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σχολικών γευμάτων 
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Σχολεία της Βέροιας

Φωτιά στο 
εργοστάσιο 
Βαρβαρέσου
 ξημερώματα 
των Φώτων

Καλή φώτιση 
και του χρόνου!

Από σήμερα και για λίγες ημέρες…
Προβλήματα υδροδότησης 

σε Ασώματα, 
Αγ. Βαρβάρα και Μετόχι 

του Δήμου Βέροιας
- «Χωρίς ευθύνη της ΔΕΥΑΒ 
η ολιγοήμερη ταλαιπωρία»

Ο Σύλλογος Ζωόφιλων 
Ημαθίας Ζω.Η. απαντάει
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20 χρόνια μετά,
ίδιες προτάσεις

  Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η διαβούλευση 
που ολοκλήρωσε ο ΕΛΓΑ σχετικά με την αλλαγή του 
θεσμικού του πλαισίου. Με την Ημαθία να πρωτοπορεί 
σε προτάσεις (αλλά και σε ζημιές στην παραγωγή), εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή των πρώτων 
αιρετών Νομαρχιακών Συμβουλίων, στα μέσα της 
δεκαετίας του ‘90. Που όλες συνέτειναν στην πλήρη 
κάλυψη των ζημιών στην παραγωγή, από όλα τα 
αίτια και σε όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και 
με σημαντική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών αν 
χρειαζόταν.
  Τις συγκεκριμένες προτάσεις διαβάσαμε (μεταξύ 
άλλων) στο πρόσφατο κείμενο της Ομοσπονδίας 
Δενδροκαλλιεργητών Κεντρικής - Δυτικής Μακεδονίας 
(σελ. ), που κατατέθηκε στον ΕΛΓΑ στο πλαίσιο 
της διαβούλευσης που ξεκίνησε στα τέλη του 
προηγούμενου έτους ο οργανισμός.
  Παρότι δηλαδή πέρασαν 20 και πλέον χρόνια, 
οι προτάσεις (και ομόφωνες τότε αποφάσεις 
Νομαρχιακών, Δημοτικών Συμβουλίων και Αγροτικών 
φορέων) παρέμειναν γράμμα κενό. Με τους αγρότες 
να παραμένουν έρμαια των καιρικών συνθηκών και 
της άπειρης γραφειοκρατίας, που τους έφερνε να 
αποζημιώνονται μετά από ένα και δύο χρόνια.
    Στην πορεία των ετών φυσικά προέκυψε και η 
κρίση, η οποία γέννησε σειρά νέων προβλημάτων, 
όπως των εκτός έδρας μετακινήσεων των εκτιμητών, 
θέμα που δεν έχει λυθεί ακόμη, προκαλώντας 
νέες καθυστερήσεις και ζητήματα πιστότητας των 
εκτιμήσεων.
   Το θέμα του ΕΛΓΑ σε μια αγροτική χώρα όπως η 
Ελλάδα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τη βαρύτητα 
που πρέπει, αλλιώς θα το βλέπουμε πάντα μπροστά 
μας. Σωστή οργάνωση, στη βάση των προτάσεων 
που ζητήθηκαν, και αποτελεσματική λειτουργία είναι 
τα μεγάλα προαπαιτούμενα. Για να είναι πράγματι 
ασφαλιστικός φορέας ο οργανισμός. Ιδού η Ρόδος...
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Οιπαλαιοίβουτηχτάδες
γιατονσταυρό

Μεγάλο αφιέρωμα για ταΘεοφάνεια στηΒέροια από τα
χρόνιατηςτουρκοκρατίαςκαιμέχρισήμεραέκανεηεφημερίδα
«Βέροια»στηΔευτεριάτικηέκδοσήτης.Αναδημοσιεύουμε:

«Με την ευκαιρία συγκέντρωσε κάποια ονόματα βεροιωτών 
βουτηχτών για τον σταυρό, εκ των οποίων κάποιοι δεν είναι εν 
τη ζωή, αλλά όλοι έγραψαν την δική τους ιστορία. Όλοι τους 
φτωχόπαιδα και κυρίως χαμάληδες στο επάγγελμα. Οι περισ-
σότεροι φίλοι μεταξύ τους. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην 
δεκαετία του ΄60 έως τις αρχές 10ετιας του ΄90. Πρόκειται τους 
αποθανόντες Νίκο Σιώσιο (σακαφλιάς), Νίκο Κωνσταντινίδη 
(ξανθός), Κώστας (μάγειρας) και Παύλος Βεροιώτης (Παυλά-
ρας), ενώ αρχηγός της μεγάλης παρέας ήταν ο, επίσης αποθα-
νόντας, Θωμάς Ταντής. Επίσης και οι εν ζωή Κώστας Αντωνίου 
(Γκούμας), Χρήστος Αντωνίου (λέλεκας) και Δημήτρης Σιώσιος 
(γιος του Σακαφλιά)».

Τρισδιάστατες διαβάσεις πεζών 
Οι πρώτες τρισδιάστατες

(3D) διαβάσεις πεζών κατα-
σκευάστηκανπριν λίγες μέρες
στηΝάουσα,έξωαπότολύκειο
της πόλης. Πρόκειται σίγουρα
γιαμιαενδιαφέρουσαπρακτική,
που εφαρμόζεται ήδησεαρκε-
τέςχώρες(Ισλανδία,Κίνα,Ινδία
κ.α.).Αποβλέπει στο να νομί-
ζουνοιοδηγοίπωςυπάρχεικά-
τιπερίεργοστον δρόμο και να
κόβουν ταχύτητα (αρκεί ναμην
το κάνουναπότομα και έχουμε
άλλαπροβλήματα).

Πάντως στη Βέροια δεν υ-
πάρχει τέτοια ανάγκη.Οι οδη-
γοί σταματούν έτσι κι αλλιώς
στιςδιαβάσεις!

