ώρα τους τα ξεπερα-
σμένα τις περισσότε-
ρες φορές εγχειρίδια 
και αν είναι στη θέση 
τους οι εκπαιδευτικοί. 
Τα αυτονόητα δεν α-

ποτελούν επίτευγμα.
Για άλλη μία φορά το μόνο που ενδιαφέρει τον Υπουργό Παι-

δείας είναι να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. 
Για ουσιαστική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμι-
ας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ούτε λόγος.  Μόλις πριν λίγες 
ημέρες ανακοίνωσε ένα νέο αλλά καθόλου σύγχρονο σύστημα 
πρόσβασης στα ΑΕΙ. Δεν προάγει την αριστεία και δεν διασφα-
λίζει το αδιάβλητο της επιλογής. Κρατάει όλα τα αρνητικά του 
συστήματος των Πανελληνίων και χάνεται το ουσιωδώς θετικό: το 
αδιάβλητο της επιλογής. Άλλη μία κακοποίηση της έννοιας μεταρ-
ρύθμιση σε βάρος των μαθητών και φοιτητών. Άλλη μία κακοδαι-
μονία του συστήματος: να φανεί ότι έγινε μία δήθεν μεταρρύθμιση 
χωρίς μάλιστα την υποτυπώδη συναίνεση.

Όμως για να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες κακοδαιμονίες του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσου-
με τη βασική. Επιτέλους να συνεννοηθούμε οι πολιτικές δυνάμεις 
και να συναινέσουμε σε ένα σχέδιο χωρίς διαρκείς ανατροπές 
για επικοινωνιακές σκοπιμότητες και εκλογικά οφέλη. Η εκπαί-
δευση αποτελεί δημόσιο αγαθό, πρέπει να είναι προσβάσιμη σε 
όλους, μπορεί να αμβλύνει τις ανισότητες ως βασική συνιστώσα 
ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Δεν μπορεί να είναι πεδίο 
βολής για μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Αυτή τη συνεννόηση 
θέλουμε να επιβάλλουμε απέναντι στην αδιέξοδη πόλωση που 
καλλιεργούν η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα 
το καταφέρουμε γιατί αφορά το παρόν και το μέλλον των παιδιών 
μας και της χώρας.

Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους τους μαθητές και τις 
μαθήτριες και σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, να δώσουν 
όλοι τον καλύτερο εαυτό τους παρά τις αντίξοες συνθήκες, για την 
Ελλάδα του μέλλοντός μας.

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Υπευθύνος για την 
Παιδεία του Κινήματος Αλλαγής στη Νέα Σελίδα

Στις νέες εγκαταστάσεις του 
στην Αγ. Βαρβάρα θα κάνει 

σήμερα αγιασμό 
το Μουσικό Σχολείο Βέροιας 

Το  Μ ο υ σ ι κ ό 
Σχολείο Βέροιας υ-
ποδέχεται σήμερα 
Τρίτη 11 Σεπτεμ-
βρίου, τους μαθητές 
του στις νέες εγκα-
ταστάσεις του στον 
χώρο του πρώην 
Τμήματος Μηχανι-
κών, Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης της 
Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Α.Π.Θ. στην 
Αγία Βαρβάρα σε 
ένα καταπράσινο 
φυσικό περιβάλλον.

Ο αγιασμός για 
την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς 
θα τελεστεί  στις 
10:00 π.μ. από τον 
Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας, κ. Παντε-
λεήμονα. 

Μετά τον αγια-
σμό θα διανεμη-
θούν τα σχολικά βιβλία.

Μεταφορά μαθητών- δρομολόγια
Η μεταφορά των μαθητών προς και από το Μουσικό Σχολείο Βέροιας στις 11 Σε-

πτεμβρίου 2018 θα γίνει με αστικά λεωφορεία και με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας 
(δείτε παρακάτω τον πίνακα των δρομολογίων.)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να βρίσκονται εγκαίρως στις στάσεις.
Δρομολόγιο ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1  
 9:15 π.μ.: Αναχώρηση από τον σταθμό των Αστικών Λεωφορείων Δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2    
 9:15 π.μ.: Αναχώρηση από τον σταθμό των Αστικών Λεωφορείων  
Στάσεις Στάσεις

Βενιζέλου ΔΕΗ
Μητροπόλεως Π ρ ο -

μηθέας
Ωρολόι Ωρολόι
Πιερίων Πασακιόσκι
Μουσικό Σχολείο Βέ-

ροιας Πιερίων
 Μουσικό Σχολείο Βέ-

ροιας
 Δρομολόγιο ΛΕΩΦΟ-

ΡΕΙΟΥ ΚΤΕΛ 1  
8:30 π.μ. Αναχώρηση 

από Αλεξάνδρεια Δρο-
μολόγιο ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
ΚΤΕΛ 2  

8:30 π.μ. Αναχώρηση 
από Διαβατό

 Η μεταφορά των μα-
θητών από το Μουσικό 
Σχολείο στους τόπους 
κατοικίας τους θα ξεκινή-
σει στις 12:30 μ.μ.

Περισσότερες πλη-
ροφορίες   στο  τηλ . 
2 3 3 1 0 6 5 7 8 7  ή  σ το 
m a i l @ g y m - m o u s -
veroias.ima.sch.gr
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Πρόσκληση
Ο Ομιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας σας 

προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 7.30 μ.μ. στην πισίνα 
του ξενοδοχείου «Αιγές», με ζωντανή μουσική.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Το μέλλον της παιδείας 
είναι το μέλλον της χώρας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 

-Ανώνυμη Κυρία, για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη του πατέρα της Σωτήρη.

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε 
,για οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Μαρία Χριστοδουλίδου ,για την ευγενική προσφο-
ρά ενός απογευματινού με εδέσματα καφέ και τυρόπιτες εις 
μνήμη της μητέρας της Γεωργίας Χριστοδουλίδου.

-Την κ.Άννα Πλωμαρίτη,για την ευγενική προσφορά ενός 
γεύματος ,εις μνήμη Διαμαντή Πλωμαρίτη του Κων/νου.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη ,για την ευγενική 
προσφορά 10 Kgr Ψάρια (Γαλεό) , για τις ανάγκες του Γηρο-
κομείου Βέροιας.

-Τον κ.Δημούλα Γεώργιο ,για την ευγενική προσφορά 
ξυλείας στο Γηροκομείο Βέροιας.

                             Εκ της Δ/νσεως 

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων :

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου το πρωί 
θα τελέσει Αγιασμό για την έναρξη του 
νέου σχολικού έτους στο Μουσικό Σχο-
λείο Βεροίας.

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στις 6:30 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και 
στην παράκληση του Αγίου Λουκά του 
ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον 
υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον παλαιό Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Απο-
στόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας 
επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου 
Σταυρού.

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει επί τη εορτή του Αγίου 
Συμεών Θεσσαλονίκης στον Ιερό Ναό 

Αγίου Γεωργίου Σταυρού.
Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου το 

πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δαβίδ και Αγίας Άννης στα Ριζώ-
ματα και θα υποδεχθεί την τίμια κάρα 
του Οσίου Δαβίδ.

Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή της 
Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων 
αυτής στον Τριπόταμο.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Aθανασίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, 
Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Tριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» 
στο Κομνήνιο 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ

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

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΠΕΛΕΚΑΝ» 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα,αδελφού και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓ.
ΘΩΜΑΔΑΚΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Τετραήμερη εκδρομή 
της Φιλοπτώχου Βέροιας

                                                      
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργα-

νώνει τετραήμερη εκδρομή, ( τρεις διανυκτερεύσεις) στη 
Σόφια, Μαύρη Θάλασσα: Μεσημβρία - Μπουργκάς- Αγ-
χίαλος- Σωζόπολη-Βάρνα-Αλατζά, Φιλιππούπολη, στις 
21-24 Σεπτεμβρίου 2018. Τιμή προσιτή. 

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:  2331064731, 
2331028937, 6938755785, 6946425960

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

Πανηγυρίζει  ο  Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου 
Σταυρού στο Γηροκομείο Βέροιας

Από  το Γηροκομείο Βέροιας  , ανακοινώνεται ότι την  Παρασκευή 14/9/2018 , πανη-
γυρίζει  ο  Ιερός  Ναός  Υψώσεως Τιμίου Σταυρού της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``.  Καλούμε  τους  φίλους  και  συνδρομητές  του  Γηροκομείου Βέροιας, να τιμή-
σουν με την παρουσία τους: -Την  παραμονή  της  Εορτής , Πέμπτη 13-9-2018 και ώρα 
6.30-7.30 μ.μ. στον εσπερινό και την - Παρασκευή 14-9-2018  και ώρα 7.30-10.30 π.μ. , 
στην Θεία Λειτουργία. Επίσης μετά την Θεία Λειτουργία, θα ακολουθήσει κέρασμα στον 
χώρο των εκδηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας.

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό 

Συμβούλιο  της 
Φιλοπτώχου Α-
δελφότητος Κυ-
ριών Βέροιας, 
ευχαριστεί από 
καρδιάς όλους 
και όλες που πα-
ραβρέθηκαν το 
Σάββατο 8 Σε-
πτεμβρίου 2018, 
στη θεία λειτουρ-
γία για το Γενέσι-
ον της Θεοτόκου, 
(προστάτιδα του 
σωματείου μας)  
και στήριξαν με 
τον οβολό τους, 
τον αγώνα  τους 
για την ανακού-
φιση των αναξι-
οπαθούντων της 
πόλης μας.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

10 Σεπτεμβρίου 2018 από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας 
στην Αγία Μαρίινα (Δοβρά) 
Ημαθίας η Μαρία Παπαγιαν-
νίδου σε ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

10 Σεπτεμβρίου 2018 από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ριζωμάτων η Ανθία 
Νικ. Μοτσιοπούλου σε ηλι-
κία 82 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

10 Σεπτεμβρίου2 018 από 
τον Ιερό Ναό Παναγίας Βλα-
χερνων Τετραλόφου Κοζάνης 
η Ελισάβετ Νικ. Πινίδου σε 
ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 9 

Σεπτεμβρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων 
στον Τριπόταμο Ημαθίας ο 
Θεόδωρος Τσανασίδης σε 
ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα 
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 
2018 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Γεωργίου Μακρο-
χωρίου ο Γρηγόριος 
Ανδρ. Σαχπατζίδης 
σε ηλικία 74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Βέροια, 10 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 3511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέ-

ροιας με τη με αριθμό 620/2018 απόφασή του, ενέκρινε την 
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικο-
δομικό τετράγωνο 553α της πόλης Βέροιας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για να ενημε-
ρωθούν σχετικά και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημε-
ρών από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλλουν τις τυ-
χόν ενστάσεις τους στην Υπηρεσία Δόμησης – Κτηματολογίου 
– Περιουσίας (γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου 
Βέροιας, Βικέλα 4, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
(Πληροφορίες κ. Ρακιτζής Κωνσταντίνος τηλ. 23313.50609)

Ο Αντιδήμαρχος
Δόμησης και Περιουσίας

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αριστομένης Λαζαρίδης

Αύριο βράδυ
Επαναληπτικός ψεκασμός 

στην Αγία Μαρίνα 
για την αντιμετώπιση 

των ακμαίων κουνουπιών 
Ανακοινώνεται από το Δήμο Βεροίας ότι θα πραγμα-

τοποιηθεί επαναληπτικός ψεκασμός ULV από τον ανά-
δοχο φορέα για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών 
το βράδυ της Τρίτης 11 προς Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου α-
πό ώρα 23:30 μέχρι 02:00 στην Αγία Μαρίνα του Δήμου 
Βεροίας, με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσμα-
τος (Aqua K-Othrine της Bayer).

Οι ψεκαζόμενες περιοχές θα επιτηρούνται με ευθύνη 
του ανάδοχου φορέα προκειμένου να μην κυκλοφορούν 
άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοικοι θα πρέπει να λάβουν τα εξής 
μέτρα για την προστασία τους:

- Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής 
χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.τ.λ.)

- Να μη λειτουργούν τα κλιματιστικά.
- Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία 

των ατόμων με προβλήματα υγείας.
- Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις 

ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα που χρησιμο-
ποιείται είναι τοξικό για τις μέλισσες.

Ευχαριστήριο 
του Δήμου Βέροιας

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες προς τους δημότες 
μας και όσους υποστήριξαν , τη συναυλία που πραγματο-
ποιήθηκε από το συγκρότημα «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ» στο θέα-
τρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη». Η βραδιά είχε κοινωνικό 
χαρακτήρα  γιατί είχε ως στόχο την ενίσχυση των δομών 
«Κέντρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στο στρατό-
πεδο Αρματωλού Κόκκινου», του Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας .

Σε πνεύμα βαθιάς συγκίνησης , οι δημότες του Δήμου 
Βέροιας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και πρόσφεραν είδη 
πρώτης ανάγκης και φάρμακα για να διατεθούν στις παρα-
πάνω δομές . 

Παρόλο που η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έ-
χει επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των δημοτών, 
είναι ελπιδοφόρα και συγκινητική η ευαισθησία που διακρί-
νει τους πολίτες του Δήμου μας . 

Την Πέμπτη 30 Αυγούστου πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 2η Λευκή 
Νύχτα στη  Βέροια. Οι δρόμοι της πόλης 
πλημμύρισαν από συμπολίτες μας αλλά 
και από πολλούς επισκέπτες όμορων 
δήμων που επέλεξαν να διασκεδάσουν 
και να κάνουν τις αγορές τους την πρωτε-
λευταία βραδιά του καλοκαιριού. 

Η λάμψη αυτής της Νύχτας φώτισε 
την πόλη μας και την αγορά της, την 
ανέδειξε στη θέση όπου της αξίζει. Τα 
οφέλη αυτής της επιτυχίας είναι πολ-
λά και μεγάλα, κάποια θα φανούν μα-
κροπρόθεσμα ενώ αξίζει να εστιάσουμε 
στο γεγονός της τόνωσης της τοπικής 
οικονομίας, όπου έδωσε μια ανάσα και 
ταυτοχρόνως γέμισε με έναν αέρα αισι-
οδοξίας.- Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν 
μια βαριά παρακαταθήκη για όλους εμάς 
που θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε 
να δίνουμε στην αγορά μας και στην πό-
λη μας την ευκαιρία να παρουσιάζει την 
ομορφιά και τις δυνατότητές της προ-
σελκύοντας κάθε φορά και νέους επισκέ-
πτες, οι οποίοι θα έχουν λόγους να επι-
στρέφουν και να γίνονται  πρεσβευτές  
μεταφέροντας τις καλύτερες εντυπώσεις 
και αναμνήσεις τους.

