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Στη Σχολή της Βέροιας       Ξεκίνησε η λειτουργία 
του Τμήματος  Επαγγελματικής 

Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), 
για το νέο εκπαιδευτικό έτος
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οριοθέτηση των οικισμών
-Αύριο η ανάρτηση των δασικών 

χαρτών για την Ημαθία

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας 
ενημερώνει για τη νέα 

νομοθεσία που αφορά τα 
καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος
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Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα
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από τους 
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Σελ.  9

Σελ.  7

Σελ. 3



Ικανοποίηση,
αλλά και προβληματισμός

   Συντριπτικά ήταν τα αριθμητικά και ποιοτικά στοιχεία 
της φετινής Agrotica στη Θεσσαλονίκη. Με απίστευτη 
κοσμοσυρροή επισκεπτών από όλη την Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια, σε συνδυασμό με βελτίωση του μείγματος 
προς όφελος νεώτερων επισκεπτών. Αλλά και με τους 
αγρότες να ενδιαφέρονται κυρίαρχα για το πώς θα 
βελτιώσουν την ασφυκτική σχέση κόστους-οφέλους των 
εκμεταλλεύσεών τους. 
   Η 27η Agrotica δικαίωσε τη φήμη της ως το 
μεγαλύτερο γεγονός για τα τεκταινόμενα στον αγροτικό 
χώρο. Με τεράστια συμμετοχή επαγγελματιών, αλλά 
και εγκράτεια και τον ρεαλισμό από την πλευρά των 
αγροτών. Είναι φανερό ότι αυτό που λείπει από το κάδρο, 
είναι ασφαλώς η οικονομική άνεση των επαγγελματιών 
του αγροτικού χώρου να χρηματοδοτήσουν... τα όνειρά 
τους. Με άγνωστο το πού θα οδηγηθούν τα πράγματα 
στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον.
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Θεοδώρου του Στρατηλάτ.

Μείωση των τροχαίων το 2017 
στον απολογισμό της χρονιάς

Δραστικήμείωσητροχαίωνκαιθυμάτωνπαρατηρήθηκεγια
πρώτηφορά, μετά από τρία χρόνια, στο κλείσιμο του 2017.
ΣύμφωναμεστοιχείατηςΑστυνομίαςπουανακοίνωσεοβου-
λευτήςΗμαθίαςκαιπρόεδροςτηςΕιδικήςΜόνιμηςΕπιτροπής
ΟδικήςΑσφάλειαςΓιώργοςΟυρσουζίδης, το 2017 είχαμε
77νεκρούςλιγότερουςαπότο2016(807),75σεσχέσημετο
2015(805)και69μετο2014(799).Αντίστοιχα,είχαμε150λι-
γότερουςβαριάτραυματίεςαπότο2016(855),369σεσχέση
μετο2015(1.074)και363μετο2014(1.068).Οιδεελαφρά
τραυματίεςήταν728 λιγότεροι από το2016 (12.798), 889σε
σχέσημετο2015(12.959)και1.146μετο2014(13.216).

Γιατιςπροηγούμενεςχρονιέςπριντο2014,ταθύματαήταν
πολύπερισσότερα(το2.000είχαμε2.103νεκρούς,4.213βα-
ριάτραυματίεςκαι26.166ελαφρά).

Ταπαραπάνωστοιχείασεό,τι αφοράστους νεκρούς, ορι-
στικοποιήθηκανστις 31.01.2018, αφού είναι γνωστόότι στην
πατρίδαμας θεωρείται θύμα τροχαίου όποιος καταλήγει έως
καιέναμήναμετάτοτροχαίοσυμβάν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τοκαλοκαίρι και ταΣ/Κκαταγρά-
φονται ταπερισσότερα τροχαία, ενώ οιπιο επικίνδυνες
ώρεςείναιμεταξύ12ταμεσάνυχταμέχριτις6.00τοπρωί.

Η ασφαλής οδήγηση έχει τεράστιες συνέπειες στη ζωή
όλωνμας.Αρκείνασκεφτούμετομέλλον,χωρίςτουςανθρώ-
πους μας δίπλα, γιατί χάθηκανσε τροχαίο, ή έμεινανπαρά-
λυτοι και καθηλωμένοι σε αναπηρικά καροτσάκια.Αρκεί να
σκεφτούμε τη νέα γενιάπουφεύγει στην άσφαλτο, αλλά και
το οικονομικό κόστος από ένα τροχαίο ατύχημα, για όλη την
οικογένεια.

Ηπροσοχήόλωνστοδρόμοείναι επιβεβλημένη.Είναι ευ-
θύνηόχιμόνοαπέναντιστονεαυτόμαςαλλάκαιαπέναντιστη
ζωήτωνσυνανθρώπωνμας!

Κουνάβι ή βλάβη;
Αρκετάτατηλεφωνήματαδιαμαρτυρίαςκαιαπορίαςστηνεφημερίδαςμαςγιατιςέκτακτεςδιακοπέςρεύματοςτο

τελευταίοδιάστημα.ΌπωςαυτήτηςΒέροιας,μετάμεσάνυχτατηςΤρίτης,οπότεκαιμεγάλοτμήματηςπόληςβυθίστη-
κεστοσκοτάδιεπίμίαώρααπό...κουνάβιπουανέβηκεστονμετασχηματιστήτηςΔΕΗστηΡαχιά!ΑλλάκαιτηςΝά-
ουσας,τοαπόγευματηςΤετάρτης,επίσηςγιαμιαώρα,απόνέαβλάβηστονυποσταθμόπουέρχεταικαιξαναέρχεται
κάθεπουπιάνειναβρέχει!

Προτιμάμετοκουνάβι!Καθότισπανιότεροςωςλόγος...

Τα«ξύρισαν»τακολωνάκια
Πριν από ένα χρό-

νο περίπου τοποθετή-
θηκαν,πίσωαπό την
παλιά Μητρόπολη ,
γιαναδείξουνότιαπα-
γορεύεται το παρκάρι-
σμα, στο σημείο που
υπάρχουνταπορτοκαλί
κολωνάκια. Έλα όμως
που ότι απαγορεύεται,
επιτρέπεται για τους
οδηγούς, που προφα-
νώςδενβρίσκουνπάρ-
κιγκκαιπατάνεταπλα-
στικάκολωνάκιαγιανα
βολέψουνκάπουταΙ.Χ.
τους.

Έτσι συνέβη και
στην περίπτωση της
φωτό, που τα απαγο-
ρευτικά «ξυρίστηκαν»
σεβάθος…

Τασχόλια, στον κα-
θένα, ανάλογα με την
οπτικήτου…

Ρεκόρ 
συντομίας!
Σε χρόνορεκόρασφαλώς

τελείωσε η δευτεριάτικη συ-
νεδρίαση τουδημοτικούσυμ-
βουλίουΒέροιας.Παράτοότι
είχε μεγάλοαριθμόθεμάτων,
η διαδικασία ξεκίνησε στις 6
και ολοκληρώθηκε μετά από
μίαώρακαιδέκαλεπτά(!),με
τηνημερήσιαδιάταξη των45
θεμάτωνναμηνξεπερνάειτο
δεκάλεπτο!Και δεν είχε ούτε
ματςούτεεκδηλώσειςμετά...

Πολύςκόσμοςκαικέφιστηγουρουνοχαρά
τηςΦυτειάς

Με τηνψυχή τους γλέ-
ντησαν την περασμένη
Κυριακή στην 1η Γουρου-
νοχαρά τηςΦυτειάς, στον
προαύλιο χώρο της εκκλη-
σίας τουΑγίουΑθανασίου.
Η συμμετοχή του κόσμου
ξεπέρασε τις προσδοκίες
των διοργανωτών (Εκπο-
λιτιστικός Σύλλογος και οι
κυνηγοίτουχωριού),μετον
οικοδεσπότηπρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας Νίκο
Αγγέλου να μην κρύβει τη
χαρά και την ικανοποίησή
του.

Καιτουχρόνου!

Συντήρησηδιαβάσεωνκαιρούεπιτρέποντος…
Εργασίες αποκατάστασης και συντή-

ρησης διαβάσεων σεΒέροια,Μακρο-
χώρι,Πατρίδα καιΤρίλοφο προγραμ-
ματίζειγιασήμερακαιαύριοΠαρασκευή
οΔήμοςΒέροιας και για τον λόγοαυτό
ηΑστυνομικήΔ/νσηανακοίνωσε κυκλο-
φοριακές ρυθμίσειςστιςπαραπάνωπε-
ριοχές.

Όπως,τηνμερικήεκτροπήτηςκυκλο-
φορίας,μετηχρήσηκώνων,στασημεία
τωνεργασιών.Συγκεκριμένα,εκτρέπεται
η κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα,ως
εξής:

Στο Δήμο Βέροιας, επί των οδών
Μητροπόλεως,Ανοίξεως, Πιερίων, Βε-
νιζέλου,Μ.Αλεξάνδρου,Μ.Μπότσαρη,
Πλατεία Ωρολογίου, Θερμοπυλών,Α-
κροπόλεως, Σ.Πέτρουλα,Παπάγου και

Μαυρομιχάλη.ΣτοΔημοτικόΔιαμέρισμαΜακροχωρίου,επίτηςοδούΑριστοτέλους.ΣτοΔημοτικόΔιαμέρισμαΠατρίδας,
επίτηςκεντρικήςοδού.ΣτοΔημοτικόΔιαμέρισμαΤριλόφου,επίτηςκεντρικήςοδού.

Σεπερίπτωσηωστόσοβροχής,οιεργασίεςθααναβληθούνγιαπιοκατάλληλες,ωςτονκαιρό,ημέρες.



Χρονικό περιθώριο μέχρι την Παρασκευή ζήτησε από 
τους τευτλοπαραγωγούς ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Βιομηχανίας Ζάχαρης Παναγιώτης Αλεξάκης χθες 
στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μπορέσει να τους ενη-

μερώσει για τις πληρωμές τους, το μέλλον της εταιρείας και της 
καλλιέργειας. Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει τηρηθεί κα-
μία δέσμευση από την πλευρά της διοίκησης για την πληρωμή 
των απαιτήσεων των τευτλοπαραγωγών από το 2017.

Την ώρα που το σκοινί σφίγγει ολοένα και περισσότερο γύρω 
από τον λαιμό της υπερχρεωμένης ΕΒΖ, έρχεται στο προσκήνιο 
ένα νέο επενδυτικό ενδιαφέρον από fund που διαχειρίζεται και 
ελβετικά κεφάλαια. Το fund είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την 
ΕΒΖ και όταν ήταν σε εξέλιξη ο διαγωνισμός πώλησης των δύο 
θυγατρικών στη Σερβία. Τότε, το είχαν παραπέμψει στον εκκα-
θαριστή της ΑΤΕ- βασικό μέτοχο της ΕΒΖ- και στο υπουργείο 
Οικονομίας.

Από τον ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Αλεξάνδρειας 
ΣΤΕΦΑΝΟ ΔΡΙΣΤΑ, γνωστοποιείται προς τους ιδιο-
κτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
κάθε ενδιαφερόμενο ότι στο ΦΕΚ 1723/2017 τεύχος 
Β δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 16228/2017, σύμφωνα με την 
οποία αλλάζει τόσο η διαδικασία αδειοδότησης των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και η 
επιβολή διοικητικών μέτρων για διάφορες παραβάσεις. 
Ειδικότερα στο άρθρο 14 της ΚΥΑ αυτής προβλέπεται 
η επιβολή διοικητικών προστίμων σε κάθε περίπτωση 
που κάποιο κατάστημα θα βρεθεί να λειτουργεί χωρίς 
άδεια ή γνωστοποίηση, χωρίς άδεια μουσικής ή γνω-
στοποίηση χρήσης μουσικής κ.α. 

Τα πρόστιμα υπολογίζονται με συντελεστή βάσης 
100€, συντελεστή βαρύτητας της παράβασης από 1 
έως 6 ανάλογα με το είδος της παράβασης και συ-
ντελεστή μεγέθους της επιχείρησης από 1 έως 8, ανάλογα με 
τη δυναμικότητα για τα καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα και 
ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων για τα καταστήματα 

λιανικού εμπορίου ή παροχής υπηρεσιών.
 Για παράδειγμα, εάν μια καφετέρια με συνολική δυναμικότη-

τα 50 εξυπηρετούμενα άτομα βρεθεί να λειτουργεί χωρίς άδεια ή 

γνωστοποίηση λειτουργίας το πρόστιμο θα είναι 3.600 € κι επι-
πλέον το κατάστημα θα σφραγιστεί, ενώ εάν έχει άδεια λειτουρ-
γίας ΚΥΕ αλλά δεν έχει άδεια ή γνωστοποίηση για τη μουσική, 
δεν σφραγίζεται αλλά θα επιβληθεί πρόστιμο 1.800 €.

Τονίζουμε ότι σε περίπτωση βεβαίωσης της ίδιας παράβασης 
εντός δύο ετών από την πρώτη φορά, το πρόστιμο προσαυξά-
νεται κατά 50%.

Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την α-
παγόρευση του καπνίσματος, εάν βεβαιωθούν τέσσερις πα-
ραβάσεις για το κάπνισμα σε κάποια επιχείρηση, εκτός από 
το πρόστιμο που επιβάλλεται, αφαιρείται προσωρινά η άδεια 
λειτουργίας του και σφραγίζεται για 10 μέρες. Εάν βεβαιωθούν 
πέντε παραβάσεις των διατάξεων αυτών αφαιρείται οριστικά η 
άδεια λειτουργίας και σφραγίζεται το κατάστημα.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των ενδιαφερομένων, με την 
παράκληση να τηρείται η νομοθεσία, διότι σε περίπτωση βεβαί-
ωσης παραβάσεων από οποιαδήποτε ελεγκτική Αρχή, ο Δήμος 
είναι υποχρεωμένος να επιβάλει τα διοικητικά μέτρα που προ-
βλέπονται.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΕΜΠΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018  www.laosnews.gr 3

Παράταση μέχρι την Παρασκευή ζήτησε η ΕΒΖ 
από τους παραγωγούς για την πληρωμή τους

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει για τη νέα νομοθεσία 
που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Παράταση υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες
λόγω μη ανταπόκρισης των Δήμων στη οριοθέτηση των οικισμών

-Αύριο η ανάρτηση των δασικών χαρτών για την Ημαθία 
Με Ημαθία, Χίο και Ανατολική Αττική συνεχίζεται η ανάρτηση των δασικών χαρτών, από αύριο μέχρι 

και τις αρχές Μαρτίου, στο πλαίσιο της δεύτερης  παρτίδας που ξεκίνησε  στις 30 Οκτωβρίου 2017.
Εν τω μεταξύ, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τους Φορείς Διαχείρι-

σης Προστατευόμενων Περιοχών, παρατείνεται για κάποιους νομούς, η καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες έως τις 30 Μαΐου 2018. 

Η ρύθμιση είναι οριζόντια και αφορά τόσο τους κατοίκους εσωτερικού όσο και τους κατοίκους εξωτε-
ρικού. Η ρύθμιση αφορά τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν στις κάτωθι περιοχές:

Με τη ρύθμιση δίνεται περισσότερος χρόνος στους πολίτες για να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία  
που έχουν νομοθετηθεί κατα την προηγούμενη διαδικασία ανάρτησης όπως:

• Ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης. 
• Αίτηση προδηλου σφάλματος.
• Αίτηση εξαγορας ή χρήσης έκτασης δασικού χαρακτήρα για γεωργική καλλιέργεια. 
Ο βασικός λόγος που δίνεται αυτή η παράταση είναι η μη ανταπόκριση των δήμων όσον αφορά την 

υποχρέωσή τους να οριοθετήσουν τους οικισμούς και τις οικιστικές πυκνώσεις και να διασφαλίσουν το 
δικαίωμα μη υποβολής αντίρρησης των πολιτών. 

Για τον λόγο αυτό στην ίδια τροπολογία δίνεται παράταση γι’ αυτή την οριοθέτηση έως τις 15 Μαΐου 
2018 στους δήμους των οποίων: 

• οι δασικοί χάρτες είχαν εναρκτήρια ημερομηνία ανάρτησης από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 
του 2017,

• οι δασικοί χάρτες είναι προς επικαιροποίηση ή κατάρτιση κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.
Εκτιμάται ότι έχοντας πια το ΥΠΕΝ επιλύσει τα θέματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ο-

ριοθέτησης των οικιστικών ορίων, οι μελλοντικές αναρτήσεις δασικών χαρτών στη χώρα (περίπου στο 
55% της χώρας) δεν θα χρειάζονται επιπλέον χρόνο για την υποβολή αντιρρήσεων και θα επαρκούν οι 
105 ημέρες όπως ορίζει ο νόμος 3889/2010. 

