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Η ΕΒΖ
και ο μη σύμμαχος χρόνος

   Νέα διοίκηση και νέα πολιτική στην Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης. Αυτή τη φορά ο Όμιλος αντιμετωπίζεται 
ενιαία, χωρίς να υπάρχει στο κάδρο πώληση θυγατρικών 
της εταιρείας στη Σερβία, όπως πριν από λίγο καιρό, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα ρευστότητας 
και παλιών χρεών. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση δεν 
καταφέρνει να εξοφλήσει μέχρι τέλος της χρονιάς -όπως 
είχε δεσμευθεί- τους τευτλοπαραγωγούς, ενώ άρχισε 
κουβέντα για νέα μείωση των μισθών των εργαζομένων.
   Με όλα τα παραπάνω η εταιρεία σήμερα είναι ένα καζάνι 
που βράζει, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να έχουν 
το δάκτυλο στη σκανδάλη. Φυσικά όλοι αναμένουν την 
κατάθεση του σχεδίου διάσωσης από τη νέα διοίκηση, με 
τα περιθώρια να στενεύουν όλο και περισσότερο, αφού 
θαύματα δεν μπορούν να γίνουν σ’΄αυτό το οικονομικό 
περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν υπάρχει συνεχής κρατική 
παρέμβαση αναφορικά με τις πρακτικές που επιλέγονται 
(άλλαξαν τρεις διοικήσεις σε λιγότερο από τρία χρόνια).
   Ένα ακόμη στοίχημα για την κυβέρνηση της Αριστεράς 
είναι η ΕΒΖ, όπως νωρίτερα και η ΕΝΚΛΩ. Τίποτε δεν 
έχει τελειώσει για καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις, 
αλλά και τίποτε δεν πάει βάσει σχεδίου και υπολογισμών. 
Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο χρόνος δεν είναι καλός 
σύμμαχος. Χρειάζονται ταχύτητες, σταθερό περιβάλλον 
και σοβαρές κινήσεις προκειμένου να γίνει το βήμα 
εμπρός. Θα γίνει;
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Σύναξις των 70 Αποστόλων, Θεοκτίστου,

Ονουφρίου εν Χίω

Κρύο και χιονόνερο
για σήμερα

Γιαεπιδείνωσητουκαιρούστηνπεριοχήμαςκάνειλόγοη
ΕΜΥμεέκτακτοδελτίοτης.

Σήμερα στη Βέροια η ημέρα αναμένεται να ξεκινήσει με
χιονόνερο και νασυνεχίσει μεψιλόβροχο και μέγιστη θερμο-
κρασία10βαθμούς.

Συννεφιά αύριοΠαρασκευή ενώ τοΣάββατο όσοι βουτή-
ξουνγιατοΣταυρό,θατοκάνουνμεηλιοφάνειαμεναλλάχα-
μηλέςθερμοκρασίες,γύρωστους5-6βαθμούςκελσίου.

Πάντως,τολμηροίσίγουραθαυπάρξουνκαιφέτος…

TηνεβδομάδατωνΧριστουγέννωνοισυναλλα-
γέςμεκάρτεςήτανκατά60%υψηλότερεςσεσχέ-
σημετηναμέσωςπροηγούμενηεβδομάδα.

Σε επίπεδα - ρεκόρ διαμορφώθηκε η χρήση
χρεωστικώνκαιπιστωτικώνκαρτώντιςημέρεςτων
εορτών,αποτυπώνονταςτημεγάληδιείσδυσητων
ηλεκτρονικώνσυναλλαγώνστηνκαθημερινότητα.

Σύμφωναμε την εφημερίδα «Καθημερινή», τα
στοιχείατραπεζώντηνεβδομάδατωνΧριστουγέν-
νων 18-24/12 δείχνουν ότι οι συναλλαγές μέσω
χρεωστικών καιπιστωτικώνήταν κατά 80%υψη-
λότερεςσεσχέσημε το αντίστοιχο διάστημα του
2016.

Από τα στοιχείαπροκύπτει ότι την εβδομάδα
τωνΧριστουγέννωνοισυναλλαγέςμεκάρτεςήταν
κατά 60%υψηλότερες σε σχέση με την αμέσως
προηγούμενηεβδομάδα(11-17/12).

Σημειώνεται ότι ο διπλασιασμός, σχεδόν, των
συναλλαγών τα φετινάΧριστούγεννα έρχεται σε
συνέχεια της μεγάλης αύξησης που είχε σημει-
ωθεί το 2016 λόγω της σε μεγάλο βαθμό βίαιης
προσαρμογής τωνπολιτών στοπεριβάλλον των
capitalcontrols.

Συνήθεις υπερβολές
Μπορεί κάποια αθηναϊκά μέσα να τον

έφεραν... τετ α τετ με τον Χάρο,ωστόσο
οΗλίαςΨινάκης ξεπέρασε μάλλονπολύ
εύκολα το τροχαίο που είχε προχθές το
απόγευμαστονδρόμοαπόΚουτσούφλιανη
προς Νάουσα, μετά από γλίστρημα του
αυτοκινήτου του σεπαγωμένοσημείο του
δρόμουκαι...προσγείωσησεδέντρο.Οιδη-
μοσιογραφικέςυπερβολέςπήρανκιέδωσαν
καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενωνωρών
τουπεριστατικού, με τονΗλίαΨινάκη να
έχει ξεπεράσει με το γνωστό του χιούμορ
το... ραντεβού με τον θάνατο και να έχει
κάνει, αμέσως μετά το ατύχημα, σε πολύ
ευχάριστο κλίμα την προγραμματισμένη
συνεργασία του με τον δήμαρχοΝάουσας
στηνΚουτσούφλιανη,αντίστοδημαρχείο.

Εμπορία και καλή 
διαχείριση

«Δεν κάναμε τίποτε παραπάνω παρά ε-
μπορία και καλή διαχείριση» απάντησεσεμνά
στον «Λαό»οπρόεδρος τουΑγροτικούΣυνε-
ταιρισμού ΕιρηνούποληςΓιάννης Παρίσης,
αναφορικάμε τιςπολύ καλές τιμές ροδάκινων
πουεκκαθάρισεφέτος.Οιτιμέςανακοινώθηκαν
πριν λίγες μέρες και προκάλεσαν συζητήσεις
σεόλοντοννομό!Οκ.Παρίσηςεκτίμησεότιη
διαφοράστηντιμήμετουςμεγαλύτερουςσυνε-
ταιρισμούςκαιτιςομάδεςπαραγωγώνυπάρχει
λόγωτουυψηλότερουκόστουςτους.

ΤαΧριστούγεννα
φεύγουν...

ηαποκριάέρχεται!
Τελειώνει η εορταστικήπερίοδος των

ΧριστουγέννωνκαιτηςΠρωτοχρονιάςκαι
ακολουθεί σε... χρόνο ρεκόρ η αποκριά!
Στις8ΦεβρουαρίουκιόλαςείναιηΤσικνο-
πέμπτη,μεδήμουςκαισυλλόγουςναβρί-
σκονται σεπυρετώδεις διεργασίες για να
προσφέρουν στους επισκέπτες και τους
δημότες τους στιγμές χαράς και διασκέ-
δασης,μετοπρόγραμμαεκδηλώσεωνκαι
τουςχορούςτους.Τορεπορτάζείναιακό-

μησενηπιακόστάδιο,ωστόσομιαασφαλήςπληροφορίαπουαλιεύσαμεαφοράτηνπαρουσίατουγνωστούδιασκεδαστή
ΤόνιΣφήνουστιςεκδηλώσειςτηςΤσικνοπέμπτηςστηΝάουσα.

Πίσωσταδιχτάκια
καιτιςπάνινεςσακούλες

γιαταψώνια
Σταδιχτάκιακαιστιςπάνινεςσακούλεςξαναγυρνάμε,μετάτοπερι-

βαλλοντικότέλοςτων4λεπτώντουευρώμετοοποίοχρεώνεταιηπλα-
στικήσακούλαστασούπερμάρκετκαισταμαγαζιάλιανικήςπώλησης.

Εμπρόςπροςταπίσωδηλαδήκαισκεφτόμαστεότιήτανμάλλονπιο
σοφοίκαιοικολόγοι,οιπαλαιοίπουέβγαινανστηναγοράμετησακούλα
τουςκαιτοβιντάζπλέονδίχτυγιαταψώνια…Βλέπουμεναξαναγίνεται
μόδα,εξανάγκης!

Μάλιστα σερφάροντας χθες στο διαδίκτυο είδαμε και εξαιρετικές
προτάσειςαπότσάντεςπλεγμένεςστοχέρι…

Μεπιστωτικέςκάρτεςέγιναν
ταψώνιατωνΧριστουγέννων
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Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου
Στη γέφυρα 

Τριποτάμου και στο 
Φράγμα του Αλιάκμονα 
οι τελετές κατάδυσης 
του Τιμίου Σταυρού

Δύο τελετές κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού θα γίνουν στη Βέροια την ημέρα των Θεοφα-
νείων, Σάββατο 6 Ιανουαρίου.

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων θα ιερουργήσει στον Ι. Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας, ανή-
μερα των Φώτων, και στη συνέχεια, η πομπή, θα κατευθυνθεί (στις 11.00 π.μ.) από τον Άγιο 
Αντώνιο στη γέφυρα του Τριποτάμου (πίσω από τη ΔΕΗ), για την τελετή της κατάδυσης του 
Σταυρού.

Στις 3.30 το μεσημέρι θα γίνει, επίσης, τελετή κατάδυσης στο Φράγμα του Αλιάκμονα.
Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, παραμονή των Θεοφανείων, θα τελεστεί στους Αγίους 

Αναργύρους Βέροιας, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός από τον Μητροπολίτη Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας.

 

Από χθες η εφαρμογή του μέτρου για οικολογικούς λόγους

Χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις 
δέχθηκαν οι καταναλωτές 
τη χρέωση της σακούλας

-Πρόεδρος Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Βέροιας: «Εμείς είμαστε απλά οι 
ενδιάμεσοι φορείς, και διευκρινίζουμε ότι δεν έχουμε κανένα όφελος»

Κάποιοι  καταναλωτές 
ήταν ενημερωμένοι και κά-
ποιοι ενημερώθηκαν χθες α-
πό τους ταμίες των σούπερ 
μάρκετ, κυρίως, ότι οι σα-
κούλες για τα ψώνια από την 
1η Ιανουαρίου, χρεώνονται 
4 λεπτά του ευρώ. Από την 
έρευνα που κάναμε, προκύ-
πτει το συμπέρασμα ότι οι 
καταναλωτές αποδέχτηκαν 
χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις 
τη νέα πραγματικότητα και οι 
περισσότεροι βρήκαν σωστό 
το μέτρο για οικολογικούς λό-
γους, παρά την… έκπληξη 
που τους περίμενε.

Από χθες, τα καταστήμα-
τα που υπόκεινται στο μέτρο 
πρέπει να έχουν αναρτημένη 
μία ταμπέλα δίπλα στα τα-
μεία τους με την οποία θα 
εξηγούν περί τίνος πρόκειται, ενώ κάθε τρίμηνο θα πρέπει να αποδίδουν στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων) το περιβαλλοντικό τέλος που εισπράττουν από την πώληση της σακούλας, το οποίο πρέπει να είναι εμφανές 
στις αποδείξεις και ορίζεται στα 3 λεπτά + ΦΠΑ 24%. Αυτό το περιβαλλοντικό τέλος θα αποδίδεται από την ΑΑΔΕ στον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και αποτελεί ευρωπαϊκή οδηγία.

Ποιες σακούλες θα χρεώνονται
Το μέτρο ισχύει για σακούλες μεταξύ 15-50 μικρών (μονάδα μέτρησης πάχους τοιχώματος) τις οποίες χρησιμοποιούν 

ως επί το πλείστον τα σούπερ μάρκετ, τα κρεοπωλεία, οι φούρνοι κ.ά.
Οι πλαστικές σακούλες μεγαλύτερου πάχους 50-70- μικρών και οι επαναχρησιμοποιούμενες, χρεώνονται στα κατα-

στήματα λόγω εφαρμογής του μέτρου, αλλά, γι’ αυτές, δεν αποδίδεται τέλος. Δεν χρεώνονται, οι πολύ λεπτές πλαστικές 
σακούλες, κάτω των 15 μικρών, οι πολύ μεγάλες άνω των 70 μικρών και οι βιοδιασπώμενες.

Θ. Ζιώγας: «Οι επαγγελματίες δεν έχουμε κανένα όφελος»
«Οι επαγγελματίες δεν έχουμε κανένα όφελος» μας είπε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Βέροιας κ. Θωμάς Ζιώγας με αφορμή την εφαρμογή του μέτρου. «Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι τις σακούλες δεν 
τις πουλάμε… Απλά άρχισαν να φορολογούνται από το κράτος για οικολογικούς λόγους. Εμείς είμαστε οι ενδιάμεσοι 
φορείς. Δεν κερδίζουμε τίποτα…» διευκρίνισε στο «Λαό» ο κ. Ζιώγας.

Να σημειώσουμε τέλος ότι εξαιρούνται από το μέτρο, τα περίπτερα και οι λαϊκές αγορές.
Σοφία Γκαγκούση

Δεν αποκλείουν ακόμη και τη νομική οδό οι τευτλοπαραγωγοί της ΕΒΖ

Προθεσμία μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα 
για να πληρωθούν την καμπάνια του 2017

-Διοίκηση: Εντός των επόμενων ημερών δοθούν προκαταβολές – Καμία σκέψη για πώληση των θυγατρικών της Σερβίας
Μια τελευταία ευκαιρία μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα για να πληρωθούν για την παραγωγή των 

τεύτλων που παρέδωσαν στην ΕΒΖ για την καμπάνια ζάχαρης του 2017 δίνουν οι τευτλοπαραγω-
γοί της Κεντρικής Μακεδονίας, Ωστόσο, αν και πάλι δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους, τότε θα 
κάνουν συνέλευση και θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν, χωρίς να αποκλείουν 
ακόμη και τη νομική οδό.

Από την πλευρά της η διοίκηση της ΕΒΖ διαμηνύει πως εντός των επόμενων ημερών θα λά-
βουν μια προκαταβολή, πιθανώς το 50% από τα 10,2 εκατ. ευρώ που τους οφείλονται.

Όχι περικοπές πριν το ολοκληρωμένο σχέδιο
Την ίδια στιγμή, διοίκηση και εργαζόμενοι στην ΕΒΖ χαμήλωσαν τους τόνους για το θέμα που 

αιφνιδίως ανέκυψε με το ενδεχόμενο της περικοπής του μισθολογικού κόστους και έδωσαν νέο 
ραντεβού στο τέλος Ιανουαρίου, να ξανασυζητήσουν το ζήτημα, αυτή τη φορά στη βάση του νέου 
επιχειρησιακού πλάνου ανάπτυξης που ετοιμάζεται και αφορά συνολικά τον όμιλο της ΕΒΖ.

Τις σχετικές αναφορές έκαναν ο πρόεδρος της ΕΒΖ Παναγιώτης Αλεξάκης και ο διευθύνων σύμ-
βουλος Παναγιώτης Καραχάλιος, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν χθες το μεσημέρι με ερ-
γαζομένους και συνδικαλιστές της εταιρείας, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα απολύσε-
ων. Στη διάρκειά της συνάντησης έγινε σαφές ότι δεν υπάρχει σκέψη για πώληση των θυγατρικών 
της Σερβίας, αφού πλέον η ΕΒΖ αντιμετωπίζεται ως όμιλος.

«Επικράτησε το λογικό σενάριο. Δεν ήταν δυνατό να καλούνται οι εργαζόμενοι να δεχθούν μεί-
ωση των αποδοχών τους, τη στιγμή που δεν έχει παρουσιαστεί ένα σχέδιο από τη διοίκηση για το 
πού θέλει να οδηγήσει την επιχείρηση και με ποιον τρόπο», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην ΕΒΖ Χριστόδουλος Βαρκάκης, αμέσως μετά τη συνάντηση.
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ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ  
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
Σενάριο: ΜΟΥΝΡΟ ΛΙΦ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, Α-
ΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΟΝΑΚΗ

THE BACHELOR 2 Κάθε μέρα 19.15
Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Θα-

νάσης Βισκαδουράκης,  Νίκος Βουρλιώτης, 
Μελέτης Ηλίας, Βασιλική Τρουφάκου,  Τόνι Σφή-
νος, Δημήτρης Τζουμάκης,  Δημήτρης Πιατάς, 
Άννα Κουρή, Γιώργος Μαυρίδης, Λευτέρης Ζα-
μπετάκης και Νίνο Ξυπολιτάς.