Τα μέλη του  Διοικητικού  Συμβουλίου  
του Εμπορικού Συλλόγου ευχαριστούν 
θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επι-
τυχία αυτής της βραδιάς.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ αξίζει στους 
συνδιοργανωτές που ανταποκρίθηκαν 
άμεσα στο κάλεσμά μας, στήριξαν και 
χρηματοδότησαν αυτή τη βραδιά ώστε 
να έχει την ανάλογη επιτυχία. 

Συγκεκρίμενα «Η Πρόεδρος κα Αθη-
νά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου και τα μέλη 
της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλό-
γου Βέροιας ευχαριστούν τον Πρόεδρο 
του  Επιμελητήριο Ημαθίας κ. Γεώργιο 
Μπίκα και τα μέλη του συμβουλίου, που 
χρηματοδότησαν την συγκεκριμένη συν-
διοργάνωση. Χωρίς την οικονομική τους 
βοήθεια, η έκταση και το αποτέλεσμα 
της διαφημιστικής καμπάνιας δεν θα ή-
ταν αυτού του μεγέθους. 

Επίσης η Διοίκηση του Συλλόγου ευ-
χαριστεί θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη Η-
μαθίας κ. Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη για την 
θετική απόφαση του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου Κεντρικής Μακεδονιάς να πραγ-
ματοποιηθεί Λευκή Νύχτα στη Βέροια,  
τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο 
Βοργαζίδη και τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, για την στήριξη της συνδι-
οργάνωσης , τον Πρόεδρο του Εργατικού 
Κέντρου Βέροιας κ. Δημήτρη Ταχματζί-
δη για την έγκριση παράτασης ωραρίου, 
τον Πρόεδρο των Αστικών Βέροιας κ. 
Παύλο Παυλίδη για την θετική απόφαση 
στο κλείσιμο συγκεκριμένων δρόμων, 
τους υπεύθυνους του υπαίθριου χώρου 
στάθμευησης στο παζάρι για το χαμηλό 
κόστος εισιτηρίου στους οδηγούς που 
πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους  την συ-
γκεκριμένη βραδιά και τον Πρόεδρο της  
Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων  Κε-
ντρικής και Δυτικής  Μακεδονίας κ. Γιώρ-
γο Καρανίκα, που στηρίζει και εμψυχώνει 
τις δράσεις του Συλλόγου μας. 

Ευχαριστήριο στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Ημαθίας στην Τροχαία Βέ-
ροιας και στην Δημοτική Αστυνομία 

Η Πρόεδρος κα Αθηνά Πλιάτσικα Τσι-
πουρίδου και τα μέλη της διοίκησης του 
Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας  ευχαρι-
στούν θερμά τον  Αστυνομικό Διευθυ-
ντή Ημαθίας κ. Χρήστο Σιμούλη, τον 
Διοικήτη της Τροχαίας Βέροιας κ. Ιωσήφ 
Παρούτογλου ,τον εντεταλμένο Δημοτικό 
Σύμβουλο,  υπεύθυνο της Δημοτικής Α-
στυνομίας κ. Λεωνίδα Ακριβόπουλο,  το 
προσωπικό  της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας, της  Τροχαίας και Δημοτικής 
Αστυνομίας, για τήρηση της τάξης και 
την εύρυθμη λειτουργία της  αγοράς  το 
βράδυ της Λευκής Νύχτας».

Επίσης Συγχαρητήρια αξίζουν στους ιδι-
οκτήτες και δημοσιογράφους των τοπικών 
εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης που στήριξαν και πρόβαλαν 
την διοργάνωση της Λευκής Νύχτας».  

Συγχαρητήρια σε όλους τους συ-
ναδέλφους-μέλη του Συλλόγου για τις 
πρωτοβουλίες δράσεων που πήραν 
(μουσικά happenings, events θεάματος, 
κεράσματα), καθώς επίσης και για τις 
εκπτώσεις και προσφορές που είχαν στα 
καταστήματά τους τη βραδιά αυτή, γεγο-
νός που βοήθησε και τόνωσε την τοπική 
αγορά της  Βέροιας.

Το Δ.Σ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήρια και συγχαρητήρια 
επιστολή για τη 2η Λευκή Νύχτα



Στο κατάμεστο πλακόστρωτο 
του Δημοτικού  Πάρκου Νάου-
σας έπεσετο βράδυ της Κυρια-
κής,  η αυλαία του 2ου Naoussa 
Street Festival, με πρωταγωνι-
στή τον τραγουδιστή και συν-
θέτη Νίκο Πορτοκάλογλου, ο ο-
ποίος ξεσήκωσε το κοινό με τις 
επιτυχίες του. Ο γνωστός τρα-
γουδιστής, ερμήνευσε τραγού-
δια από  το νέο του δίσκο «Ει-
σιτήριο»  συνοδευόμενος από 
την μπάντα του, τους «Ευγενείς 
Αλήτες».

Παράλληλα, στην είσοδο 
του Πάρκου έλαβε χώρα και το 
Naoussa Street Food Festival – 
Wine Edition», όπου με τη συνεργασία του Soulfood Thessaloniki, καταξιωμένοι σεφ του χώρου, αλλά και τοπικοί 
δημιουργοί παρασκεύαζαν ν επί τόπου διάφορα πιάτα, προβάλλοντας την κουλτούρα του σύγχρονου φαγητού 
δρόμου, δημιουργώντας γεύσεις εμπνευσμένες και συνδυασμένες με το ξινόμαυρο κρασί Νάουσας.

Έλλη Πολάκη 
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Η Vodafone Ελλάδας αναλαμβάνει 
την αξιοποίηση των δικτύων 

οπτικών ινών πέντε βιομηχανικών 
περιοχών της Ελλάδας

H Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει ότι προχώρησε σε 
εμπορική συμφωνία με την εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ με αντικείμενο την αξιοποίηση, εκμετάλλευση, 
διαχείριση, αναβάθμιση και συντήρηση των δικτύων οπτι-
κών ινών σε πέντε βιομηχανικές περιοχές του δικτύου της 
ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 

Η συγκεκριμένη συμφωνία θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις 
που είναι εγκατεστημένες στις βιομηχανικές περιοχές της 
Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, των Ιωαννίνων, της Κομοτηνής, 
καθώς και του Βιομηχανικού Πάρκου Καστοριάς να απολαμ-
βάνουν τις σύγχρονες λύσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Στις υπηρεσίες αυτές της Vodafone 
συγκαταλέγονται: υπηρεσίες Business Internet, διασύνδε-
σης, IPVPN, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και cloud οι 
οποίες θα διευκολύνουν τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να 
υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τις λειτουργίες τους, αλ-
λά και να ανταγωνιστούν με ίσους όρους στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά.

Η κυρία Κάτια Σταθάκη, Εμπορική Διευθύντρια εταιρικών 
πελατών της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «H συνεργασία 
της Vodafone με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. είναι ιδιαίτερα επωφελής 
για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις ΒΙ.ΠΕ. Η 
Vodafone θα προχωρήσει σε αξιοποίηση και αναβάθμιση 
των δικτύων, ενώ συγχρόνως  θα προσφέρει στις εγκατε-
στημένες επιχειρήσεις την δυνατότητα να απολαμβάνουν τις 
προηγμένες υπηρεσίες της σε ανταγωνιστικές τιμές, όντας 
ένας αξιόπιστος συνεργάτης τους. Με αυτό τον τρόπο οι 
επιχειρήσεις των περιοχών αυτών θα μπορέσουν να ενι-
σχύσουν τη θέση τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου 
δραστηριοποιούνται».

Τέχνη + ΚΟΣΜΗΜΑ: 
η δημιουργία δίνει κουράγιο

Εικόνες & ιστορίες είτε από προσωπικά μας βιώματα, είτε από εμπειρίες των μαθητριών αποτε-
λούν τον οδηγό σε αυτή την περιπέτεια του μυαλού & της καρδιάς που μετουσιώνεται σε κόσμημα.

Στα κοσμήματα της φετινής μας έκθεσης ετερόκλητα υλικά όπως ασήμι ημιπολύτιμες πέτρες, ξύ-
λο, ορείχαλκος, ύφασμα, τσιμέντο, πλαστικό συρρίκνωσης, νήματα & διάφορα κομμάτια από παλιά 
χρηστικά αντικείμενα συνδυάζονται δίνοντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Οι μαθήτριες των τμημάτων αργυροχοΐας & εικαστικού κοσμήματος της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας σας 
περιμένουν στον υπέροχο χώρο του cafe ‘εκτός χάρτη’ Papatzikou art-gallery για να απολαύσετε τις 
κοσμηματικές δημιουργίες τους.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τετάρτη 12/9 19:30 Διάρκεια έκθεσης: 12-21 Σεπτεμβρίου 2018
Ωρες λειτουργίας:18:30- 21:30
Χώρος: cafe «εκτός χάρτη» Papatzikou art-gallery,Bενιζέλου 43,Βέροια
επιμέλεια: Μάρα Κοκκίνου & οι μαθητές των τμημάτων αργυροχοΐας & εικαστικού κοσμήματος 

της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας. Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 έχουν αρχίσει. Πληροφορίες 
2331078100. 

Κατά την περίοδο 2018-2019 ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Βεργίνας «Αιγές» προτίθεται να λει-
τουργήσει τα εξής τμήματα:

1. Τμήμα εκμάθησης ποντιακών χορών: 
παιδικό 6-12 ετών και εφηβικό/ενηλίκων 13-
23 ετών. Τα μαθήματα παραδίδονται από τον 
έμπειρο χοροδιδάσκαλο Γιώργο Μητρόπουλο. 
Υπεύθυνες τμήματος: Έφη Κουσίδου και Τάνια 
Ανδρεάδου.

2. Τμήμα εκμάθησης ντόπιων χορών: 
παιδικό 6-12 ετών και εφηβικό/ενηλίκων 13-
23 ετών. Τα μαθήματα παραδίδονται από τον 
έμπειρο χοροδιδάσκαλο Ιωάννη Τσιρογιάννη. 
Υπεύθυνες τμήματος: Έφη Κουσίδου και Τάνια 
Ανδρεάδου.

3. Τμήμα μοντέρνου χορού. Τα μαθή-
ματα παραδίδονται από τη δασκάλα χορού 
Ναυσικά Στάθη. Υπεύθυνη τμήματος: Ευδοξία 
Μανωλοπούλου.

4. Τμήμα χορωδίας (μικτό) υπό την δι-
εύθυνση της γνωστής σοπράνο Ελένης Α-
ναγνώστου. Υπεύθυνος τμήματος: Ιωακείμ 
Στάθης.

5. Τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας 
(παιδικό). Τα μαθήματα παραδίδονται από τον 
Γ. Μητρόπουλο. Υπεύθυνη τμήματος: Ευδοξία 
Μανωλοπούλου.

6. Τμήμα εκμάθησης κλασικής κιθάρας 
(παιδικό). Τα μαθήματα παραδίδονται από τον 
Γ. Μητρόπουλο. Υπεύθυνη τμήματος: Ευδοξία 
Μανωλοπούλου. 

7. Τμήμα θεατρικής αγωγής : παιδικό 
6-13 ετών, «Τα Αστεράκια μας», υπό την κα-
θοδήγηση του μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Έφης Κουσίδου.

8. Τμήμα χειροτεχνίας: παιδικό 6-13 ε-

τών, υπό την καθοδήγηση του μέλους του Δ.Σ. 
του Συλλόγου Έφης Κουσίδου.

9. Τμήμα ζωγραφικής (εφόσον υπάρξει 
ενδιαφέρον). Υπεύθυνη τμήματος: Έφη Κουσί-
δου.

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κο-
ντά και να συνεργαστούμε, να χορέψουμε, να 
μάθουμε μουσική και τραγούδια, να ζήσουμε 
τη μαγεία του θεάτρου και των δημιουργικών 
εικαστικών τεχνών, να γνωρίσουμε και να δι-
ατηρήσουμε αλλά ταυτόχρονα και να μετα-
δώσουμε -μέσα από τις ποικίλες δράσεις του 
συλλόγου μας- την πλούσια πολιτιστική κλη-
ρονομιά του τόπου μας!

Η έναρξη όλων των τμημάτων θα γίνει τον 
Οκτώβριο, εκτός του τμήματος της χορωδίας 
που ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να 
απευθυνθείτε στους υπεύθυνους των τμημά-
των:

-Τμήματα εκμάθησης ποντιακών και ντό-
πιων χορών: Έφη Κουσίδου 6946684323 και 
Τάνια Ανδρεάδου 6986002017

-Τμήμα χορωδίας:  Ιωακε ίμ Στάθης 
6974656021

-Τμήματα εκμάθησης ποντιακής λύρας - 
κλασικής κιθάρας και μοντέρνου χορού: Ευδο-
ξία Μανωλοπούλου 6981769574

-Τμήματα θεατρικής αγωγής και εικαστικών 
(χειροτεχνίας-ζωγραφικής): Έφη Κουσίδου 
6946684323

Το Δ.Σ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ «ΑΙΓΕΣ»

Έναρξη Τμημάτων 
του Συλλόγου

Ξεκινούν τα σεμινάρια 
Δημιουργικής Γραφής

Ο Δήμος Νάουσας θα ξεκινήσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου τα Σεμινάρια Δημιουργικής 
Γραφής Β’ κύκλου σπουδών, με εκπαιδεύτρια την κ. Βάγια Ψευτάκη Αγγλική Φιλόλογο με MA 
στη Δημιουργική Γραφή από το Πανεπιστήμιο του Kingston και τον συγγραφέα κ. Γεώργιο 
Δάμτσιο. 

Ο κύκλος μαθημάτων θα διαρκέσει ένα μήνα, με 4 δίωρες συνεδρίες. Τα σεμινάρια θα διε-
ξάγονται στον πολυχώρο πολιτισμού Χρήστος Λαναράς αίθουσα Βέτλανς.