Καθάρισαν
κυνηγότοπους
οικυνηγοί

Σε καθαρισμό κυνηγότοπων από ά-
δειους κάλυκες και κάθε λογήςσκουπί-
δια,πουδυστυχώςαφήνουνπίσω τους
κυνηγοί,προχώρησεηδιοίκησητουΚυ-
νηγετικούΣυλλόγουΒέροιας. Συγκεκρι-
μένα καθαρίστηκαν τα πολυσύχναστα
καρτέρια τηςΜαρούσιας και τουΑγελα-
δόσταυλου, με τη συνδρομή του κυνη-
γού-μέλους τουσυλλόγουΧαράλαμπου
Γεωργιάδη.

Μπράβοσεόλους!

Χοροί και κάλαντα του Πόντου
στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Τα πρωτοχρονιάτικα πο-
ντιακά κάλαντα καθώς και
χορούς τουΠόντου είχε την
ευκαιρία να θυμηθεί ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαίος κατά την επί-
σκεψη της ΕυξείνουΛέσχης
Νάουσας στο Πατριαρχείο,
στη διάρκεια του τετραήμε-
ρου ταξιδιού του συλλόγου
στηνΠόλη,4-7Ιανουαρίου.
Οι εκδρομείς επισκέφτηκαν
τοΠατριαρχείοφορώντας τις
παραδοσιακές φορεσιές του
Πόντου, και με τη συνοδεία
της ποντιακής λύρας έψαλ-
λαν τα κάλαντα στονΠατρι-
άρχη. Στο τέλος της επίσκε-
ψήςτουςμάλισταπαρουσίασανέναμικρόδείγμαποντιακώνχορών.

ΤαμέλητηςΛέσχηςπαρακολούθησανεπίσηςμεσυγκίνησητηντελετήαγιασμούτωνυδάτωνστονΚεράτιοΚόλπο
απότονΟικουμενικόΠατριάρχη,ακούγονταςτονΕθνικόΎμνοαπότουςάντρεςπουβούτηξανσταπαγωμένανερά.

Γκόλφωσεευρηματικόκαιέξυπνοproject

Ηπαράσταση«Γκόλφωproject», βασισμένηστοθεατρικό έργο τουΣπύρουΠερεσιάδη (Γκόλφω)πουπαρουσίασε
η ομάδα«Ονειροπόλοι» του τμήματος θεατρικής υποδομής τουΔΗΠΕΘΕΒέροιας, ήτανπραγματικά ένα ενδιαφέρον
πρότζεκτ.Σύγχρονο,έξυπνο,ευρηματικό,μερυθμό,παλμό,δυνατάσυναισθήματα,χιούμορ,μουσικές-έκπληξηκαιπολύ
δουλειά.

Εξαιρετικόστοιχείο,ηδιανομήτων2βασικώνρόλων,της«ΓκόλφωςκαιτουΤάσου»,σε5πρόσωπακαισετρία,της
μάνας,σεαρμονίαμετηνεξέλιξητηςπαράστασης.

ΟΠέτροςΜαλιάραςπουσκηνοθέτησετηνπαράστασηγιατουςμαθητέςτωντμημάτωντου,δενέκρυψετηνσυγκίνησή
του,στηνυπόκλισηκαιστοθερμόχειροκρότημακαιευχαρίστησεταπαιδιάκαιόλουςτουςσυντελεστέςγιατοαποτέλε-
σμα,τοοποίογέμισε,τριςκαιασφυκτικά,τηναίθουσατηςΣτέγης.Ένααποτέλεσμα,πουδικαιώνειόπωςκαισεάλλες
παραστάσεις,τηνκαθαρήεπιλογήτουΔΗΠΕΘΕναστηρίξειτοκομμάτιτηςθεατρικήςυποδομήςκαινατοαπογειώσει,υ-
πηρετώνταςμεσυνέπειατονεξαρχήςσκοπόκαιστόχολειτουργίαςτωνΔημοτικώνΠεριφερειακώνΘεάτρων.
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Από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 
Συνελήφθη 42χρονος για διακίνηση 

και κατοχή κάνναβης
-Στο σπίτι του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης εντοπίσθηκε κάνναβη 

εμποτισμένη σε υγρό για την παρασκευή χασισέλαιου
Συνελήφθη στις 5-1-2018 το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Α-

σφάλειας Αλεξάνδρειας, 42χρονος ημεδαπός, για διακίνηση και κατοχή κάνναβης. 
Ειδικότερα, σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας Πρόλη-

ψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, εντοπίσθηκε ο 42χρονος σε 
περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

• ένα γυάλινο δοχείο με ποσότητα κάνναβης εμποτισμένη σε υγρό, που χρησιμοποιούσε για την παρασκευή 
χασισέλαιου, βάρους 3 κιλών και 493 γραμμαρίων και 

• δύο συσκευασίες με ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 405 γραμμαρίων.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί 

στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Κηδεύτηκε την Κυριακή η Ελευθερία 
Βοργιαζίδου, μητέρα του Δημάρχου Βέροιας

Την μητέρα του έχασε το πρωί του Σαββάτου 6 Ιανουαρί-
ου, ανήμερα των Φώτων,  ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βορ-
γιαζίδης ο οποίος μόλις ειδοποιήθηκε για το θλιβερό γεγονός 
αποχώρησε αμέσως από την επίσημη δοξολογία των Θεο-
φανείων στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου.  Η Ελευθερία  
Βοργιαζίδου, χήρα του γνωστού γιατρού, χειρουργού  Χαρά-
λαμπου Βοργιαζίδη «έφυγε» σε ηλικία 82 ετών και η κηδεία 
της έγινε την Κυριακή 7 Ιανουαρίου  στις 11.30 το πρωί, από 
τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων της Βέροιας παρουσία πολλών 
συμπολιτών, φίλων της οικογένειας, συγγενών, συνεργατών 
του Δημάρχου και κόσμου ενώ η ταφή της έγινε στο κοιμητή-
ριο του Διαβατού. Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στα παιδιά της και τους 

οικείους ειλικρινή συλλυπητήρια.  

