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Ουσία και όχι 
επικοινωνιακά τεχνάσματα

  Περισσότερο επικοινωνιακής κατανάλωσης 
μάλλον η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
για μη χρησιμοποίηση κανενός συγγενικού του 
προσώπου σε μελλοντική δική του κυβέρνηση Νέας 
Δημοκρατίας. Πολλά μπορεί κάποιος να καταλογήσει 
στην οικογενειοκρατία στη χώρα μας, και ειδικότερα 
στην οικογένεια Μητσοτάκη, ωστόσο ακόμη και οι 
εκτός χώρου θα συμφωνήσουν ότι για παράδειγμα η 
Ντόρα Μπακογιάννη αποτελεί ένα κεφάλαιο για την 
παράταξη. Με πάντα σοβαρή και βαρύνουσα άποψη, 
καθώς και έργο στο πολιτικό της παρελθόν, από το 
οποίο και η Ημαθία έχει να θυμάται. (Τα στέγαστρα 
των βασιλικών τάφων των αρχαίων Αιγών που έγιναν επί 
των ημερών της στο υπουργείο Πολιτισμού έδωσαν και 
δίνουν πνοή στον τουρισμό της Ημαθίας.)
  Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι μια στοχευμένη 
αξιοποίηση συγγενικών προσώπων σε μια κυβέρνηση, 
αλλά η άκριτη επιλογή τέτοιων σε άλλα πόστα εξουσίας, 
μικρότερης εμβέλειας, που δεν σταμάτησαν ποτέ και 
σε καμία κυβέρνηση. Αυτό οφείλει να διορθώσει 
αν εκλεγεί πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
στοχεύοντας στην ουσία του ζητήματος και όχι σε 
επικοινωνιακά τεχνάσματα. Χωρίς φυσικά να ξεχνά ο 
ίδιος πως το γεγονός ότι είναι και ο ίδιος γιος ηγέτη της 
παράταξης βάρυνε στην εσωκομματική μάχη της Ν.Δ. 
και πρόκρινε σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή και στη 
συνέχεια στην εκλογή του, χωρίς κανείς να αμφισβητεί 
τις ικανότητες και την οξυδέρκεια του ανδρός.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αμβροσίου Μεδιολάνων,

Γερασίμου Ευβοίας

Ο θησαυρός του μακαρίτη... 
αλλιώς!

Την περασμένη Τετάρτη έγινε η επίσημη πρεμιέρα της
ταινίας«ΟΘησαυρός»,στηνοποίασυμμετέχει καιηδικήμας
ΜάγδαΠένσου.Πρόκειταιγιατοριμέικτηςαγαπημένηςταινίας
τουπαλιούκαλούελληνικούκινηματογράφου«ΟΘησαυρόςτου
μακαρίτη».ΣτηφωτογραφίαηΜάγδαμετιςγυναίκεςσυμπρωτα-
γωνίστριεςΚατερίναΣτικούδη,ΕλισάβετΚωνσταντινίδη,Δω-
ροθέαΜερκούρη καιΦαίηΞυλά.Ανάμεσαστοανδρικόκαστ,
Χαϊκάλης,ΤσιμιτσέληςκαιΚαλυβάτσης,μετηνταινίαναπαίζεται
καισεΒέροιακαιΝάουσακαιναυπόσχεταιπολύγέλιο!

12επαγγέλματαγιατους12μήνες
Καταστήματα και επαγγέλ-

ματα της Βέροιας, από τα χτες
μέχρι τα τώρα, μεπολύτιμοφω-
τογραφικό υλικό (του Γεράσιμου
Καλλιγά και του Νότη Ζέρβα),
περιλαμβάνει το ημερολόγιο του
ΛυκείουΕλληνίδωνΒέροιαςπου
παρουσιάστηκε χθες βράδυστη
ΔημόσιαΒιβλιοθήκη.

Για τα 12 επαγγέλματα που
αντιστοιχούνστους12μήνεςτου
χρόνου, μας μίλησε ο εκπαιδευ-
τικόςκαισυνεργάτηςτου«Λαού»
κ.ΜάκηςΔημητράκης, ενώγια
τιςεκδηλώσειςτουΛυκείουμέσα
σταΧριστούγεννα, με αποκορύ-
φωμα τα ξακουστά ρουγκάτσια,
μίλησεηπρόεδροςκαΈλληΜά-
λαμα, στην εκπομπή «Πρωινές
σημειώσεις» της Σοφίας Γκα-
γκούση(10-11).

Πολλές μνήμες για τηνπαλιά
Βέροιαξυπνούνοισελίδεςτουη-
μερολογίου,ενώστασχέδιατουΛυκείου,είναιέναακόμηημερολόγιογιατο2019μεταυπόλοιπαεπαγγέλματαπουέχουν
σχεδόνεξαφανιστείαπότηνπιάτσα,ήέχουνεξελιχθείσύμφωναμετιςεπιγαέςκαιανάγκεςτηςσύγχρονηςεποχής.

(Στοαυριανόφύλλοηεκδήλωσητηςπαρουσίασης).

Αναμένεται επίσκεψη Λαφαζάνη στην Ημαθία
Προεόρτια επίσκεψηστηνΗμαθία αναμένεται

νακάνειοπρόεδροςτηςΛαϊκήςΕνότητας(ΛΑ.Ε.)
ΠαναγιώτηςΛαφαζάνηςστις18Δεκεμβρίου.Τα
τοπικάμέλητονπεριμένουνκαιπροφανώςθατον
ενημερώσουνγιαταθέματατουνομούκαιθατον
συνοδεύσουνστις επισκέψεις και επαφές τουμε
πρόσωπακαιφορείς.

Όπωςμαθαίνουμε, καταρχάς,προγραμματίζει
μια συνάντηση με τους αγρότες, με το δήμαρχο
τονοποίο θα επισκεφτεί εθιμοτυπικάστοΔημαρ-
χείο τηςΒέροιας, με τονΔικηγορικόΣύλλογο, με
φορείς και επιχειρήσεις, ενώ δεν θαπαραλείψει
βεβαίως να επισκεφθεί και τηνΒιομηχανίαΖάχα-
ρηςστοΠλατύ.

Αναλυτικό πρόγραμμα για την επίσκεψη θα
δοθείαπότοΓραφείοτου…

Και πρόεδρος... και ισορροπιστής
Ακόμη δεν καταλάγιασε όπωςφαίνεται ο αχός των δικηγορικών εκλογών, αφού διαβλέπουμε μια κινητικότητα

κάποιωνσεσχέσημετοαποτέλεσματωνπρόσφατωνεκλογών.Βλέπονταςόλααυτά,κάποιοιάλλοιαποστασιοποιη-
μένοιδικηγόροιυποστηρίζουνότιομόνοςπουμπορείνα...ρεγουλάρειτονέοΔ.Σ.τωνισορροπιώνείναι,λόγωχαρα-
κτήρα,ονέοςπρόεδροςΦώτηςΚαραβασίλης.ΙσορροπίεςπουφέρνουνστοεννεαμελέςΔ.Σ.τέσσεριςσυμβούλους
από τηνπλευρά τουνέουπροέδρου, τέσσεριςαπό τηνπλευράΜηνόπουλου, καιμερόλο, κάτισανρυθμιστή, τον
ανεξάρτητοΑντώνηΜαρκούλη.

Αςμηνξεχνάκανείς,ωστόσο,ότιόπωςμάθαμε,τοσύνολοτωναποφάσεωντουπροηγούμενουδ.σ.είχεληφθεί
ομόφωνα.Δείγμαότιοιδικηγόροιδενέχουνκάτιναχωρίσουν.Ίδωμεν!

Κομφούζιογιατο…«Κομφούζιο»!
Μπορείναπιστώνονταιταχρήματατου«Κομφούζιου»στηνΗμαθία,τουπρογράμματοςμέσωτουοποίουστοχεύεται

ηαπαλλαγήτωνφρούτωναπόταπολλάφυτοφάρμακα,ωστόσομεγάλομέροςτωναγροτών(το85%τηςπεριοχήςΝά-
ουσας)θαπάρειταχρήματαπερίτονΦεβρουάριο,στηλήξηδηλαδήτουπρογράμματος.Κιαυτόγιατίμίαυπάλληλοςτου
υπουργείουΑγροτικήςΑνάπτυξηςπουείχεεπιφορτιστείτασχέδιάτουςάλλαξεθέση,μηβάζονταςτηνυπογραφήτηςστον
φάκελοκαικαθυστερώνταςτηδιαδικασία.ΜετουςπαραγωγούςναδιαμαρτύρονταιγιατοπώςθαπεράσουνταΧριστού-
γεννα,αφούταχρήματαπουπερίμενανείχανπληρωθείαπότουςίδιουςμέσωτωνσυνεταιρισμώντουςτοκαλοκαίρικαι
ταπερίμεναναυτέςτιςμέρεςπώςκαιπώς.ΜάλισταΑΣΕΠΟΠκαιΑ.Σ.Νάουσας,γιατίαυτούςαφοράτοπρόβλημα,ήταν
απότουςπρώτουςπουεφάρμοσαντασυγκεκριμένασχέδια,κιαυτόήταν…τοευχαριστώ!

Κιάντεναπείσειςτουςαγρότεςνασυνεχίσουντο«Κομφούζιο»καιστηνέαπερίοδο.

ΜυρίζειΒέροια
ηανθρωπογεωγραφία
καιτουνέουΔ.Σ.
τουΕπιμελητηρίου

Δεν ξέρουμε αν λέει κάτι για τοπώςαντιλαμβά-
νονταιήόχιοιδήμοι εκτόςΒέροιας τοΕπιμελητήριο
Ημαθίας, αλλά η γεωγραφική κατανομή των εδρών
είναιενδεικτική.Απότα21μέλητουνέουδ.σ.,οι19
επιχειρηματίες έχουν έδρα τηΒέροια, μόλις δύο την
Αλεξάνδρεια και κανένας τηΝάουσα.Κάτιπουδίνει
και μια απάντησηφυσικάστηδιαπίστωση τωνυπο-
ψηφίωντωνπρόσφατωνεκλογών:ότιελάχιστοιγνω-
ρίζουν τα επιμελητηριακάπράγματα εκτόςΒέροιας.
ΚαιπολλέςφορέςούτεκαιηΒέροια!

Ρυθμίσεις της Τροχαίας στην Αλεξάνδρεια
για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου

ΤηνερχόμενηΔευτέραθαανάψειτοΧριστουγεννιάτικοδέντροοΔήμοςΑλεξάνδρειαςστοκέντροτηςπόληςκαιγια
τονλόγοαυτόθαγίνουνκυκλοφοριακέςρυθμίσειςμεαπαγόρευσηκυκλοφορίαςστουςδρόμουςπέριξτουΠνευματι-
κούΚέντρουτηςπόλης,όπουθαγίνουνοιΧριστουγεννιάτικεςεκδηλώσεις.

Γιατηνενημέρωσητωνοδηγώνθατοποθετηθούνρυθμιστικέςπινακίδεςκαισημάνσεις.
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Τροχαίο μόνο με υλικές 
ζημιές στο Εργοχώρι

Τροχαίο ευ-
τυχώς μόνο 

υλικών ζημιών στο 
Εργοχώρι γύρω 
στις 12 το μεση-
μέρι, στη στροφή 
προς τον περιφε-
ρειακό για Κοζάνη. 
Τα δύο οχήματα 
συγκρούστηκαν 
ευτυχώς με σχετι-
κά μικρές ταχύτη-
τες, το ένα με κα-
τεύθυνση από την 
Αριάδνης προς τη 
Σταδίου με παρά-
βαση του STOP 
και το άλλο με κα-
τεύθυνση προς 
Βέροια, χωρίς ευ-
τυχώς  κανέναν 
τραυματισμό. Ο η-
λικιωμένος οδηγός 
του ενός οχήματος 
και η οδηγός του 
άλλου οχήματος 
μεταφέθηκαν στο 
νοσοκομε ίο  γ ια 
προληπτικούς λό-
γους. 

26χρονος είχε υδροπονική 
καλλιέργεια 
κάνναβης 

μέσα στο σπίτι του
Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας συ-

νελήφθη τη Δευτέρα 26χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 
για καλλιέργεια κάνναβης. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
του σπιτιού του εντοπίστηκαν 5 δενδρύλλια κάνναβης έως 
40 εκατοστών και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας. 
Τα δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, 
ενώ κατασχέθηκε και ο σχετικός εξοπλισμός (υγρασιόμετρα, 
ηλεκτρικός λαμπτήρας θερμάνσεως, ανεμιστήρας, σωλήνας 
εξαερισμού κ.ά.). Επίσης μέσα σε ψυγείο εντοπίστηκαν και 
κατασχέθηκαν 733 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε 
μορφή βουτύρου, 126 γραμμάρια κάνναβης εμποτισμένη με 
βούτυρο και 8 σπόροι κάνναβης.

Από τους χώρους του σπιτιού επίσης κατασχέθηκαν 51 
γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 
200 ευρώ ως προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικο-
γραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύλληψη 22χρονου στη Βέροια 
για απόπειρα ληστείας

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βέροια από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας και του Αστυνομικού Τμήματος ένας 22χρονος, ο οποίος αρχικά διέρρηξε κεντρική είσοδο 
οικοδομής και στη συνέχεια αποπειράθηκε να διαρρήξει εσωτερική είσοδο καταστήματος ιδιοκτησίας 
61χρονου. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 κλειδιά διαφόρων τύπων και μεγεθών.

Για να γίνει η Νάουσα πιο ελκυστικός προορισμός

Αναπλάσεις και παρεμβάσεις σε Μ. Αλεξάνδρου, 
αστικό ιστό, πάρκο και πλατεία

Αύξηση 8% στα τέλη καθαριότητας για τη μισθοδοσία των 26 εργαζομένων της ΕΤΑ
Πρόταση αύξησης των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-

σμού του δήμου κατά 8% για το 2018 προκειμένου και αποκλειστικά 
να καλυφθεί το κόστος μισθοδοσίας των 26 εργαζομένων της ΕΤΑ 
που μεταφέρθηκαν στον δήμο, εισηγήθηκε η αντιδήμαρχος Νάντια 
Τάκη-Τζέπου στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Νάουσας. Η αντιδήμαρχος εξήγησε τους λόγους της απόφασης, 
αναφέροντας ότι στην ουσία πρόκειται για 12 ευρώ τον χρόνο. Α-
παντώντας σε ερώτηση για το αν η αύξηση θα παραμείνει και μετά 
το 2018, η κ. Τάκη απάντησε ότι τα τέλη αποφασίζονται κάθε χρόνο. 
«Του χρόνου μπορεί να εισηγηθούμε μείωση» είπε.

Την πρόταση αύξησης των τελών υποστήριξαν και ψήφισαν οι 
επικεφαλής της μειοψηφίας κ.κ. Καραμπατζός και Ρίζος, σημειώνο-
ντας ότι αφού υποστήριξαν τη μεταφορά των εργαζομέμων της ΕΤΑ 
στον δήμο θα πρέπει να υποστηρίξουν και την αύξηση.

«Να πληρώσει το ίδιο το σύστημα την αύξηση» πρότεινε ο κ. Λα-
κηνάνος της ΛΑΣ, με τον επικεφαλής της παράταξης κ. Καρτσιούνη 
να προτείνει να μεταφερθούν οι εργαζόμενοι χωρίς αυξήσεις. Και οι 
δύο ψήφισαν παρών.

Πρόσκαιρη χαρακτήρισε την επιβάρυνση ο δήμαρχος κ. Κου-
τσογιάννης, δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι η αύξηση θα ισχύσει για 
ένα χρόνο, ενώ με βάση τον προγραμματισμό και τις ενέργειες της 
διοίκησης σε όλους τους τομείς θα γίνει προσπάθεια να υπάρξει μεί-
ωση τελών από την επόμενη χρονιά.