Ως εκ τούτου, η περίοδος δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη θα είναι 105 
ημέρες για τους κατοίκους εσωτερικού και 125 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού για τις περιοχές 
Ημαθίας, Χίου και Ανατολικής Αττικής, για τις οποίες έχει ανακοινωθεί ότι θα αναρτηθούν οι δασικοί 
χάρτες ως εξής:

• Ημαθία – Ανάρτηση 09-02-2018  (Σύνολο Περιφερειακής Ενότητας)
• Χίος – Ανάρτηση 23-02-2018 (Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Ανέμωνα, Θυμιανών, Ιωνίας, Καμποχωρί-

ων, Μαστιχοχωρίων και Χίου)
• Ανατολική Αττική Ανάρτηση 02-03-2018 (Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Συκάμινου, Νέων Παλατιών, Κα-

λάμου, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού και Μαρκόπουλου Ωρωπού)
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Αόρατη Κλωστή- Phantom Thread 
του Πολ Τόμας Αντερσον
(συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
Κάθε μέρα : 20.15

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι: 
Απελευθέρωση 
( Fifty Shades Freed ) 
το φινάλε της τριλογίας ...
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Φόλεϊ
Σενάριο: Νίαλ Λέοναρντ
Ηθοποιοί: Ντακότα Τζόνσον, Τζέιμι Ντόρναν
Κάθε μέρα : 19.30 και 21.45
Σασπένς, έρωτας, πάθος, σεξ, ψυχανάλυση, 

εκδίκηση, δικαίωση, ολοκλήρωση, απελευθέρωση!

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)
EARLY MAN
Ώρα προβολής:  18.00 (προβολές μόνο Παρα-

σκευή 9/2 – Σάββατο 10/2 – Κυριακή 11/2)

Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΠΑΡΚ
Σενάριο: ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

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

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     8/2/18 - 14/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου
Τα κύματα του Δουνάβεως, 

Τα Βιεννέζικα βαλς του J. Strauss 
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ, ΤΑ 
ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΒΑΛΣ 
ΤΟΥ J. STRAUSS 
θα απολαύσει το 
κοινό και στη Βέ-
ροια την ΚΥΡΙΑΚΗ 
11  Φεβρουαρ ίου 
στις  8.00Μ.Μ , στο  
ΧΩΡΟΣ  ΤΕΧΝΩΝ. 
Μαγικές μελωδίες 
και συναρπαστικοί 
Χοροί από το διάση-
μο Hungarian Ballet 
που εδώ και 50 χρό-
νια κατέχει μια αξι-
οζήλευτη θέση στον 
παγκόσμιο χάρτη 
του χορού κερδίζο-
ντας διαρκώς διακρίσεις καθώς και η  ορχήστρα Rajko, θα ταξιδέψουν το κοινό σ’ ένα αξέχα-
στο μουσικό ταξίδι στα τέλη του 18ου αιώνα.

Η ΤΙΜΗ του ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ είναι 20€ και η πΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ γίνεται απο: ΧΩΡΟΣ 
ΤΕΧΝΩΝ , ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ , ΟΥΖΕΡΙ ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ, ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ 

Πληροφορίες 2331078100 ΚΑΙ 2331078120 

Ο TΟΝΙΣ ΣΦΗΝΟΣ σήμερα στη Νάουσα
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας παρουσιάζει τον μο-

ναδικό TΟΝΙΣ ΣΦΗΝΟΣ και την πολυμελή μπάντα του (Tonis 
Sfinos & The Playmates) την Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου 
και ώρα 19:30 στην Πλατεία Καρατάσου της Νάουσας στην 
εναρκτήρια συναυλία των φετινών εκδηλώσεων «Νάουσα-Α-
ποκριά 2018».

Ο Τόνις Σφήνος επιστρέφει τις φετινές Απόκριες επίκαιρος, 
φρέσκος και ολοζώντανος με φουλ διασκεδαστική διάθεση, με 
ένα χορευτικό σόου των δεκαετιών από ‘60 έως ’90, το οποίο 
μετά από 7 χρόνια περιοδείας στην Αμερική και την Ευρώπη 
έρχεται και στη Νάουσα για να εντυπωσιάσει. Ο Τόνις, όπως 
έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως international showman, φέρνει 
κοντά μας μία παραγωγή που θα μας ξεσηκώσει περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά.

Πριν την έναρξη της συναυλίας θα προηγηθεί σόου πυ-
ροτεχνημάτων και η βράβευση των νικητών του μαθητικού 
διαγωνισμού ζωγραφικής «Γίνε νονός της Αποκριάς 2018».

Η συμμετοχή όλων στη διασκέδαση είναι «επιβεβλημένη». 
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η συναυλία θα πραγματοποιηθεί 
στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση στην κοπή πίτας
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας 

(Ε.Μ.Ι.Π.Η.) με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ίδρυση της 
προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Βασιλόπιτας και την κήρυξη της έναρξης του επετειακού έτους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, 
ώρα 18:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Αρχοντικό Μπέκα, Όλγάνου 22 

(περιοχή Μπαρμπούτα).
 Θα ακολουθήσει για τα μέλη η ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της οποί-

ας θα γίνει ο απολογισμός του προηγούμενου έτους (2017). 

Το πρόγραμμά της 
παρουσίασε 

η Ομάδα Ρομποτικής 
σε Δήμο και ΔΕΥΑΒ

Λίγες ημέρες πριν την τελική φάση του παγκόσμιου διαγωνισμού με θέμα αφιερωμένο στην Υ-
ΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, η ρομποτική ομάδα της Βέροιας παρουσίασε την έρευνα-εργασία της στη ΔΕΥΑΒ 
και στον αντιδήμαρχο Παιδείας.

Η ομάδα – αποτελούμενη από μαθητές ηλικίας 9-16 ετών που συμμετέχει στο πρόγραμμα 
STEAM yourself with FLL (First Lego League) επισκέφθηκε το κεντρικό κτίριο της ΔΕΥΑΒ και πα-
ρουσίασε το έργο της στον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημ. Δάσκαλο και στη συνέχεια 
στο Δημαρχείο στον αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Γιώργο Σοφιανίδη.

Και στις δύο παρουσιάσεις τους οι μαθητές-ερευνητές συνοδευόταν από τους υπεύθυνους (προ-
πονητές τους) Ευάγγελο Ντάμτσιο και Ελευθέριο Καρανάσιο. Εντυπωσίασαν με την παρουσία του 
θέματός τους, δέχτηκαν τα συγχαρητήριά τους αλλά και τις θερμές τους ευχές για επιτυχία στην 
τελική φάση-παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το διήμερο 10 και 11 Φεβρου-
αρίου.

Ο παραπάνω διαγωνισμός είναι παγκόσμιος και διοργανώνεται φέτος από 80 χώρες και το θέμα 
των νεαρών ερευνητών είναι σχετικό με την αξιοποίηση του νερού μετά τον βιολογικό του καθαρι-
σμό.

Τα μαθήματα-έρευνα οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροι-
ας και τη στήριξη της Αμερικάνικης Πρεσβείας της Αθήνας ενώ ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα 
του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου και στόχο έχει να εμπνεύσει 
τα παιδιά να προσεγγίσουν έννοιες της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών και 
των Μαθηματικών με ένα παιγνιώδη τρόπο, βασιζόμενοι στην κατασκευή και τον προγραμματισμό 
ενός ρομπότ.



Το νομοσχέδιο για την καλλιέργεια και χορήγηση 
της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα παρου-
σίασαν χθες οι υπουργοί Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, σε 
κοινή συνέντευξη Τύπου. 

Το σχετικό σχέδιο Νόμου κατατέθηκε επίσης χθες 
στη Βουλή και «ρυθμίζει το πεδίο παραγωγής, ελέγ-
χου και διάθεσης των σκευασμάτων που περιέχουν 
φαρμακευτική κάνναβη, με σκοπό να προωθηθούν 
παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα αυτό και να 
προκύψουν αναπτυξιακά οφέλη στην οικονομία και 
το κράτος», όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας Αν-
δρέας Ξανθός. 

Το περίγραμμα του νομοσχεδίου
Με το νέο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα: 
α) ευχερούς πρόσβασης των ασθενών της χώρας 

μας σε τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, 
εγχωρίως παραγόμενα. Η πρόσβαση των ασθενών 
θα γίνεται με τρόπο σαφώς προσδιορισμένο και 
ελεγχόμενο με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης που εκδό-
θηκε τον Ιούλιο 2017 και με την οποία προκρίθηκε η 
μεταφορά της κάνναβης και της ρητίνης της από τον 
πίνακα Α ταξινόμησης ναρκωτικών ουσιών στον πί-
νακα Β. Ο πίνακας Β περιλαμβάνει ουσίες με υψηλό 
κίνδυνο κατάχρησης οι οποίες, όμως, χορηγούνται 
για θεραπευτικούς σκοπούς (κυρίως για την παυσί-

πονη δράση τους, π.χ. μορφίνη) 
και ο έλεγχος, η κυκλοφορία και η 
διάθεσή τους βρίσκονται αποκλει-
στικά υπό τον έλεγχο του κράτους 
(κρατικό μονοπώλιο). Έτσι με τη 
μεταφορά της κάνναβης από τον 
πίνακα Α στον πίνακα Β κατέστη 
δυνατή η χρήση προϊόντων με 
φαρμακευτική κάνναβη από από 
ασθενείς στην Ελλάδα. 

β) σε φυσικά και νομικά πρό-
σωπα να καλλιεργούν ποικιλίες 
κάνναβης για την επεξεργασία 
των πρώτων υλών και γενικότερα 
των ουσιών αυτών με αποκλειστι-
κό σκοπό την παραγωγή τελικών 
προϊόντων φαρμακευτικής κάννα-
βης στην Ελλάδα, εξασφαλιζοντας 
τον κατάλληλο χώρο για την καλλι-
έργεια και τη δημιουργία μεταποιη-
τικής μονάδας.

γ) προώθησης επενδυντικών 
πρωτοβουλιών, και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας στους το-
μείς της καλλιέργειας, μεταποίη-
σης, ελέγχου ποιότητας και εξα-
γωγής προΪόντων φαρμακευτικής 

κάνναβης, αξιοποιόντας τις ευνοϊκές 
κλιματολογικές συνθήκες και τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της χωρας. 

δ) να υπάρξουν οικονομικά οφέλη 
για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών 
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης 
και τη φορολογία των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων του κλάδου, δεδομένου 
και ότι η παγκόσμια αγορά για την καλ-
λιέργεια και μεταποίηση της ιατρικής 
κάνναβης βρίσκεται στα αρχικά στάδια 
ανάπτυξης και κατά συνέπεια η προ-
σφορά υστερεί σημαντικά της ζήτησης.

ε) διεύρυνσης της παραγωγικής βά-
σης για τους Έλληνες αγρότες, ειδι-
κά μέσω συνεταιριστικών σχημάτων, 
δημιουργίας ευκαιριών και για άλλες 
καλλιέργειες για παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων, ενώ εισάγεται στην ελληνι-
κή γεωργία η φιλοσοφία της πράσινης 
επιχειρηματικότητας.

Πώς θα χορηγείται 
η φαρμακευτική κάνναβη

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, 
Ανδρέα Ξανθό, «η επιστημονική βι-
βλιογραφία τεκμηριώνει τα οφέλη της 
φαρμακευτικής κάνναβης σε μια ευρεία 
γκάμα παθήσεων. Επίσης, πρέπει να 
καταστεί ευχερέστερη η πρόσβαση των 
ελλήνων ασθενών και επιπλέον θα δο-
θεί αναπτυξιακή ώ-
θηση στην ελληνική 
οικονομία». 

Η διάθεση των 
σκευασμάτων θα γί-
νεται με τους κανό-
νες του κρατικού μο-
νοπωλίου, με ιατρική 
δίγραμμη συνταγή 
υπ’ ευθύνη του για-
τρού, ενώ στη συνέ-
χεια θα ενταχθεί στο 
σύστημα Ηλεκτρονι-
κής Συνταγογράφη-
σης, ενώ το υπουρ-
γείο Υγείας μελετά 
και την κατάρτιση 
Μητρώου Ασθενών 
που θα λαμβάνουν 
νομίμως φαρμακευ-
τική κάνναβη.

Πώς θα γίνεται 
αδειοδότηση και 

λειτουργία των επι-
χειρήσεων

Ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης 
Βαγγέλης Αποστό-
λου, αναφερόμενος 

στην παραγωγική διαδικασία, είπε ότι άδειες θα 
δοθούν αυστηρά για καθετοποιημένες μονάδες, 
έκτασης τουλάχιστον τεσσάρων στρεμμάτων, για 
παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση του τελικού 
προϊόντος αποκλειστικά για ιατρική χρήση. 

«Η επιχείρηση θα μπορεί να εισάγει σπόρο (όχι 
μεταλλαγμένο γενετικά) προς σπορά από χώρες της 
ΕΕ ή τρίτες χώρες αυστηρά για καλλιέργεια στον χώ-
ρο που έχει λάβει άδεια, ενώ δεν μπορεί να εισάγει/
διαθέσει/εξάγει ενδιάμεσο προιόν πέρα του τελικού, 
που προορίζεται για τη δημιουργία σκευασμάτων 
φαρμακευτικής κάνναβης», σύμφωνα με τον κ. Απο-
στόλου.  

Ο χώρος της μονάδας καλλιέργειας και μεταποί-
ησης θα πρέπει να περιλαμβάνει υποστηρικτικούς 
χώρους που θα εγγυώνται την τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας και θα διευκολύνουν τη διενέργεια επί τό-
που ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές καθώς και την 
ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

Να σημειωθεί ότι προβλέπεται και τακτικός επα-
νέλεγχος των δικαιολογητικών των αδειοδοτημένων 
μονάδων, ώστε σε περίπτωση που διαπιστώνονται 
παραβάσεις να αφαιρείται άμεσα η άδεια. 

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχει εν-
διαφέρον από τους αγρότες για την καλλιέργεια 
φαρμακευτικής κάνναβης, ο κ. Αποστό-
λου ξεκαθάρισε ότι «σε καμιά περίπτω-
ση δεν λέμε ότι πρέπει να ξεριζώσουν τις 
υπάρχουσες καλλιέργειες, αλλά σίγουρα 
ανοίγεται μια νέα αναπτυξιακή προοπτική 
για τον αγροτικό τομέα της χώρας». Και 

συμπλήρωσε ότι «προς το παρόν οι αγρότες που 
ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον συγκεκριμένο 
τομέα, θα πρέπει να το κάνουν με δικά τους κεφά-
λαια», αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη για άντληση 
χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ). 
Υπερθεμάτισε ωστόσο της αξίας της καλλιέργειας 
φαρμακευτικής κάνναβης λέγοντας ότι σύμφωνα με 
διεθνή έρευνα μέχρι το 2025 προβλέπεται αύξηση 
κατά 21% της καλλιέργειας, παγκοσμίως, λόγω και 
των αυξημένων αναγκών πολλών ευρωπαϊκών και 
άλλων χωρών.

Παπαδημητρίου: Μεγάλο το επενδυτικό 
ενδιαφέρον

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, υπουργός Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, σχολιάζοντας την κοινή νομο-
θετική πρωτοβουλία για την παραγωγή και διάθεση 
σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα 
μας είπε ότι «υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από 
ξένους επενδυτές για αδειοδότηση». Αν και χαρα-
κτήρισε «εμπιστευτικά» τα συγκεκριμένα στοιχεία 
ανάφερε ότι ήδη έχουν γίνει προτάσεις από Γερμα-
νούς και Καναδούς επενδυτές. Μάλιστα, σύμφωνα 
με τον κ. Παπαδημητρίου «η καναδική εταιρεία έχει 
ένα business plan που προβλέπει μέχρι και 2.000 
θέσεις εργασίας». 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
«ΕΡΑΣΜΟΣ» 

Πρόσκληση 
σε Γενική συνέλευση

Καλούνται τα  μέλη του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης, με τον δια-
κριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ», σε τακτική 
Γενική Συνέλευση, στις δέκα επτά 
(17) Φεβρουαρίου του έτους 2018, 
ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. 
στην επάνω αίθουσα της πιτσαρί-
ας «Παπαγάλος» (Ανοίξεως 104-Βέ-
ροια), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση του Απολογισμού 
2017 και του Προϋπολογισμού 2018 

2.  Διάφορες προτάσεις των μελών
Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση, που δεν θα υπάρχει α-

παρτία στην παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις είκοσι τέσσερεις (24) Φε-
βρουαρίου 2018, την ίδια  ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια 
θέματα. Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη. 

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Νόπη Σκεντερίδου

Κατατέθηκε στη Βουλή
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την καλλιέργεια και 

χορήγηση της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέ-

μπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 
στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Νεκταρίου Αναλήψε-
ως Παπάγου στη Βέροια ο 
Αβραάμ Κελεσίδης του Πα-
ναγιώτου σε ηλικία 60 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 7 

Φεβρουαρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Νικό-
λαος Μέλλιος του Αθανασί-
ου σε ηλικία 84 ετών.