Φωτιά στο εργοστάσιο Βαρβαρέσου 
ξημερώματα των Φώτων

Μπάλες με νήμα-
τα και το τμήμα της 
πρέσας κατέκαψε 
φωτιά που ξέσπασε 
στις 3 τα ξημερώμα-
τα των Φώτων από 
άγνωστα αίτια στο 
εργοστάσιο Βαρβα-
ρέσος. Η φωτιά δεν 
επεκτάθηκε χάρις 
στην έγκαιρη επέμ-
βαση της πυροσβε-
στικής Νάουσας, με 
τη συνδρομή ενός 
οχήματος από τη Βέ-
ροια.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα 
σχολικών γευμάτων 

σε 15 Δημοτικά Σχολεία της Βέροιας
Με ενθουσιασμό έγινε δεκτό από τους μαθητές το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» των υπουργείων Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

που ξεκίνησε χθες στην Ημαθία με τη συμμετοχή 15 Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Βέροιας, και με προοπτική τη γενίκευση του μέτρου. 
Η ποιότητα των γευμάτων λαμβάνει υπόψη τις διατροφικές ανάγκες της παιδικής ηλικίας, ενώ η καθαριότητα και η υγιεινή στη συσκευασία, σε 

συνδυασμό με την ενεργό υποστήριξη των εκπαιδευτικών, εγγυώνται την επιτυχία του μέτρου που έχει έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περι-
εχόμενο. Ενισχύει από τη μια έναν μεγάλο αριθμό οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ενώ παράλληλα, στις περιπτώσεις 
που η σίτιση γίνεται στο σχολείο, ενδυναμώνονται οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και καλλιεργούνται οι αναγκαίες δεξιότητες σχετικά με τη διαδι-
κασία του γεύματος.

«Οι διάφορες επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά την ανακοίνωση του προγράμματος μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν με καλή 
διάθεση και κοινή προσπάθεια, γιατί τα οφέλη για τους μαθητές και τις οικογένειές τους είναι πρόδηλα» αναφέρει σε δήλωσή του ο διευθυντής 
Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Διονύσης Διαμαντόπουλος.

Από σήμερα και για λίγες ημέρες…
Προβλήματα υδροδότησης σε Ασώματα, 

Αγ. Βαρβάρα και Μετόχι του Δήμου Βέροιας
- «Χωρίς ευθύνη της ΔΕΥΑΒ η ολιγοήμερη ταλαιπωρία»

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: 
Από σήμερα Τρίτη 09 Ιανουαρίου, το πρωί, έως την ολοκλήρωση των εργασιών τις επόμενες ημέρες, θα δημιουργηθούν 

προβλήματα υδροδότησης του πόσιμου νερού, στις Τοπικές Κοινότητες Ασώματα, Αγ. Βαρβάρα και Μετόχι του Δήμου Βέροι-
ας, λόγω εργασιών αποκατάστασης σε εκτεταμένη βλάβη στον κεντρικό αγωγό του «Συνδέσμου Ύδρευσης Αλεξάνδρειας»,α-
πό τον οποίο υδρεύονται με πόσιμο νερό οι  παραπάνω Τοπικές Κοινότητες. 

Οι κάτοικοι καλούνται να φροντίσουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ώστε να δημιουργηθούν λιγότερα προβλήματα λειψυ-
δρίας για το χρονικό διάστημα της βλάβης. 

Η ΔΕΥΑΒ ενημερώνει τους συνδημότες  ότι για την ολιγοήμερη αναστάτωση που θα υποστούν, δεν ευθύνεται η ίδια, διότι 
ο κύριος αγωγός από τον οποίο υδρεύονται αυτές οι Τοπικές Κοινότητες είναι τουΣυνδέσμου Ύδρευσης Αλεξάνδρειας και όχι 
της ΔΕΥΑΒ.   

4.100 άτομα διανυκτέρευσαν στην Ημαθία, 
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα

-Πολύ καλές οι προβλέψεις για Αποκριά και Πάσχα
Με μέση πληρότητα 65% για όλο το δεκαπενθήμερο των εορτών, που ωστόσο αυξανόταν θεαματικά τα τριήμερα των Χριστουγέννων (95%), 

Πρωτοχρονιάς (90%) και Φώτων (80%) κινήθηκαν τα ξενοδοχεία της Ημαθίας, από τις 22 Δεκεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου. Τα ποσοστά αυτά 
θα ήταν θεαματικά αυξημένα αν δεν υπήρχαν στο μεταξύ ακυρώσεις δωματίων που έφτασαν στο 15%, λόγω φυσικά της έλλειψης χιονιού στα 
χιονοδρομικά μας κέντρα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, η μέση διαμονή ήταν 2,6 μέρες για τα Χριστούγεννα, 3 μέρες για την 
Πρωτοχρονιά και 2 μέρες για τα Φώτα. Συνολικά 4.100 άτομα διανυκτέρευσαν στην Ημαθία ((1.470 τα Χριστούγεννα, 1.394 την Πρωτοχρονιά 
και 1.240 τα Φώτα), ενώ δεν υπάρχει καταγραφή για τους ημερήσιους επισκέπτες.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας Δημήτρης Μάντσιος θεωρεί τα νούμερα με τα οποία κινήθηκε η τουριστική αγορά της Ημαθίας 
«καλούς οιωνούς» για τη νέα χρονιά. Εκτιμά επίσης ότι το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά η περίοδος της Αποκριάς (μέσα Φεβρουαρίου) και ως 
εκ τούτου και το Πάσχα (8 Απριλίου), προβλέπεται πάρα πολύ καλή κίνηση και για εκείνη την περίοδο, δεδομένου φυσικά ότι δεν θα έχει ανοίξει 
ακόμη η περίοδος για τον θαλάσσιο τουρισμό. Οι εκτιμήσεις του προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων βασίζονται επίσης στις προκρατήσεις που 
ήδη υπάρχουν για τις συγκεκριμένες περιόδους.