Κατά της αύξησης ψήφισε ο κ. Τζουβάρας.
Πολύπλευρη ενημέρωση για τα αιολικά

Πρόταση συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο του θέματος του 
αιολικού πάρκου στο Βέρμιο έκαναν για ακόμη μία φορά οι επικεφα-
λής της μειοψηφίας κ.κ. Καραμπατζός, Ρίζος και Καρτσιούνης. Για 
τεράστια οργάνωση, με φορείς, με επιστήμονες, με άτομα με εμπει-
ρίες, προκειμένου να γίνει αντικειμενική ενημέρωση και να υπάρχει 
η πραγματική εικόνα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου κ. Παρθενόπουλος. Ο δήμαρχος κ. Κουτσογιάννης μίλησε 
επίσης για πολύπλευρη ενημέρωση, με σωστό προγραμματισμό, 
όπως επιβάλλεται για το επίσημο όργανο του δήμου, στο δημοτικό 
συμβούλιο ή σε μια ανοικτή εκδήλωση.

Ανάπλαση της Μ. Αλεξάνδρου και παρεμβάσεις 
σε αστικό ιστό, πάρκο και κεντρική πλατεία

Σε υλοποίηση μπαίνει ο σχεδιασμός του δήμου ως ενός ελκυστι-
κού προορισμού με ανάπλαση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
παρεμβάσεις στον αστικό ιστό, πάρκο και κεντρική πλατεία.

Τη μεγάλη παρέμβαση της οδού της Μεγάλου Αλεξάνδρου ψή-
φισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας. Σύμφωνα 
με τον δήμαρχο κ. Κουτσογιάννη πρόκειται για έργο από τη γέφυρα 
του νοσοκομείου ως το ηρώο, με νέο δίκτυο ομβρίων, διαπλάτυνση 
του πεζοδρομίου και νέα πεζοδρόμια και φωτισμό, κυκλικό κόμβο, 
νέες ασφαλτοστρώσεις, φυτεύσεις, φωτιστικά κ.ά. «Το έργο συν-
δέεται άμεσα με την ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας 
της πόλης, της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προσβασι-
μότητας» σημείωσε ο δήμαρχος, ενημερώνοντας ότι η μελέτη έχει 
ύψος 880.000 ευρώ, με εγκεκριμένο ποσό από το Πράσινο Ταμείο, 
κάτι που σημαίνει ότι με τις αναμενόμενες εκπτώσεις το κόστος για 
τον δήμο δεν θα υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. «Μιλάμε για την υλο-
ποίηση ενός έργου πνοής με ελάχιστο κόστος, που σε συνδυασμό 
με τις παρεμβάσεις στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από 
το νέο έτος (προβλέπουν πλήρη ανακατασκευή και ανάπλαση του 
δημοτικού πάρκου, της κεντρικής πλατείας, παρεμβάσεις στο πο-

τάμι για ήπιες αγροτουριστικές δραστηριότητες κ.ά.) γίνονται στην 
προσπάθειά μας για καθιέρωση της Νάουσας ως ενός ελκυστικού 
τουριστικού προορισμού.

Παρουσίαση της μελέτης στο δημοτικό συμβούλιο ζήτησε ο κ. 
Καραμπατζός, ώστε να είναι κτήμα των δημοτικών συμβούλων, για 
να αναδειχθεί και η δουλειά της υπηρεσίας. Πρότεινε δε να έμπαινε 
στο ΒΑΑ η παρέμβαση, ώστε οι 150.000 ευρώ να πήγαιναν σε ανά-
γκες των κοινοτήτων.

Για το τελευταίο ο δήμαρχος απάντησε ότι ποσό 120.000 ευρώ 
προβλέπεται για τις κοινότητες, ενώ παράλληλα υπάρχουν τέσσερις 
ολοκληρωμένες μελέτες και αναμένεται η πρόσκληση στο Leader, 
μικρές αναπλάσεις στον Κοπανό και στην Επισκοπή, παιδικές χα-
ρές ασφαλείς σε όλα τα χωριά, ασφαλτοστρώσεις κ.λπ.

Απαραίτητη θεώρησε την ανάπλαση της οδού ο κ. Ρίζος, ενώ 
παρών ψήφισε η ΛΑΣ.
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ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης 

Σμαραγδής επανέρχεται με το νέο κινηματογρα-
φικό του έργο και με κατάθεση ψυχής φωτίζει 
και τιμά τον σπουδαιότερο Έλληνα συγγραφέα 
και στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη

Κάθε μέρα: 19.00 
( Συνεχίζει για 3η εβδομάδα)

Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού
The Killing of a Sacred Deer
Από τον αγαπημένο μας σκηνοθέτη  Γιώργο 

Λάνθιμο (Κυνόδοντα, Αστακός)
Βραβείο Σεναρίου: Φεστιβάλ Καννών
Κάθε μέρα: 21.30
Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, Νικόλ Κί-

ντμαν, Μπάρι Κέγκαν, Ράφι Κάσιντι, Σάνι Σούλ-
ζικ, Αλίσια Σίλβερστοουν

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Γιώργος Λάνθιμος, Ευθύμης Φιλίπ-

που

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Η νέα κωμωδία του Στράτου Μαρκίδη «O 

Θησαυρός», η οποία βασίζεται σε μια από τις 
πλέον αγαπημένες στιγμές του κλασσικού ελλη-
νικού κινηματογράφου, την ταινία «Ο Θησαυρός 
του Μακαρίτη».

Σκηνοθεσία: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Κάθε μέρα: 19.15 και 21.30
ΦΑΙΗ ΞΥΛΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΛΕΥ-
ΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΙΔΟΥ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ, ΜΑΓΔΑ ΠΕΝ-
ΣΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΣΤΙΚΟΥΔΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΚΑΣ

Πρωταγωνιστεί και η Βεροιώτισα ηθοποιός 
Μάγδα Πένσου

Πάντινγκτον 2   
(Μεταγ. στα Ελληνικά)
Ώρα προβολής: 17.00  μόνο (Παρ 8/12 –Σαβ 

9/12 –Κυρ 10/12)

Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ
Ηθοποιοί: Μπρένταν Γκλίσον, Τζιμ Μπρόα-

ντμπεντ, Χιου Γκραντ, Σάλι Χόκινς, Τζούλι Γου-
ότερς, Χιου Μπονεβίλ, Μπεν Γουίσοου (φωνή)

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      7/12/17 - 13/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Η «Κυρία Τσαγερό» της  Όλγας  

Κουτμηρίδου-Μεταξά στην Κοζάνη
Με μεγάλη επιτυχία και σε πολύ φιλικό περιβάλλον στο καφέ 

«Baroque» στην Κοζάνη έγινε η παρουσίαση του παιδικού παρα-
δοσιακού βιβλίου» Η κυρία Τσαγερό» τηνΔευτέρα 4 Δεκεμβρίου. Η 
συγγραφέας Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά μίλησε για την δουλειά της 
και συγκίνησε το κοινό με τον μοναδικό τρόπο που παρουσιάζει και 
διηγείται το βιβλίο της!

Παρουσίαση δύο βιβλίων 
στον «Προμηθέα»

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, στις 11:30 π.μ., 
θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης 
των βιβλίων της Ανθούσας Κορτσίνογλου,’’Η Λέξα 
και το Άνοιγμα του Νεραϊδόκοσμου’’ και ‘’Το Μωβ 
Σκαντζοχοιράκι’’,  Η παρουσίαση θα γίνει στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Βέροιας ‘’Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’’ 
(Ακροπόλεως 63). 

«Σον το σκανδαλιάρικο πρόβατο» 
την Κυριακή στο ΣΤΑΡ

Ο γνωστός ήρωας των παιδιών, ο Σον το σκαν-
δαλιάρικο πρόβατο, για πρώτη φορά έρχεται από την 
οθόνη στo θέατρο από την Παιδική Σκηνή Θεσσαλο-
νίκης  και μαζί με όλη την παρέα του χαρίζει στους 
μικρούς μας φίλους μια ξεκαρδιστική περιπέτεια στο 
αγρόκτημα του κυρίου Μπο. Η παράσταση έρχεται την 
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στις 11.30 π.μ.στο Κινηματο-
θέατρο ΣΤΑΡ της Βέροιας.Συντελεστές παράστασης : 

Σκηνοθεσία: Α.Μαλακόζη
Σκηνικά:  Χ.&Κ. Καραογλάνη 
Χορογραφίες: Χ.Μυλωνάς
Στοίχοι - μουσική επιλογή: Μ.Μιχαήλ
Κοστούμια: Μ.&Λ. Τζουβάρα 
Φώτα – Ήχος: Ν.Κοϊδης 
Παίζουν οι ηθοποιοί : 
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
ΜηνασίδουΒάνια
Μπαϊρακταρίδης Θεοχάρης
Παντελίδου Έλενα Τσιτάκη Χρύσα
Τιμή: 8€ Προπώληση στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ & 

10€ Ταμείο Ισχύουν εισιτήρια Ο.Γ.Α

Η συγγραφέας Ελ. Τάρη  με τη «Σουσουρέλα» 
στο Δημοτικό  Σχολείο Σταυρού

Τ η ν  Π έ μ π τ η , 
30/11/2017 στο Δημο-
τικό  Σχολείο Σταυρού 
πραγματοποιήθηκε, στο 
πλαίσιο της Ευέλικτης 
Ζώνης, μια ευχάριστη 
φιλαναγνωστική δράση 
στις τάξεις Α΄καιΒ΄με την 
παρουσία της Συγγρα-
φέα κ. Τάρη Ελισάβετ 
σε συνεργασία με τις 
υπεύθυνες εκπ/κους κ. 
κ. Μπαλλή Κ.-Δημοπού-
λου Ε.

   Η συγγραφέας με 
τον δικό της ξεχωριστό 
τρόπο,  παρουσίασε 
στους μικρούς μαθητές μια αλλιώτικη μάγισσα, τη Σουσουρέλα, η οποία δε φτιάχνει μαγικά φίλτρα 
αλλά το μόνο μαγικό της είναι… η αλφαβήτα. Στο τέλος οι μαθητές συζήτησαν ,έγραψαν, δραματοποίη-
σαν, διασκέδασαν, χόρεψαν και ζωγράφισαν το παραμύθι. 

Ευχαριστίες
   Ευχαριστούμε την κ. Τάρη για τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί της και της ευχόμαστε 

να είναι πάντα γερή, δημιουργική και καλοτάξιδα τα βιβλία της!!!
Οι μαθητές και οι εκπ/κοί του Δ. Σχ. Σταυρού

Υπάρχει μια «Χριστουγεννιάτικη 
Συμφωνία» ανάμεσα στην Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών και στο κοινό της 
που βρίσκεται εκτός των τειχών. Αυ-
τή τη συμφωνία τιμώντας η Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών, φορά τα γιορτι-
νά της, και περιοδεύει ερμηνεύοντας 
μερικές από τις πιο αγαπημένες με-
λωδίες των ημερών υπό τη μουσική 
διεύθυνση του Νικόλαου Χαλιάσα και 
με σολίστ τον Δημήτρη Σέμση. 

Η ΚΟΑ έρχεται στη Βέροια την Πέ-
μπτη 21 Δεκεμβρίου, στις 9.00μ.μ.
στο Χώρο Τεχνών .

Η βραδιά ανοίγει με το ατμοσφαι-
ρικό και «ευδιάθετο» Κοντσέρτο για 
βιολί και ορχήστρα αρ.2 σε ρε μεί-
ζονα, Κ.211 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. 
Στο δεύτερο μέρος, ακολουθεί μια μεγάλη έκπληξη 
για τους παρευρισκόμενους, ο «αλλιώτικος Καρυ-
οθραύστης»της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και 
των 1895 CinematicCreations. Ένα μαυρόασπρο 
όνειρο πασπαλισμένο με πολλή αγάπη και τις πολύ-
χρωμες μελωδίες της ανεπανάληπτης Σουίτας από 
το μπαλέτο «Καρυοθραύστης», έργο 71a, του Πιό-
τρΊλιτς Τσαϊκόφσκι. Η βραδιά ολοκληρώνεται με τη 
«Χριστουγεννιάτικη Γιορτή» του Λιρόι Άντερσον, ένα 
μουσικό ποτ πουρί από κλασικά δημοφιλή χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια. 

Το Πρόγραμμα με μια ματιά
ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756 

– 1791) 
Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ.2 σε ρε μεί-

ζονα, K.211 
1. Allegro moderato 2. Andante 
3. Rondo: Allegro 

ΠΙΟΤΡΙΛΙΤΣΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ 
(1840 – 1893) 

Σουίτα από το μπαλέτο «Καρυ-
οθραύστης», έργο 71a 

1. Εισαγωγή 
2. Χαρακτηριστικοί χοροί 
• Εμβατήριο 
• Χορός της νεράιδας ζαχαρωτό 
• Ρωσικός χορός (Τρεπάκ) 
• Αραβικός χορός 
• Κινεζικός χορός 
• Χορός με τα μικρά φλάουτα 
3. Βαλς των λουλουδιών 
ΛΙΡΟΪ ΑΝΤΕΡΣΟΝ (1908 – 

1975) 
Η γιορτή των Χριστουγέννων 
(A ChristmasFestival) 

Σολίστ: Δημήτρης Σέμσης
Μουσική διεύθυνση: Νικόλαος Χαλιάσας
Με την συνεργασία των 1895 CinematicCreations
Τιμές εισιτηρίων:
15€ (γενική είσοδος)
Πληροφορίες:
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
Τηλ 2331078100
Αγορά εισιτηρίων:
Προπώληση: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
                  Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο 
                  Καφέ Μπρίκι
*Την ίδια ημέρα, το πρωί, ένα ειδικά διαμορφωμέ-

νο πρωινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (που δεν χάνει 
όμως την εορταστική του διάθεση) αφιερώνεται απο-
κλειστικά στους μαθητές της περιοχής της Βέροιας 
και αποτελεί την ιδανική ευκαιρία γνωριμίας τους με 
τη συμφωνική ορχήστρα και τα μουσικά όργανα. 

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 
Χριστουγεννιάτικη Συμφωνία από την  Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών στο Χώρο Τεχνών Βέροιας



Συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης για τους 
πληγέντες της Μάνδρας 

Αττικής από το Δήμο Βέροιας
Να συνεισφέρουν στην προσπά-

θεια συγκέντρωσης ειδών πρώτης 
ανάγκης για τους δοκιμαζόμενους 
πολίτες του δήμου Μάνδρας Αττικής 
καλεί ο δήμος Βέροιας τους δημό-
τες. Συγκεκριμένα, τα είδη πρώτης 
ανάγκης που χρειάζονται άμεσα να 
συγκεντρωθούν είναι τα εξής:

 •Είδη τροφίμων μακράς διάρ-
κειας όπως ζάχαρη, 
πελτές τομάτας, ελιές, 
μαρμελάδες, πιπέρι, 
αλάτι, ρύζι, κονσέρ-
βες, συσκευασμένα 
όσπρια (φακές, φασό-
λια κτλ), σνακ, χυμοί.

•Είδη καθαριότη-
τας όπως χλωρίνες, 
απορρυπαντικά ρού-
χων, απορρυπαντικά 
πιάτων, μανταλάκια, 
σκούπες και φαράσια, 
χαρτί υγείας.

