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Νέο πλήγμα για το Ημαθιώτικο ποδόσφαιρο

Υποβιβάστηκαν και 
οι 3 ομάδες του Νομού

Kαι στην Ημαθία 
δρούσαν ο αστυνομικός 

και ο ιδιώτης που 
εξαπατούσαν πολίτες 

με δήθεν αγοροπωλησίες 
αυτοκινήτων

Έπαιρναν προκαταβολικά χρήματα 
για παραγγελίες Ι.Χ. που 

δεν ερχόταν ποτέ στους αγοραστές

Σύμβαση 
για τη διάνοιξη οδών

στο Μακροχώρι 
υπέγραψε χθες

 ο Δήμαρχος Βέροιας

Πληρωμή 
αποζημιώσεων ύψους 

30 εκατ. ευρώ 
από τον ΕΛΓΑ σε 

16.348 δικαιούχους
-Ποσό 3.124.773,86 στην Ημαθία
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“Εμπάργκο” στον προϋπολογισμό
   Ως γνωστόν σημαντική ώθηση στην  εμπορική κίνηση 
της αγοράς της Βέροιας, αλλά και ολόκληρης της 
Ημαθίας διαχρονικά είναι το πορτοφόλι του αγρότη. Τα 
χρήματα που αναμένουν οι αγρότες από αποζημιώσεις 
και εκκαθαρίσεις των παραγωγών τους, είναι οξυγόνο για 
την αγορά που ασφυκτιά. Οι καταστηματάρχες συζητούν 
μεταξύ τους για το πότε θα πάρουν χρήματα οι αγρότες  και 
θυμίζουν την γνωστή ταινία «Καλωσήρθε το δολάριο», όταν 
όλοι ανέμεναν να πέσουν τα δολάρια του αμερικανικού 
στόλου για να κινηθούν οικονομικά. Μια μικρή τονωτική 
ένεση αναμένεται με τις αποζημειώσεις του ΕΛΓΑ που 
θα καταβληθούν από σήμερα και σε δικαιούχους στην 
Ημαθία, όμως το μεγάλο πλήγμα έρχεται από την 
είδηση ότι δεν μπήκε στον προυπολογισμό κονδύλιο ως 
αντίμετρο για το εμπάργκο στη Ρωσία. Ο νομός μας που 
πλήττεται οικονομικά από την διατήρηση του εμπάργκο, 
αφού η Ρωσία είναι μια από τις χώρες που προορίζονται 
τα αγροτικά μας προιόντα, μετά από αυτή την εξέλιξη 
βλέπει μαύρα σύνεφα να σκιάζουν το οικονομικό τοπίο. 
Η ερώτηση του βουλευτή Απ. Βεσυρόπουλου προς τον 
αρμόδιο υπουργό, έφερε απάντηση που αιφνιδίασε τους 
πάντες, αφού η κυβέρνηση ενώ είχε καταστήσει σαφές ότι 
θα στήριζε το εισόδημα του αγρότη από την απώλεια που 
υπέστη λόγω εμπάργκο, τελικά δεν έχει συμπεριλάβει 
κάτι στον προυπολογισμό του αρμόδιου υπουργείου. 
Ενιαία ευρωπαική πολιτική με στήριξη των αποφάσεων 
από όλες τις χώρες, ακόμη και του εμπάργκο, αλλά στον 
αντίποδα είναι επιβεβλημένο να υπάρχει ευρωπαική 
στήριξη των πληγέντων από αυτές τις πολιτικές. Γιατί 
πολιτική στις πλάτες των απλών παραγωγικών τάξεων, 
δεν γίνεται!
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Η «Κυρά της Ρω»...
και η βεροιώτισσα νηπιαγωγός του Καστελόριζου

Τόσο το θέμα, όσο
και η ερμηνεία τηςΦω-
τεινήςΜπαξεβάνηστην
«Κυρά τηςΡω» το βρά-
δυ τηςΠαρασκευής στη
Στέγη, συγκίνησαν και
χειροκροτήθηκαν θερ-
μάαπό το κοινό τηςΒέ-
ροιας, ενώη επαφή της
ηθοποιού με την πόλη
και τονκόσμο της,αφού
ήρθεμιαμέραπριναπό
τηνπαράσταση,ήτανιδι-
αίτεραζεστή.

Όρθιοι λοιπόν, στο
τέλος της παράστασης
χειροκρότησανσεμιαχρονικήστιγμήπουησημασίακαιτομήνυματηςκυράςτηςΡω,τηςΔέσποιναςΑχλαδιώτηαπό
τοΚαστελόριζο,πουφυλούσεΘερμοπύλεςμόνητηςστηνέρημηΡω,σηκώνονταςκαθημερινάτηνΕλληνικήσημαία,
είναιπιοεπίκαιροαπόποτέ.

Ηβραδιάείχεκαιμιαέκπληξη..ΜιαανθοδέσμηκαιστηνβεροιώτισσανηπιαγωγόΕβίταΛαζού,πουεπέλεξενα
υπηρετήσειωςεκπαιδευτικόςστοΚαστελόριζοκαιμάλιστατιμήθηκεγι’αυτόαπότηνUNESCO,μετοβραβείοεκπαι-
δευτικήςπροσφοράςσεπαραμεθόριεςπεριοχές.ΗΕβίταβρίσκεταιαυτέςτιςημέρεςστηΒέροιακαιβέβαιαδενέχασε
τηνπαράστασηπουαφοράστονησίτης!

Μπαράζ διαρρήξεων στη Βέροια
με στόχο χρήματα και κοσμήματα

Συνεχή τα κρούσματαδιαρρήξε-
ωντιςτελευταίεςημέρεςστηΒέροια
με συγκεκριμένο τρόπο δράσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει
να δρά ομάδα 3-5 ατόμων, που
«μπαίνουν»σεσπίτιακαιαναζητούν
χρήματα και κοσμήματα αξίας.Δεν
πειράζουνσυσκευέςήάλλααντικεί-
μενα αξίας και η «επίσκεψή» τους
διαρκεί λίγα μόνο λεπτά.Το τελευ-
ταίο κρούσμαπουμαςαναφέρθηκε
ήταν τηνπροηγούμενηΠαρασκευή,
σεμονοκατοικίαστοΠανόραμα,γύ-
ρωστις9τοβράδυ,ενώέλειπανοι
ιδιοκτήτες.Οι«ποντικοί»πήρανκο-
σμήματα και δενπείραξαν λάπτοπ,
κινητά ή ηλεκτρικές συσκευές, ενώ
έκαναντοσπίτιάνωκάτω.Αυτόείναι
έναακόμηχαρακτηριστικό τηςδρά-
σηςτους,ημεγάληακαταστασίακαιοιζημιέςπουπροκαλούνστοπέρασμάτους.Ενόψεικαιτωνγιορτινώνημερών
πουέρχονται,τονουμας…

Πρωταπριλιάτικοπαρκάρισμα
Σύμφωνα με την ρύθμιση

που ισχύειστην οδό Ζωγιο-
πούλου,στηΒέροια,κάθεμήνα
αλλάζει ηπλευράπουμπορούν
νασταθμεύουνταοχήματάτους
οι οδηγοί.Προφανώςο κάτοχος
του αυτοκινήτου στα αριστερά
του δρόμου ξέχασε ότι άλλαξε
ο μήνας και ξέμεινε μόνοςστην
πλευρά στάθμευσης του μηνός
Μαρτίουήθέλησενακάνειπρω-
ταπριλιάτικηφάρσα!Σεκάθεπε-
ρίπτωση, τοπρόστιμοπου επι-
βάλλεται είναι τσουχτερό και οι
εποχέςδενείναιγιατέτοια.

Παγκόσμια ημέρα για τον αυτι-
σμό χθες και ο σύλλογοςΜ.Α.μ.Α.
τηςΗμαθίας, τίμησε την ημέρα, με
δράσεις και ενημερωτικές εκδηλώ-
σεις στη Βέροια. Για τον αυτισμό
μίλησε και ηψυχολόγος και αν. δι-
ευθύντρια τουΚΕΔΔΥΕιρήνηΑνα-
γνώστουστονΑΚΟΥ99.6στην εκ-
πομπή «Πρωινές σημειώσεις» της
ΣοφίαςΓκαγκούση.

Μία νευροαναπτυξιακή διαταρα-
χήπουεπηρεάζειτοπώςέναάτομο
αντιλαμβάνεται,επικοινωνείκαισχε-
τίζεται με άλλουςανθρώπους, είναι
ο αυτισμός, του οποίου η ακριβής
αιτίαδενείναιακόμαγνωστή.

Σήμερα,  περισσότερα από
500.000άτομαστιςΗΠΑ έχουναυ-
τισμό, ενώ τομεγαλύτεροποσοστό
όπου εμφανίζει αυτή τη διαταραχή
είναιαγόρια.

Εκτόςαπότηνημερίδαμεομιλήτριατηνψυχοπαιδαγω-
γόΌλγαΠαΐζηπουέγινεχθεςστηΣτέγηκαιτοΠασχαλινό

bazzar τουΜ.Α.μ.Α.στοφουαγιέ, στην καμπάνιασυμμε-
τείχεκαιηδημόσιαβιβλιοθήκηηοποίαάναψεμπλεφώτα
σεένδειξησυμπαράστασηςκαιευαισθητοποίησηςπροςτα
άτομαμεαυτισμόκαιτιςοικογένειέςτους.

ΜετομπλεφωςστηΔημόσιαΒιβλιοθήκηκαιδράσεις
τουΜ.Α.μ.Α.τιμήθηκεημέραγιατοναυτισμό

Μεγάλη Δευτέρα-
μεγάλη μαχαίρα
Μεγάλη Τρίτη-
μεγάλη λύπη

Μεγάλη Τετάρτη-
ο Χριστός εχάθη
Μεγάλη Πέμπτη-
ο Χριστός ευρέθη

Μεγάλη Παρασκευή-
ο Χριστός στο καρφί
Μεγάλο Σάββατο-

ο Χριστός στον τάφο
Μεγάλη Κυριακή-

μπαμ απο δω, μπαμ
απο κει, τρων’ αρχόντοι

και φτωχοί
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Όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού σε ερώτηση Βεσυρόπουλου… 

« Καμία πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για 
ενίσχυση των ροδακινοπαραγωγών από το πρόγραμμα de minimis»

-Δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για την απώλεια του εισοδήματός τους λόγω ρωσικού εμπάργκο
«Οι μάσκες έπεσαν. Τα ψέματα της κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κατέρρευσαν. Με τον πλέον επίσημο 
τρόπο, η κυβέρνηση ομολογεί ότι, δεν προβλέπεται 
τίποτα για την αποζημίωση των ροδακινοπαραγωγών 
που έχουν υποστεί ζημιές στο εισόδημά τους από 
το ρωσικό εμπάργκο», επισημαίνει ο Αν. Τομεάρχη 
Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βε-
συρόπουλος, μετά την απάντηση που έλαβε από τον 
αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σε ερώτηση που κατάθεσε ο ημαθιώτης βουλευτής 
στη Βουλή. Κυνική, χαρακτηρίζει ο κ. Βεσυρόπουλος 
την επίσημη αυτή ομολογία του Υπουργείου, υπεν-
θυμίζοντας ότι, «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είχε 
υποσχεθεί κατά καιρούς την ενίσχυση του εισοδήμα-
τος των ροδακινοπαραγωγών που επλήγησαν από το 
ρωσικό εμπάργκο αρχικά μέσω των ΠΣΕΑ, κάτι που 
απαγορεύεται». Και προσθέτει: «στη συνέχεια το...
παραμύθι άλλαξε. Υποσχέθηκαν αποζημιώσεις από 
το πρόγραμμα de minimis. Και τώρα που έφτασε ο κό-
μπος στο χτένι, το Υπουργείο απαντάει ότι, δεν υπάρ-
χει στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόβλεψη για ενίσχυση των 
ροδακινοπαραγωγών από το πρόγραμμα de minimis.

Σε δήλωσή του ο κ. Βεσυρόπουλος, που είχε αναδείξει το ζήτημα καταθέτοντας σειρά ερωτήσεων 
στη Βουλή, τονίζει:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2014, στήριξε το εισόδημα των ροδακινοπαραγωγών 
που είχαν υποστεί ζημιές από το ρωσικό εμπάργκο με ενισχύσεις ύψους 33 εκ. ευρώ. Είχε καταθέσει  
μάλιστα σχετικό φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ανάγκη οικονομι-
κών ενισχύσεων. Ήταν τα πρώτα και τα τελευταία χρήματα που πήραν οι ροδακινοπαραγωγοί. Από 
εκεί και πέρα παίρνουν μόνο ψεύτικες υποσχέσεις και αέρα κοπανιστό. Δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε 
το τελευταίο ψέμα που έχει πει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στους αγρότες τους οποίους ήδη υπερ-
φορολογεί και επιβαρύνει με εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές». 

Το περασμένο Σάββατο στην Ημαθία
 Μπήκαν σε στάνη να κλέψουν αρνιά 
και κατσίκια και βγήκαν…κουρεμένοι 

Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου 31 Μαρτίου  σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της 
Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 18χρονος 
ημεδαπός και 20χρονη ημεδαπή, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος 
Ασφάλειας Νάουσας, το προηγούμενο βράδυ μαζί με 22χρονο συνεργό τους, παραβίασαν ποιμνιοστάσιο σε 
περιοχή της Ημαθίας και αφαίρεσαν 6 αμνοερίφια, τα οποία εντοπίσθηκαν σε αγροτική περιοχή και αποδό-
θηκαν στον ιδιοκτήτη του ποιμνιοστασίου.

Συνελήφθη επίσης την ίδια μέρα, 49χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική 
απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκι-
σης 1 έτους, για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μια καταγγελία στο «Λαό» ενός πολίτη - θύματος 
απάτης, κυκλώματος που δρούσε και στο Νομό μας, 
ξετύλιξε σε τοπικό επίπεδο το κουβάρι το οποίο είχε 
ήδη στα χέρια της η Αστυνομία στη Βορ. Ελλάδα. Το 
«θύμα» κατήγγειλε ότι εμπιστεύτηκε έμπορο αυτοκινή-
των στην περιοχή μας και αστυνομικό (διαμεσολαβητή 
όπως είπε) που υπηρετούσε σε Τμήμα του Νομού και 
τους παρήγγειλε ειδικό Ι.Χ. αυτοκίνητο για παραπληγικό 
δίνοντας μάλιστα και 4.500 ευρώ στον αστυνομικό για 
την παραγγελία του.