Ο κ. Μάντσιος θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντικό το ότι στους 4.100 επισκέπτες της Ημαθίας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία από Ελλάδα, πο-
λύ σημαντικό ποσοστό αφορά νησιώτες (Σαντορίνη, Ρόδο, Νάξο κ.α.), χώρος που πρέπει να είναι ο στόχος του τουρισμού της Ημαθίας, αφού 
πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται σε αδράνεια την περίοδο του χειμώνα και αναζητούν ελκυστικούς χειμερινούς προορισμούς για εκδρο-
μές 5-6 ημερών.
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ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ  
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
Σενάριο: ΜΟΥΝΡΟ ΛΙΦ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      4/1/18 - 10/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Η μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων ε-
τών επιστρέφει σε μια μεγάλη περιοδεία από 
τις θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη.  Με την 
υπογραφή των Θανάση Παπαθανασίου και 
Μιχάλη Ρέππα που διασκεύασαν το διάσημο 
έργο των Νεοζηλανδών StephenSinclair και 
AnthonyMcCarten «LadiesNight», η απολαυ-
στική κωμωδία «Άντρες Έτοιμοι για Όλα», 
προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικό-
τητα, επανέρχεται για πολλές παραστάσεις 
σε όλη την Ελλάδα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν για άλλη μια 
φορά οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχά-
λης Ρέππας, ενώ σπουδαίοι κωμικοί ηθοποι-
οί υποδύονται τους Άντρες που σκέφτονται 
την πιο απίθανη λύση για να εξασφαλίσουν 
χρήματα και να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. 

Το έργο
Σε μια επαρχιακή πόλη μια αντροπαρέα, 

που δοκιμάζεται από πολλά και πολλαπλά 
οικονομικά προβλήματα, αποφασίζει να τα 
λύσει με ένα πρωτότυπο τρόπο. Η απελ-
πισία οδηγεί ένα καφετζή, ένα ταξιτζή, ένα 
δημοτικό υπάλληλο, ένα φούρναρη και ένα 
σπουδαστή να γίνουν στρήπερ! Η παράδοξη 
επιλογή τους να βγάλουν χρήματα χορεύο-
ντας γυμνοί, αναστατώνει την ζωή τους, τη 
μικρή πόλη όπου ζουν και τις γυναίκες τους… 

Πρωταγωνιστούν:
Αντώνης Καφετζόπουλος, Κώστας Ευριπιώ-

της, Βασίλης Κούκουρας, Χρήστος Γιάνναρης, 
Χρήστος Ζαχαριάδης

και οι γυναίκες: Σοφία Βογιατζάκη, Βάνα Ρα-
μπότα,  Γαλήνη Τσεβά, Βίκυ Κάβουρα  συμμετέ-
χει και η Δήμητρα Παπαδήμα.

Ταυτότητα Παράστασης 
Σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς :  S t e p h e n S i n c l a i r  κ α ι 

AnthonyMcCarten

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανα-
σίου και Μιχάλης Ρέππας

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Μαρία Καραπούλιου
Χορογραφίες:  Άννα Αθανασιάδη 
Artwork: Κάρολος Πορφύρης
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ :
6.30 ΜΜ & 9.30 ΜΜ
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ  
Πληροφορίες στο Τηλ: 2331022373 και στο 

www.cinestar.gr

Σήμερα Τρίτη 
«Άντρες Έτοιμοι για Όλα» 

στο ΣΤΑΡ της Βέροιας  

Λαμπρά Θεοφάνεια 
στο Ξηρολίβαδο

Η ηλιόλουστη ημέρα που 
ανέδειξε τις αξεπέραστες ο-
μορφιές του χειμωνιάτικου 
Βερμίου, έδωσε το κίνητρο 
σε πάρα πολλούς Ξηρολι-
βαδιώτες και φίλους του χω-
ριού να κινηθούν άνετα και 
με ασφάλεια προκειμένου 
να γιορτάσουν τα Θεοφάνια 
2018 στο Ξηρολίβαδο  το 
Σάββατο 6 Ιανουαρίου. 

Ο ιερέας του χωριού π.
Γιάννης Κιουλές τέλεσε τον 
Μέγα Αγιασμό στην εκκλη-
σία του Προφήτη Ηλία με 
την κατανυκτική συμμετοχή 
των επισκεπτών, οι οποίοι 
στη συνέχεια μετακινήθηκαν 
στην παγωμένη Μπάρα, την 
λίμνη του χωριού, για την 
τελετή της Κατάδυσης του 
Τιμίου Σταυρού. 

Τηρώντας παράδοση 
πολλών ετών, ο Ξηρολιβα-
διώτης Στέφανος Πολιτίκος 
έβγαλε τον Σταυρό από την 
λίμνη, αψηφώντας τα παγω-
μένα νερά. 

Μετά την λήξη της τελε-
τής ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολιβάδου δεξιώθηκε ό-
λο τον κόσμο στην αίθουσα 
του Πνευματικού Κέντρου 
του χωριού, όπου δίπλα 
στο τζάκι που σκορπούσε 
την θαλπωρή του ανταλλά-
χθηκαν ευχές και προσφέρ-
θηκαν παραδοσιακές πίτες, 
γλυκίσματα και άφθονο κρα-
σί κάτω από τους ήχους πα-
ραδοσιακών σκοπών. 

Ο Πρόεδρος του ΠΟΞ 
Βασίλης Χασιώτης υποδέ-
χτηκε τους επισκέπτες με τις 
παραδοσιακές ευχές των η-
μερών και ενημέρωσε για τις 
επόμενες δραστηριότητες του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου.

Κατά την διάρκεια της εορτής οι Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι του χωριού είχαν την ευχέρεια 
να προμηθευτούν το συλλεκτικό ημερολόγιο του ΠΟΞ για το 1918 με θέμα τις Παραδόσεις, τους 
Θρύλους και τους Μύθους των Αρμάνων Ελλήνων.

