
Στη συνέντευξη Τύπου για τα ΚΔ΄ Παύλεια με θέμα την Ιεραποστολή

Δάκρυσε ο Μητροπολίτης    
για τα θαύματα του Αγ. Λουκά στη Δοβρά

"Η παρουσία του άλλαξε 
την ιστορία της Μονής" τόνισε

PΜίλησε για τις εκδηλώσεις 
και ανήγγειλε την παρουσία του Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας στο Διεθνές Συνέδριο

CMYK

Πέμπτη   
24

Μαΐου
2018 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 11.947 

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
news@laosnews.gr

laosveroia@gmail.com
Λογιστήριο:  info@laosnews.gr

15 με 17 Ιουνίου
Όλο και πιο κοντά 

στο 3ο Φεστιβάλ Ροδάκινου 
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Τα Παύλεια
ως πυρήνας ανάπτυξης

του θρησκευτικού τουρισμού
  Αισίως όπως μνημόνευσε και ο Μητροπολίτης 
Παντελεήμων στη σημερινή συνέντευξη τύπου φτάνουμε 
στα 24α Παύλεια, με πρόγραμμα «φορτωμένο» που 
θα διαρκέσει πάνω από έναν μήνα, ενώ αναμένεται 
να επισκεφθούν το νομό μας χιλιάδες επισκέπτες 
με προεξέχοντα φιλοξενούμενο τον Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας. Μια σειρά καθημερινών εκδηλώσεων με 
διεθνή ακτινοβολία που έχει καταφέρει η Μητρόπολή 
μας όχι απλώς να διατηρήσει, αλλά και να αναβαθμίσει. 
Από την άλλη μιλάμε τόσα χρόνια στην πόλη μας για 
σχεδιασμό και στροφή στον θρησκευτικό τουρισμό, 
αφού τα θρησκευτικά στοιχεία που έχει η Βέροια, αλλά 
και όλος ο νομός μπορούν να την καταστήσουν τον 
απόλυτο θρησκευτικό προορισμό. Ας σκεφτούμε ότι 
μια τέτοια σειρά εκδηλώσεων, όπως είναι τα Παύλεια, 
μπορούν να γίνουν ο πυρήνας γύρω από τον οποίο 
οι τοπικοί φορείς με την αρωγή της Μητρόπολης να 
«χτίσουν» αυτό το προφίλ και να προβάλουν την Βέροια 
και την Ημαθία διεθνώς ως κοιτίδα θρησκευτικού 
πολιτισμού. Η σύνδεση με την ομόθρησκη Ρωσία και 
η προβολή των εκκλησιών και των μοναστηριών μας, 
με «έμβλημα» τον Αγ. Λουκά στη Δοβρά, θα πρέπει 
να φέρει «καραβάνια» εκδρομέων προσκυνητών. Και 
γι’ αυτό τον στόχο χρειάζεται μόνο βούληση και καλές 
συνεργασίες, όλα τα άλλα τα έχουμε! 
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Συμεών το Στυλίτου,

Ιλαρίωνος, Μελετίου

Το νεοεκλεγέν
διοικητικό συμβού-
λιο του Συνδέσμου
ΕφέδρωνΑξιωματι-
κώνΝ.Ημαθίας,στα
πλαίσιασυνεργασίας
με τονστρατό και τα
σώματα ασφαλείας,
διοργάνωσε στηΛέ-
σχηΑξιωματικώνΒέ-
ροιας, δύο διαδοχι-
κέςμεσημεριανέςσυ-
ναντήσεις, η πρώτη
με τονΔιοικητή της
1ηςΜεραρχίαςΠεζικούστηΒέροιαΥποστρά-
τηγο κ.ΠέτροΔεμέστιχα και η δεύτερη με
τονΑστυνομικόΔιευθυντήΗμαθίαςκ.Χρήστο
Σιμούλη, τονΔιοικητή της ΣχολήςΜετεκπαί-
δευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος
ΑστυνομικόΔιευθυντήΔιονύσιοΚούγκα, και
τονΔιοικητή τηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας
ΒέροιαςΑντιπύραρχο κ.Αλέξανδρο Κου-
βακά.Οι συναντήσεις έγιναν σεπολύφιλικό
κλίμα συνοδεία κρασιού και μεζέδων, με τις
δύοπλευρές νασυζητούν κυρίως για θέματα
εκπαίδευσης και ενημέρωσής των εφέδρων
αξιωματικών, ενώ οι διοικητές δήλωσαν την
στήριξήτουςστοέργοτουσυνδέσμου.Οπρό-
εδροςτουσυνδέσμουεφέδρωναξιωματικώνκ.
ΧρήστοςΦράγκοςευχαρίστησετονστρατηγό
και τους διοικητές για την αποδοχή τηςπρό-
σκλησηςκαιτουςδήλωσεμετηνσειράτουότιόλαταμέλη
τουσυνδέσμουανιδιοτελώς και σε βάρος τωνπροσωπι-
κώνκαιεπαγγελματικώνυποχρεώσεωνείναιστηδιάθεση

τηςπατρίδας.Όσογιατοαρνάκιπουγεύτηκαν,μάθαμεότι
ήτανεπιλογήτουΣαρακατσάνουπροέδρου,πουείναιαπό
τουςπαλαιότερουςκτηνιάτρουςτηςπεριοχήςμας.

Το περίπτερο
της Μ. Αλεξάνδρου 
παραμένει κλειστό
και στη θέση του

ΈνααπότατελευταίαπερίπτεραστηΒέροια
πουστέκει ερμητικά κλειστό. Στηφωτογραφία
πουμαςέστειλεσυνδρομητήςμαςβλέπουμετο
περίπτεροστησυμβολή τωνοδώνΜ.Αλεξάν-
δρου καιΚωττουνίου(δίπλαστην εκκλησία της
ΜεταμόρφωσηςτουΣωτήρα),τοοποίοενώείναι
κλειστόμετάτηνδιάρρηξήτουεδώκαιέναχρό-
νοπερίπου, ναπαραμένει στη θέση του μαζί
μετααυτοσχέδιαυπόστεγααπόμουσαμάπου
κλείνουν τοπεζοδρόμιοκαιδυσχεραίνουν τους
πεζούς.Τοεπισημαίνουμεκαιαςφροντίσουνοι
αρμόδιοιγιαταδέοντα…

Ήταν η πρώτη φοράπου
είδαμε τονΜητροπολίτη Βέ-
ροιας, Νάουσας και Καμπα-
νίας κ.Παντελεήμονα, να δα-
κρύζεικαιμελυγισμένηφωνή,
ναδιακόπτειτολόγοτου,όταν
άρχισε να απαριθμεί τα θαύ-
ματατουΑγίουΛουκάστηΔο-
βρά.Ότανρωτήθηκε,στηχθε-
σινή συνέντευξη Τύπου, για
τηνπορεία των εργασιών και
το χρονοδιάγραμμα αποπε-
ράτωσης τουΝαού, εξομολο-
γήθηκεότιτοπρώτοκαραγια-
πί ξεκίνησε με χρήματα που
προήλθαν από την πώληση
ενόςσπιτιούτουιδίου,καιτου
1/2 μεριδίου από τοπατρικό
σπίτι τουπ. ΓεράσιμουΜπε-
κιέ.Στησυνέχειαέναςσυμπο-
λίτης μας εργολάβος έχοντας
βαθιάπίστηστονΆγιοΛουκά
πουμε τηβοήθειά του, ξεπέ-
ρασε κάποιες δυσκολίες, συ-
νέδραμεκαιπροχώρησανοιεργασίεςστοΝαό.Αργότερα
Ρώσοιαξιωματούχοι,έστειλανστηΔοβράτους«χρυσούς»
τρούλουςκαιτιςκαμπάνεςκαιηανέγερσήτουπροχωράει
μετηβοήθειατωνπιστώνκαιτουθαυματουργούΑγίου.

«ΗπαρουσίατουΑγίουΛουκά,άλλαξετην ιστορίατης
Μονής.Ποιος ήξερε τηνΠαναγίαΔοβρά και το Ιστορικό
Μοναστήρι;Ηχάρητουκαιταθαύματαπουκάνει,ανσας
ταπω,ηλογικήδενταχωράει»είπεοΜητροπολίτηςκαι
άρχισεπράγματιναεξιστορείκαθημερινάθαύματα,μετον

ΆγιοΛουκά,τονιατρό,ναεμφανίζεταιωςμορφή,σεπαιδιά
αλλάκαι ενήλικεςπουυποφέρουναπόσοβαρέςασθένει-
ες,ακόμακαιαπόκαρκίνο,καινατουςγιατρεύει.

Για τον λόγο αυτό, καταφθάνουν χιλιάδες λεωφορεία
στηΔοβρά, γεμάταπιστούςπου έρχονται ναπροσκυνή-
σουνκαιναπαρακαλέσουντονΆγιονατουςθεραπεύσει,
όπωςείπεοκ.Παντελεήμων

«Πράγματι, ζούμε θαύματα κάθε μέρα» ομολόγησε ο
Μητροπολίτης,σκουπίζονταςταδάκρυάτου.

ΛύγισεοΜητροπολίτηςγιατακαθημερινάθαύματα
τουΑγίουΛουκά,στηΔοβρά

Στη 
Βέροια τις 

τελευταίες μέρες 
δεν λέμε αν θα 

βρέξει σήμερα…αλλά 
τι ώρα θα βρέξει!

Εξού και η 
επονομασία 
Καραφέρια…

Μεστρατηγό,αστυνομικούςδιευθυντέςκαιδιοικητή
Π.Υ.συναντήθηκανοιΈφεδροιΑξιωματικοί

τουΝ.Ημαθίας
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Συνέντευξη Τύπου χθες για το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων με θέμα την Ιεραποστολή

Μητροπολίτης Παντελεήμων: «Μας αξίωσε ο Θεός να φτάσουμε στα 24α Παύλεια»
Δάκρυσε ο Μητροπολίτης όταν απαριθμούσε τα θαύματα του Αγίου Λουκά

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας θα παραστεί στο διεθνές Συνέδριο
«Ο Θεός μας αξίωσε να φτάσουμε στα 24α Παύ-

λεια με φετινό θέμα την Ιεραποστολή και τον Επα-
νευαγγελισμό» είπε ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στην συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε χθες το μεσημέρι για τις εκδηλώ-
σεις των Παυλείων, που ξεκινούν στις 26 Μαΐου και 
ολοκληρώνονται στις 28 Ιουνίου.

Το θέμα έχει άμεση σχέση με τον Απόστολο Παύ-
λο που ήταν ο πρώτος Ιεραπόστολος, ο οποίος διέ-
τρεξε όλη την οικουμένη και χάρη σ’ εκείνον δέχθηκε 
και η Βέροια το μήνυμα του Ευαγγελίου, πρόσθεσε ο 
Μητροπολίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμ-
μα και τη φιλοσοφία που διέπει τις φετινές εκδηλώ-
σεις, με έμφαση στο Χώρο Μαρτυρίου της Νάουσας, 
στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης, στο αφιέρωμα στον 
Αυγουστίνο Καντιώτη καθώς και στο Διεθνές Συ-
νέδριο στο Χώρο Τεχνών, στο οποίο θα παραστεί 
ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας. «Είναι το κατ’ εξοχήν 
Ιεραποστολικό Πατριαρχείο που ποιμαίνει εκατομ-
μύρια ανθρώπους και μαύρους ιερείς» επεσήμανε ο 
κ. Παντελεήμων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην συ-
νεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, για 
την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Παλαιά Μη-
τρόπολη της Βέροιας, την ημέρα της Πεντηκοστής, 
στην παρουσίαση ενός τόμου για την Ιεραποστολή 
αλλά και της θεατρικής παράστασης για τον Άγιο 
Λουκά, που έγραψε ο π. Αρσένιος και σκηνοθετεί ο 
π. Γεράσιμος.

Στο σημείο όμως που λύγισε ο Μητροπολίτης και 
απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους με δάκρυα στα 
μάτια, ήταν όταν απαρίθμησε τα θαύματα του Αγίου 
Λουκά και μίλησε για το ιστορικό της ανέγερσης του 
Ναού στη Δοβρά με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων 
από τη Βέροια και τη Ρωσία, αλλά κυρίως με τη βο-
ήθεια του Αγίου, όπως είπε, τον οποίο πολλές φορές 
επικαλέστηκε, εμφανώς συγκινημένος (βλέπε σελ. 
2).

Το πρόγραμμα των ΚΔ΄ Παυλείων
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
Σάββατο 26 Μαΐου
09:00 Μικροί Ιεραπόστολοι
Εξόρμηση στο άλσος Αγ. Νικολάου Νάουσας - Θ. 

Λειτουργία - Λήξη Κατηχητικού έργον (Ιερός Ναός 
Αγίου Νικολάου - Νάουσα)

Κυριακή 27 Μαΐου
07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
για την εορτή της Πεντηκοστής και Μέγας Εσπερι-

νός της Γονυκλισίας (Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός 
Ναός - Βέροια)

Δευτέρα 28 Μαΐου
19:00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
για την εορτή της μετακομιδής των Ιερών Λειψά-

νων του Αγίου Λουκά τον Ιατρού (Ιερός Ναός Αγίου 
Λουκά - Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)

Τρίτη 29 Μαΐου
07:00 Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 

εορτή της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγί-
ου Λουκά του Ιατρού (Ιερός Ναός Αγίου Λουκά - Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά)

Τετάρτη 30 Μαΐου
19:00 Νέοι Σολίστες Α’ Μαθητική επίδειξη του 

Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπολιτικόν Κέ-
ντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ - Νάουσα)

Σάββατο 2 Ιουνίου
19:00 Νέοι Σολίστες
Β’ Μαθητική επίδειξη τον Ωδείου της Ιεράς Μη-

τροπόλεως (Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ - Νάουσα)

Κυριακή 3 Ιουνίου
11:00 Παιδιά και περιβάλλον
Ποδηλατοπορεία με αφορμή την παγκόσμια ημέ-

ρα περιβάλλοντος (Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου 
- Αλεξάνδρεια)

20:00 ΠΑΥΛΟΣ, ο της Βέροιας Απόστολος
Καλλιτεχνική Έναρξη των ΚΔ’ ΠΛΥΛΕΙΩΝ - Συ-

ναυλία Βυζαντινών Χορών αφιερωμένη στον Άγιο 
Απόστολο Παύλο σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Ιερός Παλαιός Μητροπολιτι-
κός Ναός - Βέροια)

Δεύτερα 4 Ιουνίου
07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με τη συμμε-

τοχή Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Συλλόγων Αμε Α 
(Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής - Ραψωμανίκη)

Τρίτη 5 Ιουνίου

20:00 Εσπερινή Θεία Λειτουργία για τη 
μνήμη του Αγίου Αρσενίου επισκόπου Βέροι-
ας - υπέρ των μαθητών πον θα συμμετέχουν 
στις εξετάσεις (Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός 
Ναός - Βέροια)

Τετάρτη 6 Ιουνίου
19:00 Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας
Εσπερίδα αφιερωμένη στο μακαριστό Ε-

πίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη, ένα σύγχρονο 
Ιεραπόστολο (Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
- Βέροια)

Πέμπτη 7 Ιουνίου
07:00 Εμπειρίες από την Ιεραποστολή 

Θεία Λειτουργία - Ημερίδα πρεσβυτέρων και 
μητέρων κληρικών (Ιερός Ναός Αγίου Ιωάν-
νου Θεολόγου - Νησέλι)

19:00 Ο γύρος του κόσμου σε 7 νότες
Μουσική εκδήλωση του τμήματος Μουσι-

κής Προπαιδείας του Ωδείου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
Σάββατο 9 Ιουνίου
09:00 Στη διακονία του Ευαγγελίου
Υπαίθρια Θεία Λειτουργία - Λήξη πνευματικού 

έργου Ενοριακών Συνάξεων (Χώρος Μαρτυρίου 
«Klooki» -Δημοτικό Θέατρο - Νάουσα)

20:00 «άδοντες καί ψάλλοντες»
Συναυλία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσι-

κής
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
Κυριακή 10 Ιουνίου
07:00 Υπαίθρια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
(Βήμα Αποστόλου Παύλου - Βέροια)
18:30 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός για τη μνή-

μη του Αγίου Λουκά του Ιατρού (Ιερός Ναός Αγιου 
Λουκά - Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)

Δευτέρα 11 Ιουνίου
07:00 Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία για τη 

μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού (Ιερός Ναός Αγί-
ου Λουκά - Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)

20:00  Ιεραποστολή «εν συγγραφαΐς»
Βιβλιοπαρουσίαση Εκδόσεων Ιεράς Μητροπό-

λεως - Εγκαίνια Έκθεσης Βιβλίου (Μητροπολιτικόν 
Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ - Νάουσα)

Τρίτη 12 Ιουνίου
10:30 Εξωτερική και Εσωτερική Ιεραποστολή 

Ημερίδα Ιερέων
(Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αγιος Γεώρ-

γιος Δοβρά)
Τετάρτη 13 Ιουνίου
20:00 «Την πόρτα ανοίγω, τραγούδι ν’ ακουστεί»
Συναυλία έντεχνης και παραδοσιακής Μουσικής 

για φιλανθρωπικό σκοπό (Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο - Βέροια)

Πέμπτη 14 Ιουνίου
20:30 «εν χορδαίς καί όργάνω»
Συναυλία των χορωδιακών συνόλων του Ωδείου 

της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπολιτικόν Κέντρον 
Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ - Νάουσα)

Παρασκευή 15 Ιουνίου
20:00 Με τα φτερά της μουσικής
Συναυλία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσι-

κής (Πνευματικό Κέντρο -1.Ν. Νεομαρτύρων Χαλά-
στρας)

Σάββατο 16 Ιουνίου
07:00 Κατήχηση και Ιεραποστολή
Θεία Λειτουργία - Ημερίδα Κατηχητών (Ιερός Να-

ός Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αλεξάνδρεια) 17:30 Χρώ-
μα Βυζαντίου

Εγκαίνια της Ε’ έκθεσης των έργων της Σχολής 
Βυζαντινών Τεχνών της Ιεράς Μητροπόλεως

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
18:00 Η διακονία του λόγου στη Βυζαντινή Αγιο-

γραφία
Ε΄ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών (Παύλειο Πολιτι-

στικό Κέντρο - Βέροια)
Κυριακή 17 Ιουνίου
18:00 Η διακονία του λόγου στη Βυζαντινή Μου-

σική
Ε’ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών
(Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑ-

ΝΑΣΣΑ - Νάουσα)
Δευτέρα 18 Ιουνίου
11:00 Κατήχηση και ποιμαντική δια του μυστηρίου 

της Ιεράς Εξομολογήσεως Ημερίδα πνευματικών 
(Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου, Ελένης και Οσ. Νικόδημου 
- Βέροια)

18:30 Υποδοχή τμήματος Ιερού Λειψάνου και 
Σταυρού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Αρχιερατικός 
Εσπερινός (Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου - Νά-
ουσα)

20:00 Ο Ιεραπόστολος και Διδάσκαλος του Γέ-
νους Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε συνεργασία με την 
Ενωμένη Ρωμιοσύνη

(Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ - Νάουσα)

Τρίτη 19 Ιουνίου
19:00 «Καβασίλεια»
Αρχιερατικός Εσπερινός - Πολιτιστικές εκδηλώ-

σεις με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων (Ιερός Να-
ός Αγίου Δημητρίου - Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου 
- Καβάσιλα)

Τετάρτη 20 Ιουνίου
20:00 Η Ελληνική Μουσική ανά τους αιώνες
Συναυλία των καθηγητών & των χορωδιακών 

συνόλων του Ωδείου της Ι. Μητροπόλεως (Δημοτικό 
Θέατρο - Νάουσα)

Πέμπτη 21 Ιουνίου
19:00 Η σύγχρονη απαρχή της Ιεραποστολής 

στην Αφρική:
π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος
Εσπερίδα μνήμης - Συναυλία Βυζαντινής και Πα-