 Όσο ι  πολ ί τ ες 
προτίθενται να συνει-
σφέρουν στη συγκέ-
ντρωση των παραπά-
νω ειδών μπορούν να 
παραδίδουν τα προϊό-
ντα στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών από τις 9 το 
πρωί ως τις 9 το βρά-
δυ καθημερινά από 
Δευτέρα έως Σάββα-
το. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 2331078100.
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Παρουσίαση του βιβλίου 
της Βασιλικής Νευροκοπλή, 

‘’Νύχτα Θαυμάτων’’
Η συγγραφέας Βασιλική Νευροκοπλή σήμερα Πέ-

μπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 από τις 17:30μ.μ μέχρι και τις 
21:00μ.μ θα βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο ‘’ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ’’ 
Τρεμπεσίνας 12 &Κονίτσης γωνία, Βέροια. Στο πνεύμα   
των Χριστουγέννων η συγγραφέας θα αφηγηθεί το μα-
γευτικό Χριστουγεννιάτικο παραμύθι της με τίτλο ‘’Νύχτα 
Θαυμάτων’’.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΠΟΥΛΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
του Κων/νου και της Ασημίνας, 
το γένος Κοζικοπούλου, που γεν-
νήθηκε στα Γρεβενά και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 

ΝΙΚΗ του Παναγιώτη και της Στυλιανής, το γένος 
Στρατίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Χίο, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Νάουσας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑ-
ΗΛ του Γεωργίου και της Μαρί-
ας-Ελένης, το γένος Ρήγα, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΤΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΦΩΤΕΙΝΗ του Θωμά και της Ε-

λευθερίας, το γένος Δρούγκα, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροι-
ας.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση 
χθες της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Βέροιας
-Προ ημερησίας, εγκρίθηκε η επιχορήγηση 

της ΚΕΠΑ για το 2018 με 80.000 ευρώ
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικο-

νομικής Επιτροπής για την άμεση 
δημοσιονομική τακτοποίηση και α-
ναμόρφωση του προϋπολογισμού 
2017 λόγω προθεσμιών στη μετακί-
νηση υπαλλήλων του Δήμου Βέροι-
ας, αλλά και για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού δράσης του Δήμου 
για το 2018, πραγματοποιήθηκε χθες 
Τετάρτη, το πρωί, στο γραφείο του 
αντιδημάρχου Οικονομικών Στ. Α-
σλάνογλου.

Προ ημερήσιας διάταξης, εγκρί-
θηκε ομόφωνα από την Επιτροπή η 
επιχορήγηση εκ μέρους του Δήμου 
προς την ΚΕΠΑ για το 2018, με το 
ποσό των 80.000 ευρώ.

Παρόντες στη συνεδρίαση, εκτός 
από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και 
πρόεδρο της Επιτροπής, ήταν οι: 
Λ. Ακριβόπουλος, Β. Παπαδό-
πουλος, Α. Λαζαρίδης, Αθ. Απο-
στολόπουλος, Ζ. Πατσίκας και Β. 
Λυκοστράτης. Ομόφωνα πέρασαν, 
η εισήγηση για την 20η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα 
δράσης του Δήμου Βέροιας, έτους 2017 κα-
θώς και η έγκριση δαπανών και η διάθεση 

πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.
Η κατάρτιση του προϋπολογισμού και του 

ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, για το 
2018 τα οποία θα εισαχθούν προς συζήτηση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίθηκαν από τα 

μέλη, πλην των κ.κ. Ζ. Πατσίκα και Αθ. Απο-
στολόπουλου που ψήφισαν λευκό, για να 
τοποθετηθούν επί των θεμάτων αυτών, στη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ευχαριστήριο 
Στέλιου Μεϊμαρίδη

Η λέξη ευχαριστώ 
είναι μικρή για να απο-
δώσει αυτό που θέλω να 
εκφράσω προς όλους ε-
σάς που ενισχύσατε το 
Επιμελητήριο Ημαθίας 
με τη συμμετοχή σας στις 
εκλογές, όλους που δώ-
σατε μια τεράστια νίκη 
στο συνδυασμό μας και 
στον Γιώργο Μπίκα και 
όλους εσάς που στηρίξα-
τε την υποψηφιότητά μου 
και με αναδείξατε πρώτο 
σύμβουλο στο Μεταποι-

ητικό Τμήμα και πρώτο ανάμεσα στους υποψήφιους όλων 
των συνδυασμών. Να είστε σίγουροι ότι θα φανώ αντάξιος 
αυτής της εμπιστοσύνης και θα είμαι συνεχώς στην πρώτη 
γραμμή για το Επιμελητήριο Ημαθίας και για όλα τα θέματα 
που απασχολούν τον κόσμο της αγοράς.

Στέλιος Μεϊμαρίδης
Επιχειρηματική Ανανέωση



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

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

κ. Παντελεήμων:
Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου το πρωί 

θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Τριάδος ΠΕΛΕΚΑΝ στο Κομνήνιο 
Βεροίας, επι τη εορτή του Αγίου Αμ-
βροσίου.

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις 
5:00μ.μ. θα παραστεί στην Σύναξη 
Φιλοπτώχων Ταμείων στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου πολιούχου Βεροίας.

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου Βεροίας.

Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευ-
ής Πρασινάδας και θα τελέσει το Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού 
Ιερέως π.Γεωργίου Σαράφη.

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Ανατολικού.

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Σπυρίδωνος στην Κουλούρα Ημαθίας.

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατα-
σκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στις 6:00μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Διαβατού επι τη εορτή του 
Αγίου Ελευθερίου.
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας 
τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 
72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί 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

Kηδεύτηκε χθες 
Τετάρτη 6 Δεκεμ-
βρίου 2017 από 
τον Ιερό Ναό Τι-
μίου Προδρόμου 
Μακροχωρίου ο 
Στέργ ιος  Μ ιχ . 
Μούσιος σε ηλικία 
89 ετών. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Aντωνίου Βέροιας  
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. 

ΜΗΤΡΑΚΟΥ (ιατρού)

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

Η σύζυγος , Τα παιδιά, 
Οι αδελφές - Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Ελια»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. 

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ

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

Η σύζυγος, 
Ο υιός

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Ελια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια  06-12-2017
Αριθ. Πρωτ.   34803

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  Τ. Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 19η Δεκεμβρίου  του έτους 2017   ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 – 11:00 π.μ. θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική 
δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την 
εκμίσθωση του αρίθ. 207 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Κλειδίου του Δή-
μου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο 
δημότες - κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας  Πλατέος.

Πρώτη επαναληπτική   ορίζεται η 27η Δεκεμβρίου 2017  
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00-13:00, στην οποία μπορούν να 
συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 03η Ιανουαρίου 2018 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00-13:00,  στην οποία μπορεί να 
συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2333351304.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια 06-12-2017  
Αριθ. Πρωτ. 34805

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ  Τ. Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 19η Δεκεμβρίου  του έτους 2017   ημέρα Τρίτη και ώρα 

08:00 – 09:00 π.μ. θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική 
δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την 
εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση Παλιό χωριό - Τριφύλλι της 
Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να 
συμμετέχουν μόνο δημότες - κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας  
Μελίκης.

Πρώτη επαναληπτική   ορίζεται η 27η Δεκεμβρίου 2017  
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-11:00 π.μ., στην οποία μπορούν 
να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 03η Ιανουαρίου 2018 η-
μέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-11:00 π.μ.,  στην οποία μπορεί να 
συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2333351304.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια 06-12-2017
Αριθ. Πρωτ. 34806

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  Τ. Κ. 

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 19η Δεκεμβρίου  του έτους 2017   ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:00 – 10:00 π.μ. θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική 
δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την 
εκμίσθωση των αρίθ. 119, 31 και 211 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Λια-
νοβεργίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να 
συμμετέχουν μόνο δημότες - κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας  
Πλατέος.

Πρώτη επαναληπτική   ορίζεται η 27η Δεκεμβρίου 2017  
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-12:00, στην οποία μπορούν να 
συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 03η Ιανουαρίου 2018 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-12:00,  στην οποία μπορεί να 
συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2333351304.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Η καθηγήτρια  ΑΠΘ 
Μάγδα Τσολάκη στους 

Ακαδημαϊκούς Διαλόγους
Τὴν Κυριακὴ 10 Δε-

κεμβρίου 2017 στὶς 7 τὸ 
ἀπόγευμα στὸ Πνευματι-
κὸ Κέντρο τῆςἹερᾶς μας 
Μητροπόλεως (Βενιζέλου 
29, 1οςὄροφος) ὁμιλήτρι-
αστούς «Ἀκαδημαϊκούς 
Διαλόγους» θὰ εἶναι ἡ κ. 
Τσολάκη Μάγδα, καθηγή-
τρια νευρολογίας τῆςἸατρι-
κῆς Σχολῆς του Α.Π.Θ. καί 
θεολόγος, ἡ ὁποία θὰ ἀνα-
πτύξῃ τὸ θέμα: «Καρδίαν 
καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός». Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται, 
μπορούν να τα  προ-
σφέρουν για το Γηρο-
κομείο Βέροιας στο υ-
πόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροι-
ας    Tηλ.επικ. 6980 
683443.



Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε το Θρακιώτικο έθιμο της «ΒΑΡ-
ΒΑΡΑΣ»  στην αίθουσα της Θρακικής Ε-
στίας Βέροιας, με παρουσία περισσοτέ-
ρων των 130 μελών και φίλων τους.

Την παρουσίαση του Θρακιώτικου Εθί-
μου αλλά και τον βίο της Αγίας Βαρβάρας 
ανέπτυξε με εξαιρετική γλαφυρότητα, με-
ταδοτικότητα και  ευαισθησία, ο συνταξιού-
χος εκπαιδευτικός κ. Θωμάς Δημητράκης, 
τον οποίο οι παριστάμενοι παρακολούθη-
σαν με απόλυτη σιγή. 

Τελειώνοντας την κατατοπιστική ομιλία 
του, εκ μέρους της Θρακικής Εστίας του 
προσφέρθηκε  ένα βιβλίο από τις εκδόσεις 
της Θρακικής Εστίας.

Η εκδήλωση έκλεισε με  τα παιδιά του 
χορευτικού, που τραγούδησαν και απήγ-
γειλαν ποιήματα του Θρακιώτη Γεωργίου 
Βιζυηνού, με την καθοδήγηση της κ. Τενε-
κετζόγλου-Μαλιάρα Ανθούλας.

Κατόπιν οι κυρίες του Συλλόγου προσέ-
φεραν σε όλους την πατροπαράδοτη ΒΑΡ-
ΒΑΡΑ, που για πρώτη φορά φέτος δεν μας 
έφθασε λόγου του μεγάλου πλήθους των 
συμμετεχό -
ντων.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δημιουργία 
κοινωνικού  

παντοπωλείου για τη 
βοήθεια οικογενειών

Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του 
Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  που δημιουρ-
γήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική βοήθεια που 
προσφέραμε σε τριάντα (30)  οικογένειες, που   στερούνταν  
βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  ημέρες  που περνά η  
χώρα μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν και φέτος με την 
ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων να δημιουργή-
σουμε παρόμοιο παντοπωλείο.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου 
μας να δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά τους αι-
σθήματα και να προσφέρουν   ό,τι μπορεί ο καθένας, έστω 
και από το υστέρημά του, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να  
καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις ανάγκες  των συνανθρώ-
πων μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και 
στερούνται ακόμη και στοιχειωδών αγαθών  για μια αξιο-
πρεπή διαβίωση.

Η επιλογή των οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη 
βοήθειας θα γίνει από τους Δ/ντές και τους δασκάλους  
κάποιων  σχολείων της πόλης μας, διότι αυτοί ζουν και 
αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα των μαθητών 
τους. Το  κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί από 1  έως 
17 Δεκεμβρίου 2017.

Το  γραφείο θα είναι ανοιχτό: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέ-
μπτη – Παρασκευή , το πρωί από 10:30  έως 12:30.

Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  ζάχαρη, 
όσπρια, ζυμαρικά κονσέρβες κ.λ.π.)

Επειδή πέρυσι κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 
λίτρων, παρακαλούμε οι συσκευασίες  να είναι του ενός ή 
δύο λίτρων, για  την ίση και δίκαιη κατανομη.

Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙ-
ΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «ΧΡΙ-
ΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ»

Δεύτερη 
Πρόσκληση 
σε εκλογο-

απολογιστική 
γενική 

συνέλευση
Με την παρούσα δεύτερη Πρό-

σκληση καλούνται οι φίλοι και τα 
μέλη του Συλλόγου Φίλων Μουσεί-
ου Εκπαίδευσης «Χρίστος Τσολά-
κης» στην εκλογο-απολογιστική Συ-
νέλευση, που έχει οριστεί από το 
Δ.Σ. του, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 
2017, στις 6:00μμ στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας (Κοντογιωργάκη 
15) λόγω μη απαρτίας της Γενικής 
Συνέλευσης που είχε νωρίτερα ορι-
σθεί (παρ. 2 του αρθ. 12 του Κατα-
στατικού).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης 
της Γενικής Συνέλευσης είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμ-
ματέα της Συνέλευσης.

2. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ 
και Διαχειριστικού Απολογισμού, (α-
νάγνωση σχετικών εκθέσεων της 
Προέδρου και της Ελεγκτικής Επι-
τροπής.

3. Έγκριση απαλλαγής των με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου α-
πό κάθε ευθύνη.  

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτρο-
πής για τις αρχαιρεσίες, αναγγελία 
και παρουσίαση των

υποψηφιοτήτων.
5. Εκλογή, με μυστική ψηφοφο-

ρία, επτά (7) τακτικών καθώς και 
των τυχόν αναπληρωματικών με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
τριών (3) τακτικών καθώς και των 
τυχόν αναπληρωματικών μελών της 
Ελεγκτικής Επιτροπής.

6. Ανακοίνωση, από τον Πρόε-
δρο της Εφορευτικής Επιτροπής, 
των αποτελεσμάτων των αρχαιρε-
σιών.

Η Συνδρομή ανέρχεται σε  € 
5,00.

       Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ                                        

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       
   ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΡΔΟΝΙΔΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το έθιμο της «ΒΑΡΒΑΡΑΣ»  
παρουσίασε η Θρακική Εστία 

Βέροιας με ομιλία του 
εκπαιδευτικού Θ. Δημητράκη

Ευχαριστήριο Στέργιου 
(Γιούλη) Κουτσιώφτη

Στη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου του 
Επιμελητηρίου, ζήτησα 
δημόσια τη στήριξη του 
εμπορικού- επιχειρηματι-
κού κόσμου της Ημαθίας 
και δεσμεύτηκα ότι εάν ε-
κλεγώ, η συμμετοχή μου 
στη διοίκηση του Φορέα 
θα είναι μια συνεχής προ-
σπάθεια, συλλογική, έντι-
μη και κυρίως δημιουργι-
κή, για όλο τον εμπορικό 
και παραγωγικό κλάδο 
της Ημαθίας. Η εκλογή 
μου στην πρώτη θέση 
του Εμπορικού Τμήμα-
τος του Επιμελητηρίου 

Ημαθίας, μέσω του συνδυασμού της “Επιχειρηματικής Α-
νανέωσης”, μου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσω 
αυτή την υπόσχεση και για τον λόγο αυτό ευχαριστώ όλες 
και όλους που στήριξαν την υποψηφιότητά μου και με τίμη-
σαν με την ψήφο τους.

Ευχαριστώ επίσης όλους τους συνυποψηφίους της 
“Επιχειρηματικής Ανανέωσης” για τη μεγάλη και ομαδική 
προσπάθεια που καταβάλαμε μαζί και είχε ως αποτέλεσμα 
την καθαρή νίκη του συνδυασμού μας και την πανάξια 
εκλογή του Γιώργου Μπίκα στη θέση του προέδρου του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλα τα μέλη 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας, που συμμετείχαν υπομονετι-
κά στην εκλογική διαδικασία, παρά την ταλαιπωρία και την 
καθυστέρηση. Η μεγάλη συμμετοχή τους, δίνει δύναμη στην 
προσπάθεια που αναλαμβάνουμε. Συγχαίρω παράλληλα 
τους εκλεγέντες συμβούλους και των δύο συνδυασμών, 
τους οποίους θεωρώ σύμμαχους και συνεργάτες στην προ-
σπάθεια να ισχυροποιήσουμε την αγορά και τις επιχειρήσεις 
της Ημαθίας, με πυλώνα εξέλιξης και καινοτομίας το Επιμε-
λητήριο, αξιοποιώντας όλες τις δημιουργικές ευκαιρίες για την 
τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη κάθε τομέα. 