Η γιορτή της ημέρας μεταφέρθηκε στην ηλιόλουστη αυλή του Πολιτιστικού Κέντρου του χω-
ριού, όπου πρωτοστατούντος του χοροδιδασκάλου Γιάννη Τσιαμήτρου, η εορτή των Θεοφανείων 
ολοκληρώθηκε με ένα γνήσιο ξηρολιβαδιώτικο γλέντι.
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Καλή φώτιση και του χρόνου!
Σε όλη την Ημαθία γιορτάστηκαν το περασμένο Σάββατο τα  Άγια Θεοφάνεια, με καλό καιρό, που  βοήθησε στην προσέλευση του κόσμου σε κάθε γωνιά του Νομού.
Στη Βέροια, στη  γέφυρα του Τριποτάμου (πίσω από τη ΔΕΗ), έγινε η τελετή του αγιασμού των υδάτων με την κατάδυση του Σταυρού και αρκετούς τολμηρούς βουτηχτές που αναμετρήθηκαν και φέτος για να πιάσουν το 

σταυρό, να τον προσκυνήσουν και να τον παραδώσουν στον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα παίρνοντας την ευλογία του
Η κατάδυση του  Σταυρού έγινε επίσης στο Φράγμα, σε Αγία  Βαρβάρα, Άμμο ,Ι Μονή Καλλίπετρας, Χαρίεσσα κ.α, (φωτο),ενώ  το αδιαχώρητο παρατηρήθηκε στο άλσος Αγίου Νικολάου για την τελετή του αγιασμού των 

υδάτων από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα. Βοήθησε γι’ αυτό ο ηλιόλουστος καιρός και οι καλές για την εποχή θερμοκρασίες. Για μια ακόμη χρονιά την παράσταση έκλεψε η παρουσία του Ιππικού Ομίλου, 
καθώς και οι τολμηροί που βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον σταυρό.    Καλή φώτιση να έχουμε όλοι! Και του χρόνου με υγεία!

Ανακοίνωση
Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-
τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτη-
ρίου  για τους 
Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι 
από τις 10.00-
12.00 και 16.00-
18.00.  τηλ. επι-
κοιν. 6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως 
 του 

Γηροκομείου 
Βέροιας

Φράγμα Αλιάκμονα

Αγιος Νικόλαος Νάουσας

Καλλίπετρα

Βέροια

ΒέροιαΒέροια

Χαρίεσσα

Αγία Βαρβάρα

Άμμος



ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Δευ-
τέρα 8 Ιανουαρίου 2017 
από τον Ιερό Ναό της 
Μητρόπολης Βέροιας η 
Φλωρίκα Δουζένη σε 
ηλικία 98 ετών. 

O «ΛΑΟΣ» εκφράζει 
στους οικείους της ειλι-
κρινή συλλυπητήρια.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες 
Δευτέρα 8 Ιανουαρί-
ου 2017 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας η Ολυμπία 
Αντ. Μανάκου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Τέλεση  
μνημοσύνου μελών

Στις 14 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή,στον Ι.Ν. Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας  θα τελέσουμε  μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως των ψυχών των μελών του Συνδέσμου μας.

Η παρουσία όλων μας στην εκδήλωση αυτή  θα είναι 
τιμή και σεβασμός στη μνήμη των  μελών μας που έφυγαν 
για πάντα από κοντά μας.

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου, 
πάροδος Βερμίου 3, Βέροια.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου.
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ» 
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 25 ΤΗΛ. 23310 23937, 26648

Πρόσκληση
Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. 

στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έ-
χουν ομιλία με θέμα: «Ο Φιλάνθρωπος Θεός, ο αμαρτωλός 
άνθρωπος και ο άγνωστος συνάνθρωπος».

Ομιλητής θα είναι ο κ. Παύλος Σαββίδης Θεολόγος - 
ιεροκήρυξ.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τρίτη 9 

Ιανουαρίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Μη-
τροπόλεως Βέροιας η Κλη-
μεντίνη - Αγνή Κων. Εφραι-
μίδου σε ηλικία 49 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Δευ-
τέρα 8 Ιανουαρίου 2017 
από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Σάββα Κυριωτίσσης 
Βέροιας η Αναστασία 
Ανανιάδου σε ηλικία 77 
ετών. 

O «ΛΑΟΣ» εκφράζει 
στους οικείους της ειλι-
κρινή συλλυπητήρια.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε  χθες 
Δευτέρα 8 Ιανουαρί-
ου 2017 από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής 
στην Βεργίνα Ημαθίας 
η Μόρφω Αναγνω-
στοπούλου σε ηλικία 
81 ετών. 

O «ΛΑΟΣ» εκφρά-
ζει στους οικείους της 
ειλικρινή συλλυπητή-
ρια.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίου Γεωργίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού 
και θείου

ΕΥΚΛΕΙΔΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Η μητέρα
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας συζύ-
γου,μητέρας, γιαγιάς και αδελ-
φής

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα
Τα εγγόνια, Η αδελφή 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΓΕΓΙΤΣΙΔΗ

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στον «Παπαγάλο»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας πα-
τέρα, παππού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΩΡ.
ΖΑΡΚΑΔΑ

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

Τα παιδιά, Ο εγγονός
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, παππού 
και αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΤΖΙΩΤΑ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Η μητέρα
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, και παππού

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΡΟΣΙΝΟΥ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Ο εγγονός,  

Οι λοιποί συγγενείς

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

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



Τον Δήμαρχο Βέροιας 
επισκέφθηκε χθες 

ο Σύλλογος  Βλάχων 

Με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, όπως αναδείχθηκε από 
τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του συλλόγου, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης, τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης. 