Ανακοίνωση
Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  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

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30 

π.μ. στην αίθουσά μας Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί 
μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Ασυμβίβαστοι σε και-
ρούς αποστασίας». 

Ομιλητής: ο κ. Σταύρος Μποζοβίτης, Θεολόγος-Ιερο-
κήρυξ. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

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.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Κυριωτίσσης - Αγ. Σάββα 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημέ-
νης μας συζύγου, μητέρας και 
γιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Η εγγονή 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς και θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου από τη Ι Μεραρχία Πεζικού
Μνημόσυνο για τους πεσόντες και 
θανόντες Αξιωµατικούς και Οπλίτες  

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 
2018 στις  11:00 π.μ., η  Ι Μεραρχία 
Πεζικού θα τελέσει στο Στρατιωτικό 
Κοιµητήριο Βέροιας, (Τµήµα Πολιτι-
κού Νεκροταφείου), επιµνηµόσυνη 
δέηση υπέρ ανάπαυσης των ψυχών 
των υπέρ πατρίδας πεσόντων και 
των θανόντων Αξιωµατικών και Οπλι-
τών σε περίοδο ειρήνης.  

 Από τη Διοίκηση της Μεραρχίας 
καλούνται οι συγγενείς, οι αρχές και 
οι κάτοικοι της Βέροιας, εφόσον επι-
θυµούν  να τιµήσουν τη µνήµη των νεκρών µε την παρουσία τους.    

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών ότι το 

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 είναι το ΜΕΓΑ ΨΥΧΟ-
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-2-108
16.00-17.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
17.00-18.30 Μέγας Εσπερινός μετά του νεκρώσιμου 

κανόνος, και επιμνημόσυνη δέηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 10-2-2018
07.00-09.30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Επιμνημό-

συνη δέηση
09.30-12.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
16.00-7.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
Προς διευκόλυνση των πιστών θα κατασκευαστεί 

από τον Ιερό Ναό ένα κοινός δίσκος κόλλυβων.
Εκ του Ιερού Ναού

Όπως έγινε γνωστό στο Κέντρο Υγεί-
ας Βέροιας λειτουργούν τα παρακάτω 
Ιατρεία και  τμήματα σε πρωινό ωράριο 
με ραντεβού:

1. Ιατρεία: Γυναικολογικό  
2.  Γενικής Ιατρικής                                          
3. Καρδιολογικό    
4. Οδοντιατρικό                                                                                                    
5. Ορθοπεδικό  
6.  Παθολογικό  
7. Χειρουργικό  
8. Ψυχιατρικό 
10. ΩΡΛ 
11.Ακτινολογικό Εργαστήριο (
υπερηχογραφήματα- μαστογραφί-

ες-ακτινογραφίες)
12. Μικροβιολογικό Εργαστήριο
13.Τμήμα Εμβολίων με Παιδίατρο 
14.Τμήμα Ενεσοθεραπείας 
15.Τμήμα προετοιμασίας γονεϊκότη-

τας και θηλασμού 
-Μαθήματα  Ψυχοπροφυλακτικής  
-Τμήμα Μητρικού θηλασμού- Επι-

σκέψεις κατ΄ οίκον 
16.Φυσικοθεραπείες κατ΄οίκον 
17. Κοινωνική Λειτουργός
-από το μήνα Ιούλιο 2017 ξεκινήσα-

με μια νέα δράση, σε συνεργασία με το 
ΚΕΔΜΟΠ

«Χάρισε Ζωή» (Κέντρο Ενημέρωσης 
και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου 

Πατρών) με σκοπό την ενημέρωση του 
πληθυσμού και την εγγραφή εθελοντών 
δοτών μυελού των οστών για την κατα-
πολέμηση της λευχαιμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι (ηλικίας από 18 έ-
ως 50 ετών) μπορούν να ενημερωθούν 
και με μια απλή  και ανώδυνη διαδικα-
σία (που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση 
της αίτησης εγγραφής  και δειγματολη-
ψία με λήψη σάλιου) να γίνουν εθελο-
ντές δότες. 

Για περισσότερες πληροφορίες ε-
πικοινωνήστε στο τηλ.: 23310 24661 
(από τις 9:00 έως τις 13:00) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες, ή επισκεφθείτε μας 
στο Γραφείο 7 (γραφείο Κοινωνικής Λει-
τουργού) στο ισόγειο. 

- από τον μήνα Φεβρουαρίου θα 
λειτουργεί το Ιατρείο ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ δύο φορές κάθε μήνα. 

Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 
: 2331071954

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 
2331062985 ΚΑΙ 2331062198

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
2331022332 – 2331024661- 

2331021863
      

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ιατρεία και  τμήματα που 
λειτουργούν στο 

Κέντρο Υγείας Βέροιας 
(πρώην ΠΕΔΥ-ΙΚΑ) 
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Πρόσκληση σε τακτική 
αιμοδοσία Αγάπης

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας 
προσκαλεί όλα τα μέλη του, παλαιούς και νέους αιμοδότες 
σε τακτική αιμοδοσία την Κυριακή 11-2-2018 στα γραφεία 
του Συλλόγου με τη συνεργασία του Γ.Ν.Βέροιας και από 
τις 09:00 π.μ. εως τη 1.00 μ.μ.

Επίσης μετά το τέλος της αιμοδοσίας θα ακολουθήσει η 
καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλ-
λόγου.

Αποκριάτικο γλέντι του 
Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων 
Βέροιας σας προσκαλεί στο Αποκριάτικο γλέντι του, που 
θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Σάββατο και 
ώρα 8.30 μμ. στο κέντρο «Ακρόπολη». Η παρουσία σας θα 
μας τιμήσει. Την εκδήλωση πλαισιώνουν «η κομπανία του 
Τριαντάφυλλου Ασαρτζή» και «Θρακιώτικη Γκάϊντα με τον 
Βασίλη Καρακούση».

Με τιμή το Δ.Σ.

ΠΙΣΩ ΕΧΕΙ Η ΑΧΛΑΔΑ 
ΤΗΝ ΟΥΡΑ 

   Αυτήν την απλοϊκή αλλά εύστοχη και επίκαιρη  όσο 
ποτέ άλλοτε έκφραση, χρησιμοποίησε ο μέγας τραγου-
δοποιός και συνθέτης  κ.Μίκης Θεοδωράκης,  κατά την 
παρεμβολή του την στιγμή που μιλούσε από την εξέδρα 
της  πλατείας Συντάγματος , προς την επαίσχυντη όπως 
χαρακτηρίστηκε από ορισμένους υπερπατριώτες  μεγαλει-
ώδη  συγκέντωση ,ο Συνταγματολόγος κ.Κασίμης .Παρεξη-
γημένος  από τις  αυθόρμητες ενίοτε δηλώσεις του και από 
την συμμετοχή σε σχήματα πολιτικά παρότι αντίθετος στα 
πολιτικά του πιστεύω, για το καλό και μόνο της  πατρίδας 
μας ,αποδεικνύεται εν κατακλείδι  όχι απλώς πατριώτης 
αλλά κάτι περισσότερο  Αληθινός Πατριώτης ! Δεν συμμε-
τείχε σε σκοταδιστικά παιχνίδια διχασμού και υπηρέτησε 
κατά τον εντιμότερο  τρόπο αυτό που πρέσβευε. Σήμερα 
εγώ ο ασήμαντος  και  μηδαμινός πολίτης, καταθέτω την 
ταπεινή μου γνώμη και την υπερασπίζομαι με πάθος, λέ-
γοντας ότι είχαν άδικο οι διώκτες του  κατά τους δύσκολους  
εκείνους καιρούς και ότι άλλοι έπρεπε να διωχθούν αντ΄ 
αυτού τότε και σήμερα. Οι σημαδιακές και ζημιογόνες για 
πολλούς  τοποθετήσεις του αφύπνισαν παραπαίοντες  και 
επαναπροσδιόρισαν θέσεις  και απόψεις  παρεξηγημένες. 
Χωρίς προσωπικό όφελος  πήρε θέσεις επωφελείς για την 
Ελλάδα μας  και την Μακεδονία μας που είναι Ελλάδα.
Σε αντίθεση με άλλους που υπηρετούν  κατά την απατηλή 
τους γνώμη  την Πατρίδα μας, ανεδείχθη υπέρμαχος α-
γωνιστής και πρωταγωνιστής σε κάθε δύσκολη στιγμή της 
Πατρίδας μας.  Είθε  όλοι οι αριστερεύοντες και δεξιόφρο-
νες  πολίτες και πολιτικοί  να συμπεριφέρονταν έτσι!  Ίσως 
όλα να ήταν σήμερα διαφορετικά.Έχουν γνώση οι Φύλακες 
κ. Θεοδωράκη  ότι πίσω έχει η αχλάδα την ουρά και ελπίζω 
ότι αυτήν την φορά θα ανοίξουν οι φυλακές  και πάλι αλλά 
για  κάποιους άλλους! Οργή λαού φωνή Θεού και μάλιστα 
χωρίς έλεος για αυτούς που θα τους  βόλευε ένα τέτοιο σχι-
σματικό  όνομα για τους φίλους τους  Σκοπιανούς .Άσχετα 
με τα λάθη αδράνειας που έγιναν στο παρελθόν από τις 
Κυβερνήσεις μας στα Εθνικα μας  ζητήματα ,τον λόγο τώρα 
τον έχει ο λαός και μόνο ο λαός ,γιατί οι Κυβερνήσεις όπως 
φάνηκε απεδείχθησαν κατώτερες των περιστάσεων.  

Ε.  Γουγουλέφας 

Στη Σχολή της Βέροιας
Ξεκίνησε η λειτουργία του Τμήματος 

Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), 
για το νέο εκπαιδευτικό έτος

Με επιτυχία ξεκίνησε τη Δευτέρα 05 Φεβρου-
αρίου, το πρωί, στις εγκαταστάσεις των Σχολών 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής 
Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια αντίστοιχα, η 
λειτουργία του Τμήματος Επαγγελματικής Με-
τεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) για 
το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

Στις δύο Σχολές θα έχουν την ευκαιρία να με-
τεκπαιδευτούν συνολικά 76 στελέχη και συγκε-
κριμένα στην Αθήνα 44 σπουδαστές 41 από την 
Ελληνική Αστυνομία και 3 από την Κυπριακή Α-
στυνομία και στη Βέροια αντίστοιχα, 32 στελέχη.

Κατά την έναρξη της μετεκπαίδευσης, στην 
έδρα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ-
φωσης Ελληνικής Αστυνομίας στις Αχαρνές 
Αττικής, χαιρετισμό απηύθυνε η Διοικητής της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Αθανασία 
Κορκοντζέλου και η Διοικητής της Σχολής, Αστυ-
νομικός Διευθυντής Σοφία Λαμπροπούλου, οι 
οποίες και ευχήθηκαν στους σπουδαστές γόνιμη 
και παραγωγική φοίτηση. 

Στην έδρα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στο Πανόραμα 
Βέροιας, στους σπουδαστές απηύθυναν χαιρετι-
σμούς και ευχήθηκαν o Διευθυντής της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Ημαθίας, Αστυνομικός Διευθυ-
ντής Χρήστος Σιμούλης, ως εκπρόσωπος του 
Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή 
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, Υποστράτηγου 
Νικόλαου Ζησιμόπουλου καθώς και ο Διοικητής 
της Σχολής, Αστυνομικός Διευθυντής Διονύσιος 
Κούγκας. 

Στόχος της μετεκπαίδευσης των Ανθυπαστυ-
νόμων είναι η αναβάθμιση των γνώσεών τους 
σε επιστημονικά θέματα και η βελτίωση του επι-

πέδου τους σε υπηρεσιακά θέματα, ώστε μετά 
την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους να είναι 
σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς στα νέα 
τους καθήκοντα ως Αξιωματικοί. 

Στην κατεύθυνση αυτή, καταρτίστηκε και θα 
υλοποιηθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης, αποτελού-
μενο από ποικίλες  θεματικές ενότητες που θα 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

• Δικονομικά ζητήματα (ποινικό και δικονομι-
κό δίκαιο). 

• Εγκληματολογικά - ανακριτικά ζητήματα και 
θέματα ιατροδικαστικής. 

• 
Θέματα 

διοίκησης προσωπικού. 
• Θέματα συνταγματικού – διοικητικού δικαί-

ου, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
σχέσεων κράτους – πολίτη. 

• Θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος - θέμα-
τα ασφαλείας και τάξης, τροχαίας, αλλοδαπών, 
διαχείρισης κρίσεων, διερεύνησης εγκλημάτων, 
οργανωμένου εγκλήματος, διαχείρισης πληρο-
φοριών κ.λπ. 

• Θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων, διεθνούς 
δικαίου, εθνικών θεμάτων και ευρωπαϊκής αστυ-
νομικής συνεργασίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/2018 διάταξη του Ειρηνοδι-

κείου Βέροιας, αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκο-
πικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΥΡΜΑ» που εδρεύ-
ει στη Βέροια Ημαθίας, και εγκρίθηκε το από 04.01.2018 
καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι τρία (23) άρθρα 
και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) 
αυτού, περιεχομένου ανθρωπιστικού, μη κερδοσκοπικού, 
με βασικό κεντρικό άξονα τη δημιουργία, καθιέρωση και 
εφαρμογή προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, με κάθε 
δυνατή μορφή και σύσταση, που, ενδεικτικά και ουχί περι-
οριστικά, μεταξύ άλλων, στοχεύουν στα αναλυόμενα στο 
καταστατικό αυτού.

Βέροια, 07.02.2018
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Ιωάννης Σωτ. Παπαδόπουλος
Δικηγόρος (LL.M.)

Αντ. Καμάρα 26, 59132, Βέροια
Τηλ. 23310-25562, 68067

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφασης του Ειρη-

νοδικείου Βέροιας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), 
αναγνωρίστηκε η ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία 
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Studio 5» και έδρα στη Βέροια 
(στην οδό Ζωγιοπούλου 3), σκοπός του οποίου είναι η εν 
γένει προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού 
με την ίδρυση και λειτουργία τμημάτων καλλιέργειας και 
ανάπτυξης γυμναστικής, όπως περιέχεται στο από 26-1-
2018 Καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα έξι (36) 
άρθρα.

Βέροια, 7-2-2018
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Εύα Αν. ΣΟΦΟΥΛΗ

Ημερίδα για τα Μαθηματικά 
προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου

Το  παράρτημα της ΕΜΕ Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 
11:00π.μ. ημερίδα για τα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου. 

Τοποθεσία: Αίθουσα επιμελητηρίου Ημαθίας
Ομιλητές: 
Θανάσης Ξένος
«Το αντιπαράδειγμα σε δράση» 11:00-12:00
Γιώργος Κωτσάκης
«Εμπλουτισμένα θέματα σχολικού βιβλίου στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου προσανατολι-

σμού» 12:00-13:00 
Η ημερίδα απευθύνεται σε καθηγητές και σε μαθητές της Γ’ Λυκείου.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
21:00 Χορός Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεο-

κάστρου στο κτήμα «Πολιτεία».
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
21:00 Χορός Πολιτιστικού Συλλόγου Θρακιω-

τών Μελίκης «Το Κωστί» στην οικ. ταβέρνα «Αρ-
χοντικό».

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
Αναβίωση Θρακικού εθίμου «Καλόγερος».
ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
20:00 «Πάρτι Μασκέ για μικρούς και…μεγά-

λους», στον χώρο του Λαογραφικού Ομίλου Μελί-
κης και Περιχώρων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
19:00 Αποκριάτικη Εκδήλωση με την Χορωδία 

Μελίκης
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
20:00 Μεσοχώρι: Ξέφρενο πάρτι καρναβαλι-

στών στην κεντρική πλατεία της Μελίκης (Διοργά-
νωση: «Φίλλιπος» Μελίκης).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
Πρωί: Επίσκεψη ομάδας καρναβαλιστών του 

Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στα 
σχολεία της Μελίκης.

11:00 Μαθητικό αποκριάτικο πάρτι στην κεντρι-
κή πλατεία της Μελίκης.

20:30 Χορός ηλικιωμένων και μερακλήδων του 
Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στην 
οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
21:00 Ετήσιος Χορός Λαογραφικού Ομίλου 

Μελίκης και Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα «Αρχο-
ντικό».

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
18:30 Παραδοσιακό κάψιμο των κέδρων και γλέντι 

στην κεντρική πλατεία του Νεοκάστρου, από τον Πολιτιστι-
κό Σύλλογο Νέων Νεοκάστρου.