Στέργιος (Γιούλης) Κουτσιώφτης
μέλος Δ.Σ. (Εμπορικό Τμήματος)
Επιμελητηρίου Ημαθίας 



Επιτέλους Δεκέμβριος! Τα Χριστούγεννα 
πλησιάζουν και με πολλή χαρά στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας ετοιμάζονται να τα γιορ-
τάσουν μαζί με τους αναγνώστες τους, όπως 
κάνουν εδώ και πολλά χρόνια.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη λοιπόν σχεδίασε μι-
κρές, ζεστές και μοσχομυριστές δραστηριότητες 
σε έναν χώρο πολύχρωμο, γεμάτο όμορφα 
βιβλία. Αγαπημένες γιορτινές ιστορίες, βιβλία με 
όμορφες εικόνες, φανταστικά ταξίδια, ζωγραφι-
κή, κατασκευές,  ζαχαροπλαστική, φωνές, μου-
σική, κάλαντα και πολλές ευχές για χαρούμενα 
Χριστούγεννα από την αγαπημένη σε όλες και 
όλους Βιβλιοθήκη.

Εγγραφές από Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου.
Το πρόγραμμα
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, 5.00-6.00 το α-

πόγευμα
«Γλυκά και αλμυρά κέικ: εργαστήριο ζαχαροπλαστικής».  

Σας αρέσουν οι γλυκές ή οι αλμυρές γεύσεις; Μήπως και οι 
δύο; Ψήνουμε και στολίζουμε γλυκά και αλμυρά κέικ. Με το 
σεφ Γιώργο Μεταξά. Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή. 
Στο χώρο σεμιναρίων μαγειρικής της Βιβλιοθήκης στο 2ο 
όροφο. 

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, 4.30-5.30 το απόγευμα
«Ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα».  Πόσο δύσκολο είναι 

άραγε να συμβάλλουμε ώστε να συμβεί ένα θαύμα; Το μόνο 
που χρειάζεται είναι αγάπη και θετική σκέψη. Για παιδιά 6-8 
ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, 6.00-6.30 το απόγευμα         
«Τα κάλαντα – Μουσική αφήγηση παραμυθιού».  Γνω-

ρίζει άραγε κανείς την ιστορία για τα πρωτοχρονιάτικα 
κάλαντα; Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νέο παλικάρι…. 
η συνέχεια στη Βιβλιοθήκη μας. Θα ακολουθήσει βιωματική 
μουσικοκινητική δραστηριότητα. Αφήγηση Μαρία Φλώρου. 
Μουσική Μαρία Ρουμελιώτη. Για παιδιά 4-8 ετών και τους 
γονείς τους. Ελεύθερη συμμετοχή. Στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων της Βιβλιοθήκης στον 2ο όροφο.

 Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
«Ένα δώρο για τον καθένα».  Πόσα δώρα μπορεί να 

φτιάξει κανείς μ’ ένα ρολό ύφασμα; Αμέτρητα! Φτιάχνουμε 
υφασμάτινα δεντράκια, ως δώρα, για όλους όσους επιθυ-
μούμε να τα χαρίσουμε. Για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Με 
προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, 5.00-6.00 το απόγευμα
«Χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια : εργαστήριο ζαχαρο-

πλαστικής».   Βοηθάμε τον Αϊ Βασίλη να βρει το δρόμο 
του για την Βιβλιοθήκη ακολουθώντας τις μυρωδιές από τα 
φρεσκοψημένα μπισκοτάκια που με μεράκι θα ζυμώσουμε, 
πλάσουμε, στολίσουμε και ψήσουμε.  Με τον σεφ Γιώργο 
Μεταξά. Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή. Στο χώρο 
σεμιναρίων μαγειρικής της Βιβλιοθήκης στο 2ο όροφο.

 Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
«Χριστουγεννιάτικες πηλοκατασκευές».
4.00-4.45 το απόγευμα : για παιδιά 4-5 ετών.
5.00-5.45 το απόγευμα : για παιδιά 6-8 ετών.
Μέρες χριστουγεννιάτικες, μέρες γιορτινές και δημιουρ-

γικές! Δημιουργούμε τα δικά μας πήλινα στολίδια για το 

δέντρο, το σπίτι κι ακόμα καλύτερα για να τα προσφέρουμε 
ως δώρο σε αυτούς που αγαπάμε. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, 5.00-6.30 το απόγευμα
«”Σκρουτζ, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία” του Κ. Ντίκενς 

σε κόμικ».   Ένας στριφνός και τσιγκούνης άντρας, μεγάλος 
σε ηλικία, παραμονές Πρωτοχρονιάς του 2018 στη Βέροια. 
Τι θα συμβεί άραγε; Θα το ανακαλύψουμε παρέα, με λέξεις 
και εικόνες φτιάχνοντας το δικό μας κόμικ. Για παιδιά 10-12 
ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, 6.00-7.00 το απόγευμα
«Σε μια μικροσκοπική γιορτινή  πλατεία… ποιοι θα 

ρθουν;».  Ένα μικρό θεατράκι, σκοτάδι, φωτάκια, αντικεί-
μενα, ήχοι, διαφάνειες, ζωγραφιές, κι η παράσταση αρχίζει. 
Τα «Χριστουγεννιάτικα κάλαντα» του Κ. Ντίκενς και το 
«Κοριτσάκι με τα σπίρτα» του Χ. Κ. Άντερσεν συναντιούνται 
στο κουκλοθέατρο μας… Με την Κατερίνα Αναστασίου. Για 
παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, 10.00-11.30 το πρωί
«Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη, του Αλ. Παπαδιαμάντη, 

ραδιοφωνικό θέατρο και δραματοποιημένη αφήγηση για 
παππούδες, γιαγιάδες και εγγονάκια». Δημιουργούμε τη 
δική μας χριστουγεννιάτικη ιστορία με τη βοήθεια του παπ-
πού ή της γιαγιάς μας και την αφηγούμαστε. Για παππού ή 
γιαγιά με μέγιστο αριθμό δύο εγγονάκια σχολικής ηλικίας. 
Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
«Ψάχνοντας το φως των Χριστουγέννων».  Με σύνθημα 

«Το Φως των Χριστουγέννων δίνει χαμόγελα στα παιδιά» 
ελάτε να διασκεδάσουμε μετά μουσικής και με παιχνίδια 
λαμπερά…Με τη νηπιαγωγό Λίνα Λεμονίδου. Για παιδιά 4-8 
ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι δύο 
εργαστήρια.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να ενημερώνουν 
σε περίπτωση ακύρωσης.

Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστηριό-
τητες είναι περιορισμένος.

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, Έλλης 8 ή στο τηλ. 
2331024494, www.libver.gr

Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή στο 9ο Δημοτικό 

Σχολείο Βέροιας 
« Καλησπερί-

ζω φέρνοντας α-
γέρα μυρωμένο 
απ’ αφρισμένα 
κύματα χιλιοτρα-
γουδισμένο ….»

Έ τ σ ι  τ η ν 
Κυριακή 3 Δε-
κεμβρίου στην 
αυλή  του  9ο 
Δημοτικού Σχο-
λείου Βέροιας  
ξεκίνησε γιορτή. 
Άρχισε να με-
τράει ο χρόνος 
αντίστροφα και 
άναψε το καράβι 
μας .Τα παιδιά, 
μας τραγούδη-
σαν τα κάλαντα 
. Σειρά  πήρε η 
λύρα,  το νταού-
λι και οι μικροί 
χορευτές  του 
Μορφωτικού Α-
θλητικού Συλλό-
γου Καλλιθέας   
μας μάγεψαν. 
Το χειροκρότημα 
μεγάλο. 

Μια γ ιορτή 
γεμάτη κέφι, χο-
ρό, κατασκευές, 
Facepa in t ing , 
χριστουγεννιάτι-
κο παζάρι, με ζε-
στό γλυκό κρασί 
,ψητά κάστανα 
και γλυκίσματα 
για μικρούς και 
μεγάλους .

   
 

 Ευχαριστίες
Ευχαριστού-

με θερμά για την 
πολύτιμη προσφορά τους:

-Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Καλλιθέα Βέροιας
-Κολτσίδα Ειρήνη
-Σβαρνογιαννοπούλου Έλενα
-Δημητριάδου Αγάπη 
-Πασχαλίδου Σταυρούλα Μίνι μάρκετΝ.Νικομήδεια
- Μιχαλόπουλο Διονύση
Ο Σύλλογος ευχαριστεί ιδιαίτερα όλους τους γονείς που βοήθησαν  ο καθένας με τον 

τρόπο του, να πραγματοποιηθεί η φετινή χριστουγεννιάτικη γιορτή . Ευχαριστούμε επί-
σηςόλους όσους παραβρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους, τον διευθυντή 
κοΓκιορτζή Εμμανουήλ και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, που είναι πάντα αρωγοί 
και συνεργάτες στις δράσεις του Συλλόγου μας, τον μουσικό του σχολείου μας κο Σαρα-
κατσιάνο  Αντώνη που συντόνισε την χορωδία για τα κάλαντα. 

Ευχαριστούμε επίσης μέσα από την καρδιά μας  τους:
Αγάπη, Άννα, Βίκυ, Γιάννα, Γιώτα, Δήμητρα, Ελένη, Ελένη, Ελεονώρα, Ελευθερία, 

Έμη, Ιωάννα, Μαρία , Κορίνα, Μαρία, Νικολέτα, Πάττυ, Σπυριδούλα, Φανή, Ανδρέα, 
Σωτήρη ,τον  Μιχάλη (Αι Βασίλη )και την Έλενα (γυναίκα του Αι Βασίλη), που ακούρα-
στα για άλλη μια φορά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους για να πραγματοποιηθεί αυτή η 
εκδήλωση.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, με  υγεία το νέο έτος .
Με εκτίμηση

το Δ.Σ.
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Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 
ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 

Χριστούγεννα με τους αναγνώστες της



Η ΕΣΕΕ με εγκύκλιό της ενημέρωσε 
τις Ομοσπονδίες μέλη της και τους Εμπο-
ρικούς Συλλόγους για τη λειτουργία των 
καταστημάτων τα φετινά Χριστούγεννα 
και τις Κυριακές του Δεκεμβρίου που αυ-
τά είναι ανοικτά.

Η  εγκύκλιος αναφέρει:
 «Με αφορμή πολλά ερωτήματα, που 

ήδη δεχόμαστε από Εμπορικούς Συλλό-
γους σχετικά με το τι ισχύει για τα φετινά 
Χριστούγεννα και τις Κυριακές του Δεκεμ-
βρίου που είναι ανοιχτά τα καταστήματα 
και ενόψει της διαμόρφωσης των εορτα-
στικών ωραρίων των τοπικών αγορών, 
σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 ν. 
4177/2013, όπως ισχύει σήμερα:

-Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία 
των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

Τις δύο  Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέν-
νων και την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.

Δεδομένων αυτών, τα καταστήματα κατά τις φετινές γιορ-
τές θα λειτουργήσουν κατά τις δύο Κυριακές προ των Χρι-
στουγέννων, ήτοι στις 17 και 24 Δεκεμβρίου αντίστοιχα και 
στις 31 Δεκεμβρίου, τελευταία Κυριακή του χρόνου. 

Το πλαίσιο ωραρίου για τις ανωτέρω Κυριακές καθορίζεται  
από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Η απασχόληση των εργαζο-
μένων σε εμπορικά καταστήματα που θα λειτουργήσουν κατά 
τα ανωτέρω, επιτρέπεται και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που ορίζουν πρόσθετη 
αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές., σύμφωνα με το νόμο: 

 «Μισθωτοί απασχολούμενοι κατά τας Κυριακάς και τας 
κατωτέρω αναφερομένας εορτάς δικαιούνται προβλεπομένης 
προσαυξήσεως εξ 75% κατά τα υπό των εν λόγω αποφάσε-
ων, ως αύται ισχύουν σήμερον, οριζόμενα». 

Παράλληλα, σε ότι αφορά το ρεπό των εργαζομένων που 
θα εργαστούν κατά τις ως άνω Κυριακές, αυτοί δικαιούνται « 
αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως διαρκείας 24 
συνεχών ωρών κατ΄ άλλην εργάσιμον ημέραν της αρξαμένης 
την Κυριακήν εβδομάδος, αρχομένων από της ώρας λήξεως 
της εργασίας».

Συνεπώς οι εργαζόμενοι που θα 
απασχοληθούν από τις επιχειρή-
σεις μας κατά τις εν λόγω Κυρια-
κές, θα έχουν προσαύξηση 75% 
επί της νόμιμης ημερήσιας αμοιβής 
τους και παράλληλα, δικαιούνται α-
ναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης 
κατά την εβδομάδα που ακολουθεί 
την Κυριακή που εργάστηκαν και 
όχι την μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε 
άλλο χρονικό σημείο.  Την ημέρα 
ανάπαυσης ορίζει ο εργοδότης. Να 
υπενθυμίσουμε ότι όπως παραδο-
σιακά και εθιμικά γίνεται, στις 2 Ια-
νουαρίου, τα καταστήματα λιανικού 
εμπορίου  θα είναι κλειστά.  

Η ΕΣΕΕ, ελπίζει ότι το καλό κλί-
μα που αυτήν την στιγμή υπάρχει 
στην αγορά θα ενισχυθεί περισσό-
τερο, με αποτέλεσμα την σημαντι-
κή τόνωση του τζίρου των εμπο-
ρικών επιχειρήσεων εν γένει σε 
σχέση με πέρυσι και εύχεται στους 
συναδέλφους καλές δουλειές.»

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασί-
λης Κορκίδης δήλωσε σχετικά: 

«Η φετινή εορταστική περίοδος 
ξεκινά υπό «κανονικές» συνθήκες 
και αισιόδοξο κλίμα, ως εκ τούτου 
ελπίζουμε να αφήσει θετικό πρό-
σημο σε αγοραστική κίνηση και 
τζίρο στην ελληνική αγορά. 

Στόχος μας είναι καλές 
και συμφέρουσες αγορές 
για τους καταναλωτές και 
αυξημένη κίνηση για τις ε-
μπορικές επιχειρήσεις μας. 
Ελπίζουμε η αγορά να «ζε-
σταθεί» τα Χριστούγεννα για 
τα καλά και να καταφέρει να 
μειώσει τις απώλειες τζίρου 
που καταγράφηκαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια.

Εύχομαι σε εμπόρους 
και καταναλωτές καλές δου-
λειές, καλές αγορές, καλά 
Χριστούγεννα και μια διαφο-
ρετική, καλύτερη, νέα χρο-
νιά!»

Ένας χρόνος yellow από 
την Τράπεζας Πειραιώς

Με δώρα για τα 900.000 μέλη του, το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας 
Πειραιώς γιορτάζει 1 χρόνο επιτυχημένης παρουσίας του. 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε μέρα από 4/12/2017 έως 2/1/2018:
• 1 τυχερός θα κερδίζει 1.000.000 yellows&
• 100 τυχεροί θα κερδίζουν από 10.000 yellows ο καθένας
Όλα τα ενεργά μέλη του Προγράμματος συμμετέχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση κάθε 

φορά που:
• χρησιμοποιούν τις πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τους, που 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
• χρησιμοποιούν τη winbankweb&mobilebanking
• πραγματοποιούν πληρωμή πάγιας εντολής, με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού 

τους 
• προβαίνουν στο άνοιγμα μίας νέας Προθεσμιακής Κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου» με 

yellow
Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow συνεχίζει να μεγαλώνει εντυπωσιακά, χάρη 

στους ενεργούς πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς, που επωφελούνται από τα πλεονεκτή-
ματα και την επιβράβευση που τους προσφέρει. 