Οι εκπρόσωποι του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων με επικεφαλής το νέο Πρόεδρο, 
Γιάννη Μητριτώνη, αντάλλαξαν ευχές με το Δήμαρχο για τη νέα χρονιά, προσφέροντας πα-
ράλληλα στον κ. Βοργιαζίδη ένα ημερολόγιο του συλλόγου για το 2018. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη συνεργασία του 
δήμου με το σύλλογο καθώς και προτάσεις για κοινές πρωτοβουλίες στο μέλλον. 

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τη βούληση να συνεχιστεί η διαχρονικά στενή συνεργασία του 
Δήμου Βέροιας με το Σύλλογο Βλάχων, υπογραμμίζοντας ότι ο δήμος θα συνεχίσει να υπο-
στηρίζει το έργο του συλλόγου στην κατεύθυνση ανάδειξης της πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς της περιοχής. 

Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, Βου-
λευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούραςκαι οι αναπλη-
ρωτές Τομεάρχες Οικονομικών, Βουλευτής Ημαθίας, κ. 
Απόστολος Βεσυρόπουλος και Βουλευτής Επικρατείας, κ. 
Θεόδωρος Φορτσάτης, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Η συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης να υπερφορολο-
γήσει τους πολίτες, η αδυναμία υλοποίησης διαρθρωτικών 
αλλαγών για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την 
προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η συρρίκνωση της 
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία εξαιτίας της διευ-
ρυμένης εσωτερικής στάσης πληρωμών, οδήγησαν στον 
αναιμικό, πολύ χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις ρυθμό ανά-
πτυξης για το 2017.

Η αποτυχία της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αντικατοπτρί-
ζεται και σε σειρά άλλων μεγεθών:  

● Τα έσοδα από φόρους, παρά την αύξηση της φορολο-
γικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διαμορ-
φώνονται χαμηλότερα από πέρυσι.

● Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς τις εφο-
ρίες συνεχίζουν να διογκώνονται, ξεπερνώντας για πρώτη 

φορά τα 100 δις ευρώ, με περισσότερους από 1 στους 2 
φορολογούμενους να χρωστούν στην εφορία.

● Οι κατασχέσεις περιουσιών έχουν πολλαπλασιαστεί 
και οι μαζικοί πλειστηριασμοί έχουν δρομολογηθεί.

● Η εφορία έχει ήδη επιβάλλει μέτρα αναγκαστικής εί-
σπραξης σε πάνω από 1 εκατομμύριο οφειλέτες της. Μόνο 
τον μήνα Νοέμβριο του 2017, σε επιπλέον 21.000 οφειλέ-
τες. Γίνονται περίπου 1.000 κατασχέσεις ανά εργάσιμη ημέ-
ρα. Ενώ επιπλέον 750.000 οφειλέτες κινδυνεύουν άμεσα με 
κατασχέσεις.

● οι κοινωνικές παροχές έχουν συρρικνωθεί παρά το γε-
γονός ότι το μισθολογικό κόστος στο Δημόσιο έχει αυξηθεί. 

● Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου παραμένουν 
υψηλές παρά τους πρόσθετους δανειακούς πόρους που θα 
κατευθύνονταν υποτίθεται για την αποπληρωμή τους, με την 
πλήρη εκκαθάρισή τους να έχει παραπεμφθεί στις αριστερές 
καλένδες. 

Και ενώ τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα διογκώνο-
νται και τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία και στην 
καθημερινότητα των πολιτών συσσωρεύονται, η Κυβέρνηση 

συνεχίζει την ίδια αποτυχημένη συνταγή, με την επιβολή 
νέων μέτρων λιτότητας, 
ύψους 1,9 δις ευρώ για 
το 2018. Μέτρα τα ο-
ποία θα συρρικνώσουν 
ακόμη περισσότερο το 
διαθέσιμο εισόδημα των 
πολιτών, θα διογκώσουν 
το ιδιωτικό χρέος και θα 
οδηγήσουν, για ακόμη 
μία φορά, σε αποκλίσεις 
από τους αναπτυξιακούς 
στόχους.

Είναι συνεπώς απο-
λύτως αναγκαία, η άμε-
ση αλλαγή της ακολου-
θούμενης οικονομικής 
πολιτικής,  μακριά από 
αυταπάτες και έωλες 
θριαμβολογίες».
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τακτική 
Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της Λέσχης σε τακτική γενική συνέ-
λευση λογω μη απαρτίας την προηγούμενη Κυριακή, την 
Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11 π.μ. στα γρα-
φεία της Λέσχης Ανοίξεως 90.

Θέματα:
Οικονομικός απολογισμός 2017
Εκλογή προέδρου γενικής συνελεύσεως και γραμματείας.

Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου 
Βέροιας, η Εθελόντρια Διευθύντρια, ο Επιστημονικός Δι-
ευθυντής και το προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ 
Βέροιας εκφράζουν τα θερμά τους  συλλυπητήρια στον Δή-
μαρχο Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζίδη και τις αδελφές του για 
την απώλεια της  μητέρα τους.

Ευχόμαστε ο χρόνος να επουλώσει την πληγή του χα-
μού της και να σας δώσει παρηγοριά και κουράγιο.  

Ο Θεός ας την αναπαύσει..
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου

& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Συλλυπητήρια Επιστολή 
στον Δήμαρχο

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,
Τα μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Βέροι-

ας και εγώ προσωπικά σας εκφράζουμε  τα θερμά και ειλι-
κρινή μας συλλυπητήρια, για την απώλεια της αγαπημένής 
σας μητέρας Ελευθερίας Βοργιαζίδου. 

Σας  ευχόμαστε υγεία, κουράγιο και να τη θυμάστε με τις 
καλύτερες αναμνήσεις.

Με τιμή 
Η Πρόεδρος

του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας
Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση 
για τις συντάξεις 

χηρείας
   Γνωρίζουμε στα μέλη μας, αλλά και σε όλους τους 

συνταξιούχους της περιοχής:
Όσοι(ες)  χήρεψαν μετά την 1η  Οκτωβρίου 2013 και 

δεν έλαβαν με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου (27-11-2017) 
τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά για την Υγειονο-
μική Περίθαλψη, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γ.Λ.Κ. 
με σχετικά δικαιολογητικά, για να τους επιστραφούν αυτά 
που δικαιούνται.