Το αυτοκίνητο όμως δεν ερχόταν και η όλη καθυστέ-
ρηση και διαχείριση της υπόθεσης από την πλευρά του 
εμπόρου τον υποψίασαν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Το γεγονός καταγγέλθηκε στο «Λαό» και πήρε το 
δρόμο της δημοσιογραφικής έρευνας ενώ όπως δια-
πιστώθηκε, η Αστυνομία ασχολιόταν ήδη με την υπό-
θεση η οποία στο τέλος της περασμένης εβδομάδας 
«έκλεισε» με τη σύλληψη των δραστών, του 50χρονου 
αστυνομικού που τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα και 
του 43χρονου ιδιώτη με την κατηγορία σύστασης συμ-
μορίας, απάτης κατ’ εξακολούθηση και παραβίασης 
καθήκοντος και νομοθεσίας. Συγκεκριμένα από την 
Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων δόθηκε στη 
δημοσιότητα και η σχετική ανακοίνωση που αναφέρει 
τα εξής:

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 
Βορείου Ελλάδας συνελήφθησαν σε περιοχή της Βο-

ρείου Ελλάδας, 50χρονος αστυνομικός και 43χρονος 
ημεδαπός – ιδιώτης, σε βάρος των οποίων σχηματίστη-
κε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της 
σύστασης συμμορίας, απάτης κατ’ εξακολούθηση, πα-
ράβασης καθήκοντος και της νομοθεσίας που αφορά τη 
χρήση και κίνηση των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο-
ΤΑ και εν γένει νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση 
οι δύο συλληφθέντες ανηκαν σε κύκλωμα που τηλεφω-
νούσε σε άτομα που είχαν καταχωρήσει αγγελίες πώλη-
σης οχημάτων σε διαδικτυακό ιστότοπο, εμφανιζόμενοι 
ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές αυτών.

Στη συνέχεια κατήρτιζαν και απέστελναν, μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πλαστά αποδεικτικά τρα-
πεζικών εμβασμάτων κατάθεσης του αντιτίμου για 
την αγορά του οχήματος και αφού το παραλάμβαναν, 
το διέθεταν προς πώληση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
στον ίδιο ιστότοπο, κάνοντας χρήση ψευδών στοιχείων 
πωλητή και τιμή πώλησης αρκετά χαμηλότερη της τρέ-
χουσας αξίας.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστη-
κε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγε-
λική αρχή.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ-
νομίας ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και πα-
ράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής 
Εξέτασης.Πληρωμή αποζημιώσεων 

ύψους 30 εκατ. ευρώ από τον 
ΕΛΓΑ σε 16.348 δικαιούχους

-Ποσό 3.124.773,86 στην Ημαθία
Αποζημιώσεις ύψους 29.782.353,10 ευρώ θα καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. σήμερα Τρίτη 3 Απριλίου, σε 

16.348 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν εκκαθάριση των αποζημιώσεων ζημιών από διάφορα 

ζημιογόνα αίτια, στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, που συνέβησαν εντός του 2017.
Υπενθυμίζεται ότι καταβάλλεται το 70% των αντίστοιχων αποζημιώσεων  φυτικής παραγωγής και το 

100% των αντίστοιχων αποζημιώσεων  ζωικού κεφαλαίου.
Με βάση την κατάταξη των πληρωμών που θα καταβληθούν αύριο, το υψηλότερο ποσό αποζημιώ-

σεων συγκεντρώνει ο Νομός Πέλλας όπου καταβάλλονται συνολικά 7,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολου-
θεί ο Νομός Λαρίσης με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Στην Ημαθία θα καταβληθεί το ποσό των 3.124.773,86 ευρώ σε 1.359 δικαιούχους.

Σύμβαση για τη διάνοιξη οδών
στο Μακροχώρι υπέγραψε 
χθες ο Δήμαρχος Βέροιας 

Σύμβαση έργου με τίτλο 
«Διάνοιξη Οδών Απ. Παύλου 
(Περιοχή Επέκτασης Μακρο-
χωρίου)», υπογράφτηκε, τη 
Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, α-
πό το Δήμαρχο Βέροιας και 
τον ανάδοχο εργολάβο, κ. Α-
ριστείδη Σουραντάνη, νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρίας  «Α-
ΦΟΙ ΣΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.». 

Οι εργασίας που προβλέ-
πονται στη σύμβαση περι-
λαμβάνουν διάνοιξη και οδο-
στρωσία οδών στην περιοχή 
επέκτασης της Δημοτικής 
Κοινότητας Μακροχωρίου. 
Με την ολοκλήρωση των 
προβλεπόμενων εργασιών 
αναμένεται να αναβαθμιστεί το οδικό δίκτυο του Μακροχωρίου, παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση και 
μετακίνηση των οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή.  

Kαι στην Ημαθία δρούσαν ο αστυνομικός 
και ο ιδιώτης που εξαπατούσαν πολίτες 
με δήθεν αγοροπωλησίες αυτοκινήτων

Έπαιρναν προκαταβολικά χρήματα για παραγγελίες Ι.Χ. που δεν ερχόταν ποτέ στους αγοραστές



Tο 13ο ΔΦΚΒ θα διεξαχθεί στο πολυδύναμο πο-
λιτιστικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών του Χώρου 
Τεχνών και της Αντωνιαδείου Στέγης Γραμμάτων και Τε-
χνών, από τις 10 έως τις 14 Απριλίου 2018. Στις συναυ-
λίες, τους διαγωνισμούς, τις εκθέσεις και τις διαλέξεις 
του, θα συναντηθούν σολίστ και καθηγητές, ορχήστρες 
και μαέστροι, μαθητές και νέοι κιθαριστές, κατασκευα-
στές και φίλοι της κιθάρας.

Κορωνίδα του 13ου ΔΦΚΒ, ο Τελικός Κύκλος του Δι-
αγωνισμού Κοντσέρτου Κιθάρας, στην απαράμιλλης α-
κουστικής αίθουσα του Χώρου Τεχνών. Οι φιναλίστ πα-
ρουσιάζουν τα μεγάλα κονσέρτα κιθάρας των Joaquin 
Rodrigo, Heitor Villa-Lobos και Mario Castelnuovo-
Tedesco συμπράττοντας με την Αθηναϊκή Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων υπό τη διεύθυνση του Παύλου Σεργί-
ου.

Ειδικότερα, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το 
ρεσιτάλ  του Γάλλου σολίστ Judicaël Perroy ο οποίος 
βρίσκεται σήμερα στην αφρόκρεμα της κλασικής κιθά-
ρας παγκοσμίως, έχοντας στο ενεργητικό του πολλά 
βραβεία με σημαντικότερο το 1ο Βραβείο του διεθνούς 
φήμης Διαγωνισμού GFA των ΗΠΑ.

Σήμερα ο Judicaël διδάσκει στο κονσερβατόριο του 
San Francisco στη θέση του επί χρόνια κατόχου της 
θέσης Sergio Assad. Εκτός από κορυφαίος σολίστ, θε-
ωρείται και ένας από τους σημαντικότερους δασκάλους 
του οργάνου, με πλήθος βραβευμένων μαθητών.

Ο επίσης πολυβραβευμένος Βέλγος κιθαριστής Jan 
Depreter, διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας 
της Αμβέρσας θα μοιραστεί μια ρεσιταλική βραδιά με 
τον δικό μας βιρτουόζο Δημήτρη Κοτρωνάκη.

Ο κύκλος των ρεσιτάλ θα κλείσει με την εμφάνιση 
του Αντώνη Χατζηνικολάου ενός από τους σημαντικότε-
ρους έλληνες κιθαριστές της νέας γενιάς βραβευμένος 
με το πολύτιμο Julian Bream Prize. Την ίδια βραδιά, οι 
μόνιμοι συνεργάτες του ΔΦΚΒ Αλέξης Μουζουράκης και 
Susana Prieto, μέλη του παγκόσμιας κλάσης ντουέτου 
κιθάρας Duo Melis, θα κλείσουν τα ρεσιτάλ του Φεστι-
βάλ με άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσε-
ων συμμετοχής στους Διαγωνισμούς και τα Master 
classes του ΔΦΚΒ, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσουμε τριάντα συμμετοχές πολύ υψηλού 
επιπέδου. Φοιτητές ελληνικών και ξένων ακαδημιών και 
πανεπιστημίων και μελλοντικοί επαγγελματίες σολίστ 
διαγωνίζονται φέτος εδώ στη Βέροια.

Στο Διαγωνισμό Νέων Κιθαριστών και στο Διαγωνι-
σμό Κοντσέρτου Κιθάρας με Ορχήστρα, συμμετέχουν 
διαγωνιζόμενοι από Γαλλία, Ιαπωνία, Λίβανο, Ελλάδα, 
Αλβανία, Πολωνία, Λιθουανία, Ουκρανία, Σερβία, και 
Ολλανδία, προερχό-
μενοι από ακαδημί-
ες και πανεπιστήμια 
της Γαλλίας, Πολω-
νίας, Λιθουανίας, 
Ελλάδας, Ουκρανί-
ας, Ισπανίας, Σερβί-
ας και Βέλγιου.

Οι συμμετοχές 
αυτές καθιερώνουν 
πλέον το ΔΦΚΒ ως 
ένα από τα σημαντι-
κά Διεθνή Φεστιβάλ 
κλασικής μουσικής 
στην Ευρώπη και 
προσβλέπουμε, ό-
πως και πέρσι, σε 
μια επιτυχημένη δι-
οργάνωση στις 10 
με 14 του Απρίλη.

Με  την  υπο-
στήριξη: 

Εθνική Συμφω-
νική Ορχήστρα της 
ΕΡΤ 

Καλλιτεχνική δι-
εύθυνση: 

Δημήτρης Κουρ-
ζάκης 

Διοργάνωση: 
Κ Ε Π Α Δ ή μ ο υ 

Βέροιας – Δημοτικό 
Ωδείο ΚΕΠΑ 

Πληροφορίες:
w w w .

veriaguitarfestival.gr
www.facebook.

c o m / V e r i a -
International-Guitar-
Festival 
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ΣΕΡΛΟΚ   ΖΟΥΜΠΟΜΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Παρασκευή 30/3 –Σάββατο 31/3 - 

Κυριακή 1/4 στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
Σενάριο: ΚΕΒΙΝ ΣΕΣΙΛ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, 
ΤΑΙ ΣΕΡΙΝΤΑΝ

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ   (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΛΙΜΠΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, Α-
ΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ

READY PLAYER ONE   (Στίβεν Σπίλμπεργκ)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις : 19.00 και 21.45 

σε 2D Προβολή.  Σε 3D προβολή μόνο την Παρα-
σκευή 30/ 3 στις 21.45 και το Σάββατο 31/3 στις 
19.00

Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΣΠΙΛΜΠΕΡΓΚ
Σενάριο: ΖΑΚ ΠΕΝ & ΕΡΝΕΣΤ ΚΛΑΪΝ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, 
ΤΑΙ ΣΕΡΙΝΤΑΝ 

Μαζί ή Τίποτα    (Φατίχ Ακίν)
Aus dem Nichts / In the Fade 
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.30 και 21.45
Πρωταγωνιστούν: Ντάιαν Κρούγκερ, Ντένις 

Μοσκίτο, Γιοχάνες Κρις, Ούλριχ Τουκούρ
Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/3/18 - 4/4/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ο-
λόκληρη ένα ποίημα. Ένα ποιητι-
κό αριστούργημα. Η υμνογραφία 
της καταρράκτης λυρισμού. Οι 
ύμνοι της διαμάντια του ποιητι-
κού λόγου χωρίς στολίδια περιττά 
και πομπώδη, με την απλότητα 
της ομορφιάς και της αλήθειας, 
ξεδιπλώνουν κλιμακωτά από το 
βράδυ της Κυριακής των Βαΐων 
μέχρι και τα μεσάνυχτα του Μ. 
Σαββάτου το πάθος το εκούσιο 
του Θεανθρώπου. Από τους απέ-
ριττους στίχους, ανάμεσα από την 
ανθρώπινη ύβρη λαμπυρίζει η θε-
ολογία της λύτρωσης στα πάθη 
του σφαγιαζόμενου Αρνίου.

Ο ανθρώπινος λόγος δε θα 
μπορούσε να βρει καταλληλό-
τερη έκφραση προσφοράς στο 
θυσιαζόμενο θεάνθρωπο από τις 
γεμάτες κατάνυξη εσπερινές ακο-
λουθίες της Μ. Εβδομάδος. Και 
να φανταστούμε ότι το μυστήριο 
της λύτρωσής μας είναι πάντο-
τε παρόν στην εκκλησία μας και 
μείς το βιώνουμε με τη συμμετοχή 
μας. Τα τροπάρια είναι χαρακτηρι-
στικά: «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται» 
αρχίζει η Κυριακή των Βαΐων το 
βράδυ. Δεν ήρθε μόνο για τους 
ανθρώπους που έζησαν στην 
εποχή του Χριστού, έρχεται για 
τον κάθε άνθρωπο όσο ο κόσμος 
ζει μέσα σε ένα αιώνιο παρόν, 
όπου κινείται η λειτουργική μας 
ζωή. Γι’ αυτό και χρησιμοποιεί-
ται ο ενεστώς στους ύμνους: «Τα 
πάθη τα σεπτά η παρούσα ημέ-
ρα... ανατέλλει τω κόσμω»...«των 
παθών του Κυρίου τας απαρχάς 
η παρούσα ημέρα λαμπροφο-
ρεί»...«Τον νυμφώνα σου βλέπω 
Σωτήρ μου...» «Σήμερον ο Χρι-
στός παραγίνεται (=έρχεται) εν 
τη οικία του Φαρισαίου...» «Συ-
ντρέχει λοιπόν το συνέδριον των 
Ιουδαίων...» «Σήμερον ο Ιούδας 
το της φιλοπτωχείας κρύπτει προ-
σωπείον...» «Σήμερον ο Ιούδας 
καταλιμπάνει (=εγκαταλείπει) τον 
διδάσκαλον...» «Σήμερον ο Ιού-
δας παραποιείται (=δείχνει ψεύτι-

κη θεοσέβεια)...»
Αμέτρητα τα «σήμερον» που 

οδηγούν στη μεγάλη ώρα της Με-
γάλης Πέμπτης. «Σήμερον έλεγεν 
ο Κτίστης» « Σήμερον γρηγορεί ο 
Ιούδας...»

«Σήμερον τω σταυρώ προσή-
λωσαν Ιουδαίοι τον Κυριον...».Έ-
ως ότου φθάσουμε στο μέγα Σή-
μερον. Ας πλησιάσομε ευλαβικά. 
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. 
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται

ο των αγγέλων Βασιλεύς Ψευ-
δή πορφύραν περιβάλλεται

ο περιβάλλων τον ουρανών εν 
νεφέλαις Ράπισμα κατεδέξατο

ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον 
Αδάμ Ήλοις προσηλώθη

ο Νυμφίος της Εκκλησίας Λόγ-
χη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου 
Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χρι-
στέ Δείξον ημίν και την ένδοξον 
σου ανάστασιν.

Οι άνθρωποι Του φορούν ψεύ-
τικη πορφύρα. Αυτός όμως ντύνει 
τον ουρανόν με νεφέλες. Ραπί-
στηκε ο Ελευθερωτής του γενάρ-
χη μας Αδάμ. Αυτός που στον 
Ιορδάνη βαπτίστηκε και άρχισε 
το λυτρωτικό Του έργο. Κρεμα-
σμένος στα καρφιά του Σταυρού 
είναι ο Νυμφίος της Εκκλησίας. 
Λογχισμένος στη πλευρά είναι ο 
Θεάνθρωπος Υιός της Παρθένου. 
Σε δώδεκα στίχους ο ποιητής τα 
είπε όλα, τα προ της Σταυρώσε-
ως, τη σταύρωση και της Θεότη-
τας του Λυτρωτή. Τι άλλο μένει; 
Η προσκύνηση και η πίστη στην 
Ανάσταση.