Η εμπορική επιτυχία του yellow οφείλεται στην πραγματική αξία που απολαμβάνουν τα 
μέλη ως ανταμοιβή, με τρόπο απλό, εύκολο και ευχάριστο, ενώ παράλληλα η σημαντική 
συνδρομή των 21 Συνεργατών του Προγράμματος, διευκολύνει την πρόσβαση σε ένα εύ-
ρος σημαντικών αγαθών και υπηρεσιών.

Η επικοινωνιακή καμπάνια με τα χαριτωμένα yellows, που αγαπήθηκαν από όλον τον 
κόσμο, συνέβαλε στο να γίνει το yellow, ένα lovebrand!
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 Η  ΕΣΕΕ ενημερώνει για τη 
λειτουργία των καταστημάτων τις 

Κυριακές κατά την εορταστική περίοδο
-Ωράρια, αποδοχές και ρεπό

Το μαύρο πρόβατο
Του Μάξιμου
 Χαρακόπουλου

Ήμουν εξ αυτών που υ-
πέστην στο αεροδρόμιο του 
Μονάχου την ταλαιπωρία που 
εσχάτως υφίστανται οι Έλλη-
νες ταξιδιώτες στα γερμανικά 
αεροδρόμια, όπου αντιμετω-
πίζονται ως ευρωπαίοι πολί-
τες δεύτερης κατηγορίας, α-
ναμένοντας σε ουρές για να 
υποστούν έλεγχο ταξιδιωτι-
κών εγγράφων. Η εξευτελιστι-
κή αυτή εξέλιξη είναι το απο-
τέλεσμα μιας εξαιρετικά κακής 
διαχείρισης, τόσο εκ μέρους 
της γερμανικής κυβέρνησης, 
όσο, όμως, και της ελληνικής. Το χειρότερο δε είναι ότι η απαράδεκτη κατά-
σταση τείνει να παραταθεί επ’ αόριστον, μέσω και των νέων τροποποιήσεων 
που προωθούνται στη συνθήκη Σένγκεν, καθιστώντας τη χώρα μας το «μαύ-
ρο πρόβατο» της Ευρώπης.  

Οι προτεινόμενες αλλαγές, που εισάγουν τη δυνατότητα παράτασης των 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ετών, έχουν, 
αναμφίβολα, ως στόχο να καθησυχάσουν τις κοινωνίες των κρατών-μελών 
της ΕΕ ότι λαμβάνουν μέτρα στον τομέα της ασφάλειας για τα ζητήματα 
της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης. Για την τρομοκρατία, 
ωστόσο, οι εσωτερικοί έλεγχοι δεν βοηθούν ιδιαίτερα, καθώς έχει αποδει-
χθεί ότι η πλειονότητα των τρομοκρατών διέμεναν σε χώρες της Ευρώπης. 
Δυστυχώς, η πολιτική των λεγόμενων «ανοιχτών συνόρων» και οι αμίμητες 
ρήσεις για τους «μετανάστες που λιάζονται», όπως επίσης και οι «απειλές» 
εξαγωγής τζιχαντιστών από τον υπουργό Άμυνας, της πρώτης διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στη διεθνή εικόνα της χώρας.  

Επιπλέον, στην Ευρώπη δεν υπάρχει ανάλογη αντίληψη για το βάρος 
που σηκώνει η χώρα μας στο μεταναστευτικό και για την ανάγκη προστασί-
ας των συνόρων της, που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Είναι 
αλήθεια, βεβαίως, ότι το «πάτημα» γι’ αυτήν την στάση εκ  μέρους της Γερ-
μανίας το έδωσε, πρωτίστως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Όπως υποστηρίζει 
το Βερολίνο, από την Ελλάδα «στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, 
εντοπίστηκαν περίπου χίλιες παράνομες αφίξεις, ένας αριθμός που είναι 
πολλαπλάσιος από όλες τις άλλες πτήσεις εντός Σένγκεν». Η κυβέρνησή 
μας, δηλαδή ελέγχεται -και οι Έλληνες πολίτες τιμωρούνται ως παρίες πλέον 
της Σένγκεν- διότι στην Ελλάδα υπάρχει η εικόνα γενικευμένης ανομίας και 
ανεξέλεγκτης εισόδου μεταναστών που επιδιώκουν με κάθε τρόπο να εισέλ-
θουν στη Γερμανία. 

Η λύση, όμως,  των υπαρκτών προβλημάτων, δεν είναι ούτε η κατάργηση 
στην πράξη της συνθήκης Σένγκεν, ούτε η δημιουργία Ευρωπαίων πολιτών 
πολλών κατηγοριών και η περιθωριοποίηση της Ελλάδας, σε ρόλο ευρωπα-
ϊκής νήσου Ellis. Όσοι προωθούν αυτές τις αλλαγές, για να καθησυχάσουν 
το εκλογικό τους ακροατήριο που κινείται σε ακραίες θέσεις, δεν πρέπει να 
λησμονούν ότι το κόστος από την αναστολή ενός από τα σημαντικότερα 
επιτεύγματα της σύγχρονης Ευρώπης, αυτό της ελεύθερης μετακίνησης 
προσώπων εντός της μεγάλης ευρωπαϊκής επικράτειας, θα είναι βαρύτατο. 
Θα επιφέρει ενίσχυση των εσωτερικών εθνικισμών, επιβράβευση όσων κα-
ταστρατηγούν την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών αλλά 
και νέα πλήγματα στην ήδη τραυματισμένη ευρωπαϊκή συνείδηση.

Αντιθέτως, αυτό που χρειαζόμαστε, είναι την εμβάθυνση της συνεργασί-
ας όλων των κρατών-μελών για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, 
με κοινά μέτρα προφύλαξης και με πίεση προς τις χώρες προέλευσης και 
διέλευσης των μεταναστών. Η Ευρώπη του μέλλοντος δεν μπορεί να οικο-
δομηθεί στο σαθρό έδαφος των ανισορροπιών, αλλά επάνω στα συμπαγή 
θεμέλια της έμπρακτης αλληλεγγύης και ισότητας όλων των κρατών και όλων 
των πολιτών της.  

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερι-
κών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολί-
τη, βουλευτής Λαρίσης.



HΚΕΔόρισε τονΔημήτρηΣτυλιάραστο ντέρμπι της
14ηςαγωνιστικής τουπρωταθλήματος τηςSuper League
ΣουρωτήανάμεσαστονΠΑΟΚκαιτονΠαναθηναϊκό.

Ορέφεριαπό τονσύνδεσμοΑιτωλοακαρνανίας είναιο
εκλεκτόςτηςΚεντρικήςΕπιτροπήςΔιαιτησίαςγιατοσπου-
δαιότεροματς τηςαγωνιστικής,μεβοηθούς τουςΜπαλτά
και Νικολακάκη.Από ‘κει και πέρα, ο Παπαδόπουλος
ορίστηκενασφυρίξειστοΠαναιτωλικός -Ολυμπιακόςστο
ΑγρίνιοκαιοΣέζοςθαείναιοδιαιτητήςτουαγώναΑΕΚ-
ΚέρκυρατηΔευτέραστοΟΑΚΑ.

Αναλυτικάοιδιαιτητέςτης14ηςαγωνιστικής:
Σάββατο(9/12)
ΑΕΛ-Ξάνθη(15:00)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Βάτσιος(ΔυτικήςΑττικής)
ΒΟΗΘΟΙ:Σάββας(Σερρών),Σπυρόπουλος(Ανατολικής

Αττικής)

Πανιώνιος-Πλατανιάς(17:15)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Τσαμούρης(Πειραιά)
ΒΟΗΘΟΙ: Χούσκογλου (Θράκης), Βασιλόπουλος (Έ-

βρου)

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός(19:30)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Παπαδόπουλος(Μακεδονίας)
ΒΟΗΘΟΙ:Δημητριάδης (Καστοριάς),Πάτρας (Μα-

κεδονίας)

Κυριακή(10/12)
ΑπόλλωνΣμύρνης-ΑστέραςΤρίπολης(15:00)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Καραντώνης(Ημαθίας)
ΒΟΗΘΟΙ:Καραγκιζόπουλος(Ημαθίας),Σίπκας(Σά-

μου)

ΠΑΣΓιάννινα-Λαμία(17:15)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Ευαγγέλου(Αθηνών)
ΒΟΗΘΟΙ:Πήττας(Ηλείας),Πυλαρινός(Ζακύνθου)

Ατρόμητος-Λεβαδειακός(17:15)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Κουτσιαύτης(Άρτας)
ΒΟΗΘΟΙ:Ποντίκης (Πρέβεζας), Πασχάλης (Ηπεί-

ρου)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός(19:30)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Στυλιάρας(Αιτ/νίας)
ΒΟΗΘΟΙ:Μπαλτάς (Αχαΐας), Νικολακάκης (Ηρα-

κλείου)

Δευτέρα(11/12)
ΑΕΚ-Κέρκυρα(19:30)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Σέζος(Κιλκίς)
ΒΟΗΘΟΙ: Γεωργακόπουλος (Πειραιά), Σινιοράκης

(Χανίων)

CMYKCMYK
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ΕΠΣΗμαθίαςΚύπελλο
Στα πέναλτι 2-4 πέρασε από τη 

Νάουσα ο Φίλιππος Αλεξάνδρειας 

Έγιναν χθες οι επαναληπτικοί του κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας 
και στο ντέρμπι ο Φίλιππος Αλεξάνδρειας στα πέναλτι πέρα-
σε στην επόμενη φάση. Κανονικός αγώνας 2-1 στην παρά-

ταση δεν άλλαξε κάνει και η πρόκριση ήρθε με την διαδικασία των 
πέναλτι 2-4 τελικό σκορ για τον Φίλιππο. 

ΦΑΣΝάουσα–ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας................................................2-1,2-4πεν[1-2]
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων–ΕθνικόςΚλειδίου...............................................0-0[1-0]
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας................................... 2-3[0-0]
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας–ΑτρόμητοςΔιαβατού........................................................5-0[1-1]

Ορίστηκαν από την ΕΠΟ οι διαιτητές 
της 7ης αγωνιστικής της Football 
League. Τον αγώνα της Βέροιας 

στις Σέρρες θα διευθύνει ο κ. Αγγελάκης 
από τον σύνδεσμο της Μακεδονίας. Το 
ντέρμπι Δόξας Δράμας με τον Άρη διαιτητής 
θα είναι ο κ. Γρατσάνης από τον σύνδεσμο 
Τρικάλων.

Αναλυτικά:
Σάββατο9Δεκεμβρίου
ΟΦΗ–Παναχαϊκή(15:00)
Διαιτητής:Ζαραβίνος(Αθηνών)
Βοηθοί: Κρέτσιμος (Δυτ.Αττικής),Δουλγεράκης (Αν.

Αττικής)

Κυριακή10Δεκεμβρίου
ΑΟΧΚισσαμικός-Σπάρτη(15:00)
Διαιτητής:Κακριδής(Πειραιά)
Βοηθοί:Πολυχρονιάδης(Αν.Αττικής),Κοκμοτός(Ρεθύ-

μνου)

ΔόξαΔράμας–Άρης(15:00)
Διαιτητής:Γρατσάνης(Τρικάλων)
Βοηθοί:Νταλούκας (Τρικάλων),Παπαδημητρίου (Θεσ-

σαλίας)

Πανσερραϊκός-Βέροια(15:00,)
Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Τζιώτζιος,Δημητριάδης(Θράκης)

Παναιγιάλειος–Εργοτέλης(15:00)
Διαιτητής:Μπαλατσούκας(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:Καλαμπόκης(Αιτ/νίας),Αδαμόπουλος(Μεσση-

νίας)

Αιγινιακός–Καραϊσκάκης(15:00)
Διαιτητής:Μπλούνας(Φθιώτιδας)
Βοηθοί:Χ.Τίκας(Καρδίτσας),Παγούρας(Βοιωτίας)

ΑπόλλωνΠόντου–Καλλιθέα(15:00)
Διαιτητής:Ρούσης(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Εμπλιούκ,Κηλικιώτης(Ξάνθης)

Τρίκαλα–ΑπόλλωνΛάρισας(15:00,)
Διαιτητής:Τεβεκέλης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Μαλανδρής,Γούτας(Χαλκιδικής)

Πανσερραϊκός-Βέροιαδιαιτητής
οκ.Αγγελάκης(Μακεδονίας)

Ο κ. Στυλιάρας στο ντέρμπι
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 

Γ’ Εθνική
Αλλαγές στο 2ο όμιλο

ΤοΣάββατοΗρακλής-
ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας
Το Σάββατο (9/12) θα διεξαχθούν οι μισές αναμετρήσεις της 

14ης αγωνιστικής. Η ΕΠΟ προχώρησε στην αλλαγή ημέρας 
των αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν 

στον νομό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται τις αναμετρήσεις: Ηρακλής –ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας,ΑΠΕ
Λαγκαδά–ΆρηςΠαλαιοχωρίου,ΑγροτικόςΑστέρας–ΜακεδονικόςκαιΚαμπανιακός–Ε-
δεσσαϊκός.

Αυτές,θαδιεξαχθούντοΣάββατο(9/12),στις15:00,αντίτηνΚυριακή(10/12)πουείχαν
αρχικάοριστεί.

ΟλόγοςτηςαλλαγήςείναιηύπαρξητωνντέρμπιΠΑΟΚ–Παναθηναϊκός(ποδόσφαιρο),
Άρης–Παναθηναϊκός(μπάσκετ)καιΆρης–ΠΑΟΚ(χάντμπολγυναικών),τηνΚυριακή,α-
γώνεςπουχρίζουνυψηλήςαστυνομικήςεπιτήρησης.



Οβεροιώτης ταλαντούχος τερματοφύλακαςΘόδωροςΒε-
νετικίδηςπου το καλοκαίρι εντάχθηκε στην ομάδα τουΠΑΣ
Γιάννενα,έχονταςγιαπροπονητήτουτονεπίσηςγνώριμόμας

ΧρήστοΤσελιόπουλο,πήρε τηνπρόσκλη-
σηκαιθασυμμετάσχειξανάστιςπροπονή-
σειςτωνΕθνικώνομάδων.Είναιμίαδικαί-
ωση για τον νεαρόπαίκτηπου κάτωαπό
σκληρέςσυνθήκεςπροσπαθείκαισίγουρα
μίαμέραθαδικαιωθεί.Ηανακοίνωση του
ΠΑΣγιατηνπρόσκλησητουΒενετικίδη:

«Σήμεραέγινεεπίσημηπρόσκλησητου
τερματοφύλακα μας,ΘοδωρήΒενετικίδη,
γιασυμμετοχήστιςπροπονήσειςτηςΕθνι-
κήςΟμάδαςΠαίδωνU-17,στοπροπονητι-
κόκέντροτηςΕΠΟστονΆγιοΚοσμά.

CMYKCMYK
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Στο γαλλικό πρωτάθλημα δρό-
μων αντοχής Premanon – Les 
Tuffes έλαβε μέρος η αθλήτρια 

του ΕΟΣ Νάουσας Μαρία Ντάνου 
το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. 
Αφήνοντας πίσω τη Λωζάννη της 
Ελβετίας, όπου ζει και εργάζεται, 
δήλωσε τη δυναμική της παρουσία 
και ταυτόχρονα ενεργή αθλήτρια 
του ΕΟΣ Νάουσας στα βόρεια αγωνί-
σματα, συμμετέχοντας σε μια σειρά 
αγώνων.