ραδοσιακής Μουσικής (Πνευματικό Κέντρο - Ι. Ν. 
Αγίου Νικολάου Ανατολικού)

Παρασκευή 22 Ιουνίου
19:30 Αγώνας κατά των Εξαρτήσεων
Εσπερίδα με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά 

των εξαρτήσεων σε συνεργασία με τις Ανώνυμες Οι-
κογένειες ατόμων με εξαρτήσεις (Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο - Βέροια)

Σάββατο 23 Ιουνίου
07:00 Μοναχισμός και Ιεραποστολή
Θεία Λειτουργία - Η’ Μοναχική Σύναξις
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά - Ιερά Μονή Παναγίας 

Δοβρά)
Κυριακή 24 Ιουνίου
07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
για την εορτή της Συνάξεως των εν Σκήτη Βέ-

ροιας Αγίων (Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτη 
Βέροιας)

20:00 Στα χνάρια των Σταυραετών
παραδοσιακή εκδήλωση - θεατρική παράσταση 

σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας 
«Ευστάθιος Χωραφάς» (Αύλεως Χώρος Δημοτικού 
Σχολείου - Πατρίδα)

Δευτέρα 25 Ιουνίου
18:00 Υποδοχή Παναγίας Βηματάρισσας
Δοξολογία
(Ιερός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)
20:00 «Μωσέως Ώδή»
Βίβλιοπαρουσίαση τόμου προς τιμήν του μακα-

ριστού γέροντος Μωϋσή Αγιορείτη (Χώρος Τεχνών 
- Βέροια)

Τρίτη 26 Ιουνίου
10:30 Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον 

Απόστολο Παύλο

Έναρξη Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Α-
ντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών - Βέροια)

18:00 Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον 
Απόστολο Παύλο

Συνέχεια Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Α-
ντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών - Βέροια)

Τετάρτη 27 Ιουνίου
09:00  Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον 

Απόστολο Παύλο
Συνέχεια Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Α-

ντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών - Βέροια)
18:00 Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον 

Απόστολο Παύλο
Συνέχεια Διεθνούς Επιστημονικού Σννεδρίον
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών - Βέ-

ροια)
20:30 ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ: Εργάτης στον 

αμπελώνα του Κυρίου
Θεατρική Παράσταση
(Χώρος Τεχνών – Βέροια)
Πέμπτη 28 Ιουνίου
09:00 Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον 

Απόστολο Παύλο
Συνέχεια και Λήξη Διεθνούς Επιστημονικού Σν-

νεδρίον
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών - Βέ-

ροια)
19:00 Πατριαρχικός Εσπερινός της μνήμης του Α-

ποστόλου Παύλου χοροατατούντος του Μακαριωτά-
του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώ-
ρου με τη συμμετοχή των Αρχιερέων-Εκπροσώπων 
των Ορθ. Πατριαρχείων και Εκκλησιών

(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός - Βέροια)
Παρασκευή 29 Ιουνίου
07:00 Όρθρος και Πατριαρχική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πα-

τριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου και συλλει-
τονργούντων των Αρχιερέων-Εκπροσώπων των 
Ορθ. Πατριαρχείων και Εκκλησιών (Ιερός Παλαιός 
Μητροπολιτικός Ναός - Βέροια)

19:00 Λιτανεία και Πανηγυρικός Εσπερινός προε-
ξάρχοντος του Μακαριωτατον Πάπα και Πατριάρχον 
Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου με τη συμμετοχή των 
Αρχιερέων-Εκπροσώπων των Ορθ. Πατριαρχείων 
και Εκκλησιών (Βήμα Αποστόλου Παύλου - Βέροια)

Σημειώσεις:
1. Από την 2 έως και την10η Ιουνίου στο Ωδείο 

της Ιεράς Μητροπόλεως (Πλ. Παναγίας - Νάουσα) 
θα λειτουργεί ‘Έκθεση Ζωγραφικής του τμήματος του 
Ωδείου.

2. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύ-
θερη.

3. Όλες οι εκδηλώσεις που στεγάζονται στον Χώ-
ρο Τεχνών, στην Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών Βέροιας και στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας 
συνδιοργανώνονται με τον Δήμο Βέροιας και τον Δή-
μο Νάουσας, αντίστοιχα.

Φέτος λόγω πληθώρας εκδηλώσεων τα 24α Παύ-
λεια θα ξεκινήσουν νωρίτερα, από τις 26 Μαΐου (αντί 
για αρχές Ιουνίου, όπως γινόταν τα προηγούμενα 
χρόνια.

Σοφία Γκαγκούση
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Deadpool 2
Προβολές:  Πέμπτη 

- Παρασκευή  - Κυρια-
κή - Δευτέρα – Τρίτη - 
Τετάρτη στις 20.30    

Προβολές:  Σάββατο 
στις 19.15 και 21.45 

Σκηνοθεσία:  ΝΤΕΪ-
ΒΙΝΤ ΛΙΝΤΣ

Σενάριο: ΡΟΜΠ ΛΙ-
ΦΙΛΝΤ & ΦΑΜΠΙΕΝ ΝΙ-
ΣΙΕΖΑ

Ηθοποιοί: ΜΟΡΕΝΑ ΜΠΑΚΑΡΙΝ, ΤΖΟΣ 
ΜΠΡΟΛΙΝ, ΜΠΡΙΑΝΑ ΧΙΛΝΤΕΜΠΡΑΝΤ, ΡΑΪΑΝ 
ΡΕΪΝΟΛΝΤΣ

SOLO: A STAR WARS STORY
Σκηνοθεσία: ΡΟΝ ΧΑΟΥΑΡΝΤ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΚΑΣΝΤΑΝ
Ηθοποιοί: ΠΟΛ ΜΠΕΤΑΝΙ, ΓΟΥΝΤΙ ΧΑ-

ΡΕΛΣΟΝ, ΘΑΝΤΙ ΝΙΟΥΤΟΝ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, 
ΑΛΝΤΕΝ ΕΡΕΝΡΑΪΧ, ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΓΚΛΟΒΕΡ, 
ΕΜΙΛΙΑ ΚΛΑΡΚ

Προβολές:  Παρασκευή – Σάββατο - Κυ-
ριακή στις 19.00 και 21.45 

Προβολές:  Πέμπτη - Δευτέρα – Τρίτη - Τε-
τάρτη στις 20.30   

Σε 3D μόνο την Παρασκευή στις 21.45 και 
το  Σάββατο στις 19.00

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     24/5/18 - 30/5/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2018  

Βράβευση μαθητών 
του 5ου ΓΕΛ Βέροιας

Τη Δευτέρα 21/5/2018 
στο χώρο του 5ου Γενικού 
Λυκείου Βέροιας πραγμα-
τοποιήθηκε η βράβευση 
των μαθητών του σχολεί-
ου οι οποίοι ξεχώρισαν με 
τις επιδόσεις τους στους 
αθλητικούς στίβους κατά 
τη σχολική χρονιά που 
διανύουμε. Την απονομή 
των μεταλλίων και των 
επάθλων έκανε η Διευ-
θύντρια Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. 
Μαυρίδου Αναστασία,  η 
οποία συνοδευόταν από τους Υπεύθυ-
νους του Τμήματος Φυσικής Αγωγής 
της Διεύθυνσης κυρίους Καμπουρίδη 
Χαρίλαο και Μπλατσιώτη  Χρήστο. 
Στην εκδήλωση τους γονείς των μα-
θητών εκπροσώπησε η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
Σχολείου κ. Γρηγοριάδου Αικατερίνη. 
Πριν τη απονομή ο Διευθυντής του 
Σχολείου κ. Γκανάς Απόστολος συνε-
χάρη τους κυρίους Καμπουρίδη και 
Μπλατσιώτη για την προσπάθεια που 
κατέβαλαν ώστε να πραγματοποιη-
θούν με επιτυχία οι σχολικοί  αθλητικοί 
αγώνες, και παρότρυνε τους μαθητές 
να συνδυάζουν τα μαθήματα τους με 
τη σωματική άσκηση. Η κυρία Μαυρί-
δου ακολούθως τόνισε τα οφέλη από 
την  ενασχόληση των νέων με τον α-
θλητισμό και τη συμβολή του στη δια-
μόρφωση της προσωπικότητας τους. 
Στη συνέχεια βραβεύτηκαν: 

1. Ο μαθητής της Γ΄ τάξης Στάμος 
Αναστάσιος, που κατέκτησε τη 2η θέ-
ση στους Πανελλήνιους Σχολικούς Α-
γώνες  που έγιναν στη Λαμία στα 10.000 μέτρα βάδην, ο οποίος παράλληλα έχει να επιδείξει πολλές 
διακρίσεις  σε διασυλλογικούς και βαλκανικούς αγώνες.

2. Ο μαθητής της Β΄ τάξης Λαζόπουλος Παναγιώτης,  που ανακηρύχθηκε 1ος στην κατηγορία του 
στο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα “Open Series” στο άθλημα του καράτε.

3. Η ομάδα μπάσκετ του Σχολείου, που ανακηρύχθηκε Πρωταθλήτρια Ημαθίας στους Σχολικούς 
Αγώνες

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας εξαίρει  τη συμβολή  του καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής του Σχολείου κ. Πασχούλα Κωνσταντίνου στις προσπάθειες των μαθητών μας, συγχαίρει  
τους διακριθέντες μαθητές  και τους εύχεται περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες

Βάψιμο γραμμών των αθλητικων γηπέδων 
στο 5ο ΓΕΛ Βεροιας 

 
Μπορεί η σχολική χρονιά να πλησιάζει 

στο τέλος στο 5ο ΓΕΛ Βέροιας οι προ-
σπάθειες των μαθητών για βελτίωση των 
χωρων του σχολειου τους δεν σταματούν.

Ετσι οι μαθητές της Γ Λυκείου Τοπάλης 
Ραφαηλ κ Καραγιοβανης Νικόλαος έβα-
ψαν τις γραμμές των αθλητικών γηπέδων 
του σχολείου μας, τους αξίζει ένα μεγάλο 
μπράβο!

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας μας ξάφνιασε 
ευχάριστα παρουσιάζοντας χθες το απόγευμα το 
βιβλίο του Δημήτρη Διμηνά που κυκλοφορεί με 
τον τίτλο «Αμαρτίες γονέων.... και τέκνων».

Ηταν μια πρωτοβουλία που τιμά τους νομικούς 
της πόλης μας και τον Πρόεδρό τους.

Δόκιμος συγγραφέας ο κ. Διμηνάς, αφιερωμέ-
νος στο υπεύθυνο και δύσκολο έργο του επιμελη-
τή ανηλίκων, μας δίνει με τα διηγήματα που πα-
ραθέτει στη συλλογή του βιβλίου του, μια εικόνα 
της παραβατικότητας των ανηλίκων και των αιτίων 
που την προκαλούν.

Στην αίθουσα ομιλιών της Δημόσιας Βιβλιοθή-
κης Βέροιας ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλό-

γου κ. Φώτης Καραβασίλης και ο ποινικολόγος 
κ. Θεόδωρος Καρράς μας έδωσαν με την εισή-
γησή τους την βαθύτερη αξία του περιεχομένου 
που αναδύεται από τις σελίδες του βιβλίου.

Η φιλόλογος κ. Κωνσταντίνα Φωτοπούλου 
που έκανε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση των 
ομιλητών, μας διάβασε κάποια εντυπωσιακά απο-
σπάσματα του βιβλίου.

Ακολούθησε πολύωρη συζήτηση στην οποία 
έλαβε μέρος το κοινό που συμμετείχε στην εκδή-
λωση και που αποκόμισε άριστες εντυπώσεις από 
την συνολική διοργάνωση.

Ο.Σ.

«Αμαρτίες γονέων... και 
τέκνων» χθες στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Βέροιας



Από 15 έως 17 Ιουνίου 2018 η πρωτεύουσα του 
μακεδονικού κάμπου ανοίγει την αγκαλιά της και πε-
ριμένει τον κόσμο σε μια σειρά από δράσεις με επίκε-
ντρο το Ροδάκινο. Βιωματικές εμπειρίες συγκομιδής 
ροδάκινων για οικογένειες, παιχνίδια για παιδιά, έκθε-
ση φωτογραφίας “Ανθισμένες Ροδακινιές”, συνέδριο, 
γιορτή γαστρονομίας, βιβλιοπαρουσίαση, θεατρική 
παράσταση και συναυλία με τον Δώρο Δημοσθένους, 
συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό εκδηλώσεων 
- όλες με ελεύθερη είσοδο και ειδικές τιμές στα ξενο-
δοχεία της περιοχής, «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, 
φύγαμε για 3ο Φεστιβάλ Ροδάκινου!», προτρέπει ο 
διοργανωτής Τουριστικός Όμιλος Βέροιας, τον οποίο 
υποστηρίζουν ως συνδιοργανωτές, η Κοινοπραξία 
Ομάδων Παραγωγών Συνεταιρισμών Ν.Ημαθίας, το 
Επιμελητήριο Ημαθίας και ο Δήμος Βέροιας. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, όπως 
το ανακοίνωσε ο ΤΟΒ περιλαμβάνει:

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
•3ο Συνέδριο για το Ροδάκινο 
(θα ανακοινωθεί ξεχωριστό πρόγραμμα)
• Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας «Ανθισμένες Ρο-

δακινιές» - Πεζόδρομος Αγοράς Βέροιας - ώρα 20:00. 
Ελάτε να θαυμάσουμε τα αποτελέσματα του φω-

τογραφικού διαγωνισμού που διοργάνωσε ο ΤΟΒ σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Επαγγελ-
ματιών Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας. 
Θα απονεμηθούν τα έπαθλα και οι διακρίσεις, ενώ η 
έκθεση θα εγκαινιαστεί και θα φιλοξενηθεί υπαίθρια, 
εντός του αστικού ιστού της πόλης, μέσα στην καρδιά 
του εμπορικού πεζόδρομου! 

Σάββατο 16 Ιουνίου 2018
• Το κυνήγι του Κρυμμένου Ροδάκινου (Δράση για 

παιδιά) - Πάρκο Ελιάς - ώρα 11:00 – 12:30
Το γνωστό και αγαπημένο Κυνήγι του Κρυμμένου 

Θησαυρού παραλλαγμένο από τις Κόκκινες Μύτες 

σε “peach version” αποκλειστικά και μόνο για το 3ο 
Φεστιβάλ Ροδάκινου! 1 ομάδα, 2 Κόκκινες Μύτες, 
10 γρίφοι, 10 σταθμοί, 10 δοκιμασίες. Βάλτε τα κα-
πελάκια σας, βάλτε τ’ αθλητικά σας αλλά πάνω απ’ 
όλα βάλτε τα δυνατά σας! Θα καταφέρετε να βρείτε 
τα κρυμμένα σημειώματα, να λύσετε τους γρίφους, ν’ 
απαντήσετε τις ερωτήσεις γνώσεων και να περάσετε 
τις ροδακινάτες δοκιμασίες;;; Θα το μάθουμε το Σάβ-
βατο 16 Ιουνίου, στις 11 ακριβώς! Χρήσιμα: καπελάκι, 
παγουράκι με νερό, ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα, 
κλειστά παπούτσια. 

• 50 σπιτικές συνταγές με Ροδάκινα της Κικής Εμμανου-
ηλίδου (βιβλιοπαρουσίαση) - Πάρκο Ελιάς - ώρα 19:00

Ταυτιζόμενη απόλυτα με τους σκοπούς του Φεστι-
βάλ Ροδάκινου για την ανάδειξη του προϊόντος ως 
βασικού συστατικού της σύγχρονης γαστρονομίας, η 
αγαπημένη σεφ και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής 
Κική Εμμανουηλίδου παρουσιάζει το βιβλίο “50 σπι-
τικές συνταγές με ροδάκινα”, καταθέτοντας μια νέα 
πρόταση στην Ελληνική γαστρονομία. Η εκδήλωση 
περιλαμβάνει Live Cooking Show, δωρεάν βιβλία με 
κλήρωση και δωρεάν έκδοση με 10 συνταγές για ό-
λους όσους συμμετέχουν! 

• Η δική μας πόλη (Θεατρική παράσταση από το 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας) - Πάρκο Ελιάς - ώρα 21:30.

Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας και η Ομάδα «Στι-
χομυθία» (παιδιά Γυμνασίου) του Τμήματος Θεατρικής 
Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας  παρουσιάζουν 
την παράσταση «Η Δική μας Πόλη», βασισμένη στα 
βιβλία «Βεροιώτικες Αράδες» του Γιάννη Αλεξιάδη 
και «Το Τέλος της Μικρής μας Πόλης» του Δημήτρη 
Χατζή σε σύνθεση/διασκευή κειμένων και σκηνοθεσία 
Πέτρου Μαλιάρα. Με πρωταγωνιστές 15χρονους μα-
θητές και μαθήτριες γεμάτους ζωντάνια και όρεξη, θα 
δημιουργήσουμε στο πάρκο Ελιάς, πάνω σε αυτοσχέ-
δια σκηνή από παλέτες, μια ατμόσφαιρα της Βέροιας 

του τότε. Όπλο μας μια ιστορία μυστηρια-
κή, σχεδόν ανεξιχνίαστη για τα χαμένα χρό-
νια, που έρχονται και πάνε. Σε έναν τόπο 
ηρεμίας και γαλήνης ψυχικής, που γέννησε 
σοφούς και εξέθρεψε ανθρώπους, σε μια 
πόλη, που όλα ήσυχα κυλούν. Σε μια πόλη 
που ‘χει τα  μυστικά της χαραγμένα… Ακρι-
βώς όπως η Βέροια…

Κυριακή 17 Ιουνίου 2018
• Μαζεύουμε ροδάκινα (Βιωματική 

δράση για οικογένειες) – Συνάντηση στο 
πάρκο Ελιάς - ώρα 09:00 – Αναχώρηση για 
τα χωράφια – ώρα 10:00

Έχετε δει  ποτέ δέντρο ροδακινιάς από 
κοντά; Είναι δύσκολο να μαζέψει κανείς 
ροδάκινα από τα δέντρα; Πότε είναι έτοιμο 
ένα  ροδάκινο να κοπεί; Παιδιά! Πάρτε τους 
γονείς σας και ελάτε στο χωράφι  να ζήσετε 
ένα διαφορετικό πρωινό στη φύση! Θα 
μαζέψουμε και θα γευτούμε τα πιο φρέσκα 
ροδάκινα. Θα ζωγραφί-
σουμε τη ροδακινιά. 
Θα βγάλουμε φωτο-

γραφίες στα δέντρα. 
Θα μάθουμε χρήσιμες  
διατροφικές πληροφο-
ρίες για τα φρούτα. Θα 
ακούσουμε τις ιστορί-
ες του αγρότη. Και στο 
τέλος θα στρώσουμε 
το κολατσιό μας και θα 
φάμε στο χωράφι! 

Οδηγίες: Από τις  
09:00 το πρωί μαζευ-
όμαστε στο Πάρκο της 
Ελιάς και στις 10:00 
ακριβώς αναχωρούμε 
όλοι μαζί με λεωφο-
ρείο για το επιλεγμένο 
μας χωράφι! Να έχεις 
μαζί σου: παγουράκι 
με νερό, το κολατσιό 
σου! Να φοράς: Κα-
πέλο, ελαφριά ανοι-
χτόχρωμα ρούχα , 
αθλητικά (κλειστά) 
παπούτσια! Τα Ροδά-
κινα  της Βέροιας σε 
περιμένουν! 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΩΝ. ΔΗΛΩ-
ΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ:  
https://goo.gl/forms/gG1xJScjRantWN4t1

• Γιορτή Γαστρονομίας - Πάρκο Ελιάς - ώρα 
19:00

Οι καλύτεροι σεφ της πόλης, ζαχαροπλά-
στες, αρτοποιοί και κορυφαίοι mixologists ε-
τοιμάζονται να μας κεράσουν απίστευτες λι-
χουδιές με ροδάκινο. Θα δοκιμάσουμε ριζότο, 
τάρτες, κέικ, burgers, finger-food, γρανίτες, 
δροσερά cocktails, μέχρι και μπύρα με επί-
γευση ροδάκινο! Όλα δωρεάν σε μια εκδήλωση απο-
θέωση της τοπικής γαστρονομίας.