Και όλα αυτά μέσα στο σήμε-
ρον της ζωής μας όπου ο Κύριος 
«κρεμάται επι ξύλου» για να την 
ελευθερώσει από τη φθορά και 
να την αναστήσει με την «ένδοξη 
Του Ανάσταση».

Τα παραπάνω είναι αποσπά-
σματα από το άρθρο «Σήμερον» 
παλαιού τόμου του περιοδικού 
«προς τη Νίκη» και όπου χρειά-
στηκε έγινε η μεταγλώττιση.

Δ.Σ.

ΣΗΜΕΡΟΝ!
Του Γιάννη 

Καμπούρη*

Με τα τόσα 
απόνερα  της 
περυσινής «ε-
βδομάδας θεά-
τρου», καταγγε-
λίες στο δημοτι-
κό συμβούλιο, 
στο ελεγκτικό, 

στην αποκεντρωμένη, στη δικαιοσύ-
νη και δεν ξέρω που αλλού, ειλικρινά 
αμφέβαλα αν θα μπορούσαμε να προ-
χωρήσουμε ομαλά και στη φετινή διορ-
γάνωσή της.

Όμως φέτος περιέργως, όχι μόνο 
δεν συναντήσαμε καμιά αντίρρηση στη 
διαδικασία του προγραμματισμού της, 
απεναντίας δεχθήκαμε ένα ασφυκτικό 
pressing να δεχτούμε συγκάτοικο στη 
«δόξα» της. Ένα pressing που με γέμι-
σε ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμό-
τητά του και ομολογώ ότι από την αρχή 
δεν το είδα με καλό μάτι.

Κάποιοι βέβαια θα ρωτήσουν από 
πού και γιατί αυτή η καχυποψία … σιγά 
το θέμα και τι έγινε να υπάρχει «συγκά-
τοικος» ;

Σωστά, υπάρχει όμως ένα αλλά. 
Από πού ξεφύτρωσε αυτός ο ξαφνι-

κός «έρωτας» ;
Που ήταν όλοι αυτοί και γιατί λούφα-

ξαν στην επίθεση που δέχτηκε η εβδο-
μάδα θεάτρου πέρυσι ;

Και αν βρε αδελφέ τελικά υπάρχει 
και είναι πραγματικός αυτός ο μέχρι 
σήμερα ανομολόγητος «έρωτας», γιατί 
δεν τον επισημοποιούμε με ένα «γάμο», 
ώστε να κλείσουμε και τα στόματα που 
τόσα και τόσα λένε για μας. Άσε που 
θα κάνουμε το χατίρι του κ. Αντώνη που 
τόχει μεράκι το λέει και το ξαναλέει, ότι 
θέλει να μας δει «εις σάρκαν μίαν». 

Η διοργάνωση όπως είναι γνωστό 
ξεκίνησε εδώ και χρόνια, και δεν προ-
ήλθε από παρθενογένεση ή έστω με 
τη συνδρομή κάποιου πελαργού … 
κάποιοι άνθρωποι της ΚΕΠΑ να μην 
ξεχνιόμαστε δηλαδή, κουβαλώντας πολ-
λαπλές εμπειρίες και γνώσεις είχαν την 
ιδέα, τη σχεδίασαν και προσπαθούν να 
της δώσουν σάρκα και οστά, πιστεύ-
οντας στη δυναμική και την ορθότητά 
της … είναι που αυτή την ιδέα έπρεπε 
να ασπαστούν και κάποιοι ακόμα, να 
αποφασίσουν να την αποδεχτούν και να 
«επενδύσουν σε αυτή». 

Γιατί ως γνωστόν η σύλληψη ενός 
«παιδιού» μπορεί να είναι μια «ευχάρι-
στη» και «διασκεδαστική» διαδικασία, 
αλλά το να το μεγαλώσεις και να μπορέ-
σει να σταθεί στα πόδια του θέλει κόπο. 

Αποτελεί λοιπόν η «εβδομάδα θε-
άτρου» πνευματικό δημιούργημα, ένα 
«πνευματικό παιδί» που όμως για να 
σταθεί στα πόδια του, δόθηκε αγώνας 
… και αυτό πρέπει κάποιοι, κάποια 
στιγμή να το κατανοήσουν και να το σε-
βαστούν … είναι και εκείνα τα ρημάδια 
τα πνευματικά δικαιώματα που στον 
τόπο μας τα έχουμε ισοπεδώσει όπως 
και τόσα άλλα. 

Αν οι άνθρωποι που «υπηρετούν» 
το χώρο του πολιτισμού δεν αναγνωρί-
ζουν και δε σέβονται την πνευματική ερ-
γασία, τότε ποιος θα την υπερασπιστεί ;

Δηλαδή αρκεί μια «πολιτική» από-
φαση για να γίνει «δικό» μας ότι πνευ-
ματικό μας «γυαλίζει» … ωραία μαθή-
ματα δημοκρατίας και σεβασμού των 
άλλων ... και αν αυτά συμβαίνουν στο 
μικρόκοσμο μας σκεφτείτε τι γίνεται πα-
ραπάνω.

Θα πείτε σιγά την ιδέα, σωστά … 
αλλά αν όχι αυτό τι ; 

Γιατί με τα λόγια χτίζεις ανώγεια και 
κατώγια … σαν αυτούς τους «πρωθυ-
πουργούς» στα καφενεία και τις καφετέ-

ριες … α ρε αν ήμουν εγώ θα έβλεπες !
Ο στίβος είναι ανοικτός … ορίστε να 

αποδείξτε ότι έχετε καλύτερες ιδέες που 
πατάνε στα πόδια τους, ιδέες που ο 
κόσμος τις αγκαλιάζει … να χειροκροτή-
σουμε και για έναν ακόμα λόγο … γιατί 
θα μας αναγκάσετε να ψάξουμε γι άλλες 
ιδέες καλύτερες από αυτές, γιατί θα μας 
απομακρύνετε από τη νιρβάνα της αυ-
ταρέσκειας που κοιμίζει και οδηγεί στην 
αλαζονεία.

Το οτιδήποτε στο χώρο του πολιτι-
σμού δεν είναι τυποποιημένο ή επανα-
λαμβανόμενο, είναι διαφορετικό από το 
προηγούμενο και κυρίως αδοκίμαστο … 
άρα η όποια πρωτοβουλία έχει ρίσκο, 
που δεν είναι διατεθειμένοι και πολλοί 
να το πάρουν … και γιατί να πάρουμε 
ρίσκα όταν υπάρχει πιο απλός και κυ-
ρίως πιο σίγουρος δρόμος … κοιτάμε 
τι περπατάει και το οικειοποιούμαστε … 
δηλαδή αν περπατά το σκεφτήκαμε μαζί 
μη σου πω ότι εγώ το έλεγα από μια αρ-
χή, αν αποτύχει όμως … ε τους ξέρουμε 
δα αυτούς και τις ιδέες τους, κοίτα που 
μας έφεραν ! 

Προσωπικά βαρέθηκα το μοίρασμα 
κατακτήσεων και ιδεών στο όνομα της 
μεγαλοθυμίας … ότι ανήκει στον καθένα 
είναι ιερό και το μοίρασμα του ξεκινά α-
πό την αναγνώριση και το σεβασμό της 
«πατρότητάς» του … 

Η καημένη η δημοκρατία όπως και οι 
διαδικασίες της δεν είναι το εργαλείο για 
ότι μας «γυαλίζει» … η δημοκρατία δεν 
είναι από εύπλαστο υλικό, που ο καθέ-
νας μπορεί να προσαρμόσει στα γού-
στα του … αγγίζει τα πάντα, είναι στην 
καθημερινότητά μας και ειλικρινά εξε-
γείρομαι, όταν την παραβιάζουν και τη 
χρησιμοποιούν ως μέσο να οικειοποι-
ηθούν ότι γυαλίζει, για να διεκδικήσουν 
με το έτσι θέλω μια θέση σε μονόστηλο 
εφήμερης δόξας ! 

Θα με ρωτήσετε και τι θα γίνει. Ει-
λικρινά δεν περιμένω τίποτα. Τα κλασ-
σικά, απαντήσεις γαρνιρισμένες με α-
ναθέματα, άντε και κανένα συμβούλιο 
για καταδίκη και η ζωή συνεχίζεται. Τότε 
λοιπόν γιατί το κάνω ;

Γιατί στη ζωή πρέπει να παραμέ-
νουμε συνεπείς σε αυτά που πρεσβεύ-
ουμε. Να στηλιτεύουμε ότι θεωρούμε 
ότι παραβαίνει ορισμένες θεμελιακές 
αρχές και η μη αναγνώριση και η κάθε 
προσπάθεια οικειοποίησης πνευματικής 
ή άλλης εργασίας προσωπικά είναι για 
εμένα θεμελιακή. Γιατί πρέπει να έχουμε 
το θάρρος της γνώμης ακόμα και αν 
αυτό μας κάνει «αντιπαθητικούς» ή το 
πληρώνουμε με οποιοδήποτε τρόπο. 

Γιατί πάντα σεβόμαστε και να ανα-
γνωρίζουμε τη δουλειά των άλλων ό-
πως και οι άλλοι οφείλουν να σέβονται 
τη δική μας.

Και θα ρωτήσετε, δηλαδή ποια είναι 
η τύχη των «πνευματικών» μας παι-
διών. Μα είναι απλό … με χαρά να τα 
κληρονομήσουν οι επόμενοι, είναι μια 
φυσική και λογική  εξέλιξη … θα χαρώ 
μάλιστα να τα βρουν ενδιαφέροντα, να 
τα συνεχίσουν και να τα πάνε ένα ή 
περισσότερα βήματα πιο εκεί … αν όχι 
ας τα παραμερίσουν ας δημιουργήσουν 
νέα … να πάμε τελικά όλοι μαζί ένα 
βήμα πιο μπροστά, όχι διαγκωνιζόμενοι 
αλλά με αλληλοσεβασμό. 

Ψαχνόμαστε τι μας φταίει. Αυτά τα 
απλά μας φταίνε, αυτά που τα προ-
σπερνάμε στην καθημερινότητά μας, 
διαγκωνίζοντας όλους τους άλλους έτσι 
για να βγούμε εμείς μπροστά, θαρρείς 
και κινδυνεύουμε να το χάσουμε το ρα-
ντεβού μας με την αιωνιότητα … 

Τελικά μπορεί να λάμπει η σκηνή, 
αλλά κάποια έργα γράφονται και παί-
ζονται μόνο στα παρασκήνια … ελάτε 
λοιπόν να τα απολαύσουμε !

*Διευθυντής ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Επιστολή 
«Εβδομάδα Θεάτρου» … και 
μια ματιά στα παρασκήνια …

Από τις 10 έως τις 14 Απριλίου 

Με διακεκριμένους σολίστ 
το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Κιθάρας Βέροιας



Ο Προέδρος του ΦοΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης συναντήθηκε 
με τον Πρόεδρο της  Διεθνούς Ένωση Στερεών Αποβλήτων 
(International Solid Waste Association - ISWA) στα γρα-
φεία του ΦΟΔΣΑ  και συζήτησαν σε βάθος την πρόσφατη 
πρόταση του Πρόεδρου του ΦΟΔΣΑ να  προχωρήσει  στην 
υλοποίηση της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ» Διαχείρισης των Στερεών Α-
ποβλήτων   μέσα από την αξιοποίηση των υποδομών που 
θα ενώνει και τους 5 ΠΕΣΔΑ (Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, 
Κεντ. Μακεδονία, Δυτ. Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία) 
για την αξιοποίηση του υπολείμματος αλλά και για την 
εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής αποτελεσματικής λύσης 
ευρύτερα στη χώρα μας. 

Ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ εξέθεσε το βασικό περίγραμμα 
της πρότασης που στοχεύει να υλοποιήσει την κυκλική 
οικονομία στην πράξη, να λύσει οριστικά το θέμα της 
διαχείρισης των αποβλήτων στη Βόρεια Ελλάδα και να 
απαλλάξει τους δήμους και τους φορείς διαχείρισης από 
το άγχος των χωματερών και τη διαρκή αναζήτηση νέων 
χώρων ταφής.

 Ο Πρόεδρος της ISWA συνεχάρη τον Πρόεδρο του 
ΦοΔΣΑ για την πρωτοβουλία του και υπογράμμισε πως η 
συγκεκριμένη πρόταση δίνει μια καινούρια διάσταση στη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Βόρεια Ελλάδα 
και τόνισε ότι η ISWA είναι διαθέσιμη να βοηθήσει στη 
διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου που θα κάνει πραγ-
ματικότητα και ταυτόχρονα θα προσαρμόζει το πλαίσιο της 
κυκλικής οικονομίας στην ελληνική πραγματικότητα. 

Συζητήθηκε επίσης η θεσμική συνεργασία της ISWA με 
το ΦΟΔΣΑ, μιας και  η αποστολή της Διεθνούς Ένωσης 
είναι να δημιουργούνται παγκόσμιες συνδέσεις μεταξύ των 
ανθρώπων, γνώσεων και ιδεών με στόχο τη βελτίωση των 
πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων και των φυσικών 
πόρων. Μέσα από την συνεργασία και την συστηματική 
ανοικτή διαβούλευση, οι δυο φορείς θα διαμορφώσουν 
το πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση στερεών α-

ποβλήτων καθώς 
και την εναρμό-
νιση του Εθνικού 
Σχεδιασμού με 
τους Περιφερεια-
κούς και τοπικούς 
σχεδιασμούς των 
δήμων με στόχο 
την ανάδειξη της 
Κυκλικής οικονο-
μίας.

Με το πέρας 
της συνάντησης, 
ο Πρόεδρος του 
ΦοΔΣΑ Μιχάλης 
Γεράνης τόνισε 
ότι: 

 «Είναι επιτα-
κτική ανάγκη πια 
μέσα από  την 
κυκλική οικονομία 
να κάνουμε το άλ-
μα στην ολοκλη-
ρωμένη διαχείρι-
ση αποβλήτων, 
γιατί τη χώρα μας 
δεν την έχουμε 
κληρονομήσει α-
πό τους γονείς 
μας αλλά τη δα-
νειζόμαστε από 
τα παιδιά μας. Α-
πό τη μεριά μας 
ελπίζουμε αυτή 
η συνεργασία να 
αποτελέσει σταθ-
μό αλλά και εφαλ-
τήριο για μια νέα 
τάξη πραγμάτων 
στην ολοκληρω-
μένη διαχείριση 
και να είναι η πυ-
ξίδα για την υπό-
λοιπη Ελλάδα».
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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 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
του Αχιλλέα και της Ελένης, το 
γένος Περτσινίδη, που γεννήθηκε 
στο Σοχούμι Γεωργίας και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΜΑΞΙΜΕΝΚΟ 
ΝΑΝΤΙΑ του Ιγκόρ και της Να-
ταλίας, το γένος Κοροτάτς, που 
γεννήθηκε στην Ουκρανία και κα-

τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Κων/νου και Αγ. Ελένης - Οσίου Νικοδήμου Βέροι-
ας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 1/2018 διάταξη της Ειρηνοδίκου 
Βέροιας, τροποποιήθηκε το καταστατικό του αθλητικού 
σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» ήδη όπως τροποποιήθηκε ως 
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΗΜΑΘΟΣ» 
με δ.τ. «Α.Σ. ΗΜΑΘΟΣ», αποτελούμενο από σαράντα 
δύο άρθρα, που διοικείται από πενταμελές διοικητικό 
συμβούλιο με τριετή θητεία και έδρα τον δήμο Βέροιας. 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΡΩΝΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Με το νέο Διοικητή 
της 1ης Μεραρχίας Πεζικού 

συναντήθηκε χθες 
ο Δήμαρχος Βέροιας

Εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας πραγματοποίησε, το πρωί της Μ. Δευτέρας 2 
Απριλίου 2018, ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης με το νέο Διοικητή 
της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγο, Πέτρο Δεμέστιχα, ο οποίος συνοδευόταν 
από τον Υποδιοικητή της μονάδας, Ταξίαρχο, Παναγιώτη Κορδούλη. 