20:30 «Καρναβαλιστές στους δρόμους!» Νυχτερινή 
εξόρμηση ομάδων καρναβαλιστών στους δρόμους και τα 
καταστήματα της Μελίκης.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
12:00 Παρουσίαση χορών από διάφορα παραδοσιακά 

συγκροτήματα και ένας γάμος… έκπληξη!
14:00  Παρέλαση αρμάτων, ομάδων καρναβαλιστών 

και παραδοσιακών συγκροτημάτων.
ΛΗΞΗ «ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2018»
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-

ΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΜΕΛΙΚΗΣ «ΤΟ ΚΩΣΤΙ»
Μ.Α.Ο.Κ ΜΕΛΙΚΗΣ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ

Ετήσιος χορός και κοπή πίτας
    

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου προσκαλεί όλα τα μέλη του και τους φίλους του χωριού 
στον Ετήσιο Χορό του και την Κοπή της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 
στο «Κτήμα Αλέξανδρος» στις Σαραντόβρυσες, με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας 
των ΜΗΝΑΔΩΝ.

     Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00. Η πρόσκληση κοστίζει 20 Ευρώ και περιλαμβάνει πλή-
ρες μενού, ποτό και συμμετοχή στην κληρώσεις των δώρων με τον αριθμό της κάρτας (δε θα 
διατίθενται λαχεία). 

     Σας καλούμε να διασκεδάσετε σε ένα γνήσιο Ξηρολιβαδιώτικο γλέντι με πολύ κέφι και ακό-
μη περισσότερη μουσική. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ στα τηλέφωνα:
6970446480 – 6946798126 – 6986549070

Φεβρουάριος στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας

Ο Φεβρουάριος, μήνας Απο-
κριάς, μας εμπνέει για ποικίλες με-
ταμορφώσεις και ταξίδια σε κόσμους 
μαγικούς κι ονειρεμένους… Ελάτε 
στην παρέα μας, μικροί και μεγά-
λοι, να διαβάσουμε βιβλία, να μα-
σκαρευτούμε, να ζωγραφίσουμε, να 
παίξουμε, να κάνουμε κατασκευές 
και να μαγειρέψουμε αλμυρές και 
γλυκές λιχουδιές…

 Εγγραφές από τη  Δευτέρα 5 
Φεβρουαρίου 2018 

 Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, 
5.00-6.00 το απόγευμα

«Πιτσάκια με φατσούλες και 
γλυκά τρουφάκια».  Φτιάχνουμε εύ-
κολα, γρήγορα και αστεία ατομικά  
πιτσάκια και για να γλυκαθούμε πο-
λύχρωμα γλυκά τρουφάκια. Με το 
σεφ Γιώργο Μεταξά και τη ζαχαρο-
πλάστη Εύη Μποζίνη. Για παιδιά 6-8 
ετών. Με προεγγραφή. Στο χώρο 
σεμιναρίων μαγειρικής της Βιβλιοθή-
κης στο 2ο όροφο.

 Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, 
6.00 – 7.00 το απόγευμα

«Πού είναι η μύτη μου;».  Διαβά-
ζουμε το βιβλίο «Έχασα τη μύτη μου 
και ψάχνω να τη βρω» της Άννης 
Θεοχάρη και αναζητάμε κρυμμένα 
μηνύματα και στοιχεία που βρίσκο-
νται σε σκηνικά της ιστορίας μας… 
Παιχνίδια αναζήτησης στους χώρους της Βιβλιοθήκης με στοιχεία δραματοποίησης. Με την 
Κατερίνα Αναστασίου. Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιο-
θήκης.

 Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, 4.00 – 5.00 το απόγευμα
«Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι από τη γιαγιά;».  Θα καταφέρει άραγε η μικρή Έλλη να 

κρύψει το λιοντάρι που ζει στο σπίτι της, από τη γιαγιά που έρχεται να την επισκεφθεί; Την 
απορία μας θα λύσουμε, διαβάζοντας το ομώνυμο βιβλίο της Helen Stephens. Ακολουθεί 
δραστηριότητα! Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, 10.00-11.00 το πρωί
«Οι μάσκες των καλλιτεχνών». Εμπνεόμαστε από μάσκες μεγάλων καλλιτεχνών σαν τον 

Πάμπλο Πικάσο, τον Πωλ Κλε, τον Αντρέ Ντεραίν, γινόμαστε κι εμείς καλλιτέχνες και δημιουρ-
γούμε τις δικές μας μάσκες! Για παιδιά 8–12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.

 Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, 5.00-6.00 το απόγευμα
«Σαλιγκαροπιτάκια με ταχίνι». Ελάτε να φτιάξουμε μαζί νόστιμα και υγιεινά σαλιγκαροπι-

τάκια με ταχίνι. Με το σεφ Γιώργο Μεταξά και τη ζαχαροπλάστη Εύη Μποζίνη. Για παιδιά 6-8 
ετών. Με προεγγραφή. Στο χώρο σεμιναρίων μαγειρικής της Βιβλιοθήκης στο 2ο όροφο. 

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα εργαστήριο.
Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να ενημερώνουν σε περίπτωση ακύρωσης.
Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστηριότητες είναι περιορισμένος.
Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας,
Έλλης 8 ή στο τηλ. 2331024494, www.libver.gr

«Μελικιώτικο καρναβάλι 2018»

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά
Η Λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την 

Καθαρά Δευτέρα 19-2-2018 στην Καστοριά και καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης. 
Θα επισκεφθούμε το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, καφέ παραλία, φαγητό Καστοριά, από-
γευμα καφέ στην Κοζάνη.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξε-
ως 90, τηλ.: 23310 25654.

Η Λέσχη μας είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 10.30-12.30. Ώρα αναχώ-
ρησης 8 π.μ. και τιμή εισιτηρίου 15,00 ευρώ.

Το Δ.Σ.



Συνάντηση με το νέο 
Γενικό Επιθεωρητή Αστυ-
νομίας Βόρειας Ελλάδας, 
Αντιστράτηγο, Ανδρέα 
Αποστολόπουλο, το νέο 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυ-
ντή Κεντρικής Μακεδονί-
ας Νικόλαο Ζησιμόπουλο 
και το Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Θεσσαλονίκης 
Φώτη Δομζαρίδη, είχε ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, στο γραφείο 
του.

Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, ο κ. Τζιτζι-
κώστας συνεχάρη τους κ. 
Αποστολόπουλο και Ζησι-
μόπουλο για την ανάληψη 
των καθηκόντων τους και 
τους ευχήθηκε καλή επι-
τυχία στο έργο τους, ενώ 
επισήμανε το εξαιρετικό 
επίπεδο συνεργασίας που 
υπάρχει όλα τα προηγούμενα χρόνια ανάμε-

σα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
την ΕΛΑΣ. Ο κ. Τζιτζικώστας συζήτησε με τους 
επικεφαλής της ΕΛΑΣ τα σημαντικότερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικοί 
στην εκτέλεση του κρίσιμου έργου τους σε όλη 
την Κεντρική Μακεδονία και τις δυνατότητες 
συνδρομής της Περιφέρειας στην αντιμετώπισή 
τους.

Εξάλλου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας έχει φροντίσει για την ενίσχυση των υπηρε-
σιών της ΕΛΑΣ, με εξοπλισμό και μέσα, προ-
κειμένου οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στην 
Κεντρική Μακεδονία να έχουν τις καλύτερες δυ-
νατές συνθήκες εκτέλεσης του καθήκοντός τους. 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη 
διαθέσει από το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007 

– 2013 περίπου 1,5 εκ. ευρώ, για την ενίσχυση 
της υλικοτεχνικής υποδομής της ΕΛΑΣ, για την 
προμήθεια 24 οχημάτων και τον εκσυγχρονισμό 
του εξοπλισμού των υπηρεσιών της. Σε αυτά τα 
σημαντικά κονδύλια, προστίθενται από το νέο 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 επιπλέον 1,5 εκ. ευρώ (με 
έμφαση στην ενίσχυση της Τροχαίας), για σύγ-
χρονα οχήματα, εξοπλισμό και μέσα.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Το έργο της αστυ-
νόμευσης και της τήρησης της δημόσιας τάξης, 
αλλά και της προστασίας των πολιτών είναι για 
εμάς πρώτη προτεραιότητα. Γι’ αυτό φροντίζουμε 
ως Περιφέρεια να στηρίζουμε στο πολύ δύσκολο 
έργο της την Ελληνική Αστυνομία, με κάθε διαθέ-
σιμο μέσο».
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10 Φεβρουαρίου στον  
ΣΕΙΡΙΟ ο χορός των 
Κρητικών Ημαθίας

Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας σας 
προσκαλεί στον ετήσιο χορό του, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2018 στο κέ-
ντρο ΣΕΙΡΙΟΣ στο Μακροχώρι Ημαθίας.

  Τη βραδιά πλαισιώνουν οι καλλιτέχνες Νί-
κος, Ζήνος και Στέλιος Περουλάκης με το συ-
γκρότημά τους.

  Γενική είσοδος: 20€ - Παραδοσιακό κέρα-
σμα, Πλήρες μενού, βραστό και πιλάφι, απεριό-
ριστα αναψυκτικά, μπύρες, τσικουδιά και Κρητικό 
κρασί

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.   
Πληρ. 6944 450764

Eυχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βεροίας ευχα-

ριστεί θερμά:
1. Την κ. Ροζαλία Τσιαμήτρου για τη δωρεά 

των 100 ευρώ στη μνήμη των αγαπημένων της 
συζύγου Στεργίου και του αδελφού της Γεωργίου.

2. Τον κ. Σάκη Γκιορτζή, την κ. Σάνη Δημη-
τρολοπούλου και τον κ. Γιάννη Γκιορτζή για τη 
δωρεά των 1000 ευρώ στη μνήμη της πολυα-
γαπημένης τους μαμάς και γιαγιάς τους Άννας 
Δημητρολοπούλου.

3. Την κ. Σοφία Γιαννακοπούλου και την κόρη 
της Ιουλία Γιαννακοπούλου για τη δωρεά των 
100 ευρώ στη μνήμη της πολυαγαπημένης αδελ-
φής, νονάς και θείας Άννας Δημητρολοπούλου.

4. Τον κ. Ιωάννη και την κ. Αντιγόνη Γκιορτζή 
για τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη της αγα-
πημένης τους συμπεθέρας Άννας Δημητρολο-
πούλου.

5. Τον κ. Μανώλη και την κ. Μαρία Γκιορτζή 
για τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη της αγα-
πημένης Άννας Δημητρολοπούλου.

6. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ευρώ 
στη μνήμη της αγαπημένης Άννας Δημητρολο-
πούλου.

7. Την κ. Φιλιώ και Ελένη Παπαδοπούλου για 
τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη Θεμιστοκλή 
Σιδηρόπουλου αντί στεφάνου.

8. Ανώνυμη κυρία Χ.Δ. για τη δωρεά 50 ευρώ 
ως οικονομική ενίσχυση του Ομίλου.

9. Ανώνυμη κυρία Τ.Κ. για τη δωρεά των 30 
ευρώ ως οικονομική ενίσχυση του Ομίλου.

Το Δ.Σ.

Τη Δευτέρα 
12 Φεβρουαρίου

Παιδικό μασκέ 
πάρτι στη Νάουσα

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
διοργανώνει παιδικό μασκέ πάρτι την 
Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώ-
ρα 16:00 το απόγευμα στο “MARON” 
(πρώην δημοτικό κατάστημα «ΚΙΟΣΚΙ»).

Κλόουν, ανιματέρ …και πολλές εκπλή-
ξεις περιμένουν όλα τα παιδιά του Δήμου 
Νάουσας για να διασκεδάσουν. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εργαστήρια χειροτεχνίας στους πρόσφυγες 
από καθηγητές του 3ου ΓΕΛ Βέροιας

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 ξεκίνησαν τα εργαστήρια χειροτεχνί-
ας στους πρόσφυγες από καθηγητές του 3ου ΓΕΛ Βέροιας, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Innovative Schools 
and Creative Approaches» (Καινοτόμα Σχολεία και Δημιουργικές Μέθο-
δοι).

Στο πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε μάθημα χειροτεχνίας με θέ-
μα το πλέξιμο, κατά το οποίο γυναίκες του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύ-
γων στην Αγία Βαρβάρα έμαθαν να πλέκουν. Σκοπός των εργαστηρίων 
αυτών είναι να βοηθήσει τις γυναίκες πρόσφυγες να μάθουν να εξασκούν 
μια τέχνη, έτσι ώστε να εξυπηρετούν δικές τους ανάγκες, να αξιοποιούν 
τον ελεύθερο τους χρόνο και, γιατί όχι, να βγάλουν τα προς το ζην.

Τα εργαστήρια αυτά, διάρκειας 2 μηνών, είναι συνέχεια των μαθημά-
των Ελληνικών που προσφέρθηκαν πέρυσι στους πρόσφυγες και φιλοδο-
ξούμε να προσφέρουμε εργαστήρια κατασκευής κοσμημάτων, καλλυντι-
κών, λικέρ και άλλα.

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Η παραδοσιακή 

κέλτικη μπάντα «Celtic 
Highlanders Band, Pipes 

& Drums» στις εκδηλώσεις 
της φετινής Αποκριάς

Η παραδοσιακή κέλτικη μπάντα «Celtic Highlanders 
Band, Pipes & Drums» οκτώ συνολικά ατόμων, θα συμμε-
τέχει στις φετινές εκδηλώσεις της Νάουσα-Αποκριά 2018».

Οι μουσικοί, με τον ενθουσιασμό τους για την κέλτικη 
μουσική, τα εξωτικά όργανα και τις πολύχρωμες στολές, 
έχουν στόχο να εντυπωσιάσουν και να διεγείρουν την πε-
ριέργεια για την Κελτική μουσική και ιστορία προς τους θε-
ατές, προσδίδοντας διαφορετικά ηχοχρώματα και ιδιαίτερη 
ατμόσφαιρα στις εκδηλώσεις της φετινής Αποκριάς.

Η μπάντα  αποτελείται από σκωτσέζικες γκάιντες και τύ-
μπανα, την οποία διευθύνει ο David Clark, που οργανώνει 
και συνθέτει ένα μεγάλο μέρος των μουσικών κομματιών, 
ειδικά για τη μπάντα. Ο Ταγματάρχης David Clark (Major) 
μαζί με τον Ανθυπασπιστή (Pipes Major) Gerry Sloan, τον 
συμπολίτη μας Αρχιλοχία (Colour Sergeant) Κωνσταντίνο 
Σάκκο και άλλα μέλη των «Celtic Highlanders», θα παρου-
σιάσουν πολλά μουσικά κομμάτια από την Σκωτία και την 
Ιρλανδία με τα παραδοσιακά όργανα, γκάιντες και τύμπανα. 

Το πρόγραμμα εμφανίσεων της μπάντας είναι το 
εξής:

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου: Πορεία σε καφέ, μπαρ και 
δρόμους της πόλης με τον Σύλλογο «Φίλοι του Καρναβα-
λιού».

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου: Πορεία σε κεντρικούς 
δρόμους της πόλης.

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις 
«Μια πόλη μια γιορτή».

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου: Συμμετοχή στην κεντρική 
εκδήλωση του Δήμου με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας 
και πορεία στους δρόμους της πόλης.

Κ. Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου: Συμμετοχή στην εκδήλω-
ση «Κούλουμα» στην Πλατεία Καρατάσου με τον Σύλλογο 
«Φίλοι του Καρναβαλιού».

Συνάντηση του Απ. Τζιτζικώστα 
με την ηγεσία της Ελληνικής 

Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα



Εγινε χθες ο πρώτος γύρος 
της ημιτελικής φάσης των 
αγώνων Κυπέλλου της ΕΠΣ 

ημαθίας.

Τοπροβάδισμα για τα επαναληπτικά
ματςπουθαγίνουστις21Φεβρουαρίου
πήραν οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων
που κέρδισε εύκολα εκτός έδρας την
ΑγίαΜαρίναμε0-4έχονταςστονπάγκο
για πρώτη φορά τον νέο προπονητή
ΒασίληΚαστανώτηκαιοΠΑΟΚΑλεξάν-
δρειαςπουωςτυπικάγηπεδούχοςνίκη-
σεστο δημοτικόστάδιο τηςπόλης μας
τονΦίλιππομε1-0.

ΟΠΑΟΚ ήταν καλύτερος σε όλη τη
διάρκεια της αναμέτρησης και παρόλο
πουαγωνιζότανμεομάδαανώτερηςκα-
τηγορίας, κατάφερε ναφύγει νικητήςμε
γκολτουΘανάσηΚίτσα.

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
ΠΑΟΚΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ–ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ1-0
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ –Μ.ΑΛΕΞ.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ0-4
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Τους διαιτητές που θα διευ-
θύνουν τις αναμετρήσεις της 
16ης αγωνιστικής της Football 

League ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Αναλυτι-
κά οι ορισμοί:

ΟΦΗ–Βέροια(10/02,17:00):Αντιπαριώτης(Αν.
Αττικής), Κορτέσης (Αθηνών),Οικονόμου (Δ.Αττι-
κής).