     Έντυπη αίτηση και πίνακας δικαιολογητικών υπάρ-
χουν στο Γραφείο του Συνδέσμου.

Για το Δ.Σ.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του Τηλέμαχου και της Σταματίας, 
το γένος Κωσταρέλη, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΑΛΕΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ του Αλεξίου και 
της Βικτωρίας, το γένος Σπηλιο-
πούλου, που γεννήθηκε στην Πά-

τρα Αχαϊας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
του Γεωργίου και της Κωνσταντίας, 
το γένος Λαφατζή, που γεννήθηκε 
στην Κατερίνη Πιερίας και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 
ΕΛΕΝΗ του Αβραάμ και της Ευ-
στρατίας, το γένος Δαφνιωτίδου, 
που γεννήθηκε στην Κοζάνη και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροι-
ας.

Σταϊκούρας, Βεσυρόπουλος, Φορτσάτης: 
«Οι πολιτικές της Κυβέρνησης

 ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ οδήγησαν σε αναιμικό 
ρυθμό ανάπτυξης για το 2017»
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Ολοκληρώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017, οι εκδηλώ-
σεις του Λαογραφικού και Χορευτικού Συλλόγου Ντόπιων 
Μακροχωρίου και Περιχώρων  «Ρουγκάτσια-γουρουνοχα-
ρά 2017»

Οι χορευτές για ακόμη μία χρονιά παρουσίασαν το 
έθιμο και χάρισαν μια ιδιαίτερη νότα στις γιορτές των Χρι-
στουγέννων, στη πόλη της Βέροιας, στο Μακροχώρι, στη Μέσση και το Διαβατό.

Ακούραστη όπως πάντα η ομάδα των Ρουγκατσιάρηδων έκαναν γνωστό το 
έθιμο σε όλους όσους δεν γνώριζαν, αλλά και το θύμισαν σε αυτούς  που το γνω-
ρίζουν. 

Στη διάρκεια αυτών των ημερών , όλοι όσοι βρέθηκαν κοντά στους χορευτές 
μας έζησαν στιγμές χαράς αλλά και συγκίνησης. Χαρά βλέποντας την προσμονή 
στα πρόσωπα των νοικοκυραίων να ξαναδούν  τα ρουγκάτσια  και να πάρουν τις 
ευχές τους για καλή χρονιά αλλά και συγκίνηση από ανθρώπους που μεγάλωσαν, 
γαλουχήθηκαν και  έζησαν μέσα σε τέτοιες ομάδες παλαιότερα . 

Το Δ. Σ  ευχαριστεί για την παρουσία τους στη γουρουνοχαρά και τις εκδηλώ-
σεις μας, τον αντιπεριφερειάρχη κ. Καλαϊτζίδη, τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Βοργι-
αζίδη, τους αντιδημάρχους κ. Παπαδόπουλο,  κ. Κορωνά και κ. Σοφιανίδη, τον 
πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Βέροιας κ. 
Κουλουριώτη, τον πρόεδο της ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας κ. Διαμάντη, τους δημοτικούς συμ-
βούλους κ. Κούτρα, Αγγελίνα,  το πρώην Δήμαρχο και Νομάρχη κ. Βλαζάκη, τον 
πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας  Μακροχωρίου κ. Κεχαΐδη Χρυσοβαλάντη, τους 
εκπροσώπους του τύπου και όλα τα μέλη του συλλόγου που ήταν και είναι πάντα 
δίπλα μας.

Ακόμη τους χορηγούς μας  SUPERMARKETSMARTκαι CRETAFARM. 
Ευχαριστούμε  όλους όσους άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν με χαρά τα 

Ρουγκάτσια .
Το μεγαλύτερο  ευχαριστώ στα παιδιά μας όμως που μας συγκίνησαν αλλά και 

μας έκαναν περήφανους με τη λεβεντιά τους και την αγάπη τους για τα ήθη και έθι-
μα του τόπου μας.

Ευχόμαστε  το 2018 να είναι μια χρονιά γεμάτη από χαρά, ειρήνη , ευλογία και 
αγάπη για όλο τον κόσμο.

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Υ.Σ : Ένα μεγάλο συγνώμη εκ των προτέρων  εάν έχουμε κάποιον ξεχάσει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος κυριών 

Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Την κ. ΤσικερδάνουΒέτα για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του αγαπη-

μένου συζύγου της Αντωνίου Τσικερδάνου.
2) Την κ. Γώγου Ελισάβετ για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της αδελφής 

της Μαίρης Παντελίδου, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό της.
3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ,  για ένα γεύμα στη μνήμη του 

συζύγου της.
4) Τον κ. Μαυρόπουλο Ανδρέα για τα εβδομήντα μπούτια κοτόπουλο και έξι κιλά 

ρύζι για ένα γεύμα στη μνήμη της συζύγου του με την συμπλήρωση ενός έτους 
από το θάνατό της.

5) Τους κ.κ.Κουκουτέγο- Γκόσκινο, για ένα μεγάλο δοχείο τυρί.
6)  Τον κ.Καλλιγά Νικόλαο, για τα επτά κιλά ρύζι και τα επτά κιλά φακές.
7) Τον κ. Τσιρίδη Κώστα για τα πέντε κιλά ρεβίθια και τα πέντε κιλά ρύζι.
8) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε κιλά ελιές.
9) Τον κ. Παπαγιάννη Ιωάννη για τα δύο πεντάλιτρα λάδι.
10) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε κιλά κιμά, ρύζι και μακαρόνια.
11) Το κέντρο «ΕΛΙΑ» για τις εξήντα μερίδες μαγειρεμένο κρέας.
Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα κιλά πατάτες, πέντε κιλά κρεμμύδια, οκτώ κιλά 

κιμά, και σαράντα ψωμιά, για ένα πλήρες γεύμα υπέρ υγείας προσφιλών προσώ-
πων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου 

Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική 
τους προσφορά:

1) Την Περιηγητική Λέσχη  Βέροιας για τα 40 κιλά μα-
καρόνια,35 κιλά κριθαράκι, 20 λίτρα λάδι, 12 κιλά όσπρια, 
10 κιλά ρύζι,  10 κιλά ζάχαρη, 10 κιλά αλεύρι, αλάτι, γάλα, 
κρεμμύδια , πατάτες, κτλ. που συγκέντρωσαν τα μέλη της, 
και που διατέθηκαν στα δέματα των Χριστουγέννων.