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Βοργιαζίδης συνεχάρη το νέο Διοικητή με την ευκαιρία 
της ανάληψης των νέων του καθηκόντων ενώ του ευχήθηκε ευδόκιμη υπηρεσία. 
Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με το Δήμαρχο να εκ-
φράζει τη βεβαιότητα ότι η καλή συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Βέροιας και την 1η 
Μεραρχία Πεζικού θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον από τη στιγμή που υπάρχει η 
κοινή βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τέλος, ο Δήμαρχος προσέφερε στον κ. Δεμέστιχα το λεύκωμα της πόλης προκει-
μένου να εξοικειωθεί με την ιστορία και τα μνημεία της περιοχής, ευχόμενος στο νέο 
Διοικητή κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. 

Θετική στην πρόταση του ΦΟΔΣΑ η Διεθνής Ένωση Στερεών Αποβλήτων
 Η ΕΓΝΑΤΙΑ διαχείριση Στερεών Αποβλήτων θα 
λύσει οριστικά το θέμα της στη Βόρεια Ελλάδα

-Από την αξιοποίηση των υποδομών που θα ενώνει και τους  ΠΕΣΔΑ Ανατ. Μακεδονίας 
και Θράκης, Κεντ. Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας



Ο Σεβασμιώτατος :
Την Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου το πρωί 

θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Κυμίνων.

Την Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου στις 7:30 
μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του 
Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας.

Την Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου το 
πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λει-
τουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο χωριό Σχοι-
νά. 

Την Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου στις 
7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολου-
θία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίου 
Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας.

Την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Αγί-
ας Κυριακής Λουτρού.

Την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου στις 
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολου-
θία των Παθών στον Ιερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου το 
πρωί θα χοροστατήσει στην Ακολουθία 
των Μεγάλων Ωρών και της Αποκαθήλω-
σης του Κυρίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου 
στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακο-
λουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό Μητρο-
πολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου στις 
11:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολου-
θία της Παννυχίδος στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου Βεροίας, εν συνεχεία θα προε-
ξάρχει στην τελετή της Αναστάσεως στην 
Πλατεία Ελιάς στην Βέροια και έπειτα θα 
ιερουργήσει στον Μητροπολιτικό Ναό Βε-
ροίας.

Την Κυριακή 8 Απριλίου στις 10:30 
π.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανη-
γυρικό Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας και στις 6:30 
μ.μ. στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Ναούσης.

Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 9 Α-
πριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 9 Α-
πριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό στο Ιερό Παρεκκλήσι των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης 
Λουτρού. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 10 Απρι-
λίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου και Αγίων Ραφα-
ήλ, Νικολάου και Ειρήνης Παλαιοχωρίου.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 Α-
πριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ι-
ερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναούσης επι 
τη εορτή των Αγίων Πέντε Ναουσαίων 
Ιερομαρτύρων.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 Α-
πριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της Ζω-
οδόχου Πηγής στο Καθολικό της Ιεράς 
Μονής Παναγίας Δοβρά.

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 13 

Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει επί τη 
εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Καθολικό 
της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 14 Α-
πριλίου στις 6:00 μ.μ. θα συμμετάσχει 
στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπε-
ρινό των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων 
στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Ναούσης και 
εν συνεχεία θα προεξάρχει της Πάνδημης 
Ιερής Λιτανείας  της Εικόνος των Αγίων 
Ναουσαίων Νεομαρτύρων στον «Χώρο 
Μαρτυρίου» Κιόσκι.

Την Κυριακή του Θωμά 15 Απριλίου 
το πρωί θα συμμετάσχει στο Πολυαρχι-
ερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως Ναούσης. 
Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία και θα 
κατευθυνθεί στο «Χώρο Θυσίας» όπου 
θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση για τους 
σφαγιασθέντες ήρωες της πόλης κατα την 
επανάσταση του 1822.
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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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

Κομνήνιο Βεροίας Τηλ.: 23310 44034 & 44036
Απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου,
 Τροπάριο της Κασσιανής, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Απόγευμα: : Ακολουθία των Παθών, 
Δώδεκα (12) Ευαγγέλια, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, ώρα 10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία Επιταφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

Καλή Ανάσταση

Η Κίνηση του Μητροπολίτη

Περιφορά του Επιταφίου στο Γηροκομείο Βέροιας
  Την Μ.Παρασκευή 6 Απριλίου 2018 και ώρα 5.00 μ.μ. , θα γίνει περιφορά 

Επιταφίου στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς επίσης και το Μ.Σάββατο 7 Απριλίου 
2018 και ώρα 12.00 μεσημβρινή  , θα τελεστεί η ακολουθία της πρώτης Ανάστα-
σης του Κυρίου στον Ι.Ν.Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Γηροκομείου Βέροιας.

Μ.Φ.Η.   -  ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΕΣ
Τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της 

Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, οι Ηλικιωμένοι , η Διεύθυνση και 
το Προσωπικό του Γηροκομείου Βέροιας 

Σας εύχονται Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.
Το Άγιο Φως της Αναστάσεως να φωτίσει τις ψυχές όλων μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 

Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:
-Tον κ.Χρήστο Σουκιούρογλου, για την καταβολή του χρηματικού ποσού των 

1.000 Ευρώ για αγορά τροφίμων στο Γηροκομείο Βέροιας αντί μνημοσύνου , εις 
μνήμη του πατέρα του Ευτύχιου Σουκιούρογλου.

-Την Οικ.κ.Δημητρίου Παζα΄ί`τη ,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, εις μνή-
μη της συζύγου του Αικατερίνης Παζα΄ί`τη.

-Ανώνυμη Κυρία, για την δωρεά του ποσού των 300 Ε,για οικονομική ενίσχυση 
στο Γηροκομείο Βέροιας.

-Τον κ.Κωνσταντίνο Ακριβόπουλο, για την δωρεά του ποσού των 150 Ε, εις 
μνήμη προσφιλών νεκρών. 

-Τους κ.Γεώργιο και κ.Αθηνά Χατζηνικολάου, για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε,εις μνήμη των γονέων τους Ελένης-Γεωργίου και Εμμανουήλ-Άννας.

-Τα Παιδιά των Νικολάου και Χρυσούλας Νικολαίδη, για την δωρεά ενός σκα-
λιστού μπουφέ και ενός επίπλου ,εκπληρώνοντας την επιθυμία των γονέων τους.

-Ανώνυμη Οικογένεια, για την ευγενική προσφορά σε  είδη καθαριότητας και 
τροφίμων για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Τον κ.Δημήτρη Τραπεζανλή,Δημοτικό Σύμβουλο Βέροιας, για την ευγενική 
προσφορά 150 αυγών ,για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα. 

-Την κ.Ματούλα, για την ευγενική προσφορά τσουρεκιών στο Γηροκομείο Βέροιας.
-Την κ.Τροχοπούλου Ευθυμία και την κ.Λόλα Λιμπάντζη, για την ευγενική προ-

σφορά 1 γεύματος,εις μνήμη των δύο φίλων τους , Χιονίδου Δώρας και Ελένης 
Μπαρμπαργύρη-Ζέκου. 

                                    Εκ της Δ/νσεως 

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Μ. Δευτέρα 2 

Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ο Παναγιώτης Χατζόπου-
λος του Λαζάρου σε ηλικία 85 
ετών.

KHΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 1 Α-

πριλίου 2018 από τον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Πατρίδας 
Ημαθίας η Μάρθα Ορφανίδου 
συζ. Νικολάου σε ηλικία 94 ε-
τών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Μ. Δευτέρα 2 

Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Πέτρου και Παύλου 
Μητροπόλεως Βέροιας ο Πο-
λύκαρπος Τσιτλακίδης σε 
ηλικία 83 ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Μ. Δευτέρα 2 

Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Ελένη 
Τσουρόγλου σε ηλικία 65 ε-
τών.



Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού 
του Δήμου Βέροιας, Βασίλης 
Λυκοστράτης, συμμετείχε στο 
«11ο Περιφερειακό Συνέδριο για 
την Παραγωγική Ανασυγκρότη-
ση» όπου άνοιξε με την ομιλία 
του την Παράλληλη Απογευμα-
τινή Συνεδρία της Δευτέρας 26 
Μαρτίου 2018 με θέμα «Στρα-
τηγικές Επενδύσεις, Τουρισμός 
και Επιχειρηματική Εξωστρέ-
φεια», εστιάζοντας στο πάγιο 
αίτημα της τοπικής κοινωνίας 
που αφορά την κυριότητα του 
κτηρίου των παλαιών δικαστη-
ρίων και την αναγκαιότητα να 
περιέλθει το κτήριο στο Δήμο 
Βέροιας και τους δημότες της 
περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, όσον 
αφορά τη χρήση του κτηρίου 
πρότεινε τη δημιουργία ενός 
χώρου πολλαπλών χρήσεων 
στο πεδίο του τουρισμού όπου θα μετεγκατασταθεί η έδρα της 
Αντιδημαρχίας Τουρισμού του Δήμου Βέροιας, λειτουργώντας 
παράλληλα γραφείο παροχής τουριστικών πληροφοριών, χώρο 
προβολών και εκθέσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
θερμοκοιτίδα (incubator) νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα 
του τουρισμού με έμφαση στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες και 
υπηρεσίες (e-tourism) αλλά και στις ειδικές μορφές τουρισμού. 
Επιπλέον, στην πρόταση του αντιδημάρχου περιλαμβάνεται 
και η μόνιμη στέγαση του Μουσείου Εκπαίδευσης, Χρήστου 
Τσολάκη.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρότεινε την 
προκήρυξη προγράμματος επιδότησης επισκευής και αποκα-
τάστασης των υφιστάμενων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέων 
κτηρίων που βρίσκονται στις παραδοσιακές συνοικίες της 
Βέροιας, δράση υψίστης προτεραιότητας και σημασίας όπως 
τόνισε για τη διατήρηση των κτηρίων αυτών και την προστασία 
τους από την εγκατάλειψη. Η αποκατάσταση τους θα αλλάξει 
την εικόνα της πόλης και θα συμβάλει στην αειφορική και πολι-
τιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Ακόμη, αναφέρθηκε στη διαπλάτυνση και τον εκσυγχρονι-
σμό του υφιστάμενου οδικού δικτύου σύνδεσης της Βεργίνας 
με τη Βέροια για την πιο γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση των 
χιλιάδων επισκεπτών ετησίως. Το συγκεκριμένο έργο θα συμ-
βάλει και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μιας και θα 
προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και προς τις δύο κα-
τευθύνσεις. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου 
των Δήμων στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας μέσα από 
την ένταξή τους στο Ελληνικό Τουριστικό Σύστημα. 

Πριν την διεξαγωγή του 
συνεδρίου προηγήθηκαν 
οι προσυνεδριακές συνα-
ντήσεις όπου εκεί τέθηκαν 
λεπτομερώς επιπλέον ζητή-
ματα που αφορούσαν της 
τουριστική ανάπτυξη και τις 
υποδομές της περιοχής.  

Τέλος, το τριήμερο 30 
Μαρτίου έως 1 Απριλίου 
φιλοξενήθηκαν στη Βέ-
ροια ο δημοσιογράφος Dr. 
Martin Wein από τις εφη-
μερίδες General Anzeiger 
& Stuttgarter Zeitung και 
ο  φωτογράφος Tepper 
Christoph από τη Γερμα-
νία. Το ταξιδιωτικό αφι-
έρωμα που θα επιμεληθεί 
ο δημοσιογράφος, θα συ-
μπεριληφθεί στην έντυπη 
και ηλεκτρονική εκδοχή 
της General Anzeiger και 
στην έντυπη έκδοση της 
Stuttgarter Zeitung.

 
Η επίσκεψη του δημο-

σιογράφου πραγματοποιή-
θηκε σε συνεργασία με το 

Περιφερειακό Γραφείο του Σ.Ε.Τ.Ε. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Marketing Greece. Τέλος, η Αντιδημαρχεία 
Τουρισμού εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας για την εξαιρετική συνεργασία και συμ-
βολή της στην άψογη φιλοξενία των επισκεπτών μας.
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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 ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του 
Ευσταθίου και της Αγγελικής, το 
γένος Καραμπασάκη, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο 
Μακροχώρι Ημαθίας και η ΜΑΥ-
ΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Ονουφρί-
ου και της Λεμονιάς, το γένος Κα-
κούλη, που γεννήθηκε στο Μόνα-

χο Γερμανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου Ημα-
θίας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Συγχαρητήριο
  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας συγχαίρει 

τους μαθητές μας της Γ΄ Γυμνασίου , την ομάδα των «Σούπερ 8», Νάγια Γεωργίου, 
Αλέξανδρο Δημάκα, Δημήτρη Δημάκα, Άννα Ιωσηφίδου, Εύφημο Καλφόπουλο, 
Αλεξάνδρα Μπαντή, Αλίκη Παπαγιάννη και τον υπεύθυνο καθηγητή τους Ανδρέα 
Κοτρίδη που προετοίμασαν και παρουσίασαν στο Χώρο Τεχνών μία εξαιρετική 
συμμετοχή στο πρόγραμμα Ecomobility, η οποία διακρίθηκε καταλαμβάνοντας την 
πρώτη θέση μεταξύ των σχολείων του Νομού Ημαθίας και προκρίθηκε να διαγω-
νιστεί στη συνέχεια του προγράμματος στην Αθήνα. Επίσης συγχαίρει το Δήμο 
Βέροιας για την ενεργή συμμετοχή του ως συνδιοργανωτής στο πρόγραμμα αυτό, 
το οποίο ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τους πολίτες μέσα από τους μαθητές, για 
το καίριο πρόβλημα της μετακίνησης στις πόλεις και αναμένει από το Δήμο στήριξη 
της συμμετοχής αυτής που εκπροσωπεί την Ημαθία για τη συνέχεια.   