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα & Κώστας Βαζάκος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος
Insidious - Παγιδευμένη Ψυχή: Το Τελευταίο 

Κλειδί
Κάθε μέρα : 19.15 και 21.30
Σκηνοθεσία: Adam Robitel
Σενάριο:  ΛΙ ΑΝΚΡΙΤΣ & ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΑΤΖ

Ηθοποιοί:  Lin Shaye, Angus Sampson, 
Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk 

Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer 
Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker and Marcus 
Henderson

Όλα τα Λεφτά του Κόσμου - All the Money in 
the World

(Ρίντλεϊ Σκοτ)
Κάθε μέρα  21.30
Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ
Ηθοποιοί: Μισέλ Ουίλιαμς, Κρίστοφερ Πλά-

μερ, Μαρκ Ουόλμπεργκ, Τσάρλι Πλάμερ, Τίμο-
θι ΧάτονΜισέλ Ουίλιαμς, Κρίστοφερ Πλάμερ, 
Μαρκ Ουόλμπεργκ, Τσάρλι Πλάμερ, Τίμοθι Χά-
τον 

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

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      28/12/17 - 3/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Απολογισμός των εορταστικών δράσεων 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Την Παρασκευή 22 
Δεκεμβρίου 2017 επισκέ-
φθηκαν το Σπίτι της Βερ-
γίνας μέλη από το Club 
Lost και οργάνωσαν μία 
αξέχαστη γιορτή με Πα-
ρασκευή χριστουγεννιάτι-
κων λιχουδιών, παιχνίδια, 
μουσική κλπ. Τους ευχα-
ριστούμε θερμά για την 
αγάπη και τη θετική αύρα 
που διέκρινε την παρου-
σία τους και μεταδόθηκε 
σε όλο το Σπίτι. Είναι οι 
καινούργιοι φίλοι των παι-
διών μας.

Την Τετάρτη, 27 Δε-
κεμβρίου 2017, επισκέφτηκε μετά από 
πρόσκληση, τα γραφεία της Ακαδημίας 
Ποδοσφαίρου της Βέροιας, ο Πρόεδρος 
της ΠγτΠ. Εκεί, σε μία σύντομη αλλά 
μεστή συνάντηση με τα παιδιά-μικρούς 
αθλητές, είχε την ευκαιρία να αναλύσει 
το έργο της Πρωτοβουλίας, ώστε να κα-
τανοήσουν τα μικρά παιδιά το βαθύτερο 
νόημα της πράξης αλληλεγγύης στην 
οποία επιδόθηκαν μετά από παρότρυν-
ση των διοικούντων και του προπονητή 
τους. Τα παιδιά ρώτησαν και έμαθαν 
πολλά για την αξία της προσφοράς στον συνάνθρωπο και ιδίως σε συνομήλικα παιδιά σε ανάγκη. 
Στο τέλος, παρέδωσαν μία μεγάλη ποσότητα  δικών τους παιχνιδιών και βιβλίων, που αποχωρί-
στηκαν, για χάρη των μικρών τους φίλων. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τόσο τα παιδιά (και τους 
γονείς τους) όσο και τους προπονητές-παιδαγωγούς, καθώς και τους διοικούντες της Ακαδημίας, 
ιδιαίτερα τον Σάκη Σίμπο και τον Κώστα Γιοβανόπουλο.

Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 δόθηκε στο Δημοτικό Θέατρο της Νάουσας η παράσταση 
της Εύας Ιεροπούλου «Ίκαρος Ποντίκαρος», ενός μιούζικαλ για μικρούς και μεγάλους  θεατές, σε 
συνδιοργάνωση του Δήμου Νάουσας-Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων της Εστίας Μουσών Νάουσας και του Ωδείου «Φίλιππος» Βέροιας. Στην παράσταση έπαιξαν, 
χόρεψαν και τραγούδησαν παιδιά από τη Βέροια, τη Νάουσα και τη Θεσσαλονίκη, με καταπληκτική 
επιτυχία, μπροστά μία κατάμεστη αίθουσα. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο έργο  της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της, τον Δήμο Νάουσας, την Εστία Μουσών, 
την Νίκη και τη Νεφέλη Μπραβάκη, την Εύα Ιεροπούλου και όλα τα παιδιά που έπαιξαν, τραγούδη-
σαν, χόρεψαν και μάγεψαν με το ταλέντο τους.

 Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 επισκέφθηκαν το Σπίτι της Βεργίνας οι παίκτες, οι προπο-
νητές και οι διοικούντες της ομάδας μπάσκετ του «Φιλίππου» Βεροίας, σε μία εκδήλωση αγάπης και 
συμπαράστασης προς το έργο μας, που έχει καθιερωθεί από το αδελφό Σωματείο.

Οι άνθρωποι του «Φιλίππου» πρόσφεραν  τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους στα παιδιά, αλλά 
και συμβολικά «γούρια» στις φροντίστριες-παιδαγωγούς. Οι αθλητές έπαιξαν με τα γνώριμά τους  
παιδιά, μέσα σε μία χαρμόσυνη και συγκινητική ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο 
του τμήματος Ηλία Λαζό, τους προπονητές Δημήτρη Γκίμα και Χρήστο Μπλατσιώτη και όλους τους 
αθλητές της ομάδας.

 Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017, πρόσκοποι προερχόμενοι από διάφορα σημεία της Μακε-
δονίας, που ανήκουν στην Εφορεία Προσκόπων Κ. Μακεδονίας, πραγματοποίησαν δράση συγκέ-
ντρωσης τροφίμων στη Βέροια, για τις ανάγκες των Σπιτιών της Πρωτοβουλίας. Ευχαριστούμε θερμά  
τον Περιφερειακό Έφορο Κεντρικής Μακεδονίας κύριο Ματθαίο Πιστοφίδη, τον Έφορο Κλάδου 
Ανιχνευτών κύριο Απόστολο Δεληγιάννη, τον Αρχηγό του 3ου Συστήματος Βεροίας κύριο Ευάγγελο 
Παπαχαραλάμπους και όλους τους Προσκόπους που συμμετείχαν με ενθουσιασμό στη δράση, που 
στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία.

Το Δ.Σ.

Πανηγύρισε την Τρίτη ο Άγιος  
Σεραφείμ 

Σαρώφ στο 
Χιονοδρομικό 
Κέντρο Σελίου

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου πανηγύρισε ο Ιερός 
Ναός Αγίου Σεραφείμ Σαρώφ στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο στο Σέλι Βεροί-
ας. 

Την πανηγυρική θεία 
Λειτουργία τέλεσε ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων, ο οποίος κήρυ-
ξε και το θείο Λόγο, ενώ 
στο τέλος τέλεσε το κα-
θιερωμένο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως των 
κεκοιμημένων μελών 
του Συλλόγου Ορειβα-
τών και Χιονοδρόμων 
Βεροίας.

Δυστυχώς,  λόγω 
παγετού στο δρόμο Βε-
ροίας – Σελίου, δεν κα-
τέστη δυνατόν να μετέ-
χουν της θείας Λειτουρ-
γίας, όπως κάθε χρόνο, 
τα στελέχη του νεανικού 
- πνευματικού έργου της 
Ιεράς Μητροπόλεως.



Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας
Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας 

ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ
Οι έμποροι μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του Συλλόγου 

για την κατάθεση δικαιολογητικών και συμπλήρωση σχετικής αίτησης, για τη θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας, για το 
έτος 2018.

Δεν απαιτείται η προσέλευση των άμεσα ασφαλισμένων και δεν θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες, γιατί η 
ανανέωση γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

Προσέλευση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που οι άμεσα ασφαλισμένοι, έχουν ενήλικα προστατευόμενα μέ-
λη.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
- Για παράταση 

περίθαλψης συζύ-
γου, το εκκαθαριστι-
κό Φορ. Έτους 2016 
(φωτοτυπία).

- Για παράταση 
περίθαλψης συζύ-
γου και παιδιών, το 
εκκαθαριστικό Φορ. 
Έτους 2016 (φωτο-
τυπία) και μόνο εάν 
το ή τα τέκνα είναι 24 
έως 26 και σπουδά-
ζουν, προσκομίζετε 
βεβαίωση σπουδών.

- Για παράταση 
περ ίθαλψης πα ι -
διών, μόνο εάν το ή 
τα τέκνα είναι 24 έως 
26 και σπουδάζουν, 
προσκομίζετε βεβαί-
ωση σπουδών.

Προσέλευση στα 
γραφεία του Συλλό-
γου από Δευτέρα έ-

www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  

«Η Μακεδονία είναι μια, 
και είναι ελληνική»

         Κ. Καραμανλής
Η φράση αυτή–ορόσημο και ο φορτισμένος συναι-

σθηματικά τρόπος που διατυπώθηκε από τον αείμνη-
στο Κωνσταντίνο Καραμανλή, δίνει όλο το νόημα της 
πατριωτικής άποψης περί του όρου Μακεδονία.

Καλούνται λοιπόν σήμερα οι 300 βουλευτές της 
Βουλής να σταθούν, με τη συμπεριφορά τους, στο 
ύψος αυτής της ιστορικής φράσης (βάζοντας πάνω 
απ’ όλα την εθνική αξιοπρέπεια) και να αποφασίσουν 
για την ονομασία που πρέπει να δοθεί στο κρατίδιο 
των Σκοπίων.

Μετά λοιπόν από ένα πολυετές «μπούλινγκ», εκ μέρους της Ελλάδος, εις βάρος 
του κρατιδίου αυτού -που σημειωτέον άρχισε επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου- φτά-
σαμε στο σημείο να υπάρχει τεράστιο αδιέξοδο γι’ αυτό το κρατίδιο, δηλαδή, να μην 
μπορεί να γίνει ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, ούτε και του ΝΑΤΟ, με ό,τι 
κακό συνεπάγεται αυτό, εάν δε λυθεί το θέμα της ονομασίας του, και αυτό επειδή η 
Ελλάδα προέβαλε βέτο.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι είναι «χρυσή» ευκαιρία για τη χώρα μας τη 
χρονική αυτή περίοδο, να λυθεί το θέμα και να επιβάλει η Ελλάδα τις απόψεις της, 
δηλαδή να δοθεί ονομασία που να μην περιέχει τον όρο Μακεδονία και μ’ αυτόν τον 
τρόπο να ναυαγήσει ουσιαστικά η προσπάθεια των «Σλαβομακεδόνων», να σφετε-
ριστούν την ιστορική κληρονομιά των Αρχαίων Μακεδόνων και να αλλοιώσουν την 
ιστορία μας. Και αυτό φυσικά δεν εννοώ να γίνει εκβιαστικά, αλλά θα γίνει επειδή 
απλά έχουν ωριμάσει οι συνθήκες. 

Ας θυμηθούμε εδώ τώρα αυτά που είπε ο Κίρο Γκλιγκόροφ στις 3 Ιουνίου του 
1993, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος των Σκοπίων από το 1991 έως και το 1999.

«Είμαστε Σλάβοι και ήρθαμε εδώ τον 6ο αιώνα μ.Χ.. Δεν έχουμε καμία συγγένεια 
με τον Μέγα Αλέξανδρο και του Αρχαίους Μακεδόνες».

Ο Κίρο Γκλιγκόροφ πίστευε στα σλαβικά χαρακτηριστικά του λαού του, και ότι η 
προσπάθεια αφαίρεσης της σλαβικής ταυτότητας ήταν προϊόν πολιτικής προπαγάν-
δας, γι’ αυτό θεωρήθηκε προδότης και έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, τον 
Σεπτέμβριο του 1995.

Τελευταία ακούγεται η θεωρία –και ίσως είναι αλήθεια- ότι οι Αμερικάνοι είναι αυτοί 
που θέλουν να λυθεί το ζήτημα της ονομασίας, με όνομα που να περιέχει τον όρο 
«Μακεδονία». Επειδή όμως δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας πρωθυπουργός που να 
ορθώσει ανάστημα στην Αμερική και να πει όχι, (μόνο ο «Γέρος της Δημοκρατίας» Γ. 
Παπανδρέου, το επιχείρησε το 1964, να πει όχι δηλαδή στον τότε πρόεδρο των Η.Π.Α. 
Λίντον Τζόνσον στα πλαίσια των συνομιλιών που είχε με αυτόν και τον πρωθυπουργό 
της Τουρκίας, Ισμέτ Ινονού, στην Ουάσιγκτον, για θέματα επίλυσης της τότε κυπριακής 
κρίσης, και είχε άσχημα ξεμπερδέματα και αυτός και η ελληνική δημοκρατία, ήταν δε, 
αυτό το «όχι» η απαρχή της κατρακύλας της ελληνικής δημοκρατίας, που κατέληξε σε 
χούντα τελικά), θα πρότεινα ως ιδανική λύση να προσφύγουμε σε δημοψήφισμα, για 
να εκφραστεί ο λαός όπως πρέπει και να μην μπορεί να αμφισβητηθεί η γνώμη του 
από κανέναν. Πρέπει όμως να γίνει αυτό το δημοψήφισμα υπό την προϋπόθεση ότι 
θα τεθεί ξεκάθαρο ερώτημα στον λαό, για να απαντηθεί, και αυτό για να αποφύγουμε 
τυχόν αλλοίωση του αποτελέσματος, όπως έγινε τον Ιούνιο του 2015.

Πιστεύω ότι, αν υποχωρήσουμε τελικά και σ’ αυτό το θέμα της ονομασίας των 
Σκοπίων, η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει αρνητικό πρόκριμα για το ζήτημα της Θρά-
κης αλλά και του Αιγαίου. Ήδη οι Τούρκοι διεκδικούν δέκα οκτώ νησιά της βραχο-
νησίδες, αμφισβητώντας ευθέως και ανερυθρίαστα τη Συνθήκη της Λωζάνης. Αλλά 
και στο θέμα της Θράκης παίζεται ύπουλο παιχνίδι. Εμείς είμαστε όμως αυτοί που 
φταίμε και όχι οι Τούρκοι, όταν επιτρέπουμε στον κάθε επίσημο αξιωματούχο Τούρκο 
που έρχεται στην Ελλάδα για επίσκεψη να «αλωνίζει» τη Θράκη με τη δικαιολογία 
ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα, με όλα τα συνεπακόλουθα. Δεν είδα όμως κάποιον 
Έλληνα αξιωματούχο να περιοδεύσει ποτέ στα εδάφη της νότιας Αλβανίας, όπου υ-
πάρχει Ελληνική μειονότητα που καταπιέζεται. Αυτό λέγεται ραγιαδισμός και άσκηση 
αποτυχημένης εξωτερικής πολιτικής. 

Η Μακεδονία είναι μία, και είναι Ελληνική, και οφείλουν όλοι, κυβέρνηση, αντιπο-
λίτευση, πολιτικά κόμματα και φορείς να στοιχηθούν πίσω από το νόημα αυτής της 
σοφής και πατριωτικής ρήσης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, χωρίς φτηνές δικαιο-
λογίες, για το καλό της χώρας, κατά την άποψή μου.

Γ.Ξ. ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Έξι τηλεοράσεις και οθόνη Η/Υ 
έκλεψαν από το 6ο Δημοτικό 

Σχολείο Αλεξάνδρειας
Ο Δ/ντής του Σχολεί-

ου κ. Στέφανος Τσιούνης 
ενημερώνει ότι προχθές 
στις 9:30΄πμ, ανέφερε η 
καθαρίστρια του σχολεί-
ου, ότι έγινε κλοπή από 
αγνώστους στο 6ο Δη-
μοτικό Σχολείο Αλεξάν-
δρειας. Ενημερώθηκε 
προσωπικά ο διοικητής 
του τμήματος ασφαλείας 
Αλεξάνδρειας, ο Δ/ντής 
ΠΕ Ημαθίας, ο Πρόεδρος 
της ΣΕΠΕ, ο αντιδήμαρ-
χος Παιδείας του δήμου 
Αλεξάνδρειας και οι εκ-
παιδευτικοί του σχολείου 
για το συμβάν. Στο χώρο 
του σχολείου προσήλθαν 
άμεσα αστυνομικοί της α-
σφάλειας και η σήμανση 
για καταγραφή και συλλο-
γή αποτυπωμάτων.

Από τον έλεγχο που έ-
γινε στις αίθουσες και σε 
αντιπαραβολή με το Βιβλίο Υλικού του σχολείου διαπιστώθηκε, ότι εκλάπησαν τα παρακάτω:

6 Smart τηλεοράσεις LG 32΄΄ (δωρεά από τα ΕΛ.ΠΕ. στις 10/02/2016) και 
μία οθόνη Η/Υ (αγορά από τη ΣΕ )
«Εκφράζοντας δίκαιη αγανάκτηση και μεγάλο θυμό για το ανωτέρω περιστατικό, αναλογιζόμαστε αν στη κατάντια που έχει 

φτάσει η κοινωνία μας - (να λεηλατούνται τα σχολεία μας) – αξίζει να γίνονται επαίτες οι Δ/ντές των σχολείων για δωρεές ή 
χορηγίες, που σκοπό έχουν να καλύψουν αδυναμίες και ανεπάρκειες του κράτους», αναφέρει   ο Δ/τής του σχολείου, ο οποίος 
κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων στην αστυνομία και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για την αποκατάσταση της εισόδου 
του σχολείου, με τη συνδρομή της ΣΕΠΕ Αλεξάνδρειας.