Στην ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονεμηθεί Βεβαίωση σπουδών. Επιπλέον θα 
δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν με το διήγημα τους στο βιβλίο που 
θα παρουσιάσουμε μετά τη λήξη των μαθημάτων. 

Έναρξη μαθημάτων στη «Μουσική Πολυφωνία»
Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής και Χορωδίας Βέροιας «Μουσική Πολυφωνία», θα ξεκινήσει τις  πρό-

βες της μικτής χορωδίας του για τη νέα μουσική χρονιά, την Τετάρτη 12/09 στις 7 το απόγευμα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972596654
Διεύθυνση Χορωδίας Μιχάλης Κολοκοτρώνης
Πιάνο – Ενορχήστρωση Ειρήνη Κουρκούλη

Αυλαία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου 
για το 2ο Naoussa Street Festival

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε συνερ-

γασία με το Κέντρο Κοινότητας συνεχίζει για 4η συνεχή χρονιά, τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, 
προκειμένου να υποστηρίξει μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου μας και να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη 
γνώση για όλους τους μαθητές .

Τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστηρίου είναι:
• το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί) και 
• η ανεργία του ενός ή και των δύο γονέων
Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του μαθητή και του κηδεμόνα, προσκομίζοντας τα εξής 

δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ένταξη στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (διατίθεται από το Κέντρο Κοινότη-

τας)
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου γονέα.
3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος , έντυπο Ε1 και  έντυπο Ε9(φορ/κού έτους 2017)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Οι μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν 

τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τη 
σχολική χρονιά 2018 – 2019, παρακαλούνται να συ-
μπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής, με υπο-
γραφή γονέα ή κηδεμόνα, δηλώνοντας παράλληλα και 
τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας 
μέχρι και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου ώστε να 
ολοκληρωθεί η δημιουργία τμημάτων με στόχο την 

Ανασύσταση 
του ΔΣ της ΕΛΜΕ 

Ημαθίας μετά 
τη συνταξιοδότηση 

Μπέκη
 
Η ΕΛΜΕ Ημαθίας ανακοινώνει ότι η σύνθεση 

του ΔΣ μετά την συνταξιοδότηση του συναδέλφου 
τους και πρώην Αντιπροέδρου του ΔΣ, Νίκου 
Μπέκη και την αντικατάσταση του από την Χαρά 
Αξούριστου ως πρώτης επιλαχούσας της παρά-
ταξης του, στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2017 έχει 
ως εξής: 

 Πρόεδρος Κακαγιάννης Θεόδωρος
 Αντιπρόεδρος Αξούριστου Χαρά
 Γενικός Γραμματέας Αστέρης Μεγακλής 
Ταμίας Γαλουζής Μιχάλης 
Οργανωτικός Γραμματέας Τζουνοπούλου Γιώτα 
Μέλος Μόσχος Αλέκος 
Μέλος Παντζαρτζίδης Τάσος 
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 Εβδομάδα Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής στη ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Η πρώτη και μεγαλύτερη Ακαδημία Ρομποτικής στο Νομό μας προ-

σκαλεί όλα τα παιδιά, από 6 έως 16 ετών, να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕ-
ΑΝ εισαγωγικά μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα Lego WeDo 2 
και Lego Mindstorms EV3.

 Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλήρες 
δίωρο μάθημα εκπαιδευτικής ρομποτικής στο οποίο θα γνωρίσουν με 
βιωματικό τρόπο τη λειτουργία των Ρομπότ. Στη συνέχεια μέσα από 
παιχνίδι με τουβλάκια Lego θα κατασκευάσουν το δικό τους ρομποτάκι 
και θα το προγραμματίσουν δίνοντας κίνηση και ζωή στη δική τους κατα-
σκευή. Ο μόνος περιορισμός θα είναι η φαντασία τους.       

Η εβδομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής θα υλοποιηθεί από 13 έως 19 
Σεπτεμβρίου, καθημερινά  σε απογευματινά τμήματα και το Σάββατο σε 
πρωινά τμήματα

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στο site www.
dictiosi.gr και στη γραμματεία της σχολής.

Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι ολιγομελή και ανάλογα με 
τις ηλικίες των παιδιών. 

Κάθε μαθητής που θα παρακολουθήσει τα δωρεάν μαθήματα θα 
κερδίσει εκπτωτικό κουπόνι 10% για την εγγραφή του στα τμήματα της 
Ακαδημίας Ρομποτικής που θα ξεκινήσουν στη σχολή μας. 

Η Ακαδημία μας διαθέτει σύγχρονους εργαστηριακούς χώρους και 
εξοπλισμό LEGO. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε ακο-
λουθούν τα περιγράμματα σπουδών της LEGO EDUCATION, παγκόσμιο 
ηγέτη στη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Επίσης ενσω-
ματώνουνε στην εκπαιδευτική διαδικασία το πρότυπο μάθησης STEM 
(Science – Technology – Engineering – Mathematics) μέσα από ευφά-
νταστα σενάρια επίλυσης προβλημάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2331022335
Ηλεκτρονική εγγραφή:
http://www.dictiosi.gr/index.php/lego-rompotics/item/122-εβδομά-

δα-εκπαιδευτικής-ρομποτικής-με-δωρεαν-μαθήματα.html

P Το μεγάλο μας πρόβλημα 
ως κράτος είναι ότι δεν έχουμε κρά-
τος...

P Γι’ αυτό και το πάσα ιξ κράτος 
του εξωτερικού βλέπει φως και μπαίνει.

P Και πάντα μας βρίσκει στο 
τραπέζι.

P Τουλάχιστον στην κατοχή κλεί-
ναμε τις λυχνίες.

P Και λυχνίας σβησθείσης, 
πάσα γυνή ομοία μεν, αλλά και δεν 
βλέπεις τη μύτη σου να φας του αλ-
λουνού τη μερίδα.

P Και παρά το ότι δεν έχουμε 
κράτος, έχουμε πολλά εν κράτει.

P Σε βαθμό να υπάρχει συνω-
στισμός. Και να καλούνται τα ματ 
για να βάλουν τάξη στο χάος.

P Το Σάββατο ο σχεδιασμός 
ήταν να μην φτάσουν οι πορείες στη 
ΧΑΝΘ. Παλιά θα ήταν να μην φτάσουν 
στα λαδάδικα.

P Εκεί βλέπετε ήταν το κέντρο 
των αποφάσεων. Μεταξύ σκατς ον 
δι ροκς και Νατάσας Θεοδωρίδου.

P Στα λαδάδικα έβγαινε ο προϋ-
πολογισμός της νέας χρονιάς. Έκαναν 
σούμα στο σημείο που η Νατάσα έλε-
γε «τράνα λοιπόν σ’ όλα μια κόκκινη 

γραμμή».

P Το δε πρόβλημα με τις κυ-
βερνήσεις είναι ότι παλιά παραλάμ-
βαναν χάος. Τα τελευταία χρόνια 
παραδίδουν.

P Το χάος βγήκε παγιανιά.

P όλοι προσπαθούμε να ζή-
σουμε εις βάρος όλων των άλλων.

P Κατά τα λοιπά, η αγάπη έσπα-
σε το μικρό της δακτυλάκι. Και τώρα 
πια δεν μαγειρεύει και με άδεια για-
τρού.

P Ο γιατρός πρότεινε να τη 
βοηθάω στο πλύσιμο των πιάτων. 
Αντιπρότεινα να τα αφήνουμε άπλυ-
τα και μόλις τελειώνουν τα καθαρά 
να τα πετάμε και να αγοράζουμε άλ-
λα.

P Τώρα κατάλαβα τι σημαίνει ότι 
ο γάμος έχει θυσίες.

P Το μικρό δακτυλάκι και μου 
ήλθε ο ουρανός σφοντύλι. Αν έσπα-
γε χέρι, να δείτε που θα γινόταν η 
δευτέρα παρουσία.

P Τώρα που το σκέφτομαι, γι’ 
αυτό δεν γίνεται ποτέ αυτή η δευτέρα 
παρουσία. Γιατί σαν τις δίαιτες ξεκινά 
από Δευτέρα.

P Διάλογος που μου ήλθε στο 
μυαλό εντελώς τυχαία:

-Έχω την εντύπωση ότι δεν με 
συμπαθείς... 

-Γιατί το λες αυτό μωρή πατσα-
βούρα;

P Την τελευταία φορά που με 

την αγάπη είχαμε μια σεξουαλική κου-
βέντα, είναι τότε που της είπα να ση-
κώσει τα πόδια. Τα σήκωσε, πήρα ένα 
πανί και τα ξανακατέβασε.

P Διότι εγώ ως άντρακλας, 
μπορεί να μην μαγειρεύω, αλλά ένα 
σφουγγαρισματάκι δεν θέλει δα και 
πολλή τεχνική.

P Και:

Μετά από 40 χρόνια γάμου το ζευ-
γάρι αποφάσισε να μιλήσει ειλικρινά ο 
ένας με τον άλλον.

–Πες μου Θανάση πόσες φορές με 
απάτησες ως τώρα;

–Τρεις φορές Τασία μου...
–Πότε και με ποιες;
–Η πρώτη ήταν με την αδερφή της 

κουμπάρας, τότε που έκανες εγχείρη-
ση στο στομάχι σου και έμεινες 15 μέ-
ρες στο νοσοκομείο. Η δεύτερη με την 
κόρη της γειτόνισσάς μας όταν έλειπες 
στην αδερφή σου στην Γερμανία για 

μία εβδομάδα. Και η τρίτη όταν αρ-
ρώστησε η μητέρα σου και πήγες στο 
χωριό για ένα μήνα, είχα γνωρίσει μια 
τηλεφωνήτρια. Τώρα είναι σειρά σου 
να μου πεις...

-Κι εγώ άντρα μου τρεις φορές σ’ α-
πάτησα. Η πρώτη ήταν όταν ήσουν στο 
Πανεπιστήμιο και είχες έναν καθηγητή 
που σʼ έκοβε στο ίδιο μάθημα συνεχώς 
για δυο χρόνια...

–Λοιπόν;
–Πώς νομίζεις ότι πέρασες το μά-

θημα;
–Η δεύτερη;
–Όταν ήσουν φαντάρος και είχες έ-

ναν λοχαγό που σε τάραζε στη φυλακή 
και στην αγγαρεία...

–Ναι;
–Πώς νομίζεις ότι απολύθηκες;
–Και η τρίτη;
–Όταν έβαλες υποψηφιότητα για 

πρόεδρος στο χωριό και μας έλειπαν 
600 ψήφοι. Αλλιώς δεν γινόσουν με 
τίποτε πρόεδρος!

Κ.Π.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την προμήθεια 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ποδηλάτων
Εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η πρόταση του Δήμου Νάουσας για την αναβάθμιση της ποι-

ότητας του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. 
Η πρόταση έχει προϋπολογισμό 110.000 ευρώ και προβλέπει την προμήθεια 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 20 ηλεκτρικών ποδηλάτων, κα-

θώς και δυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Πρόκειται για μία από τις πολλές δράσεις του εγκεκριμένου στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης του Δήμου Νάουσας, συ-

νολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει επίσης την ανάπλαση του πάρκου, την πεζοδρόμηση της πλατείας Καρατάσου, 
πεζοδρομήσεις οδών κ.ά.

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα και αυτοκίνητα έχουν ως στόχο τη γνωριμία του πολίτη με αυτά τα μέσα κίνησης και την ανάπτυξη συνείδησης 
βιώσιμων μεταφορών, ώστε στο μέλλον να γενικευτεί η χρήση τους. Θα είναι για κοινόχρηστη χρήση από δημότες ή επισκέπτες και θα μισθώ-
νονται μέσω ειδικών εφαρμογών κινητών (για τα ποδήλατα) ή μέσω Κάρτας Δημότη (για τα αυτοκίνητα). Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την 
τοποθέτηση 2 δημοτικών σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για 2 έως 4 ηλεκτρικά αυτοκίνητα η κάθε μία για την εξυπηρέτηση 
δημοτών και επισκεπτών. Όλα τα οχήματα θα φέρουν σύστημα GPS και θα παρακολουθούνται από το Σύστημα Τηλεματικής Διαχείρισης Δη-
μοτικών Οχημάτων.

ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Σειρά σημαντικών λει-

τουργικών παρεμβάσεων 
και έργων υποδομής ο-
λοκλήρωσε ο Δήμος Νά-
ουσας στη διάρκεια του 
καλοκαιριού στις σχολικές 
μονάδες της πόλης και 
των Τοπικών Κοινοτήτων, 
ενόψει της νέας σχολικής 
περιόδου. 

Πραγματοποιήθηκαν 
επισκευές, συντηρήσεις, 
βελτιώσεις, καθαρισμοί, 
πλακοστρώσεις, διαμορ-
φώσεις και κάθε είδους εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας, όπως: 

-Η επισκευή της στέγης στο Λάππειο Γυμνάσιο -Η προεργασία σε σχολικές μονάδες ενόψει έργου τοποθέτησης νέων κουφωμάτων -Η 
επισκευή της σκεπής του κλειστού γυμναστηρίου στο Λύκειο Νάουσας -Βάψιμο σχολείων στο Ζερβοχώρι, Λευκάδια, 7ο δημοτικό Νάουσας και 
Μονόσπιτα-Χαρίεσσα κ.ά.Αυτήν την εβδομάδα οι εργασίες συνεχίστηκαν εντατικά, μαζί με τη διαγράμμιση των διαβάσεων προκειμένου για 
την ασφαλέστερη μετακίνηση των μαθητών, την κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο Σπήλαιο κ.ά.
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Νικηφόρο ήταν ένα ακόμη φιλι-
κό παιχνίδι, το πιο δυνατό 
μέχρι σήμερα, για τη «Βασίλισ-

σα του βορρά». Η ομάδα του Νίκου 
Παπανώτα επικράτησε με σκορ 2-1 
του Αλμωπού στην Αριδαία, δείχνο-
ντας δύο διαφορετικά πρόσωπα σε 
κάθε ημίχρονο. Στο πρώτο μέρος οι 
παίκτες της παρουσιάστηκαν νευρικοί, 
ιδιαίτερα μετά το τέρμα που δέχθηκαν 
στο 18ο λεπτό, κάνοντας πολλά ατο-
μικά λάθη και κλείνοντας το 45λεπτο 
πίσω στο σκορ με 0-1.