Η Πρόεδρος   Ο Γραμματέας
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΙΣΗ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  

Στο 11ο Περιφερειακό 
Συνέδριο για την Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση συμμετείχε 

ο Αντιδημάρχος Τουρισμού Βέροιας 
-Επισκέψεις δημοσιογράφων για ταξιδιωτικά 

αφιερώματα στην πόλη

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ 
Σωτήρης Ζαριανόπουλος 

σήμερα στην Ημαθία
Περιοδεία στον Νομό Ημα-

θίας σχετικά με τις πολιτικές 
εξελίξεις από κλιμάκιο της Το-
μεακής Οργάνωσης Ημαθίας 
του ΚΚΕ, θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα Τρίτη 3 Απριλίου 2018 
με επικεφαλής τον Σωτήρη Ζα-
ριανόπουλο, ευρωβουλευτή του 
κόμματος.

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει
• Επίσκεψη στις 10:00 στο 

εργοστάσιο της Venus Growers 
στη Βέροια

• Συνέντευξη Τύπου προς τα 
ΜΜΕ στις 11:30 στον πολυχώ-
ρο Ελιά στη Βέροια

• Επίσκεψη στις 13:30 στον 
ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

   Κάθε χρόνο τη Μ. Εβδομάδα 
οι χριστιανοί πηγαίνουν να ακού-
σουν το τροπάριο της Κασσιανής. 
Είναι ένας μακροσκελής εκκλησια-
στικός ύμνος (Δοξαστικό των Απο-
στίχων )και  ψέλνεται τη Μ. Τρίτη 
το βράδυ. Η ένταξή του στην Μ. Ε  

έχει το δικό του εκκλησιαστικό και ιστορικό συμβολισμό.1
        Βρισκόμαστε στο έτος 830. Το Βυζάντιο ζει μέρες 

δόξας ύστερα από τους νικηφόρους πολέμους του Αυτο-
κράτορα Μιχαήλ Β ΄ Τραυλού εναντίον των Αράβων. Όταν 
ο γιος του Θεόφιλος διαδέχτηκε τον πατέρα του μετά  το 
θάνατο του 829. η μητριά του Ευφροσύνη θεώρησε ότι ο 
γιος της έφτασε σε ηλικία γάμου ήθελε να τον παντρέψει. 
Συγκέντρωσε  στα Ανάκτορα του Βυζαντίου τις ωραιότερες 
θυγατέρες των αρχοντικών οικογενειών για να διαλέξει ο 
γιος της τη μέλλουσα νύμφη στην οποία και θα δώσει το 
βασιλικό σκήπτρο. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία η μεγάλη 
αίθουσα του Παλατιού στην Κωνσταντινούπολη έχει γεμίσει 
από τους ανθρώπους της ανακτορικής αυλής και το πλήθος 
των καλεσμένων. Την ημέρα εκείνη θα γίνει η επιλογή της 
πριγκίπισσας και μελλοντικής αυτοκράτειρας του Βυζαντίου.  
Κατάλληλοι κήρυκες ενημέρωσαν τους κατοίκους του Βυζα-
ντίου για το μεγάλο γεγονός. Από πολλές μέρες πριν είχαν 
ενημερωθεί και οι δώδεκα οικογένειες που θα συνόδευαν  
τις νεαρές θυγατέρες τους στη μεγάλη τελετή. 

        Αφού όλα ήταν έτοιμα και οι υποψήφιες νύφες πή-
ραν τη θέση τους ο Θεόφιλος κρατώντας το σκήπτρο στα 
χέρια του άρχισε μαζί με τη μητέρα του να περνάει μπροστά 
από την κάθε κοπέλα. Ως κριτήρια ήσαν η ομορφιά και η 
πνευματική κατάρτιση της υποψήφιας.

  Κάποια στιγμή έφτασε  σε μια  κοπέλα για την οποία η 
κριτική όλων ήταν ευνοϊκή λόγω της ομορφιάς της και το ή-
θος της. Η μητέρα του Θεοφίλου αυτήν θεωρούσε κατάλλη-
λη για  νύφη της.  Ο Θεόφιλος  άνοιξε ένα σύντομο διάλογο 
μαζί της. Η αγωνία όλων έχει κορυφωθεί. Όλοι πίστεψαν ότι 
σε αυτήν θα επιδώσει το σύμβολο της βασιλικής εξουσίας. 
Ο Θεόφιλος εξεπλάγη από την ομορφιά της. Θέλησε όμως 
να διαπιστώσει και την πνευματικότητά της αν συμβάδιζε με 
την ομορφιά της. Δεν έδωσε το σκήπτρο σε αυτήν. Αμέσως 
μετά το δίνει στην επόμενη υποψήφια, τη Θεοδώρα.  Τι 
μεσολάβησε όμως. Ο Θεόφιλος τη ρώτησε: « Ως άρα δια 
γυναικός ερρύη τα φαύλα.» που σημαίνει ότι είσαι πολύ 
όμορφη αλλά δεν παύει να είσαι γυναίκα   από την οποία  
προήλθαν όλα τα κακά του κόσμου και εννοούσε την Εύα. 

Εκείνη όμως πολύ εύστροφη του απάντησε: «Αλλά και δια 
γυναικός πηγάζει τα κρείττω » και η υποψήφια εννοούσε 
την Παναγία από την  οποία προήλθαν τα καλά, δηλαδή 
ο Χριστός.  Η τελετή τελείωσε. Η απορριφθείσα νεαρή γυ-
ναίκα η οποία έχασε τον τίτλο ονομαζόταν  Κασσία, Ίσως 
αυτό να ήταν και θέλημα του Θεού. Την Κασσία την κέρδισε  
η εκκλησία. Μετά την τελετή έφυγε  και έγινε μοναχή στο 
μοναστήρι το οποίο η ίδια ίδρυσε και  μετονομάστηκε σε 
Κασσιανή.2

   Τη Μ. Τρίτη το βράδυ η εκκλησία μέσα από το δικό της  
τροπάριο και μέσα από αυτό η εκκλησία μας  προβάλλει 
την ειλικρινή μετάνοια της γυναίκας εκείνης που λίγο πριν 
από το Πάθος  την έσωσε ο Χριστός από τον λιθοβολισμό. 
Εκείνη  πήγε και βρήκε το Χριστό και από ευγνωμοσύνη, 
του άλειψε τα πόδια με αρώματα  και γονατιστή σκούπιζε με  
τα μαλλιά της σκούπιζε τα δάκρυά της. Αυτή είναι η Πόρνη 
του Ευαγγελίου που ζει στα χρόνια του Χριστού. Δεν έχει 
καμία σχέση με την Κασσιανή η οποία εξελίχθηκε σε σπου-
δαία υμνογράφο της εκκλησίας. Πολλοί είναι οι ύμνοι που 
κατέγραψε μεταξύ των οποίων και το τροπάριο:  «Κύριε, η 
εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή….» Τα έργα της 
νεαρής ποιήτριας διακρίνονται για την πρωτοτυπία και τη 
ζωντάνια τους. 3

     Ο Θεόφιλος είχε αγαπήσει την Κασσιανή την ημέρα 
της επιλογής. Ο εγωισμός του έπνιξε το συναίσθημα της 
αγάπης προς την Κασσιανή.  Πέρασαν χρόνια και μετά το 
γάμο του με τη Θεοδώρα την έψαχνε στα μοναστήρια. Όταν 
κάποτε έμαθε για αυτή πήγε στο μοναστήρι της να τη συνα-
ντήσει. Παρά την απαγόρευση που του συνέστησαν οι μο-
ναχές εκείνος προχώρησε με το άλογό του μέσα. Βρήκε το 
κελί της , ενώ εκείνη κρύφτηκε. Ο Θεόφιλος άνοιξε το συρ-
τάρι της και βρήκε κάποιο ποίημα. Πρόσθεσε σε αυτό μια 
έκφραση και έφυγε. Το κείμενο που βρήκε είναι το τροπάριο 
της Κασσιανής. Πρόσθεσε τη φράση. «Ων εν τω Παραδείσω 
Εύα το δειλινόν κρότον τοις ωσίν ηχηθείσα τω φόβω  εκρύ-
βη.» Με τη φράση αυτή εξέφρασε την απογοήτευσή του και 
το παράπονό του που  μόλις άκουσε το θόρυβό του εκείνη 
έφυγε. Η Κασσιανή όταν επέστρεψε το διάβασε και ίσως 
από συγκίνηση το άφησε. Έτσι εξηγείται που η φράση αυτή 
δεν δένει με το υπόλοιπο που συνέχισε η ίδια μέχρι το τέλος 
να εκλιπαρεί το Χριστό για τις αμαρτίες της δικές της μέσα 
από τη μετάνοια της Πόρνης. Έτσι δεν πρέπει να γίνεται 
σύγχυση.

   Να σημειώσουμε εδώ ότι τα βράδια της Μ. Εβδομά-
δας , ψάλλουμε  στην εκκλησία τον όρθρο της επομένης 
ημέρας και τίποτε άλλο.  Ούτε λειτουργία ούτε εσπερινός. 
Η μεταβολή αυτή  έγινε για να μπορούν οι χριστιανοί να 
παρακολουθήσουν τις Ακολουθίες της Μ.  Εβδομάδας, του 
Νυμφίου, την Τετάρτη του Νιπτήρα, τη Πέμπτη των Παθών 
και τη Μ .Παρασκευή την Ταφή και την εις Άδου Κάθοδο του 

Κυρίου. Η Αγία Κασσια-
νή ταξίδεψε στην Ιταλία 
,στην Κρήτη και κατέληξε 
στη νήσο Κάσο όπου το 
890 τελείωσε η επίγεια 
ζωή της4

Πηγές
1.ΤΡΙΩΔΙΟ  Της εκ-

κλησίας. Εκδόσεις ΦΩΣ
2.Βυζαντινές Μορφές 

του Καρόλου Ντιλ σελ. 
150 εκδ. Μπεργάδη

3.Ιστορία του Ελληνι-
κού Έθνους τ. Η σελ.51

4.Διαδίκτυο.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πασχαλινή εκδρομή 
σε Λευκάδα 

- Πάργα - Πρέβεζα
Η λέσχη μας μας διοργανώνει για τα μέλη και του φί-

λους της λέσχης πασχαλινή εκδρομή σε Λευκάδα-Πάρ-
γα-Πρέβεζα από 6-9/4. Περιλαμβάνει: πρωινό, αναστά-
σιμο γεύμα και πασχαλινό γεύμα και όλα αυτά σε πολύ 
χαμηλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα από τη 
λέσχη μας.

Η λέσχη μας είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-
σκευή 10.30-12.30. Τηλ.: 23310 25654, Ανοίξεως 90.

Το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 1820/2018 διακήρυξης 
 Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενερ-

γεί Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβάσεων µε 
προϋπολογισµό κατώτερο του ορίου της ενωσιακής νοµοθεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την επιλογή 
αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών αρµολόγησης και ενεµάτωσης τοιχοποιιών και θόλων ∆ί-
δυµου Οθωµανικού Λουτρού Βέροιας, (cpv 71351914-3 Αρχαιολογικές ∆ραστηριότητες)  - (cpv 
45453100-8 «Εργασίες αποκατάστασης»). 

Ο προϋπολογισµός είναι 120.000,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).  
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη. 
 Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε 

ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει τµηµατικά  και θα ολοκληρωθεί εντός δεκαέξι (16) µη-
νών από την υπογραφή της σύµβασης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν ογδό-
ντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
ην Ευρωπαϊκή και από Εθνικούς Πόρους –ΣΑΕ 014 (-42Σ014-) «Αποκατάσταση ∆ίδυµου Ο-
θωµανικού Λουτρού Βέροιας»  κωδ.: 2017ΣΕ01400019 Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν 
σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  
και στην ιστοσελίδα : www.yppoa.gr και www.aigai.gr   την 02-04-2018 Περισσότερα στοιχεία και 
πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.2331022145-2331029737 , Fax 2331071725, 
αρµόδιοι υπάλληλοι Χατζηµιχάλη Μερόπη,, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 
Βέροια. 

ΒEΡΟΙΑ, 30-03-2018                                                                                                            
Η Νόμιμος εκπρόσωπος

Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Αγγελική Κοτταρίδη                                                                                                                       

Αρχαιολόγος

Μέχρι τη Μ. Τετάρτη
Στο καφέ–ζαχαροπλαστείο 

«ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ» 
το bazaar του ΣΟΦΨΥ 

Μέχρι και τη Μ. Τετάρτη θα συνεχίσει τη λειτουργία του  
στο Καφέ - Ζαχαροπλαστείο «ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ» το bazaar του 
Συλλόγου Οικογενειών Φίλων Ψυχικής Υγείας του Ν. Ημα-
θίας. (ΣΟΦΨΥ) Ευχαριστούμε θερμά όσους μας τίμησαν 
με την παρουσία τους στο πρωϊνό της Κυριακής 1 Απριλίου 
στη Στέγη Δημιουργίας του Συλλόγου μας και την έναρξη 
του bazaar μας με μοναδικά χειροποίητα δώρα από τις εθε-
λόντριές μας. Σας περιμένουμε!

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Σαλιάγκας Γιώργος Μαρία Ντέντου

 Ημέρες Αγάπης, Ανθρωπιάς και 
Αλληλεγγύης  στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προ-
στασίας- Παιδείας και Πολιτισμού του 
Δήμου Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με 
το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού 
Σταυρού, ενόψει των εορτών του Πά-
σχα, συνδιοργανώνουν δράση αλληλεγ-
γύης και προσφοράς με τίτλο «Ημέρες 
Αγάπης, Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης» 
με σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων 
για τους συμπολίτες μας που στερού-
νται βασικών ειδών διατροφής σε συ-
νεργαζόμενα σούπερ μάρκετ. 

Παρακαλούμε για την δική σας έμπρακτη ενίσχυση για την συλλογή τροφίμων, παράλ-
ληλα με τις αγορές σας, στα παρακάτω σούπερ μάρκετ, αύριο 3 Απριλίου, Μεγάλη Τρίτη 
και ώρες από τις 9:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ.. 

Σούπερ Μάρκετ:
• Γαλαξίας -Μεγάλου Αλεξάνδρου 7  • Εξαρχόπουλος -Ελευθ. Βενιζέλου 44
• Κρητικός -Αριστοτέλους 17 • Σκλαβενίτης- Νικ. Πλαστήρα 55-57

Η ΟΣΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ: 
ΜΙΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΤΡΙΑ
 Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή….»  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη 

Κερδοσκοπικός  Σύλ-
λογος Φίλων   Κέντρου 
Μέριμνας Ατόμων  Ειδι-
κών Δεξιοτήτων του Δή-
μου  Βέροιας ευχαριστεί 
& συγχαίρει   όλους ό-
σους συμμετείχαν στην 
αποστολή του Κέντρου 
Μέριμνας ΑμΕΔ Βέροιας  
στον 13ος Διεθνή Μαρα-
θώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ  στην Θεσσαλονί-
κη την 1-4-18.