• Δώρος Δημοσθένους Live (συναυλία) - Πάρκο 
Ελιάς - ώρα 21:30

Let’s swing again - Όταν το χθες γίνεται σήμερα! Ο 
Δώρος Δημοσθένους, ο performer που εντυπωσιάζει 
και ξεσηκώνει το κοινό με τις ερμηνείες του και την 
εκρηκτική του σκηνική παρουσία με μουσικό ένστι-
κτο και εκλεκτικό γούστο μάς προσκαλεί παρέα με 
τους εξαίρετους μουσικούς του, να τραγουδήσουμε 
και να χορέψουμε στους ρυθμούς του swing και του 
rock & roll, σε ύφος ρετρό «... όταν το χτες γίνεται 
σήμερα...»,. Ένα πάρτι με μουσικές από τη χρυσή 
εποχή του swing και του rock ‘n’ roll με ομορφιά, ε-
ρωτισμό και χάρη, μεταφέρουν στην καθημερινότητα 
μας μια άλλη, πιο αισθαντική διάσταση, ακριβώς τη 
στιγμή που τη χρειαζόμαστε. Ένα πάρτι με τραγούδια 
βγαλμένα από δίσκους βινυλίου και από εκείνες τις 
τεράστιες κασέτες των πρώτων κασετοφώνων του 
αυτοκινήτου του πατέρα μας, μας οδηγεί στη χαλαρό-
τητα μιας εποχής ξεχασμένης, όπου η μουσική και ο 
χορός ήταν ο βασικός τρόπος διασκέδασης. Τραγού-
δια διασκευασμένα σε ρυθμό swing των Γ. Μουζάκη, 
, Β. Τσιτσάνη, Δ. Σαββόπουλου, Μ. Χατζιδάκι, Μ. Θε-
οδωράκη αλλά και τραγούδια από το διεθνή μουσικό 
χώρο, όπως Beatles, Elvis Presley, Perry Como κ.ά. 
καθώς και τραγούδια από τον παλιό ελληνικό και ξένο 
κινηματογράφο. Ελάτε να απολαύσουμε μια μοναδικά 
ατμοσφαιρική βραδιά και να τραγουδήσουμε παρέα, 
μελωδίες που αγαπήσαμε σε ένα νοσταλγικό πάρτι! 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ και free pop-up Bar! 
Ειδικές προσφορές διαμονής
Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας, σε συ-

νεργασία με τοπικά ξενοδοχεία και κα-
ταλύματα, εξασφάλισε ειδικές τιμές για 
όσους επιθυμούν να επισκεφθούν και να 
διανυκτερεύσουν στην περιοχή κατά τις 
ημέρες του 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου (15-
17 Ιουνίου 2018). Μπορείτε να επικοινω-
νήσετε απευθείας – αρκεί να αναφέρετε 
ότι επισκέπτεστε το Φεστιβάλ Ροδάκινου:

• Κόκκινο Σπίτ ι  (Βέροια):  Τηλ.:  
2331074440, info@kokkinospiti.gr, www.
kokkinospiti.gr

• Makedonia Hotel (Βέροια): Τηλ.: 
2331066902, info@makedoniahotel.gr, 

www.makedoniahotel.gr
• Hotel Villa Elia (Βέροια): Τηλ.: 2331026800, 

eliaver@otenet.gr, www.hotel-villaelia.gr
• Hotel  ΑΙΓΕΣ Μέλαθρον (Βέροια):  Τηλ.: 

2331077777, info@aigesmelathron.gr,  www.
aigesmelathron.gr

• Λοζίτσι (Βέροια): Τηλ.: 2331022327, info@lozitsi.
gr, www.lozitsi.gr

• Olganos VL (Βέροια): Τηλ.: 2331072226, info@
olganos.com, www.olganos.com

•  Το Σπίτ ι  στο  Ποτάμ ι  (Βέρο ια) :  Τηλ . : 
+6937232809, info@housebytheriver.gr, www.
housebytheriver.gr

• Le Bi jou Luxury Suites (Βέροια): Τηλ.: 
2331066919, info@lebijou.gr, www.lebijou.gr

• Δρυάδες (Νάουσα): Τηλ.: 2332020009, info@
driades-naoussa.gr, www.driades-naoussa.gr

•  Αστέρας (Νάουσα):  Τηλ.:  2332052332, 
asterasn@otenet.gr, www.hotelasteras.gr

•  Esper ides Spa Hotel  (Νάουσα):  Τηλ. : 
2332020250, info@esper ideshotel .gr,  www.
esperideshotel.gr

• Αρχοντικό Δήμητρα (Βεργίνα): Τηλ. 2331092900, 
hoteldimitravergina@gmail.com

Για πληρέστερη ενημέρωση, τυχόν αλλαγές στο 
πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα του Τουριστικού 
Ομίλου Βέροιας στο facebook στη διεύθυνση: ΤΟΒ 
– Τουριστικός Όμιλος Βέροιας ή www.facebook.com/
veriatourismclub/

Email και τηλέφωνα επικοινωνίας: toverias@gmail.
com, 6942055079 και 6947814704.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του Γεωργίου και της Σοφίας, το 
γένος Αγιαννίδου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στο Διαβατό 
Ημαθίας και η ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΑ του Κων/νου και της Αγγελικής, 
το γένος Βουγιούκα, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία Βέροιας.

15 με 17 Ιουνίου

Όλο και πιο κοντά στο 3ο Φεστιβάλ Ροδάκινου του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας 
-Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6980 683443.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 23 

Μαΐου 2018 στις 6.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας ο Μιχαήλ Βέρρος του Νι-
κολάου σε ηλικία 71 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους του ειλικρινή συλλυπη-
τήρια.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 23 

Μαΐου 2018 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
στο Μακροχώρι Ημαθίας ο Χρή-
στος Δεληγιάννης του Ιορδάνη 
σε ηλικία 47 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φέρεται εις 

γνώσιν  των 
ευσεβών Χρι-
στιανών ότι το 
Σάββατο 26 
Μαΐου 2018 
ε ίνα ι  Ψυχο -
σάββατο.

Π α ρ α κ α -
λείστε όπως 
π ρ ο σ έ λ θ ε τ ε 
στις Ιερές Ακο-
λουθίες σύμ-
φωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-5-18
17.30-18.30 Τρισάγια επί των μνημάτων
18.30-20.00 Μέγας Εσπερινός μετά του νεκρώσιμου 

κανόνος, και επιμνημόσυνη δέηση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 26-5-18
07.00-09.30 Όρθρος και Θεία Λειτουργία-Επιμνημόσυνη 

Δέηση
09.00-11.30 Τρισάγια επί των μνημάτων
18.00-19.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
Προς διευκόλυνση των πιστών θα κατασκευαστεί από 

το Ναό ένας κοινός δίσκος κολλύβων.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, αύριο είναι 

Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να 
πηγαίνουν μαζικά στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευ-
χηθούν για τους προσφιλείς τους νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός 
ότι πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί 
του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως ότι οι ιερείς δεν 
θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον 
μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας» που θα τελεστεί τόσο 
στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του 
κοιμητηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακα-
λείσθε να πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις 
9.00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται, εκεί μέχρι αργά το 
μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να επιτελέσετε 
τα καθήκοντα σας προς τους κεκοιμημένους.

Η Κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων:

Την Πέμπτη 24 Μα-
ΐου στις 11:00 π.μ. θα 
ομιλήσει στη Σύναξη Ιε-
ρέων στο Παύλειο Πολι-
τιστικό Κέντρο Βεροίας.

Την Παρασκευή 25 
Μαΐου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρό-
μου Ναούσης επί τη 
εορτή της Γ’ ευρέσεως 
της τιμίας κεφαλής του 
προφήτου Προδρόμου 
και Βαπτιστού Ιωάννου. 

Το Σάββατο 26 Μα-
ΐου στις 9:00π.μ. θα τελέσει υπαίθρια Θεία Λειτουργία στο 
άλσος του Αγίου Νικολάου Ναούσης, όπου θα πραγματο-
ποιηθεί η Λήξη του κατηχητικού έργου της Ιεράς Μητροπό-
λεως Βεροίας. 

Το Σάββατο 26 Μαΐου στις 7:30μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό της Πεντηκοστής και στο τέλος θα τελέσει 
Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 Την Κυριακή της Πεντηκοστής 27 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Απο-
στόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας. 

 Την Κυριακή της Πεντηκοστής 27 Μαΐου στις 7:00μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Τριά-
δος Πανοράματος Βεροίας.

 Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 28 Μαΐου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην αδελφό-
τητα ΠΕΛΕΚΑΝ στο Κομνήνιο Βεροίας 

 Την Δευτέρα 28 Μαΐου στις 6:30μ.μ. θα συμμετάσχει 
στον πολυαρχιερατικό Εσπερινό επί τη εορτή της Μετα-
κομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του ιατρού 
Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως στον ομώνυμο Ναό στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Την Κυριακή της Πεντηκοστής η Θεία Λειτουργία και ο 

Εσπερινός της Γονυκλισίας θα τελεσθούν στον Παλαιό Μη-
τροπολιτικό Ναό Βέροιας ιερουργούντος του Μητροπολίτου 
κ.κ. Παντελεήμονος.

28 και 29 Μαΐου 
Λατρευτικές εκδηλώσεις 

στην Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά 
για την μετακομιδή των Ιερών 
Λειψάνων του Αγίου Λουκά

Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά στη Βέροια την Μετακομιδή των 
Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά του 
ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλε-
ως του θαυματουργού.

Το λατρευτκό πρόγραμμα έχει ως 
εξής:

Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 
28 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. Πολυαρχιερατι-
κός Εσπερινός

Την Τρίτη 29 Μαΐου το πρωί Όρθος 
και Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο

Την Τρίτη 29 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. 
Αρχιερατικός Μεθέορτος Εσπερινός και 
Παράκληση του Αγίου Λουκά.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα τελε-
στούν στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά και καθ’όλη τη διάρ-
κεια του διημέρου θα τεθεί σε προσκύ-
νηση το θαυματουγό ιερό λείψανο του 
Αγίου Λουκά προς ευλογία των πιστών.

Πεντηκοστή 
και Αγίου Πνεύματος στην 

Παναγία 
του Σελίου

Την Κυριακή της Πεντηκοστής 27 
Μαΐου θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία και ο 
Εσπερινός της Γονυκλισίας και την Δευ-
τέρα του Αγίου Πνεύματος  28 Μαΐου, θα 
τελεστεί θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Σελίου

Το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος 
πανηγυρίζει ο Ι. Ναός

 Αγ. Τριάδος Πανοράματος
Την Κυριακή της Πεντηκοστής 27-5-2018 το απόγευμα και ώρα 7.00 μ.μ. στον 

Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Πανοράματος Βέροιας θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Ε-
σπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Παντελεήμονος 
επί τη εορτή του Αγίου Πνεύματος (Αγ. Τριάδος) την Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος, 
εορτή της Ενορίας Αγ. Τριάδος Πανοράματος και ώρα 7.30 π.μ. θα τελεστεί θεία 
λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας στις 6 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση.



Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για 
τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας  

 Το Κ.Ε.Π. Δήμου Νάουσας ενημερώνει τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους 
του Ο.Γ.Α. για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας  
από 21-5-2018 έως 11-6-2018.

Τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας για το έτος 2018 είναι:
1. Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές)
2. Ιαματικός Τουρισμός για συνταξιούχους ( 6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 λούσεις 

σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων )
3. Εκδρομικό πρόγραμμα με 3ήμερες και μονοήμερες εκδρομές
4. Δωρεάν παροχή Βιβλίων
5. Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου
Για  πρώτη φορά φέτος ξεκινά και το «Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα» για 

το οποίο η υποβο-
λή ηλεκτρονικής αί-
τησης γίνεται από 
τους δικαιούχους 
στην ιστοσελίδα 
του ΟΠΕΚΑ www.
opeka.gr και όχι 
στα Κ.Ε.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να προ-
σέλθουν στο Κ.Ε.Π. 
έχοντας μαζί τους :

1. Δελτίο Αστυ-
νομικής Ταυτότητας

2 .  Β ι β λ ι ά ρ ι α 
Ο.Γ.Α. (και των με-
λών της οικογένειας)

3. Το  Α.Μ.Κ.Α          
(και των μελών της 
οικογένειας)

Στην περίπτωση 
που η αίτηση υπο-
βάλλεται από τρίτο 
πρόσωπο πρέπει 
να προσκομιστεί 
εξουσιοδότηση , η 
οποία θα φέρει το 
γνήσιο της υπογρα-
φής του δικαιούχου 
από οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή.

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

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

Ανακοίνωση για Εγγραφές στους 
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ και ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ  

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΠΑ του ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Α-

θλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής (ΚΑΠΑ) Δήμου 
Βέροιας ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής 
αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στους  Παιδικούς-Βρε-
φονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίζεται  η 10η  Μαΐου 
2018 και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 31η  Mαΐου2018.

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώ-
που (Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια τηλ. 23310 22178), 
καθώς και στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
Δήμου Βέροιας :

1) Α΄ Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310 61723),
2) Β΄ Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310 26093),
3) Γ΄ Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888),
4) Δ΄ Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.23310 64698),
5) Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 29792),
6)  Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ τηλ.23310 91188),
7)  Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου (23310 41661),
8)  Παιδικός Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 51207) ,
9)  Παιδικός Σταθμός Παλατιτσίων (23310 92790),
10)  Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων (23310 92790).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
1)  Αίτηση εγγραφής
2)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή  ληξιαρχική 

πράξη γέννησης παιδιού.
3) Ατομικό δελτίο υγείας, συμπληρωμένο από παιδίατρο με 

πλήρη στοιχεία εμβολιασμών.
4) Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη με προσδιορι-

σμό του ύψους των αποδοχών και κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ 
τελευταίου τριμήνου. Για ελεύθερους επαγγελματίες αντίγραφο 
τελευταίας απόδειξης πληρωμής ασφαλιστικού ταμείου.

5) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. Έτους 2018 
που αφορά εισοδήματα του 2017.

6) Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή κάρτα 
ανεργίας.

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται:
α) τυχόν λόγοι υγείας ή άλλοι κοινωνικοί λόγοι με την διακρι-

τική ευχέρεια της υπηρεσίας να κάνει κοινωνική έρευνα και
β) η υποχρέωση καταβολής των μηνιαίων τροφείων.
8) Άδεια παραμονής στη χώρα μας (αφορά τους αλλοδα-

πούς). 
Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΑ

Στέργιος Διαμάντης   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2018
Α.Π. :  252211(495)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφε-
ρόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα 
οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/
ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα 
Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση 
και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο 
υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./
Για τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί 
του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με 
αρ. Πρωτ. 3382/26-4-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά το έργο  “Δια-
βίβαση φακέλου ΜΠΕ για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων, που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας 
“Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line” από τμή-
μα του τεμαχίου Η15+20 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Τσάρα 
Σωτηρίου, στη νέα θέση ΗΝ25, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. 
Κλειδίου,  της Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας  Π.Ε. Ημα-
θίας, Π.Κ.Μ., σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας 
έως 101,3τον/έτος”, (υποκατηγορία  Α2, ομάδα  8η-Εκτροφή 
Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04).

Φορέας υλοποίησης του έργου : ΤΣΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται 

η 24-05-2018 και ημερομηνία λήξης αυτής η  11-07-2018.
2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση 

απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορί-
ζεται η 24-05-2018 και ημερομηνία λήξης αυτής η 22-06-2018.

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων 
των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην ιστοθέση 
(www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου ).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση  να δημοσιευθεί 
στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 24  Μαΐου  2018.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίη-
σης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, 
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος

Χάθηκαν κλειδιά
Στη Βέροια χάθηκαν κλειδιά αυτοκινήτου με κομπιού-

τερ συναγερμού. Πιθανόν να ξεχάστηκαν σε κάποιο γρα-
φείο ή κατάστημα. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει κάτι γι’ 
αυτό να τηλεφωνήσει στο 6944 764477 κ. Δημήτρη.

Σε μικρό μοσχάρι, 
σφαγμένο παράνομα από 

ιδιώτη, ανήκει η μοσχαροκεφαλή 
που βρέθηκε στο ποτάμι

-Με ενέργειες του σφαγείου «ΜΠΕΛΛΑΣ» 
οδηγήθηκε στον αποτεφρωτικό κλίβανο

Μ ε τ ά  τ η ν 
καταγγελία της 
περιβαλλοντι-
κής περιηγη -
τ ικής ομάδας 
Βέροιας περί 
μόλυνσης του 
περιβάλλοντος, 
που δημοσιεύ-
σαμε στο χθε-
σ ι ν ό  φ ύ λ λο , 
αναφορικά με 
κεφάλι χοίρου ή 
μοσχαριού που 
επέπλεε στον 
ποταμό Τριπό-
ταμο στην θέση 
κάτω τούμπα, 
λάβαμε επιστο-
λή από τον κ. Ορέστη Παυλίδη, υπεύθυνο του βιομηχανικού σφαγείου Βέροιας, ο 
οποίος μας ενημέρωσε ότι το δημοσίευμα ευαισθητοποίησε την διεύθυνση του σφα-
γείου ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΡΕΑΣ ΑΕΒΕ και ενώ δεν ήταν αρμοδιότητά τους προχώρησαν στις 
δέουσες ενέργειες. Όπως αναφέρει, αφού ενημέρωσαν το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
την Κτηνιατρική Υπηρεσία, παρουσία του δημόσιου κτηνιάτρου, προχώρησαν στην 
περισυλλογή της κεφαλής. Από την εξέταση που έκανε ο κτηνίατρος προέκυψε ότι 
«πρόκειται για κεφάλι από μικρό μοσχάρι, που η σφαγή του έγινε σίγουρα σε ιδιωτικό 
στάβλο και όχι σε σφαγείο, ενώ το κεφάλι πετάχτηκε για να μην είναι δυνατή η ταυτο-
ποίηση του ζώου, προφανώς από κάποιον ασυνείδητο παραγωγό που το έσφαξε και 
το πέταξε στο ποτάμι για να καλύψει τα ίχνη του». Το κεφάλι οδηγήθηκε στον αποτε-
φρωτικό κλίβανο του βιομηχανικού σφαγείου Ημαθίας. Σύμφωνα με τους  υπεύθυ-
νους  του σφαγείου, τέτοια εποχή, περίπου πριν έναν χρόνο, είχαν ανασύρει από το 
ποτάμι μια ολόκληρη γίδα (φωτο) και ακολούθησαν την ίδια διαδικασία.



Το τριήμερο 14 – 16 Μαιού 2018 πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα στο ξενοδοχείο «President» το 13ο Τακτικό Συνέδριο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων. Με τη 
συμμετοχή των αντιπροσώπων στο δευτεροβάθμιο όργανο 
αλλά και των Προέδρων των πρωτοβάθμιων σωματείων  διε-
ξήχθη το 13ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας.  