Ο Σεβασμιώτατος:
  Την Παρασκευή 5 Ια-

νουαρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βεροίας και θα τε-
λέσει τον Μέγα Αγιασμό.

  Την Παρασκευή 5 Ια-
νουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Μέγα 
Πανηγυρικό Εσπερινό των 
Θεοφανείων στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βεροίας 
όπου θα ομιλήσει ο Αρχιε-
ρατικός Επίτροπος Καμπα-
νίας Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμο-
ντζής. 

  Το Σάββατο 6 Ιανουαρί-
ου (Θεοφάνεια) το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα 
Αγιασμό.

Την ίδια ημέρα θα αγιάσει τα ύδατα: 
Στις 11:30 π.μ. Βέροια. 
Στις 12:30 μ.μ. Νάουσα (άλσος Αγίου Νικολάου)
Στις 1:00 μ.μ. στο κολυμβητήριο της Νάουσας
Στις 3:30 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος
Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην 

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

Ανακοίνωση
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους 
του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 
και 16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου Βέροιας
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προ-
κειμένου να υλοποιήσει το Πρόγραμ-
μα «Επέκταση και αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών κοινωνι-
κής φροντίδας από το Κέντρο Ημερή-
σιας Φροντίδας και στήριξης οικογέ-
νειας της Βέροιας», προκηρύσσει την 
πλήρωση των ακόλουθων θέσεων 
εργασίας:

Α. Ενός Διευθυντή για όλον τον 
Οργανισμό, πλήρους απασχόλησης,  
για διάστημα 22 μηνών με δυνατότη-
τα ανανέωσης της συνεργασίας για 
αόριστο χρόνο.

Β. Ενός (μίας) Παιδαγωγού, για το 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, πλή-
ρους απασχόλησης, για διάστημα 22 
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της 
συνεργασίας για αόριστο χρόνο.

Γ. Ενός (μίας) οδηγού, για το Κέ-
ντρο Ημερήσιας Φροντίδας, μερικής 
απασχόλησης, για διάστημα 10 μη-
νών, με δυνατότητα ανανέωσης της 
συνεργασίας για αόριστο χρόνο.

Ειδικότερα ζητούνται:
Α. Διευθυντής του Οργανισμού, 

ως διοικητικός υπεύθυνος όλων των 
Δομών του, ηλικίας 35-50 ετών, πλή-
ρους απασχόλησης,  για εργασία δι-
άρκειας 22 μηνών, με δυνατότητα α-
νανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστη-
μιακής Σχολής, σχετικής με το α-
ντικείμενο (Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων-Management ή Οικονομικών Επι-
στημών ή Πολυτεχνείου).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προ-
γραμμάτων Η/Υ.

4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον 

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του αν-

θρώπινου δυναμικού (προσωπικού 
και εθελοντών).

3.Ευχέρεια στην εκπόνηση, υλο-
ποίηση και αξιολόγηση προγραμμά-
των που σχετίζονται με τη λειτουργία 
των Δομών.

4.Δυνατότητα διαχείρισης προ-
γραμμάτων χρηματοδότησης.

5.Ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις.
6.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εί-

ναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συ-

στατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσό-

ντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
Β. Παιδαγωγός, για το Κέντρο Η-

μερήσιας Φροντίδας παιδιών σε α-
νάγκη και σε κίνδυνο, ηλικίας 30-50 
ετών, για εργασία διάρκειας 22 μη-
νών, με δυνατότητα ανανέωσης για 
αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης  

Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο 
(Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες, Σχολές Ψυχολογίας και  
Κοινωνικής Εργασίας).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προ-
γραμμάτων Η/Υ.

4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον 

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία 

στη φροντίδα παιδιών.

2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτι-
κότητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.

3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντι-
κείμενο της εργασίας.

4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Γνώσεις μαγειρικής και πρώτων 

βοηθειών.
6. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιό-

τητες σχετικά με τη δημιουργική απα-
σχόληση παιδιών.

7. Ικανότητα στον προγραμματι-
σμό και στον συντονισμό δραστηρι-
οτήτων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εί-
ναι:

1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συ-

στατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσό-

ντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους 

άνδρες.
Γ. Οδηγός, για το Κέντρο Ημερή-

σιας Φροντίδας, ηλικίας 30-50 ετών, 
για εργασία μερικής απασχόλησης 
διάρκειας 10 μηνών, με δυνατότητα 
ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης 
Σχολής.

2.Δίπλωμα οδήγησης.
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον 

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία 

στη μεταφορά παιδιών.
2. Προθυμία, πνεύμα συνεργασίας 

και ευγένεια.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντι-

κείμενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Επαγγελματικό δίπλωμα οδή-

γησης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εί-

ναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συ-

στατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσό-

ντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους 

άνδρες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙ-

ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα 
συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γρα-
φείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέ-
ροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την 
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2017.

• Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σι-
δηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, τηλ. 
2331029571 και 6944661092.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση
Καλούνται τα μέλη της Λέσχης σε τακτική γενική συνέ-

λευση την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11 π.μ. 
στα γραφεία της Λέσχης Ανοίξεως 90.

Θέματα:
Οικονομικός απολογισμός 2017
Εκλογή προέδρου γενικής συνελεύσεως και γραμματείας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την επό-

μενη Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στο ίδιο μέρος, την ίδια 
ώρα με ίδια θέματα.

Το Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γρα-
φείο στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 
και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο 
Δημοτικής Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάν-
νη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για 
οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαρια-
σμοί στην ALPHA BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο  
Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 

9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 

024

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 στις 

11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροιας η 
Κατίνα Μουστακίδου σε ηλικία 84 ετών.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία στο Ταγαροχώρι 
Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημέ-
νης μας μητέρας

ΠΟΛΙΝΑΣ

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα τέκνα
Οι λοιποί συγγενείς

 και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

νται, μπορούν 
να τα  προ-
σφέρουν για 
το Γηροκομείο 
Βέροιας στο υ-
πόγειο της  Δη-
μοτικής Αγο-
ράς  καθημερι-
νά από 11.00 
έως  13 .00 .    
Το Δ.Σ. Αδελ-
φάτου Γηροκο-
μείου Βέροιας    
Tηλ.επικ. 6980 
683443.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη



Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα α-
γρότες οι οποίοι πλήρωσαν κατά τη διάρκεια του 
2017 σημαντικού ύψους ποσά καταναλωτικών δα-
πανών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κληθούν 
να πληρώσουν άδικα επιπλέον φόρο εισοδήματος.

Οι δαπάνες τους αυτές είναι πολύ πιθανό να 
μη «μετρήσουν» τελικά για την κατοχύρωση του 
αφορολόγητου ορίου των 8.636 έως 9.545 ευρώ, με 
συνέπεια να εμφανιστούν ότι δεν έχουν καλύψει τα 
ποσά ηλεκτρονικών πληρωμών που απαιτούνται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να δικαιούνται 
ολόκληρο το ισχύον κατά περίπτωση αφορολόγητο 
όριο. Ετσι απειλούνται να χρεωθούν με φόρο 22% 
επί των ποσών που θα εμφανίζονται ότι άφησαν 
ακάλυπτα.

Η εμπλοκή με το αφορολόγητο όριο
Ορισμένα έξοδα που έχουν εξοφλήσει μισθωτοί, συνταξιούχοι 

και κατ’ επάγγελμα αγρότες μέσω e-banking κατά τη διάρκεια του 
2017 δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να συνυπολογιστούν στο σύ-
νολο των δαπανών που θα ληφθούν υπόψη για την κάλυψη των 
αφορολόγητων ορίων τους. 

Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, οφείλεται 
στο γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να ξε-
χωρίσουν αν μια μεταφορά ποσού σε λογαριασμό μέσω e-banking 
είναι δαπάνη που καλύπτει το αφορολόγητο ή αν πρόκειται απλώς 
για προσωπική συναλλαγή μεταξύ δύο φορολογουμένων. 

Η αδυναμία διάκρισης των ποσών που μεταφέρονται στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη δηλώσει 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τους επαγγελματικούς 
τους λογαριασμούς, δηλαδή τους τραπεζικούς λογαριασμούς που 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά για να υποδέχονται πληρωμές από 
τους πελάτες τους. 

Aπό τη στιγμή που όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν δηλώσει τους 
επαγγελματικούς τους λογαριασμούς θα καταστεί δυνατό στις 
τράπεζες να εντοπίζουν τις καταναλωτικές δαπάνες που πραγματο-
ποίησαν οι φορολογούμενοι μέσω e-banking και να τις συνυπολο-
γίζουν κι αυτές στο σύνολο των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη 

για την κατοχύρωση των αφορολόγητων 
ορίων.

Μέχρι όμως αυτό να συμβεί, όσοι φο-
ρολογούμενοι πραγματοποίησαν το 2017 
μέσω e-banking σημαντικού ύψους πλη-
ρωμές δαπανών, οι οποίες ανήκουν στις 
κατηγορίες που κατοχυρώνουν το αφορο-
λόγητο όριο, δεν θα είναι στο σύνολό τους 
καλυμμένοι. 

Μόνο όσοι έχουν προ-
νοήσει και έχουν αποθη-
κεύσει στους υπολογιστές 
τους τα αποδεικτικά των 
δαπανών τους αυτών, με 
συγκεκριμένη σαφή περι-
γραφή τους, θα έχουν εν-
δεχομένως τη δυνατότη-
τα να αποδείξουν ότι τις 
πραγματοποίησαν και θα 
μπορούν να τις επικαλε-

στούν κι αυτές κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήματος φορολογικού έτους 2017 ώστε να μη χάσουν το δικαίωμα 
κατοχύρωσης των συνολικών ποσών των αφορολόγητων ορίων 
που τους αναλογούν. 

Οι υπόλοιποι (οι μη προνοήσαντες) κινδυνεύουν να μείνουν 
εκτεθειμένοι και να μην καταφέρουν να αποδείξουν το ύψος των 
δαπανών που πραγματοποίησαν μέσω e-banking με συνέπεια να 
μην καταφέρουν να καλύψουν το σύνολο των απαιτούμενων πο-
σών για την κατοχύρωση των αφορολόγητων ορίων τους και τελικά 
να πληρώσουν επιπλέον φόρο 22% επί των ποσών που θα εμφα-
νίζονται ως «ακάλυπτα».
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Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί  
τον Δ/ντη και ιδιοκτήτη του 
κέντρου δια βίου μάθησης 
«Easy Education» κ.Νίκο 
Μουρτζίλα για την Χριστου-
γεννιάτικη εκδήλωση που 
διοργάνωσε, στηρίζοντας 
και αναδεικνύοντας το έργο 
του Ομίλου με το ποσό των 
630 Ευρώ.

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί:

1. Τις Κυρίες Γραμματικοπούλου Πηνελόπη, ‘Άλβο Λου-
ίζα, Γκαιτατζή Κυβέλη για τη δωρεά των 90 Ευρώ στη 
μνήμη του  αγαπημένου φίλου Αργύρη Τσαχουρίδη αντι 
στεφάνου.

2. Τον Κύριο Κων/νο Παλουκίδη για τη δωρεά των 300 
Ευρώ στη μνήμη της Ελένης Μαραντίδου  - Παλουκίδου 
αντι στεφάνου

3. Την Κυρία Τασούλα Κελέπούρη για την δωρεά των 50 
Eυρώ για οκονομική ενίσχυση του Ομίλου

4. Ανώνυμες φίλες του Ομίλου  για τη δωρεά των 50 Ευ-
ρώ ως οικονομική ενίσχυση του Ομίλου

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Πρόσκληση 
σε γενική 

συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων 

Νάουσας, καλεί τα μέλη του συλλόγου, την Τετάρτη 10 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8:00 μ.μ, στο εντευκτήριο της Λέ-
σχης, σε τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:

1ον Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης.
2ον Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
3ον Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4ον Κριτική μελών προς το Δ.Σ.
5ον Δευτερολογία Προέδρου του Δ.Σ.
6ον Έγκριση Απολογισμού 2017 - Προϋπολογισμού 

2018.
7ον Προτάσεις προς το Δ.Σ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί, οπωσδήποτε, την Κυριακή 21 Ιανουαρί-
ου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη.
Κοπή πίτας

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης 
Ποντίων Νάουσας προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και 
τους μαθητές του συλλόγου, στην καθιερωμένη κοπή της 
βασιλόπιτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. στο εντευκτήριο του 
Συλλόγου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Φανιάδης Φώτιος  Ανδρεανίδης Πέτρος 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 

Μαργαρίτη και της Γεωργίας, το γένος 
Χοροζίδη, που γεννήθηκε στο Πανόραμα 
Θεσ/νίκης και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βα-
σιλείου και της Μαρίας, το γένος Καρα-
βασιλειάδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 

με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Α-
ντωνίου Βέροιας.

Απειλούνται με επιπλέον φόρο

Αφορολόγητο όριο: Εμπλοκή με 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
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Στόχος η μείωση της ανεργίας
Έρχονται νέα 

προγράμματα για 
νέους από τον ΟΑΕΔ

Σαφής είναι η 
τάση μείωσης της 
ανεργίας όχι μό-
νο τον τελευταίο 
χρόνο, αλλά και τα 
προηγούμενα δύο 
χρόνια, τόνισε η 
διοικήτρια του Ο-
ΑΕΔ Μαρία Καρα-
μεσίνη, στον ραδι-
οφωνικό σταθμό 
του Αθηναϊκού και 
Μακεδονικού Πρα-
κτορείου Ειδήσε-
ων «Πρακτορείο 
FM, 104,9». 

Ειδικότερα, επι-
σήμανε ότι η τάση 
αυτή επιβεβαιώ-
νεται από τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση και του ΟΑΕΔ για τους αναζητούντες εργασία. Ειδι-
κά για τους αναζητούντες εργασία σχολίασε: «Αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει στις 864.000 
που είναι περίπου 60.000 λιγότεροι από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, 
οπότε αυτό συνιστά μια μεγάλη μείωση στην εγγεγραμμένη ανεργία».

Σχετικά με τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ η κ. Καραμεσίνη γνωστοποίησε ότι θα γί-
νουν 20.000 προσλήψεις στο πλαίσιο του προγράμματος της πρώτης πρόσληψης μισθω-
τού ή μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 
ετών. Στο πλαίσιο αυτό διευκρίνισε ότι θα υπάρχουν μεγαλύτερα κίνητρα αν αυτοί οι νέοι 
επιχειρηματίες προσλάβουν νέους ανθρώπους έως 29 ετών. Το ΦΕΚ για το εν λόγω πρό-
γραμμα αναμένεται να βγει πολύ σύντομα.

Ένα δεύτερο πρόγραμμα, που αναμένεται εντός του Ιανουαρίου και θα εφαρμοστεί 
πιλοτικά, προβλέπει τη μετατροπή της μερικής σε πλήρη απασχόληση για 3.000 θέσεις 
εργασίας μέσω της επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών. Σκοπός του 
προγράμματος είναι να αλλάξει η αναλογία μεταξύ μερικής και πλήρους απασχόλησης 
υπέρ της δεύτερης.

Τρία ακόμη προγράμματα προβλέπουν τη στήριξη της διαμόρφωσης και της χρηματο-
δότησης επιχειρηματικών σχεδίων για νέους 18 έως 29 ετών, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ ή δευτεροβάθμιας και με-
ταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και την απασχόληση νέως 18 έως 29 ετών που 
έχουν τελειώσει Γυμνάσιο ή γενικό Λύκειο.

«Άρα, έχουμε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων στα οποία μπορούμε να προσθέσουμε 
και το τελευταίο που θα είναι για πρώην αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες που 
έχουν κλείσει τα βιβλία τους, είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συνεισφέρει στο 
ταμείο των αυτοαπασχολούμενων. Αυτοί θα επιχορηγηθούν για να μπορέσουν να ξεκινή-
σουν μια επιχείρηση εφόσον το επιθυμούν» πρόσθεσε η κ. Καραμεσίνη. 

Ανέφερε, τέλος, ότι μεταξύ των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, για πρώτη 
φορά φέτος θα προβλεφθεί και ένα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για το Δημόσιο για 
20.000 θέσεις στον δημόσιο τομέα.