Στην επανάληψηβελτίωσαναισθητά την εικόνα
τους,διόρθωσανταλάθηκαιεπανέφεραντηνηρεμία
στοπαιχνίδιτους,πετυχαίνονταςδύογρήγοραγκολ
καιφτάνονταςτελικάστηνίκημε2-1.

Το σίγουρο είναι ότι οι «κυανέρυθροι» θέλουν
ακόμηπαιχνίδια σταπόδια τους,ώστε να δέσουν
ακόμαπερισσότερο,αφούμηνξεχνάμεότιηομάδα
χτίζεταιαπότηναρχή.

ΟΝ.Παπανώταςσιγά-σιγάκαταλήγειστοσχήμα
και στην ενδεκάδαπουθαστηριχθεί τη νέασεζόν,
ενώπιθανότατα θα υπάρξουν και 2-3 προσθήκες
ακόμηώστε η ομάδα να ενισχυθεί ακόμαπερισσό-
τερο, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής χρονιάς
πουτηνπεριμένει.

Αγωνιστικά, όπως προαναφέραμε στο πρώτο
μέρος οΑλμωπός ήταν καλύτερος και εκτός από
το γκολπουπέτυχεστο18’ μεσουτ τουΞόμπλιου
και λανθασμένη απόκρουση τουΚοντογουλίδη, έ-
χασε τρεις ακόμη καλές ευκαιρίες με τουςΞόμπλιο

(6’ - 36’) και ΕλευθεριάδηΑ.
(35’).Από τηνπλευρά της η
ΒΕΡΟΙΑ απείλησε στο 8’ με
τονΜυλωνά, στο 15’ με τον
Κανούλα και στο 40’ με τους
Μπακάλη -Κυριακίδη (διπλή
ευκαιρία).

Στο δεύτερο 45λεπτο η
«Βασίλισσα»μπήκεπολύδυ-
νατά και στο 49’ έφτασε μια
ανάσααπότηνισοφάρισηαλ-
λάτομακρινόσουττουΜού-
χαλη τράνταξε το οριζόντιο
δοκάριτηςαντίπαληςεστίας!

Τελικά η ισοφάριση ήρθε
δύο λεπτά αργότερα, όταν ο
Μπακάλης πήρε τη μπάλα
λίγοέξωαπότηνπεριοχή,έ-

πειτααπό λάθοςσυνεννόηση των γηπεδούχων και
μεπλασέαιφνιδίασετονΚαραγιαννίδηγράφονταςτο
1-1γιατηΒΕΡΟΙΑ.

Στο53’οιγηπεδούχοιλίγοέλειψενααπαντήσουν
στογκολπουδέχθηκαν,αλλάογκολκίπερτων«κυ-
ανέρυθρων»Μπλατσιώτηςαπέκρουσεσωτήρια,δύο
φορές με τα πόδια, τα διαδοχικά σουτ τουΜεντή
απόκοντά!

Το τελικό 2-1 διαμορφώθηκε στο 59’ όταν μετά
απόσέντρατουΣκαθαρούδηαπόδεξιά,οΚανούλας
πήρετηνπρώτηκεφαλιάγιανααποκρούσειπροσω-
ρινάοΚαραγιαννίδης,μετονεπερχόμενοΚυριακίδη
μεσουτμέσααπότηνπεριοχήναστέλνειτημπάλα
σταδίχτυα!

Απόεκείκαιμετά,λόγωκαιτωνπολλώναλλαγών
πουέκανανοιδύοπροπονητές,ορυθμόςτουαγώ-
ναέπεσεαισθητά,μετο2-1ναπαραμένειμέχριτην
λήξητουαγώνα.

Διαιτητές:Μαυρίδης,Παυλίδης,Παρισβάνος.
ΑΛΜΩΠΟΣ:Μένιος,Κιουλτζόπουλος, Σαϊνατού-

δης, Σαμαρόπουλος, Τζημογιάννης,Ασλαμπάλο-
γλου,Μεντής,ΕλευθεριάδηςΓ.,Ξόμπλιος,Ελευθερι-
άδηςΛ.,Αλεξ.

Στην επανάληψη έπαιξαν και οι Βιέντ,Μουλας,
Καραγιαννίδης,Μουσόνι, Παπαδημητρίου,Μυλω-
νάς.

ΒΕΡΟΙΑ: Κοντογουλίδης, Πατσιαβούρας, Τσιό-
τρας,Μουρατίδης,Μαραγκός,Μπακάλης,Μπλέ-
τσας,Βεργώνης,Κανούλας,Κυριακίδης,Μυλωνάς.

ΣτοδεύτεροημίχρονοαγωνίστηκανκαιοιΜπλα-
τσιώτης,Μούχαλης, Σκαθαρούδης, Ζούρκος, Ιωάν-
νου,Τσικόπουλος,Τσουλχάι,Παπουτσίδης.Μισαη-
λίδης.

Πηγή kerkidasport.gr 

Χωρίς ιδιαίτε-
ρες εκπλή-
ξεις ολοκλη-

ρώθηκε η πρώτη 
μέρα των αγώνων 
της Α’ φάσης του 
Κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας. Τα μεγάλα 
φαβορί έφτασαν 
εύκολα στη νίκη, 
με την Αγκαθιά 
να επικρατεί με το 
ευρύ 6-0 της Μαρί-
νας και τη Νάουσα 
να κερδίζει 3-0 το 
Διαβατό. Από εκεί 
και πέρα, αίσθηση 
έκανε η «εφτάρα» του Λουτρού επί 
της Ραχιάς (7-1) 

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΟΥΣΑΒΒΑΤΟΥ8/9
Νησέλι–ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ:2-4
ΚΛΕΙΔΙ–Λυκογιάννη:2-1
Λευκάδια–ΠΛΑΤΥ:1-2
ΛΟΥΤΡΟΣ–Ραχιά:7-1
ΑΓΚΑΘΙΑ–Μαρίνα:6-0
Πατρίδα–ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ:1-2
ΑκαδημίαΤρικάλων–ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ:2-4
ΕΠΙΣΚΟΠΗ–Α.Ε.Π.Βέροιας:2-1
ΣΧΟΙΝΑΣ–ΟλυμπιακόςΝάουσας:1-0
ΝΑΟΥΣΑ–Διαβατός:3-0
ΚΟΥΛΟΥΡΑ–Μονόσπιτα:3-0(α.α.)
*Μεκεφαλαίαοιομάδεςπουπροκρίθηκαν...

ΤααποτελέσματατηςΚυριακής(9/9)
στοΚύπελλοτηςΕΠΣΗμαθίας

Στασημερινάπαιχνίδιακυπέλλουπέρασανκαι
πάλι ταφαβορίκαιοιφίλαθλοιπουβρέθηκανστα
γήπεδαείδανκαλόθέαμακαιπολλάγκολ.

Αναλυτικά
ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου–ΑΕΧαρίεσσας1-3
ΠΑΟΠαλατίτσια–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας0-7
Μακροχώρι–Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας3-0
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΔόξαΛιανοβεργίου4-1
Αχιλλέας Ν.Στράντζας – ΜέγαςΑλέξανδρος

Τρικάλων1-5
ΓΑΣΡοδοχωρίου–ΘύελλαΣταυρού5-0
ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας –Φίλιππος

Μελίκης3-0.

ΒελτιωμένηηΒΕΡΟΙΑστο2ο
ημίχρονοκέρδισε2-1τονΑλμωπό

στηνΑριδαία

ΕΠΣΗμαθίας
Χωρίς εκπλήξεις η 1η φάση του Κυπέλλου

Εντυπωσιακή η νέα φανέλα της «Βασίλισσας του βορρά»!
Τη νέα της φανέλα

παρουσίασε, μέσω της ε-
πίσημης σελίδας της στο
Facebook, η ομάδα της
ΒΕΡΟΙΑΣ, η οποία είναι
πραγματικάεντυπωσιακή!

Στο μήνυμά της η δι-
οίκηση της «Βασίλισσας»
αναφέρει:

Η επιστροφή τηςΒασί-
λισσας του Βορρά στους
αγωνιστικούςχώρους!Σας
παρουσιάζουμετηνπρώτη
εμφάνισητηςομάδαςμας,αντάξιατουονόματόςτης,σεσυνεργασίαμετηνεταιρείαGSAηοποία«ντύ-
νει»τηνεθνικήμαςομάδακαλαθοσφαίρισηςαλλάκαιτονΓιάννηΑντετοκούμπο«GreekFreak»



Φιλική ήττα με 21-30 γνώρισε από 
τον ΠΑΟΚ στην Βέροια ο Φίλιππος. 
Ήταν ένα δυνατό τεστ και για τις 

δύο ομάδες ενόψει της έναρξης του πρωτα-
θλήματος της Handball Premier. Οι ομάδες 
άλλωστε σιγά σιγά ολοκληρώνουν την προ-
ετοιμασία τους και οι προπονητές θέλουν να 
δουν τους παίκτες τους όσο το δυνατόν πιο 
έτοιμους.

Σταπρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι δύο ομάδεςπή-
γαιναν χέρι-χέρι στοσκορμέχριπερίπου το 6ο λεπτό.Στη
συνέχειαοΠΑΟΚεκμεταλλευόμενοςτηναφλογιστίατουΦι-
λίππουγια10λεπτά,πήρεμιαδιαφοράπέντετερμάτων.Στη
συνέχειατουημιχρόνου,ήτανησειράτουΠΑΟΚναμηνβρί-
σκει λύσεις επιθετικά και έτσι ηΒέροια κατάφερε ναφτάσει
στηνισοφάριση(11-11)πέντελεπτάπριντοτέλος.Τοπρώτο
ημίχρονοβρήκετελικάνικητήτονΠΑΟΚ

Στο δεύτερο μέρος, οΔικέφαλος ξεκίνησε δυναμικά και
κατάφερεναεξασφαλίσεικαιπάλιμιαδιαφοράπέντετερμά-
των.ΤοτέλοςτηςφιλικήςαναμέτρησηςβρήκενικητήτονΠΑ-
ΟΚμε30-21.Απότοφιλικόαγώνααπουσίασανοιαθλητές
ΘοδωρήςΠετρίδηςκαιΝταβόρΤάσκοβιτς.

Επόμενο προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι για τους
ασπρόμαυρουςείναιαύριοΣάββατοστηνΝεάπολημεαντί-
παλοτονΦοίβοΣυκεών.

Ταπεντάλεπτα: 3-3, 5-6, 5-8, 6-11, 11-11, 12-13 (ημχ.),
13-17,14-19,16-22,18-24,21-27,21-30

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (Γιούπης-Πρωτογέρης):Τσούλος,

Ευαγγελόπουλος, Καλλι-
αρίδης, Στανκίδης,Παντε-
λίδης, Κουκουτσίδης 2,
Κορωνάς,Μαυρόπουλος,
Ταραμονλής, Τζίμπουλας
2,Φιλόσογλου,Θ.Κωστα-
κίδης5,Τσαμουρίδης3,Α.
Παπαδόπουλος, Σ.Παπα-
δόπουλος 5,Αποστολίδης
1,Τ.Τριανταφυλλίδης2,Δ.
Τριανταφυλλίδης1.

ΠΑΟΚ (Στέλιος Σεϊρε-
κίδης):Λοίζος, Κοτανίδης,
Δελλιάς,Μαστορογιάννης
1,Κυπραίος,Κοκκώνης 6,
Γιόσμου2,Π.Κωστακίδης
6, Νικολαϊδης, Παλάσκας
6, Τζόνο 4, Καραγκιοζό-
πουλος, Αραμπατζής 2,
Τσεσμετζίδης1,Ελόζουα1,
Γιαννακίδης,Αποστόλου1.

Διαιτητές:Λινάρδος-Νικολαϊδης,Κόκκινη-Μπλε:Γιόσμου
(γιαεξύβρισηδιαιτητή),Δίλεπτα:2-2,Πέναλτι:2/2-2/2

Φίλιππος-ΧΑΝΘ29-27
Σταπλαίσια τηςπροετοιμασίας, λίγες μέρεςπριν την έ-

ναρξητηςνέαςαγωνιστικήςπεριόδου,φιλικόαγώναέδωσαν
οΦίλιπποςΒέροιας με τηνΧΑΝΘστοΦιλίππειο Κλειστό
ΓυμναστήριοστηΒέροια όπου οι γηπεδούχοι κέρδισαν με
29-27.Απότοξεκίνηματουπαιχνιδιού,οΦίλιπποςΒέροιας
προηγήθηκεμεάνεσηστοσκορ,κάτι τοοποίοφρόντισενα
διατηρήσεικαθ’όλητηδιάρκειατουαγώνα.

Το α’ ημίχρονο έληξε με 17-12 και ο αγώνας τελείωσε
29-27.

Τοπροπονητικό δίδυμο Γιούπη–Πρωτογέρη, χρησιμο-
ποίησεόλουςτουςπαίκτεςπουείχεστηδιάθεσήτου,βγάζο-
ντας έτσι χρήσιμασυμπεράσματαωςπρος τηναξιοποίησή
τους.

ΥπενθυμίζουμεπωςΦίλιπποςΒέροιας και ΧΑΝΘ είναι
οιπρώτεςομάδεςπουθααγωνιστούνστοξεκίνηματης1ης
αγωνιστικής τουHandball Premier τοΣάββατο 22Σεπτεμ-
βρίου2018καιώρα18:00στονίδιοχώρο.

ΦίλιπποςΒέροιας(Γιούπης,Πρωτογέρης):Ευαγγελόπου-
λος,Τσούλος, ΚορωνάςΘ., Καλλιαρίδης, Στεργιόπουλος,
Αποστολίδης, Κορωνάς Κ., Κουκουτσίδης, Κωστακίδης,
Μαυρόπουλος,Μπαλτατζής,Παντελίδης,ΠαπαδόπουλοςΣ.,
Ταραμονλής,Τζίμπουλας,ΤριανταφυλλίδηςΔ.,Τριανταφυλ-
λίδηςΤ.,Τσαμουρίδης,Φιλόσογλου,Χαραλαμπίδης,Παπα-
δόπουλοςΑ.,Γραμματικόπουλος.