    Τις εργασίες του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία 
τους εκπρόσωποι της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, εκπρό-
σωποι κομμάτων και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων. 
Ειδικότερα, παρευρέθηκαν ο Γ.Γραμματέας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης,  η βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ κα Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρα, η εκπρόσω-
πος των Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ κα Ράντζου Πόπη, ο 
Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης, ο   
Συντονιστής της ΝΔ για θέματα Προστασίας του Πολίτη Βλαχο-
γιάννης Ηλίας,  ο Αναπλ. Γραμματέας τομέα Προστασίας του 
Πολίτη του ΠΑΣΟΚ / Κίνημα Αλλαγής κος Ψωμάς Απόστολος, 
ο  εκπρόσωπος του ΚΚΕ κος Παλιούρας Γεώργιος. Από την 
Φυσική Ηγεσία, το Συνέδριο τίμησαν με την  παρουσία τους 
ο Υποστράτηγος κ. Δασκαλάκης Ανδρέας προϊστάμενος του 
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμι-
κού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.,  ο Υποστράτηγος κ. Τηλελής 
Γεώργιος βοηθ. του Γραφείου του Προϊστάμενου Επιτελείου 
του Αρχηγείου, ο Υποστράτηγος κ. Ντζιοβάρας Παναγιώτης  
Προϊστάμενος του κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και 
Πληροφορικής του Αρχηγείου. 

Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν και χαιρέτη-
σαν  επίσης ο πρώην βουλευτής και Νομικός συνεργάτης της 
ΠΟΣΥΦΥ κ. Καπερνάρος Βασίλειος, ο Νομικός Συνεργάτης 
επίσης για θέματα μισθολογίου κ. Λάγος Γεώργιος και ο Νομι-
κός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Μισαηλίδης Ιωάννης. 

Εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων τίμησαν επίσης 
με την παρουσία τους ο  πρόεδρος της ΠΟΕΣ Τσαγκαράκης 
Ανέστης και Τσάκαλος Αναστάσιος, ο πρόεδρος του ΣΕΦΕΑΑ 
Ντούμας Βασίλειος, ο Γ.Γραμματέας Μαυροειδάκος Στράτος 
και αναπλ. Ντζέλιας Δημήτριος.  

Χαιρετισμό απέστειλε επίσης ο Γ.Γραμματέας συντονισμού 
του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής ενότητας για την εφαρμογή 
του νέου μισθολογίου στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και τον 
προσδιορισμό κρατήσεων και αναδρομικών, παραβρέθη-
καν και ενημέρωσαν σχετικά το Σώμα των αντιπροσώπων ο 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού Αστ/
κος Υποδιευθυντής  κος Λιάρος Δήμος και οι, Α/Α κος Μπου-
λούκος Φώτης, Α/Β κα Πανταζοπούλου Βασιλική, Αρχ/κας κα 
Γεωργουδάκη Ευλαλία και ο Αρχ/κας Κορομπίλης Κων/νος. 
Τέθηκε η ανάγκη για την κάλυψη των κενών  ενημέρωσης με 
την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, των κρατήσεων αλλά και 
των αναδρομικών αυτών. Ζητήματα που δεν μπορούν να πε-
ριγραφούν εγγράφως αναπτύχθηκαν από τους εκπροσώπους 

του Αρχηγείου και επίλυσαν ουσιαστικά κενά ενημέρωσης που 
προϋπήρχαν. Η ανταπόκριση της προσκλήσεώς μας από το 
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, βοήθησε στην κατανόηση της συγκεκρι-
μένης θεματολογίας που σήμερα απασχολεί όλο και πιο μεγά-
λη μερίδα συναδέλφων που είναι θιγόμενοι από την εφαρμογή 
του νέου μισθολογίου. 

    Στην ενότητα της ενημέρωσης  για το Ταμείο Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης Αστυνομικών – Πυροσβεστών – Λιμενικών, 
μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Ταμείου 
κ. Τσαγανός Ιωάννης, ο οργανωτικός γραμματέας κος Λίτσιος 
Απόστολος, ο διαχειριστής κ. Συρσυρης Φώτιος. Τιμή μας η 
παρουσία και του οικονομικού συμβούλου – οικονομολόγου 
του Ταμείου κου Χρυσάφη Σωτήριο.  Με την ανάπτυξη του 
θέματος  για το αποταμιευτικό – ασφαλιστικό πρόγραμμα από 
τους αρμοδίους αλλά και τις παροχές του Ταμείου, ενημερώ-
θηκαν οι σύνεδροι  για την προσπάθεια που επιχειρείται για 
ένα δικό μας  Ταμείο Ασφάλισης με πολλά πλεονεκτήματα που 
παρουσιάστηκαν. Ήδη το ενδιαφέρον υπήρξε αυξημένο για 
επιπρόσθετες ενημερωτικές εκδηλώσεις στα πρωτοβάθμια 
σωματεία. Δεν είναι υποχρέωση η εγγραφή αλλά η γνώση και 
η ενημέρωση για  εθελοντική προτίμηση από τον κάθε ενδιαφε-
ρόμενο.  Η ενημέρωση ήταν πολύτιμη και ουσιαστική από τους 
συνομιλητές. 

    Μετά την εισήγηση του θεματολογίου   « προοπτικές 
διαχείρισης μεταναστευτικών  ροών  και συνοριακή φύλαξη» 
από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΥΦΥ  Πα-
παδόπουλο Δημήτριο, το λόγο έλαβαν και τοποθετήθηκαν οι 
προσκεκλημένοι  αποτυπώνοντας παράλληλα και την σημερινή 
κατάσταση του  μεταναστευτικού στη χώρα. Η ΠΟΣΥΦΥ εδώ 
και χρόνια έχει καταθέσει προτάσεις που αντλούνται από ρεα-
λιστικές συνθήκες έχοντας την εμπειρία στη χώρα μας σχεδόν 
δύο δεκαετιών.       Μετά το Διοικητικό και Οικονομικό απολο-
γισμό που παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε, το Σώμα ανέστειλε 
την διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη νέων μελών στα 
όργανα της Ομοσπονδίας λόγω δικαστικής εκκρεμότητας με 
Σωματείο – Μέλος έως και τη λήξη της θητείας του παρόντος 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας τον ερχόμενο Οκτώ-
βριο, ενισχύοντας τις αποφάσεις και τις επιλογές του Διοικητι-
κού Συμβουλίου που ελήφθησαν σχετικά την 2/5/2018. 

       Επί του καίριου ζητήματος των αποσπασμένων τόσο ο 
Γ.Γραμματέας του Υπουργείου όσο όμως και οι Υποστράτηγοι 
κ. Δασκαλάκης,  Ντζιοβάρας και Τηλελής  επιβεβαίωσαν την 
προσπάθεια που επετεύχθη με τη χορήγηση προκαταβολών 
να γίνεται απευθείας και όχι από την παγία των τοπικών  
Διαχειρίσεων. Τους επόμενους μήνες εκτιμήθηκε πως το 
ποσοστό αυτής θα αυξηθεί και άλλο ώστε να ανταποκρίνεται 
στις πραγματικές ανάγκες και όχι να διατίθεται  περιορισμένο 
σε σχέση με τις ανάγκες που καλύπτονται από τον κάθε απο-
σπασμένο.  Από την άλλη, διαβεβαιώθηκε πως έχει ξεκινήσει 
μια μεγάλη προσπάθεια και ήδη ενταλματοποιούνται συνεχώς 
υπομνήματα αφού η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πλέον. 

   Ζητήματα μισθολογίου και ασφαλιστικών διατάξεων 
αναπτύχθηκαν από τον νομικό σύμβουλο και από τον πρό-
εδρο και ενημερώ-
θηκε το Σώμα για 
τον αγώνα που έχει 
ξεκινήσει από τον 
περασμένο Μάιο η 
ΠΟΣΥΦΥ  να δικαι-
ωθεί μέσα στις δι-
καστικές αίθουσες. 
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Επιμορφωτική 
συνάντηση εκπαιδευτικών 

Φυσικής Αγωγής

Ο Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. κ. Μπουζιώτας Κωνσταντίνος σε συνεργασία με 
την  Ομάδα Φυσικής Αγωγής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, διοργάνωσαν την  
Παρασκευή 18 Μαΐου  2018 στο γυμναστήριο του 5ου Γυμνασίου Βέροιας επιμορ-
φωτική συνάντηση για τους Ε.Φ.Α. Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας με θέμα : 
«Άσκηση & Διατροφή» (Διατροφικές Στρατηγικές Πριν, Κατά τη διάρκεια και Μετά 
την Άσκηση). Οι εκπαιδευτικοί που παρευρέθησαν  είχαν την ευκαιρία, μέσα από 
μια ενδιαφέρουσα, διαδραστική και πλήρη περιεχομένου διάλεξη από τον επίτιμο 
σχολικό σύμβουλο Φ.Α κο Χατζόπουλο Ηλία, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 
γύρω από την διατροφή. Έτσι με βελτιωμένο το οπλοστάσιό τους μπορούν να α-
ντιμετωπίσουν καλύτερα την πρόκληση της ολοένα και αυξανόμενης παχυσαρκίας 
στην χώρα μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Επταήμερη εκδρομή 
στο γύρο της Ιταλίας

Το  Δ.Σ.  του Συνδέσμου  αποφάσισε να πραγματοποιήσει 
επταήμερη εκδρομή στο γύρο της Ιταλίας. Η διαδρομή Βέροια- 
Ηγουμενίτσα- Ανκόνα- Βενετία- Φλωρεντία-Ρώμη- Περούτζια- Α-
σίζη- Ανκόνα. Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» Τετάρτη  30 Μαΐου 2018, 
ώρα 5:00 το απόγευμα. Επιστροφή Τρίτη 7 Ιουνίου 2018. Δύο 
διανυκτερεύσεις στο πλοίο και τέσσερες στην Ιταλία. Λεπτομερές 
πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες στο Γραφείο του Συνδέσμου 
ή στα τηλέφωνα των μελών του Δ.Σ.  Δηλώσεις συμμετοχής μέ-
χρι 12 Μαΐου 2018, διότι υπάρχει δέσμευση στην κράτηση του 
πλοίου.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος  

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Ο Γεν. Γραμματέας

 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Eκλογές για  ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. την Τετάρτη 30 Μαΐου

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ανακοινώνει ότι θα διεξάγει εκλογές 
για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  την Τετάρτη 30 Μαΐου στις 
5.00 μ.μ. στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης επι 
της Βενιζέλου 29.

 Επίσης θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για μετά την λήξη της τριε-
τούς θητείας του υπάρχοντος Συμβουλίου με τα εξής θέματα:

1) Λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ.
2) Οικονομικός απολογισμός 
3) Κατάρτιση του ψηφοδελτίου για τις επικείμενες εκλογές.
4)Διάφορα
Εάν υπάρξει απαρτία που απαιτείται για την διεξαγωγή των εκλογών θα γί-

νουν οι εκλογές. Σε περίπτωση της μη απαιτούμενης απαρτίας, δηλαδή του 50 
τοις εκατό συν ένα, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 6 Ιουνίου 
την ίδια ώρα στο Πνευματικό Κέντρο. 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13ου 
Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΣΥΦΥ
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Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας
Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας, θα γίνει 

στις 25-05-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης, την Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουρ-
γίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Αθανάσιο Παπαδό-
πουλο του Γρηγορίου για το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα  Αγίου Γεωργίου.

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμμα-
τεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός 
του.

Συνελήφθη 29χρονος 
για κλοπή κινητού

Συνελήφθη την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 το μεσημέρι 
σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, 29χρονος ημεδαπός, καθώς νωρίτερα 
από εκδοτήρια εισιτήριων υπεραστικών λεωφορείων, αφαί-
ρεσε ένα κινητό τηλέφωνο υπαλλήλου, το οποίο βρέθηκε 
στην κατοχή του και αποδόθηκε.

Πρόσκληση κατάθεσης 
 απαιτούμενων  

δικαιολογητικών 
για τη συμμετοχή Πωλητών 

στην εμποροπανήγυρη 
της Αγ. Κυριακής

 
 Όσοι ενδιαφέρονται 

να πάρουν μέρος στην 
εμποροπανήγυρη της 
Αγ. Κυριακής του Δήμου 
Αλεξάνδρειας από τις 5-
8 Ιουλίου, καλούνται να 
υποβάλλουν αίτηση στην 
αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου    από Δευτέρα 04 
Ιουνίου έως Παρασκευή 
15 Ιουνίου 2018.

Μαζί με την αίτηση οι 
ενδιαφερόμενοι καταθέ-
τουν κατά περίπτωση τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
2. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου 

ή λαϊκών αγορών 
3. ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας από 

τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
4. Πρόσφατη ταμιακή απόδειξη.
5. Βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για πώ-

ληση τροφίμων.
6. Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών.
7. Δημοτική ενημερότητα.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και Εσόδων του 

Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Πληροφορίες : Αθ. Γιαννούσης τηλ. 2333350112-50127
Η τοποθέτηση των δικαιούχων, θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα πραγ-

ματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρες 10:00–12:00.
Ο Αντιδήμαρχος

Βουλγαράκης Χαράλαμπος

Ο γκιώνης στη Βέροια

Ακούω κάθε βράδυ τον γκιώνη στην πόλη μας και φέρνω 
στον νού μου το Αλφαβητάρι της πρώτης δημοτικού, που τον 
περιέγραφε τόσο όμορφα.

Αυτό το όμορφο, μεταναστευτικό νυχτοπούλι, ένα είδος 
μικρής κουκουβάγιας, που δεν ξεπερνάει τα 20 εκατοστά, 
μας έρχεται στα τέλη Μαρτίου από την υποσαχάρια Κεντρική 
Αφρική. Του αρέσει να συχνάζει σε άλση, σε οικισμούς, σε 
πάρκα ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 90 τον άκουγα στο άλσος Παπάγου. Τα τελευ-
ταία χρόνια, αυξήθηκε ο πληθυσμός του στην περιοχή μας 
και τον ακούω στην Ελιά, στο Μουσείο, στον Προμηθέα, στην 
Μπαρμπούτα, στην Καλλιθέα... Καλώς μας έρχεσαι, λοιπόν, 
γκιώνη στην πόλη μας και μη σταματάς να κρατάς συντροφιά 
στους νυχτερινούς περιπατητές, αλλά και σε όσους ξενυ-
χτούν.

Γεράσιμος Καλλιγάς

24 έως 26 Μαΐου
Συνέδριο 

της Ελληνικής
 Εταιρείας Βιολογικών 
Επιστημών στη Βέροια

-θα τιμηθεί η μνήμη δυο κορυφαίων Βιολόγων, 
του Φώτη Καφάτου και του Γιάννη Παντή

Το 40ο συνέδριο 
της Ελληνικής Εται-
ρείας Βιολογικών 
Επιστημών (ΕΕΒΕ) 
διοργανώνεται στην 
Βέροια, στον Χώρο 
Τεχνών, από 24 έως 
26 Μαΐου 2018. Δι-
ακεκριμένοι ερευνη-
τές από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό θα 
αναπτύξουν ένα ευ-
ρύ φάσμα θεμάτων 
που άπτονται όλων 
των πεδίων της Βιο-
λογίας.

Στο συνέδριο θα 
τιμηθεί η μνήμη δυο 
κορυφαίων Βιολόγων που «χαθήκαν» πρόσφατα.

Την Πέμπτη 24 Μαΐου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί 
αφιέρωμα  στον Φώτη Καφάτο έναν από τους σημαντικότε-
ρους  μοριακούς  βιολόγους παγκοσμίως, κορυφαίο δάσκαλο 
και ερευνητή.

Την Παρασκευή 25 Μαΐου στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί 
αφιέρωμα  στον Γιάννη Παντή καθηγητή Οικολογίας του ΑΠΘ 
και εμπνευστή πολλών αλλαγών στο Πανεπιστήμιο και την 
κοινωνία.

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους Ημαθιώτες να παρακο-
λουθήσουν τα αφιερώματα καθώς και  όλα τα νεότερα στον 
τομέα της βιολογίας από τους κορυφαίους επιστήμονες του 
κλάδου.

Η ΕΕΒΕ ιδρύθηκε για να προάγει τις Βιολογικές επιστήμες 
στην Ελλάδα.

Φωτιστικά led 
στην τοπική 

κοινότητα Κοπανού

Ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 17 Μαΐου το έργο τοποθέ-
τησης φωτιστικών νέας τεχνολογίας τύπου LED στον Κοπανό 
από τον Δήμο Νάουσας. Η παρέμβαση γίνεται στον δρόμο 
από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κεντρικό 
δρόμο.

Είναι η τρίτη κατά σειρά Τοπική Κοινότητα του Δήμου Νά-
ουσας όπου τοποθετείται φωτισμός LED, μετά τη Χαρίεσσα 
και την Επισκοπή. Στη συνέχεια προβλέπεται ολική ανακα-
τασκευή του οδοστρώματος από τη συμβολή με τον Κεντρικό 
μέχρι το Σχολείο. 

Νάουσα: Α΄ παρ. Καρανάτσιου 4                 Βέροια: Λουτρού 1  
                                                           & Μητροπόλεως

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



Στο τελευταίο 
λεπτό των καθυ-
στερήσεων της 

παράτασης (125΄) η 
ομάδα της Αγκαθιάς 
κατόρθωσε να πετύχει 
το 1-2 με κεφαλιά του 
Σιδηρόπουλου και να 
πάρει το εισιτήριο της 
ανόδου στην Γ΄ Εθνικη 
Κατηγορία ύστερα από 
πολλά χρόνια. Ο αγώ-
νας ήταν όπως αναμε-
νόταν πολύ δυνατός με 
πολύ κόσμο στην κερκί-
δα και φυσικά ανατρο-
πή και στο σκορ.

Συγκεκριμένα ο τυπικά γη-
πεδούχος ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
προηγήθηκε νωρίς με γκολ του
Αθανασιάδηστο14΄,ενώηΝίκη
Αγκαθιάςκατόρθωσεναισφαρίσει
πριν τη λήξη του ημιχρόνουστο
45΄μεωραίοψαλίδιτουΕυγένιου
Κίτσα.

Στο β΄ ημίχρονο είχαμε απο-
βολή παίκτη τουΠΑΟΚΑλεξάν-
δρειας,αλλάοιΑγκαθιώτεςπαρά
τις ευκαιρίες που δημιούργησαν
δενμπόρεσανναπάρουντηνίκη
στην κανονική διάρκεια τουαγώ-
να, κάτι που έγινε στο τελευταίο
λεπτό των καθυστερήσεων της
παράτασης (125΄) όταν με κεφα-
λιά ο Σιδηρόπουλος έστειλε τη
μπάλασταδίχτυατουΠΑΟΚ.

Φάσειςκαικγκολ
Στο 10’ ηπρώτη καλήστιγμή

για τονΠΑΟΚ με τονΠετράι να
γυρίζει τη μπάλα στην περιοχή
επικίνδυνα αλλά τον Ιωακειμίδη
ναμπλοκάρει.

14’ Κεφαλιά τουΑθανασιάδη
στοπρώτοδοκάριμετάαπόκόρ-
νερ τουΦωτιάδη και 1-0 για τον
ΠΑΟΚ!!!

45’ Η υπεροχή τηςΑγκαθίας
στα τελευταία λεπτά καρποφορεί!
Μετάαπόγέμισμαστηνπεριοχή,
οΛίτσιπιάνειτηνπρώτηκεφαλιά,
η μπάλα καταλήγει στονΕυγένη
Κίτσαπου με ένα όμορφοψαλι-
δάκιγράφειτο1-1!!

97’ Μεγάλη ευκαιρία

για τον ΠΑΟΚ! Οι «ασπρόμαυ-
ροι»βγήκανστηναντεπίθεσημε-
τά από λάθος των παικτών της
Αγκαθιάςστο χώρο του κέντρου,
με τονΠατατούκα να βγάζει τον
Ζωγράφοτετ-α-τετμετον Ιωακει-
μίδη αλλά το πλασέ του παίκτη
τουΠΑΟΚ να καταλήγει λίγο δί-
πλααπότοδεξίδοκάρι!