Νέο πλαίσιο για 
την  έκδοση αποδει-
κτικού ενημερότητας 
και βεβαίωσης οφει-
λής για χρέη προς 
το Δημόσιο καθιε-
ρώνει η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Ε-
σόδων. Οι φορολο-
γούμενοι που έχουν 
ρυθμίσει  οφειλές 
προς το Δημόσιο και 
ζητούν την έκδοση 
φορολογικής ενημε-
ρότητας, για να ει-
σπράξουν χρήματα 
(π.χ. από πώληση 
ακινήτου ή από το δημόσιο), διευκολύνονται καθώς 
το ποσοστό που θα παρακρατεί η Εφορία έναντι των 
οφειλών τους μειώνεται και κυμαίνεται  από 10%-70% 
ανάλογα με το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που έχει 
αποπληρωθεί. 

Αντίθετα, με το σημερινό σύστημα, το ποσό της 
παρακράτησης οφειλής κυμαίνεται από 10%-100% και 
εναπόκειται στην κρίση του προϊσταμένου της εφορίας. 

Με απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή επιχειρείται ο 
εξορθολογισμός της διαδικασίας και τίθενται για πρώτη 
φορά σαφείς κανόνες για τον καθορισμό των ποσοστών 
παρακράτησης επί του αποδεικτικού. «Σκοπός της με-
ταρρύθμισης είναι η διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων, 
με γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλλαγών για τις 
οποίες απαιτείται φορολογική ενημερότητα, τη μεταχεί-
ριση των φορολογουμένων με διαφάνεια και την ταυ-
τόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου» 
σημειώνει η ΑΑΔΕ. 

Κατά την ανεξάρτητη αρχή, οι συνεπείς φορολο-
γούμενοι, που τηρούν τις ρυθμίσεις των οφειλών τους, 
επιβραβεύονται και διευκολύνονται στις συναλλαγές 
τους, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται η είσπραξη βε-
βαιωμένων οφειλών. Με τη νέα απόφαση καταργείται 
η ευρεία διακριτική ευχέρεια καθορισμού ποσοστού 
παρακράτησης από 10 έως 100%. Τα ποσοστά συστη-
ματοποιούνται και κλιμακώνονται, ανάλογα με το ρυθμό 
αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών.   

Ειδικότερα, τα ποσοστά παρακράτησης επί του ει-
σπραττόμενου ποσού ξεκινούν από 10%, όταν έχει κα-
ταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτε-

ρο του 70% της ρυθμι-
σμένης οφειλής, ανέρ-
χονται σε 30%, όταν 
έχει καταβληθεί μέσω 
της ρύθμισης συνολικό 
ποσό μεγαλύτερο του 
50% της ρυθμισμένης 
οφειλής, σε 50%, όταν 
έχει καταβληθεί συνο-
λικό ποσό μεγαλύτερο 
του 30% της ρυθμισμέ-
νης οφειλής και φτά-
νουν το 70%, όταν το 
αποπληρωμένο ποσό 
ρύθμισης είναι μικρότε-
ρο ή ίσο του 30%.   

Τα ως άνω κλιμα-
κωτά ποσοστά μπορεί να αυξηθούν, υπό προϋποθέ-
σεις, έως και 20 ποσοστιαίες μονάδες, κατόπιν ειδικής 
αιτιολογίας.   

Περαιτέρω, με τη νέα απόφαση μειώνεται ο αριθμός 
των δόσεων ρύθμισης, των οποίων δεν μπορεί να υ-
πολείπεται το ποσό παρακράτησης, από τρεις ή πέντε 
δόσεις, για εναπομένουσες δόσεις λιγότερες ή περισσό-
τερες των δώδεκα, κατά περίπτωση, σε δύο ή τέσσερις 
δόσεις ρύθμισης, αντίστοιχα. 

Επιπλέον, με σκοπό τη διευκόλυνση της ταμειακής 
ρευστότητας των οφειλετών που εισπράττουν περιοδι-
κές απαιτήσεις, στις περιπτώσεις αυτές η παρακράτηση 
ορίζεται σε ποσοστό 10%, ενώ για εναπομένουσα ρυθ-
μισμένη οφειλή άνω των 5.000 ευρώ τίθεται ελάχιστο 
ποσό παρακράτησης ίσο με μία δόση και για εναπο-
μένουσα οφειλή άνω των 20.000 ευρώ ελάχιστο ποσό 
παρακράτησης ίσο με δόσεις ρύθμισης. 

Τέλος, ορίζεται ότι κατά την έκδοση βεβαίωσης οφει-
λής (που επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας) για 
την πώληση ακινήτου, στην περίπτωση όπου το τίμημα 
υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμε-
νου ακινήτου, η διασφάλιση της οφειλής περιορίζεται 
στη διαφορά ανάμεσα στο τίμημα και την αντικειμενική 
αξία. 

Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνονται οι συναλλαγές 
επί ακινήτων φορολογούμενων οι οποίοι βρίσκονται 
σε δυσχερή ταμειακή θέση και οι οφειλές τους δεν εξο-
φλούνται πλήρως με το τίμημα, ενώ ταυτόχρονα επιτυγ-
χάνεται η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών. 

in.gr

Ευκολότερη η πώληση ακινήτων
ΑΑΔΕ: Διευκόλυνση 

των φορολογουμένων 
με ρυθμισμένες οφειλές

Τι αλλάζει με το νυχτερινό ρεύμα -Για ποιους θα αυξηθεί
Στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ θα μπουν όσοι πήραν κοινωνικό μέρι-

σμα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Ο  κ. Σταθάκης επεσήμανε ότι από 
1η Φεβρουαρίου όσοι πήραν κοινωνικό μέρισμα θα είναι και στο κοινωνικό 
τιμολόγιο με 35% έκπτωση. Αυτή η απόφαση αφορά πάνω από 1 εκατ. νοι-
κοκυριά.

Επίσης ο Γ. Σταθάκης πρόσθεσε ότι γίνεται φθηνότερο και το νυχτερινό 
ρεύμα. Αναφορικά με τη νυχτερινή χρέωση στο ρεύμα, είπε πως θα έχει «μία 
ενιαία τιμή» και αναφέροντας ότι εξομοιώνεται με την ημερήσια, υπογράμμισε 
ότι «μέχρι τις 1600KW κατανάλωσης νυχτερινού, θα δει μείωση στο λογαρια-
σμό του». Αύξηση, όπως είπε, θα έχουν μόνο όσοι ξεπερνούν αυτό το όριο, 
που μιλάμε για πολύ λίγες περιπτώσεις.

Ωστόσο με ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ Ρεθύμνου ειδικά για το νυχτερινό 
ρεύμα, αναφέρει τα εξής: «Πριν σβήσει το μελάνι από τους πανηγυρισμούς 
της κυβέρνησης για τον τελευταίο δήθεν μνημονιακό προϋπολογισμό, με 
τροπολογία που κατατέθηκε, έρχεται νέο χτύπημα στις λαϊκές οικογένειες που 
έχουν νυχτερινό ρεύμα, με νέες χρεώσεις. Η τροπολογία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπει ότι για τη νυχτερινή κατανάλωση, η νέα 
κλίμακα θα είναι ίδια με την ημερήσια. Αυτό σημαίνει εκτίναξη της χρέωσης 
για όσους έχουν νυχτερινό ρεύμα με δραστικές αυξήσεις που θα φουσκώ-
νουν τους ήδη φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ».

Εν τω μεταξύ, αύξηση 20% στις αιτήσεις σύνδεσης νυχτερινού ρεύματος 
καταγράφει ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς οι καταναλωτές γίνονται πιο προσεκτικοί λόγω 
της οικονομικής στενότητας, με αποτέλεσμα να αναζητούν τρόπους για να 
μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος.

Η επιλογή του νυχτερινού ρεύματος φαίνεται ότι αποτελεί μια θελκτική επιλογή για πολλούς, καθώς κοστίζει περίπου το 1/3 της ημερήσιας τιμής χρέωσης.
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Αλ. Χαρίτσης: Πρόσθετη 
χρηματοδότηση ύψους 56 εκατ. 

ευρώ στους ΟΤΑ
Πρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 56 εκατ. ευρώ, για 

το πρόγραμμα «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιο-
ρισμός διαρροών» του ΕΣΠΑ 2014-2020, ενέκρινε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης 
Χαρίτσης.

Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του 
προγράμματος φτάνει τα 86 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το 
σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν 
από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, ΟΤΑ 
Α΄ και Β΄ βαθμού και Συνδέσμους Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ-
ξη) είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση 
της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Για το νέο αυτό, ζωτικής σημασίας έργο, το οποίο αποτελεί συνέχεια των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
του υπουργείου Οικονομίας στους ΟΤΑ, ο κ. Χαρίτσης, δήλωσε:

«Με γνώμονα τη δημόσια υγεία, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την περιβαλλοντική 
ισορροπία, προχωράμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα. Με δεδομένη τη μεγάλη ανταπόκριση 
των φορέων υλοποίησης, που καταδεικνύει τις ανάγκες βελτίωσης των υποδομών διαχείρισης υδατικών πό-
ρων στους ΟΤΑ, κινητοποιούμε κονδύλια για αυτό το πρωτοποριακό έργο, ύψους 86 εκατ. ευρώ.

Σε στενή συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς φορείς στηρίζουμε και χρηματοδοτούμε όλα τα αναγκαία έρ-
γα που βάζουν τέλος στα χρόνια προβλήματα διαχείρισης των υδάτων, δημιουργώντας σύγχρονα δίκτυα και 
υποδομές που διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη χρήση τους».

Αλλαγές στα πρόστιμα για 
την αδήλωτη εργασία

Για την αλλαγή στην αρχιτε-
κτονική του προστίμου για την α-
δήλωτη εργασία που σχεδιάζει το 
υπουργείο Εργασίας, ενημέρω-
σαν τους προέδρους της Ελληνι-
κής Συνομοσπονδίας Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 
και της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπό-
ρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Βασί-
λη Κορκίδη και Γιώργο Καββαθά, 
αντίστοιχα, η υπουργός Εργασί-
ας Έφη Αχτσιόγλου και ο Ειδικός 
Γραμματέας του Σώματος Επιθε-
ώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Νάσος 
Ηλιόπουλος, κατά τη διάρκεια συ-
νάντησής τους.

Όπως αναφέρθηκε, στο επίκεντρο της προωθούμενης αλλαγής βρίσκεται η σύνδεση του ύψους του 
προστίμου με την πρόσληψη του εργαζομένου που ήταν αδήλωτος και η υποχρέωση καταβολής ασφα-
λιστικών εισφορών υπέρ αυτού. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασί-
ας, ο συνδυασμός των ρυθμίσεων εξυπηρετεί μία νέα λογική που έχει στον πυρήνα της την απόδοση 
δικαιοσύνης υπέρ του εργαζομένου.

Παράλληλα, σκοπός της συνάντησης ήταν η αναλυτική ενημέρωση των εκπροσώπων των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών για τα ευεργετήματα και τις προϋποθέσεις υπαγωγής φυσικών προσώπων και επιχειρή-
σεων στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Την πεποίθηση ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις εντός του 
2018 να υπάρξει λύση στο ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, εξέφρασε 
ο υπουργός Επικράτειας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζα-
νακόπουλος, μιλώντας στο Euronews.

«Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί την Ελλάδα αλλά 
και την γειτονική χώρα εδώ και περίπου 25 χρόνια. Πλέον, νομίζω ότι 
εντός του 2018 έχουν διαμορφωθεί κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε να 
είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή 
λύση στο πλαίσιο της σύνθετης ονομασίας, καθώς και η γειτονική χώρα 
έχει υποχωρήσει από κάποιες ακραίες θέσεις τις οποίες είχε υιοθετήσει 
στο παρελθόν, και από την ελληνική πλευρά υπάρχει η βούληση, η 
διάθεση να προχωρήσουμε στην επίλυση του ζητήματος, καθώς δεν 
υπάρχει κανένας λόγος σε μία περιοχή η οποία είναι ευρύτερα απο-
σταθεροποιημένη, να μην αφαιρούμε όσο το δυνατόν περισσότερα 
προβλήματα γίνεται» δήλωσε ο κ. Τζανακόπουλος και σημείωσε: «Η 
εκτίμηση μου είναι ότι πράγματι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας εντός 
του 2018 και ο δικός μας σκοπός είναι και στο εσωτερικό της χώρας μας 
να οικοδομήσουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, για να μπορέσουμε 
να προχωρήσουμε στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος».

Σχολιάζοντας τη στάση της ΝΔ απέναντι στο ζήτημα τόνισε ότι 
«στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να οικοδομηθεί η μεγαλύτερη 
δυνατή συναίνεση, καθώς ξέρετε πως στα εθνικά ζητήματα δεν υπάρχει 
λόγος να πορεύεται κανείς με όρους κυβερνητικής αυτάρκειας. Είναι 
εξαιρετικά σύνθετο, εξαιρετικά λεπτό, εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα. Κατά 
τη γνώμη μου ο βασικότερος όρος για να μπορέσουμε να το επιλύσου-
με είναι ακριβώς να οικοδομηθεί η ευρύτερη, δυνατή συναίνεση εντός 
του πολιτικού συστήματος».

Πάντως, ο υπουργός Επικράτειας κάλεσε την αξιωματική αντιπολί-
τευση να πάρει σαφή θέση, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «σε 
ό,τι αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να κάνω δύο σχόλια: 
Το πρώτο, η μονοκομματική κυβέρνηση της ΝΔ το 1992 προσήλθε στο 
τότε Συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, με δύο εισηγήσεις. Μία εισήγηση του υπουργού Εξωτερικών, 
τότε, του κ. Σαμαρά, και μία εισήγηση του πρωθυπουργού, του κ. Μη-
τσοτάκη. Έτσι λοιπόν, είναι μάλλον ειρωνικό να κατηγορεί τη σημερινή 
δικομματική κυβέρνηση, για διγλωσσία σε σχέση με το συγκεκριμένη 
ζήτημα. Και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική ακριβώς γιατί το ζήτημα 
της ονομασίας ήταν ένα θέμα το οποίο τη δίχασε πάρα πολύ βαθιά. 
Και σήμερα δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύεται ή να αξιοποιεί τις διαφο-
ρετικές πολιτικές απόψεις -που εύλογα και θεμιτά, κατά τη γνώμη μου, 
εκφράζονται- έτσι ώστε να υπονομεύσει την πιθανότητα μιας λύσης. 
Υπεύθυνη, λοιπόν, στάση, όχι υπονόμευση, και σοβαρότητα για ένα ε-
θνικό ζήτημα για το οποίο έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε τις πολιτικές 

προϋποθέσεις να το επιλύσουμε εντός του 2018».
Σε ερώτηση για τη στάση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο κ. Τζα-

νακόπουλος είπε «η τοποθέτηση του κ. Καμμένου σε καμία περίπτω-
ση δεν αποκλείει την εξεύρεση μίας λύσης, καθώς τήρησε μια πολύ 
υπεύθυνη στάση, λέγοντας το εξής: ότι παρά το γεγονός ότι έχει τις 
επιφυλάξεις του σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, δεν έχει τη διάθεση να 
πυροδοτήσει μία κυβερνητική πολιτική κρίση, αλλά αντιθέτως θέτει ως 
όρο, ακριβώς αυτό που σας έλεγα εγώ προηγουμένως, την ευρύτερη 
δυνατή συναίνεση στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος. Εφόσον αυτή 
βρεθεί, ο κ. Καμμένος είπε ότι δεν θα φέρει αντίρρηση σε ό,τι αφορά 
την επίλυση του ζητήματος».

Ερωτηθείς για την πιθανότητα σύγκλησης των πολιτικών αρχηγών, ο 
υπουργός Επικράτειας σημείωσε πως αυτό το οποίο προέχει είναι όλες 
οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν με ευθύτητα σε σχέση με την 
πολιτική τους θέση επί του συγκεκριμένου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε το ερώτημα του προς 
τη ΝΔ, με ποια θέση προσέρχεται σε αυτή την προσπάθεια για την 
επίλυση του ζητήματος. «Δεν έχει επιβεβαιώσει ο κ. Μητσοτάκης το αν 
και κατά πόσο αποδέχεται την κυβερνητική γραμμή, έτσι όπως εκείνη 
είχε διαμορφωθεί το 2007, επί κυβερνήσεως Καραμανλή. Δηλαδή για 
τη λύση του ζητήματος με σύνθετη ονομασία, η οποία θα ισχύει έναντι 
όλων. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η εθνική θέση, και νομίζω ότι αυτό το 
οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι η τοποθέτηση όλων των πολιτικών 
δυνάμεων σε σχέση με τη συμφωνία ή τη μη συμφωνία με αυτή την 
εθνική γραμμή- και από εκεί και πέρα τα τεχνικά και τυπικά βήματα για 
να μπορέσει να διαμορφωθεί αυτό ακριβώς στο πεδίο της συναίνεσης, 
θα τα αποφασίσουμε και θα τα ανακοινώσουμε εν ενθέτω χρόνω» υπο-
γράμμισε.