Πανσερραϊκός–Αρης (10/02,15:00):Φουκάκης
(Ηρακλείου),Δημητριάδης (Θράκης),Μαυρουδής
(Ηρακλείου).

Τρίκαλα–Καλλιθέα (11/02. 15:00):Φώτης (Εύ-
βοιας),Πριονάς(Εύβοιας),Θεοδώρου(Πιερίας).

ΑπόλλωνΠόντου–Καραϊσκάκης(11/02,15:00):
Καρατέρπος (Κοζάνης),Λάζαρης (Καβάλας),Παπα-
δάκης(Ημαθίας).

Αιγινιακός–Εργοτέλης(11/02,15:00):Φωτιάδης
(Καστοριάς), Εμπλιούκ (Ξάνθης), Τσακίρης (Δρά-
μας).

Αναγέννηση Καρδίτσας – Παναχαϊκή (11/02,
15:00): Γκορτσίλας (Μακεδονίας), Νατσιόπουλος
(Μακεδονίας),Κωτούλας(Κιλκίς).

Σπάρτη–ΔόξαΔράμας:Μανούχος (Αργολίδας),
Τριανταφύλλου(Αρκαδίας),Κρέτσιμος(Δ.Αττικής).

ΑπόλλωνΛάρισας –ΑΟΧΚισσαμικός:Βρέσκας
(Ημαθίας),Κελεσίδης(Ημαθίας),Δημόπουλος(Φλώ-
ρινας).

Από την 
ΚΕΔ ανα-
κοινώθη-

καν οι διαιτητές 
και βοηθοί του 
2ου ομίλου για 
τους αγώνες 
της Κυριακής. 
Στον αγώνα Άρη 
Παλαιοχωρίου- 
Νόαυσας διαι-
τητής θα είνια 
ο κ. Μιχούλιας 
(Μακεδονίας) 
και στον αγώνα 
Τρίκαλα- Αγρο-
τικός Αστέρας ο 
κ. Τσέτσιλας( Γρεβενών) Ο Φίλιππος 
Αλεξάνδρειας έχει ρεπό.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
2οςΟΜΙΛΟΣ
ΑρηςΠαλαιοχωρίου–Νάουσα:Μιχούλιας(Μα-

κεδονίας).Μιχτακίδης(Μακεδονίας),Σιανίδης(Μα-
κεδονίας).

ΑλμωπόςΑριδαίας–ΑΕΚαρίτσας:Μπούμπας
(Ηπείρου),Λιόντος(Ηπείρου),Τσάντας(Ηπείρου).

Ηρακλής–ΑΟΚαρδίας:Γιουματζίδης(Πέλλας),

Μίλτσης(Πέλλας),Δέλλιος(Πέλλας).
Καμπανιακός –Μακεδονικός:Μέγας (Πιερίας),

Βρούζος(Πιερίας),Μηνούδης(Πιερίας).
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων–ΑγροτικόςΑστέρας:

Τσέτσιλας (Γρεβενών),Τέγος (Γρεβενών),Βογδό-
πουλος(Κοζάνης).

Πιερικός – Εδεσσαϊκός: Τσιτσανούδης (Λάρι-
σας), Κοτούμπας (Λάρισας),Δεδικούσης (Λάρι-
σας).

ΑΠΕ Λαγκαδά – Κιλκισιακός: Δημητριάδης
(Χαλκιδικής),Χρυσαΐδης (Χαλκιδικής),Κώστογλου
(Χαλκιδικής).

Oδιαιτητήςκ.Αντιπαριώτης(Αν.
Αττικής)στοναγώναΟΦΗ-Βέροια

Ο κ. Μιχούλιας στον αγώνα
Άρη Παλαιοχωρίου-Νάουσας

ΣτηνΑθήναοΒριλητόςτου2018
Την Δευτέρα 12 

Φεβρουαρίου 
2018 στο ΟΑΚΑ 

η επίσημη συνέντευξη 
Τύπου. Από την Παρα-
σκευή 30 Μαρτίου 
έως την Μεγάλη Τρίτη 
3 Απριλίου 2018 στο 
ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί για 
6η συνεχόμενη χρονιά 
το διεθνές τουρνουά 
χάντμπολ με την ονομα-
σία «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018».

ΗπρώτηεπίσημησυνέντευξηΤύπουθαπραγματοποιηθείτηνΔευτέρα12Φεβρουαρίου2018καιώρα
13:00στοΟΑΚΑ.ΤοδιεθνέςτουρνουάδιοργανώνεταιαπότοναθλητικόφορέαΒΡΙΛΗΤΤΟΣΑ.Μ.Κ.Χ.Ε.,
τηνΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδος (Ο.Χ.Ε.), με την υποστήριξη τηςΠεριφέρειαςΑττικής, του
ΟλυμπιακούΑθλητικούΚέντρουΑθήνας«ΣπύροςΛούης» (Ο.Α.Κ.Α.), τελεί υπό τηναιγίδα της Γενικής
ΓραμματείαςΑθλητισμού (Γ.Γ.Α.), τηςΔιεθνούςΟμοσπονδίαςΧάντμπολ (Ι.H.F.), τηςΕυρωπαϊκήςΟμο-
σπονδίαςΧάντμπολ(Ε.H.F.)καιτηνσυμπαράστασητουΔήμουΑμαρουσίου.

ΙατρικόςυποστηρικτήςείναιοΌμιλοςΙατρικούΑθηνών,οοποίοςστοπλαίσιοτουκοινωνικούπυλώνα
του«ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ»,θαστηρίξειτηνΕλληνικήΕταιρείαΠροστασίαςκαιΑποκατάστασηςΑναπήρωνΠρο-
σώπων(ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.)

ΕΠΣΗμαθίας-Κύπελλο

Καθαρό 
προβάδισμα τα 
Τρίκαλα 0-4

στην
Αγ. Μαρίνα
Ανοιχτούς

λογαριασμούς
στοτοπικό

ντέρμπιΠΑΟΚ-
Φίλιππος1-0



Με τα χρυσά μετάλλια 
της κατηγορίας UL 
επέστρεψε  από το 

Ιράν, ο αθλητής του Εν Σώμα-
τι Υγιεί Βέροιας, Κωνσταντί-
νος Πετράκης και ο συνο-
δός-προπονητής του Μανώλης 
Κατσαράκης. Ο Πετράκης 
αγωνίστηκε την Κυριακή 5 και 
τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στο 
IPC Snowboard Asian Cup, 
στο αγώνισμα Banked Slalom 
στην κατηγορία UL.

Οκάθεαγώναςαποτελούνταναπότρεις
επιμέρους καταβάσεις με τουςαθλητές να
κρατάνε τηνκαλύτερηεπίδοσηαπόαυτές.
Ο αθλητής του Εν Σώματι Υγιεί Βέροιας
αναδείχτηκεπρώτοςκαιτιςδύομέρεςμεα-
ποτέλεσμαναεπιστρέψειμεδύοχρυσάμε-
τάλλιαστιςαποσκευές του και το κύπελλο
τουκαλύτερουαθλητήτηςκατηγορίαςτου.

Πρόκειταιασφαλώςγια τηνμεγαλύτερη
επιτυχίαπου γνωρίζει οπαραολυμπιακός
αθλητισμόςτηςπόληςμας(μέχριτηνεπό-
μενη),σε έναχειμερινόάθλημαπου τώρα
ξεκινάει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα.
Επιπλέον,οΠετράκηςδιατήρησεακέραιες
τις ελπίδες του για συμμετοχήστηφετινή
ΧειμερινήΠαραολυμπιάδα τηςΚορέας (θα
γνωρίζουμε σίγουρα μέσα στις επόμενες
μέρες).
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Σάββατο10Φεβρουαρίου2018
HandballPremier(15ηαγωνιστική)
Δαϊς14:00,ΑΣΕΔούκα-ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV(Πα-

τιός-Τσιάνας,Μίγκας)

Κραχτίδης 18:00, ΧιλιώτηςΔράμα 1986-Διομή-
δηςΆργους(Λινάρδος-Θεοδοσίου,Χατζηγεωργίου)

ΔΑΚΈδεσσας 18:00,ΑερωπόςΈδεσσας- ΓΑΣ
Καματερού(Τζαφερόπουλος-Μπέτμαν,Αγγελίδης)

Πανελληνίου 18:00,Πανελλήνιος-ΦίλιπποςΒέ-
ροιας(Κουτσός-Φωκίτης,Μπεμπέτσος)

A1Γυναικών(11ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ16:00,ΠΑΟΚRED-LED-Φί-

λιπποςΒέροιας(Στεφανίδης-Μαυρίδης,Σίσκου)

Πανοράματος 17:45,HONDAΠανόραμα-Άρης
Θεσσαλονίκης (Αναστασίου-Μπουγιάκας, Παρτε-
μιάν)

Καματερού18:00, ΓΑΣΚαματερού-ΟΦΝ Ιωνίας
(Παπαματθαίου-Ψύλλος,Κυριακούλιας)

*Οι αγώνες ΧΑΝΘ-Φοίβος Συκεών (Handball
Premier) καιΠρωτέαςΆρτας-ΖαφειράκηςΝάουσας
(Α2Ανδρών)αναβλήθηκανμετάαπόαπόφαση της
ΔΕΠ/ΟΧΕκαισχετικάαιτήματατωνσωματείωνΦοί-
βου και Ζαφειράκη, λόγω τηςσυμμετοχήςαθλητών
τους στουςΜεσογειακούςΑγώνες με την Εθνική
Εφήβων.

Για την PyeongChang της Δημο-
κρατίας της Κορέας, αναχώ-
ρησε η ελληνική Ολυμπιακή 

ομάδα προκειμένου να πάρει μέρος 
στους XXIII Χειμερινούς Ολυμπι-
ακούς Αγώνες, που αρχίζουν την 
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και θα 
διαρκέσουν ως τις 25 Φεβρουαρίου.

Την αποστολή αποτελούν οι αθλητέςΑπόστο-
λοςΑγγέλης, Γιάννης Ιωάννου και οι αθλήτριες
ΣοφίαΡάλλη,ΜαρίαΝτάνου.Προπονητέςείναιοι
ΣτέργιοςΠάππος και ΤιμολέωνΤσουρέκας, ενώ
ΑρχηγόςΑποστολήςείναιτομέλοςτηςΟλομέλειας
τηςΕΟΕΒασίληςΚατσώρας.Μαζί τους θα είναι
και οΠρόεδρος τηςΕλληνικήςΟμοσπονδίαςΧει-
μερινώνΑθλημάτωνΔημοσθένηςΓυρούσης.

Αισιόδοξοι για μία αξιοπρεπή εμφάνιση, ήταν
καιοιαθλητές:

ΑπόστοληςΑγγέλης: «Για κάθε αθλητή είναι
μεγάλη τιμή η συμμετοχήστουςΟλυμπιακούςΑ-
γώνες,πόσομάλλονγιαμέναπουθασυμμετάσχω
γιαδεύτερηφορά.Είναιέναόνειροπουπραγματο-
ποιήθηκεκαιθέλωναείμαιυγιήςώστεναμπορώ
ναπαρουσιαστώστηνκαλύτερηδυνατήκατάσταση
τημέρατουαγώνακαιναπλασαριστώσεμίαθέση
πουθα είναι αντάξια τωνπροσδοκιών τωνδικών
μουαλλάκαιτηςχώραςμου».

ΓιάννηςΑντωνίου: «Είμαι σεπολύ κατάσταση
και θαπροσπαθήσωνα κάνω το καλύτεροδυνα-
τό.Ευελπιστώότιθαφέρωένακαλόαποτέλεσμα
ώστενασυνεχίσω τηνκαριέραμουκαιμετά τους
ΟλυμπιακούςΑγώνεςσευψηλόεπίπεδο».

Σοφία Ράλλη: «Είναι η τρίτη φορά για μένα
πουθασυμμετάσχωσεΟλυμπιακούςΑγώνες και

αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα.Θαπροσπαθήσω
να κάνω το καλύτερο δυνατό και πιστεύω ότι η
εμπειρίαπου έχωθα με βοηθήσει ναπετύχω το
καλύτερο».

ΜαρίαΝτάνου: «Οιπροσδοκίες μουαπό τους
Ολυμπιακούς είναι ναφέρω ένα καλύτεροαποτέ-
λεσμααπότοΒανκούβερ,όπουέκανατηνπρώτη
μουσυμμετοχή.Είμαιπιοώριμη καιπιο έμπειρη,
κάτιπουφάνηκε και στα αποτελέσματαπου είχα
γιατηνπρόκρισηκαιθέλωναδώσωτο110%για
να φέρωστην Ελλάδα το καλύτερο αποτέλεσμα
πουέχουμεφέρειωςχώραστοσκιαντοχήςστους
ΟλυμπιακούςΑγώνες».

ΣημαιοφόροςηΣοφίαΡάλλη
Hπρωταθλήτριατουαλπικούσκι,ΣοφίαΡάλλη,

θα είναι η σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας,
στηνΤελετήΈναρξηςτωνΧειμερινώνΟλυμπιακών
ΑγώνωνστηΝότιαΚορέα.Τιδήλωσεηίδια.

Όπως αναφέρει το Sport24, η Ημαθιώτισσα
πρωταθλήτρια του αλπικούσκι, ΣοφίαΡάλλη, θα
είναι ησημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας, στην
ΤελετήΈναρξης τωνΧειμερινώνΟλυμπιακώνΑ-
γώνων “PyeongChang2018” τηνερχόμενηΠαρα-
σκευή,μετάαπόαπόφασητηςΕλληνικήςΟλυμπι-
ακήςΕπιτροπής.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που η ΕΟΕ επέλεξε
εμένανακρατήσωτοεθνικόμαςσύμβολοστομε-
γαλύτεροαυτόαθλητικόγεγονός.Γνωρίζονταςτην
ιστορία της χώραςμας και με κάθεσεβασμό, την
ευχαριστώπουμετοντρόποαυτόαναγνώρισετις
θυσίεςκαι τονκόποπουέκαναμέχρικαισήμερα,
τόσοεγώ,όσοκαιηοικογένειάμου,θέλονταςπά-
ντανατιμήσουμετηχώραμας.Θαήθελαναευχη-
θώκαλήεπιτυχίασεόλουςτουςαθλητέςκαιταμέ-
λητηςελληνικήςαποστολήςστηνPyeongChang»,
ανέφερεηίδια.

HandballPremier(15ηαγωνιστική),
A1Γυναικών(11ηαγωνιστική)

Πρόγραμμα και διαιτητές

Αναχώρησε για την Ν. Κορέα
η Ελληνική αποστολή

Σημαιοφόρος η Σοφία Ράλλη

Χρυσά
μετάλλιαγια
τονΒεροιώτη
ΚώσταΠετράκη
στονΙράν

XωρίςΠρίγιοβιτςστοΠεριστέρι
οΠΑΟΚ

ΟΑλεκσάνταρΠρίγιοβιτςακολούθησεατομικόπρόγραμμακαιδενσυ-
μπεριλήφθηκεστηναποστολήτουΠΑΟΚγιατοναγώνατουΚυπέλλουμε
τονΑτρόμητοσήμεραΠέμπτη (8/2,19.30).Μεμιαπροπόνησηπουέγινε
στοστάδιο τηςΤούμπας ολοκληρώθηκε ηπροετοιμασία τωνποδοσφαι-
ριστών τουΠΑΟΚγια τηνδεύτερηαναμέτρησημε τονΑτρόμητο, για την
προημιτελικήφάση του κυπέλλουΕλλάδος.Ο «Δικέφαλος του βορρά»
θαταξιδέψει τοαπόγευμαγια τηνΑθήναεκείπουτοβράδυτηςΠέμπτης
(19:30)θακληθείναυπερασπιστείτηνίκητουμε2-0στηνπρώτηαναμέ-
τρηση.

ΟΑλεκσάνταρΠρίγιοβιτςακολούθησεατομικόπρόγραμμακαι έμεινεγια
προηπτικούςλόγουςεκτόςαποστολής,τηστιγμήπουΤιμπόΜουλένσυμπερι-
λήφθηγιαπρώτηφοράστηλίστατουΡάζβανΛουτσέσκου.Οι18παίκτεςπου
επέλεξεοΡουμάνοςτεχνικόςείναιοι:

Πασχαλάκης,Σιαμπάνης,Μάτος,Αζεβέδο,Μαλεζάς,Κρέσπο,Βαρέλα,Κάνιας,Μαουρίσιο,Σάχοβ,
Μουλέν,Μπίσεσβαρ,Πέλκας,Βιεϊρίνια,Τζάλμα,Μακ,Λημνιός,Κουλούρης.ΟΟμάρΕλΚαντουρίμετέβη
μεάδειαστηνΙταλίαπροκειμένουνατακτοποιήσεικάποιεςπροσωπικέςυποθέσεις.