125’ΣέντρατουΠαντελίδη,κε-
φαλιά του Σιδηρόπουλου και η
μπάλασταδίχτυα τουΕυαγγελό-
πουλου, με τηνΑγκαθιά να κάνει
το 2-1 στο τελευταίο λεπτό των
καθυστερήσεωντηςπαράτασης!!

ΣΥΝΘΕΣΗΠΑΟΚ:Ευαγγελό-
πουλος,Μπουκλάς Γ., Κούκλας
Αρ.,Μπεκτάς,Αθανασιάδης,Κα-
ρατάσιος,Φωτιάδης, Ζωγράφος,
Βασιλείου, Πετράι,Αργυρόπου-
λος.

ΣΥΝΘΕΣΗΑΓΚΑΘΙΑΣ:Ιωακει-
μίδης, Τριανταφυλλίδης, Παπα-
συμεών,Παντελίδης,Ξαγοράρης,
Πέτκος,Ζαρογιάννης,Μοσχόπου-
λος,Λίτσι,Ιορδανόπουλος,Κίτσας
Ευγ.
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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της 
Εθνικής Ελπίδων, Αντώνης 
Νικοπολίδης, ανακοίνωσε 

τα ονόματα των ποδοσφαιριστών 
που κάλεσε για τις προπονήσεις και 
το διεθνές τουρνουά «MEMORIAL 
LOBANOVSKI» 2018 στην Ουκρανία, 
με τη συμμετοχή, εκτός της Εθνικής, 
της διοργανώτριας, της Σλοβενίας 
και του Ισραήλ.

ΟιδιεθνείςθασυγκεντρωθούνστηνΑθήναστις
26Μαΐου και θα προπονούνται έως τις 28 του
μήνα, στις εγκαταστάσεις τουΑγίου Κοσμά. Στη
συνέχειαθαμεταβούνστοΚίεβο,όπουθααντιμε-
τωπίσουν,στις29τουμήνατηΣλοβενία(15:00).Ο
δεύτεροςαγώναςτηςΕθνικήςομάδαςθαδιεξαχθεί
στις31Μαΐουκαιθαείναιησυμμετοχήστονμικρό
ήμεγάλοτελικό.

Στηναποστολήμετέχουν και οιΒεροιώτεςάσ-
σοιΒασίληςΦασίδηςπουαγωνίζεταιστηνΞάνθη
καιΚώσταςΚωτσόπουλοςπουμετά τηνΝάουσα

αγωνίζεταιστονΑτρόμητο

Οικληθέντεςείναιοιεξής
ΚότσαρηςΚωνσταντίνος25/07/96Παναθηναϊκός
ΚουσιάδηςΝικόλαος20/05/97Παναιτωλικός
ΓιούσηςΧρήστος08/02/99ΑΕΚ
ΚατράνηςΑλέξανδρος04/05/98SaintEtienne
ΚυριακόπουλοςΓεώργιος05/02/96ΑστέραςΤρ.
ΕυαγγέλουΣτέφανος12/05/98Παναθηναϊκός
ΣβαρνάςΕυστράτιος11/11/97Ξάνθη
ΜαυροπάνοςΚωνσταντίνος11/12/97Arsenal
ΧατζηδιάκοςΠαντελεήμων18/01/97Alkmaar
ΣτάικοςΠασχάλης08/02/96Παναθηναϊκός
ΝάτσοςΣπυρίδων09/06/98Ατρόμητος
ΜπουζούκηςΙωάννης27/03/98Παναθηναϊκός
ΚαραχάλιοςΖήσης10/01/96Λεβαδειακός
ΒασιλούδηςΕυστάθιος23/02/96Παναιτωλικός
ΜασούραςΙωάννης24/08/96Λάρισα
ΒρουσάιΜάριους02/07/98Ολυμπιακός
ΜωραΐτηςΠαναγιώτης01/02/97Παναχαϊκή2005
ΦασίδηςΒασίλειος22/06/96Ξάνθη
ΧατζηγιοβάννηςΑναστάσιος31/05/97Παναθη-

ναϊκός
Κωτσόπουλος Κωνσταντίνος 17/02/97Ατρό-

μητος

ΕΠΣ Ημαθίας

ΝίκητηςΑγκαθιάς1-2
στιςκαθυστερήσειςτηςπαράτασης

τονΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
καιανεβαίνειστηΓ΄Εθνική

ΕθνικήΕλπίδων
Οι Φασίδης και Κωτσόπουλος 

κλήθηκαν από τον Αντώνη Νικοπολίδη 
για το τουρνουά «Λομπανόφσκι»

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλη-
ρώθηκε η αγωνιστική σεζόν για την
ομάδαμπάσκεττουΦιλίππουΒέροι-
ας,κατακτώνταςτοπρωτάθληματης
Γ’ Εθνικής κατηγορίας μπάσκετ και
κερδίζονταςεπάξια τηνεπάνοδοστη
Β’ κατηγορία.ΗNOVACERTωςμε-
γάλοςχορηγόςτηςομάδαςγιαδεύτε-
ρησυνεχή χρονιά, στάθηκε αρωγός
στηνπροσπάθειατηςδιοίκησης,των
παικτών και του τεχνικού επιτελείου.
Μεπίστηστην ευγενήάμιλλα και τα
αθλητικά ιδεώδη που πρεσβεύει ο
ΦίλιπποςΒέροιας, η κατάκτηση του
πρωταθλήματος ήταν το επιστέγα-
σμα μιας σπουδαίας χρονιάς για το
Ημαθιώτικομπάσκετ.

Στημεγάλημπασκετικήγιορτήπουστή-
θηκε τοαπόγευμα τηςΚυριακής 20/5στο
ΔΑΚΔημήτριοςΒικέλας στοΜακροχώρι,
οι παίκτες τουΦιλίππου μοίρασανστους
φιλάθλους μπλουζάκια και μπάλες με τις
υπογραφές τωνπαικτών, αλλά και εισιτή-
ρια διαρκείαςστουςπιο…εύστοχουςπου
έβαλαντρίποντοστοημίχρονοτουαγώνα!
Γιατηνιστορία,οαγώναςμεταξύΦιλίππου
Βέροιας και Πρωτέα Γρεβενών έληξε με

79-63υπέρτηςομάδαςμας.
Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η τιμη-

τική βράβευση τηςNOVACERT από την
ομάδα τουΦιλίππουπρος το πρόσωπο
του γενικού διευθυντή τηςNOVACERT κ.
ΤαμπαρόπουλουΑθανάσιου,  με τη συλ-
λεκτική υπογεγραμμένηφανέλα να κοσμεί
απόσήμεραταγραφείατηςεταιρείαςμας.

Με τοσύνθημα«έχεπίστηκαιπροχώ-
ρα» θαπροχωρήσουμε και την επόμενη
αγωνιστικήσεζόν, μεστόχο ναπανηγυρί-
σουμεκιάλλεςεπιτυχίες!

Ημέρα γιορτής για την ομάδα μπάσκετ 
του Φιλίππου και τη Novacert

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ

Ανανέωσησυνεργασίας
μετονΓιώργοΤσικίνα
ΗΔιοικούσαΕπιτροπήτουΓυναικείου τμήματοςμε

χαράανακοινώνει την ανανέωση τηςσυνεργασίας με
τονπροπονητή τηςΓυναικείαςομάδαςΓιώργοΤσικίνα
για3ησυνεχόμενηχρονιά.

Η επιτυχημένηπορεία της ομάδας την αγωνιστική
περίοδοπου ολοκληρώθηκε, η επίτευξη τωνστόχων
που τέθηκαν (4η θέση στοΠρωτάθλημα καθώς και
πρόκριση στο Final 4 του Κυπέλλου μετά από 18
χρόνια) η ταύτιση απόψεων και φιλοσοφίας μεταξύ
διοικούσαςεπιτροπήςκαιπροπονητήσυντέλεσανστην
ανανέωση της συνεργασίας.Μεγαλύτερη επιτυχία ό-
μωςαποτελεί η δημιουργία της νεανικήςανταγωνιστι-
κής ομάδας με αθλήτριες κυρίως από τη Βέροια τις
οποίες οπροπονητήςμας ενέπνευσε και καθοδήγησε
σεκαθημερινήβάσηταδυοπροηγούμεναχρόνια,καλ-
λιεργώνταςένακλίμαυγείας,ηρεμίαςκαιεμπιστοσύνης
κάτωαπό τοοποίοοι αθλήτριεςμαςδούλευαναπρό-
σκοπταπροσηλωμένεςστοέργοτους.

Πιστοίστοπλάνοπουσχεδιάστηκεπρινδυοχρόνια
όταν και ανέλαβε τα ηνία της ομάδας μας, του εμπι-
στευόμαστεμεχαράγια3ήσυνεχόμενηχρονιάτηνγυ-
ναικείαομάδαώστεοΦίλιπποςΒέροιαςναεδραιώσει
τηνπαρουσία τουστηνΑ1 Γυναικώνδιατηρώντας το
ίδιοανταγωνιστικόπροφίλ.
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Η Διοικούσα Επιτροπή του Γυναι-
κείου τμήματος χάντμπολ του 
Α.Π.Σ. Φιλίππου Βέροιας συγ-

χαίρει την ανδρική ομάδα μπάσκετ 
του συλλόγου για την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής και την 

άνοδο στην Β’ Εθνική Κατηγορία!

Ηομαδικήπροσπάθειασεσυνδυασμόμετηνυ-
πομονήτηνπίστηκαιτηνεπιμονήέθρεψανκαρπούς
καιοΦίλιπποςΒέροιαςεπέστρεψεεκείπουανήκει!
Συγχαρητήριασεόλουςτουςπαράγοντεςαυτήςτης
προσπάθειας,τηνδιοίκησητουτμήματος,τουςπρο-
πονητέςκαιτουςπαίκτες!

Την πρώτη τους γνωριμία με 
τον άθλημα της χειροσφαί-
ρισης είχαν την ευκαιρία να 

πραγματοποιήσουν οι μαθητές των 
δημοτικών σχολείων της Νάου-
σας. Με πρωτοβουλία του τμήματος 
handball του Ζαφειράκη Νάουσας 
οι μαθητές της Τρίτης και Τετάρτης 
τάξης των δημοτικών σχολείων συμ-
μετείχαν στο άτυπο πρωτάθλημα 
που διεξάχθηκε από την Πέμπτη 10 
Μαΐου μέχρι το πρωί του Σαββάτου 
12 Μαΐου.

Σε ένα τριήμερο γεμάτο handball όπουπήραν
μέρος πάνω από 100 παιδιά της πόλης κύριος
σκοπός του πρωταθλήματος ήταν η προαγωγή
του αθλήματος της χειροσφαίρισης, η γνωριμία
τωνπαιδιών με αυτό και τους κανόνες του και η
μελλοντικήστελέχωση των τμημάτων της ομάδας
handballτουΖαφειράκη.

Όπωςπέρυσιέτσικαιφέτοςτασχολείασυμμε-

τείχανωςχρώματαστο τουρνουάκαιόχισαν την
ονομασία των σχολείων τους.Ταπαιχνίδια ήταν
συναρπαστικάμεπολύπάθοςκαιθέλησηγιανίκη
απόλαταπαιδιά.Μετάτηνλήξητουμεγάλουτελι-
κούακολούθησε ηβράβευση τωνσυμμετεχόντων
και ηαπονομή των κυπέλλωνσεόλες τις ομάδες
πουσυμμετείχανστοτουρνουά.

Για την άψογη διοργάνωση συγχαρητήρια α-
ξίζουνστους διαιτητές και ομοσπονδιακούςπρο-
πονητέςΤζουβάραΧρήστο, ΧατζηπαρασίδηΤά-
σο,ΤριανταφυλίδουΚικήκαιΔεληχρήστοΧρήστο,
στουςνεαρούςαθλητέςτουτμήματοςhandballτου
ΖαφειράκηΝάουσαςγιαακόμημιαχρονιάγιατην
πολύτιμηβοήθειατουςκαιστονπροπονητήακαδη-
μιώντουΖαφειράκηκαιυπεύθυνοτουτουρνουάκ.
ΠαπουτσήΦώτη.

Το τμήμα του handball του ΖαφειράκηΝάου-
σαςθαήθελε να ευχαριστήσει όλα ταπαιδιάπου
συμμετείχαν στο τουρνουά αυτές τις μέρες, όλο
τον κόσμοπουστήριξε τηνπροσπάθεια τωνπαι-
διώναλλάκαι τουσυλλόγου, τουςγυμναστές των
σχολείωνγιατηνπροετοιμασίατωνπαιδιώνγιατο
τουρνουάαλλάκαιτουςΤζουβάραΧρήστο,Χατζη-
παρασίδηΤάσο,ΤριανταφυλίδουΚικήκαιΔεληχρή-
στοΧρήστο για τηνβοήθειαπουπρόσφερανστο
κομμάτιτηςδιαιτησίαςτωνπαιχνιδιών.

Φίλιππος
ΗδιοικούσαεπιτροπήτουΓυναικείου
Χάντμπολσυγχαίρειτηνομάδα

μπάσκετγιατηνάνοδοστηνΒ’Εθνική

Με πρωτοβουλία του Ζαφειράκη 
μαθητές δημοτικών γνωρίζουν

το Χάντμπολ

Ένα παιχνίδι άγριας ομορ-
φιάς διεξήχθη την Τρίτη στις 
21:15 στο γήπεδο «Άρης 

Γεωργιαδης» στην Εληα , όπου 
βρήκε νικητές τους τυπικά γηπεδού-
χους Texas με σκορ 54-48 ενάντια 
στους Dalton’s ! Έφτασε τις δυο 
νίκες σε ισάριθμα ντέρμπι η ομάδα 
του Μπιζέτα και θέτει σοβαρή υπο-
ψηφιότητα για την πρωτιά του Α Ομί-
λου αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς 
για εικασίες.

ΟανανεωμένοςΠυρκας έπιασεπολλέςφορές
στονύπνοτηναντίπαληάμυνακαισκόραρεεύκο-
λουςπόντους , ο Ζερβας ήταν ασταμάτητος στο
ζωγραφιστό , και οΧατζης με τονΜανουραήταν

αχαστοι απόμέσηαπόσταση ,φέρνοντας τοδεύ-
τεροροζφύλλογιατουςΤεξανούς!Γιαέναακόμα
παιχνίδι καταλυτική για την έκβαση του αγώνα η
καθοδήγησητουκοουτςΓαϊτανίδη.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο η αρμάδα του Σι-
ασιου ηττήθηκε στις λεπτομέρειες στα τελευταία
λεπτά.Οαρχηγόςέτρεξε,σκόραρε,μοίρασεασίστ
και έπαιξε με μισόπόδι στο δεύτεροημίχρονο, ο
Σιστακος στο γνώριμο << χορό>> τρίποντων και
ο οδοστρωτήρας Πετρόπουλος κέρδισε αρκετές
μάχες και ριμπάουντ , αλλά δεν ήταν στο τέλος
αρκετοίγιαναγειρουν τηνπλάστιγγαυπέρ τους .
ΠαικτηςκλειδίκαιοΜπογδαμπειδηςΓ.,σταχνάρια
πουχάραξεοεξαιρετικόςπατέραςτου.

TEXASLOSERS:Ζερβας7,Πυρκας10,Τσιπης
8,Μπιζετας8(2),Ντοβας3,Κογιας,Σπυριδωνιδης,
Αθανασίου2,Χατζης6,Νικολαιδης,Μανουρας10

DALTONS : Σιστακος 13(3), Πετροπουλος 6,
Σιάσιος14(2),Καραθανασης,Αχτσης2,Μπογδα-
μπειδηςΝ,Παπαγιαννης4,Καραγιαννοπουλος2,
Ιωάννιδης,ΜπογδαμπειδηςΓ7.

«Νοσταλγία»2018

Texas με σκορ 54-48 κέρδισε 
τους Dalton’s !

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Εφηβικό-Παιδικότμήμα
ΤηνΠαρασκευή 25/5/2018 το εφηβικό -παιδικό

τμήματουΑγροτικούΑστέρα,αγωνίζεταιστογήπεδο
τηςΡάχηςσταστις16:30,μετααντίστοιχατμήματα
τουΑριστοτέληΝάουσαςκαιτηςΑΕΠΒέροιας.

Ησυγκέντρωσητωνπαικτώνθαγίνειστις16:00
στογήπεδοτηςΡάχης.

ΤμήματαΥποδομής
ΤοΣάββατο26/5/2018τατμήματαυποδομήςτης

Ακαδημίας(προπαιδικό,τζούνιορ,προτζούνιορ-μπα-
μπίνο)τουΑγροτικούΑστέρα,αγωνίζονταιστις10:00

στογήπεδο τουΝησίου ,σε τουρνουάπουδιοργα-
νώνειοΑστέραςΑλεξάνδρειαςκαισυμμετέχουνοιο-
μάδεςτουΟδυσσέαΚορδελιού,ΕθνικούΓιαννιτσών,
ΠΑΟΚΠατριαρχείο Γιαννιτσών,ΦίλιπποΜελίκης,
ΠΑΟΚουφαλίων.

Ησυγκέντρωσητωντμημάτωνθαγίνειστις09:15
πρωί στο γήπεδο τηςΑγίαςΒαρβάρας και η μετα-
κίνηση θα γίνει με λεωφορείο με αναχώρησηστις
09:30.

Όσοιγονείςεπιθυμούνμπορούννασυνοδεύσουν
τηναποστολή.

Οι μικροί αθλητές να έχουν μαζί τουςπράσινη
στολή.

Αγωνιστικέςυποχρεώσειςτμημάτων
υποδομήςτουΑγρ.ΑστέραΑγ.Βαρβάρας
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To άθλημα του Ποδοσφαίρου 
Ακρωτηριασμένων (Amputee 
Football), είναι άλλη μια 

ραγδαία αναπτυσσόμενη προσαμογή 
του ποδοσφαίρου, υπό την προστασία 
της UEFA και με το σύνθημα «Equal 
Game». Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων 

(European Amputee Football 
Federation - EAFF), η οποία 
είναι ενταγμένη στο project 
της UEFA, διοργανώνει διά-
φορα ποδοσφαιρικά γεγονότα 
ανά χώρα και ανά εβδομάδα 
όλο τον μήνα Μάϊo (επίδειξη 
του αθλήματος και στον τελικό 
του UEFA Champions League).

Στα πλαίσια του προγράμματος
EuropeanAmputeeFootballWeeks,θα
διοργανωθείαπότηνAmputeeFootball
Hellas, το πρώτο προπονητικό camp
στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα
στηπόλητηςΔράμαςτοδιήμερο26-27
Μαΐου.Στοcampμπορούννασυμμετέ-
χουνκαιναδοκιμάσουντοάθλημαόλοι
όσοι το επιθυμούν (σ.σ. ποδοσφαιρι-
στές με ακρωτηριασμόστο κάτωάκρο
αγωνίζονται με τη χρήσημπαστουνιών
καιΤερματοφύλακες με ακρωτηριασμό
ή αναπηρία στο άνω άκρο). Το προ-
πονητικό camp επίσης εντάσσεται στα
πλαίσιατηςπροετοιμασίαςτηςΕθνικής
μαςΟμάδαςγιατονπρώτοσταχρονικά

διεθνήαγώναπουθαδιεξαχθείστηχώραμαςμεα-
ντίπαλοτηνΑγγλία,τοΣάββατο9Ιουνίουστις18.30,
στοΖηρίνειοΑθλητικόΚέντροΚηφισιάς.

Στοπροπονητικό camp τηςΔράμας, θασυμμε-
τέχεικαιοεπικεφαλήςπροπονητήςτου«ΕνΣώματι
Υγιεί»κ.ΚαραϊωσήφΑλέξανδροςμετηνιδιότητατου
ΠροπονητήΑμεΑ,προσκεκλημένοςαπότονΤεχνικό
Διευθυντή της ομάδος κ.ΜαυρόπουλοΆρη και τον
υπεύθυνοτηςανάπτυξηςτουαθλήματοςστηνΕλλά-
δακ.ΚαδδάΠαναγιώτη.