Για τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης στη διαπραγμά-
τευση ο κ. Τζανακόπουλος δήλωσε: «Είναι η γνωστή τοποθέτηση του 
2007. Η ελληνική κυβέρνηση θα προσέλθει, όπως όλο αυτό το διάστη-
μα, στη διαπραγμάτευση ακριβώς με αυτή την πολιτική θέση, δηλαδή 
σύνθετη ονομασία με γεωγραφική προέλευση και ισχύς της ονομασίας 
έναντι όλων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία 
θα πρέπει να συζητηθούν». Προσέθεσε πάντως πως οι δηλώσεις των 
δυο πρωθυπουργών, Ελλάδας και ΠΓΔΜ, αναφέρουν με σαφήνεια ότι 
μπορούν να δημιουργηθούν οι πολιτικές προϋποθέσεις και υπάρχει και 
η κοινή βούληση για να βρούμε μία κοινά αποδεκτή λύση.

ΝΔ: Να καταθέσει η κυβέρνηση 
ενιαία πρόταση για την ΠΓΔΜ

Να καταθέσει η κυβέρνηση ενιαία πρόταση για το Σκοπιανό ζήτησε 
η εκπρόσωπος της ΝΔ Μαρία 
Σπυράκη και πρόσθεσε ότι η 
ενιαία πρόταση αποτελεί προ-
ϋπόθεση για να συνεχιστεί ο 
δημόσιος διάλογος για το θέμα.

«Δεν μπορούμε να επιχει-
ρήσουμε να διευκολύνουμε την 
κυβέρνηση, εάν οι δύο εταίροι 
της έχουν διαφορετική θέση», 
είπε και πρόσθεσε ότι η κυβέρ-
νηση πρέπει να αναλάβει τις 
ευθύνες της. 

Άδωνις για ΠΓΔΜ
«Η ΝΔ δεν πρέπει να 

παίξει το ρόλο του χρησίμου 
ηλιθίου και να εμπλακεί στο 
Σκοπιανό. Αυτό είναι θέμα 
του κ. Τσίπρα… Όταν κατα-
λήξουν στην κυβέρνηση σε 
κοινή θέση και τη φέρουν 
στη βουλή ως πλειοψηφία, 
τότε εμείς θα τοποθετηθού-
με» δήλωσε την Τετάρτη 
στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος 
της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης 

«Το θέμα της ονομασία 
είναι θέμα της κυβέρνησης, και δεν πρέπει να μπλέκεται στα πόδια της 
η αντιπολίτευση. Τον Ιούνιο έχουμε Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα θέσει το θέμα 
ο Τραμπ, και θα πρέπει να δει ο κ. Τσίπρας πώς θα ξεφύγει… Ο Τσί-
πρας είναι πρωθυπουργός, και αυτό θα το λύσει» δήλωσε. 

Κατά την άποψη του κ. Γεωργιάδη όμως, οι κ. Τσίπας και Καμμένος 
δεν έχουν καμία διαφωνία στο συγκεκριμένο θέμα, απλώς καιροσκο-
πούν πολιτικά. «Ο κ. Καμμένος θα ψηφίσει ακόμη και το όνομα ‘’Δημο-
κρατία της Μακεδονίας’’ αρκεί να κρατήσει την καρέκλα του» σημείωσε

Σύσκεψη υπό την Φ.Γεννηματά
Κίνημα Αλλαγής για ΠΓΔΜ: Σύνθετη 

ονομασία γεωγραφικού προσδιορισμού

Ευρεία σύσκεψη υπό 
την προεδρία της επι-
κεφαλής του Κινήματος 
Αλλαγής, Φώφης Γεννη-
ματά, πραγματοποιήθηκε 
το πρωί της Τετάρτης, για 
τις εξελίξεις αναφορικά με 
την ονομασία της ΠΓΔΜ.

Όπως αναφέρεται σε 
άτυπη ενημέρωση, το Κί-
νημα Αλλαγής έχει διατυ-
πώσει με υπευθυνότητα 
τη θέση που είναι η επί-

σημα διαμορφωμένη θέση της χώρας για σύνθετη ονομασία γεωγραφι-
κού προσδιορισμού για κάθε χρήση. 

Επίσης, επισημάνθηκε «η απαράδεκτη θέση της κυβέρνησης με τη 
διγλωσσία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία αντικειμενικά υπονομεύει τη δια-
πραγμάτευση και την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης».

Όταν προκύψει συγκεκριμένη πρόταση από την κυβέρνηση, τότε 
το Κίνημα θα τοποθετηθεί επί αυτής, ενώ και το κάθε κόμμα θα κληθεί 
να αναλάβει τις ευθύνες του. Τονίστηκε δε, ότι οποιαδήποτε περαιτέρω 
δημόσια συζήτηση στην παρούσα κρίσιμη φάση δεν συνιστά υπεύθυνη 
στάση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Μπίστης, ο Δημήτρης Χατζη-
σωκράτης, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, ο καθηγητής Παναγιώτης Ιωακεμί-
δης, ο Χρήστος Πρωτόπαππας και ο Παύλος Χρηστίδης.

Δ. Τζανακόπουλος: Μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
και υπάρχει βούληση για μία κοινά αποδεκτή λύση

Αντιδράσεις κομμάτων
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Το μήνυμά του για την 
αναμέτρηση με τα Τρίκα-
λα έστειλε ο τεχνικός της 

Βέροιας, Απόστολος Χαραλα-
μπίδης.

Αντίστροφαγιατοπρώτοματςτηςσεζόν
κόντρα στα Τρίκαλα (6/1), μετράνε στην
Βέροια.Η ομάδα τηςΗμαθίας επέστρεψε
τηνΤρίτη(2/1)στιςπροπονήσεις,χωρίςνα
υπάρχουνπροβλήματα για τονΑπόστολο
Χαραλαμπίδη.Μάλισταοτεχνικόςτων«κυ-
ανέρυθρων» μιλώντας στους παίκτες του
κατέθεσε την εκτίμηση του για την «μάχη»
με τουςΘεσσαλούς: «Μας περιμένει ένα
πολύδύσκολοπαιχνίδι,κόντρασεμιαπολύ
ποιοτική ομάδα Για εμάς είναι ευκαιρία να
διακριθούμεκόντρασετέτοιεςομάδεςέρχε-
ταιηδιάκρισηγιαένανποδοσφαιριστή.

Ο Άρης βρίσκεται κοντά σε συμφωνία 
με τη Βέροια, για την απόκτηση του 
Ρούνεϊ Βανκεβάι. Όπως αναφέρει το 

SDNA, στον Αρη θεωρούν ότι ο 21χρονος 
Καμερουνέζος επιθετικός, διαθέτει εξαιρετι-
κά στοιχεία και είναι μία περίπτωση ποδο-
σφαιριστή με προοπτική.

Γιααυτόκαιτοσυμβόλαιοπουετοιμάζουνείναιτριετούς
διάρκειαςενώοπαίκτης τοπιοπιθανόείναι ενσωματωθεί
με την ομάδα από το επόμενο καλοκαίρι, παραμένοντας
μέχριτοτέλοςτηςσεζόνδανεικόςστηΒέροια.

ΟΒακενβάι ήρθε γιαπρώτηφορά στηνΕυρώπη τον
Γενάρη του2017 για λογαριασμό τωνΧανίωνόπου και…
συστήθηκεστο ελληνικό κοινό, μετρώνταςπέρυσι 4 γκολ
σε21αγώνες.ΦέτοςμετηνομάδατηςΗμαθίαςέχει4γκολ
σε9αναμετρήσεις.

Απόστολος Χαραλαμπίδης: «Μας 
περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι»

ΦεύγειστονΆρη
οΡούνεϊτηςΒέροιας

Τηλεοπτικά θα έχουν 
την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν, όσοι 

ενδιαφέρονται, την αναμέ-
τρηση Βέροια – Τρίκαλα. Το 
συγκεκριμένο παιχνίδι θα 
μεταδοθεί μέσω WEB TV από 
την ΕΡΤ. Αναλυτικότερα:

«Οαγώναςτης10ηςαγωνιστικής
τουΠρωταθλήματοςτηςFOOTBALL
LEAGUEμεταξύτων«ΠΑΕΒΕΡΟΙΑ
–ΠΑΕΤΡΙΚΑΛΑ», οοποίοςθαδι-
εξαχθεί το Σάββατο 6 Ιανουαρίου
2018στοΔΗΜΟΤΙΚΟΣΤΑΔΙΟΒΕ-
ΡΟΙΑΣμεώρα έναρξης την15:00΄,
θαμεταδοθείτηλεοπτικάμέσωWEB
TVαπότηνΕΡΤ».

Τηλεοπτικά το Βέροια – Τρίκαλα

Λύθηκεησυνεργασία
τουΦΑΣΝάουσαμε
τουςποδοσφαιριστές
ΛάζαροΕυθυμιάδηκαι
ΝίκαΜτσεντλισβιλι

Γνωστοποιε ί -
ται η κοινή λύση
τηςσυνεργασίαμε
τους ποδοσφαι-
ρ ισ τ έ ς  Λάζαρο
Ευθυμιάδη καιΝί-
καΜτσεντλισβίλι.
Η διοίκηση τους
Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ
ευχαριστείτουςνε-
αρούς ποδοσφαι-
ριστέςγιατηνπρο-
σφορά τους στην
ομάδα και τους
εύχεταικαλήσυνέ-
χεια στην καριέρα
τους.

Γνωστοί 
έγιναν την 
Τετάρτη 

(3/1) από την 
ΚΕΔ οι διαιτητές 
της 10ης αγω-
νιστικής. Ο κ. 
Κυρίτσης από τον 
σύνδεσμο Δωδε-
κανήσου θα διευ-
θύνει το παιχνίδι 
της Κυριακής 
(7/1) του πρωτο-
πόρου Άρη, με 
τον Απόλλωνα Πόντου.

Αναλυτικά:
Σάββατο(6/1)
Βέροια–Τρίκαλα
Διαιτητής:Γκορτσίλας(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Νατσιόπουλος,Παπαδόπουλος

(Μακεδονίας)

ΟΦΗ–ΑΟΧΚισσαμικός
Διαιτητής:Σωτηριάδης(Λασιθίου)
Βοηθοί:Πάγκαλος(Λασιθίου),Νιδριώτης

(Αθηνών)

Κυριακή(7/1)
Άρης–ΑπόλλωνΠόντου
Διαιτητής:Κυρίτσης(Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Κούλα (Ξάνθης), Τζιώτζιος

(Θράκης)

ΔόξαΔράμας–Παναιγιάλειος
Διαιτητής:Βρέσκας(Ημαθίας)

Βοηθοί:Κελεσίδης (Ημαθίας),Μπαλιάκα
(Λέσβου)

Καραϊσκάκης–Εργοτέλης
Διαιτητής:Κολύτας(Κέρκυρας)
Βοηθοί: Γκοτσόπουλος (Αχαϊας),Φρα-

γκούλης(Πρέβεζας)

Παναχαϊκή–ΑπόλλωνΛάρισας
Διαιτητής:Τσουκαλάς(Αθηνών)
Βοηθοί: Παπανικολάου (Κορινθίας),

Ψαρρής(Ζακύνθου)

Πανσερραϊκός–ΑναγέννησηΚαρδίτσας
Διαιτητής:Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)
Βοηθοί:Δημόπουλος(Φλώρινας),Τσακί-

ρης(Δράμας)

Σπάρτη–Αιγινιακός
Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)
Βοηθοί:Αρμάκολας(Κυκλάδων),Ζήρδας

(Αθηνών)

Βέροια-Τρίκαλαδιαιτητής
οκ.Γκορτσίλας(Μακεδονίας)



Ξαναρχίζουν το 
προσεχές Σαβ-
βατοκύριακο 

6-7 Ιανουαρίου (εκτός 
απρόοπτων καιρικών 
συνθηκών) τα φυτώρια 
του ΣΧΟΒ, ο οποίος 
φέτος συμπληρώνει 65 
χρόνια παρουσίας στα 
χιονοδρομικά δρώμενα. 
Το φυτώριο του αλπικού 
ski και το φυτώριο του 
cross country ski βγά-
ζουν τα roller και συνε-
χίζουν τις προπονήσεις 
με πέδιλα.

ΟΣΧΟΒπαρέχει όλον τονα-
παραίτητο εξοπλισμό (σκι, κρά-
νος, μπότες&μπατόν), ασφάλι-
σημέσωτηςομοσπονδίαςχειμε-
ρινώναθλημάτωνΕΟΧΑ, καθώς
&τημετακίνησηαπόκαιπροςτα
χιονοδρομικά.

Οι εγγραφές συνεχίζονται
μέχρι την Παρασκευή. Για συ-
μπλήρωση των αιτήσεων εγ-
γραφής: Κατερίνα Κουκουτέγου
- 6972928887, ΓιώργοςΤσιτσα-
νόπουλος-6974191716.

CMYKCMYK
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Μπορεί ο χορός 
ως συνδιορ-
γάνωση του 

ΑΟΚ Βέροιας και των 
Αετών Βέροιας να μην 
είχε την ανταπόκριση 
που περίμεναν οι διορ-
γανωτές (όσον αφορά 
την προσέλευση του 
κόσμου), ωστόσο 
μία από τις πιο χαρα-
κτηριστικές στιγμές 
ήταν η βράβευση του 
προέδρου των Αετών, 
Σίμου Γαβριηλίδη. Ο 
Αντιπρόεδρος της ομά-
δας, Αντώνης Φωτιά-
δης και ο Γραμματέας, 
Αργύρης Τσιγγενό-
πουλος παρέδωσαν 
τιμητική πλακέτα στον 
άνθρωπο που έχει 
προσφέρει πολλά στο 
μπάσκετ της περιοχής, 
τόσο ως χορηγός του 
ΑΟΚ Βέροιας τα τελευ-
ταία χρόνια όσο και 
ως πρόεδρος πλέον 
των Αετών.

Ο ίδιος δεν θέλησε ναπει δύο λόγιαστομικρό-
φωνο (εμφανώς αιφνιδιασμένος από την κίνηση

αλλά παράλληλα απογοητευμένος από την ισχνή
παρουσία του κόσμουστον χορό)ωστόσο ο αντι-
πρόεδρος τωνΑετών,ΑντώνηςΦωτιάδης ήταν…
ποταμός,καθώςψέλλισεμόλις5λέξειςαπότις105
πουπροέβλεπετοσενάριο

ΤηνερχόμενηΚυριακήστη1μετάτομεσημέριθαπραγματοποιηθείητελετήκοπήτηςβασιλόπιταςτου
ΕΟΣΝάουσαςστοχιονοδρομικόκέντρο3-5Πηγάδια,όπωςπάνταστονχώροτουκαταφυγίουτουσυλλό-
γου.

ΟχορόςτουΑΟΚ/ΑΕΤΩΝΒέροιας
Τιμήθηκε ο Σίμος Γαβριηλίδης

Κόβει βασιλόπιτα την Κυριακή
ο ΕΟΣ Νάουσας στα 3-5 Πηγάδια

Ξανά
με πέδιλα
τα φυτώρια 

του
ΣΧΟΒ

Στον κανονικό ρυθμό των προ-
πονήσεων επανήλθε η ομάδα 
του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ. Η προε-

τοιμασία της ομάδας μας συνεχίστη-
κε σήμερα το απόγευμα στις εγκατα-
στάσεις του Δ.Α.Κ. Νάουσας και θα 
ενταθεί τις επόμενες ημέρες ενόψει 
του εντός έδρας αγώνα με τον Αλμω-
πό Αριδαίας. 

Στη διάθεση τουπροπονητήΒασίληΑσλανίδη
θα είναι οΝίκοςΤζημογιάννης, ο οποίος εξέτισε
την τιμωρία μου από κάρτες, ενώ αντίθετα δεν
μπορείναυπολογίζειστουςτιμωρημένους(μεκάρ-
τες) ΓρηγόρηΚυζιρίδη,ΝίκοΝτινόπουλο και στον
Δημήτρη Γρηγοριάδη, λόγω του τραυματισμού
στοχέρι.ΤοναγώναμετονΑλμωπόΑριδαίαςστο
Δημ.ΣτάδιοΝάουσας(Κυριακή7Ιανουαρίου,ώρα
15:00),ορίσθηκεναδιευθύνειοδιαιτητήςκ.Τσακα-
λίδηςΑλέξανδρος (ΕΠΣΧαλκιδικής), με βοηθούς
τουκ.κ.ΜαλανδρήΑθανάσιοκαιΚεχαγιάΔημήτριο
(ΕΠΣΧαλκιδικής).

ΚάλεσματουΦΑΣΝάουσα:ΟΛΟΙΜΑΖΙ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕΤΗΝΟΜΑΔΑ

ΟΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ εύχεται σε όλους το 2018
να είναι χρονιά δημιουργική, με υγεία, ειρήνη και
επιτυχίες!