Συγκεκριμένα,στοναγώνατηςκλασσικής5χλμ
τερμάτισεστην34ηθέσηαπότις67αθλήτριεςπου
έλαβαν μέρος, αποκομίζοντας 158 βαθμούς FIS.
Στοναγώνατηςελεύθερηςτεχνικήςτερμάτισεστην
20η θέση από τις 62 αθλήτριες με 120 βαθμούς
FIS και πολύ πιο βελτιωμένη αίσθηση στο σκι.
ΣτοναγώνατηςΚυριακήςσυμμετείχεστοσπριντε-
λεύθερηςτεχνικήςκαταλαμβάνονταςτην22ηθέση
στηνκατηγορίατωνγυναικών,αντιμετωπίζονταςτη
συμμετοχήτηςπερισσότεροωςπροπόνηση,αφού
τοσπριντδενείναιτοαγώνισμάτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τοπρώτο αγωνιστικό
Σαββατοκύριακο τηςαθλήτριας ολοκληρώθηκεμε
ατομικά ρεκόρ και στις δυο τεχνικές, ενώβαθμο-
λογικά είναι ηπρώτηφοράπου κατάφερε τέτοια
συλλογήβαθμώνFISστοσκιδρόμωναντοχής.

Μεασκήσεις ταχυδύναμης,παιχνίδιμε τηνμπά-
λα και τακτική, προπονήθηκε η ομάδα τουΦ.Α.Σ.
ΝΑΟΥΣΑσήμερα (5-12) το απόγευμαστις εγκατα-
στάσεις τουΔημ. ΣταδίουΝάουσας, με τις οδηγίες
τουυπηρεσιακούπροπονητήΓιώργουΣγούρδα.Κα-
νονικάπροπονήθηκεοΑλέξανδροςΖούρκος,πουεί-

ναιστηδιάθεσητουπροπονητή,ενώδενπροπονή-
θηκε οΑργύρηςΤούφας εξαιτίας του τραυματισμού
στονπροσαγωγόαπότοναγώναμετονΕδεσσαϊκό
καιακολουθείθεραπεία.Επίσης,ατομικόπρόγραμ-
μαπροπόνησηςακολούθησεοΓρηγόρηςΚυζιρίδης
πουαισθάνεταιενοχλήσειςστοντετρακέφαλο

Στο γαλλικό πρωτάθλημα δρόμων 
αντοχής Premanon – Les Tuffes

η Μαρία Ντάνου

ΦΑΣ Νάουσα

Επανήλθεστιςπροπονήσεις
οΑλέξανδροςΖούρκος

Μία νίκη και μία ήττα ήταν ο 
απολογισμός του Παιδικού 
και των Κορασίδων του ΑΟΚ 

Βέροιας. Η ομάδα του Κωνσταντίνου 
Καπνά επικράτησε στο Άσπρο Πέλ-
λας με 93-26 του τοπικού Κεραυνού, 
μια ομάδα που διαθέτει στο ρόστερ 
παίκτες και μικρότερης ηλικίας.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Γκίτκος,
πουσημείωσε18πόντουςμεδύοτρίποντακαιτον
ακολούθησεοΧαραλαμπίδηςπουέφτασετους17.

Δεκάλεπτα:7-24,10-39,18-68,26-93
ΟιπόντοιτουΑΟΚ:Μουπασιρίδης4,Ιακωβίδης

3 (1),Καραθανάσης11 (1),Δημάκας,Μποζάμπα-
λης 4,Αβραμίδης 6, Ιωαννίδης 4, Γκίτκος 18 (2),

Αργιαντόπουλος8,Στογιαννόπουλος8,Ασλανίδης
10,Χαραλαμπίδης17(1)

Εξαιρετικά δύσκολο το έργο των Κορασίδων
τουΑΟΚΒέροιας,πουαντιμετώπισαν την ισχυρή
ΑΓΕΠιερίαςστηγειτονικήΚατερίνη.

ΗομάδατηςΓεωργίαςΙωαννίδουηττήθηκεμε
70-32τηςΒέροιας,σεαγώναγιατην9ηαγωνιστι-
κήτουΠρωταθλήματοςΚορασίδωντηςΕΚΑΣΚΕΜ.

Δεκάλεπτα:16-7,38-19,57-27,70-32.
ΑΓΕΠιερίας (Χρυσανθόπουλος):Αδαμίδου 1,

Βλάχου 4,Παπαδοπούλου 4,Λάπα17 (2),Τρια-
νταφύλλου, Σκλιοπίδου 7 (1), Χρυσάφη 7, Βαρ-
μάζη 4,Δροσούνη14,Ηλιάδου6, Γεωργιάδου6,
Μπράτσιου.

ΛΟΚΒέροιας(Ιωαννίδου):Χατζηλευτέρη6,Γε-
ωργαλή,Καλαϊτζή2,Παντελίδη2,Θαμασιάδου5,
Κρεμλίδου, Βογιατζόγλου, Κατσκάβελη, Γεωργιά-
δου,Παντελίδη,Ψάρα2,Σουκιούρογλου15.

ΠέρασεαπότοΆσπροτοΠαιδικό
τουΑΟΚ,ήτταγιατιςΚορασίδες

Ο Θόδωρος Βενετικίδης επανήλθε 
στις προπονήσεις της Εθνικής Παίδων



Στο -2 μείωσε ο «γηραιός» τη δια-
φορά του από τον πρωτοπόρο 
Άρη Παλαιοχωρίου, μετά τη νίκη 

του στο μεταξύ τους ματς. Σπουδαίο 
τρίποντο για τον Ηρακλή, που επικρά-
τησε με 3-1 του Άρη Παλαιοχωρίου, 
με πρωταγωνιστή τον Ρόβα, ο οποίος 
πέτυχε δύο τέρματα. Με εννέα ολο-
κλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι, λόγω 
αποβολών των Παπαβράκη και Καρλό-
πουλου.

ΟΗρακλήςείχετηνπρώτηευκαιρίαμετηνκεφα-
λιά τουΠαπαδόπουλου ναπερνάάουτστο 3’. Στο
επόμενολεπτόοΑρηςπροηγήθηκεμετονΚοττάκη
ναπαίρνειτοριμπάουντέπειτααπόαπόκρουσητου
Βοσνιάδη και νασκοράρει για το 0-1.Ο«γηραιός»
επιχείρησενααπαντήσειστο8’με την κεφαλιά του
Καραντασιάδηνααπομακρύνεταιπάνωστηγραμμή
απότουςαμυντικούς.Μετάαπότέσσεραλεπτάήρθε
η ισοφάριση με τονΡόβα να σκοράρει με κοντινή
κεφαλιά.Ηπίεση τωνγηπεδούχωνσυνεχίστηκεκαι
στο28’οΡόβαςεπιχείρησενακρεμάσειτοναντίπα-
λο τερματοφύλακα, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο 30’
οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο τερ-
ματοφύαλακας τουΆρη,Παπαβράκηςανέτρεψε τον

Παπαδόπουλο έξω από την περιοχή και
δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα.Οι γη-
πεδούχοιεκμεταλλεύτηκαντοπλεονέκτημά
τουςκαιστο35’έκαναντο2-1μεσουττου
Πτηνόπουλουαπόπλάγιαθέση.

Στην επανάληψη, ο «γηραιός» θέλησε
ναδιατηρήσει τοπροβάδισμά του και είχε
την κατοχή στα πρώτα λεπτά, χωρίς να
απειλείται.Ωστόσο, οιφιλοξενούμενοιστο
63’έχασανμεγάληευκαιρίαμετονΤσιντο-
γιάννηναπλασάρειάουταπόπλεονεκτική
θέση.Στο 66’ η ομάδα τουΠαλαιοχωρίου
έμεινε με εννέαπαίκτες, λόγωαποβολής
τουΚαρλόπουλουμε δεύτερη κίτρινή. Στο
70’ ο Ρόβας σημείωσε το δεύτερο προ-
σωπικότουτέρμα,γράφονταςτο3-1,που
ήτανκαιτοτελικόσκορ.

ΣΚΟΡΕΡ:12,70’Ρόβας,35’Πτηνόπου-
λος-4’Κοττάκης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 30’Παπαβράκης, 66’ Καρ-
λόπουλος

Ηρακλής: Βοσνιάδης, Καραντασιάδης,
Καστριτσέας,Κυριακίδης, Ρεβυθόπουλος,
ΑθανασίουΑ.,ΑθανασίουΠ. (90’Ανδρεά-
κος),Ρόβας (76’Μούδιος),Πτηνόπουλος,
Υφαντίδης (56’ Σαββελίδης),Παπαδόπου-
λος.

Αρης Παλαιοχωρίου: Παλαβράκης,
Τσιντογιάννης,Αποστολάς, Ταΐρης, Κου-
κουρώνας,Αποστόλου,Κωτάκης,Κουκου-
λέκης,Σαμπιασβίλι,Καρλόπουλος,Σιμόνι
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ΑΠΕΛαγκαδά-ΆρηςΠαλαιοχωρίου
Διαιτητής:Δραγούσης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Κωτούλας,Ζιγκερίδης(Κιλκίς)

ΑλμωπόςΑριδαίας-Κιλκισιακός
Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Μηνούδης,Καλορογιάννης(Πιερίας)

ΜΑλέξανδροςΤρικάλωνΗμαθίας-ΑΟΚαρδίας
Διαιτητής:Τσιοφλίκη(Λάρισας)
Βοηθοί:Νάκας,Δεδικούσης(Λάρισας)

ΑγροτικόςΑστέρας-ΜακεδονικόςΝεάπολης
Διαιτητής:Μιχουλιάς(Μακεδονίας)

Βοηθοί:Χαδημόγλου,Μιχτατίδης(Μακεδονίας)

Ηρακλής-ΑΣΦΑλεξάνδρεια
Διαιτητής:Κοτσάνης(Δράμας)
Βοηθοί:Ραβικάλης,Οικονομίδης(Δράμας)

Καμπανιακός-Εδεσσαϊκός
Διαιτητής:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Αναστασίου,Σφυρής(Θεσσαλίας)

Νάουσα-ΑΕΚαρίτσας
Διαιτητής:Παλιούρας(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Τυριακίδης,Σιανίδης(Μακεδονίας)

Ο Θωμάς Γράφας είναι και με 
την βούλα ο νέος προπο-
νητής της Σπάρτης με την 

ομάδα της Λακωνίας να ανακοινώνει 
την πρόσληψή του. 

ΗΣπάρτηβρισκότανσεαναζήτησηπροπονητή
καιο εκλεκτόςβρέθηκεστοπρόσωπο τουΘωμά
Γράφα.Ο47χρονος τεχνικός θαπάρει την θέση

του Παναγιώτη Τζαναβάρα και την περασμένη
σεζόν ήταν στον πάγκο της Βέροιας, ενώ στο
παρελθόν έχει δουλέψει σεΑΟΧανιά, Πιερικό,
ΑΕΛ,ΑπόλλωναΚαλαμαριάς,ΗρακλήΨαχνώνκαι
Αιγάλεω.

ΑναλυτικάηανακοίνωσητηςΣπάρτης:
«Η διοίκηση τηςΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ανακοινώνει

τηνπρόσληψη τουΘωμά Γράφαστην θέση του
προπονητήτηςομάδαςκαι τουεύχεταιμόνοεπι-
τυχίες».

Γ΄ Εθνική
Οιδιαιτητέςτης14ηςαγωνιστικής

του2ουομίλου

Ανέλαβε την Σπάρτη
ο Θωμάς Γράφας

«Κυανόλευκο» το ντέρμπι κορυφής (3-1)

O Tζάλμα επιστρέφει σε κανο-
νικό πρόγραμμα προπόνη-
σης, ο Βιεϊρίνια ανεβάζει 

ρυθμούς αλλά δύσκολα θα δώσει το 
παρών στον αγώνα με τον Παναθη-
ναϊκό, όπως και ο Πρίγιοβιτς. Με μια 
προπόνηση που διεξήχθη στις εγκα-
ταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, 
συνεχίστηκε την Τετάρτη (6/12) η 
προετοιμασία των ποδοσφαιριστών 
του ΠΑΟΚ, ενόψει της αναμέτρησης 
με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. 

Τοπρόγραμματηςπροπόνησηςαφορούσετην
τακτικήμέσααπόασκήσεις μεστόχευση και στη
φυσικήκατάσταση.

ΟΤζάλμαΚάμποςολοκλήρωσετοατομικότου

πρόγραμμακαι τηνΠέμπτη (7/12) αναμένεται να
επιστρέψεισεκανονικούςρυθμούς.

ΟΑλεκσάνταρΠρίγιοβιτςαπότηνπλευράτου
έκανε το ζέσταμαμε τηνομάδακαιστησυνέχεια
ακολούθησεειδικόατομικόπρόγραμμα.

Εκτόςβασικούπρογράμματοςπροπόνησης έ-
μειναοιΑχιλλέαςΠούγουραςκαιΈργκουςΚάτσε,
που γυμνάστηκανπροληπτικά μόνοι τους λόγω
ενοχλήσεωνσε τετρακέφαλο και αχίλλειο τένοντα
αντίστοιχα.

ΟΑντελίνο Βιεϊρίνια ξεκίνησε τρέξιμο, και ο
ΟμάρΕλΚαντουρί συνέχισε θεραπεία.Τέλος ο
Παναγιώτης Γλύκος έχει ξεκινήσει να εντάσσει
κομμάτια απόπροπόνηση τερματοφυλάκωνστο
πρόγραμμάτου.

ΟΝτοριάνΛεβέκ υποβλήθηκε στη Γαλλία σε
χειρουργικήεπέμβασηαφαίρεσηςουλώδουςιστού
τουαριστερού τετρακεφάλου (απόπαλιάθλάση),
το οποίο θεωρήθηκεπωςήταν ηπηγή των ενο-
χλήσεωνστηνσυγκεκριμένηπεριοχή.

ΕπιστρέφειοΤζάλμα,τρέξιμο
γιαΒιεϊρίνια



Φέτος ο  Σύλλογος , το  Εικαστικό Εργαστήρι  με την ομάδα 
του, φιλοτέχνησαν 12 ποδήλατα μέσα στο χρόνο.

Τα Πρωτότυπα έργα των Παιδιών εκτίθενται στο χώρο της εκ-
δήλωσης

Όσο οι καιροί δυσκολεύουν τόσο θηρεύει η ανάγκη να πλησιά-

ζουν οι καρδιές και να πλέκονται τα χέρια και τα χαμόγελά μας
Το βαθιά ανθρώπινο αποφασιστικό και αδιαπραγμάτευτο αίτη-

μα για ελπίδα, πίστη, αγάπη, συνέργεια και συντροφικότητα μας 
αφορά όλους μας .

Άσχετα από το γιατί, το πώς και το τι αντιμετωπίζει ο καθένας 
μας.

Εμείς βάζουμε τη δύναμη, την αισιοδοξία και το κρασί.
Εσείς φορέστε μόνο την καλή σας διάθεση και το χαμόγελό σας 

και ελάτε.
Από τις 7.00 μ.μ. θα είμαστε όλοι εκεί και θα σας περιμένουμε.
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Χριστουγεννιάτικο Bazaar της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία 
για το Παιδί πιστή 
στο ραντεβού της, 
ανακο ι νώνε ι  το 
Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar της, που θα 
γίνει από την Κυ-
ριακή 10 έως και το 
Σάββατο 23 Δεκεμ-
βρίου 2017, στον 
πεζόδρομο της Πα-
ναγή Τσαλδάρη 42 
(απέναντι από τον 
φούρνο Σερεμέτα). 