Παύλο Γκόγκο, Τάσο 
Ιγνατίδη, Καψάλη Θάνο, 
Γιώργο Τσαλέρα (Επι-
στημονικός Διευθυντής), 
Δαμιανίδου Σοφιά (γυ-
μνάστρια του Κέντρου), 
Μαυροκεφαλίδου Φανή 
(προσωπικό του Κέ-
ντρου), Θωμαή Στίοκα 
& Ιωάννα Δραγκόλα (ε-
θελόντριες του Κέντρου) 
& καλούς μας φίλους & 
υποστηρικτές Διογένη 
Μπακαλίδη & Δραγκόλα 
Παύλο  εύχεται εξίσου ε-
πιτυχημένες συμμετοχές 
για το μέλλον. 

Με εκτίμηση
Η Εθελόντρια 
 Διευθύντρια

 και Πρόεδρος
 του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - 

Δαμιανίδου Μελίνα

Πίνακες 
εκτιμήσεων 

από τον 
ΕΛΓΑ στο 

Δημαρχείο 
Βέροιας

Από το Δήμο Βέ-
ροιας ανακοινώνεται 
ότι παρελήφθησαν από 
τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες 
εκτιμήσεων για τις ζη-
μίες που προκλήθηκαν 
από τη βροχόπτωση 
της 30ης Αυγούστου 
2017.

Για περισσότερες 
πληροφορίες ή ενστά-
σεις οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να απευθύ-
νονται στον ανταπο-
κριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σι-
δηρόπουλο Αθανάσιο, 
γραφείο 3 (Δημαρχείο), 
τηλ. 2331350535, μέ-
χρι την Παρασκευή 13 
Απριλίου 2018. 
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Ούτε και η Νάουσα κατάφερε 
να παραμείνει στην Γ΄Εθνική 
κατηγορία αφού με το 1-1 με 

τον Αγροτικό Αστέρα έχασε την κατη-
γορία σε ισοβαθμία με τον Λαγκαδά. 
Έτσι και οι τρεις ομάδες του Νομού 
Ημαθίας θα βρεθούν στο τοπικό πρω-
τάθλημα και όπως όλα δείχνουν μετά 
και τον υποβιβασμό της ΠΑΕ Βέροια 
το ποδόσφαιρο στην Ημαθία περνάει 
τις χειρότερες στιγμές του. Κρίμα γιατί 
κάποτε η Ημαθία  έπαιζε πρωταγωνι-
στικό ρόλο και στα πρωταθλήματα και 
στην ανάδειξη ταλέντο. 

Τααποτελέσματατηςτελευταίαςαγωνιστικής
ΑΠΕΛαγκαδά-ΑΣΦΑλεξάνδρεια................9-0
Πιερικός-Κιλκισιακός...................................0-0
Ηρακλής-Εδεσσαϊκός................................. 3-1
ΑλμωπόςΑριδαίας-ΑΟΚαρδίας................. 0-1
Καμπανιακός-ΑΕΚαρίτσας.........................3-2
ΜΑλέξανδροςΤρικΗμαθίας-ΜακεδονικόςΝ0-1
Νάουσα-ΑγροτικόςΑστέρας....................... 1-1

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΗΡΑΚΛΗΣ.................................................. 65
...........................................................................

2.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ........................................... 61
3.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ........................................ 47
4.ΑΡΙΔΑΙΑ..................................................... 42
5.ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ............................................ 41
6.ΠΙΕΡΙΚΟΣ.................................................. 40
7.ΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ........................................... 40
8.ΛΑΓΚΑΔΑΣ................................................ 39
........................................................................... 
9.ΝΑΟΥΣΑ.................................................... 39
10.ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ.......................................... 37
11.Α.ΟΚΑΡΔΙΑΣ........................................... 37
12.Α.ΕΚΑΡΙΤΣΑΣ........................................ 28
13.ΤΡΙΚΑΛΑ.................................................. 25
14.ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛ.......................................... 18
15.ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ...................................... 16

Ταπαιχνίδιατωνομάδωνμας
ΑΠΕΛαγκαδά-ΑΣΦΑλεξάνδρεια9-0

ΣΚΟΡΕΡ: 4’, 52’Βουτσιάς, 6’, 9’Ν.Στεφανίδης,
40’,77’82’Ζαννάκης,60’Παντεκίδης,72’Εππας

ΠαράστασηγιαένανρόλοστονΛαγκαδά,όπουη
ΑΠΕΛσυνέτριψε9-0 τονΦίλιπποΑλεξάνδρειας και
εξασφάλισετηνπαραμονήτηςστηνκατηγορία.

Θαπρέπεινακαταγραφείότι τηντελευταίαστιγ-
μή κατέβηκεστο γήπεδοοΦίλιπποςΑλεξάνδρειας,
ύστερα από ενέργεια τωνπαικτών,πουπήραν τα
δελτία και ταξίδεψανστονΛαγκαδά, χωρίς μάλιστα
ναέχουνπροπονητήστονπάγκοτους!

ΑΠΕΛ (Γενήκομσου-Κατηκαρίδης): Κασαπίδης,
Παντεκίδης,Μουχάλης, Κοντέων, Καρα-
μανλής (46’Κέτσος), Σταμπουλής,Ζαννά-
κης,Εππας,ΣτεφανίδηςΝ.(46’Χιντασέλι),
ΣτεφανίδηςΜ. (30’ Κατσαρός), Βουτσιάς
(54’Χαρζάκας).

ΑΣΦΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Κούζας, Ηλιού,
Πέικος,Δημητρίου,Κουμπούλα,Χουσεΐνο-
γλου,Αβραμόπουλος,Αρβανιτίδης, Γιοβα-
νόπουλος, Καρακαλίδης,Αλμύρας.Μέγας
ΑλέξανδροςΤρικάλωνΗμαθίας -Μακεδο-
νικόςΝεάπολης0-1

ΣΚΟΡΕΡ:14’Διαμαντίδης
ΟΜακεδονικόςπέρασεαπόταΤρίκαλα

Ημαθίας,χάρηστογκολτουΔιαμαντίδηκαι
έτσικατέκτησετηντρίτηθέσητηςβαθμολο-
γίαςστον2οόμιλο.

ΤΡΙΚΑΛΑ (Καστανιώτης):Αργυρόπου-
λος,Συμπεθέρης(46’Καπετάνος),Βλάχος,
Τερζής,Τσουλχάι,Ποτουρίδης (46’Κίτσας
Λ.),Ζαχαριουδάκης,Πατσιαβούρας,Κίτσας
Γ.,Κιρκιλιανίδης (68’Κουκουράκης),Παρ-
σόπουλος(46’Φετεινίδης).

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Αβραμίδης): Τοτολί-
δης, Χατζηκωνσταντίνου, Βόσδου, Του-
μανίδης,Τσιαμπάζης,Λυκίδης,Λύρας (73’
Γαρύφαλλος),Διαμαντίδης (86’Παπακων-
σταντίνου),Ποκόνγκ (68’ Στασινόπουλος),
Ζαγναφέρης (75’ Πεχλιβάνης), Παπαπο-
στόλου.
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Άνετες νίκες με μεγάλα σκορ 
σημείωσαν η πρωτοπό-
ρος Νίκη Αγκαθιάς 7-0 τον 

Κεραυνό Επισκοπής  και ΠΑΟΚ Αλε-
ξάνδρειας με 1-6 στην Νικομήδεια 
και η μεταξύ τους διαφορά παρέμεινε 
στον έναν βαθμό.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
ΝέαΝικομήδεια–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας1-6
Κοπανός–ΑχιλλέαςΝάουσας1-1
Χαρίεσσα–Ροδοχώρι1-0
Διαβατός–Παλαιοχώρι0-4
Άραχος–ΑγίαΜαρίνα1-4
Αγκαθιά–Επισκοπή7-0
Μακροχώρι–ΆγιοςΓεώργιος2-1

Βαθμολογία
Αγκαθιά71
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας70
Ροδοχώρι47

ΑγίαΜαρίνα46
Παλαιοχώρι41
Μακροχώρι38
Κοπανός36
Χαρίεσσα35
ΑχιλλέαςΝάουσας34
Επισκοπή32
ΝέαΝικομήδεια28
Άραχος23
ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου21
Διαβατός10
ΔόξαΛιανοβεργίου1
*ΑχιλλέαςΝάουσας καιΆγιος Γεώργιος έχουν

έναματςλιγότερο

Επόμενηαγωνιστική
Κοπανός-Ν.Νικομήδεια
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας–ΑΕΧαρίεσσας
ΓΑΣΡοδοχωρίου–ΑτρόμητοςΔιαβατού
Λιανοβέργι-Άραχος
Παλαιοχώρι-Αγκαθιά
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ–Μακροχώρι
Επισκοπή-Αγ.Γεώργιος

Νέο πλήγμα για το Ημαθιώτικο ποδόσφαιρο

Υποβιβάστηκανκαιοιτρειςομάδες
τουΝομού!

ΕΠΣΗμαθίας
Νίκησαν εύκολα Αγκαθιά και ΠΑΟΚ

Τελευταία α-
γωνιστική στους
δύο ομίλους της
Α2,καιοιτέσσε-
ρις ομάδες που
κέρδισαν το ει-
σιτήριο της ανό-
δου είναι ηΜε-
λίκημετοΠλατύ
απότονα΄όμιλο
και Μαρίνα με
τηνΑγ.Βαρβάρα
από τον β΄ όμι-
λο. Όλες οι πα-
ραπάνω ομάδες
επανέρχονται μετά απόπολλά χρόνια απουσίας
απότοπρωτάθληματηςΑ1κατηγορίας.

Αποχαιρέτησαντηνκατηγορίααπότονα΄όμιλο
τοΝεόκαστροκαιαπότονβ΄ηΔόξαΝ.

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1οςΟΜΙΛΟΣ
Μελίκη–Λουτρος.....................................4-0
Πλατύ–Π.Σκυλίτσι...................................1-0
Παλατίτσια–Νεόκαστρο.............................6-0
Νησέλι–Σταυρός......................................3-1
Κλειδί–Σχοινάς.........................................2-1

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΜΕΛΙΚΗ..................................................50
2.ΠΛΑΤΥ....................................................41
........................................................................
3.ΚΛΕΙΔΙ....................................................38
4.ΝΗΣΕΛΙ..................................................27
5.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ...........................................23
6.Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ...........................................22
7.ΣΤΑΥΡΟΣ............................................... 21
8.ΛΟΥΤΡΟΣ...............................................16

9.ΣΧΟΙΝΑΣ................................................14
........................................................................
10.ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ......................................... 4

2οςΟΜΙΛΟΣ
ΟλυμπιακόςΝ.–Μαρίνα............................2-6
Αγ.Βαρβάρα–Πατρίδα.............................1-0
ΔόξαΝ.–Ραχιά.......................................0-2
ΑΕΠΒ.–ΑριστοτέληςΝ............................0-2
Ρεπό:Μονόσπιτα

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΜΑΡΙΝΑ..................................................35
2.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ.........................................29
........................................................................ 
3.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝ................................... 29
4.ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ.......................................... 24
5.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝ...................................20
6.ΠΑΤΡΙΔΑ.................................................18
7.ΡΑΧΙΑ..................................................... 17
8.ΑΕΟΒ.....................................................16
........................................................................ 
9.ΔΟΞΑΝ.................................................... 6

Πηγή kerkidasport.gr

ΕΠΣ Ημαθίας

ΣτηνΑ1ηΜελίκη,Πλατύ,Μαρίνα
καιΑγ.Βαρβάρα
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Ο ΑΟΚ Βέροιας θα μπορούσε να πάρει 
θετικό αποτέλεσμα από τον Ζέφυρο 
στο ΔΑΚ Καλαμαριάς αλλά πλήρωσε 

τα λάθη του κυρίως  στο β’ ημίχρονο . Στο α’ 
ημίχρονο και στα δύο 10λέπτα ήταν μπροστά 
στο σκορ , όμως στην επανάληψη ενώ ήταν 
κοντά στο σκορ δεν πήρε αυτό που ήθελε. 
Σημασία έχει οτι η ομάδα είναι πολύ κοντά 
στην σωτηρία και  αυτό γιατί έχει πιο ευνοϊ-
κό πρόγραμμα μέχρι την λήξη του πρωταθλή-
ματος. 

Διαιτητές:Εκιζογλου-Καλέσης
Δεκάλεπτα:17-18,35-40,58-51,67-65
Ζέφυρος (Τσολάκης-Βουλκίδης):Μυτιληναίος 12 (4),Νι-

κολαϊδης,Αλεξανδρίδης 2,Μάρκου 5 (1),Ματενίδης,Ουρ-
κέρογλου,Καναράς2,ΜαυροματίδηςΜαυροματίδης21 (2),
Τσιόγκας14(2),Μυστιλιάδης11(1).

ΑΟΚΒέροιας (Ηλιάδης)
Τρομπούκης , Ουσουλ-
τζόγλου, Σισμάνης 10 (1),
Γκανάς2,Βλάχος6,Μαυ-
ρίδης 21 (2), Ορφανίδης,
Ντουλαβέρης,Λέφας6(2),
Μπαρμπαρούσης 4, Χα-
τζηλαμπρινός 10, Γιαννου-
ζάκος6(2).

Επόμενηαγωνιστική
(22η,22/4)

ΕύαθλοςΠολυκάστρου
-ΝικόποληΠρεβέζης

ΙκαροιΤρικάλων-Φαία-
καςΚέρκυρας

ΝίκηΒόλου -Φίλιππος
Βέροιας

ΓΕΑγρινίου -Πρωτέας
Γρεβενών

ΑΓΣ Ιωαννίνων - Ιωνι-
κόςΙωνίας

Πτολεμαϊδα-Ζέφυρος02

Ηβαθμολογία
1.ΦίλιπποςΒέροιας.........................................38(18-2)
2.ΦαίακαςΚέρκυρας.......................................36(16-4)
........................................................................................
3.ΝίκηΒόλου................................................. 32(13-6)*
4.ΠρωτέαςΓρεβενών......................................30(11-8)*
5.Ζέφυρος.......................................................30(11-8)*
6.ΝικόποληΠρέβεζας.................................... 29(10-9)*
7.ΑΓΣΙ.............................................................. 29(9-11)
8.Εύαθλος...................................................... 28(9-10)*
9.ΑΟΚΒέροιας................................................28(8-12)
10.ΊκαροιΤρικάλων........................................27(8-11)*
........................................................................................
11.ΙωνικόςΙωνίας........................................... 26(7-12)*
12.Πτολεμαΐδα................................................. 23(3-17)
13.ΓΕΑγρινίου............................................... 22(3-16)*
(*)Έχουνδώσειτορεπότους

Ακόμη μια εντός έδρας 
νίκη για την ανδρική 
ομάδα του Φιλίππου 

Βέροιας η οποία επικράτησε 
άνετα των Ίκαρων Τρικάλων 
με σκορ 78-65 για την 21 
αγωνιστική της Γ’ Εθνικής 
κατηγορίας ανδρών (3ος όμι-
λος).