Την 3η θέση στον βαθμολογι-
κό πίνακα της Α1 κατηγορίας 
της ΕΠΣ Ημαθίας κατέλαβε 

το Ροδοχώρι, που επικράτησε στον 
μικρό τελικό των πλέι οφ με 1-0 της 
Αγ. Μαρίνας στο γήπεδο του Κοπα-
νού.

Οιδύοομάδες είχαν ευκαιρίες, με τους τυπικά
φιλοξενούμενουςναείναιανώτεροιστομεγαλύτερο
μέροςτηςαναμέτρησηςκαιναφτάνουνδίκαιαστη
νίκη.

Το γκολπου έκρινε τοπαιχνίδι σημείωσε στο

42ο λεπτόοΜουρουζίδης, ο οποίος δέχθηκε την
όμορφημπαλιάτουΟυέλινγκτονκαιπλάσαρειδα-
νικάτονΛιακόπουλο.

ΔιαιτητήςτηςαναμέτρησηςήτανοΜαλούταςμε
βοηθούςτουςΧριστοδούλουκαιΚωστούλη.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ:ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,Τηλκερίδης,Κε-
χαΐδης (76’Παπαδόπουλος),Πέγιος (46’Λούκα),
Κολίτσης,Μουχτάρης, ΝΙΟΓΚΑΝΑ, Συμεωνίδης,
Σερασκιέρης,Φραγγής, Κούβαρος (56’ ΚΕΛΕΣΙ-
ΔΗΣ).

ΡΟΔΟΧΩΡΙ:Θεοδοσιάδης,Κοτζαχρήστος,Αρ-
γυρίου,ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ,ΤΣΙΛΗΣ,Μαγγίζης,Ασλάνο-
γλου,ΜΠΡΕΓΚΟΥ (82’Μισιρλίδης),Μπουρδάνος
(65’ Κουλιανίδης),ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ (75’ Ρίσσου),
ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ(72’Πέτγαζλης).

ΣτοΠροπονητικόCamp
ΠοδοσφαίρουΑκρωτηριασμένων

οΑλέξανδροςΚαραϊωσήφ

Στην 3η θέση ο ΓΑΣ Ροδοχωρίου 
κέρδισε 1-0 την Αγ. Μαρίνα

ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτωνΠαλαιμάχωνΠοδοσφαιριστώνΓΑΣκαιΠΑΕΒέροιαςεκφράζειταθερμά
συλλυπητήριάτουστηνοικογένειατουαποβιώσαντοςΓιώργουΣπανού,οοποίοςενζωή,πέρααπότοότι
υπήρξεμέλοςτουΔ.Σ.τουΓΑΣΒέροια,έτρεφεπολύμεγάληαγάπηγιατηνομάδατηνοποίακαιεπεδεί-
κνυεμεκάθετρόπο,στεκόμενοςπάνταδίπλατης.

ΓιατοΔ.Σ.τωνΠαλαιμάχωνποδοσφαιριστώνΓΑΣκαιΠΑΕΒέροια
ΟΠρόεδρος–ΤάκηςΠαπατζίκος

ΟΓ.Γραμματέας–ΘωμάςΤρούπκος

Συλλυπητήριο των Παλαιμάχων Βέροιας

Σημαντικές αποφάσεις σε ζητήμα-
τα που άπτονται της λειτουργίας 
των επαγγελματικών πρωταθλη-

μάτων πήρε η Επιτροπή Επαγγελματι-
κού Ποδοσφαίρου κατά τη σημερινή 
(23/5) της συνεδρίαση. Σε ό,τι αφορά 
τη Football League, αποφασίστηκε οι 
ΠΑΕ της κατηγορίας να περάσουν δύο 
στάδια επιτήρησης τη νέα σεζόν, τον 
Φεβρουάριο και τον Απρίλιο.

Σε περίπτωση που μια ΠΑΕ δεν περάσει την
επιτήρησηστοπρώτοτηςστάδιοθαέχειποινήαφαί-
ρεσηςβαθμώναπό το τρέχονΠρωτάθλημα, ενώη

περίπτωσηαποτυχίαςστοδεύτεροστάδιο επισύρει
αφαίρεση τριών βαθμών από το επόμενοΠρωτά-
θλημα.

Αναλυτικά οι αποφάσεις τηςΕΕΠσε ό,τι αφορά
τηFootballLeague:

«Γιατιςαγωνιστικέςπεριόδους2018-19και2019-
20,ως διαδικασία αδειοδότησης των υποβιβασθει-
σώναπό τηSuperLeagueΠΑΕ, ορίζεται η διαδικα-
σία αδειοδότησης τωνΠΑΕ της Football League.
Ορίζεταιεπίσηςδιαδικασίαδύο(2)σταδίωνεπιτήρη-
σης,ηοποίαλήγει τονΦεβρουάριοκαι τονΑπρίλιο
κάθε αγωνιστικήςπεριόδου.Ημη εκπλήρωση των
κριτηρίωνεπιτήρησηςστοπρώτοστάδιο(Φεβρουά-
ριος)τιμωρείταιμεαφαίρεσητριών(-3)βαθμώνστον
τρέχονπρωτάθλημα και στο δεύτεροστάδιο (Απρί-
λιος) με αφαίρεση τριών (-3) βαθμώνστο επόμενο
πρωτάθλημα».

Επιτήρησησεδύοστάδια,τιισχύει
μετιςαδειοδοτήσεις

Τους διαιτητές που θα διευ-
θύνουν τις αναμετρήσεις της 
34ης αγωνιστικής της Football 

League ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Αναλυτικάοιορισμοί:
Τρίκαλα–Εργοτέλης(25/5,17:00):Σιδηρόπου-

λος (Πέλλας), Τζιαμπάσης (Κοζάνης), Βογιατζής

(Καρδίτσας).

Αιγινιακός – Παναχαϊκή (27/5,
17:00):Αγγελάκης (Μακεδονίας),Να-
τσιόπουλος (Μακεδονίας),Μανασής
(Τρικάλων).

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης
(27/5, 17:00):Αντωνίου (Αθηνών),
Παρασίου (Ημαθίας), Γιαννίκος (Πει-
ραιά).

ΑπόλλωνΛάρισας –Καραϊσκάκης
(27/5, 17:00): Τσουκαλάς (Αθηνών),
Κορτέσης (Αθηνών), Ζιγκερίδης (Κι-
λκίς).

ΟΦΗ–Σπάρτη(27/5,17:00):Κορ-
δολαίμης (ΑνατολικήςΑττικής),Δουλ-
γεράκης(ΑνατολικήςΑττικής),Κοκμο-

τός(Ρεθύμνου).

Πανσερραϊκός –ΔόξαΔράμας (27/5, 17:00):
Σιδηρόπουλος (Έβρου),Δημητριάδης (Θράκης),
Διαμαντής(Έβρου).

Καλλιθέα–ΑΟΧΚισσαμικός(28/5,17:00):Πα-
παδόπουλος (Αχαΐας), Καρβούνης (Μεσσηνίας),
Μπουρτζοβίτης(Κορινθίας).

Οιδιαιτητέςτης34ηςαγωνιστικής
στηνFootballLeague



  Τρείς χιλιάδες καρ-
τελάκια του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας δόθη-
καν σε πελάτες καταστη-
μάτων, που έκαναν τις 
αγορές τους στη Βέροια 
από καταστήματα μέλη 
του Εμπορικού Συλλό-
γου από  τις 23 Μαρτίου 
(Λευκή Νύχτα), έως και 
την Μεγάλη Εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία των πελατών την 
αγορά της πόλης τίμη-
σαν όχι μόνο βεροιώτες, 
αλλά και κόσμος από την 
Έδεσσα, Κατερίνη, Κο-
ζάνη και απ’ όλη την Ημαθία. 

Χθες το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας έγινε η κλήρωση των δώρων. Πριν την 
κλήρωση η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κα Αθη-
νά Τσιπουρίδου Πλιάτσικα ευχαρίστησε προσωπικά τον 

Δήμαρχο κ. Κώστα 
Βοργιαζίδη και το 
Δημοτικό Συμβούλιο 
για την συνδιοργά-
νωση των δράσεων 
για την Λευκή Νύχτα, 
οι οποίες λόγω και-
ρικών συνθηκών δεν 
υλοποιήθηκαν, πα-
ρόλα αυτά ο Δήμος 
με απόφαση Δημοτι-
κού Συμβουλίου κά-
λυψε οικονομικά τα 
έξοδα για τις αφίσες 
, κάρτες, καρτελάκια 
κλήρωσης.  Επίσης 
η κα Τσιπουρίδου ευ-

χαρίστησε το Δ.Σ του Επιμελητηρίου Ημαθίας και τους  χορη-
γούς που για άλλη μια φορά εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τις 
δράσεις του Εμπορικού Συλλόγου.

   Παρόντες στην κλήρωση ήταν ο Δήμαρχος Βέροιας , 
δημοτικοί σύμβουλοι , και μέλη του Δ.Σ του Εμπορικού Συλ-

λόγου. Οι τυχεροί  κέρδισαν: 
 1.Τριήμερο ταξίδι για δυο άτομα στο ε-

ξωτερικό, Σόφια -Φιλιπούπολη, προσφορά 
του τουριστικού γραφείου  Vergina Travel 
Εμμανουλίδου Αναστασία κ Γλυκερία, το 
καρτελάκι δόθηκε σε πελάτισα που ψώνι-
σε από το κατάστημα  αξεσουάρ και απο-
σκευών, της  κα Διονυσίας Παγούρα

2.Ημερήσια εκδρομή για ένα άτομο, 
προσφορά του τουριστικού γραφείου  Α-
λατσίδου Έλενα, το καρτελάκι δόθηκε σε 
πελάτισα που ψώνισε από το κατάστημα 
χαλιών, κουρτινών , λευκών ειδών , του 
Κουγιουμτζίδη  Παντελή

3.Μια διανυκτέρευση για δυο άτομα 
στο Ξενοδοχείο Όλγανος, προσφορά του 
Βασίλη Λυκοστράτη, η συγκεκριμένη προ-
σφορά ισχύει για τρεις μήνες, εκτός Σαβ-
βάτου, το καρτελάκι δόθηκε σε πελάτισα 
που ψώνισε από το κατάστημα ενδυμά-
των,  M.O.Y της κα Στέλλας Τιμολιάρα

4.Μια δικτυακή Κάμερα ασφαλείας, 
προσφορά Τσιφλίδης  security, το καρτε-
λάκι δόθηκε σε πελάτισα που ψώνισε από 
το κατάστημα γυναικείων  ενδυμάτων,  της 
κα Κωνσταντίνας Ντόκα 

5.Μια τηλεόραση το καρτελάκι δόθηκε 
σε πελάτισα που ψώνισε από το κατάστη-
μα γυναικείων  ενδυμάτων,  της κα Κων-
σταντίνας Ντόκα 

6. Ένα αρνί σε πελάτισα που ψώνισε 
από το κατάστημα  υποδημάτων, της κα 
Βαρβάρα Παπαδοπούλου . 

Να σημειωθεί ότι η τηλεόραση και το 
αρνί ήταν δώρα από τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Βέροιας.
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Η Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ημαθίας γιόρτασε τη λήξη 
του Σχολικού Έτους 2017-18

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η «Γιορτή Λήξης Σχολικού Έτους 2017-18» 
που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για την πα-
ρουσίαση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Καινοτόμων Δράσεων 
που υλοποιήθηκαν στα σχολεία ευθύνης της κατά το σχολικό έτος 2017-18.  

Οι εκδηλώσεις της Γιορτής Λήξης διεξήχθησαν στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο (Μεντρεσέ τζαμί), στη Βέροια, στις 16, 17 και 18 Μαΐου 2018. Την πρώτη 
ημέρα παρουσιάστηκαν βραβευμένες συμμετοχές σε διαγωνισμούς, προγράμμα-
τα Αγωγής Υγείας και προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Την δεύτερη 
ημέρα παρουσιάστηκαν προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, καλές πρακτικές 
και Ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ την τελευταία ημέρα προγράμματα Πολιτιστι-
κών Θεμάτων. Μαθητές/-ριες και εκπαιδευτικοί από 27 σχολεία (Γυμνάσια, Γενικά 
και Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Σχολεία) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας παρουσίασαν συνολικά 60 ενδιαφέροντα προγράμματα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων και καλές πρακτικές με ευφάνταστο τρόπο και συνέ-
βαλαν στη διάχυση των αποτελεσμάτων. Η Γιορτή Λήξης πραγματοποιήθηκε για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τείνει να γίνει θεσμός.

Τη Γιορτή Λήξης τίμησαν με την παρουσία τους η κα Χριστίνα Αραμπατζή 
και η κα Αριάννα Πιπιλιαγκοπούλου, Σχολικοί Σύμβουλοι Ημαθίας, η κα Ειρήνη 
Αναγνώστου, Αν. Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας,  η κα Ευαγγελία Σαρήγκολη, 
πρέσβειρα e-Twinning Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας, εκπρόσωποι του Κέντρου 
Πρόληψης «Πρόσβαση» και η κα Νόπη Σκεντερίδου, πρώην Υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας. Το ακροατήριο καλωσόρισε η Διευθύντρια 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κα Αναστασία Μαυρίδου, ενώ τις 
εργασίες του τριήμερου συντόνισαν η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, κα 
Λένα Δημητριάδου και οι Υπεύθυνοι του ΚΕΣΥΠ, κα Σάντυ Παντελίδου και κ. Κώ-
στας Παραστατίδης. 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Λουτρά Λουτρακίου 
(Πόζαρ) 

Αριδαία - Εδεσσα
Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκ-

δρομή την Δευτέρα Αγίου Πνεύματος 28 
Μαΐου 2018 Λουτρά Λουτρακίου (Πόζαρ) 
Έδεσσα Αριδαία. Ωρα αναχώρησης 8.00 το 
πρωί από πλατεία Ελιάς και λίγο αργότερα 
Πλατεία Ωρολογίου. 

Στάση στην Αριδαία για καφέ και συνέχεια 
στο Λουτράκι (Πόζαρ). Χρόνος ελεύθερος 
και φθάνουμε στο Λουτράκι για φαγητό. Το 
απόγευμα θα περιηγηθούμε στην Εδεσσα 
στους καταρράκτες για καφέ, επιστροφή στη 
Βέροια. Πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοί-
ξεως 90. Η λέσχη είναι ανοιχτή κάθε Δευτέ-
ρα, Τετάρτη και Παρασκευή τις ώρες 10.30-
12.30 τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Οι εκδηλώσεις της γενοκτονίας 
των Ποντίων και η επίθεση εναντίον 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη 
Μπουτάρη κυριάρχησαν στη χθεσινή 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-
ου Βέροιας. 

Το θέμα άνοιξε εκτός ημερήσιας 
διάταξης ο δήμαρχος Κώστας Βορ-
γιαζίδης αναφερόμενος στην ανάγκη 
διεκδίκησης της αναγνώρισης της 
γενοκτονίας 99 χρόνια μετά, όπως 
έκαναν οι Αρμένιοι. Για δε τα σοβαρά 
παρατράγουδα στη Θεσσαλονίκη με 
τον δήμαρχο, ο κ. Βοργιαζίδης σχολί-
ασε ότι τα πολιτικά επιχειρήματα του 
καθενός είναι σεβαστά και οι διαφο-
ρές δεν πρέπει να λύνονται με τρα-
μπουκισμούς. «Πολλά χρόνια πίσω 
μάς πήγαν τα επεισόδια, θυμίζοντάς 
μας και τους λεονταρισμούς γειτόνων 
μας. Πρέπει να εκλείψουν από το πο-
λιτικό σκηνικό» τόνισε ο δήμαρχος.

Στις τοποθετήσεις τους οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι μεταξύ άλλων ανέφε-
ραν τα εξής:

Κ. Καραπαναγιωτίδης: Καταδι-
κάζω τις ενέργειες, δεν συμφωνώ μ’ 
αυτό που έγινε. Αν σας βρίζω όμως 
όλη την εβδομάδα και την Κυριακή 
έλθω στον γάμο του παιδιού σας, τι 
πρέπει να περιμένω;

Ν. Μπέκης: καταδικάζουμε την 
επίθεση εναντίον κάποιου για πολιτι-
κούς λόγους, όσο απαράδεκτες κι αν 
είναι οι δηλώσεις του κ. Μπουτάρη.

Α. Μαρκούλης: καταδικάζουμε 
την απρόκλητη επίθεση. Είναι μελανό 
αποτύπωμα όσων υιοθέτησαν τη ρη-
τορική μίσους.

Α. Καγκελίδης: Προκάλεσε η πα-
ρουσία του στις εκδηλώσεις, δεν του 
αξίζει να είναι δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης.

Σ. Αθανασόπουλος: Καταδικά-
ζουμε τη βία, αλλά όχι και να ηρωο-
ποιήσουμε κιόλας τον δήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης.

Τ. Χατζηαθανασίου: Τα γεγονότα 
θύμισαν την επίθεση κατά του Λα-
μπράκη. Πρέπει να μάθουμε να δια-
φωνούμε.

Γ. Σοφιανίδης: Κάποιοι λειτουρ-
γούν με φετίχ κανιβαλισμού.

Γ. Γουλτίδης: Όπως στρώνεις 
κοιμάσαι.

Γ. Κάκαρης: Να εκδώσουμε ψήφι-
σμα καταδίκης.

Π. Τσαπαρόπουλος: Οι διαφο-
ρετικές απόψεις δεν επιλύονται με 
τη βία. Όπως με τον Λαμπράκη που 
είχε διαφορετική άποψη, όπως και 
στον Μεσαίωνα που τους καίγανε 
στην πυρά. Πολιτική να είναι η αντι-
μετώπιση.

Θ. Κορωνάς: Δεν πρέπει να κά-
νουμε επίκληση στην αυθεντία, είναι 
προσβολή της ιστορικής μνήμης. Ο 
υβριστής στην αρχαιότητα τιμωρού-
νταν από τη Νέμεσις. Ο καθένας κρί-
νεται από τα λόγια του.

Ζ. Πατσίκας: Απουσιάζει το κρά-
τος δικαίου στη χώρα, άρα και το 
αίσθημα δικαίου στους πολίτες.

Στο τέλος της συζήτησης αποφα-
σίστηκε η έγκριση ψηφίσματος, από 
το οποίο δήλωσε ότι θα απέχει ο κ. 
Καγκελίδης.