Φίλαθλοι, η νέα χρονιά ξεκίνησε και μαζί της
συνεχίζεταιηπροσπάθειατουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑστο
πρωτάθληματηςΓ’Εθνικής.Είναιμίαπροσπάθεια
δύσκολη, απαιτητική και σε έναν όμιλο ανταγω-
νιστικό με καλές ομάδες. Στόχος της ομάδας μας
είναιναφτάσειόσογίνεταιπιοψηλά,σεμίαθέση
πουαξίζειστηνιστορίατης.Γιατηνεπίτευξηαυτού
τουστόχουείναιαναγκαίαηυποστήριξηΟΛΩΝ.

ΗΔιοίκηση τουΣυλλόγουπροσφέρει τις καλύ-
τερες δυνατές συνθήκες στους ποδοσφαιριστές
και το προπονητικό επιτελείο. Πολύτιμη είναι η
υποστήριξηπου έχει οΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑαπό τον
ΔήμοΝάουσας,τηΔημοτικήΑρχήκαιτοΔημ.Συμ-
βούλιο,ηοποίαευελπιστούμεναέχεισυνέχειακαι
τηνέαχρονιά.Επίσης,σημαντικήείναιηενίσχυση
πουπροσφέρουν οι χορηγοί της ομάδαςμας και
μάλιστασεμίαδύσκοληοικονομικήσυγκυρία.Πά-
νωαπόόλαοσύλλογοςμαςχρειάζεταιτηνστήριξη
τωνφιλάθλων,οιοποίοιμετηνπαρουσίατουςστο
γήπεδοκαιμε τοχειροκρότημάτους,μπορούννα
δώσουνφτεράστηνομάδαμαςκαινατηνοδηγή-
σουνσενίκες.

Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, η ομάδα μας
υποδέχεται την Κυριακή 7 Ιανουαρίου στοΔημ.
ΣτάδιοΝάουσας (ώραέναρξης15:00) τονΑΛΜΩ-
ΠΟΑΡΙΔΑΙΑΣ, για την 17η αγωνιστική τουπρω-
ταθλήματος. Καλούμε τουςφιλάθλους να έρθουν
στογήπεδοκαιμετηνυποστήριξήτουςναδώσουν
δύναμηστηνομάδαγιατηΝΙΚΗ!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ!

Τα νέα της προπόνησης

ΤηνΚυριακήηΝάουσαεντός
μετονΑλμωπόΑριδαίας
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Ο Δημήτριος Καραντώνης θα 
σφυρίξει την αναμέτρηση του 
Παναιτωλικού με την ΑΕΚ και 

ο Αριστείδης Διαμαντόπουλος της ΑΕΛ 
με τον Ολυμπιακός ενώ ο Βάτσιος θα 
είναι στο ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός. Έγιναν 
γνωστοί οι διαιτητές της 16ης αγωνι-
στικής της Super League με τον Καρα-
ντώνη να σφυρίζει την αναμέτρηση 
στο Αγρίνιο ανάμεσα στον Παναιτω-
λικό και την ΑΕΚ.  Άρχων του αγώνα 
της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό θα είναι 
ο Διαμαντόπουλος ενώ ο Βάτσιος θα 
βρεθεί στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ-Λε-
βαδειακός. 

Αναλυτικάοιορισμοίτης16ηςαγωνιστικής:
Σάββατο 6 Ιανουαρίου
15:00Πανιώνιος-Κέρκυρα:
Διαιτητής:ΓεώργιοςΤζοβάρας(Φθιώτιδας)
Βοηθοί:Ά.Πήττας (Ηλείας),Α.Πυλαρινός (Ζα-

κύνθου)
4ος:ΓεώργιοςΜαρκαντωνάτος(Ηλείας)

17:15ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός:
Διαιτητής:ΑριστείδηςΒάτσιος(ΔυτικήςΑττικής)
Βοηθοί:Α.Καρατζίκας(Αθηνών),Α.Φωτόπουλος

(Αθηνών)
4ος:ΕυάγγελοςΚιοτζένης(Ξάνθης)

19:30Παναιτωλικός-ΑΕΚ:
Διαιτητής:ΔημήτριοςΚαραντώνης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Δ. Ευθυμιάδης (Πιερίας),Α. Γρεβένης

(Χαλκιδικής)
4ος:ΦώτιοςΦωτιάδης(Καστοριάς)

Κυριακή 7 Ιανουαρίου
15:00Παναθηναϊκός-Πλατανιάς
Διαιτητής:ΠραξιτέληςΖαχαριάδης(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Ι.Σίπκας(Πέλλας),Γ.Χατζηνάκος(Δρά-

μας)
4ος:ΆγγελοςΖαραβίνος(Αθηνών)

17:15ΠΑΣΓιάννινα-ΑστέραςΤρίπολης
Διαιτητής:ΕμμανουήλΣκουλάς(Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Κ. Ποντίκης (Πρέβεζας),Α.Μεϊντάνας

(Αχαϊας)
4ος:ΝικόλαςΠουλημάς(Κέρκυρας)

17:15Λαμία-Ξάνθη
Διαιτητής:ΑναστάσιοςΠαπαπέτρου(Αθηνών)
Βοηθοί:Χ.Ακρίβος (Αθηνών),Ρ.Μπούξμπαουμ

(ΑνατολικήςΑττικής)
4ος:Γ.Μιχαηλίδης(Βοιωτίας)

19:30ΑΕΛ-Ολυμπιακός
Διαιτητής:ΑριστείδηςΔιαμαντόπουλος(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Τ.Πετρόπουλος(Αρκαδίας),Μ.Καρσιώ-

της(Κορινθίας)
4ος:ΕυάγγελοςΓρατσάνης(Τρικάλων)

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου
19:30ΑπόλλωνΣμύρνης-Ατρόμητος
Διαιτητής:ΙωάννηςΠαπαδόπουλος(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Β.Καραβασίλης (Καβάλας),Κ.Νικολαΐ-

δης(Μακεδονίας)
4ος:ΝικόλαοςΡατσιάτος(Αργολίδας)

Υπέγραψε στους «Αργονεύ-
τες» ο 21χρονος επιθετικός. 
Στο παιχνίδι της απόκτησής 

του είχε μπει και ο Εδεσσαϊκός, 
ωστόσο ο καβαλιώτικος σύλλο-
γος ήταν αυτός που απέσπασε την 
υπογραφή του και τον ενέταξε στο 
ρόστερ του.

ΟΠαναγιώτηςΞόμπλιος,πουέμεινεπρόσφα-
τα ελεύθερος από τηνΚαλλιθέα συνοδευόμενος
από το μάνατζερ του καιπαλιόπαίκτη τουΑΟΚ
ΣάκηΓκόγκα, βρέθηκεστα γραφεία τουΑΟΚκαι
ολοκληρώθηκεημεταγραφή,παρουσίατουΓιώρ-
γουΛουπέλη, τουΣωτήρηΔεληκάρηκαι τουΝτί-
νουΚανάκη.

ΣτοπαρελθόνέχειαγωνιστείσεΑετόΣκύδρας
καιστις«μικρές»τωνΆρη,ΑΕΚ,ΒέροιακαιΝίκης
Βόλου.

Super League - 16η αγωνιστική

Παναιτωλικός-ΑΕΚδιαιτητής
οΔημήτρηςΚαραντώνης(Ημαθίας)

Ο Παναγιώτης Ξόμπλιος
στον ΑΟ Καβάλας

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/
ΕΠΟ οι διαιτητές για τις ανα-
μετρήσεις της 17ης αγωνιστι-

κής του 2ου ομίλου. Διαιτητής στον 

αγώνα του Αγροτικού Αστέρα με τον 
Ηρακλή ορίστηκε ο Δημήτρης Καρα-
τέρπος του συνδέσμου Κοζάνης). 
Αναλυτικά:

ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ
Πουλικίδης (Δράμας),Μηναδάκης-Καρασαββα-

ΐδης(Καβάλας)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ
Στόλης,Κρυωνάς-Αναστασιάδης(Σερρών)

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
Καρατέρπος,Τζιάμπασης-Ιωαννίδης(Κοζάνης)

ΑΕΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΑΠΕΛΑΓΚΑΔΑ
Καλαντζής,Αναστασίου-Σακκάς(Θεσσαλίας)

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τσιτσανούδης,Νάκας-Κοτούμπας(Λάρισας)

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΜΩΠΟΣΑΡΙΔΑΙΑΣ
Τσακαλίδης,Μαλανδρής-Κεχαγιάς(Χαλκιδικής)

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΜΠΑΝΙΑ-
ΚΟΣ

Σιδερίδης Β., Πρέσπαρης-Σιδερίδης Χρ. (Κα-
στοριάς)

Γ’ Εθνική - 2ος όμιλος
Οιδιαιτητέςτης17ηςαγωνιστικής

Το 2018 ξεκινά με ντέρμπι κορυ-
φής στην Α1 Ερασιτεχνική της 
ΕΠΣ Ημαθίας! Την προσεχή 

Κυριακή 8/1 και ώρα 15.00 η «καρ-
διά» του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου 
στον νομό χτυπά στο Δημοτικό Γήπε-
δο Αγκαθιάς (φωτ), εκεί όπου η πρω-
τοπόρος Νίκη υποδέχεται τον ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας. Τις δύο ομάδες χωρί-
ζουν αυτή τη στιγμή τρεις βαθμοί, 
ωστόσο ο «δικέφαλος» έχει ένα ματς 
λιγότερο, αυτό της 12ης αγωνιστικής 
με αντίπαλο τη Νέα Γενεά Νικομήδει-
ας, αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την 
Τετάρτη 10/1 στο ΔΑΚ Αλεξάνδρειας.

ΗομάδατουΣταύρουΚωστογλίδηπροπορεύεται
σεόλεςσχεδόν τιςστατιστικές κατηγορίες, έχοντας
62 τέρματα έναντι 43 τουΠΑΟΚ, ενώ αμφότερες
έχουν εξαιρετικήαμυντική λειτουργία με μόλις τρία
γκολπαθητικό.

Οινεοφώτιστοιπαρουσιάζονταιιδιαίτεραισχυροί

εντός έδρας, όπου έχουν τοαπόλυτοστις νίκες (7
στις 7, 31-1 τέρματα), με τονΠΑΟΚ να είναι αήτ-
τητος εκτός έδρας έχοντας 5 νίκες, 1 ισοπαλία και
τέρματα16-2.Θυμίζουμεπωςγιανααναδειχτείκά-
ποιοςπρωταθλητήςχωρίςτηδιεξαγωγήplayoffθα
πρέπειηδιαφοράανάμεσαστονπρώτοκαιτονδεύ-
τερο να είναιστους6 καιπλέονβαθμούς,στοιχείο
πουδίνει ακόμημεγαλύτερο ενδιαφέρονστηνανα-
μέτρηση της ερχόμενηςΚυριακής.Κι αυτό γιατί αν
ηΝίκηεπικρατήσει,τότεθααποκτήσειπροβάδισμα
έναντι του «δικεφάλου» (λογικά με τρεις βαθμούς
διαφορά,ανοΠΑΟΚκερδίσει τηΝέαςΓενεάς),αν
όμωςη ομάδα τουΦερέιραΚινγκφύγει με το «δι-
πλό»απότηνΑγκαθιά,τότεπαίρνειμετησειράτης
ταηνίατουπρωταθλήματος,έχονταςεντόςέδραςτο
παιχνίδιτηςτελευταίαςαγωνιστικήςτηςσεζόν.

Τέλος,δενπρέπειναξεχνάμεκαιτουςρυθμιστές
του πρωταθλήματος, τις ομάδες δηλαδή που θα
επιδιώξουνναβρεθούνστηδιαδικασίατωνplayoff
(η τρίτη και η τέταρτη της κατάταξης) ενώ η υπο-
χρεωτικήδιεξαγωγήplayoutδίνειέξτρακίνητροσε
περισσότερεςομάδεςνα«χτυπήσουν»ταπαιχνίδια
μετουςπρωτοπόρους,ώστενααποφύγουντηνεπί-
πονηδιαδικασίατωναγώνωνκατάταξης.

*πηγή: sportsup.gr

ΕΠΣ Ημαθίας - Α1 κατηγορία

Ντέρμπικορυφής
ΝίκηΑγκαθιάς–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
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Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές 
και οι βοηθοί της 2ης αγωνι-
στικής του πρωταθλήματος 

Κ19 της Football League.

Για τηναναμέτρηση τηςΒέροιαςμε τονΑπόλ-
λωναΠόντου (7/1, 11.30) στοΕνωσιακό Γήπεδο
τωνΠαλατιτσίων, η ΚΕΔ επέλεξε τους Χρήστο
Παυλίδη,ΘανάσηΠαπαδάκη και ΓιώργοΧριστο-
δούλου από την ΕΠΣΗμαθίας, με παρατηρητή
διαιτησίαςτονΕυάγγελοΣηπάκηαπότηνΠέλλα.

Δυναμικά 
για την 
απόκτη-

ση του Αλεξά-
νταρ Πρίγιοβιτς 
αναμένεται 
να κινηθεί η 
Γουλβς. Αυτό 
τουλάχιστον 
αναφέρεται σε 
δημοσιεύματα 
στη Πολωνία, 
σύμφωνα με τα 
οποία, ο Σέρβος 
επιθετικός του 
ΠΑΟΚ εμφανί-
ζεται στο μετα-
γραφικό «στόχαστρο» της ομάδας της 
Αγγλίας.

Η Γουλβς εμφανίζεται ως ένα από τα φαβο-
ρί για την άνοδο στην Premier League από την
Championship και ετοιμάζεται δυναμικά για τηνμε-
ταγραφικήενίσχυσηενόψειτηςδύσκοληςσυνέχειας.

ΣύμφωναμεταόσααναφέρονταιστονΤύποτης
Πολωνίας,οιΒρετανοίεξετάζουνμεπροσοχήταδε-
δομέναγιατονδιεθνήφορτου«ΔικέφαλουτουΒορ-
ρά», καθώς οΜίχαλ Ζίρο εμφανίζεται κοντά στην
αποχώρησήτουαπότηνΓουλβςμεμεταγραφή.

ΈρχεταιοΑζεβέδο
Στηντελική…ευθείαβρίσκεταιημεταγραφήτου

ΜάρσιοΑζεβέδοστονΠΑΟΚ.
ΟΒραζιλιάνοςαμυντικόςήτανομεγάλοςστόχος

των«ασπρόμαυρων»κατά τηνμεταγραφικήπερίο-
δοτουΙανουαρίου,προκειμένουνακαλύψειτοκενό
στοαριστερόάκροτωνΘεσσαλονικέων.

Μάλιστα, οιπληροφορίεςαναφέρουνπως τις ε-
πόμενεςμέρες,ίσωςκαιώρες,αναμένεταιναβρεθεί
η «χρυσή τομή» και οπαίκτης θαανακοινωθεί και
επίσημααπότηνΠΑΕΠΑΟΚ.

ΟΜάρσιοΑζεβέδο,ανκαιαρχικάαναμενόταννα

αποκτηθείως δανεικός από τηνΣαχτάρΝτόνετσκ
μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, όπως όλα δεί-
χνουν,θασυνεχίσειτηνκαριέρατουστον«Δικέφα-
λοτουΒορρά»ωςελεύθεροςαπότο«συγκρότημα»
τηςΟυκρανίας.

Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου με τον ΠΑΟΚ
θαείναι για έξιμήνεςκαιθαυπάρχειοψιόνανανέ-
ωσης για μία ακόμα χρονιά.Έτσι, οΛατίνος άσος
αναμένεται να έρθει άμεσαστηνΘεσσαλονίκη για
τατυπικάκαιμέχριτοτέλοςτηςεβδομάδαςθαέχει
ανακοινωθείκαιεπίσημααπότονΠΑΟΚ.

Ημαθιώτικη
τριπλέτα

στοναγώνατης
Κ19τηςΒέροιας
μετονΑπόλλωνα

Πόντου!

ΠΑΟΚ:ΣενάριογιαΠρίγιοβιτς
καιΓουλβς

Έρχεται ο Αζεβέδο

Τέλος στα σενάρια που ήθε-
λαν την ΑΕΚ να εξετάζει την 
απόκτηση του Μπόρχα Λάσο 

έβαλαν οι «κιτρινόμαυροι». Δημοσι-
εύματα του Τύπου παρουσίασαν τον 
24χρονο μεσοεπιθετικό ως μεταγρα-
φικό στόχο της Ένωσης για τα άκρα 
της επίθεσης. Μάλιστα, σύμφωνα με 
τις αναφορές, ο «Δικέφαλος» είχε 
ήδη κάνει την πρώτη κρούση στην 
Σεβίλλη για την απόκτησή του, μια 
και ο παίκτης ήταν ο «εκλεκτός» του 
Μανόλο Χιμένεθ.