Ηομάδα τουΔημήτρηΓκίμααπο την
αρχή τουπαιχνιδιού επέβαλε τον ρυθμό
της.Πήρεπροβάδισμαστο 2’ με 5-0 με
τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν
γρήγορα στο 3’ σε 7-7. Η ομάδα όμως
τουΦιλίππου κατάφερεστο 10’ νααπο-
κτήσειμιαδιαφορά8πόντων(30-22)την
οποίαστηνσυνέχεια τουπαιχνιδιούσυ-
νεχώςτηναύξανε.Στο28’οιγηπεδούχοι
εξασφάλισανμιαδιαφορά18πόντων(61-
43).Οιπαίκτες τουΜητσιάδη επιχειρού-
σανσουταποτηνπεριφέρειαγιανακρα-
τήσουν επαφήστοσκορ χωρίς όμωςα-
ποτέλεσμα.Στο37’καιμετάαποπίεσησε
όλο το γήπεδο κατάφεραν να μειώσουν
σε76-65χωρίςόμωςνακαταφέρουνκάτι
καλύτεροσταεναπομείνανταλεπτά.

Διαιτητες:ΤσούληςκαιΜαλτέσιος
Δεκάλεπτα:30-22,48-34,63-45,78-65
ΦίλιπποςΒέροιας(Γκίμας–Μπλατσιώ-

της):Βάλλιος,Τσιακλαγκάνος22(3),Μαρ-
κόπουλος 5(1), Καβαργύρης 4, Κόθρας
20(2),Παραπούρας7(1),Κάνταρκος20

Ίκαροι Τρικάλων:(Μητσιάδης)Φού-
νταςΦ. 9(1), Στάνκοβιτς 5(1),Αργύρης
Ν 13(9),Μέξης 8, Χατζής 2, Ντούρβας
7(1),Μπαρμπαρούσης 2,ΑργύρηςΣ. 6,
ΦούνταςΓ13(1)

ΔημήτρηςΓκίμας.»Είμαστεκοντά
στηνάνοδο»

Μετά τοναγώνα της21ηαγωνιστικής

τουπρωταθλήματος της Γ’ Εθνική κατη-
γορίας ανάμεσα στονΦίλιπποΒέροιας
καιτουΊκαρουςΤρικάλωνοιδυοπροπο-
νητέςΔημήτρηςΓκίμαςκαιΔημήτρηςΜη-
τσιάδηςέκαναντιςακόλουθεςδηλώσεις:

ΔημήτρηςΜητσιάδης :«Θέλωναδώ-
σωσυγχαρητήριαστηνομάδατουΦιλίπ-
πουΒέροιας.Πιστεύωαπόσήμερα είναι
πρωταθλήτρια.Είχε την καλύτερηομάδα
καιτοαπέδειξε.Είναιδίκαιαπρώτη.Όσο
αφορά τηδικήμαςομάδα.Ξέρουμεαπό
την αρχή πόσο δύσκολο είναι το πρό-
γραμμα μας και θα συνεχίσουμε και θα
παλέψουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
Γνωρίζουμεεπίσηςταπαιχνίδιαταοποία
έρχονται και θαπάρουμε ότι θα δουλέ-
ψουμε.Καιπιστέψτε με θα δουλέψουμε
αρκετά.»

Δημήτρης Γκίμας : «Να ευχαριστήσω
τον κόουτς για τα καλά του λόγια.Εμείς
δεν πανηγυρίζουμε ακόμη. Είμαστε βέ-
βαιαπολύκοντάστηνάνοδο.Στοσημερι-
νόπαιχνίδι δεν είχαμεστηνδιάθεσημας
τους τραυματίες Σουτζόπουλο καιΜόρα
δίνονταςέτσιτηνευκαιρίασεάλλουςπαί-
κτες να παίξουν περισσότερο. Ξέραμε
οτι θα αντιμετωπίσουμε μιαποιοτική και
δυνατήομάδα.Άλλωστε ταΤρίκαλα είναι
ομάδα με ιστορία στο μπάσκετ.Πήραμε
τηννίκηπροχωράμεμεσυγκέντρωσηστο
στόχομας.Ευχαριστούμετονκόσμοπου
και σήμερα ήταν δίπλα μας και εύχομαι
σε όλουΚΑΛΟΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗΑΝΑ-
ΣΤΑΣΗ»

ΜπάσκετΓ’εθνική

Το «πάλεψε» ο ΑΟΚ έχασε 67-65 
στον Ζέφυρο

Μπάσκετ Γ’ Εθνικής

Φίλιππος-ΊκαροιΤρικάλων
78-65

Δηλώσεις προπονητών

Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια 
του πρωταθλήματος στον 2ο όμιλο της 
Α2 ανδρών, με τα παιχνίδια της 18ης 

αγωνιστικής. Οι πρώτες θέσεις είχαν κριθεί 
από την προηγούμενη αγωνιστική με Φαίακα 
να κατακτά την πρώτη θέση, Πυλαία τη δεύ-
τερη ενω Ζαφειράκης και ΓΑΣ Κιλκίς είχαν 
εξασφαλίσει την 3η και 4η θέση αντίστοιχα.

Το μόνο ενδιαφέρον είχε μείνει για το ποιος από τους
ΜακεδονικόήΑλέξανδροΑξιούπολης θαακολουθούσε τους
ΚύκλωπεςστηΒεθνική.Τελικάαυτόςπουχαμογέλασεήταν
οΜακεδονικόςπουανκαιέχασεαπότοΚιλκίςμε25-30την
ίδιαώραοΑλέξανδροςΑξιούποληςέχανεαπότονΖαφειράκη
μεσκορ21-34.

Σταμπαράζπουθα ξεκινήσουνσε εναμήνα, οΦαίακας
καιΠυλαίαθααντιμετωπίσουνμε

πλεονέκτημα έδραςΚιλκίς και Ζαφειράκη αντίστοιχα με
τουςνικητέςτωνδυοζευγαριώνναπαλέυουνγιατοπολυπό-
θητοεισιτήριοστηνHandballPremier

ΑλέξανδροςΑξιούπολης-
ΖαφειράκηςΝάουσας21-34

ΚαλύτεροςοΖαφειράκης
κέρδισεστηνΑξιούπολητον
Αλέξανδρομε21-34καιτερ-
μάτισεστην3ηθέση.

Τα5λεπτάτουαγώνα
2-3,3-6,4-7,6-10,7-13,

9-16 ημίχρονο, 13-20, 14-
22,15-26,17-28,19-31,21-
34τελικό

Ζαφειράκης Νάουσας
( Γιούπης- Πρωτογέρης)
Βλάχος  8, Πίτος, Θεοδω-
ρόπουλος8,Διδασκάλου2,
Ρότζιος 3, Αβρανιτίδης 3,

Τζουβάρας,ΚαραμπέλκοςΑρ, 2Δεληχρήστος Θ. 2,Μπου-
μπουλέντρας,ΚαραμπέλκοςΑλ,Τσιγαρίδας6,Τσαγκεράς.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Α2Ανδρών(18ηαγωνιστική)
ΑρίωνΠτολεμαΐδας-ΑΕΣΧΠυλαίας...................... 21-25
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΠρωτέαςΆρτας...................... 25-17
ΑλέξανδροςΑξιούπολης-Ζαφειράκη-ςΝάουσας.. 21-34
Μακεδονικός-ΓΑΣΚιλκίς....................................... 25-30

Ητελικήβαθμολογίασε19αγώνες
1Φαίακας................................................................... 31
2Πυλαία..................................................................... 31
3Ζαφειράκης.............................................................. 28
4Κιλκίς....................................................................... 21
5Αρχέλαος................................................................. 19
6ΑρίωνΠτολεμαΐδας.................................................. 16
7Πρωτέας...................................................................11
8Μακεδονικός............................................................ 10
9ΑλέξανδροςΑξιούπολης............................................ 8
10Κύκλωπες................................................................ 3

Α2 χαντ μπολ Ανδρών
Εύκοληνίκηκαι3ηθέση

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

Απρίλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό2-4-2018 μέχρι8-4-2018 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών: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

Με ανάρτησή του στον 
προσωπικό του λογαρια-
σμό στο facebook ο γενι-

κός γραμματέας του Υπουργείου 
Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης 
αναφέρει τα εξής: «Τα S.M. «ΚΑΡΥ-
ΠΙΔΗΣ» για μια ακόμη φορά εξα-
πατούν τους 1500 εργαζόμενους 
τους που παραμένουν απλήρωτοι 
και ανασφάλιστοι για 18 μήνες. Με 
εξώδικη, δήλωση της η εταιρεία, 
με καλεί να παρέμβω σε τραπεζικό 
ίδρυμα - προφανώς παρανόμως 
όπως έχει συνηθίσει η ίδια- για 
να αποδεσμευτούν κατασχεμένα 
χρήματα της εταιρείας και να πλη-
ρωθούν οι απλήρωτοι εργαζόμενοι. 
Δηλαδή έχουν το θράσος – οι κατα-
χρεωμένοι - να «πετούν το μπαλάκι 

αλλού». Σε αυτή τη 
πρόκληση θα απα-
ντήσω νομικά.

Όμωςπέρααπότοθράσος,
αυτή ηπράξηαποδεικνύει την
απόλυτη αναλγησία της ιδιο-
κτησίαςτηςεταιρείας,γιατίενώ
συνεχίζει τις «επιχειρηματικές»
της δραστηριότητες, περιμένει
χρήματαάλλων για να «απαλ-
λάξει» από την δυστυχία τους
τους απλήρωτους εργαζόμε-
νους.

Αντί λοιπόν να προχωρά
σεθεατρικές κινήσεις εξαπάτη-
σης,αςαποκαλύψειπωςαφούδενέχειχρήματα,
χρηματοδοτεί με αρκετά εκατομμύρια ιστορική
ποδοσφαιρική ομάδα τηςΘεσσαλονίκης.Που τα
βρίσκει;Πως καταφέρνει να ιδρύει νέες εταιρείες;
Αςπει πόσα χρωστάει στοΑσφαλιστικό Σύστη-
μα.Διότιαπό τις εκθέσεις τωναρμοδίωνφορέων
φαίνεται να χρωστά37.325.702,56€στονΕΦΚΑ.
Λόγω αυτών των εκκρεμοτήτων έχει λήξει η ό-

ποιαπροστασία τουαπό τη λήψηαναγκαστικών
μέτρων, και έχει σε βάρος τουσωρεία καταδικα-
στικών αποφάσεων από μηνύσεις εργαζομένων
στους οποίους χρωστά, ενώ εκκρεμούν χωρίς
διαχείριση από την δικαιοσύνη 170 (περίπου)
μηνύσειςγιαοφειλέςμισθώνκαιδώρωνΧριστου-
γέννων,Πάσχα κλπ.Κατά τα άλλα συνεχίζει να
διακινεί χρήμα, να κυκλοφορεί ελεύθερος και να
εξαπατά.Συγχαρητήρια»

Γ.ΓραμματέαςΥπουργείουΕργασίας:
«Νέαπροσπάθειαεξαπάτησηςαπότηνεταιρεία

Καρυπίδης»

Φαρμακεία
Μ. Τρίτη 3-4-2018

13:30-17:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑ-
ΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής 69)
23310-24534

21:00-01:00+διαν.ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Δημοσιεύθηκε η αριθ. 2431/21-03-2018Από-
φαση 1ηΤροποποίηση της αριθ. 13849/14-12-
2017Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα
ΑγροτικήςΑνάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,
στοΥπομέτρο4.1:«Στήριξηγιαεπενδύσειςσεγε-
ωργικέςεκμεταλλεύσεις», (ΣΧΕΔΙΑΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
τωνγ.εκ/σεων)(ΦΕΚ4543Β΄).»

Με τηνανωτέρωαπόφαση τροποποιούνται οι

καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
στήριξης (1ουσταδίου, 2ουσταδίου καιφυσικού
φακέλου)ωςακολούθως:

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του
πρώτουσταδίουορίζεταιη02/05/2018

Ωςκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτουδευ-
τέρουσταδίουορίζεταιη05/06/2018

Ωςκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτουφυ-
σικού φακέλου της αίτησης στήριξης ορίζεται η

20/06/2018
Ως τελευταία ημερομηνία για την υποβολήαι-

τημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγη-
σηβεβαιώσεων κ.λπ.στην ΔΑΟΚκαθορίζεται η
18/05/2018. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
Δι/νσηΑγροτικήςΟικονομίας&Κτηνιατρικής της
ΠεριφερειακήςΕνότηταςΗμαθίαςκαιστατηλέφω-
να2331350183,2331350142.

Π.Ε Ημαθίας: Υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «στήριξη
για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις-σχέδια βελτίωσης



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ. στην οδό Κεντρικής
της Βέροιας, δίπλα στο
Επιμελητήριο, μεπατάρι
30 τ.μ., αυτόνομη θέρ-
μανσηκαιθέσηπάρκιγκ.
Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπε-

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

ΣΤΟΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ
12στρέμματαμεμονοκα-
τοικία ημιτελή.Τιμή εξαι-
ρετική50.000ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

15Μ. ΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δο από 400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναήόλαμαζί,στη
Ραχιά, στο κέντρο του χω-
ριού,πίσωαπό το σχολείο.
Τηλ.: 23310 20051 & 6942

779696κ.Αγγελική.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10

στρέμματαμεδέντρα(ροδακι-
νιές)στον5οχρόνο,στηνπε-
ριοχή τηςΜέσης, 500 μέτρα
απότοχωριό.Τηλ.επικοινω-

νίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα60 τ.μ. ΣΚΔWC,
στην οδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλαστοΚηροπλα-
στείο)2οςόροφος,μεκε-
ντρικήθέρμανσημεωρο-
μετρητή,πλήρωςανακαι-
νισμένο.Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ. ΓεώργιοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέρι-
σμα100τ.μ.,1οςόρ.,κε-
ντρική θέρμανση, ηλιακό,
β) κατάστημα ισόγειο100
τ.μ., μεγάλα μπαλκόνια
καιπροαύλιο.Τηλ.:23310
71554&6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μαγαζ ί
στηνοδόΣταδίου67τ.μ.
μεέξτραεξωτερικόχώρο
σε τιμή μεγάλης ευκαι-
ρίας 30.000 ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ
ζητάπωλητήήπωλήτρια
μεδίπλωμαοδήγησηςγια
μόνιμηαπασχόλησηστον
ΝομόΗμαθίας και στους
όμορουςΝομούς.Βιογρα-
φικά: info@staboulis.com.
Τηλ.2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
μεδίπλωμαοδήγησηςκα-
τηγορίαςΒ΄σεκατάστημα
ενοικιάσεωςαυτοκινήτων
στηΖάκυνθογιατησεζόν
1Μαΐουέως31Οκτωβρί-
ου. Τηλ.: 6945 704344.
ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμετα-
φορώνΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
με εμπειρίασεμεταφορι-
κή-κούριεργιατοΝ.Ημαθί-
ας.Αποστολήβιογραφικών:
ouzounidisp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
τηφύλαξηκαιπεριποίηση
γερόντου με πρόβλημα
όρασης.Τηλ.: 25176 και
6998027956.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται κύριος
άνω των30 ετών,σοβα-

ρός, με ευχέρεια λόγου &
άνεση στις δημόσιες σχέ-
σεις νααναλάβει εταιρίαστο
Νομό Ημαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικός αυτοκινή-
τωνγιασυνεργείοστηΒέ-
ροια.Πληρ. τηλ.: 23310
71553&6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθός
μάγειρα κα άτομα για

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο,αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα,μεατομικήθέρμανση,πλήρωςεπιπλωμένη
και εξοπλισμενημε ολες τις ηλεκτρικέςσυσκευές,
μεaircondicionκαιαποθηκευτικούςχώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλεπικοινωνίας6974030013. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-

κόπεδο 510 τ.μ.,
στοΔιαβατό.Τιμή
συζητήσιμη χω-
ρίς μεσίτες. Τηλ.:
6980357675.
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τηνκουζινασεγνωστήταβέρ-
να στη Βέροια. Τηλ.: 23310

70846μετάτις10.00π.μ.
ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  προσφέρει ερ-

γασία καθαρισμού σπιτιών
καθώςφροντίδα μικρώνπαι-
διών και ηλικιωμένων. Τηλ.:
6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣμεγνώσεις
καικηπουρικήςζητάανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-

νογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, γιαφύλαξηηλικιωμέ-
νων και καθαρισμό σπιτιών.
Τηλέφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σε σπίτι και γραφεία. Τηλ. ε-
πικοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντ ίδα ηλ ικ ιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκιΒΕΒΕ

σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
καιυφασματάκιαπροστατευτικά,

σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-
καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:6977
430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χω-

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

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια
από50ετώνέως70γιασοβα-
ρήσχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
A/C,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη
γκαρσονιέρα35τ.μ.,καθ.κατασκευή2004,1
οςόροφος ,έχειαλουμινίουκουφώματα με
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.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:24698ΠΑΠΑΚΙΑ ενοικιάζεται κο-
μπλέανακαινισμένη,επιπλωμένηκαιμεόλες
τιςηλεκτρικέςσυσκευέςεξοπλισμένη ισόγεια
γκαρσονιέρα58τ.μ.,καθ.σαλονοκουζίναμε
1,5υ/δ,σεκαλήκατάσταση ,μεενεργειακή
κατηγορίαΖ , έχειατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμηδένκοινόχρηστα , ενοίκιο190€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο ,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργεί άψογα , διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό ενοίκιο
στα220€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά

μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη , τέντεςκαιείναιχωρίςα-
νελκυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.ευ-
ρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός ,χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:300€.