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας
Κληρώθηκαν οι 6 τυχεροί, από τους 3.000 

πελάτες καταστημάτων της Βέροιας 
που συμμετείχαν στη δράση «ψωνίζω-κερδίζω»

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 

Με την αποχή του πόντιου 
Αντ. Καγκελίδη, το Σώμα 

καταδίκασε την ενέργεια επίθεσης 
κατά του δημάρχου Θεσσαλονίκης
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2018 

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά
τοδιάστημααπό21-5-2018 μέχρι27-5-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική, 23310199,2331068.400 
Νοσοκομείο, 2331351.100
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Το1οΔημοτικόΣχολείοΒέ-
ροιας συμμετείχε στη μεγαλύ-
τερηπανελλήνια γιορτήΕκπαι-
δευτικήςΡομποτικής Έρευνας
καιΚαινοτομίαςγιαπαιδιά6-10
ετώνστηΜονήΛαζαριστώντην
Κυριακή 20Μαΐου την οποία
οργάνωσε η eduACT μαζί με
την Ιερά Μητρόπολη Νεαπό-
λεως και Σταυρουπόλεως. Το
FIRST (For Inspiration and
Recognition of Science and
Technology)  LEGO League
Jr. που για τη φετινή σχολική
χρονιά 2017 – 2018 έχει τίτλο
«AQUAADVENTURE», κάλεσε
ταπαιδιάέως10ετών ναεξε-
ρευνήσουνέναθέματουπραγ-
ματικούκόσμουκαισυγκεκριμέ-
να το νερό και τις χρήσεις του.
Ταπαιδιά,μέσααπόμιαγιορτή
γνώσης και ομαδικής εργασίας
καλούνταν να ανακαλύψουν την υδάτινηπεριπέτεια
στον μοναδικό διαγωνισμόπου δεν καλλιεργεί τον
ανταγωνισμό. 38 συνολικά ομάδες, 200παιδιά και
πάνωαπό75προπονητές-μέντορεςπαρουσίασαντις
δικέςτουςρομποτικέςκατασκευέςμετοεκπαιδευτικό
πακέτοLegoWeDo2.0

Το 1oΔημοτικό Σχολείο Βέροιας εκπροσώπη-

σαν δυο διαφορετικές ομάδες
6 παιδιών και 2 προπονητών
η κάθε μία από τις οποίες δι-
ακρίθηκαν με το βραβείο στην
κατηγορία:ΜοντέλοΚατασκευής
/ Προγραμματισμός. Τα παιδιά
προπονούνταν εκτός σχολικού
ωραρίουμετηβοήθειατωνεθε-
λοντώνπροπονητών/μεντόρων
και γονέων καθώς και τουΣυλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων
πουεξασφάλισαντοναπαραίτη-
τουλικοτεχνικόεξοπλισμό.

Οιομάδεςπραγματοποίησαν
εκπαιδευτικές επισκέψεις στην
πηγήΜαυρονερίου τηςΒέροιας
αλλά και στην μονάδαΒιολογι-
κούΚαθαρισμούόπουείχαντην
ευκαιρία να εξερευνήσουν τον
κύκλοτουνερούκαινακαταλά-
βουναπόπούπηγάζει το νερό
και που καταλήγει το βρώμικο

νερόότανφεύγειαποτοσπίτιμας.
Τομοντέλοπουκατασκευάστηκεμε τοκιτLEGO

WeDo 2.0, περιείχε δυο “εγκεφάλους”, δυο μοτέρ
κίνησης,αισθητήρακλίσηςκαιαισθητήρααπόστασης
και αναπαριστούσε μια ιδανικήπόληστην οποία το
νερό μετα το τέλος της επεξεργασίας από την μο-
νάδα βιολογικού καθαρισμού επαναχρησιμοποιείται

είτεγιαναποτιστούνκαλλιέργειεςείτεγιακατασκευή
λιπάσματοςήγέμισματωνυδροφόρωντηςπυροσβε-
στικήςκλπ.

Στουςαυτοματισμούςέδωσεζωήοπρογραμματι-
σμόςτωνπαιδιώνμεεντολέςκίνησης,περιστροφής,
αναγνώρισηαπόστασηςκαικλίσηςαλλάκαιειδοποί-
ησημεήχους.Οιλύσειςτουςπαρουσιάστηκανστους
Reviewers/κριτές και ταπαιδιά βαθμολογήθηκανσε
τρεις κατηγορίες: 1) του μοντέλου κατασκευής και
προγραμματισμού, 2) της έρευνας καιπαρουσίασης
τηςαφίσαςκαι3)τηςομαδικότητας/συνεργασίας.

Οιομάδες
Robotech
ΠαπαχρυσάνθουΑνθήΜαρία
ΚουσιοςΑλεξανδρος
ΑμβρακίδηςΧρήστος-Ραφαήλ
ΖαμάνηΕιρήνη
ΝικολαϊδηςΚωνσταντίνος
ΣαμανίδηςΧρήστος

Ομάδα AquaFans / Τίτλος Πρότζεκτ: «Η 
περιπέτεια του νερού στη Βέροια»

ΒαφείδουΜελίνα
ΚαλέσμητουΤριανταφυλλιά
ΜαργαρίτηςΜαργαρίτης
ΝτάμτσιοςΚωνσταντίνος
ΣιουραντάνηςΓιώργος
ΠεντεφούνταςΓιώργος

Στη Μονή Λαζαριστών
Το1οΔημοτικόΣχολείοΒέροιαςστηγιορτήΕκπαιδευτικής

ΡομποτικήςΈρευναςκαιΚαινοτομίας

Φαρμακεία
Πέμπτη 24-5-2018

13:30-17:30 ΜΑΣΟΥΡΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ18

23310-23132

21:00-01:00 + διαν. ΜΑ-

ΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομή από 80 τ.μ.
& 70 τ.μ. διαμέρισμα,
με αυλή μπροστά και
πίσω, σε τιμή ευκαι-

ρίας και τα δύο μαζί.
Τηλ.: 6974 058284 &
0041794886874.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοροφοδια-
μέρισμα110τ.μ.καθαρά
στη Νάουσα, Νικομη-
δείας 4στον 2ο όροφο.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937
111143.

ΝΑΟΥΣΑκέντρο(Βε-
νιζέλου & Μπιγκάνου
γωνία)πωλείται οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου
διώροφης οικοδομής
87 τ.μ., αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλεκτρ. τέντες
στα μπαλκόνια. Τιμή
συζητήσιμη.Τηλ.: 6979
464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ. στην οδόΚεντρικής
τηςΒέροιας,δίπλαστοΕ-
πιμελητήριο,μεπατάρι30
τ.μ.,αυτόνομηθέρμανση
και θέση πάρκιγκ. Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5 στρ., στο Λουτρό
Ημαθίας, ποτιστικό, σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.

ΚΡΕΒΑΤΑΣ πωλείται
αγρός 10.400 τ.μ. πά-

νωσε άσφαλτο σε τιμή
ευκαιρίας 25.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Γεωργια-
νοί πωλείται οικόπεδο
2 στρ., σε πολύωραία
περιοχή, μόνο 42.000
ευρώ. Υπάρχει περί-
φραξη με τοίχο στο μι-
σό,ωραία θέα, άφθονο
πόσιμο νερό και ευφο-
ρότατο έδαφος. Τηλ.:
6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
800 τ.μ. στοΜακροχώ-
ρι, άρτιο, οικοδομήσιμο,
σε πολύ καλή κεντρική
περιοχή. Πληροφορίες
στοτηλ.:6936711661&
2331026609.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 500 τ.μ. στηΜελίκη
(πλησίον Κονάκι). Τιμή
λογική.Πληρ.τηλ.:6970
862964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οι-
κόπεδοαπό400 τ.μ. το
καθένα, μεμονωμένα ή
όλαμαζί,στηΡαχιά,στο
κέντρο του χωριού, πί-
σωαπότοσχολείο.Τηλ.:
23310 20051 & 6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρη-

ση καφενείο-ουζερί με
πολυετή λειτουργία στο
κέντρο της Βέροιας για
λόγουςυγείας,7.500ευ-
ρώ.Πληροφορίες 6970
450684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ενο-
κιάζεται για καλοκαίρι δί-
χωροδιαμέρισμα ισόγειο
38 τ.μ., διαμπερέςπλη-
σίονπλατείας, με κλιμα-
τισμό,ηλεκτρ.συσκευές,
έπιπλα,βεράντες, τέντες,
σίτες. Προσφέρεται και
γιαπώληση.Ιδιώτηςτηλ.:
6951922032.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέραστηνΠλατείαΩ-
ρολογίου τηςΒέροιαςμε
ατομική θέρμανση.Τηλ.:
6982847385.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ιουστι-
νιανού 11, ενοικιάζεται
διαμέρισμα 90 τ.μ., 3ος
όρ.,αυτόνομηθέρμανση
με μπαλκόνια γύρω-γύ-
ρω, υπέροχη θέα.Τηλ.:
6974 637671 & 6978
644381.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα πε-
ρίπου 37 τ.μ., πλήρως
επιπλωμένη, 4ος όρ.
Τηλ.:6973895858.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια σε
Σταυρό καιΜακροχώριονΗμαθίας.Το
πρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστηνπεριοχή
«Σοφολιό»εμβαδού14.750τ.μ.,αρδευτικό
και το δεύτερο στη θέση «Γαβριάλογα»
εμβαδού9.750τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίεςκοΠαύλοτηλ.6932-425818.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρα-

φείο20τ.μ.,Μητροπόλεως
&Λουτρού1,3οςόροφος.
Τηλ.:6972913703.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζί
στον κεντρικό δρόμο του
Πλαταμώνα 60 τ.μ. και

30 τ.μ. πατάρι. Τιμή ενοι-
κίου 450 ευρώ.Τηλ.: 6973
736714.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρουσία-
στοςπωλητής/τρια για εται-
ρείαπαραγωγήςαυτοκόλλη-
των ετικετών στην περιοχή

της Νάουσας.Απαραί-
τητα προσόντα προϋ-
πηρεσία στις πωλήσεις
και δίπλωμαοδήγησης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6976019547

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής
σε εταιρεία εμπορίας
τροφίμων με εμπειρία
στηνπώληση τροφίμων
(πχαλλαντικά, αλοιφές,
τυροκομικά κ.α.) στο
HO.RE.CA, στους νο-
μούς Ημαθίας, Πέλλας
και Πιερίας.Αποστολή
βιογραφικών στο email
sta-afoi@otenet.gr και
στοfax2331022166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός
με δίπλωμα Γ΄ κατηγο-
ρίας από την ΘΑΝΟΣ
ΕΠΕ.Πληρ.τηλ.:23320
41875.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπια
Γη με έδρα την Αλε-
ξάνδρεια αναζητά για
το υποκατάστημα της
στοΔιαβατο γεοπονο
ή τεχνολογο γεοπονο
για εργασία με εμπει-
ρία στην διαχείριση
αγροτικών προϊόντων
κα ι  την  συντήρηση
τους σε ψυγεία.  Τηλ:
2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  κο -
πέλες για εργασία κα-
μαριέρας και κουζίνας.
Τηλ. :  6944 460351
Vodafone,6982343481
What’s up & 23310
44471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
για εργαστήριο κρεά-
των.Τηλ.:6984472747
κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτό-
ρος για ελληνικό εστι-
ατόριο στη Γερμανία,
γνώσεις Γερμανικών
απαρα ί τητες .  Τηλ . :
0049754122160&6949
556977.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ -
ΚΗεταιριαμεέδρατην
Πάτρα ΖΗΤΑ 1 άτομο
για το τμήμα πωλήσε-
ων με άριστη γνώση
Αγγλικών και Η/Υ και
ηλικία μέχρι 35 ετών,
δυνατότητα για ταξί-
δια και δίπλωμα οδή-
γησης για στελέχωση
υποκαταστήματός της
στη Βέροια.Αποστολή
βιογραφικών: info@
olimpias.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομογιαφανοποιείοστην
περιοχή της Νάουσας.
Πληρ.τηλ.:2332021380&
6977238931.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σε ξενοδοχείοστηΒέροια,
γιαμερικήαπασχόληση,με
γνώσηβασικώνΑγγλικών.

Τηλ.:6948457059.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργά-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφείουσε εξαιρετική κατάστασηκαι
τιμή(4γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθήκες,4συρ-
ταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλες
απλές,όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δι-
ανομείς και γυναίκα
για καθαριότητα α-
πότηROMAPIZZA.
Πληροφορ ί ε ς  κ .
Απόστολος. Τηλ.:
6979222021.
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τεςαπόσυσκευαστήριοτρο-
φίμωνστοΜακροχώρι.Τηλ.:
2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπεύθυνος
φαρμακοποιός για φαρμα-
κείο του δήμουΑλεξάνδρει-
ας. Επιθυμητή η εμπειρία
σεανάλογηθέση.Οιάντρες
των αιτήσεων θα πρέπει
να έχουν ολοκληρώσει τις
στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Αποστολή βιογραφικού ση-
μειώματος με φωτογραφία
στο e-mail: farmakeionew@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι
με πείρα και μάγειρας για

κατάστημα εστίασηςστηΒέ-
ροια.Τηλ.:6934457973.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άτομα ή
αντρόγυνα σε ελληνικό ε-
στιατόριοστηΓερμανία για
εργασία στην κουζίνα. Πα-
ρέχεται διαμονή, διατροφή
και καλός μισθός, περιο-
χή Φρανκφούρτης. ΜΟΝΟ
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:
6982270022κοςΠάρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικός αυτοκινήτων
για συνεργείο στη Βέροια.

Πληρ. τηλ.: 23310 71553&
6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητάει

εργασία για οικιακή βοηθός
καιγιαφύλαξηηλικιωμένων.
Τηλ.: 6972 603154 & 6984
722760.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει ερ-
γασία καθαρισμού σπιτιών
καθώςφροντίδαμικρώνπαι-
διών και ηλικιωμένων.Τηλ.:
6984095883.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105286ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεταιμι-

κρήκαιανακαινισμένηγκαρσονιέρα30 τ.μ.,
Studio , ένας ενιαίος χώρος , 3οςόροφος
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιμεθω-
ρακισμένηπόρτα εισόδου, μια ντουλάπα,
καινούργιακουφώματαμεδιπλά τζάμια,σε
πολύκαλόσημείοτουκέντρου.Αποκλειστική
διάθεσηκαι διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο150€.Θαείναιελεύθερη
από1/06/2018.

Κωδ. 24475ΤΣΕΡΜΕΝΙ, Γκαρσονιέρα
33 τ.μ., επιπλωμένηκομπλέκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές , κατασκευή1975,1υ/δ,1ος
όροφος,ανακαινισμένηκαικαλοδιατηρημένη
, έχει ατομικήθέρμανσημεηλεκτρ.σώμα-
τα , ενοίκιο150€.Θα είναι ελεύθερη από
1/06/2018.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30 τ.μ. -Τιμή:140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:105465ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα κομπλέ επιπλωμένη, με ηλε-
κτρικέςσυσκευές,συνολικής επιφάνειας48
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένη το1972καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήμεΘερμοπομπόκαιένακλιματιστικό,
μεΑνελκυστήρα,Τιμή:190€.

Κωδ24461ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΜΟΝΟΑΝΑ
ΗΜΕΡΑστοκέντρο τηςΒέροιαςκοντάστο
Δημαρχείο,γκαρσονιέρανεόδμητη50τ.μ.,ι-
σόγεια,κομπλέεπιπλωμένηκαιμεηλεκτρικές
συσκευές ,κατασκευή2006,σαλονοκουζίνα,
1υ/δκαιμπάνιο,σεεξαιρετικήκατάστασηκαι
μεκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεπολυτέλειακαι ζεστασιά,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερ-
μοσίφωνακαιθωρακισμένηπόρταεισόδου,
μίσθωσηανάημέρα35€και επιπλέον10€
γιατηνκαθαριότητα (ανάδιαμονή).Γιατιμές
καιδιαθεσιμότηταεπικοινωνήστεμαζίμαςστο
6931330330.

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονοκου-
ζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμικήθέα
,σευπεράριστηκατάσταση,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλεια και ζεστασιά, άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,
κέντροαπόκεντρο,μόνο220€.Πληροφορίες
αποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24274ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ, Γκαρσο-

νιέρα62 τ.μ., κατασκευή1998,1υ/δ,2ος
όροφος,διαθέτει θέααπρόσκοπτη,άψογα
συντηρημένο, σε υπεράριστη κατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,αυστηρών τεχνικώνπρο-
διαγραφών,μεαρμονικέςαναλογίες,ατομι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,μεμίαντουλάπα,
γιααπαιτητικούςενοικιαστές,μίσθωμαμόνο
200€ , δυνατότητα και με κλειστό γκαράζ
+30€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικόενοίκιο
στα210€.

Κωδ.24320ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Μεγάληγκαρ-
σονιέρακομπλέκαιπολυτελώςεπιπλωμένη
75τ.μ.,κατασκευή2005,1υ/δ,2οςόροφος
,σεεξαιρετικήκατάσταση,νεοαναγειρόμενη
καιμεσυνθετικάκουφώματακαιδιπλά τζά-
μια, επιμελημένηςκατασκευήςκαισίγουρα
ιδανικόγιακατοικία,μεατομικήθέρμανσηκλι-
ματιστικόκαιυπέρυθρες,διαθέτειυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεέναπολύωραίομπάνιο,
ενεργειακήςκλάσηςΔκαιενοίκιο250€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24268 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας80 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1971και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,Κου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
Τιμή:170€.Διαθέσιμοάμεσα.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη,τέντεςκαιείναιχωρίςανελ-
κυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ.24276  ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Διαμέρισμα
94 τ.μ., κατασκευή2005,2υ/δμικρά,3ος
όροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,διαμέρισμα
αξιώσεων,σευπεράριστη κατάσταση, έχει
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,επιμε-
λημένηςκατασκευής,απίστευταεργονομικό,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,τζάκι ,θω-
ρακισμένηπόρταεισόδου,άνετουςχώρους,
μευπόγειογκαράζκαιαποθήκη ,μίσθωμα
μόνο300€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα είναι ελεύθεροαπό
1/06/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-

σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€. Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24593ΣτηνΕληάκαισεοικοδομή

περιωπήςενοικιάζεταιέναωραίογραφείογια
επαγγελματίαπουεπιθυμείμεγάληπροβολή
.ΈναςενιαίοςχώροςμεκουζίνακαιWC,η
θέρμανσητουμεκλιματιστικό , τιμήκομπλέ
μεόλαρεύμα,νερό,μεπαροχήinternetκαι
κοινόχρησταμόνο120€.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,μελίγαέπιπλαενοίκιο
140€.

Κωδ:24514 -ΔΕΗκοντάΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΝΤΑΙκατάαποκλειστικότηταγραφείανεόδμη-
τασυνολικήςεπιφάνειας185τ.μ.1ουορ..και
πάνωσεκεντρικόδρόμο .Είναικατασκευα-
σμένατο2010καιδιαθέτουνθέρμανσηΑτο-
μικήμεΠετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Πόρτα
ΘωρακισμένηκαιΑποθήκη.Μίσθωμα500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105037-ΚέντροστηνΕδέσσηςΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάστημασυνολικήςεπιφάνει-
ας70τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροστο ισόγειο ,πατάριμεγάλοκαιWC.
Ενοίκιομόνο400€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.105038ΠλησίονΠλ.Κόρακάπρο-
σφέρεταισπάνιογωνιακόαυτόνομοκατάστη-
μααποτελούμενοαπό82 τ.μ., ισόγειο .82
τ.μ.υπόγειοκαι85τ.μ.πατάριη1ος .όρ. .
Διαθέτει εσωτερικόμεγάλοασανσέρ ισόγειο

-υπόγειοκαιείναιόλοανακαινισμένο,μισθώ-
νεταισετιμήεξαιρετικήςευκαιρίας,όλομόνο
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιο κοντά
κατάστημα101 τ.μ., ισόγειοκαιμε110 τ.μ.
υπόγειο τοοποίοεπικοινωνείμε εσωτερικό
υδραυλικόανελκυστήρακαιμεδικότουςWC
,σεεξαιρετικάκαλήκατάστασηκαικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άριστη
κατασκευήκαιατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μίσθωμα550€.

Κωδ.105040ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεταιμε-
γάλος ημιυπόγειος χώροςπουμπορεί να
χρησιμοποιηθείωςκατάστημα-αποθήκημε
324τ.μ.,πολύφωτεινός ,μεπολύκαλήκαι
ομαλήπρόσβαση ,χωρίςθέρμανσηκαιμε
ράμπααυτοκινήτου,ενοίκιο500€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Διατίθεται

προςπώλησηολοκαίνουργιαγκαρσονιέρα68
τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή .έως
σήμεραακατοίκητη ,πρόκειται γιαακίνητο
ιδιαίτερης κατασκευής του10,με1υ/δμε
μίαπολύάνετησαλονοκουζίνακαιμεμπά-
νιοωραιότατο,1οςόροφος,πολύφωτεινή,
διαθέτειθερμοπρόσοψη,ατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμιακαι
τιμήστις58.000€.