ΧΑΝΘ (Τούτσης):Αρβανιτίδης,Μπόλας, Σαρηγιαννίδης,
Τσιρογιάννης,Στίγκας,Αγαθόνικος,Παπαβασίλης,Κύρτσος,
Ρίζος,Ιωαννίδης,Μιλόπουλος,Τσαμήτρος

CMYK
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ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαί-
ρισηςτουΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςμε
χαρά ανακοινώνει την έναρξη της
χορηγικής της συνεργασίας με την
επιχείρηση ελαστικώνΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ
Νικόλαος&Υιός.Η εν λόγω επιχεί-
ρηση,που εδρεύει στον ΣταυρόΗ-
μαθίας, αναλαμβάνει τον τίτλο του
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ του ανδρικού τμή-
ματοςγιατηνσαιζόν2018-19καιθα
βρίσκεταιστοπλευρόμαςγιαπρώτη
φορά, εγκαινιάζοντας ευελπιστούμε
μία αμοιβαίως επωφελήσχέσηπου
θα κρατήσει χρόνια. Ευχαριστούμε
θερμά τον κο Γιάννη Γερουλίδη για
την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη
στήριξήτουστηνομάδακαιτηνπρο-
σπάθειάμας.

ΣΥΝΤΟΜΟΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η επιχείρηση ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣΝΙ-

ΚΟΛΑΟΣ&ΥΙΟΣδραστηριοποιείται
στην εμπορία και τοποθέτηση ελα-
στικών και ζαντών από το 1975.Η
έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον
Σταυρό Ημαθίας και στεγάζεται σ’
ένα ιδιόκτητο χώρο 2000 τμ. Στον
εκθεσιακόχώροθαβρείτεμιαμεγά-
ληποικιλία από ελαστικά και ζάντες
παντός τύπου των πιο επώνυμων
εταιρειών στον χώρο του αυτοκινή-
του.Ηπολυετήςπείρα, το εξειδικευμένο
προσωπικό, τασύγχροναμηχανήματα, οι
ανταγωνιστικές τιμές και η τεράστιαποικι-
λίαπου διαθέτει η επιχείρηση εγγυώνται
την ποιότητα των προϊόντων και των υ-
πηρεσιών. Επίσης, η ύπαρξη μεγάλων
αποθηκευτικών χώρων, εξασφαλίζει την
αποθήκευσητωνελαστικώντωνπελατών,
όταν εναλλάσσουν τα χειμερινά με τα κα-
λοκαιρινάλάστιχακαιτοαντίθετο.Τέλος,η
εταιρείαδιαθέτειελαστικάσεποικιλίαπελ-
μάτωνγιααγροτικάμηχανήματα(τρακτέρ),
βιομηχανικάμηχανήματακαιATV.

email : geroulidis@yahoo.gr τηλ :
2331039053,6946195981

Ανανέωσηχορηγίαμε«PIZZAROMA»
ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης

τουΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας με χαράανα-
κοινώνει τηνανανέωση τηςχορηγικής της
συνεργασίας με την πιτσαρία-εστιατόριο
ROMAPIZZA για την αγωνιστική σαιζόν
2018-19.  Η εν λόγω εταιρεία, η οποία
εδρεύει στην οδόΜητροπόλεως 15 στην
Βέροιακαιαποτελείγιαχρόνιασημείοκα-
τατεθένποιότητας και εξυπηρέτησης, θα
αποτελέσει τον ΕΠΙΣΗΜΟΧΟΡΗΓΟ του
ανδρικού τμήματος.Αισθανόμαστε ιδιαι-
τέρως τυχεροί και ευτυχείς που κάποιες
συνεργασίες μας έχουν εξελιχθεί με την
πάροδοτουχρόνουσεσχέσειςζωής.

Ευχαριστούμε θερμά τον κοΑπόστολο
Μπισιρίτσα, διαχρονικό φίλο της ομάδας
μας,που για έκτησυνεχόμενη χρονιά θα
βρίσκεταιστοπλευρόμας.

ΥποστηρικτήςτοΚρεοπωλείο
‘Ταμπάκης»στηνομάδαμπάσκετ

τουΦιλίππου
ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης

τουΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας με χαράανα-
κοινώνει την έναρξη της χορηγικής της
συνεργασίαςμετοΚρεοπωλείοΤαμπάκης.
Τοενλόγωκρεοπωλείο,πουβρίσκεταιστο
ΒρυσάκιΗμαθίας, αναλαμβάνει τον τίτλο
τουΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ του ανδρικού τμήμα-
τοςγιατηνσαιζόν2018-19καιθαβρίσκε-
ται στοπλευρό μας για πρώτη φορά, ε-
γκαινιάζονταςευελπιστούμεμίααμοιβαίως
επωφελήσχέσηπουθακρατήσειχρόνια.

Ευχαριστούμε θερμά τον κο Νικόλαο
Ταμπάκη για την έμπρακτη στήριξή του
στηνομάδακαιτηνπροσπάθειάμας.

ΣΥΝΤΟΜΟΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤοΚρεοπωλείοΤαμπάκης ξεκίνησε το

ταξίδι του στον κόσμο του κρέατος, τον
Μάρτιοτου2014.Μεπαππούεκδοροσφα-
γέα κρεάτων, το μικρόβιο του κρεοπώλη
προϋπήρχε και μεταδόθηκε από γενιάσε
γενιά.

Ξεκινώντας με μεγάλη ποικιλία από
ντόπια κρέατα, σιγά σιγά δημιούργησε
πρωτότυπα σκευάσματα και επεκτάθηκε
προμηθεύοντας κρέατα black angus ειδι-
κώνκοπών.

Οζήλοςκαι τομεράκιδύσκολακρύβο-
νται από τον ιδιοκτήτη, καθώςσυμμετέχει
σε διαγωνισμούς,σεμινάρια και ενημερώ-
νεταιδιαρκώςγιατατελευταίανέαστοντο-
μέα των κρεάτων.ΤοΚρεοπωλείοΤαμπά-
κης θασυνεχίσει δυναμικά ναπροσφέρει
τοκαλύτερογιατοοικογενειακότραπέζι.

Χάντμπολ Ανδρών - Φιλικά προετοιμασίας

ΜίανίκηκαιμίαήττατουΦιλίππου
μεΠΑΟΚκαιΧΑΝΘ

ΦίλιπποςΒέροιας-ΤμήμαΜπάσκετ
Δύο νέοι χορηγοί και μία ανανέωση



Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της 
Εθνικής μας ομάδα για τον δεύτερο 
αγώνα της στο Nations League με την 

Ουγγαρία (σήμερα στις 21:45), όπου στόχος 
είναι η δεύτερη σερί νίκη μετά το 1-0 με την 

Εσθονία στο Ταλίν. Οι διεθνείς 
προπονήθηκαν στο γήπεδο της 
MTK στην Βουδαπέστη. Ατομικό 
πρόγραμμα αποθεραπείας στο 
ξενοδοχείο ακολούθησαν, προ-
ληπτικά, ο Κώστας Μανωλάς και 
ο Κώστας Μήτρογλου, χωρίς να 
υπάρχει κάτι το ανησυχητικό.

Να τον ιστε ί  πως το  ματς  στη
«GroupamaArena»θαγίνει κεκλεισμένων
τωνθυρών λόγω τιμωρίας τωνΟύγγρων.
Οι Μαγυάροι ηττήθηκαν στην πρεμιέρα
τους με 1-0 από τηΦινλανδία χάρη σε
γκολτουΤέεμουΠούκι.

Πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο 8 Σε-
πτεμβρίου 2018, στην
πόλη Sveti Martin na
Muri της Κροατίας, το
Παγκόσμιο Πρωτή-
θλημα 100χλμ με τη
συμμετοχή για πρώτη
φορά πλήρης ελληνι-
κήςεθνικήςομάδας!Τα
100χλμκαλύφθηκανσε
9 γύρους των 7.5χλμ
και ενός των 2.5χλμ.
και κάθε αθλητής είχε
χρονικό όριο 12ώρες
για να τερματίσει. Το
άθροισμα των χρόνων τερματισμού των
τριώνπρώτωναπό κάθε χώρα (ηΕλλάδα
συμμετείχεγιαπρώτηφοράμετρειςαθλη-
τές), ήταν και ο χρόνος για την κατάταξη
τηςκάθεεθνικήςομάδας.

Η ελληνική εθνική ομάδα αποτελούμε-
νη από τους δρομείς υπεραποστόσεων
ΣτέργιοΑναστασιάδη, Γιώργο Βλάχο και
τονβεροιώτηΗλίαΚαραϊωσήφ,κάλυψετην
απόστασησεσυνολικόχρόνο25ώρες10’
και 23» και κατετάγη 17η ανάμεσασε 42
χώρες.

ΟΗλίαςΚαραϊωσήφ,πουείναικαιΑντι-
πρόεδροςτουΑ.Σ.ΑμεΑ«ΕνΣώματιΥγιεί»
Βέροιας, έγραψεστονπροσωπικό του λο-
γαριασμόσεμέσοκοινωνικήςδικτύωσης:

«Όλαπήγαντέλεια...17ηομαδικήθέση
σε σύνολο 42 ομάδων. Και ατομικά στη
γενικήκατάταξη88οςοΒλάχος,97οςεγώ
και127οςοΑναστασιαδηςσεσύνολο314
αθλητών.Καιτοπιοσημαντικό,γιαΠΡΩΤΗ
φοράηχώραπήρεομαδικήκατάταξηστην
παγκόσμιαβαθμολογίαμιαςκαιτερματίσα-
μεόλοι.»

Αναλυτικά τα αποτέλεσματα τωνΕλλή-
νωνκαιφωτογραφίες:

1.ΒλάχοςΓιώργος:8.10’55»//68ος
2.ΚαραϊωσήφΗλίας:8.19’23»//71ος
3.Αναστασιάδης Στέργιος: 8.40’24» //

84ος
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα (9/9) 
στο Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ 
της Εληάς, η πρώτη συγκέ-

ντρωση γονέων και αθλητών της νεο-
σύστατης Ακαδημίας Μπάσκετ των 
Αετών Βέροιας. Η προσέλευση γονέων 
και αθλητών ήταν ικανοποιητική και 
παρά το γεγονός πως οι ιθύνοντες δεν 
είχαν τον οριστικό αριθμό προπονήσε-
ων και (προπάντων) συγκεκριμένων 

ωρών και γηπέδων, 
εντούτοις η επιλογή 
της μεταφοράς των 
αθλητών με μισθωμέ-
νο μέσο, «λύνει» τα 
χέρια των γονέων.

Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση:

«Να ευχαριστήσουμε
θερμά τους γονείς και τους
αθλητέςπουβρέθηκανσή-
μερα στοΑνοιχτό Γήπεδο
της Εληάς, για την πρώτη
συγκέντρωση τηςΑκαδη-
μίας Μπάσκετ τωνΑετών
Βέροιας.

Παρά το γεγονόςπωςη
ώρα δεν ήταν και ηπλέον
κατάλληληαλλάκαιτιςπολ-
λέςυποχρεώσεις τωνγονέ-
ων τησυγκεκριμένη εποχή,
ηπροσέλευσηήταν άκρως
ικανοποιητική!

Ιδιαίτερη εντύπωση και
θετικάσχόλιαέχειαποσπά-
σει η δέσμευση της διοίκη-
σης για τη μετακίνηση των

αθλητών με μισθωμένο λεωφορείο, ενώπαρά το
γεγονόςπωςβρισκόμαστε ακόμησε αναμονή των
οριστικώνωρώνπροπονήσεων,οιγονείςεμπιστεύ-
τηκαντοπλάνομας(«κλειδί»ημετακίνηση)καιπρο-
χώρησανστιςεγγραφές.

Ευελεπιστούμεπωςπολύσύντομαθαέχουμετο
οριστικόπρόγραμμαπροπονήσεωνκαιάμεσαθαυ-
πάρξειησχετικήενημέρωσηγιαταδρομολόγιααλλά
καιταγήπεδαπροπονήσεων.

Υ.Γ.: Ο πρόεδρος Σίμος Γαβριηλίδης έριξε μια
μικρή…βόμβασήμεραόσοναφορά τον χώροπρο-
πόνησης.Θατηνπυροδοτήσει;Ίδωμεν…»

Η Πρωτοβουλία για το 
Παιδί ανακοινώνει 
ότι την ερχόμενη 

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 
2018 και ώρα 5:30 μμ, στο 
Δημοτικό Στάδιο Βεροίας, 
θα διεξαχθεί αγώνας ποδο-
σφαίρου μεταξύ των ομά-
δων «Επίλεκτοι Διεθνείς 
Φίλοι Θοδωρή Ζαγοράκη» 
- Παλαίμαχοι ΓΑΣ και ΠΑΕ 
«Βέροια».

ΗομάδατωνΕπιλέκτων–Διεθνών,
απαρτίζεται μεταξύ άλλων,  από τους
Ζαγοράκη,Καραγκούνη,Τσιάρτα,Μπα-
σινά,Καφέ,Κατεργιαννάκη,Αμανατίδη
κ.α.

Οαγώναςγίνεταιγιαναενισχυθείτο
έργοτουΟργανισμούμας.

Πριναπότηνέναρξηθατιμηθούνο
ΘοδωρήςΖαγοράκηςκαιοιπαλαίμαχοι
ποδοσφαιριστές της «Βέροιας» Ζήσης
Μήττας, ΓιάννηςΠαπαφωτίου καιΧρή-
στοςΥφαντίδης.Επίσης θαπροηγηθεί
επίδειξη της γυναικείας ομάδας ρυθμι-
κήςγυμναστικήςτουΑΟΡΓ.

Εισιτήρια (που τιμώνται 5€) διατί-
θενται στα γραφεία τηςΠρωτοβουλίας,
Ανοίξεως19,τηλ.23310-29571.