Το κατάστημα 
θα είναι ανοικτό 
κάθε μέρα από τις 
9:00 έως τις 14:00 
και από τις 17:00 
έως τις 20:30 και 
τα Σαββατοκύριακα 
από τις 10:00 έως 
τις 15:00.

Οι εθελόντριες 
του Οργανισμού α-
πό την Ημαθία και 
άλλες περιοχές της 
Ελλάδας, έβαλαν 
πολύ μεράκι, πολύ 
αγάπη και μεγάλη τέχνη και δημιούργησαν και φέτος θαυμάσια έργα, χρηστι-
κά, διακοσμητικά, εδώδιμα, στολίδια, κοσμήματα, εποχιακά και άπειρα άλλα 
είδη υψηλής αισθητικής και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα τα διατεθούν σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε 
όλοι οι φίλοι και οι υποστηρικτές του έργου της Πρωτοβουλίας να μπορέσουν 
για άλλη μία φορά να βοηθήσουν στην φροντίδα και προστασία των φιλοξε-
νούμενων παιδιών της. Σας περιμένουμε!

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Αγιασμός στη Στέγη Δημιουργίας  
του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.

Αγιασμό της Στέγης Δημιουργίας  τελεί το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.
Ψ.Υ. Ημαθίας με την ευκαιρία 3 χρόνων λειτουργίας της, την 
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30΄ π.μ. στο χώρο του 
Συλλόγου.

  Θα ακολουθήσει μικρή γιορτή, με ζωντανή μουσική σε Χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες.

Στον όροφο του McOza το 
Χριστουγεννιάτικο bazaar του 

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

Ξεκίνησε το Χριστουγεννιάτικο bazaar του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, στον όροφο 
του cafe [McOza] και θα λειτουργήσει μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου.

Ομορφα χειροποίητα δώρα από τις εθελόντριες του Συλλόγου με πολύ με-
ράκι και σε πολύ χαμηλές τιμές.

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας
Συγκέντρωση Τροφίμων

Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια του Κοινωνικού και Φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων, στα γραφεία της Λ. Α-
νοίξεως 90, για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βεροίας η οποία 
προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε άπορες οικογένειες.

Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή και από τις 
ώρες 10.30 έως 12.30 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Εκδρομή στην « Ονειρούπολη Δράμας»
   Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας διοργανώνει ημερήσια εκδρο-

μή  στη  χριστουγεννιάτικη « Ονειρούπολη Δράμας» την Κυριακή 10 Δεκεμ-
βρίου 2017. Θα πραγματοποιηθεί επίσης  επίσκεψη στο μοναστήρι της Αγίας 
Παρασκευής. 

 Ώρα αναχώρησης: 8.00΄π.μ από την «ελιά». Δηλώσεις συμμετοχής στα τη-
λέφωνα: 2331064731( πρωινές ώρες), 6946425960, 6944311079 και σε όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αρχαιρεσίες 
στον Σύλλογο Βλάχων 

Βέροιας
Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη του, στην ετήσια τακτική συνέλευση 

του «Συλλόγου Βλάχων Βέροιας» που θα γίνει την Κυριακή 
10 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Βε-
ρόης και Εβραίων Μαρτύρων 1), με θέματα:

1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.
2.Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
3.Εκλογή αντιπροσώπων Π.Ο.Π.Σ.Β.
Η παρουσία τωνμελών κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή 

λειτουργία και την περαιτέρω ενδυνάμωση του συλλόγου.
Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας
Πίσκος Δημήτρης     Αναστασίου Νούλη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέ-
ροιας ευχαριστεί θερμά  τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Τον Α.Σ Επισκοπής για την δωρεά τους σε φρούτα
2. Τον κ. Γκαζνάκη για την δωρεά του σε κρέας 
3. Τους Κούλα & Γεώργιο Ακριβόπουλου για την οικονομική 

δωρεά τους εις μνήμην Βασίλη Ακριβόπουλο
Ο Θεός ας τον αναπαύσει 
4. Την κ. Καίτη Χατζοπούλουγια  για την  δωρεά χειροτεχνη-

μάτων για το παζάρι μας
5. Την κ. Ντουφοπούπου Μαίρη για την  δωρεά χειροτεχνη-

μάτων για το παζάρι μας
6. Την κ. Ιωαννίδου Χαρούλα για την  δωρεά χειροτεχνημά-

των για το παζάρι μας
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ημερολόγιο 2018 από  «Τα Παιδιά της Άνοιξης’’
-Πρόσκληση του Συλλόγου στην παρουσίαση
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό4-12-2017 μέχρι10-12-
2017 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

H Vodafone ανανεώνει το 
πρόγραμμα ανταμοιβής 
Vodafone Thankyou και 

παρέχει σε όλους τους συνδρομη-
τές της, κινητής και σταθερής, μια 
νέα, σύγχρονη εμπειρία με ξεχωρι-
στές συνεργασίες και την υπηρεσία 
Cashback, μέσω της εφαρμογής My 
Vodafone.

Πλέονμετοπάτημαενόςκουμπιού,όλοιμπο-
ρούν να απολαμβάνουν ασυναγώνιστες προ-
σφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από
αποκλειστικέςσυνεργασίες,όπωςOdeon,Mikel,
BlueStarFerries,Praktiker,Νestle,Cosmossport,
Sephora, Efood, airtickets®, SimplyBurgers,
Cookshop,EurolifeERB,Domino’s καιAvis.Το

VodafoneThankyouαντιλαμβάνεται τις ανάγκες
τουκάθεσυνδρομητήκαιπροσφέρειαποκλειστι-
κέςπροσφορές για την οικογένεια και για τους
νέους.

Επιπλέον,  από σήμερα το Vodafone
Thankyouπροσφέρει την υπηρεσίαCashBack,
καιπαρέχειστουςσυνδρομητέςτηδυνατότητανα
κερδίζουν έκπτωσηστο λογαριασμό του κινητού
τουςήανανέωσηχρόνουστο καρτοκινητό τους,
απλάκάνονταςτιςαγορέςτουςστοsupermarket.
ΑποκλειστικάμέσωτηςεφαρμογήςMyVodafone,
ο συνδρομητής έχει πρόσβαση σε πάνω από
300 διαθέσιμα κουπόνια, κάνει τις αγορές του
στο σουπερμάρκετ και σκανάρει την απόδειξη
του όποτε επιθυμεί.Έτσι με ένανπολύ εύκολο
και διασκεδαστικό τρόπο κερδίζει έκπτωσηστο
λογαριασμότουκινητούτουήανανέωσηχρόνου
στοκαρτοκινητότου.

«Δημιουργήσαμε τoVodafoneThankYou, έ-

να καταπληκτικό πρόγραμμα ανταμοιβής, για
να ευχαριστήσουμε τους συνδρομητές μας  για
την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλα αυτά
τα χρόνια. Καινοτομούμε, και συνδυάζουμε τη
διασκέδαση με την οικονομία για να κάνουμε
την καθημερινότητα τωνσυνδρομητών μαςσυ-
ναρπαστική.Με τη νέαπρωτοποριακή υπηρε-
σία, VodafoneCashback, φέρνουμε τη χρήση
τωνmobilecoupons στην καθημερινότητα των
συνδρομητώνμας.Έτσι, τουςπροσφέρουμε τη
δυνατότητα να μειώσουν ή ακόμα και να μηδε-
νίσουν τον λογαριασμό του κινητού ή/και του
σταθερούτους,εύκολακαιγρήγορακάνονταςτα
ψώνια του supermarket» δήλωσε οΑλμπέρτος-
Μπουρλάς,HeadofYouthandMassSegmentτης
VodafoneΕλλάδας.

Mάθεπερισσότερα για την νέα εμπειρία του
VodafoneThankyouστο ανανεωμένο vodafone.
gr/thankyou

ΗανανεωμένηεφαρμογήMyVodafone
χαρίζειμιανέαεμπειρίατουVodafoneThankyou

Αμέτρητα προνόμια και προσφορές και η νέα υπηρεσία CashBack

Φαρμακεία
Πέμπτη 7-12-2017

13:30-17:00 ΖΑΜΑ-
ΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2623310-24123

20:30-01:00 + διαν.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&
ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7 (α-
πέναντι απόβενζινάδικο
Γαλάνη)23310-73324



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-

τη καινούργιο κατάστη-

μα 45 τ.μ. στο κέντρο

τηςΒέροιας (Κεντρική5

- δίπλαστοΕπιμελητή-

ριο), με πατάρι 30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση και

θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-

φι  12 στρ.  στο δρό-

μο Βέροια-Λαζοχώρι,

σε  παραγωγή ρόδ ια

8 ετών, 960 δένδρα,

με 25 τόνους παρα-

γωγής ,  π ερ ίφραξη ,

ν ε ρ ό .  Τη λ . :  6 9 8 4

704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

με ροδάκινα και πομώ-

ναστην άσφαλτο 7.500

τ.μ.,  κοντά στην.Αγ.

Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-

γιο. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  φάρμα

με ροδακινιές (δένδρα

7ετίας)μεπομώνα, εκτά-

σεως 10.500 τ.μ. εντός

συνοικισμού Κυδωνο-

χωρίου (ΜΟΥΣΤΑΛΙ).

Τηλ. επικοινωνίας:23310

23184,6976631156,6977

511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κέντρο, Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο, σαλοκουζίνα,

μπάνιο, ανακαινισμέ-

νη, ατομική θέρμανση

πετρελαίου, αιρ κοντί-

σιον, πλήρως επιπλω-

μένη, ευχάριστη, φω-

τεινή. Ενοίκιο 180,00

ευρώ. Μεσιτικό γρα-

φείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.:

23310 68080,  6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ  της

πολυκατοικίας Παστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζετα ι  γκαρσον ι έρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάσταση

γραμμή Internet, κε-

ντρική θέρμανση, T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κου-

ζινάκι με φούρνο, ψυ-

γείο κ.λπ. Πληρ. τηλ.:

23310 24939,  6973

015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ο-

λοκαίνουργιο studio 35

τ.μ. πλήρως επιπλωμέ-

νο και εξοπλισμένο με

τηλεόραση, κλιματισμό,

ηλ. θερμοσίφωνα, Wi-

Fi, θέση πάρκιγκ και

πλυντήριο σε νεόδμητη

οικοδομή, στο κέντρο

της Βέροιας. Πληρο-

φορίες στο τηλ : 6948

457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-

μένο συνεργείο OPEL,

πλήρως εξοπλισμένο,

με πολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-

πωλείο στη Βέροια, με

σταθερήπελατεία.Τηλ.:

6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία ή

κύριος γ ια φροντ ίδα

και περιποίηση ηλικι-

ωμένου. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ά τομο

από ετα ιρ ία  αυτοκ ι -

νήτων γ ια το τμήμα

ανταλλακτικών με πο-

λύ καλή γνώση Η/Υ,

αγγλικών και γνώσεις

μηχανολογ ίας .  Τηλ. :

23310 62780 & 6978

770066.
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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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί λεωφορείου για τη Γερ-
μανία για εργασία και διαμονή.Προϋποθέσεις,
λίγα Γερμανικά, δίπλωμαοδήγησης λεωφορείου
με ταΜοντούλ, αξιότιμος μισθός και μπόνους,
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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρε-

οπωλείο στη Βέροια,

κρεοπώλης για πλήρη

εργασία. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 23320 41875 /

42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-

τής για ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

και φροντίδα κυρίας με

σοβαρό κινητικό πρό-

βλημα, με καροτσά-

κι  μεταφορικό μέσο

θα εκτιμηθεί. Τηλ ε-

πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδρας

από22έως40ετών,δί-

πλωμαοδήγησηςΓ΄κα-

τηγορίας, γνώστης χει-

ρισμούκλαρκ.Τηλ.:επι-

κοινωνίας:6976777999.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕ-

ΤΑΙΡΙΑζητείταικύριοςάνω

των30ετώνμεάνεσηλό-

γουκαιευχέρειαστιςδη-

μόσιεςσχέσειςνααναλά-

βειεταιρίαστοΝομό.Τηλ.:

6934888738κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα

γιαεργασίασεsportcafe

σανσερβιτόραγιαπρωι-

νήήαπογευματινήεργα-

σία,στο κέντρο τηςΒέ-

ροιας.Τηλ.:6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα

μεμεταφορικόμέσο για

καφέουζερίστοΜακρο-

χώρι απέναντι από το

παλιόκρατικόΚΤΕΟ,για

απογευματινέςώρεςαπό

4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.

Τηλ.:6977755040,6983

469968&2331041541.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένει-

ας, ζητάει εργασία, για

φύλαξηηλικιωμένωνκαι

καθαρισμόσπιτιών.Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργα-

σίαγιαφύλαξημωρούή

καθαρίστριασεσπίτι και

γραφεία.Τηλ.επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων & καθαρισμα σπι-

τιών,γραφείωνκαισκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

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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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜαθημα-

τικός μεπολυετήπείραπα-

ραδίδει μαθήματα για όλα

τα επίπεδα σε μαθητές Γυ-

μνασίου,ΛυκείουκαιΕΠΑΛ.

Αναλαμβάνει προετοιμασία

για τις Πανελλαδικές εξε-

τάσεις. Τιμές λογικές. Τηλ.:

6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΟΣμεφροντιστηριακήπείρα

και ειδικότηταστηνΈΚθεση,

παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα

σεμαθητέςΔημοτικού,Γυμνα-

σίου,Λυκείου, μεμονωμένα

καισεγκρουπάκια.Τιμέςπρο-

σιτές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμαθή-

ματασεπαιδιάΔημοτικού-Γυ-

μνασίου. Τιμές προσιτές.

Τηλ.:6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μαθή-

ματασεμαθητέςδημοτικού,

γυμνασίουκαιλυκείου.Τιμές

προσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:

6976802836.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕσε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκιαπροστατευτικά,σχε-

δόναχρησιμοποίητο.Τιμή

ευκαιρίας 150,00 ευρώ.

Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέριας (καφετιέρα

ASTORIA MONH), πλυ-

ντήριο πιάτων (DIHR-Ι-

ταλικό), φραπιέρα (επαγ-

γελματική-βαρέως τύπου),

τοστιέρα (επαγγελματική2

εστιών),2στρογγυλάτρα-

πέζια,7καρέκλες(μεκου-

παστή)και8ψηλάσκαμπό.

Πωλούνταισε τιμή ευκαιρί-

ας.Τηλ.:6974867093.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαιξυλόσο-
μπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας40 τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ.24183ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Γκαρσονιέρα
45τ.μ.,κατασκευή2002,1υ/δ,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,νεόδμητη,μεκαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματακαιδιπλάτζάμια,
σίτες ,διαθέτειμίαντουλάπα,έχειαυτόνομη
θέρμανσημεογκομετρητέςκαικλιματιστικό ,
ενεργειακήςκλάσηςΔ΄,ενοίκιο160€,Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23589ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
50τ.μ.,μικτάκαι45τ.μ.καθ. ισόγεια ,κατα-
σκευή88,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,
ανακαινισμένημερικώς,σεάψογηκατάσταση,
καινούργιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλά
τζάμια,απίστευταεργονομική,άριστηδιαρρύθ-
μιση ,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές ,
επιπλωμένηκαιμεκλιματιστικό ,μόνο180€
μαζίμεκοινόχρηστακαινερό.

Κωδ: 23808 - ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,
Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου, έχει
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,Ανελ-
κυστήρακαινούργιο ,κλειστόγκαράζμεγάλο
καιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,Τέντες,
Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:300€.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-

καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:210€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ενοίκιο280€.