Ωστόσο,ηαντίδραση τηςΑΕΚήτανάμεσηκαι
όπως υποστήριξαν άνθρωποι του συλλόγου, ο
ΜπόρχαΛάσο απασχόλησε τους «κιτρινόμαυ-
ρους»,αλλάπριναπόπερίπουένανμήνακαιπλέ-
ον δεν είναι μεταξύ τωνπαικτώνπου εξετάζονται
γιατηνενίσχυσητουρόστερενόψειτηςδύσκολης
συνέχειας.

Άλλωστε,στόχοςτου24χρονουποδοσφαιριστή
είναιηπαραμονήστηνΙσπανίακαιήδηυπάρχουν
πολλές ομάδεςπου έχουν εκφράσει την επιθυμία
τουςνατοναποκτήσουν,μετηνΟσασούνανασυ-
γκεντρώνει τιςπερισσότερεςπιθανότητες για τον
εντάξειστορόστερτης.

Μάλιστα, όπωςσημείωνανοι «κιτρινόμαυροι»,
η έρευνα για τα άκρα της επίθεσης συνεχίζεται,
χωρίςναυπάρχεικαμίαβιασύνη.ΣτόχοςτηςΑΕΚ
είναι η έλευση ενόςποδοσφαιριστήπουθαμπο-
ρέσειναβοηθήσειάμεσατονΜανόλοΧιμένεθκαι
όχιηαπόκτησηενόςπαίκτημόνοκαιμόνογιανα
«γεμίσει»τορόστερ.

ΑΕΚ: Αντίδραση για Μπόρχα Λάσο!

Η ΑΕΛ εξέδωσε και αυτή ανα-
κοίνωση εκφράζοντας τα συλ-
λυπητήρια της στους οικείους 

του Ευγένιου Γκέραρντ. Χθες το πρωί 
εξέδωσε ανακοίνωση συλλυπητηρίων 
για τον θάνατο του Ευγένιου Γκέ-
ραρντ η ΑΕΛ. Μια ανακοίνωση με την 
οποία εκφράζει τη συμπαράσταση της 
στην οικογένεια του εκλιπόντος και 
στην οποία ο Αλέξης Κούγιας θυμάται 
τη κοινή πορεία του με τον «Ολλαν-
δό» στον πάγκο της Παναχαϊκής. Η 
ανακοίνωση της ΑΕΛ σημειώνει: 

«ΗΠΑΕΑΕΛ,οιποδοσφαιριστές,οιπροπονητές
καιοιοπαδοίμαςεκφράζουμετηνοδύνημαςκαιτην
αμέριστη συμπαράσταση μας στην οικογένεια του
Ευγένιου Γκέραρντ, αλλά και στην οικογένεια της
μεγάληςκρητικήςομάδαςτουΟΦΗ.

Ο κ.Αλέξης Κούγιας είχε την τύχη να είναι ο
ιδιοκτήτηςμιας ιστορικής ομάδας, τηςΠαναχαϊκής,
η οποία ήταν και η τελευταίαποδοσφαιρικήομάδα
όπουεργάστηκεεπαγγελματικάωςπρώτοςπροπο-
νητήςοΕυγένιοςΓκέραρντ, έχονταςωςβοηθό του
έναν νεαρό και φερέλπιδαπροπονητή τον Γιώργο
Μαραντά.

ΟαείμνηστοςΕυγένιος Γκέραρντμετά το τελευ-
ταίοπαιχνίδι πρωταθλήματος εκείνης της χρονιάς
όπουη ομάδα την οποίαπροπονούσε ήταν έτοιμη

ναανέβειστηνανώτερηκατηγορίαμετάαπόχρόνια
παρακμής, έζησε έναπαιχνίδι με τηνΠΑΕΖάκυν-
θοςμεανατινάξειςτουπούλμαντηςομάδος,μεμια
βρώμικητετράδαδιαιτητών,οιοποίοιήτανεξάρτημα
τουτότεσάπιουσυστήματοςκιενώείχεσυμβόλαιο
3ετών,αμέσωςμετάτοναγώναδήλωσεσταΜΜΕ
και στον κ. Κούγια ότι εγκαταλείπει αηδιασμένος
τουςπάγκουςκαιδενέχεικαμίαδιάθεσηναεργάζε-
ταιγιαένατέτοιοποδόσφαιρο.

Αςελπίσουμεότιαυτήηβρώμικηπερίοδοςέχει
πλέονπαρέλθει ανεπιστρεπτί καιπροπονητές του
ποδοσφαιρικούεπιπέδουκαιτουυψηλούήθουςτου
αειμνήστουΕυγένιουΓκέραρντ, αλλά και ανεξάρτη-
τες υπερήφανες ιστορικές ομάδαςπου επιλέγουν
τέτοιουςπροπονητέςθαβρούντημόνιμηθέσητους
στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου».

Τα συλλυπητήρια της ΑΕΛ
για τον θάνατο του Γκέραρντ

ΟΑτρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του
Εμάνουελ Σάκιτς.Ο 26χρονος δεξιός μπακ,που
μπορεί ναπαίξει και αριστερά, υπέγραψε για 1,5
χρόνο, πήρε τη φανέλα με το Νο23 και μίλησε
για...τίτλο!ΗπρώτηπροσθήκητουΑτρόμητουστη
χειμερινή μεταγραφικήπερίοδο είναι οΕμάνουελ
Σάκιτς.Ο26χρονοςακραίοςαμυντικός,πουσυμ-
μετείχε στις τελευταίες προπονήσεις, υπέγραψε
συμβόλαιο για 1,5 χρόνο και ακολούθωςπραγ-

ματοποίησε τιςπρώτες του δηλώσειςωςπαίκτης
τωνΠεριστεριωτών.Στηνανακοίνωσή της ηΠΑΕ
ανέφερε: «ΗΠΑΕΑτρόμητος βρίσκεται στην ευ-
χάριστηθέσηνακαλωσορίσειτοπρώτονέομέλος
τηςγιατο2018,τονΑυστριακόαμυντικόΕμάνουελ
Σάκιτς (Emanuel Sakic. Γεννημένος στη Βιέννη
στις25 Ιανουαρίουτου1991,έρχεταιγιαναπλαι-
σιώσει τηνποδοσφαιρικήμας «συμφωνικήορχή-
στρα»καιναενισχύσειτηνκοινήπροσπάθειαγια
διάκρισησεπρωτάθλημακαιΚύπελλοΕλλάδας.

Ο Σάκιτς υποβλήθηκε με επιτυχία στις απα-
ραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ενώ
ταυτόχρονα ενσωματώθηκε υπό τις οδηγίες του
Νταμίρ Κάναντι, γνώριμου από την κοινή τους
θητεία στηνΑλτάχ. Σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε
στα γραφεία τηςΠΑΕ και υπέγραψε συμβόλαιο
διάρκειας 1,5 χρόνου, ήτοι μέχρι τον Ιούνιο του
2019 παρουσία του ΤεχνικούΔιευθυντή Γιάννη
Αγγελόπουλου.

Φέτος αγωνίστηκε σε 5 ευρωπαϊκάπαιχνίδια
τηςΑλτάχ.Ταπρώτατουβήματαστοποδόσφαιρο
τα έκανε στηνΑκαδημία τηςΡαπίντ ΒιέννηςΤην
εξαετία 2010-2016 πραγματοποίησε «γεμάτες»
σεζόνμε τιςΦλοριντόρφερ, καιΑούστριαΛουστε-
νάου.Θαφορέσειτηφανέλαμετονούμερο«23».

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

Ιανουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό01-01-2018 μέχρι07-01-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Για άλλη μια 
χρονιά το CU 
υποδέχεται το 

νέο χρόνο με έναν 
ιδιαίτερο τρόπο, 
προσφέροντας 
2.018 MB, για 7 
ημέρες, χωρίς καμία 
χρέωση για όλους 
τους CU συνδρομη-
τές! Για να έχουν 
περισσότερα ΔΩΡΕ-
ΑΝ ΜΒ οι CU χρή-
στες τη νέα χρονιά 
πρέπει να στείλουν 
2018 με δωρεάν 
SMS στο 1252, έως  

και τις 16/1/2018

Ηπροσφορά ισχύει για
μία ενεργοποίηση και για
όσουςCUσυνδρομητές έ-
χουν κάνει ανανέωση χρό-
νου ομιλίας οποιασδήποτε
αξίας από τις 1Νοεμβρίου
2017 και μετά. Επιπλέον,
θα ενημερωθούν για το υ-
πόλοιπο της προσφοράς
στο 80% και 100% της
χρήσης του.Τέλος, σεπε-
ρίπτωσηπουυπάρχουνΜΒ
από άλλα πακέτα, προτε-
ραιότηταστην κατανάλωση
έχουν ταΜΒ τηςπροσφο-
ράς.

Φαρμακεία
Πέμπτη 04-01-2018

13:30-17:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙ-
ΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45
23310-26757

20:30-01:00+διαν.ΦΥΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ
Γαλαξίας)23310-75180

Νέαχρονιά
με2.018ΜΒΔΩΡΟ
απότοCUvodafon

Ο ηθοποιός Χρήστος 
Δοξαράς έφυγε από τη 
ζωή τα ξημερώματα της 

Τετάρτη σε ηλικία 85 ετών. 
Ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει 
σε δεκάδες ελληνικές ταινίες, 
ενώ είχε αναπτύξει και ευρεία 
συγγραφική δραστηριότητα. 
Ο φίλος του Κώστας Βού-
τσας τον αποχαιρέτησε με μια 
φωτογραφία από την ταινία 
«Για ποιον χτυπάει η κουδού-
να» που έπαιζαν μαζί και το 
σχόλιο: «Καλό σου ταξίδι Χρή-
στο Δοξαρά»


Ο ΧρήστοςΔοξαράς γεννήθηκε στην

Πάτρατο1935καισπούδασεστηΔραμα-
τική ΣχολήΕθνικούΩδείου και κινηματο-

γράφοστηνΑΣΚΕ.Τη δεκαετία του 1970
απομακρύνθηκε από τη σκηνή, όταν και
ξεκίνησε να γράφει. Η συγγραφική του
δραστηριότηταεπεκτάθηκεεπίσειράετών
σε κινηματογράφο, τηλεόραση και ραδιό-
φωνο.

Ηταναυτόςπουμετέφερεαριστουργη-
ματικά τo μυθιστόρημα «Λωξάντρα» της
Μαρίας Ιορδανίδου στην τηλεόρασή. Η
«Λωξάντρα» το 1980στηνΕΡΤαποτελεί
ίσως τηνπιοπιστήδιασκευήαυτοβιογρα-
φικούμυθιστορήματος.

Είχεγράψειτασενάριαγιαπολλέςεπι-
τυχημένες τηλεοπτικέςσειρές όπως«Χα-
μογελάστεπαρακαλώ»το1983στηνΕΡΤ,
«ΟικογένειαΒλαμένου»στηνΕΡΤτο1986
τουΔ.ΨαθάσεσενάριοΧρ.Δοξαρά,«Μιά
απίθανη γιαγιά» το 1991/ΕΤ2, «το λευκό
σταυρόλεξο»1986στηνΕΡΤ,«Ηπαγίδα»
1987απτοβιβλίοτουΜαν.Κορρέσεσε-
νάριοΧρ.ΔοξαράστηνΕΤ1,»Τοημερολό-
γιοενόςθυρωρού»1979στηνΥΕΝΕΔκ.α.

Είχε συμμετοχήσεπερισσότερες από
30ταινίες τουπαλιούελληνικούκινηματο-
γράφου.

Πέθανε ο ηθοποιός
Χρήστος Δοξαράς



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  από

ιδιώτη καινούργιο

κατάστημα 45 τ.μ.

στο κέντρο της Βέ-

ροιας (Κεντρική 5

- δίπλα στο Επιμε-

λητήριο), με πατάρι

30 τ.μ. ,  αυτόνομη

θέρμανση και θέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-

φι12στρ.στοδρόμο

Βέροια-Λαζοχώρι,

σε παραγωγή ρό-

δια 8 ετών, 960

δένδρα, με 25 τό-

νους  παραγωγής,

περ ίφραξη ,  νερό .

Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛ Ε Ι ΤΑ Ι  α -

γρός με ροδάκινα

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ.μ.,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνακαιΑγ.Γεώργιο.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πάρκιγκ στο κέντρο

της πόλης, περιοχή

Αστικά, κοντά στο

6ο και 13οΔημοτικό

Σχολείο. Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά,γκαρ-

σονιέρα3ουορόφου,

δωμάτιο, σαλοκου-

ζίνα, μπάνιο, ανα-

καινισμένη, ατομική

θέρμανση πετρελαί-

ου, αιρ κοντίσιον,

πλήρωςεπιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκιο 180,00 ευ-

ρώ.Μεσιτικόγραφείο

«ΣΤΟΧΟΣ».  Τηλ. :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίας Πα-

στέρ 8 στη Βέροια,

ενοικιάζεται  γκαρ-

σονιέρα 1ΔΧΛΚ, ε-

πιπλωμένη και έχει

εγκατάσταση  γραμ-

μήInternet,κεντρική

θέρμανση, T.V., κλι-

ματιστικό, ηλ. κου-

ζινάκι με φούρνο,

ψυγείο κ.λπ. Πληρ.

τηλ.: 23310 24939,

6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙο-

λοκαίνουργιο studio

35 τ.μ. πλήρως επι-

πλωμένο και εξοπλι-

σμένο με τηλεόρα-

ση, κλιματισμό, ηλ.

θερμοσίφωνα,Wi-Fi,

θέση πάρκιγκ και

πλυντήριο σε νεό-

δμητη οικοδομή, στο

κέντρο της Βέροιας.

Πληροφορίεςστοτηλ

:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

πρώην εξουσιοδο-

τημένο συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙοδηγοίλεωφορείουγιατηΓερμα-
νίαγιαεργασίακαιδιαμονή.Προϋποθέσεις,λίγα
Γερμανικά, δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου με
ταΜοντούλ, ικανοποιητικόςμισθόςκαιμπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros_karipidis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψη-

τοπωλείο στη Βέ-

ροια,  με σταθερή

πελατεία.Τηλ.:6942

424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τρο-

φίμων στο Μακρο-

χώρι Ημαθίας. Τηλ.:

2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά το -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασίαγια τοκατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη Βέροια. Τηλ.:

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ή κοπέλα άνω των

25ετώνγιατογυρά-

δικο «ΠράπαςGrill»

στη Βέροια για ερ-

γασία και ντελίβερι.

Τηλ.:2331071222&

6982 271222 (WUp)

ή αυτοπροσώπως

στοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλε -

κτρολόγος και μηχα-

νικός αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια.  Ικανοποι-

ητική αμοιβή. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία

ή κύριος για φροντί-

δα και περιποίηση

ηλικιωμένου. Τηλ.:

2 3310  25176  &

6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από

κρεοπωλείο στη Βέ-

ροια,κρεοπώληςγια

πλήρηεργασία.Τηλ.

επικοινωνίας: 23320

41875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοση-

λευτής γιαΜΕΤΑΚΙ-

ΝΗΣΗ και φροντίδα

κυρίας με σοβαρό

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

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύκαλήτοπο-
θεσίαμόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σα-
λοκοζίνα,W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή
130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο1.200 τ.μ.στηΛευκόπετρα εντόςοικι-
σμού,τιμή9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προςΛαζοχώρι πριν τις
γραμμέςμεπολύμεγάληπρόσοψηστον κεντρικό δρόμο.
Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος,2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατά-
στασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανα-
καίνισηςΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου
120.000€ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000€ΠΚ172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστι-
κό,10.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250
τ.μ.οικόπεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€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
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνια-
κό.Τιμή35.000ευρώ.

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης
30.000ευρώ.

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοση βιογραφικών και συμπλήρωση αί-
τησης καθημερινάαπό8.00π.μ. - 4.00μ.μ. στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200
e-mail: asklipiosae@hol.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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κινητικό πρόβλημα, με

καροτσάκι μεταφορικό

μέσο θα εκτιμηθεί. Τηλ

επικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδρας α-

πό 22 έως 40 ετών, δί-

πλωμα οδήγησης Γ΄ κα-

τηγορίας, γνώστης χει-

ρισμού κλαρκ.Τηλ.: επι-

κοινωνίας:6976777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με

μεταφορικόμέσογιακα-

φέουζερίστοΜακροχώ-

ρι απέναντι από το πα-

λιόκρατικόΚΤΕΟ,γιαα-

πογευματινέςώρες από

4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.

Τηλ.:6977755040,6983

469968&2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται

κοπέλεςγιαεργασία.Τηλ.:

6984472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-

νει τη φύάλη και περι-

ποίηση ηλικιωμένων σε

24ωρηβάση.Τηλ.:6993

678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυ-

ρία μονογονικής οι-

κογένειας, ζητάει ερ-

γασ ία ,  γ ια  φύλαξη

ηλικιωμένων και κα-

θαρισμόσπιτιών.Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημωρούήκα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ. επικοινω-

νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νειτηνφροντίδαηλικι-

ωμένων & καθαρισμα

σπ ι τ ιών ,  γραφε ίων

και σκάλες. Τηλ.: 6946

479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  κρεβα -

τάκι ΒΕΒΕ σε άσπρο

χρώμα, με στρώμα και

υφασματάκια προστα-

τευτικά, σχεδόν αχρησι-

μοποίητο.Τιμήευκαιρίας

150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,μεΑνελκυστήρα
καιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλ-
κόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή200€.