Άκρωςικανοποιητικήηπροσέλευση
γονέωνκαιαθλητώνστηνπρώτη

συγκέντρωσητηςΑκαδημίαςΜπάσκετ
τωνΑετώνΒέροιας

Αγώνας παλαιμάχων υπέρ 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Αποθεραπεία στο ξενοδοχείο
οι Μανωλάς και Μήτρογλου

30o Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 100χλμ: 
17η η Ελλάδα, 71ος ο Ηλίας Καραϊωσήφ
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Μια εξαιρετικά πετυχημένη εκδήλωση 
πραγματοποίησε η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσ-
σας,  το βράδυ της Παρασκευής 31 Αυγού-
στου. Για τέταρτη χρονιά η γιορτή συνδύασε 
την ανάδειξη των προϊόντων της Ελληνικής 
Γης με την παράδοση και την μουσική. Ο 
ενωτικός χαρακτήρας της μουσικής εκφρά-
στηκε για ακόμα μια φορά μέσα από τις εκ-
δηλώσεις της Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας, η 
οποία «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα εθνικά μας 
χρώματα. Υπέροχες μουσικές συνθέσεις, χο-
ρογραφίες και μίξη χορών, παραδοσιακών και 
συγχρόνων από τα χορευτικά της Ευξείνου 
Λέσχης Χαρίεσσας, του Συλλόγου «Αράπι-
τσα» και χορευτριών της σχολής της Κατερί-
νας Νίκου, με τη συμμετοχή μάλιστα και των 
διακεκριμένων χορευτριών Έλενας και Φένιας 
Τσικιτίκου, ταξίδεψαν τον κόσμο από την Θρά-
κη στον Πόντο την Ικαρία. 

Επι σκηνής βρέθηκαν πάνω από εκατό χο-
ρευτές, με φόντο την Ελληνική σημαία (10μ) 
που κατασκεύασαν τα παιδιά του συλλόγου, 
και με ένα κοινό παρονομαστή…την αγάπη 
τους για τον χορό και την μουσική κατάφεραν 
να αναδείξουν συναισθήματα…αρώματα της 
όμορφης Ελλάδας αλλά και των δεσμών της 
νεολαίας μας . Το «ταξίδι» συνεχίστηκε με ένα 
φιλόδοξο εγχείρημα του συλλόγου που αγκα-
λιάστηκε με αγάπη, να προβάλει την Ελλάδα 
μέσα από τα «μάτια» των προϊόντων της και 
να αναδείξει τους Έλληνες που δημιουργούν 
στον τομέα τους. Την τιμητική τους είχαν προ-
ϊόντα φορτωμένα με ισχυρή και συμβολική 
αξία, συνυφασμένα με τη πολιτιστική ιστορία 
του κάθε τόπου, ένα ψηφιδωτό του οποίου οι 
ψηφίδες είναι τα ίδια τα προϊόντα  της Ελληνι-
κής γης.. που συνθέτουν την συνολική εικόνα 
της γαστρονομίας της χώρας μας!

Αντίστοιχο και το χειροποίητο γλυκό που 

επιμελήθηκε ο σύλλογος για την 
φετινή γιορτή γης σε συνεργασία 
με την ομάδα Τζέπος Daily, μια 
τάρτα κανταΐφι με παραδοσιακό 
παγωτό καϊμάκι με τοπικό πρόβειο 
γάλα , μαστίχα Χίου και σιρόπι από 
φρέσκα κεράσια Ροδοχωρίου.

Παραβρέθηκαν ο Αρχιερατικός 
επίσκοπος πατέρας Μεγαλίδης 
Κωνσταντίνος, ο πατέρας Ιωάν-
νης, ο  βουλευτής Ημαθίας Από-
στολος Βεσυρόπουλος, ο αντιπε-
ριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, 
οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκη 
Καρατσιούλα, Θεόφιλος Τεληγιαν-
νίδης, ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος 
Κουτσογιάννης, οι αντιδήμαρχοι 
Νάουσας Βαλσαμίδης Σταύρος, Νάντια Τάκη –
Τζέπου, Δάγγας Στέλιος, Καρανάσιος Δώρης, 
ο αντιδήμαρχος Βέροιας, Γιώργος Σοφιανίδης, 
ο διοικητής της Πυροσβεστικής Βέροιας Παλα-
μούτης Νικόλαος, ο υποδιευθυντής αστυνομι-
κής διεύθυνσης Ημαθίας Γούναρης Βάιος, ο 
πρόεδρος της ΣΠΟΣ Καγκελίδης Αντώνιος, ο 
πρώην βουλευτής Φωτιάδης Ηλίας, δημοτικοί 
σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, 
εκπρόσωποι πολιτιστικών –αθλητικών συλ-
λόγων και εξαιρετικά μεγάλος αριθμός πα-
ρευρισκόμενων που γέμισαν ασφυκτικά  κάθε 
γωνιά του προαύλιου χώρου του δημοτικού 
σχολείου της τοπικής κοινότητας. Αναμεσά 
τους ένα από τα «δικά μας» παιδιά της Ημα-
θίας , ο μοναδικός Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης 
που μας κάνει υπερήφανους ανά τον κόσμο.  
Η  «Λέσχη» τίμησε τον 32ο συμβατό δότη του 
συλλόγου δοτών μυελού των οστών Χαρίεσ-
σας, τον Σταύρο Ζάχο για την προσφορά του 
στον συνάνθρωπο. Η βραδιά συνεχίστηκε με 
αμείωτο κέφι και διασκέδαση μέχρι τις πρωι-

νές ώρες από εξαίρετους καλλιτέχνες του πο-
ντιακού χώρου, Μπάμπη Κεμανατζίδη, Στάθη 
Παυλίδη, Μπάμπη Ιωακειμίδη.

 Ευχαριστίες 
Η Ε.Λ.Χ νιώθει την ανάγκη να ευχαριστή-

σει από καρδιάς όλους όσους αγκάλιασαν 
και στήριξαν την προσπάθεια αυτήν, τους 
μοναδικούς χορηγούς που με την έμπρακτη 
στήριξη τους υλοποιούνται όλα τα σχέδια μας, 
τους συνεταιρισμούς ,τους παραγωγούς ,τους 
εμπόρους , τα Μ.Μ.Ε και όλους τους δημοσι-
ογράφους, την Αθηνά Τζούρτζια για την εξαι-
ρετική παρουσίαση των προϊόντων μας, την 
ομάδα Τζέπος Daily , τον Ερυθρό Σταυρό, 
την εταιρεία Tsiflidis Security, την εταιρεία 
Τsichlakidis Group, την διευθύντρια του δη-
μοτικού σχολείου Αθηνά Κουτσογιάννη, τους 
καλλιτέχνες και μουσικούς της βραδιάς, τους 
ακούραστους εθελοντές, μα πάνω από όλα το 
υπέροχο κοινό που συνταξίδεψε μαζί μας για 
ακόμα μια χρονιά !!!

 
Το Δ.Σ

Τα προϊόντα της ελληνικής γης έδεσαν 
με την παράδοση και τη μουσική στη 

γιορτή της  Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας

Διατίθενται δελτία 
Κοινωνικού-Ιαματικού 
τουρισμού, Εκδρομών 

και Θεαμάτων
Τα Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας ενημερώνουν τους ασφαλι-

σμένους και συνταξιούχους ΟΓΑ ότι:
• Από 7/9/2018, τα  αδιάθετα δελτία των προ-

γραμμάτων Κοινωνικού-Ιαματικού τουρισμού, Εκδρο-
μικού προγράμματος και δελτίων Θεάματος του ΛΑΕ/
ΟΠΕΚΑ έτους 2018, θα διανέμονται, με σειρά προτε-
ραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους 
που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για τα ανωτέρω προ-
γράμματα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία 
τους μέχρι 31/8/2018. 

• Στα προγράμματα Κοινωνικού-Ιαματικού και 
Εκδρομικού τουρισμού, η σειρά προτίμησης και ειδι-
κότερα η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής  στα 
ανωτέρω προγράμματα, καθορίζει σε πιο πρόγραμμα 
μπορεί να συμμετέχουν οι δικαιούχοι με σειρά προτε-
ραιότητας. Έτσι, αν για  παράδειγμα κάποιος δικαιούχος 
επέλεξε ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του Κοινω-
νικού τουρισμού αλλά κληρώθηκε στο πρόγραμμα του 
Εκδρομικού τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει μέχρι την 
31/8/2018 το δελτίο του, επιτρέπεται να συμμετέχει με 
σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα του Κοινωνικού 
τουρισμού. Αντιθέτως αν κάποιος δήλωσε στην αίτηση 
συμμετοχής ως πρώτη προτίμηση του το Εκδρομικό 
πρόγραμμα και κληρώθηκε σε αυτό (ανεξαρτήτως αν 
έχει εκτυπώσει ή όχι το δελτίο του), δεν μπορεί να συμ-
μετέχει με σειρά προτεραιότητας σε κανένα άλλο πρό-
γραμμα εκτός του Εκδρομικού προγράμματος.

• Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρί-
ων θεάτρου η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετο-
χής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με 
σειρά προτεραιότητας. Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν 
όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν 
παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι 31/8/2018.

Εκπαιδευτικά τμήματα 
στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας ανακοινώνεται ότι κατά την εκ-
παιδευτική περίοδο 2018-2019, στον σύλλογο θα λειτουργήσουν τα παρακάτω 
τμήματα:

• Τμήμα Μπαλέτου (Μουσικοκινητική αγωγή, Κλασσικό, Σύγχρονο)
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου
• Τμήμα Ποντιακών Χορών (Παιδικό, Εφηβικό, Ενηλίκων)
• Τμήμα Πανελληνίων Χορών (Ενηλίκων)
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου
• Τμήμα Hip-Hop
• Τμήμα Σκάκι
Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου
• Τμήμα Γυμναστικής (Ενηλίκων)
• Τμήμα Ποντιακής Λύρας
• Τμήμα Εικαστικών
Εγγραφές και πληροφορίες καθημερινά στην γραμματεία του συλλό-

γου (Χατζηγρηγοριάδη 30, 2ος όροφος) και στα τηλέφωνα 2332022577 και 
6981325282. Ωράριο λειτουργίας: 

Δευτέρα και Τετάρτη: 4:00 μ.μ.-8:00 μ.μ.
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 5:00 μ.μ.-9:00 μ.μ..

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ
Εθελοντική αιμοδοσία στο Κέντρο 

Υγείας Αλεξάνδρειας 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί όλους τους Δημότες, να συμμετέχουν 

στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει, σε συνεργασία με το τμήμα 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας και τις τοπικές ενορίες του Δήμου 
Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 09:00 π.μ. εως 
12:00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας. Σκοπός είναι η ενίσχυση του 
αποθέματος της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών, που εξυπηρετεί την κάλυ-
ψη έκτακτων κυρίως, περιστατικών ασθενείας ή ατυχήματος δημοτών μας.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντί-
δας και αγάπης προς τον συνάνθρωπο μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο 
δώρο απ’ την εθελοντική αιμοδοσία, αφού στην πραγματικότητα  είναι 
ένα δώρο δύναμης και ελπίδας γι’ αυτόν που το δέχεται.Δυστυχώς στην 
χώρα μας, η έλλειψη και η ανεπάρκεια αίματος είναι μια ακόμα υπαρκτή 
κατάσταση, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού όπου η ζήτηση είναι αυ-
ξημένη λόγω των πολλών τροχαίων και η προσφορά περιορισμένη με 
αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο την ζωή όσων χρειάζονται το αίμα ως 
θεραπευτικό μέσο.Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής και ο 
δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία του. Προ-
σφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο μας γινόμαστε πρότυπα κοινωνικής 
αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.Για να γίνει κάποιος εθελοντής 
αιμοδότης χρειάζεται:  Να είναι 18-60 ετών και υγιής

 Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
 Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
 Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό
Το ΑΙΜΑ αποτελεί κοινωνικό αγαθό,το οποίο δεν παράγεται αλλά ούτε 

αντικαθίσταται,παρά ΜΟΝΟ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ.5 Λεπτά από το χρόνο σου, είναι 
αρκετά για να σώσεις μια ζωή!

  Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας
Ευχαριστήρια Επιστολή

Την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του εκφράζει το Κοινωνικό Φαρμακείο 
προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινω-
νικής Μέριμνας, Αθανάσιο Γ. Παντόπουλο καθώς και όλα τα μέλη του 
ΚΑΠΗ, για την άμεση ανταπόκριση και την εξαιρετική συνεργασία ώστε 
να συγκεντρωθούν φάρμακα τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Κοι-
νωνικού Φαρμακείου του Δήμου μας. Η προσφορά αυτή, αποτελεί πράξη 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης στην προσπάθεια του Κοινωνικού 
Φαρμακείου να στηρίξει ευπαθείς οικογένειες , καθώς και στην διευκόλυν-
ση του έργου των στελεχών του Κοινωνικού Φαρμακείου. 

Ονόματα διακριθέντων αθλητών-
καλλιτεχνών συγκεντρώνει ο Δήμος Βέροιας

-Για βράβευση στο πλαίσιο των Ελευθερίων της πόλης
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο του εορτασμού 

των Ελευθερίων της πόλης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρό-
κειται να βραβεύσει τους αθλητές, τις ομάδες και τους προπονητές 
της πόλης μας που διακρίθηκαν σε Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, 
Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς α-
θλητικούς αγώνες καθώς επίσης και καλλιτέχνες που διακρίθηκαν σε 
αντίστοιχους Πανελληνίους και Διεθνείς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς 
οι οποίοι διεξήχθηκαν από τον Οκτώβριο 2017 έως τον Σεπτέμβριο 
2018, καταλαμβάνοντας την 1η, 2η, και 3η θέση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Τεχνών στις 
14/10/2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε, τους αθλητικούς και καλλιτεχνι-
κούς συλλόγους να μας γνωρίσουν το αργότερο μέχρι την Παρα-
σκευή 21/09/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση presver@otenet.
gr του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου 
Βέροιας, τα ονοματεπώνυμα των διακριθέντων αθλητών και καλλιτε-
χνών, τα τηλεφωνά τους, το αγώνισμα ή το διαγωνισμό στον οποίο 
συμμετείχαν, τη θέση που κατέλαβαν, μαζί με την επίσημη βεβαίωση 
της εκάστοτε Ομοσπονδίας για την περίπτωση των αθλητών. 