Τιςμέρεςπουθαπαραμείνειεκεί,σεσυνεννόησημετοιατρικότιμτηςομάδας,θ’ακολουθείκανονικάτο
προπονητικότουπρόγραμμασεαθλητικόκέντρο.
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Μια πραγματική γιορτή του 
Αθλητισμού ήταν και φέτος 
η κοπή πίτας που πραγματο-

ποίησε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 
ο Αθλητικός Σύλλογος «Τέτραθλον» 
Νάουσας. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε 
στην αίθουσα «Βέτλανς» του Πολυχώ-
ρου Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» 
η οποία ήταν κατάμεστη από μέλη, 
αθλητές, γονείς και φίλους του Συλλό-
γου.

Τηνεκδήλωσητίμησανμετηνπαρουσίατουςο
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας,Αθλητισμού καιΝεολαίας
κοςΔάγγαςΣτέλιος, ηΑντιδήμαρχοςΟικονομικών
καΤάκη -ΤζέπουΝάντια, ηΠρόεδρος τηςΔημο-
τικήςΚοινότηταςΝάουσας καΚαλπαξίδουΣοφία,
οΠρόεδρος τηςΈνωσηςΞενοδόχωνΗμαθίαςκαι
Δημοτικός Σύμβουλος κοςΜάντσιοςΔημήτριος,
οΔιευθυντής του 3ου Γυμνασίου Νάουσας κος
ΚύρουΝικόλαος, ο εκπρόσωπος της Εφορείας
ΑρχαιοτήτωνΗμαθίαςκοςΧατζηϊωαννίδηςΑλέκος,
εκπρόσωποι από τονΜ.Ε.Γ.Σ.Ν.Κ. «ΜΙΕΖΑ», το
«Υφάδι»,τις«MominAction»κ.α.

Η γιορτή ξεκίνησε με την προβολή βίντεο με
τιςσαράντα τρεις (43)συνολικάδράσεις τουΣυλ-
λόγουμέσαστο έτος 2017.Οπαρουσιαστής της
εκδήλωσηςΔημητριάδης Παναγιώτης 5 DAN α-
ναφέρθηκε στις μεγάλες Εθνικές καιΔιεθνείς ε-
πιτυχίες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο γεγονός της
πρόσφατης μεταφοράς του Συλλόγου στις νέες
υποδειγματικές εγκαταστάσεις τουπουβρίσκονται

στηνοδόΚατσουλάκη,απέναντιαπότονΙερόΝαό
ΑγίουΓεωργίουΝάουσας.

Συνεχίζοντας για άλλη μια χρονιά τον θεσμό
των βραβεύσεων για τους αθλητέςπου αριστεύ-
ουν και εκτός αγωνιστικών χώρων, ο Σύλλογος
βράβευσε για τις επιδόσεις τους κατά τοΣχολικό
έτος2016-2017τους:ΠετράΔάφνη(Α’Γυμνασί-
ου -Άριστα 19& 7/14),ΤζιμουλίκοΚωνσταντίνο
(Β’ Γυμνασίου -Άριστα 19 & 7/14),Φιλιππίδου
Ελένη -Μαρία (Β’Γυμνασίου -Άριστα19&7/14)
και ΓκαρνέταΕυθυμία (Α’Λυκείου -Άριστα 18&
8/10).Επίσηςβραβεύτηκε οΣαμαράςΣτέλιος για
την εισαγωγή του στοΤμήμαΜαθηματικών του
ΠανεπιστημίουΙωαννίνωνκαιηΔημητριάδουΝένα
γιατηνκατάκτησηχάλκινουμεταλλίουστοΠανευ-
ρωπαϊκόΚύπελλοτου2017στηνΠολωνία.Τέλος,
έγινεαπονομήτου1ουDANστους:ΔούτσηΕμμα-
νουήλ,ΣαμαράΌλγακαιΣαμαράΣτέλιο.

Τυχερός του μικρού τμήματος ήταν ο Ζούκης
Βασίλειος, του μεσαίου οΒάντσης Γεώργιος και
του μεγάλου οΔούτσηςΕμμανουήλ.Το νόμισμα
της κεντρικήςπίτας έπεσεστο μεσαίο τμήμα του
Συλλόγου.

Βασικόςσκοπός της εκδήλωσης ήταν, για μια
ακόμηχρονιά, η έμπρακτηστήριξη τουΣυσσιτίου
Ναούσης «ΤράπεζαΑγάπης» με εδέσματα που
επιμελήθηκανοι κυρίες τουΣυλλόγου και με τρό-
φιμα που αγοράστηκαν και παραδόθηκαν από
αντιπροσωπείατουμεεπικεφαλήςτονΕκπαιδευτή
ΔημητριάδηΠαναγιώτη.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους όσους
τίμησανμε τηνπαρουσία τους τηνεκδήλωση,με-
τατρέποντας την για μια ακόμη χρονιά σε γιορτή
τουΑθλητισμού

Ο Πολι-
τιστι-
κός 

Σύλλογος 
Βεργίνας 
«Αιγές» σε 
συνδιορ-
γάνωση με 
το ΚΑΠΑ 
του Δήμου 
Βέροιας και 
την Εφορεία 
Αρχαιοτή-
των Ημαθί-
ας διοργα-
νώνουν τον 
«2ο Δρόμο 
των Ανακτό-
ρων». Με 
αγώνες 12 χλμ, 8 χλμ και 1 χλμ για 
παιδιά

Με την εμπειρία του 1ουΑγώνα τωνΑνακτό-
ρων,όπουμαςτιμήσατεμετησυμμετοχήσαςκαι
εκφραστήκατεμετακαλύτεραλόγιαγιατοναγώνα
μας,θαχαρούμενασαςπροσφέρουμετηφιλοξε-
νίαμαςκαιστηδεύτερηδιοργάνωσήμας.ΣτηΒερ-
γίναΗμαθίας,τοντόποπουδιάλεξανοιΜακεδόνες
πρόγονοί μας για να ιδρύσουν τηνπρωτεύουσά
τουςκαιεκείόπουοΦίλιπποςΒ΄έχτισετολαμπρό
του ανάκτορο, σαςπροσκαλούμε να τρέξετε στο
δεύτεροαγώναμας.

Οφετινόςαγώναςείναιεμπλουτισμένοςμεμια
δεύτερημικρότερηορεινήδιαδρομή8χιλιομέτρων
στιςπλαγιέςτωνΠιερίωνγύρωαπότοαρχαίοτεί-
χοςτωνΑιγών,καθώςκαιμεμιαπαιδικήδιαδρομή
1χιλιομέτρουσταόριατουχωριού.Ηημερομηνία
διεξαγωγήςτουαγώναεπιλέχθηκεώστενααποτε-
λείμιαευκαιρίαεπανένταξηςστηδρομικήδραστη-
ριότηταγιαέμπειρουςδρομείςμετάτονμαραθώνιο
«ΜέγαςΑλέξανδρος», αλλά και συμμετοχήςστον
μικρότερο ορεινό αγώνα για δρομείς μικρής και
μέτριαςεμπειρίας.

Τόπος Εκκίνησης και Τερματισμού: Πλατεία
ΒεργίναςΗμαθίας

Ημερομηνία διεξαγωγής:Κυριακή 29Απριλίου
2018

ΏραΕκκίνησης:10:00πμ.
Διαδρομή -Χρονομέτρηση:Οι ορεινές διαδρο-

μέςτουαγώνασχεδιάστηκανέτσιώστενααναδει-
χθείηιστορικότητακαιτοφυσικόκάλλοςτηςπερι-
οχής.Αμέσωςμετάτηνέξοδοαπότοχωριόηδια-
δρομήδιέρχεταιδίπλααπότηναρχαίαΝεκρόπολη
καιαπότμήματουαρχαίουτείχουςτωνΑιγών.Στο
2,5 χλμ αφήνουμε δεξιά τον μεταβυζαντινό ναό
τουΑγίουΔημητρίουτου15ουαιώνα,ενώστο6,4
χλμδιερχόμαστεδίπλααπότην«πηγήτηςΟμορ-
φιάς»καιαπό τηνακρόπολη τωναρχαίωνΑιγών,
όπου και διαχωρίζονται οι δύοορεινές διαδρομές.
Η διαδρομή των 12 χλμ ανηφορίζει νότια, ενώη
διαδρομή των8χλμκατηφορίζειβόρειαπρος την
ακρόπολη των αρχαίωνΑιγών. Στο κατηφορικό
τμήμαοιδρομείςτων12χλμσυναντούντιςπηγές
και τα υπολείμματα του αγωγού ύδρευσης του
Ανακτόρου.Τέλος,καιοιδύοδιαδρομέςσυναντιού-
νται δίπλαστοΑνάκτορο τουΦιλίππουΒ΄ και το

αρχαίο θέατροόπουδολοφονήθηκε οΜακεδόνας
βασιλιάς.

Σεμεγάλοτμήματωνδιαδρομώντουαγώναοι
συμμετέχοντες θα έχουνπανέμορφηπανοραμική
θέαστονκάμποτηςΗμαθίας.

Τον αγώνα καλύπτουν ηΛέσχηΜοτοσικλετι-
στώνΒεροίαςκαιδιασωστικήομάδα.

Ηχρονομέτρησηθαείναιηλεκτρονικήγια τους
αγώνεςτων12και8χιλιομέτρων,μεάμεσηέκδο-
σητωναποτελεσμάτων.

Φωτογράφοι της διοργάνωσης θα βρίσκονται
στη διαδρομή και οι φωτογραφίες του αγώνα θα
είναι διαθέσιμες δωρεάν στους δρομείς που θα
συμμετέχουν.

Σεόλουςτουςδρομείςπουθατερματίσουνθα
δοθείεπίχρυσοχειροποίητοαναμνηστικόμετάλλιο,
ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τον
αγώνα από τον αργυροχρυσοχόο τηςΒέροιας Γ.
Ντόκα.Ένα ενθύμιοπουθασας υπενθυμίζει την
ιστορικότητατουτόπουμαςκαιτηςδιαδρομήςπου
θαέχετετρέξει.

Επίσης,σεόλουςτουςσυμμετέχοντεςθαπρο-
σφερθεί μικρό γεύμαμεσουβλάκια και κρασίΝά-
ουσας, με την επίδειξη του κουπονιού που θα
πάρουνκατάτηνπαραλαβήτουαριθμούτους,ως
ένδειξηφιλοξενίαςστοχωριόμας.

Δηλώσεις συμμετοχής:Το κόστοςσυμμετοχής
είναι5ευρώγιατουςαγώνες12και8χλμκαιδω-
ρεάνγιατονπαιδικόαγώνα.

Το όριο συμμετοχών είναι 200 δρομείς αθροι-
στικάκαιστουςδύοαγώνες.Μετάαπότηνκάλυψη
τουορίουαυτού, οι εκπρόθεσμεςσυμμετοχέςδεν
εξασφαλίζουντομετάλλιοτουαγώνα.

Σε όσους επιθυμούν να διανυκτερεύσουν σε
υπαίθριοχώρομεσκηνέςήάλλομέσο,υπάρχειο
ηλεκτροφωτισμένος εξοχικός χώρος «Πλατάνια»,
δίπλα ακριβώςστα τελευταία σπίτια του χωριού,
με φυσικά τρεχούμενα νερά και κατάφυτος από
αιωνόβιαπλατάνια.Θα είναι μια ευκαιρία για ένα
όμορφοδιήμεροπουμπορείνασυνδυαστείκαιμε
επίσκεψη στουςπερίφημους βασιλικούς τάφους
τωνΑιγώνπουανακάλυψεοαείμνηστοςαρχαιολό-
γοςΜανώληςΑνδρόνικος,αλλάκαιμεμιαεπίσκε-
ψηστηνκοντινήΒέροια.

Στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βεργίνας«Αιγές»www.psverginas.grθααναρτηθεί
στη1Μαρτίου2018ητελικήπροκήρυξηκαιοιλε-
πτομέρειεςτουαγώνα.

ΣαςπεριμένουμεστιςιστορικέςΑιγές!

ΓιορτήΑθλητισμούηβασιλόπιτα
τουΑ.Σ.Τέτραθλον

2ος δρόμος Ανακτόρων
στις 29 Απριλίου 2018 

Πέμπτη διαδοχική νίκη ο ΑΟΧ 
Κισσαμικός, 3-0 τα Τρίκαλα

ΟΑΟΧΚισσαμικόςνίκησε3-0εντόςέδραςταΤρίκαλαγιατην15ηαγωνιστικήτηςFootballLeague,έφτα-
σετιςπέντεδιαδοχικέςεπιτυχίεςκαιπλησίασετιςθέσειςπουοδηγούνσεάνοδο.Αποστολίδης,Χαλκιαδάκης
καιΛέο τα γκολ.ΜετάαπόΑναγέννησηΚαρδίτσας,Παναιγιάλειο,Αιγινιακό καιΑπόλλωναΠόντου, οΑΟΧ
Κισσαμικόςκατέκτησεκαιπέμπτηδιαδοχικήνίκη,αυτήτηφοράμε3-0ταΤρίκαλα,γιατην15ηαγωνιστική
τηςFootballLeague!ΗομάδατουΓιώργουΠετράκηέφτασετους27βαθμούς,έχειπαιχνίδιλιγότερο,ενώη
2ηΠαναχαϊκήέχει34.Το1-0έγινεστο47’,ότανοΤόλιέβγαλετησέντρακαιοΑποστολίδηςμεσουτμέσα
απότηνπεριοχήάνοιξετοσκορ.Στο68’οιΞύδαςκαιΧαλκιαδάκηςσυνεργάστηκαν,οδεύτεροςσούταρεκαι
βρήκεδίχτυα.Τοτελικό3-0έγινεστο70’απότονΖανΜπατίστΛέο,οοποίοςμπήκεστηνπεριοχήκαιημπά-
λαέπειτααπόκόντρεςκατέληξεσταδίχτυα.
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Το  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων έκοψε βασιλόπιτα

Την Παρασκευή 2 Φε-
βρουαρίου έγινε η ετήσια κο-
πή της Βασιλόπιτας του  Κέ-
ντρου Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων του Κ.Α.Π.Α Δή-
μου Βέροιας.

Η εκδήλωση  πραγματο-
ποιήθηκε στο εστιατόριο ΠΑ-
ΠΑΓΑΛΟΣ όπου οι 20 ωφε-
λούμενοι του προγράμματος 
γεύτηκαν εκλεκτούς μεζέδες 
και διασκέδασαν τραγουδώ-
ντας και χορεύοντας παραδο-
σιακούς χορούς.

Στην  τυχερή της βασιλό-
πιτας  κα ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΟΥΣ προσφέρθηκε  ένα 
συμβολικό δώρο με πολύ α-
γάπη από το προσωπικό του 
προγράμματος.

Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Πρόε-
δρος του Νομικού Προσώπου 
κ.Διαμάντης Στέργιος, η Διευ-
θύντρια κ.Γιαμουστάρη Αθα-
νασία και η Προϊσταμένη Κοι-
νωνικής Προστασίας  Άρτεμις  
Λευκοπούλου.

Τέλος, ο πρόεδρος του 
Ν.Π. τόνισε τη σπουδαιότητα 
της λειτουργίας του Κέντρου 
για την παροχή υπηρεσιών 
ημερήσιας φροντίδας στα ά-
τομα της Τρίτης Ηλικίας ενώ 
παράλληλα ευχήθηκε καλή 
χρονιά γεμάτη υγεία σε ό-
λους.

Το  Κ.Α.Π.Α του Δήμου 
Βέροιας και το Κέντρο Ημε-
ρήσιας Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων,ευχαριστούν θερμά το 
εστιατόριο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ για 
την υπέροχη φιλοξενία τους. 
Επίσης ευχαριστούμε όλους 
τους επαγγελματίες της πό-
λης μας για την προσφορά 
δώρων που μοιράστηκαν 
στους ηλικιωμένους του προ-
γράμματος.

Η βασιλόπιτα της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 

Μέσα σε μια ευχάρι-
στη ατμόσφαιρα, την Πα-
ρασκευή 2 Φεβρουαρίου 
2018, σε κεντρικό μεζεδο-
πωλείο της Βέροιας έγινε 
η κοπή της Βασιλόπιτας 
της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Η-
μαθίας. Παρόν ήταν σύσ-
σωμο το προσωπικό της 
Διεύθυνσης. Στη σύντομη 
ομιλία της η Διευθύντρια 
κ. Μαυρίδου  Αναστασία 
τόνισε πως φέτος όπως 
και πάντα στόχος μας εί-
ναι η συνεχής προσπά-
θεια να προσφέρουμε με 
συνέπεια και υπευθυνό-
τητα  όλο και καλύτερες 
υπηρεσίες προς τους 
πολίτες. Τέλος ευχήθηκε 
σε όλους τους παριστά-
μενους προσωπική και 
οικογενειακή ευτυχία. Το 
φλουρί της πίτας το έτυχε 
η προϊσταμένη εκπαιδευ-
τικών θεμάτων κ. Μαρία 
Σουμελίδου. Την Εκδήλω-
ση τίμησε με την παρου-
σία του ο Επίτιμος Διευ-
θυντής της Διεύθυνσης κ. 
Φλιτούρης  Ευθύμιος. 