Κωδ.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-
λείταιαυτοτελέςκτίριο ,διπλοκατοικίααποτε-
λούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50τ.μ.,κα-
τασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστοισόγειο
καιηάλληστον1οορ.νεοαναγειρόμενη,σε
εξαιρετικήκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλά τζάμιακαιμεθωρακι-
σμένεςπόρτες,διαθέτουνατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφωναηκάθε
μία,γιαπολύαπαιτητικόαγοραστή,όλομαζί
από100.000€τώραμόνο75.000€,Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικής επιφάνειας97 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο

το1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερμοσυσσω-
ρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίου,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια,Μπαλκό-
νια20τ.μ.-Τιμή:64.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105440ΚΕΝΤΡΟ,Διατηρητέαμο-

νοκατοικία60 τ.μ., μεοικόπεδο108 τ.μ. η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσωτε-
ρικάαπαιτούνταιαρκετέςεργασίες ,διαθέτει
2υ/δ,σαλόνικαι κουζίνα ,αποτελείταιαπό
ισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεταιστην
εξαιρετικάχαμηλή τιμή των29.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
Ανελκυστήρα-Τιμή:14.000€.

Κωδ: 114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα Γραφείο
συνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΑνελ-
κυστήρα -Τιμή: 21.000€.Το γραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τωνακινήτωναυτών.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105243Πωλείται το50%της ιδιο-

κτησίαςμουσεΙσόγειοκατάστημα35τ.μ.και
με1οορ.επίσης35τ.μ.επίτηςΚεντρικήςστο
εμπορικόκέντρο.Είναιμισθωμένομε250€το
μήνα,τιμήπώλησηςστα40.000€μόνο.Σπά-
νιαευκαιρία.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜεσιτική
Ακινήτωνσεσοβαρόενδιαφερόμενο.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,
Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΓα-

βριάλογαπωλείται αγροτεμάχιοσυνολικής
επιφάνειας9.750τ.μ.σεπολύκαλήτιμήμόνο
22.000€.ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΣο-
φουλιόπωλείταιαγροτεμάχιοσυνολικήεπιφά-
νειας14.750τ.μ.σετιμήπροσφοράς33.000€.
ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΩΔ.14587ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο197

τ.μ., ιδανικό για κατοικία, σε προνομιακή
τοποθεσία , ευκαιρία γιαμεγάληυπεραξία,
γωνιακόοικόπεδο,σε τιμήεκπληκτικάσυμ-
φέρουσαμόνο18.000€,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14641-ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1220
τ.μ.Τιμή:75.000€.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ -ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟ-
ΝΑΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοι-
κισμούμε 2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομε
αντικειμενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης
μόνο25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14740.Σπάνιοοικόπεδοστηνάκρη
τουχωριούστουςΓεωργιανούςΒέροιαςμε
3500τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο,πωλείταισε
πολύχαμηλήτιμή,μόνο30.000€.Ευρίσκεται
απότηνπάνωμεριάτουδρόμου.Ηθέσηκαι
ηθέατουμοναδικές.

Κωδ.14527ΣτοΕργοχώριΒέροιαςπω-
λείταιμοναδικόκαισπάνιαμεγάλοοικόπεδο
7.136τ.μ.εντόςσχεδίουμεσ.δ0,8.Μπορεί
να γίνει και κατάτμηση, τιμήστα150€/τ.μ.
Υπόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερό-
μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ

ισόγειομεανεξάρτητηγκαραζόπορτα15τ.μ.,
μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105367ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχείρισηυ-

γειονομικού ενδιαφέροντοςστο κέντρο της
πόληςσεπολύκαλόσημείο,μαζίμετονεξο-
πλισμότουκαταστήματος,στεγασμένησεκα-
τάστημα45τ.μ.τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC,μεπολύλογικόενοίκιο
μόνο 220€.Τιμήπώλησης της επιχείρισης
9.000€ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΜΟΝΟΣΤΗΝΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:105019 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας90 τ.μ.στον
5οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένο το1964καιδιαθέτειθέρμανσηΘερ-
μοπομπός,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,Τέντες-Τιμή:
50.000€.
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ΗΑΛΜΗΑΒΕΕζητάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιομη-

χανικού αυτοματισμού,πίνακες – κυκλώματα και γνώση
Αγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Καιγιατιςδυοθέσειςαπαραίτητοτοενδιαφέρονγιατη

δουλειά και πνεύμα συνεργασίας.Ανάλογη εμπειρία θα
ληφθείυπόψη.

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

κήενημερότηταΟ.Γ.Α.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Τηλ.:2331039388,e-mail:karanikolas.antonios@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριεςγιαμόνιμηεργασίασεσυ-

σκευαστήριοφρούτωνστονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας
(πρώηνΑ.Σ.«ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).Πληρ.τηλ.:23310
51500.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟστηνπεριοχή τηςΝά-
ουσαςζητείταιβοηθόςλογιστήμεγνώσειςμισθοδοσί-
ας, λογιστικής για απλογραφικάβιβλία καθώς επίσης
και φορολογίας εισοδήματος φυσι-κών και νομικών
προσώπων.Θασυνεκτιμηθείηγνώσηπρογραμμάτων
της EpsilonNet.Αποστολή βιογραφικών στο email:
hr.officelog@gmail.com - Τηλέφωνο επικοινωνίας
6984373735.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑζητάναπροσλάβει2άτομα.
α)Γυναίκαήάνδραυπεύθυνο/ηγιατοΤμήμαΠω-

λήσεων,κάτοχο/ηάδειαςοδήγησηςμεάνεσηλόγου.
Η εταιρίαπροσφέρει μισθό, ασφάλιση, αυτοκίνητο
καικινητό.Προϋπηρεσίαθαληφθείυπ’όψιν.

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίαςκαιγνώσεις
χειριστούκλαρκαπό25έως40ετών.Προϋπηρεσία
θαληφθείυπ’όψιν.

Πληροφορίεςστοκιν.:6947021868

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλι-
σμόςκαφέ,ψυγείο-βι-
τρίνα, φούρνος με υ-
γραέριο και μεταλλικά
τραπεζοκαθίσματα
(για εξωτερικό χώρο).
Τηλ.:6978181561.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522
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ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις και
κηπουρικής ζητά ανάλογη εργα-
σία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύλαξη

και περιποίηση ηλικιωμένων σε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρίαμονογονι-
κήςοικογένειας, ζητάει εργασία,για

φύλαξηηλικιωμένωνκαικαθαρισμό
σπιτιών.Τηλέφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγιαφύλαξη
μωρούήκαθαρίστριασεσπίτι και
γραφεία.Τηλ. επικοινωνίας:23310
73642.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε άρι-

στηκατάστασησεεκπληκτικήτιμή:
-Τραπεζαρία με έξι (6) καρέκλες,
απόξύλοοξιάς,χρώμακερασι,τιμή
260 ευρώ. -Τριθέσιος και διθέσιος
καναπέςχώμαμωβτμή150ευρώ.

-Κρεβάτιμονόμε τοστρώμα.Τιμή
ευκαιρίαςγιαόλα400ευρώ.Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιδηροκατασκευή
400 τ.μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Τηλ.: 6936
168819.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ
σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
και υφασματάκιαπροστατευτικά,

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500ευρώ
ΡΟΛΟΪ28 τ.μ.LUXανακαινισμένοκαι επιπλωμένο
19.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο26.000ευρώ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ50τ.μ.καλό34.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ70τ.μ.16.500ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέ18.000ευρώ
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.9.500ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.καλό20ετίας16.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.ανακαινισμένο42.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.καλό47.000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλόανακαινισμένο38.000ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.καινούργιο,θέα120.000ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.27.000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλό80.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.τζάκι,θέα108.000ευρώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑμεζονέτα140τ.μ.58.000ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ171τ.μ.μεζονέτακαινούργια140.000ευρώ

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
50000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ30τ.μμεθεα,προσοψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΠΙΕΡΙΩΝ1Δ-ΣΚWCμεΑ.Θ.20ετίας180€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ20ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα

ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙκΑγ.ΚυριακηΘεσηΓκαραζκλειστο,ενοικιο30€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΝΕΙΟΤΙΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗΣΕΙΟΙΕΓΓΡΑΦΕΣΤΟΥ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗ-
ΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ,ΤΕΧΝΗΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑΓΡΑΦΕΙΑΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/ΣΜΟΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα!
-Ηλικίααπό22έως40ετών
-Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαι εκπλήρωσηστρατιωτικής

θητείας.Παρακαλώ επικοινωνήστεστο τηλ.: 2331074041,
υπ.ΚΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΖΗΤA
*ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΤΡΟΦΙΜΩΝ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟ
Ε-maila.barakou@aspis.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΑγροτικός Συνεταιρι-
σμός«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»μεέδρα
τοΔιαβατό ΖΗΤΑ προσω-
πικό, εργάτες και εργάτρι-
εςπαραγωγής με εμπειρία
στη συσκευασία για τις ε-
γκαταστάσεις στο 7,5 χλμ.
Βέροιας-Νάουσας, και οδη-
γό κλαρκ και οδηγόφορτη-
γού.Πληροφορίες τηλέφω-
να: 23310 44445 & 6909
202921.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασικής
ΦιλολογίαςτουΑριστοτελείουΠα-
νεπιστημίουΘεσσαλονίκης, με
εξειδίκευσηστηνΕιδικήΑγωγή,
παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασε
παιδιάΓυμνασίουκαιΛυκείοιυσε
ΑρχαίαΕλληνικά,Έκθεση,Λατι-
νικάκαιΝεοελληνικήΛογοτεχνία.
Πολύπροσιτέςτιμές.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6974430782.
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σχεδόναχρησιμοποίητο.Τι-
μή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

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

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

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια
από50ετώνέως70γιασοβα-
ρήσχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος

με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-

γειο,50.000€(Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
•ΟικόπεδοσταΑΣΩΜΑΤΑ1.200μμεθέα65.000€
(ΑΧ07)
•ΣτηνΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ4650μ,58μφάτσα,300μαπό
τηνάσφαλτο,χτίζει930τ.μ.36.000€(ΒΧ03)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ2χώροιμεWC30.000€(ΕΓ33)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟπλήρωςανακαινισμένομε εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα,65τ.μ.μεπατάρι
20τ.μ.50.000€(ΑΝΑ03)
•ΣΤΟΡΟΛΟΙγραφείο2χώροι75.000€(ΕΓ15)
ΠωλούνταιΓκαράζ:
•Γκαράζ,κλειστόΣΤΟΤΣΕΡΜΕΝΙ,100τμ.,10.000€
(900)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,ατομική,
τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικέςσυ-
σκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,και-
νούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-
αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή
2007,80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντου-
λάπες,καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,

μεγάλοιχώροι230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
•Μακροχώρι120τμ,3Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,απο-
θήκη,τζακόσομπα,θερμοσυ.,200€(3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ3Δ,ΣΛΚ,κόπλαν,πλακάκια,καιν.κου-
ζίνα,180€(3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ3Δ,οροφοδιαμ.109τμ,ΣΛΚ,αποθήκη,
πυλωτή,αυτόνομηθερμ.απεριόριστηθέα320€(3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙκαινούριο3ΔΣΛΚ,3κουφοτέςντου-
λάπες,ατομική,θέααπεριόριστη,5ος,παρκινκ280€
(3Δ34)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€

(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ40€
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,110τ.μ.250€(ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,60τ.μ,200€(ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ,αποθήκη280τμ.+100τμ.,ηαυλήμεσκέ-
παστρο.(ΑΠ3).

Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοΜακροχώρι,85τμ,2Δ,σα-
λοκουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,
79τμ,2Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,
40.000€(2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ,μεγάλοσαλόνι,σεμικρήοικοδομή,65.000€
(2Δ143)

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟ 23 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76.
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 23310 74443

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

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

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

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας και μία

φωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςή

τηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίααπόατομικόλογαριασμό)
4.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία)
5.ΕπικυρωμένοαντίγραφοΠιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσεεργοστά-

σιαυγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΑριθμόλογαριασμούΤράπεζαςΠειραιώς (εφόσον υπάρχει) μεπρώτο το

όνοματουεργαζόμενου(φωτοτυπίατηςσελίδαςπουαναγράφεταιολογαριασμός)
7.Αποδεικτικόδιεύθυνσηςκατοικίας(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑ
-ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργουδεύτερηςειδικότητας
Πληροφορίεςστατηλέφωνα:2331023311,2331070663εσωτερικό141και123



Ένα Σαββατοκύριακο με συναρπα-
στικούς αγώνες extreme endouro δίπλα 
στον Τριπόταμο, αγώνες με θέαμα και 
αδρεναλίνη, διοργανώνει η νεοσύστατη 
Μηχανοκίνητη Αθλητική Ομάδα Βέροιας 
μαζί με την ¨Εκτός δρόμου Ομάδα» της 
Αθήνας.

Πάνω από 60 αναβάτες και μηχανές 
από Ελλάδα και εξωτερικό θα τρέξουν 
παραπλεύρως του Τριποτάμου (το πο-
τάμι της Βέροιας που διασχίζει την μία 
πλευρά της πόλης), σε μία διαδρομή 
δύσκολη και… μετ’ εμποδίων (κορμοί 
δέντρων και λάστιχα που τοποθετήθη-
καν στα περάσματα).

Το Σάββατο 26 Μαΐου, θα γίνει στη 
γέφυρα του Τριποτάμου (που ρίχνουν το 
Σταυρό) ο «πρόλογος» όπου θα δοθεί η 
σειρά κατάταξης και εκκίνησης για τον 
αγώνα της Κυριακής ενώ το βράδυ του 
Σαββάτου όλοι οι αγωνιζόμενοι με τις 
μοτοσυκλέτες τους θα συγκεντρωθούν 
στο Πάρκο της Εληάς, όπου εκεί μπορεί 
ο κόσμος να τους δει και να θαυμάσει 
τις αγωνιστικές μηχανές τους. Αξιοση-
μείωτο όμως είναι και το γεγονός ότι οι 
διοργανωτές εδώ και μέρες έχουν ριχτεί 
στον καθαρισμό, από χόρτα και πυκνή 

βλάστηση, του μονοπατιού 
στις όχθες του Τριποτάμου με 
τη βοήθεια του Δήμου που εί-
ναι συνδιοργανωτής μαζί με 
την Π.Ε. Ημαθίας.

Την Κυριακή, η εκκίνηση 
θα γίνει από το παλιό παρα-
ποτάμιο κλωστήριο Χατζηνι-
κολάκη -ιδιοκτησίας Ουσουλ-
τζόγλου- και οι αναβάτες θα 
ακολουθήσουν την διαδρομή 
αναφορικά προς το Κομνήνιο, 
θαγυρίσουν προς το Λιανο-
βρόχι και θα ξανακατηφορί-
σουν στο παλιό κλωστοϋφα-
ντουργείο.

Τα βραβεία θα δοθούν το 
βράδυ της Κυριακής σε μια 
χαλαρή πλέον δεξίωση, στο 
ξενοδοχείο «Αιγές».

Μάλιστα, στους αγώνες της Βέροιας, όπως 
είπε στην εκπομπή της Σοφίας Γκαγκούση στον 
ΑΚΟΥ 99.6 ο πρόεδρος της βεροιώτικης ομά-
δας, Χάρης Παπαδόπουλος, θα εφαρμοστούν για 
πρώτη φορά σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητι-
σμού, νέες ηλεκτρονικές τεχνολογίες.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση, αφού απέχει τα τελευ-
ταία χρόνια από αγώνες θα έρθει στη Βέροια και 

θα συμμετάσχει στο «extreme endouro» ο Λευτέ-
ρης Καρέτσος καθώς και ο Χάρης Χριστόπουλος, 
πολύ γνωστοί στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλη-
τισμού.

O κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει τους α-
γώνες, αφού όπως επισημαίνει ο πρόεδρος έχουν 
ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
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P Ανακαλύφθηκε το 
αρχαιότερο ίσως ουράνιο 
σώμα στο ηλιακό μας σύ-
στημα. Αυτός κι αν ήταν ε-
ξοστρακισμός...

P Όπου κι αν πας 
αλλοδαποί.

P Επί Χάρυ Κλυν εκεί 
ψηλά ήταν ο Τιμάριθμος.

P Πάντως το αρχαιό-
τερο σώμα δεν είναι ελληνι-
κό. Εμείς εδώ αρχαία ανα-
καλύπτουμε στα αρδευτικά 
έργα, στον αγωγό ΤΑΡ και 
στο μετρό.

P Η ΜΟΜΑ έφυγε 
νωρίς.

P Μικτές Ομάδες 
Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως. Οι 
μεταρρυθμίσεις της μεταπολεμικής Ελ-
λάδας.

P Ή οι κρατικοί εργολάβοι που 
έμπαιναν στο μάτι των μη κρατικών.

P Πριν δυο χρόνια ο Καμμένος 
ανακοίνωσε την επανασύσταση της 
ΜΟΜΑ. Κι έφαγε δυσμενή.

P Ο αρχαιότερος λοιπόν αστερο-
ειδής λοιπόν «2015 ΒΖ509», ή σκέτα 
ΒΖ, έχει πλάτος τρία χιλιόμετρα και 
άγνωστη σύσταση. Αν τρώγεται, ενημε-

ρώστε μας.

P Πίτσα γίγας γίγας!

P Η δε τροχιά του είναι ανάποδη 
από όλους τους πλανήτες και σχεδόν 
κάθε άλλου σώματος στο ηλιακό σύ-
στημα. Κάτι σαν την πορεία της τουρι-

κής λίρας;

P Όλο και κάτι αρχαιότερο θα εί-
χαμε κι εμείς να στείλουμε στο διάστη-
μα, αλλά ας όψεται η βαρύτητα.

P Κατά τα λοιπά γήινα. Το όνομα 
λέει που θα δοθεί στα Σκόπια θα είναι 
για όλες τις χρήσεις. Δεν διευκρινίστηκε 
αν είναι με ή χωρίς γλουτένη.

P Αν ψάχνανε αλεύρι για όλες 
τις χρήσεις είχαμε πολύ να τους δώ-
σουμε από τον καιρό που περιμέναμε 
τον τρίτο παγκόσμιο και μαζεύαμε στα 
ντουλάπια.

P Οι φακές έσκασαν και πήραν 
τον ανήφορο.

P Πήραν λέει φωτιά τα καύσιμα. 
Ζήλεψαν απ’ τα κάρβουνα.

P Τουρκία και Αργεντινή οι αδύ-
ναμοι κρίκοι της διεθνούς οικονομίας. 
Πόσοι υποβιβάζονται;

P Νέα χαλάρωση των κάπιταλ 
κοντρόλ. Κι εσείς αναρωτιέστε πώς κά-
νουμε τον σκεμπέ;

P Και:
Ρωτάει η δασκάλα τα παιδιά στο 

σχολείο » ποιος κατά την άποψή σας 
είναι ο πιο σεξουαλικός αριθμός. Πετά-
γεται ο Τοτός λοιπόν και χωρίς δεύτερη 
σκέψη λέει:

-Ο 21593 κυρία!
 -Ρε Τοτέ, απορεί η καθηγήτρια, πώς 

σου ήρθε αυτός ο αριθμός;
 -Είναι πολύ απλό, λέει ο Τοτός. 

Όταν 2 άνθρωποι σκέφτονται για 1 
πράγμα, τότε τουλάχιστον μετά από 
5 εβδομάδες θα καταλάβουν ότι μετά 
από 9 μήνες θα γίνουν 3!

Κ.Π.

Σαββατοκύριακο με… αδρεναλίνη στη Βέροια

Συναρπαστικοί αγώνες «extreme endouro» 
στις όχθες του Τριποτάμου
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