Σημειώνεται ότι η παραπάνω ημερομηνία είναι δεσμευτική και εκ-
πρόθεσμες δηλώσεις δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι τα ονόματα των μαθητών που διακρίθη-
καν μέσω αθλητικών συλλογών θα πρέπει να αποσταλούν μόνο από 
το σύλλογο τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Δήμου Βέροιας 
στο τηλέφωνο του 2331350617.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάουσας
Δωρεάν εργαστήριο συμβουλευτικής για 
τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας, σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας, συνδιοργα-
νώνει ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής με θέμα: «Τεχνικές Πλοήγησης στην αγορά Εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα-Συνοδευτική Επιστολή».

Το εν λόγω εργαστήριο απευθύνεται σε ανέργους, άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό / επαγγελματική κινητικότητα, 
εγκλωβισμένους μισθωτούς ή σε όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Αναλυτικότερα, πρόκειται 
για την προσέγγιση της αγοράς μέσα από την αξιοποίηση των έντυπων και διαδικτυακών πηγών για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και την αναζήτηση ερ-
γασίας. Επιπλέον, το εργαστήριο εστιάζει στις δεξιότητες ανάδειξης προσόντων μέσα από το βιογραφικό σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή. Απώτερος 
στόχος είναι οι ωφελούμενοι να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις δεξιότητες που διαθέτουν και τον τρόπο που μπορούν να τις προβάλουν, να εντοπίζουν 
επαγγελματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας και να δημιουργούν το δικό τους βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή.

Το εργαστήριο είναι δωρεάν, απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους και δημότες του Δήμου Η.Π. Νάουσας. 
Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας (κτ. Λόγγου - Τουρπάλη). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 

2332029980.Ώρες επικοινωνίας: 09:00 έως 15:00.



Στην… από-
συρση του 
ΕΝΦΙΑ και 

την αντικατάστασή 
του με τον Φόρο 
Μεγάλης Ακίνη-
της Περιουσίας 
(ΦΜΑΠ) προχωρά 
η κυβέρνηση.

Οπρωθυπουργός,Αλέ-
ξης Τσίπρας επιβεβαίωσε
τημετάλλαξητουΕΝΦΙΑσε
έναν νέοΦΜΑΠ.Αυτόπου
απέφυγε να πει ο πρωθυ-
πουργός είναι ότι τόσο το
2019 όσο και το 2020 θα
γίνει νέα αναπροσαρμογή
τωναντικειμενικώναξιών,οι
οποίεςθαευθυγραμμιστούν
μετιςεμπορικέςαξίες.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου
οι ιδιοκτήτες ακινήτων κα-
λούνται ναπληρώσουν την
πρώτη δόση του φετινού
λογαριασμού του ΕΝΦΙΑ,
όπουπερίπου ένα εκατ. ι-
διοκτήτες θα κληθούν να
βάλουν «πιο βαθιά το χέρι
στηντσέπη».

Εντούτοις ο Πρωθυ-
πουργός εξήγγειλε από το
βήμα τηςΔΕΘ τη μείωση
του μεσοσταθμικά κατά
30%.Η μείωση τουφόρου
κατά 30-50%, σύμφωνα με

τηνΠΟΜΙΔΑ, δεν θα αφο-
ρά τους μεσαίους ιδιοκτή-
τες, που έχουν υποστεί τις
μεγαλύτερες θυσίες στα
χρόνια της κρίσης.Αντίθε-
τα, σημειώνει ότι αυτοί θα
κληθούν να πληρώσουν
πολλαπλάσια προκειμένου
νακαλυφθείηαπώλειαεσό-
δωναπό την «ελάφρυνση»
τωνμικρότερωνιδιοκτησιών
κατά έως και 70 ευρώ ετη-
σίως.

Ονέοςφόρος
Η δομή του νέου φό-

ρουθαστηρίζεται είτεστην
πρόβλεψη ενός μικρού α-
φορολογήτου ενδεχομένως
έωςτα20.000ευρώήστην
εφαρμογή πολύ χαμηλών
συντελεστών για ταπρώτα
κλιμάκια της κλίμακας τους
κύριουφόρου.

Αυτόπου θαπρέπει να
ξεκαθαρίσειτοοικονομικόε-
πιτελείο της κυβέρνησης εί-
ναι αν θασυμπεριληφθούν
στον  συμπληρωματ ικό
φόρο τα αγροτεμάχια ή θα
συνεχίσουν να εξαιρούνται
όπωςσυμβαίνεισήμερα.

Το κλειδί των επιβαρύν-
σεωνβρίσκεταιστηνεπικεί-
μενη νέα αναπροσαρμογή
τωνΤιμών Ζώνης, για την
οποία έχει δεσμευθεί η κυ-

βέρνηση, ενώ θα ακολου-
θήσει μια ακόμα το 2020,
δηλαδήτηχρονιά,πουυπο-
τίθεται το εισπρακτικόαπο-
τέλεσμα του φόρου ακινή-
τωνθαπεριοριστεί στα 1,8
δισ.ευρώ.

Έρχεται
καιτοπεριουσιολόγιο
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ

«κρύβει» μια μεγάλη ανα-
τροπήστην γενικότερηφο-
ρολόγηση της περιουσίας
των Ελλήνων. Το οικονο-
μικό επιτελείο έχει προχω-
ρήσει στον ευρύτερο ανα-
σχεδιασμό των φόρων με
«κλειδί» τοηλεκτρονικόπε-
ριουσιολόγιο που εδώ και

χρόνια βρίσκεται στα χαρ-
τιά.

Το 2015 η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων
είχε προχωρήσει σε έναν
σχεδιασμότουπεριουσιολο-
γίουπου,ωστόσο,αναβλή-
θηκε.Πλέονφαίνεται ότι το
νερόμπαίνειστοαυλάκικαι
ηκυβέρνησηετοιμάζεταιγια
τη μεγάλη ανατροπή που
θαπεριλαμβάνειτηνμείωση
του ΕΝΦΙΑ με τη «φάκα»
της φορολόγησης του συ-
νόλου της περιουσίας των
πολιτών.

Τιθαδηλώνονται
Στο Περιουσιολόγιο θα

δηλώνονταισταδιακά:

•Ακίνητα
•Οχήματα
•Μετρητά
•Χρυσός
•Εναέρια μέσα μεταφο-

ράς,σκάφηαναψυχής
•Μετοχές, εταιρικά με-

ρίδια, συμμετοχές σε επι-
χειρήσεις οποιασδήποτε
μορφής, τραπεζικοί λογα-
ριασμοί, ομόλογα, έντοκα
γραμμάτια, αμοιβαία κεφά-
λαια, παράγωγα χρηματο-
οικονομικά προϊόντα και
λοιπά χρηματοοικονομικά
προϊόντακαιυπηρεσίες

•Άλογα που συμμετέ-
χουνσεαγώνες

•Κοσμήματα μεγάλης α-
ξίας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό10-9-2018 μέχρι16-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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

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 ΤηλέφωναΦαρμακεία
Τρίτη 11-9-2018
13:30-17:30 ΛΑΪΟΥ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΕΛΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ
423310-67420

21:00-08:00ΛΕΜΟ-
ΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά
στοΙΚΑ)23310-74374

ΦεύγειοΕΝΦΙΑέρχεταιοΦόρος
ΜεγάληςΑκίνητηςΠεριουσίας

Η νέα αλλαγή φέρνει ανατροπές στην γενικότερη φορολόγηση
της περιουσίας των Ελλήνων



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2διαμερί-
σματα, ισόγειο και 1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80 τ.μ.,μεαυλήκαι τα
δύο μαζί, καλοριφέρι,
σκεπή, σε καλή κατά-
στασηκαιτιμήευκαιρίας
58.000ευρώκαιταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284
&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά

κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρομέχρι «Πα-
πάκια», 1ου ή 2ου ο-
ρόφου, με ασανσέρ,
πουναχρίζειανακαίνι-
σημέχρι40.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 24.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-
στημα45τ.μ.στηνοδό

Κεντρικής τηςΒέροιας,
δίπλα στο Επιμελητή-
ριο, με πατάρι 30 τ.μ.
(ενοικιασμένο). Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω

σύνταξηςσε καλή τμή.
Κάθε έλεγχος δεκτός.
Μεσιτ ικό ΣΤΟΧΟΣ.
Τηλ.: 23310 68080 &
6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

γκαρσονιέρα με δω-

μάτιο, κουζίνα, χολ και

μπάνιοστον2οόροφο

οικοδομήςμεβεράντα,

ατομική θέρμανση,

κοντά στο Βυζαντινό

Μουσείο. Πληρ. τηλ.

6973551477 κ.Δημή-

τρης.
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ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι
οικόπεδο 744
τ.μ. στηΒέροια
γωνιακό. Χτίζει
890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000 τ.μ., οι-
κοδομήσιμα,80μ.απότηθάλασσα.Πληροφορίεςτηλέφωνο6932
240774καιυπεύθυνοςΜηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-
νοικιάζεται γκαρσο-

νιέρα 1ος όροφος, α-

νακαινισμένο, με θέα.

Τηλ.: 23310 24817 &

6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα σε ιδιόκτη-

τη οικοδομή, Άρεως

11, στη Βέροια στον

3ο όροφο. Τρία δω-

μάτια, σαλοκουζίνα,

μεγάλα μπαλκόνια με

θέα, θερμοηχομονω-

τικά κουφώματα, α-

σανσέρ, θέρμανση με

ογκομέτρηση (χαμηλό

κόστος), θέση στάθ-

μευσης αυτοκινήτου

στην πιλοτή. Τηλ.:

6985013342ή23310

73935-6947007710.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
διαμπερές οροφοδια-

μέρισμα  2ου ορόφου

στηΘεσ/νίκη επί της

οδού Π. Καραμαν-

λή, 200μ. από το Ιπ-

ποκράτειο, 120 τ.μ.,

αποτελούμενο από

τρία υπνοδωμάτια,

σαλόνι, κουζίνα, μπά-

νιο&W.C.Ιδανικόγια

φοιτητές. Τηλ.: 6936

585843.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ρεσε-
ψιονίστ άνδρας, με

γνώσειςΑγγλικών και

Η/Υ. Αποστολή βιο-

γραφικών στο email:

eliaver@otenet.gr ή

αυτοπροσώπως στη

ρεσεψιόν του ξενοδο-

χείου «ΒΙΛΛΑΕΛΙΑ»,

πρωινές ώρες 9.00

π.μ. -1.00μ.μ.στηδ/

νσηΕλιάς10,Βέροια.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων
μεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πολύκα-
λέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:
6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείουσε εξαι-
ρετική κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1
τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4
συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέ-
κλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΜΑΙ  για άμεση
ενο ικ ίαση δ ια-
μερίσματος και
μελλοντ ικά γ ια
την αγορά του εν
λόγω χώρου. Ζη-
τάω διαμέρισμα
άνω των 100 τε-
τραγωνικών, ανα-
καινισμένο φουλ
έξτρακαιμεγάλες
βεράντες.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:6937
226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέ επιπλωμένηγκαρσονιέρα29 τ.μ.,μι-
κτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα
καιμπάνιο , 1οςόροφος ,μεανεξάρτητη
θέρμανση ,A/Cκαι ελάχιστα κοινόχρηστα
μόνο180€.

Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. καθ.στον2 ο όροφο.Αποτελείται
απόΣαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Ξύλινα,ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:
180€.

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα, έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:
180€.Επιθυμητήμόνο γυναίκαεκπαιδευ-
τικός.

Κωδ.12770Γκαρσονιέραωραιότατηστο
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998με θέα
τονκάμπο37τ.μ. ,1δσκληθέρμανσητης
ανεξάρτητημε κλιματιστικό inverter και με
λίγα κοινόχρηστα , ενοίκιο180€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,ενοίκιο200€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ: 23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω ,Κήπο
ωραίο καιΤζάκι, με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέ επιπλωμένο
, κατασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα  με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-

μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ.24103ΕΛΗΑ , επί τηςΕληάς ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα80 τ.μ., κατασκευή
1976,2υ/δ,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,
2οςόροφος,ανακαινισμένομερικώς ,σε
καλήκατάσταση,σεοικοδομήπολυτελούς
κατασκευής,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμε διπλά τζάμια, διαθέτει , κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί , με
ανελκυστήρακαινούργιο,240€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
.Θαείναιελεύθεροαπό1/10/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλια-
κό,BBQκαιαποθήκη,έχειμεγάλοκήπομε
δένδρα ,περιφραγμένο ,σεοικόπεδο800
τ.μ.επιτρέπονταικατοικίδια ,τιμή350€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοε-
πίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ. ,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευ-
πόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείται
από2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα, και δύομπάνια  , χωρίςθέρμαν-
ση,μεδυνατότητα τοποθέτησης τζακιούή
σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη
,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12954ΕνοικιάζεταικοντάστηΒέ-

ροιαστάβλος500τ.μ.γιααποθηκευτικόχώ-
ρο,σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο100€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας15 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται από
1Χώρομεδικότου wc  .Είναικατασκευ-
ασμένο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα

Αλουμινίουσυρόμενα,-Τιμή:100€.
Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, -
Τιμή:150€.

Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ά-
ριστοι χώροι γραφείων ανακαινισμένοι
πολυτελώς ,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τους
καινούργιοWC ,1οςόροφος, , η ευπρέ-
πεια τωνχώρωνδεδομένη ,δομημένηκα-
λωδίωσηπαντού , καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια και μεπολύ
ακριβάυλικάδόμησης ,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούςηπροβολή τωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι

διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευα-
σμένο το1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουμε Διπλά τζάμια -Τιμή: 300€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ. 22944ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα
180 τ.μ., ισόγειο καιμε180 τ.μ. υπόγειο ,
γωνιακό, σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής
προβολήςκαιμεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρί-
σκεταισεμοναδικόσημείοκαιπροσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω, ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:115410 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας81 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1979,διαθέτειανελκυ-
στήρακαιαποθήκη.Τιμή:50.000€.

Κωδ: 115695 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιοκαι ελάχιστα
χρησιμοποιημένο διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας90 τ.μ. διαμπερέςστον1οό-
ροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το 1992 και διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη
-Πετρελαίου,Τακουφώματατουκαινούργια
αλουμινίουσυρόμενακαιμεδιπλάτζάμια -
Τιμή:55.000€.

Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115
τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης ,κουφώματα
με μονά τζάμια, καλόγουστο, ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύο
ντουλάπες,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέ-
ρουσαμόνο50.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
σηκαιυπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-

λείται αυτοτελές κτίριο , διπλοκατοικία α-
ποτελούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50
τ.μ.,κατασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστο
ισόγειοκαιηάλληστον1οορ.νεοαναγειρό-
μενη ,σεεξαιρετικήκατάσταση,καινούργια
συνθετικά κουφώματαμεδιπλά τζάμια και
μεθωρακισμένεςπόρτες , διαθέτουνατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιηλιακόθερ-
μοσίφωναηκάθεμία,γιαπολύαπαιτητικό
αγοραστή , όλομαζί από100.000€ τώρα
μόνο75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13699ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείται

επίτουδρόμουΒέροιας-Βεργίναςκαιαφορά
έκτασηαποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιο
συνολικά15.000τ.μ.,καιμεδύοκτίσματα ,
αποθήκεςμεγάλεςχωρίς κολώνες.Τακτί-
σματακαταλαμβάνουνσυνολικά1.180τ.μ. ,
τιμήπώλησηςκατόπινεκτιμήσεωςόλαμαζί
120.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας33 τ.μ.
στον 1 ο όροφο.Αποτελείται από 1Χώ-
ρο,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειΑνελκυστήρα -Τιμή:14.000€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΓραφείο
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ.στον1οό-
ροφο.Αποτελείται από1Χώρο, καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
Ανελκυστήρα-Τιμή:21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105243Πωλείται το50% της ιδι-

οκτησίαςμουσε Ισόγειοκατάστημα35τ.μ.
καιμε1οορ.επίσης35τ.μ.επίτηςΚεντρι-
κήςστο εμπορικό κέντρο.Είναι μισθωμέ-
νο με 250€ το μήνα , τιμήπώλησηςστα
40.000€μόνο.Σπάνια ευκαιρία.Υπόδειξη
μόνοαπότηνΜεσιτικήΑκινήτωνσεσοβαρό
ενδιαφερόμενο.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κα-
τάστημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώ-
ρος , Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σεπολύ καλή τιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή

Γαβριάλογαπωλείται αγροτεμάχιοσυνολι-
κήςεπιφάνειας9.750τ.μ.σεπολύκαλήτιμή
μόνο22.000€.Πληροφορίεςμόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν τουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιο
με σύνδεσηστο δίκτυο υψηλήςπίεσης ,
συνολικής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η
και μισθωμένο , με δική τουβάνα ,Τιμή:
58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο

420τ.μ.,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,,
αμφιθεατρικόοικόπεδο,ελαφρώςεπικλινές
, σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμήπραγ-
ματικής ευκαιρίας,πολύσπάνια ευκαιρία,
50.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.

Κωδ: 14404 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ χαμηλά
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.026 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.Μόνο
30.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14386 - ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
στηνείσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπό-
λεωςοικόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο ,με
μικρήκλίσησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.
Τιμήμόνο35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ,κάτωαπό την

πλατείαπρος τον καταρράκτη ,πωλείται
κλειστόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105386Μοναδικήευκαιρίαπωλεί-

ταιπλήρως εξοπλισμένη επιχείρηση κυλι-
κείο -αναψυκτήριο -καφέ ,πολύκοντάσε
σχολείο έτοιμη επιχείρησηκαιμεσταθερή
πελατεία70τ.μ.καιδυνατότηταχρήσειςχώ-
ρουέξω.τιμή30.000€.Γιακάποιονπουθέ-
λειναεργασθείπραγματικάκαινακερδίσει.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC. Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχα-
μηλήτιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538
τ.μ. μέσαστοσχέδιο τουχωριού20.000€
μόνο , ευκαιρία σπάνια.Διαθέτουμε την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανο-
λόγοςγιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι
ηλεκτρομηχανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Η
προϋπρεσίακαιεμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331062225.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητά να
προσλάβει2άνδρες
από25έως45ετών
με τα κάτωθι προ-
σόντα:
1. Οδηγό με δί-

πλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο

με γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Τηλ.:
6947021868

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παραθαλάσσια οικόπεδα στο Κα-
στρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συνεχόμενα
στουςΝ.ΠόρουςΠιερίας)των200τ.μ.,περιφραγμέ-
ναμεδίκτυανερούκαι8μετρουςδρόμους.Ευκολίες
πληρωμής.Τηλ.:6932240774.
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ZHTEITAI φαρμακοποιός
(άντρας ή γυναίκα) ή βοηθός

φαρμακείου για φαρμακείο στο

χωριόΞΕΧΑΣΜΈΝΗΗΜΑΘΙΑΣ

(Δήμοςαντιγονιδων).Αποστολή

βιογραφικούμεφωτογραφίαστο

mail ksexasmenipharm@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κα-
τάστημα,ηλικίαςμέχρι27ετών.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΑΝΟΙΞΕΩΣπολυτελεστατοδιαμερισμα100τ.μμεθεαγιαεκλεκτους
ΚΟΝΤΑστηνΑνοιξεως110τ.μμεκοπλαμ,πορταασφαλει-
ας,διαμπερεςμονο50000€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ58000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-Κκοπλαμ,θεα,Α.Θ4ος180€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμΘεα,3ος150€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1Δ--ΚεπιπλωμενομεΑ/Cκαιθεα1ος150€
ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6,5στρ.μεροδακιναπρωιμα500€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρεμμεεπιτραπεζιακαιαχτινιδια3300τοστρεμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΚΤΙΣΜΑ45τ.μμεεπιχειρησησελειτουργιαστοΚέντρο
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη
80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ.350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξ
πρόσοψη300€
ΑΠΟΘΗΚΗ1500τ.μκονταστιςΦλαμουριεςΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗ300Τ.ΜπροςΜακροχωρι250€

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-
κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Γυμνασίου καιΛυκείοιυ σε
Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,
ΛατινικάκαιΝεοελληνικήΛο-
γοτεχνία.Πολύπροσιτές τι-
μές.Τηλ. επικοινωνίας:6974
430782.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

ορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,μεαπεριό-
ριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:
6944764477&2331027796.

ΑπότηνεταιρίαΤΕΧΝΗΜΑ.Ε.,με έδρα το65οχιλ.Παλ.Εθν.
Οδ.Θεσ/νίκης-Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

σεις.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλ.επικοιωνίας:2331039827,39445(από8.00έως16.00)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  διανο-
μείςγιατηROMAPIZZA.
Πληρ. κ.  Απόστολος.
Τηλ.:6979222021.

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDISSECURITYζητούνται10άτο-
μαμεάδειαεργασίαςκαιπιστοποίησημεσκοπόναεκπαιδευτούν
στοντομέαV.I.P.γιαεργασίαστονησίτηςΜυκόνουγιατηχρονι-
κήπερίοδο1/4έως30/10.Μισθόςικανοποιητικότατος.Πληροφο-
ρίες:κ.ΤΣΙΦΛΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.Κιν.:6937226565.

ΕΤΑΙΡΙΑΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ζητάει για ημιαπασχόλη-
ση3ημερώνκαιστηνπορείαολικήαπασχόλησηδιανομέα
κούριερ..Πληροφορίεςστοτηλ.:6937226565.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύ-
τρια ζητά εργασία σε
ιατρείο της Βέροιας ή
της Νάουσας. Πληρ.
τηλ.:697012323.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο, αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα, με ατομική θέρμανση,πλήρως επιπλωμένη
και εξοπλισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές,
με aircondition και αποθηκευτικούς χώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλ.επικοινωνίας:6974030013.
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ΑΠοστολή βιογραφικών στο:

vehr2010@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για
κεντρικό κατάστημα ενδυμάτων

στηΒέροια.Τηλ.:6983679790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρία,χωρίςοικο-
γενειακέςήάλλεςυποχρεώσεις

γιαναεργασθείσεκουζίναεστι-

ατορίουστη Γερμανία.Μισθός,

ασφάλιση, διαμονή και διατρο-

φή.Τηλ.:6972816816.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά

για το υποκατάστημά της στο

Διαβατό εποχικό προσωπικό

εργάτες και εργάτριες για το

τμήμαπαραγωγής.Οι ενδιαφε-

ρόμενοι/ενδιαφερόμενες μπο-

ρούν να καταθέτουν αιτήσεις

στοΔιαβατό.Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας:2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση

βασικώνΑγγλικών.Τηλ.: 6948

457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery
μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-

τοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».

Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-

ριποίηση και φροντίδα ηλικιω-

μένων, παιδιών, καθαριότητα

σπιτιών, γραφείων και σκάλες.

Τηλ.:6996592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-
ριποίησηγερόντων, γιαπρωίή

γιααπόγευμα,καθαριότητασπι-

τιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.:

6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
30ΧΡΟΝΟΣ Φιλόλογος με

φροντιστηριακήπείρακαιμεεξει-

δίκευσηστηνΈκθεσηπαραδίδει

ιδιαίτεραμαθήματασε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκείο.

Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ.:6973

707829.

ΒΙΟΛΟΓΟΣπαραδίδει ιδιαίτε-
ραμαθήματαΒιολογίαςσεμαθη-

τέςΛυκείου.Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-
μπειρία και εξειδίκευση στις

μαθησιακές δυσκολίες καθώς

καικάτοχοςάδειαςδιδασκαλίας

αγγλικώνπαραδίδει μαθήματα

ελληνικών και αγγλικώνσε μα-

θητέςδημοτικούκαιγυμνασίου.

Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ. επι-

κοινωνίας:6980973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

μεπολυετήπείρακαι100%ε-

πιτυχία σε πτυχία παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματασεπροσι-

τές τιμές. Ειδικές τιμές σε μι-

κράγκρουπ-αδέρφια.Τηλ.επι-

κοινωνίας:6942924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτη
ΑΠΘ,μεμεταπτυχιακέςσπου-

δέςστηνΕιδικήΑγωγήκαιμα-

θησιακέςδυσκολίες,παραδίδει

μαθήματαΜαθηματικών,Φυ-

σικής & Χημείας σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκεί-

ου.Τηλ.:6978003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπει-
ρος καθηγητήςπαραδίδει ιδι-

αίτεραμαθήματαΑγγλικώνκαι

Ιταλικών. Τιμές φιλικές. Τηλ.:

6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτη-

τικόδωμάτιολευκόμεστρώμα,

πλυντήριορούχων45άρι,διπλή

ντουλάπα,καναπέςπουγίνεται

διπλόκρεβάτι,γραφείομελευκό

τζάμιαμμοβολήκαισυρταριέρα

γραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονόμε
το στρώμα.Πληρ. τηλ.: 6973

777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφειου,
σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,τρα-

πέζι,τραπεζάκι,τραπέζιπτυσσόμενο

συσκέψεων,ντουλάπαμεκλειδαριά
(κερασί),ντουλάπα-ράφια(μελί),κανα-

πέδες,όλασεάριστηκατάσταση.Τηλ.:

2331021210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υ-

ποχρεώσεις ζητά κυρία έως50

ετών για σοβαρήσχέση.Τηλ.:

6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωρι-
μία κυρία από 50 έως 55 ε-

τώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6974862936.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38τ.μανακαινισμένομεa/c,βλέπει
ακάλυπτο,επιπλωμένο24000€(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας, 94 τ.μ, 1ος ορ,2ΔΣΚΜ ,15ετίας,ελάχιστα
χρησιμοποιημένο,δυνατότης αυτόνομης θέρμανσης
57000€(κωδ2Δ134)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνω από το πασα κιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος, 3Δ-
ΣΚ2,103 τμ, γίνονται και δύο διαμερίσματα, μπάνια,
άμεσηπρόσβασηστηναυλή, κλειστόπάρκινγκ,καινούρ-
γιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασα κιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2 μπάνια, ωραία βερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκέξτρα)
(κωδ3Δ93)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλοσαλό-
νι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ 120τμ.2Δ, ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC, κόπλαν,
σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδιαμέρισμα,3Δ, μεγάλοσα-
λόνι,κουζίνα,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα, αποθήκη, ατομική θέρ-
μανση, κλειστόπαρκινγκ 25τ.μ. 2008 έτος κατασκευής
80.000€(3Δ47)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρα 60τμ.δωμάτιο, ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,πόρτα
ασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,75τ.μ.,σε175τ.μ.,
ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, παρκινγκ, αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές45τ.μ.
55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπόγειο,
50.000€(Η16)

ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα, οικοπεδοχώραφα και χωράφια σε διάφορες
θέσειςκαιτιμές
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ 120τ.μ. ισόγειο, και 120τ.μ. πατάρι
(ΕΧ87)
ΠωλούνταιΓραφεία:
Βενιζέλουλουξγραφείαλειτουργούνκαισανένα110000€
42τ.μ.μεθωρακισμένηκαινούργιακουφώματα28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμα κέντρο 2 δωμ., σαλοκυζ. μπάνιο καινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ 3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερα αξιόλογο γκαράζ
600€
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλεςβε-
ράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,σαλόνι,
κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση150€(ΕΠ85)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,ατο-
μικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιο κεντρικόσημείο της αγοράς, έτοι-
μο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 50τμ, + 20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
Επιλεγμέναακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμαστοΜακροχώρι, 85τμ, 2Δ,σαλο-
κουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,79τμ,
2Δ,σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,ατομικήθέρμανση, 40.000€
(2Δ145)

Τα ακίνητα είναι ενδεικτικά. Για περισσότερα
επικοινωνήστε μαζί μας.

Ζητούνται ακίνητα για αγορά
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 

στον πρώτο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr

www.laosnews.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με
εμπειρία να εργαστούνσε
κουζίνα εστιατορίου και
ωςσερβιτόροιστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6974064888.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

θήματα Γερμανικώνσεπαιδιά
Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου
καιενήλικες.Παρέχεταιβοηθη-
τικό υλικό.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.:6972119753.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κάτο-
χοςπτυχίουProficiencyκαιΣυστήματοςΓραφήςτυφλών
Braille, τελειόφοιτος τηςΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας
και φοιτήτριαΜεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικής
Αγωγής,παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιάΔημοτι-
κού(παιδιάμεπροβλήματαακοήςκαιμαθησιακέςδυσκο-
λίες).Τιμέςπροσιτές.Τηλ.Επικοινωνίας:6943908929.
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