Κωδ:23211 -ΤριπόταμοςΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ. ισόγειαμεμι-
κρήαυλήδικήτης .Είναιδύοεπιπέδωνκαι
αποτελείταιαπόΣαλονοκουζίναστο ισόγειο
μεμπάνιοκαι2υπνοδωμάτιαμεμεγάλοχωλ
στονόροφο.Είναικατασκευασμένητο1970
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
μίααποθήκη,ΤζάκικαιΗλιακόθερμοσίφωνα
-Τιμή:220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχεί-
ρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

Κωδ:23708 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκεςηβιοτεχνικόςχώροςσυνολικής
επιφάνειας1.180τ.μ.μαζίμε15στρ.οικοπεδι-
κόχώρο.Είναικατασκευασμένεςτο1985και
διαθέτουνμεγάλοπροαύλιο-Ενοίκιο1.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι κατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκε το1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

Κωδ.22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ
ανακαινισμένογραφείο37τ.μ.έναςμεγάλος
ενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίςασανσέρ,η
θέρμανσητουμεκλιματιστικότοδεμίσθωμα
τουστα180€.

Κωδ: 23418 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικής
επιφάνειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1991καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό
,ΚουφώματαΣυνθετικά,καιΑνελκυστήρα -
Μίσθωμα230€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970, Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23750-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ:23665-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας33τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
.Είναικατασκευασμένοτο1974-Τιμή:180€.

Κωδ:23625-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας44 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Είναι κατασκευασμένο το
1987καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου, -
Τιμή:160€.

ΕΛΗΑ,ενοικιάζεταισπάνιο ισόγειοκατά-
στημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνακαισίγουρα
εξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδικήςεμπορικό-
τητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπολύκαλήτιμή,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα2.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13556 -ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας106 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Αποθήκη,Τέντες,Διπλάτζάμια,Ηλιακό
θερμοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

Κωδ:13696 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας112τ.μ.στον3
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,

Σαλόνι,ΚουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1971καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΑσφαλείαςμετρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Διπλάτζάμια-Τιμή:75.000€.

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικής επιφά-
νειας125 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχειανελκυστήραυδραυλικόκαιπάρκινγκπυ-
λωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτεςκαι
Διπλάτζάμια-Τιμή:169.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςε-
πιφάνειας70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1968καιδιαθέτει
ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη ,Κήπο-Τιμή:
20.000€.

Κωδ:13743 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότηταΜονοκατοικίαεπιφάνειας85
τ.μ.οκάθεόροφος,2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,2Μπάνια
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1954και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,τακουφώματατηςσυνθετικάμε
διπλάτζάμια ,Πάρκινγκ,ΑποθήκηκαιΚήπο,
A/C,Τιμή:140.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικής επιφάνειας420 τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.

ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματικήστέ-
γηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλήρη
εξοπλισμόκαιμεάδειαενεργή95τ.μ.,καθ.και
105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4χώροι,2ος
όροφος,ανακαινισμένοεκβάθρων,σεπολύκα-
λήκατάστασημεκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματακαιμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουρ-
γικοίκαιηθέρμανσηανεξάρτητη,ηπρόσβαση
τουάνετη,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύο
WC,εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατο
σημείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70, Ισόγειο, εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλή τιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€ ευ-
καιρίαπολύσπάνια.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13678-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙυπόγειος
χώροςκατάλληλοςγιακατάστημαηαποθήκη
,συνολικήςεπιφάνειας330τ.μ.Ημιυπόγειο.
Τιμή:120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΡΑΧΗ, πωλείται χωραφοοικόπεδο σε

προνομιακήθέση 4.300τ.μ.,μεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,αμφιθεατρικό, κατάλ-
ληλογιαανέγερσηβίλας,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή40.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
από τονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπό-
δειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο, τιμή
28.000€,

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ: Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά  9.700 τ.μ., μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-

λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο ,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήεί-
ναι83000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησης
τουαπό80.000€τώραμόνο40.000€ευκαιρία.

ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικόπεδογωνιακό
μεαπεριόριστηθέα,μεγέθους419τ.μ,κτίζει
336τ.μελαφρώςεπικλινές,ηδετιμήτουστις
125.000€.

Κωδ.13171ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,μοναδικήευ-
καιρίαπωλείταιοικόπεδο618τ.μ.,μεσ/δ0,8
καιμε28μφάτσασεπολύωραίοσημείο,τιμή
μόνο90.000€Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόσημείοκαιμε
θέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείταιοικόπεδο
1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.Μπορεί
ναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
εξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο130.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ 13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

κλειστόανεξάρτητο γκαράζ άνετο20 τ.μ.,
ισόγειο,μεκαλήπρόσβασηκαιτιμήεξαιρετικά
χαμηλή,μόνο7.000€,

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105256 -ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣΚέντρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχείρησησυνολικήςεπιφάνειας
35τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1975και
ανακαινίστηκετο2010.-Τιμή:40.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.ΑποτελείταιαπόΣαλονοκουζίνα,και
μπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμε κλιματιστικόκαιθερ-
μοπομπό ,Κουφώματακαινούργια ,A/C,με
έπιπλακομπλέκαιΗλ.Συσκευές,Διπλάτζά-
μια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπο-
λύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού
.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:13678-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙυπόγειος
χώροςκατάλληλοςγιακατάστημαηαποθήκη
,συνολικήςεπιφάνειας330τ.μ.Ημιυπόγειο.
Τιμή:120.000€.

Κωδ:23626-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικό τουWC.
Τιμή:340€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗ-
ΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου μας

Για να τα δείτε όλα μπείτε στο     www.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικόγραφείοσελειτουργία,μεμεγάλοπε-

λατολόγιο και πλήρη εξοπλισμό.Μόνοσοβαρές
προτάσεις. Τηλέφωνο: 6974 030000 ώρες 9.00
π.μ.-1.00μ.μ.

ΗΕΤΑΙΡΙΑεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδοειδών
ΗΡΑΕΠΕ, δέχεται αιτήσεις γιαπροσλήψεις εποχικούπρο-
σωπικούάνωτων18ετώνσταγραφείατηςεταιρίαςκαθημε-
ρινάεκτόςΣαββάτουκαιΚυριακήςαπότις9.00π.μ.έωςτις
2.00μ.μ.Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσεερ-

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής - φοροτεχνικός 
Α΄ τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

ΑΒΕΕ) σε διπλογραφικά βιβλία 
(Γ΄ κατηγορίας), αναλαμβάνει 
λογιστήρια ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ &

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.: 6940 891007
& 2331400791

Η εταιρία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα τα
Γιαννιτσά, ζητά υπάλληλο για
την στελέχωση του τμήματος
εξαγωγών.

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

γωγών-έκδοση και διαχείρισηφορτωτικών& εξαγωγικών εγγρά-
φων-Επικοινωνίακαισυνεργασίαμεμεταφορικέςεταιρίες-Συμ-
μετοχήσεεκθέσειςεξωτερικού.

Προφίλ υποψηφίου: 
•ΑπόφοιτοςΑ.ΕΙ,Τ.Ε.ΙήΙ.Ε.Κ
•Άριστηγλώσσατηςαγγλικής(προφορικά&γραπτά)
•Γνώσηεπιπλέονευρωπαϊκήςγλώσσαςθασυνεκτιμηθεί
•ΑρίστηγνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνMSOFFICE
•Προϋπηρεσίασεαντίστοιχήθέση(τμήμαεξαγωγών)
•Κάτοχοςδιπλώματοςοδήγησης
•ΔυνατότηταταξιδιώνεκτόςΕλλάδας
Παροχές εταιρίας:
•Aνταγωνιστικόπακέτοαποδοχών
•Δυναμικόκαιφιλικόεργασιακόπεριβάλλον
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 2382-083590 ,email k.anastasia@pavlides-group.gr,

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπό-
νοςφυτικής/ζωϊκήςπα-
ραγωγήςΑΕΙήΤΕΙγια
απασχόληση,μεπροϋ-
πηρεσίαστοναγροτικό
χώρο κατάπροτίμηση

σε συστήματα ποιότητας (βιολογική γεωργία, κτλ), με
γνώσηχειρισμούΗ/Υ,καλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαι
άδειαοδήγησης.Θαεκτιμηθείηδιάθεσηγιαεργασία.

Η εταιρείαπροσφέρει:Ανταγωνιστικές αποδοχές,
Συνεχήκαιεξειδικευμένηεκπαίδευση,Εργασίασεευχάρι-
στοπεριβάλλον.Προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής
ανάπτυξης.

Αποστολήβιογραφικών:Greencontrol2@gmail.com
ήΠΡΑΣΙΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣ, 10ο χλμΒέροιας-ΣκύδραςΤ.Κ
59035,ΤΘ50.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ

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, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφ/σμα3ΔΣΔΚΑ.Θ,Θεακαιαερα
80τ.μ150000€
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.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο01000€

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.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
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€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€

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€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
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

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ

Στέλεχος για το τμήμαΜΗΧΑΝΟΡΓΑ-
ΝΩΣΗΣ της εταιρείας γιαπλήρηαπασχό-
λησηκαιμεταπαρακάτωπροσόντα:

-Πτυχίοστηνπληροφορική
-ΆριστηδιαχείρισηπρογραμμάτωνΗ/Υκ΄Internet
-Πολύκαλέςτεχνικέςγνώσειςυπολογιστών
-ΠολύκαλέςγνώσειςπρογραμματισμούΗ/Υκ΄ανάπτυξηςλογισμικού
-Ικανότητες,ενδιαφέρονκαιαφοσίωσηγιατοαντικείμενοδουλειάς,σεσυν-

δυασμόμεκαλέςεπικοινωνιακέςδεξιότη-τεςκαιπνεύμακαλήςσυνεργασίας.
-ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικών
-ΓνώσηΓερμανικήςΓλώσσαςκαιπροϋπηρεσίαθαληφθούνυπόψη.
Βιογραφικά δεκτάστο info@almifoods.gr  και  fax. 23330 27806

μέχριτις15.12.2017.
Τηλ. Επικοινωνίας: Γραμματεία (23330 27800)

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

Η  ε τ α ι ρ ί α
«AGROMA» ΠΕ-
ΤΚΟΣΚΣΙΑΟ.Ε.
ζητάει  εργατικό
προσωπικό με ει-
δικότητατεχνίτη-η-
λεκτροσυγκολλητή.Απαραίτητηπρουπόθεση:

-Εργασιακήεμπειρία
-Hλικίαεως45ετών
Στοιχεία επικοινωνίας 23310-27100/27101 & info@agroma.gr
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ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυριααπό50ετώνέως70

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-
μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά, για σοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ζητά

κυρία μέχρι 50 ετών για

σοβαρήσχέση.Τηλ.:6984

040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
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.

Απότηνεταιρία IDECOABEστηνΚουλούραΗμα-
θίας ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣ για μόνιμη απασχόληση με
απαραίτηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

-Δίπλωμαοδήγησης
-Πολύκαλήγνώσηρουμανικών-αγγλικών
-Διαπραγματευτικέςκαιοργανωτικέςικανότητες
-Ικανότηταταξιδιώνστοεξωτερικό
-Ηλικίαάνωτων25ετών
Ηεταιρίαπαρέχει;
-Ικανοποιητικόςμισθόςκαιbonus
-Προοπτικέςεξέλιξηςσύμφωναμετααποτελέσματα
-Αυτοκίνητο
-Κινητότηλέφωνο
-Κάλυψηεξόδωνταξιδιώνστοεσωτερικό-εξωτερικό
ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
-ΣΤΟFAXΣΤΟ2331097118
-ΣΤΟEMAIL: ideco.expo@yahoo.grΜΕΘΕΜΑ«ΒΙ-

ΟΓΡΑΦΙΚΟ»

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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PΠαλιά το πρόβλημα της χώρας ήταν τι 
θα γίνει το παιδί όταν μεγαλώσει. Σήμερα 
είναι τι θα γίνει ο μπαμπάς...

PΗ μόνη που θα βγει στη σύνταξη τα επό-
μενα χρόνια θα είναι η ίδια η σύνταξη.

PΤο μεγάλο ποσοστό του προγράμμα-
τος ψεκασμών «Κομφούζιο» στην Ημαθία. 
Από σεξουαλική σύγχιση πάμε καλά.

PΤελικά τα μόνα που κάνουν σεξ αυτόν τον 
καιρό είναι τα λεπιδόπτερα.

PΚι άντε μετά να μην σε πιάσει σύγχι-
ση.

PΣχέδια δολοφονίας της Τερέζας Μέι ανα-
κάλυψαν οι βρετανικές αρχές. Μέιxit!

PΗ Μέι τη γλίτωσε. Δεν μπορώ να πω 
το ίδιο όμως για τη μικρή Τερέζα. Που πά-
τησε το τέζα και τέζα.

PΚαι κοντά σ’ αυτήν κι δικοί της.

PΦέτος υπερέβαλα λίγο στον χριστου-
γεννιάτικο στολισμό με τον γείτονα. Πλέον 
από τη Σελήνη φαίνονται καθαρά το Σινικό 

Τείχος, το Λας Βέγκας και η Βάλια.

PΟι επιστήμονες πιστεύουν ότι έχει γεν-
νηθεί ήδη ο άνθρωπος που θα ζήσει 1.000 
χρόνια. Κι έπειτα λένε ότι δεν βγαίνουν οι 
ευχές.

PΡε τι Νόμπελ λέτε και κουραφέξαλα; 
Εμείς είμαστε για Όσκαρ. Αυτά που γίνο-
νται εδώ, ούτε σε ταινίες δεν συμβαίνουν.

PΧθες το πρωί δεν πήγα στη δουλειά. 
Έχασα τον δρόμο κατά την έξοδο από το πά-
πλωμα.

PΠροίκα γαρ. Μόνο για ζημιά.

PΚαι βαρύ πράμα. Θα το καταλάβετε αν 
πιάσετε μπράτσα μου, γνωρίζοντας ότι δεν 
έχω πάει γυμναστήριο ποτέ.

PΕίναι τόσο βαρύ πάπλωμα, που δεν 
ζεσταίνει αλλά πονάει.

PΤα φρούτα έπρεπε να τα πουλάνε μαζί με 
μια μάνα για να στα καθαρίζει.

PΓεννήθηκα 5 κιλά και σε έναν χρόνο ή-
μουν 15. Από τότε δεν μπορώ να τα χάσω.

PΟύτε τα 5 ούτε τα 15.

PΚι έρχονται και Χριστούγεννα, με με-
λομακάρονα και κουραμπιέδες. Συν όλα τα 
άλλα.

PΚαι:
Δύο γυναίκες αποφασίζουν να αφήσουν 

σπίτι και παιδιά στους άνδρες τους και να 
βγούν να ξεσκάσουν. Παίρνουν σβάρνα τα 
μπάρ της περιοχής και λίγο μετά τα μεσά-
νυχτα επιστρέφουν σπίτι «λιώμα». Κόβουν 
δρόμο μέσα από το νεκροτα-
φείο της περιοχής και μιας και 
είναι ερημιά αποφασίζουν να 
κάνουν μιά στάση για την... α-
νάγκη τους. Η μία από τις δύο 
αφού τελειώνει σκουπίζεται με 
το εσώρουχό της και μετά το 
πετάει. Η άλλη, το λυπήθηκε 
γιατί ήταν και ακριβό, απλώ-

νει το χέρι και 
τ ρ α β ά ε ι  μ ι ά 
κορδέλλα από 
στεφάνι για να 
σκουπιστεί.

Την άλλη μέ-
ρα συναντιού-

νται οι άνδρες τους.
-Ρε συ! λέει ο ένας. Τι πάθαμε ρε! Τι κάνα-

νε οι γυναίκες μας χτες; Η δικιά μου γύρισε 
σπίτι χωρίς βρακί!

-Αυτό δεν είναι τίποτα! απαντά ο άλλος. 
Η δικιά μου γύρισε σπίτι με μια ταινία στον 
πισινό της που έγραφε: «ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑ-
ΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥ-
ΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ»!

Κ.Π.
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