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφάνει-
ας64τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο , είναικατασκευασμένητο1972και
ανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρμανσημε
δύοκλιματιστικάΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά τζάμια,
Τιμή:200€.

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

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:115564-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙάνε-
τοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίναξεχωριστήκαιΜπάνιο
ανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανσηανεξάρτητη
,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμεναμεδιπλά
τζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα

καινούργιοκαιδύοαποθήκες,μίσθωμα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙμικρήμονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας25τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο
,κουζίνακαιμπάνιο.Έχειμίαμικρήαυλήκαι
αποθήκηχωρίςκοινόχρηστα,μεένακλιματι-
στικόκαιμεσόμπαπετρελαίου-Τιμή:140€.

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,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας150 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένητο1998-Τιμή:150€.

Κωδ:23976-ΓΗΠΕΔΟκοντάΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΑποθήκηπολύπαλιάσυνολικήςεπιφά-
νειας200τ.μ.ισόγεια.Ενοίκιο150€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικής επιφάνειας8 τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαι για έδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:24152-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητογραφείοσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους.
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπούς,ταΚουφώματα
τουΣυνθετικά,καινούργιαμεδιπλάτζάμιακαι
μεμεγάλοανελκυστήρα.Μίσθωμα150€.

Κωδ: 23978 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο
καιμεδικότουWC .Είναικατασκευασμένο
το1971καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά, -
Τιμή:130€.

Κωδ:23847-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
115τ.μ.ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο.Διαθέτειαπεριόριστη
Θέα,ταΚουφώματατουκαινούργιαΣυνθετικά
μεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατουθωρακισμένη
,έχεικαιΑνελκυστήρα.Μίσθωμα320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.ισόγειοεξαιρετικήςεμπορικότητας,ενοίκιο

250€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24526 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάσταΚΤΕΛ εκμισθώνεται ισόγειο κα-
τάστημα κομπλέανακαινισμένοσυνολικής
επιφάνειας31τ.μ.Μίσθωμαπολύλογικόστα
250€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24422 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΠλ.ΠλατάνωνΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας45 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση
,μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη
.Τιμή:80€.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο280€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:24146 -ΚαλλιθέαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταυπόγειοΠάρκινγκκλει-
στόσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14388-ΣτοκέντροτηςΒέροιαςκαι

κοντάστουςΑγίους Αναργύρουςδιατίθεται
σπάνιοδιαμέρισμακαθαρής επιφάνειας96
τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό3υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα ,μπάνιοκαιαποθήκη .Είναι
κατασκευασμένοτο1972καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΚεντρική-Πετρέλαιοηοποίακαιλειτουργεί
άψογα. Πρόκειταιγιαέναγωνιακόδιαμέρι-
σμαμεεξαιρετικήθέα  (βλέπεικαιτηνΕληά)
, ανακαινισμένομε καινούργια κουφώματα
αλουμινίουδιπλήςυάλωσης , ηπόρτα του
θωρακισμένη ,με ανελκυστήρακαινούργιο ,
A/C,καιηλιακόθερμοσίφωνα.Προσφέρεται
στηνμοναδικήτιμήτων 80.000€.Ευκαιρία
μόνογιαεκλεκτούς.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14333-ΣτοΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 14235 - Περιοχή Δοβρά ψηλά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταμίαπολύ
σπάνιακαιμεΠανοραμικήθέαΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ.σεδύοεπίπεδα
καισεοικόπεδο4.250τ.μ.μεεκπληκτικήθέα
ναβλέπειόλητηΒέροια.Είναικατασκευασμέ-
νητο1984 .Χρήζεικάποιωνεργασιώνολο-
κλήρωσης,ηδετιμήτηςείναιστηνκυριολεξία
τζάμπα,μόνο110.000€.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
ητρίαοροφοδιαμερίσματαμε111τ.μ.καθ.το
καθένακαισεοικόπεδο560τ.μ.μεσ/δ1,2
,κατασκευή1985, τοκαθέναμε3υ/δκαι2
μπάνια,βλέπεισεανοιχτωσιάκαιπροσφέρε-
ταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργιααλουμι-
νίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης,πρώτονατομικήθέρμανση
μεξυλολέβηταηαυτόνομηθέρμανσηπετρε-
λαίουμεωρομετρητές, ενεργειακήςκλάσης
Δ , έχειηλιακόθερμοσίφωνακαιντουλάπες
παντού,είναιχωρίςανελκυστήρακαιμετρία
parking ,ένακλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέ-
τει μίαπολύμεγάληκοινόχρηστηαυλήγια
λαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο380.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής

ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13510-ΣτηΔΕΗκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας128 τ.μ.σε
ημιυπόγειομεπρόσβασηκαιγιααυτοκίνητο
.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένητο1996-ηδετιμήτηςεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,
κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστικά
,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούςαγο-
ραστές,τιμή23.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,

ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.

Κωδ13832ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ,Κατά-
στημασυνολικήςεπιφανείας450τ.μ.,σετρία
επίπεδακαισεγήπεδο6.000τ.μ.κατασκευή
1985,ολοκαίνουργιο,ακατοίκητο,χρήζεικά-
ποιαςολοκλήρωσηςεσωτερικά,έχεικαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλάτζάμια,
ενιαίοςχώρος ,σεμοναδική τοποθεσίακαι
απευθύνεταισεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,αυτοτελές,έναπολύαξιόλογοακίνητο,προ-
σφέρεταιγιαλόγουςανεξάρτητουςαπότηθέ-
λησημαςσετιμήπράγματιχαμηλήτίμηματα
350.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 14055 ΡΑΧΗ, χωραφοοικόπεδο

πωλείταιμέσαστηζώνη6.410τ.μ.,μεεκπλη-
κτικήθέα, γιααπαιτητικούςαγοραστές ,σε
μοναδικήτοποθεσία,μοναδικόγιαεπένδυση
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο55.000€.

Κωδ.13963ΚΟΜΒΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣπω-
λείταιαγροτεμάχιομεροδάκινα7ετώνείναι
12.750τ.μ.είναιστα650 μέτρακαιφαίνεται
απότηνΕγνατίαοδό,διατίθεταιαπό95.000€
τώρα40.000€μόνο,ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13873 -ΠΙΕΡΙΩΝπρός το τέλος

πωλείταιοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας360
τ.μ.Τιμή:115.000€.

Κωδ.13878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο500
τ.μ.,κοντάστοΕΑΚμέσαστοσχέδιοτουχω-
ριού45.000€,

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολικής
επιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14363-ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένη το1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστήρα.
Τιμήμόνο:9.500€.

ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείταιεπίτουδρό-
μουΒέροιας -Βεργίναςκαιαφορά  έκταση
αποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιοσυνολικά
15.000τ.μ.,καιμεδύοκτίσματα ,αποθήκες
μεγάλεςχωρίςκολώνες.Τακτίσματακαταλαμ-
βάνουνσυνολικά1.180τ.μ. , τιμήπώλησης
κατόπινεκτιμήσεωςόλαμαζί120.000€.Πολύ
αξιόλογοακίνητοκαισετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-
όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένη το2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχιεαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμή:40.000€.

Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος
τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε 22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,
2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

άτομα (γυναίκες ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφα-
λείας για μόνιμηαπασχόληση.Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη
για δουλειά , δίπλωμααυτοκινήτου και συνεργασίαμε την εταιρεία
γιαεξέλιξη .Βιογραφικάκαισυνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας ,
Θεσσαλονίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδοει-
δώνΗΡΑΕΠΕ,δέχεταιαιτήσειςγιαπροσλήψειςεποχικού
προσωπικούάνωτων18ετώνσταγραφείατηςεταιρίας
καθημερινά εκτόςΣαββάτου και Κυριακής από τις 9.00
π.μ.έωςτις2.00μ.μ.Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδια-
φερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικού υγείας εργαζομένωνσε

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr



18 ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  εξοπλ ισμός

κ αφ ε τ έ ρ ι α ς  ( κ αφ ε τ ι έ ρ α

ASTORIA MONH), πλυντή-

ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπιέρα  ( επαγγελματ ι -

κή-βαρέως τύπου), τοστιέρα

(επαγγελματική 2 εστιών), 2

στρογγυλά τραπέζια, 7 κα-

ρέκλες (με κουπαστή) και 8

ψηλάσκαμπό.Πωλούνταισε

τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6974

867093.

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟκεντροΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ.250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ10στρ.πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ23000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ.
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική κατά-
σταση και τιμή (4 γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2
βιβλιοθοκήκες, 4 συρταριέρες με ρόδες, 1 καναπές, 2
καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές, όλα μαζί ή και
μεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

Η εταιρία επεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕ με έδρα το
7,5 χλμ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ζητάΗλεκτρολόγο-Μηχανικό για
μόνιμηαπασχόληση.Καθήκοντα:Χειρισμός,συντήρησηκαι επι-
σκευήμηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας των
γραμμώνπαραγωγής.ΠροαιρετικάεπιθυμητήηγνώσηΑγγλικής
γλώσσας.Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:irafruit@otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

ΚιόσκιστηΒέροια, ιδιοκτήτηςδιωρόφουοικοδομήςμεανεξάρτητη ιδιό-
κτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρηδιαμόρφωσησύμφωνα
με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για τη λειτουργία γυμναστηρίουμε
τηνακόλουθηδιάρθρωσησεχώρους:

-Χώροςιδιαίτεροςεπιφάνειας30τ.μ.(γιαμασάζκλπ)
-Σαλόνιγυμναστηρίουεπιφάνειας200τ.μ.
-ΑποκλειστικήςανάπτυξηςΣΠΑκλπ
-ΤουαλέτεςκαιαποδυτήριαΑ-Γκαιντουζιέρεςκαμπινάτες
-Επαγγελματικήσάουναενλειτουργίακαιπροεργασίαεγκαταστάσε-

ωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπό γνώστη του κλάδου για λειτουργία

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

σχύς6,5Ηρ,Πλάτος εργασίας50
cm, βάθος εργασίας 17,5-35 cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν,
μαχαίρια6+6,κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζη-

τεί κυρια από 50 ετών

έως70γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανί-

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητεί  γνωριμία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητάναβρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις,φτωχειά,γιασοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρ ιος

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6984040769.

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγό-
σκυλο ράτσας Βίσλα
θυληκό.  Τηλ. :  6977
354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημαλέβηταπέλετ,μάρ-
κας TOPLING, ισχύς 30
KW, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένο, σε άριστη κατά-
σταση, μαζί με δοχείο α-
δρανείας[μπάφερ]500litr
για ακόμηπιο οικονομική
καύση, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.6944997269.

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδα-
κτικήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστς μεθόδους
διδασκαλίας Γλώσσας
καιΜαθηματικών κα-
θώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγ-
γλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και
αγγλικών σε μαθητές
δημοτικούκαιγυμνασί-
ου.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.επικοινωνίας:
6980973819.
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CMYK

PΗ ωροσκόπος μου πρόβλε-
ψε ότι τον πρώτο μήνα του νέου 
έτους τα οικονομικά και τα αισθη-
ματικά μου θα πάνε καλά. Αναρω-
τιέμαι μήπως ήταν καιροσκόπος...

PΚαι τα δύο θα πάνε καλά μόνο 
αν η αγάπη κερδίσει το λαχείο.

PΚαι αγοράσει την ελευθερία 
της.

PΤα τελευταία χρόνια, ωροσκο-
πικά νιώθω σαν ιχθύς σε περίοδο 
νηστείας.

PΜε έχουν 
φάει ολόκληρο 
και έχουν αφή-
σει το κεφάλι.

PΚαι ποντια-
κό και αγύριστο.

P Οι  χρο -
νιές αλλάζουν, 
αλλά οι διαπι-
στώσεις ζωής 
παραμένουν. 
Όπως π.χ. ό-

τι το νερό δεν 
ξεπλένει αμαρ-
τίες. Δοκιμάστε 
με βότκα.

PΚι όπως ότι 
το μέγιστο βά-

ρος που μπορεί 
να σηκώσει μια 
γυναίκα εξαρτάται 
από το πόσο της 
αρέσει το περιε-
χόμενο της σα-
κούλας.

PBy the way, 
από όλα τα μέ-
τρα και νομοθε-
τήματα που ήρ-
θαν, από όλους 
το υ ς  φ ό ρ ο υ ς 
που επιβλήθη-
καν, από τα τε-
ράστια κοινω-
νικοοικονομικά 
και εθνικά ζη-
τήματα που τα-

λανίζουν τη χώρα μας, από όλες 
τις καταστρατηγήσεις του Συντάγ-
ματος, τον Έλληνα τον πείραξε η 
χρέωση της σακούλας στα σού-
περ μάρκετ.

PΤον λες και αντιπερισπασμό ε;

PΧθες βράδυ είπα της αγάπης 
να παραγγείλουμε σουβλάκια. 
Μου απάντησε ότι το 2018 μετά 
τις 8 δεν θα τρώει τίποτα. Να δείτε 
που κάπως έτσι είναι η δευτέρα 
παρουσία.

PΦαντάσου να είχα πάρει γυναί-
κα που να τα τρώει όλα στον ατμό.

PΓενικά δεν είμαι αισιόδοξος, 
διότι όταν είμαι έχω ψευδαισθή-
σεις.

PΚοντοζυγώνει πάντως η 
εποχή που θα κοιτάμε περίερ-
γα αυτές που θα φοράνε ακό-

μα μπότες κι αυτές που θα φοράνε 
ήδη σανδάλια.

PΤο let it be το έχει τραγουδή-
σει και ο Πάριος τότε με το «άστο 
να πάει, άστο».

PΠου μας έλεγε από πολύ νωρίς 
ότι το πουλάει το σπίτι, αλλά ποιος 
τον άκουγε.

PΚαι πέσαμε στα βράχια της 
Πειραϊκής.

PΚαι:
Δυο χωριάτες, ο Γιώργης και ο 

Θανάσης που δεν είχαν πάει ποτέ 
τους στην πόλη αποφασίζουν να πά-

νε να δουν το 
μεγάλο πολυ-
κατάστημα που 
άνοιξε.

-Πάνε  στα 
αγροτικά είδη 
και λέει ο ένας 
στον άλλο:

Θ α ν ά σ η ς : 
Για  δες  ωρέ 
Γιώργη, «βιτα-
μινούχος τροφή 
για χοίρους».

Γιώργης: Δεν αγοράζουμε να τη 
δοκιμάσουμε.

Θανάσης: Και δεν το αγοράζουμε;
-Πάνε στα ηλεκτρονικά είδη.
Θανάσης: Κοίτα Γιώργη: πλυντή-

ριο για να μην πλένεις τα ρούχα στη 
σκάφη.

Γιώργης: Δεν αγοράζουμε ρε Θα-
νάση να το δούμε.

Θανάσης: Και δεν αγοράζουμε;
-Στα είδη υγιεινής:
Θανάσης: Κοίτα Γιώργη, μια μεγά-

λη βούρτσα για τον καμπινέ.
Γιώργης: Δεν αγοράζουμε Θανά-

ση να τη δοκιμάσουμε.
Θανάσης: Και δεν αγοράζουμε;
Μετά από λίγες μέρες συναντιού-

νται:
Γιώργης: Που λες Θανάση πώς τη 

βρήκες τη χοιροτροφή; Τα γουρούνια 
μου γίνανε τετράπαχα.

Θανάσης: Και τα δικά μου. Καλά 
άσε το πλυντήριο. Η γυναίκα μου 
είναι τρισευτυχισμένη που δεν πλένει 
πια στο χέρι.

Γιώργης: Και η δική μου.
Θανάσης: Τη βούρτσα πώς τη 

βρήκες;
Γιώργης: Ακου Θανάση μου, πες 

με οπισθοδρομικό, αλλά εγώ προτι-
μώ το χαρτί υγείας!

Κ.Π.

Πρεμιέρα 
εκπτώσεων στις 

8 Ιανουαρίου

Από 8 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου θα 
διαρκέσει η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων 
πανελλαδικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική 
ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανι-
κής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την πρώτη Κυ-
ριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 14 Ιανουαρί-
ου, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε 
όλη την επικράτεια από 11.00 π.μ. έως 8.00 μμ.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων 
οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πολύ χαμηλές 
τιμές, με άψογη εξυπηρέτηση και σεβασμό στο 
καταναλωτικό κοινό, τονίζεται στην ίδια ανακοί-
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