Κωδ: 115685ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζε-
ταισπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
105 τ.μ. 2οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης
,Διαμπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους
,αποτελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλο-
κουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1999καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευ-
πέρυθρες,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
Θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναι
μεδιπλάτζάμια,-Τιμή:260€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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
σε τιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύο ντουλάπες και μεηλεκτρι-
κέςσυσκευές , ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή

330€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 -ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.
σε1οόροφο,άψογασυντηρημένη,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά.Αποτελείταιαπό3μεγάλα
Υπνοδωμάτιαμε εντοιχιζόμενεςντουλάπες,
μιαωραιότατησαλοκουζίναμε τζάκικαι ένα
μπάνιο .Είναι κομπλέ επιπλωμένομαζίμε
ηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρη-
στηαυλή,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικής
επιφάνειας23τ.μ.Ισόγειαμεεξαιρετικάκαλή
πρόσβαση.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Ενοί-
κιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ: 23795 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1990και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έ-
πιπλα,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου -Τιμή:
250€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώμα-
ταΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθω-
μα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-

σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ:24003 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας56 τ.μ.σεπολύκαλόσημείογια
άπειρεςεπαγγελματικέςχρήσεις.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρομεWCαλλάκαιυπό-
γειο.Τομίσθωματουπολύχαμηλόστα250€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24007 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
και επιπλέον45 τ.μ.πατάρικαι102 τ.μ.υ-
πόγειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310
€.ΑποκλειστικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14333-ΣτόΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας112τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείται από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1977
και διαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα και αποθήκη -Τιμή:
50.000€.

Κωδ: 14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικής επιφάνειας119 τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα
καιδύοΜπάνια .Είναι κατασκευασμένο το
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρε-
λαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστή-
ριοκλειστόκαιμεγάλο,κήποκοινόχρηστοκαι
Τζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ ,
είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβερά-
ντες-Τιμή:πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται σήμερα2 με-

ζονέτες των150τ.μ.ηκάθεμιαμεεσωτερι-
κήσκάλα,οιοποίεςβρίσκονταισεοικόπεδο
744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, διαθέτουν
εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα, μεπολύ
ωραίοκήπο,οιχώροι τουςλειτουργικοί,σε
αμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σεπολύκαλή
τιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίμόνο70.000€,

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ13851ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωΜα-

κροχώριπωλείται καινούργιος επαγγελματι-
κόςχώροςδύοορόφωνκατάλληλοςγιαωδείο
καιόχιμόνοσυνολικά167τ.μ.,σεοικόπεδο
1.054τ.μ.κατασκευή2005,6χώροι,σεδύο
επίπεδακαισευπεράριστηκατάσταση,πράγ-
ματιπρόκειται για ένααριστούργημακατα-
σκευής,αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
άριστηςαρχιτεκτονικήςσχεδίασηςκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου, έχεικλιματιστικά
καιθωρακισμένηπόρτα,αφοράαπαιτητικούς
αγοραστέςκαιπρόκειται για ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
προσφέρεται σε τιμή μοναδικής ευκαιρίας
μόνο65.000€,

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,
ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο40000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-

γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή,
υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

Κωδ.13857Πωλείταιαγροτεμάχιοστο
ΚαλοχώριΗμαθίας,μιαενιαίαπλάκα30στρ.
μενερό,τιμή88.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
25.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνο-
δόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8 ,άρτιοκαιοικοδομίσημο
,μοναδικήευκαιρία , τιμή70.000€.Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820

τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο
, εξαιρετικόγια επένδυσηκαι γιαανέγερση
μονοκατοικίας ,η τιμήτουεξαιρετικάσυμφέ-
ρουσα,μόνο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,άποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμή ευκαιρίας
μόνο130.000€όλο.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεπλήρηλειτουργίακαι
σεσημείοεξαιρετικό,γιαλόγουςαναχώρησης
απότηΒέροια,κομπλέωςέχεικομπλέτιμή
35.000€μόνοκαιμεπολύλογικόμίσθωμα
στα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθα
συζητηθούν.

Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-
χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές.Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ, Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€όλα.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής ε-
πιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.
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Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστηνπεριο-

χήτηςΗμαθίαςενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπαρακά-
τωθέσεωνεργασίας

1)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγόςΜηχανικόςεγκατα-
στάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικόςεγκαταστάσεων4ηςειδικότητας-
Θερμαστής

3)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ή ΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγος
Α΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόπαραγωγική εταιρία τηςΒέροιας ζητείται εργατοτεχνί-

της,οδηγόςμε επαγγελματικόδίπλωμα (Π.Ε.Ι.) καιυπάλληλος
γραφείουμεγνώσειςμάρκετινγκ.Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974
814606και6974312313.

HΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε. –ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΕΣΖΗΤA:

-ΤεχνολόγοΓεωπόνο
-ΗλεκτρολόγοΠαραγωγήςμεεμπειρίασεΒιομηχα-

νικούςαυτοματισμούς(Ηπροϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί)
ΒιογραφικάγίνονταιδεκάστοΕ-mail:

a.barakou@aspis.gr

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25
ετών,σοβαρόςμε ευχέρεια λόγουκαιάνεσηστιςδημό-
σιεςσχέσεις,νααναλάβειτοτμήμαπωλήσεων.Ηεταιρία
προσφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:
6947021868.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ35τ.μ.πολύκαλό370ευρώ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ100τ.μ.επίτηςΒερμίου1800ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ40τ.μ.καλό380ευρώ
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.πλατεία400ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ150τ.μ.μευπόγειο60τ.μ.400ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ25τ.μ.καλό8000ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΣΩΣ38 τ.μ.ανακαινισμένο,θωρακισμένη,
βλέπειμπροστά16500ευρώ
ΕΛΙΑ30τ.μ.στηνπλατεία4ος11000ευρώ
ΕΛΙΑ75τ.μ.ισόγειοκόπλαμπαράθυρα12000ευρώ
ΡΟΛΟΪ55τ.μ.κόπλαμ13000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 75 τ.μ. καινούργιο 2Δ,πάρκιγκ, αποθήκη
58000ευρώ
ΡΟΛΟΪ68τ.μ.καλό18000ευρώ
ΡΟΛΟΪ100τ.μ.4οςατομικήθέρμανση29000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ75τ.μ.ανακαινισμένοπάρκιγκατομικήθέρμαν-
ση37000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.18ετών2δωμάτια48000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.18ετώνθέα67000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.2ος28000ευρώ
ΚΝΕΤΡΟ100 τ.μ. τζάκι,ανακαινισμένο,θέα,αποθήκη,
καλό48000ευρώ
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ110τ.μ.ανακαινισμένο,2γκαράζ,62000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 130 τ.μ. καινούργιο, 3 δωμάτια, πάρκιγκ
118000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ150 τ.μ. καινούργιο,ατομικήθέρμανση,γκα-
ράζ95000ευρώ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ160τ.μ.σε2επίπεδα,10ετών,145000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ140τ.μ.θέαατομικήθέρμανσηπολύκαλό,
20ετών,95000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ130τ.μ.10ετών,3δωμάτια,95000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρωμενα
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C
280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

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

Τηλ.: 6979 159954.

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος, με έδρα
το9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχα-
νικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαιένανπωλητήγιαμόνιμη
απασχόληση.ΕπιθυμητήηγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιη
γνώσηΗ/Υ.Βιογραφικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-
mail:info@matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ZHTEITAIαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα:
•Ηλικίααπό22έως50
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαιεκπλήρωσηστρατιωτικήςθητεί-

ας.Παρακαλώεπικοινωνήστεστοτηλ.2331074041υπ.ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιανα εργαστείωςγραμματει-
ακήυποστήριξησεγραφείογιαπρωινήήαπογευματινήαπασχό-
ληση.

Απαραίτηταπροσόντα
•Έως30ετών.
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Άριστη γνώσηΗ/ΥMicrosoftWord, Internet, email,Αγγλικά

επιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατετοβιογραφικόσαςμεφωτογραφίαγια

συνέντευξηergasiaxm@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ήβοηθόςΦαρμακείου ή υπάλλη-
λοςφαρμακείουμε εργασιακή εμπειρίασε ιδιωτικόφαρμακείο
για πλήρη απαασχόληση στηνπόλη τηςΝάουσας.Αποστο-
λή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
vasilikhstavrou@gmail.com.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

Βρέθηκε εγκαταλειμμένος μαζί με το
αδερφάκι του σε άσχημη κατάσταση και
σώθηκεχάρηστιςεπίμονεςπροσπάθειες
φιλόζωης.Το αδερφάκι του υιοθετήθηκε
και ο μικρούληςψάχνει παρηγοριά στο
νέοτουπαντοτινόσπίτι.

Θα δοθεί με πλήρως ενημερωμένο
κτηνιατρικόβιβλιάριο καιπολύ ευγνωμο-
σύνη για την ολοκλήρωση τηςπροσπά-
θειαςσωτηρίαςτου.Tηλ.6943671469

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντων«ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙΣΑΓΩΓΙ-

ΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας ενδιαφέρεται για
τηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

α)ΜόνιμηθέσηΓεωπόνουΠ.Ε.ήΤ.Ε.Ι.
β)Χειριστήκλαρκγιατηθερινήπερίοδο.
Υποβολήδικαιολογητικών:athinasmpc@gmail.comήστοfax

2331051094.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμε
ρόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ημαθίας, θα πραγματοποιηθούν 
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στην Εγνατία Οδό, λόγω ειδικής μεταφο-
ράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων 
από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το 
ορυχείο της Δ.Ε.Η. στην Πτολεμαΐδα.

Ειδικότερα, από χθες  2, σήμερα 3 
και αύριο 4 Απριλίου 2018, κατά την κί-
νηση των υπερμεγεθών φορτηγών που 
εκτελούν τη μεταφορά των φορτίων, Θα 
διακοπεί από το πρωί η κυκλοφορία ό-
λων των οχημάτων από τον Ανισόπεδο 
Κόμβο Βέροιας (253ο χιλιόμετρο) έως 
και τον Ανισόπεδο Κόμβο Πολυμύλου 
(227ο χιλιόμετρο) της Εγνατίας Οδού, 

στην κατεύθυνση προς Κοζάνη.
Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων, η κίνηση των επιβατικών 
οχημάτων θα διεξάγεται από την Παλαιά 
Εθνική Οδό, στο οδικό τμήμα Βέροια 
- Πολύμυλος, ενώ τα οχήματα μικτού 
βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπο-
νται μέσω της Επαρχιακής Οδού Βέροι-
ας - Σ.Σ. Νάουσας.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συ-
μπεριφορά των οδηγών και η τήρηση 
των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι 
βασικές προϋποθέσεις τόσο για την α-
σφαλή μετακίνηση, όσο και για την απο-
φυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί παρακα-
λούνται:

   να ενημερώνο-
νται για την κατάσταση 
του οδικού δικτύου,

  να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί κατά την 
οδήγηση

 να ακολουθούν πι-
στά τις διατάξεις του 
Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας,

 να οδηγούν με χα-
μηλές ταχύτητες για 
να ελέγχουν καλύτερα 
το όχημά τους,

  σε κάθε περίπτω-
ση να συμμορφώνο-
νται με τις υποδείξεις 
των τροχονόμων.

Σαν αξιοθέατο «χάζευαν» οι διερχόμενοι νταλίκα με 
φορτωμένα αυτοκίνητα που από λάθος βρέθηκε εγκλω-
βισμένη στην Μ. Αλεξάνδρου, στο ύψος του εμπορικού 
Αντωνιάδη πριν από δύο ώρες περίπου. Συγκεκριμένα 
λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, αυτοκινητάμαξα με βουλ-
γάρικες πινακίδες με πλήρες φορτίο,  ενώ βρισκόταν στα 
«εβραίικα» από λάθος έ-
στριψε και ανέβηκε την Μ. 
Αλεξάνδρου, μέχρι το ση-
μείο που προαναφέραμε, 
όπου και φράκαρε. Κατα-
στηματάρχες, διερχόμενοι 
και ένας άντρας της δη-
μοτικής αστυνομίας προ-
σπάθησαν να βοηθήσουν, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Μετά από λίγο κατέφθα-
σαν άντρες της Τροχαίας, 
που με συντονισμένες ε-
νέργειες κατάφεραν να 
βοηθήσουν τον οδηγό της 
νταλίκας να απεγκλωβίσει 
το όχημά του και να τον ο-
δηγήσουν μέσω της οδού 
Βενιζέλου και Εληάς προς 
την έξοδο της πόλης.  Το 
είδαμε και αυτό στο κέ-
ντρο της Βέροιας!!!
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CMYK

Κυκλοφοριακό έμφραγμα 
στη Μ. Αλεξάνδρου από φορτωμένη 

νταλίκα που εγκλωβίστηκε 
στο κέντρο της Βέροιας

-Με τη βοήθεια της Τροχαίας έφτασε στην έξοδο της πόλης

Από χθες μέχρι αύριο στην Εγνατία οδό
 Πρωινές διακοπές 

κυκλοφορίας από τον κόμβο 
της Βέροιας έως τον  

Πολύμυλο λόγω μεταφοράς 
υπέρβαρων φορτίων
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