Μετά την ολοκλήρωση 
των λατρευτικών εκδηλώ-
σεων της πανηγύρεως του 
Ιερού Ναού της Υπαπαντής 
του Χριστού Βεροίας, οι 
ιερείς και τα μέλη του Εκ-
κλησιαστικού Συμβουλίου 
αισθάνονται την υποχρέω-
ση να ευχαριστήσουν όλους 
όσους συμμετείχαν στον 
λαμπρό  εορτασμό της πα-
νηγύρεως.

Πρωτίστως στόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας 
ο οποίος τίμησε με τη χο-
ροστασία του τόν πανηγυρι-
κό εσπερινό της εορτής και 
προΐστατο του πανηγυρικού 
συλλειτούργου την μεθέορτο Κυριακή 4-2-2018 με 
τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Χαϊνούφκα από την 
εκκλησία της Πολωνίας.

Τους ευλαβεστάτους Ιερείς, ιερομονάχους, ιε-
ροδιακόνους και μοναχούς που συμμετείχαν στις 
λατρευτικές συνάξεις της πανηγύρεως.

Τους χορούς των ιεροψαλτών οι οποίοι με τίς 
υπέροχες ψαλμωδίες τους χάρισαν σε όλους μας 
στιγμές βυζαντινής μεγαλοπρέπειας και κατάνυ-
ξης. Ιδιαίτερα τον ελλογιμώτατο κ Ιωάννη Λιάκο 
καθηγητή της ΑΕΑ Βελλά και πρωτοψάλτη του 
Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης, ο οποίος έ-
ψαλλε με τη χορωδία του στον εσπερινό της πανη-
γύρεως, τον κ. Γωνιάδη Παναγιώτη πρωτοψάλτη 
και καθηγητή  πού έψαλλε με τη χορωδία του την 
κυριώνυμη  ημέρα και τον κ. Ζουμή Ραφαήλ,  ο ο-
ποίος έψαλλε τήν μεθέορτο Κυριακή μεταφέροντας 
στη λειτουργική μας σύναξη το πατριαρχικό ύφος.

Τον κ Δήμαρχο μας  Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο, 
τους κ Περιφερειακούς Συμβούλους Καρατζιούλα 
Νίκη και  Τεληγιαννίδη Θεόφιλο, τους εκπροσώ-
πους της 1ης Μεραρχίας Βέροιας τον υποδιοικητή 
ταξίαρχο κ. Κορδούλη  Παναγιώτη και τόν υπο-
λοχαγό κ Μαρμάγγελο Νικόλαο, τον διοικητή της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελλη-
νικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικό 

Διευθυντή κ. Διονύσιο Κούγκα και τον κ. Διευθυντή 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Διονύση Δια-
μαντόπουλο καθώς και όλους τους εκπροσώπους 
των σωμάτων ασφαλείας και των πολιτιστικών 
συλλόγων της πόλης μας.

Την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων κ Μάλα-
μα Έλη η οποία μερίμνησε για την τόσο όμορφη 
παρουσία των δεσποινίδων του Λυκείου με τις 
παραδοσιακές βεροιώτικες φορεσιές, οι οποίες 
παραστάθηκαν δίπλα από την εικόνα.

Τις δεσποινίδες του Λυκείου Ελληνίδων Γεγι-
τσίδου Φιλιώ, Δέσποινα Στράλη, Καλφοπούλου 
Μαρία, Ντόβα Μαρία, Κουκουτέγου Παναγιώτα 
και Κελεπούρη Μαρία οι οποίες μετέφεραν παλιές 
μνήμες της παράδοσης της πόλης μας και σήκω-
σαν το βάρος της ορθοστασίας.

Τέλος να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που 
κοπίασαν στην προετοιμασία της πανηγύρεως 
της ενορίας μας αλλά και όλους τούς ευλαβείς 
προσκυνητές που προσήλθαν για να τιμήσουν τη 
μεγάλα αυτή εορτή της Παναγίας μας και να ζητή-
σουν την ευλογία και τη χάρη της. 

Ευχόμαστε η Παναγία μας να χαρίζει σε όλους 
υγεία, μακροημέρευση και κάθε καλό.

Οι ιερείς και τα μέλη 
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 

“Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” έκοψε 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα

Σε μια ζεστή και 
φιλόξενη ατμόσφαιρα 
έκοψε την περασμένη 
Κυριακή ο Προμηθέας 
την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα για το 2018, πα-
ρουσία μελών και φί-
λων του.

Τους παρευρισκό-
μενους καλωσόρισε ο 
πρόεδρος του συλλό-
γου Διονύσης Καρολί-
δης με ευχές για μια 
καλή και δημιουργική 
χρονιά. Ο κύριος Κα-
ρολίδης αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων στην 
πλούσια πολιτιστική 
δράση του συλλόγου 
στην πόλη της Βέροι-
ας και όχι μόνο και τό-
νισε τη σημαντικότητα 
να υποστηρίζουν τα 
μέλη του συλλόγου τις 
δράσεις αυτές.

Τα χαμόγελα και 
η ευχάριστη διάθεση 
ήταν τα κύρια χαρα-
κτηριστικά της εκδή-
λωσης ενώ οι παρευ-
ρισκόμενοι χόρεψαν, 
ήπιαν και γεύτηκαν 
τα ψητά κρεατικά και 
τα εδέσματα από τον 
μπουφέ που τους πε-
ρίμενε.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό05-02-2018 μέχρι11-2-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Πέμπτη 08-02-2018

13:30-17:00 ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
ΓΩΝΙΑ23310-65931

20:30-01:00+διαν.ΛΕ-
ΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ21 (κοντάστο
ΙΚΑ)23310-74374

Πολλοί συνταξιούχοι παραπονού-
νται, ότι δεν τους έχει επιστραφεί  
σωστά η υγειονομική περίθαλψη. 

Ακόμη και Μ.Μ.Ε. υποστηρίζουν, ότι 
πολλές επιστροφές είναι λαθεμένες. Η 
Π.Ο.Π.Σ. έχει διαπιστώσει, ότι σε γενι-
κές γραμμές η επιστροφές είναι σωστές.

Επειδή σε κάποιους ενδέχεται να έχει γίνει
λάθος, ο καθένας  εύκολα μπορεί να το διαπι-
στώσει.

Οιπαράνομεςπαρακρατήσεις υπέρΥ.Π. για
τουςσυνταξιούχους τουΔημοσίου  ανατρέχουν
από1-10-2013έως30-6-20154%,21μήνες.

Από1-7-2015έως30-6-20166%,12μήνες.
Πώς θα βρούμε αν μας έχουν επιστραφεί

σωστά;
Στις 3/μηνες αποδοχές του Ιανουαρίου 2014

πουπαλαιάμαςέστελνετοΓ.Λ.Κ.ήστιςμηνιαίες
αποδοχέςμαςμπορούμεναβρούμεστο internet
τουςπαρακάτωΝόμουςκαιπροχωρούμεωςεξής:

ΠαρακρατηθένταποσάγιαΥ.Π.
Ν.4024/201175,02€
Ν.4051/201124,01€
Ν.4093/2012144,31€
ΣΥΝΟΛΟ243,34€
243,34Χ4%=5,73/επί21μήνες=204,40€
243,34Χ6%=14,60/επί12μήνες=175,20€
ΣΥΝΟΛΟ379,60€

Σύνολοεπιστροφής379,60€
Φόροςεισοδ.20%άρακαθαρό80%
Πρέπει να έχουν κατατεθεί στις 28-11-2017

379,60Χ80%=303,68€
ΕάνκάποιοςδενσυμφωνείαςέρθειστοΓρα-

φείο,έχονταςτιςκρατήσειςτωνΝόμων.
Όσοι δεν έχουν υποβάλει παλαιά αιτήσεις

προς το Γ.Λ.Κ. και στο ΕΤΕΑ.ΕΠ για διακοπή
καιεπιστροφήτωναναδρομικώνπουπαράνομα
έχουνπαρακρατηθεί υπέρΕιδικής  Εισφοράς,
μπορούννατιςυποβάλουντώρα.Αιτήσειςυπάρ-
χουνστοΓραφείοτουΣυνδέσμου.

ΟΠρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ενημέρωσημελώνγιατησωστήεπιστροφή

τηςυγειονομικήςπερίθαλψης

Εργαλεία και υπηρεσίες που έχουν 
ως στόχο την υπεύθυνη και ασφαλή 
χρήση του κινητού τηλεφώνου και 
του διαδικτύου και δίνουν λύσεις για 
όλη την οικογένεια, διαθέτει το πρό-
γραμμα bsafeonline της Vodafone, 
στο πλαίσιο του πολύπλευρου προ-
γράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της 
εταιρείας. 

Μεαφορμή τηνΠαγκόσμιαΗμέραΑσφαλούς
Πλοήγησης στοΔιαδίκτυο, η Vodafone υπενθυ-
μίζει ότι από το 2005 εφαρμόζει τοπρόγραμμα
bsafeonline.Το bsafeonline έρχεται να ενισχύσει
τηνψηφιακή εκπαίδευσησεγονείς, νέουςκαι εκ-
παιδευτικούς, μέσααπόσύγχρονα εργαλείαπου
καθοδηγούν κάθε οικογένεια στην υπεύθυνη και
ασφαλήχρήσητωνσυσκευώνκαιτουδιαδικτύου.

Ένακαλόπαράδειγμαέρχεταιαπότον«Κώδι-
καΚινητήςΚυκλοφορίας»,πουσχεδίασεκαιανέ-
πτυξεηVodafone,βασίζεταισεκινούμενασχέδια

και παρέχει απλές συμβουλές σε όλους όσους
χρησιμοποιούν έξυπνες συσκευές, πλοηγούνται
στοδιαδίκτυοκαιαξιοποιούντιςδυνατότητέςτου.

Επίσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«#BeStrong» κατά του cyberbullying ηVodafone
έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικά εργαλείαπου κα-
λύπτουν 10 ενότητες με διαφορετικές θεματικές,
όπως τα διαδικτυακά παιχνίδια (gaming) και οι
selfies,ηπροστασίατηςιδιωτικότητας,οιεφαρμο-
γέςκαιταμέσακοινωνικήςδικτύωσης.Τηνδιάχυ-
ση των εργαλείων έχει αναλάβει ο επιστημονικός
οργανισμός«Μαζίγιατηνεφηβικήυγεία».

Παράλληλα, στο πρόγραμμα bsafeonline ε-
ντάσσεταικαιηYouthSafePack,ηοποίαείναιη
πρώτη κάρτασύνδεσης κατάλληλασχεδιασμένη
γιαπαιδιά, μεπροεγκατεστημένα ταφίλτραπου
απενεργοποιούν την πρόσβαση σε ακατάλληλο
περιεχόμενο, αλλά και την κλήση και αποστολή
SMSσεαριθμούςαυξημένηςχρέωσης. Επίσης,
διαθέτει την υπηρεσία Vodafone Secure Net η
οποία παρέχει μεταξύ άλλων anti-virus &Anti-
malwareπροστασία, καθώς και δυνατότητα γονι-

κούελέγχουστησυσκευήτωνπαιδιών.
ΗVodafone στέκεται αρωγός σε όλους τους

συνδρομητέςτης,αλλάκαισεκάθεενδιαφερόμενο
πολίτηγιαταθέματαυπεύθυνηςκαιασφαλήςχρή-
σης του κινητού τηλεφώνου και του διαδικτύου,
έχοντας στελεχώσει τα καταστήματα της με την
Ομάδα Internet,που είναι διαθέσιμη καθημερινά
για να απαντήσει σε ερωτήσεις για την ασφαλή
πλοήγησηστοδιαδίκτυο.Στοίδιοπλάισιοστηρίζει
τις ημερίδες τηςΔιεύθυνσηςΔίωξηςΗλεκτρονι-
κούΕγκλήματοςσε όλη τηνΕλλάδαόσο και την
ΚινητήΜονάδα «Οδυσσέας» που δημιούργησε
‘ΤοΧαμόγελοτουΠαιδιού’γιατηνενημέρωσηκαι
εκπαίδευση, γονέων, εκπαιδευτικών καιπαιδιών
σεθέματαασφαλούςπλοήγησηςστοδιαδίκτυο.

Ακόμη,σεσυνεργασίαμεαξιόπιστουςφορείς,
όπωςοοργανισμός«Μαζίγια τηνΕφηβικήΥγεία»
καιη«ΕλληνικήΕταιρίαΜελέτηςΔιαταραχήςΕθισμού
στοΔιαδίκτυο»,ηVodafoneαναλαμβάνειπρωτοβου-
λίεςγιατηνεκπαίδευσηκαιστήριξητηςοικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
τηνιστοσελίδαvodafone.gr/bsafeonline

Σύγχρονα εργαλεία για ένα ασφαλές διαδίκτυο από τη Vodafone



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1)Δι-
αμέρισμα26τ.,μ.στον

3ο  όροφο ευήλ ιο  κα ι

ευάερο, σε πολύ καλή

κα τάσ ταση  πλησ ί ο ν

τηςπλατείαςΩρολογί-

ου. 2) Οικόπεδο 1.100

τ .μ .  σ τα  Παλατ ί τσ ια .

Από  τ ο ν  ι δ ι ο κ τ ή τ η .

Μεσίτες αποκλείονται.

Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45

τ.μ. στο κέντρο της Βέ-

ροιας(Κεντρική5-δίπλα

στο Επιμελητήριο), με

πατάρι 30 τ.μ., αυτόνομη

θέρμανση και θέσηπάρ-

κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  γωνιακό
οικόπεδο στο Μακρο-

χώρι, 700 τ.μ., με 2 κα-

τοικίες περίπου 60 τ.μ.

η κάθε μία, στη μία υ-

πάρχουν φωτοβολταϊκά,

με εισόδημα 7.000 ευ-

ρώτοχρόνο.Τηλ.:6976

555452.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
510 τ.μ., στο Διαβατό.

Τιμή συζητήσιμη χω-

ρίς μεσίτες. Τηλ.: 6980

357675.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-
ντρο, πωλείται οικόπεδο,

σεκεντρικόδρόμο,απερι-

όριστηθέα,320 τ.μ.Τηλ.:

6947263810κ.Μαρία.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  α γ ρ ό ς
με  ροδάκ ινα  κα ι  πο -

μώ ν α  σ τ η ν  ά σφ α λ -

τ ο  7 . 5 0 0  τ . μ . ,  κ ο -

ν τά  σ τ η ν . Αγ .  Μαρ ί -

να  κα ι  Αγ .  Γ εώργ ι ο .

Τη λ . :  6 9 4 5  1 2 2 5 8 3

Euromesitiki.
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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.



16 ΠΕΜΠΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ8 Βέροια, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,
επιπλωμένη. Εχει κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματιστικό,
T.V., ψυγείο, ηλ. κουζινάκι
(φούρνο-εστίες), εγκατάστα-
ση internet κ.λπ.Πληρ. τηλ.:
2331024939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,Α-
στικά,γκαρσονιέρα3ουορόφου,
δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,
ανακαινισμένη,ατομικήθέρμανση
πετρελαίου,αιρκοντίσιον,πλή-
ρωςεπιπλωμένη,ευχάριστη,φω-
τεινή.Ενοίκιο180,00ευρώ.Με-
σιτικόγραφείο«ΣΤΟΧΟΣ».Τηλ.:
2331068080,6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  πρώην

εξουσιοδοτημένο συνεργείο
OPEL,πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγοςκαιμηχανικόςαυ-
τοκινήτωνγιασυνεργείο
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:
23310 71553 & 6936
905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθός
μάγειρα κα άτομα για
την κουζινα σε γνωστή
ταβέρνα στη Βέροια.
Τηλ.: 2331070846μετά
τις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙέμπειροά-
τομογιατοκυλικείοστο
Νοσοκομείο Βέροιας.
Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπωςστοκυλικείο.

BIOMHXANIA  του
Νομού Ημαθίας ζητάει
Χημικό Μηχανικό.Απο-
στολήβιογραφικώνστο:
guru . recru i ts@gmai l .
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  οδο-
ντίατρος για συστέγαση
και κοπέλα για να ερ-
γασθεί σαν βοηθός ο-
δοντιάτρου στη Βέροια.
Τηλ.:6946145626.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ inoxcon 
sofkos αναζητεί βοη-
θό ψυκτικού για μόνιμη
εργασία και επίσης ανα-
ζητεί άτομο με γνώσεις
σε βιομηχανικό σχέδιο.
Αποστολή βιογραφικών
info@inoxcon.gr.  Τηλ
2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
για εργασίασεσυσκευα-
στήριο τροφίμωνστοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.:
2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
delivery έως 40 ετών
για μόνιμη εργασία για
το κατάστημα «Κρεπού-
λης» στη Βέροια. Τηλ.:
2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νταικοπέλεςγιαεργασία.
Τηλ.: 6984 472747, κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ με πο-
λευτήεμπειρίαστοναυτισμό
αναλαμβάνει παράλληλη
στήριξησεόλεςτιςβαθμί-
δεςεκπαίδευσηςκατ’οίκον
εκπαίδευση καθώς και
ψυχοεκπαίδευσηκαισυμ-
βουλευτικήγνέωνστοναυ-
τισμό.Τηλ.:6977980922.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-
νει τη φύάλη και πε-
ριποίηση ηλικιωμένων
σε 24ωρη βάση. Τηλ.:
6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία
μονογονικής οικογένει-
ας, ζητάει εργασία, για
φύλαξη ηλ ικ ιωμένων
κα ι  καθαρ ισμό  σπ ι -
τιών. Τηλ.εφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκα-
θαρίστρια σε σπίτι και
γραφεία. Τηλ. επικοινω-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομο,πλήρεςεξοπλισμένομε
ασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίεςστοτηλ.:6945
541642κ.Ζαφείρης.
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νίας:2331073642.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  κρ εβα τάκ ι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα, με
στρώμακαιυφασματάκιαπρο-
στατευτικά, σχεδόν αχρησιμο-
ποίητο.Τιμή ευκαιρίας 150,00
ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-
φετέριας(καφετιέραASTORIA
MONH), πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα

(επαγγελματική-βαρέως τύ-
που), τοστιέρα (επαγγελμα-
τική 2 εστιών), 2 στρογγυλά

τραπέζια,7καρέκλες(μεκου-
παστή) και 8 ψηλά σκαμπό.
Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-

ος 50 ετών ψάχνει εμφα-
νίσιμη κυρία ως 50 ετών
για γνωριμία. Τηλ.: 6972
371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυριααπό50ετώνέως70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-
μος με ανώτερη μόρφωση
ζητεί γνωριμία με κοπέλα
ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώσεις,
φτωχειά, για σοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:2331026934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμο-
σίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ24461ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Δημαρ-
χείο,γκαρσονιέρανεόδμητη50τ.μ., ισόγεια,
κατασκευή2006,σαλονοκουζίνα1 υ/δ και
μπάνιο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματακαιδιπλάτζά-
μια, ενεργειακής κλάσηςΓ , μεπολυτέλεια
και ζεστασιά,διαθέτειατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφωνακαιμεθω-
ρακισμένηπόρτα ,γιααπαιτητικόενοικιαστή
σίγουρακαι καθόλουκοινόχρηστα , ενοίκιο
180€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι διαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας 64 τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο , είναι κατασκευασμένη το
1972καιανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρ-
μανσημεδύοκλιματιστικάΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια,Τιμή:200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατάστα-
σημερικώςανακαινισμένημεκεντρικήθέρμαν-
σηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτειμεγάλη
βεράντακαιμεπολύλογικόενοίκιοστα220€.

Κωδ: 24554 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σχετικά καινούργια γκαρσονιέρασυνολικής
επιφάνειας65 τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,μεγάλησαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένη το2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιοκαι
έναA/C.Τακουφώματατηςσυνθετικάμεδι-
πλάτζάμια,μεσίτεςκαιπόρταθωρακισμένη,
ΔιαθέτειεπίσηςκαιπάρκινγκσεΠυλωτή,χω-
ρίςκαθόλουκοινόχρηστακαιμίσθωμα220€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 24335 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Μονοκα-

τοικία112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή
1985,3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
,άψογασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώ-
ρωνδεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,επιπλω-
μένηκομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22738 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοκα-
τάστημαηαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας37
τ.μ. ισόγεια.Είναικατασκευασμένη το2002
και

διαθέτεικουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:80€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας15 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεδικότουwc.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1976καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ουσυρόμενα,-Τιμή:100€.

Κωδ: 22838 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο,
καιWC.Είναι κατασκευασμένο το1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:
150€.

Κωδ: 22812 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναι
κατασκευασμένοτο1971καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια-Τιμή:110€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευασμένο
το1976καιδιαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθω-
μα του290€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:105037-ΚέντροστηνΕδέσσηςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάστημασυνολικήςεπιφάνει-
ας70τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροστο ισόγειο ,πατάριμεγάλοκαιWC.
Ενοίκιομόνο400€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεται κλειστό

Πάρκινγκ 15τ.μ. μεπολύ καλήπρόσβαση
μόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867 ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη ,μεσυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευ-

ής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώσεων,
πολυτέλεια και ζεστασιά.Έχειπολύωραίο
σαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου ,μίααποθήκηκαιμεδύο
υπερπολυτελή μπάνια.Διαθέτει και θέση
στάθμευσηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12813-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταισπά-
νιοδιαμέρισμαφανταστικόρετιρέσυνολικής
επιφάνειας200τ.μ.ευρισκόμενοστον4οό-
ροφο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Τζάκι,Διπλάτζάμια
-Τιμή:180.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας172 τ.μ.
στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι1WC.
Διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοη
ευπρέπειατωνχώρωνδεδομένηκαιμεεντυ-
πωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειας
πουδιαχέεταιστοχώρο,μεκαινούργιασυν-
θετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμικαικλειστό
πάρκινγ.Εντυπωσιακοίχώροιυποδοχήςκαι
προτείνεταισεαπαιτητικούςαγοραστές.Τιμή
260.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12 χιλ. από τηΒέροιασεστυλΜεζονέτας
με170 τ.μ., κατοικήσιμοςχώροκαιμε λοι-
πούςβοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.
ανοδομή , διατίθεταιπροςπώληση.Πρό-
κειται γιαμίαμοναδικήπερίπτωσηκατοικί-
αςμε εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,με
ύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεται
στονχώρο,διαθέτειπαραδοσιακάξύλινακου-
φώματαμεδιπλά τζάμια, κτίστηκεμεπολύ
μεράκικαιμευλικάανώτερηςποιότητας,οι
χώροιτηςλειτουργικοίκαιμεατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι, 3υ/δκαιδύο
υπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνοσε
πολύαπαιτητικούςαγοραστές , ευρισκόμενη
σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680
τ.μ.διαθέτοντας ένανπολύωραίοκήπομε

δένδρα ,γκαζόνκαιλαχανόκηπο ,Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή200.000€.Στην
παραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιολόκλη-
ροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις 5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλή
τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.13376ΠΕΡΙΦ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Πω-
λείταιτο50%ενόςμεγάληςπροβολήςκαταστή-
ματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400τ.μ.,ισόγειο
καιάλλα400τ.μ.υπόγειο ,μεμεγάλοαύλιο
χώρο,μεράμπαεκφόρτωσηςστουπόγειο,τι-
μήμεγάληςευκαιρίαςμόνο250.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13147ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στοκάτωμέ-

ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιχωραφοοι-
κόπεδο ,εξαιρετικό ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
4.875 τ.μ.,πάνωστηνάσφαλτο ,μεφάτσα
61μ. ,άμεσαοικοδομήσιμο ,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή220.000€,

Κωδ:13265-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας6000τ.μ.Τιμή:
65.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

κρόκαι καλόοικόπεδο257 τ.μ., βλέπεισε
δρόμοπλάτους10μσε καλόσημείο , τιμή
πώλησης26.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.Τιμή:
20.000€.

Κωδ.12918ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείταιμο-
ναδικόοικόπεδο941 τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμε
ανεπανάληπτηθέα,βλέπειπάνωσεπλατεία
καιόλοντονκάμποτηςΒέροιας,ηαντικειμε-
νικήτουαξίαείναι194.000€ηδετιμήπώλη-
σηςαπό188.000€,τώρα94.000€.

Κωδ.12919ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,ευκαιρίασπά-
νια,πωλείταιοικόπεδο1.145τ.μ.,κάτωαπό
τηναντικειμενικήηοποία είναι236.000€η
δε τιμήπώλησης τουαπό200.000€ τώρα
114.000€.

Κωδ:12917 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικής επιφάνειας1336 τ.μ. εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ.12921ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείται οι-
κόπεδοεντόςσχεδίου2.032 τ.μ.,  γωνιακό
άρτιοοικοδομίσημομεαντικειμενικήτιμήστις
418.000€σετιμήπολύπιοκάτωαπόαυτήν,
από300.000€τώρα203.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΠάρκινγκ ισόγειοκλειστόμεευκολότατη
πρόσβαση  ,συνολικής επιφάνειας17 τ.μ.
Τιμή:6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΕΞΥΠΝΟΥΣ
Κωδ:12817 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας89τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο,χρήζειανακαίνισης.Είναικατασκευ-
ασμένο το1985καιδιαθέτει θέρμανσηΚε-
ντρικήμεΠετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεδιπλά τζάμια και Τιμήστις :
57.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατεία σ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
17.000τ.μ., ενιαίοκαιπάνωσεάσφαλτομε
δένδρα6ετώνκαισεπλήρηπαραγωγή,τώ-
ραμόνο41.000€.
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Η κατασκευαστική εταιρίαΜατσάλας Χρή-
στος,μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗ-
ΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχανικόκαιένανπωλητή
για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση
ΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογραφικά
στα γραφεία της εταιρίας και στο e-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση παιδικών ενδυ-
μάτων «OLE-OLA»,Αριστοτέλους 21, στον
πεζόδρομο της Βέροιας. Πληροφορίες 6945
541642κ.Ζαφείρης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ηλεκτρολόγος-Ψυκτικός μεπροϋπηρεσίασε
μηχανολογικά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
ζητείεργασίαανάλογη.Τηλ.:6948570020.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ
ΖΗΤA ΠΤΥΧΙΟΥ-
ΧΟΥΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.-
O.A.E.Δ.ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΛΟΓΟΥΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ–ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.ΠΡΟΫΠΗΡΕ-
ΣΙΑΔΕΝΘΕΩΡΕΙΤΕΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
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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€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ60000€

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.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚΕπιπλωμενολουξΑ/C270€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ02
16€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το
στρέμμα
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.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σ καπ τ ι κ ό  β ε ν ζ ί ν η ς
ΜΒ6500. Ισχύς 6,5 Ηρ,
Πλάτοςεργασίας50cm,βάθοςεργασίας17,5-35cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν, μαχαίρια 6+6, κωδ.
009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872

ΕΤΑΙΡΙΑμεσταθερήανάπτυξηπουεδρεύειστηνΒέροια
με αντικείμενο τις κατασκευές μηχανημάτων και τονπρο-
γραμματισμόσυστημάτωναυτοματισμού, αναζητεί νέο έως
30 ετών, με καλή γνώσηαγγλικών,Η/Υ και δίπλωμαοδή-
γησης.Απαραίτητα χαρακτηριστικά, ανήσυχοπνεύμα, αντί-
ληψηκαιέφεσηστιςκατασκευέςκαιτηντεχνολογία.Σχετικά
πτυχίαδενείναιαπαραίτητααλλάθαπροσμετρηθούνθετικά.

Αποστολήβιογραφικώνστοemail:efi.kantsadou@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλ.6932133510.Υπόψιν ΚαΚα-
ντσάδου.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

Πανέμορφα γκριφονάκια 6 μηνών που γεννήθηκαν
καιμεγάλωσανσεορεινόχωριότηςπεριοχήςαναζητούν
σπίτι καθώςοισυνθήκεςδιαβίωσης τους είναιπολύδύ-
σκολες- ειδικά τον χειμώνα, όταν ηπρόσβαση για τους
φιλόζωουςπουταφροντίζουνδυσχεραίνειακόμηπερισ-
σότερο.

Θα δωθούν με πλήρως ενημερωμένο βιβλιάριο εμ-
βολίων και ήδη έχει προγραμματιστεί η στείρωση των
θηλυκών.

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣμεδίπλωμαΕκατηγορίας
•ΠΡΑΚΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΛΑΡΚ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί
Υποβολή βιογραφικώνσημειωμάτωνστο ergasiamrk@

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθοκήκες,4συρταριέρεςμε
ρόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Κάτι ξέρανε και την κάνανε 
Τσικνοπέμπτη. Γιατί αν ήταν Παρα-
σκευή, θα λογιζόταν επίσημο τριή-
μερο αργίας...

P Έως και εθνικό. Ως εκ της 
δημοφιλίας του σπορ μπάρμπε-
κιου.

P Που δεν αποτολμήσαμε 
ακόμη να το προτείνουμε για ολυ-
μπιακό άθλημα.

P Να σαρώσουμε όλα τα 
μετάλλια...

P Και όλο και πιο κοντά μας 
η περίοδος που θα καούν τα κάρ-
βουνα...

P Μόνο αυτά...

P Ελλείψει κάτι νοστιμότερου, 
αλλά και ακριβότερου.

P Εμείς εδώ τα μαγειρευτά 
μας τα τρώμε στον ατμό. Τα νό-
στιμα στη σχάρα.

P Η Τσικνοπέμπτη είναι σαν 
τις άλλες παγκόσμιες ημέρες. Για 
εμάς εδώ κάθε μέρα είναι Τσικνο-
πέμπτη.

P Κατά τα λοιπά. Έσκασε 
ξαφνικά το σκάνδαλο Novartis 
και δεν προλαβαίνουμε φέτος να 
ντυθούμε πάμπερς.

P Εκτός κι αν βρούμε στο υ-

πόγειο τις στολές του βρώμικου 89.

P Την τελευταία φορά, η 
αγάπη μού είχε πει ότι τα είχε 
βάλει βαθιά στο χρονοντούλαπο 
της ιστορίας.

P Κάτι τέτοια ξαφνικά κάνει 
ο Αλέξης και οι σύντροφοι κατου-
ριούνται στα βρακιά τους.

P Να γιατί τα είδε βρεγμένα 
τα νέα πάμπερς ο Βενιζέλος.

P Και γελάει πια και κάθε αρι-
στερός πικραμένος.

P Αν υπάρχει τέτοιο είδος 
στις μέρες μας.

P Δώσε σκάνδαλα, 
τσόντα και τζόγο στον λαό, 
να σε προσκυνάει!

P Εύκολα παρατη-
ρεί κανείς όμως ότι όσο 
περισσότερο πατριωτισμό 
πουλάει ένας πολιτικός, 
σε τόσα περισσότερα με-
γάλα σκάνδαλα 
φαίνεται μπλεγμέ-
νος.

P Οι μισοί λένε 
να τιμωρηθούν οι έ-
νοχοι, κι οι άλλοι μι-
σοί να τιμωρηθούν 
οι μάρτυρες.

P Κι εσύ θέ-
λεις να βρεις συ-
ν ε ν ν ό η σ η  κ α ι 
ομόνοια ενόψει 
εθνικών και οικο-
νομικών θεμάτων. 
Ντύθηκες νωρίς.

P Και:
Κάπο ια  μέρα , 

πριν το τέλος του 
κόσμου, ο Θεός α-
ποφάσισε να δώσει 
μία τελευταία ευ-
καιρία στους λαούς 
του κόσμου για να 
μετανοήσουν. Επέ-

λεξε λοιπόν με κλήρωση τρεις αρ-
χηγούς κρατών, για να μιλήσει μαζί 
τους. Tον Τραμπ, τον Πούτιν και 
τον Αλέξη. Πάει ο Τραμπ μπροστά 
στον θρόνο του Ύψιστου και του 
λέει: 

-Oh my God, πες μου, πότε η 
Αμερική θα γίνει η ισχυρότερη χώ-
ρα και δεν θα συναντά πουθενά 
αντίσταση;

-Σε 100 χρόνια! 
απαντά ο Θεός.

-Α! Μέχρι τότε 
θα έχω πεθάνει! α-
παντά δυσαρεστη-
μένος ο Τραμπ.

Πάει μετά ο Πού-
τιν και τον ρωτάει: 

-Κύριε, πότε η 
Ρωσία θα γίνει η 
ισχυρότερη χώρα 
του κόσμου;

-Σε 200 χρόνια, 
απαντά ο Θεός.

-Α! Μέχρι τότε 
θα έχω πεθάνει! α-
παντά κι ο Πούτιν.

Πάει τέλος ο Α-
λέξης, γονατίζει και 

ρωτάει τον Θεό: 
-Θεέ μου, να σε ρωτήσω κάτι 

και εγώ. Πότε θα βγούμε από μνη-
μόνια και εποπτείες;

Κι απαντά ο Θεός:
-Α! Μέχρι τότε θα έχω πεθάνει!

K.Π.
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