2) Τους Ιωάννη και Μιχάλη Γαλίκα για τη μεγάλη ποσό-
τητα χοιρινού κρέατος. 

3) Τον κ. Αναστάσιο Γιάγκογλου, για τη μεγάλη ποσότητα 
καφέδων που συμπλήρωσαν τα δέματα των Χριστουγέν-
νων.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

τον Δ/ντη και ιδιοκτήτη του κέντρου δια βίου μάθησης 
«EasyEducation» κ.Νίκο Μουρτζίλα για την Χριστουγεννιά-
τικη εκδήλωση που διοργάνωσε, στηρίζοντας και αναδει-
κνύοντας το έργο του Ομίλου με το ποσό των 630 Ευρώ.

Επίσης ευχαριστεί:
1. Τις Κυρίες Γραμματικοπούλου Πηνελόπη, ‘ΆλβοΛουί-

ζα, Γκαιτατζή Κυβέλη για τη δωρεά των 90 Ευρώ στη μνήμη 
του  αγαπημένου φίλου Αργύρη Τσαχουρίδηαντι στεφάνου.

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

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

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμ-

βασης με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑ-
ΣΜΟΣ», βιώνοντας και υλοποιώντας 
το μήνυμα της Γέννησης του Θεαν-
θρώπου, συγκέντρωσε είδη πρώτης 

ανάγκης  και διένειμε δέματα σε 80 οικογένειες της Π.Ε. 
Ημαθίας, προσπαθώντας να ανακουφίσει συμπολίτες και 
συμπολίτισσές μας, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωή 
τους.

Για την υποστήριξη και τη συμβολή τους στη συγκεκρι-
μένη δράση,  το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά:

1. Τις φίλες και μέλη  του «ΕΡΑΣΜΟΥ»: Λαζαρίδου-Μπα-
σμπανά Στέλλα (100€), Κοτρίδου Ειρήνη (50€), Φωστηρο-
πούλου Γεωργία (50€), Λογγινίδου Μυροφόρα (30€), &Καλ-
λιαρίδου Χριστίνα (20€) για την οικονομική ενίσχυση  που 
προσέφεραν στη   συλλογή προϊόντων και στην  ετοιμασία 
των δεμάτων  

2. Την επιχείρηση Υιοί Γαλλίκα Ο.Ε.-εμπόριο κρεάτων 
για την προσφορά κρεάτων

3. Αξιότιμο συμπολίτη μας που επιθυμεί να διατηρήσει 
την ανωνυμία του, για την προσφορά 80 νωπών κοτόπου-
λων, για όλα τα δέματα

4. Τον Πρόεδρο, το Διευθυντή, τον κ. Χασιώτη Γεώργιο 
και τους εργαζόμενους/ες της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών 
Ομάδων παραγωγών Ν. Ημαθίας για την προσφορά μεγά-
λης ποσότητας ελαιολάδου

5. Την επιχείρηση «PANINI» του κ. Βούλγαρη για την 
προσφορά κρουασάν

6. Τους κ. Νούσιο Αντώνιο&Τσανακτσίδη Θεόδωρο που 
προσέφεραν ποικιλία γλυκών

7. Τον κ. Μαυρίδη Αλέξη για την προσφορά ζάχαρης και 
κουτιών σοκολάτας

8. Τον κ. Γεροντίδη Ευάγγελο (εκπρόσωπο Μ.Κ.Ο.) για 
την προσφορά διαφόρων τροφίμων και παιδικών παπου-
τσιών

9. Την κ. Σιδηροπούλου Μαρία για την προσφορά ζυμα-
ρικών

10. Τους κ. Ακριβόπουλο Κων/νο&Μαρκοβίτη Κων/νο  
για την  προσφορά ρυζιού

11. Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Α.Σ. Μέσης» για την 
προσφορά φρούτων

12. Τους κ. Κασιανίδη Γεώργιο,Κουλουριώτη Διονύσιο, 
Λογγινίδη Κων/νο &Σκεντερίδη Νικόλαο, επίσηςγια την 
προσφορά φρούτων

13. Τον κ. Μουρατίδη Γιώργο& για την προσφορά λαχα-
νικών  και τη μεταφορά δεμάτων σε οικογένειες 

14. Την Εταιρεία «Έλινος Α.Ε.- Οικ. Ταραλά» για την 
προσφορά των κρασιών

15. Τον κ. Μαυρίδη Στάθη  που κάθε φορά ανταποκρίνε-
ται στο αίτημά μας και παραχωρεί το χώρο για τη συλλογή 
των τροφίμων, τη συσκευασία  και διανομή των δεμάτων.

16. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε  τους εθελοντές & τις 
εθελόντριες, που συμμετείχαν στην προετοιμασία και στη 
διανομή των δεμάτων, συμβάλλοντας ο καθένας  & η καθε-
μιά με τον τρόπο τους, στην πραγμάτωση των στόχων του  
Συλλόγου.

Ενημερώνουμε τέλος φίλους & γνωστούς ότι μπορούν, 
αν επιθυμούν να προσφέρουν τρόφιμα ή να καλύψουν 
άλλες ανάγκες συμπολιτών μας, να επικοινωνήσουν με 
τον  «ΕΡΑΣΜΟ», αναδεικνύοντας το μεγαλείο του Εθελο-
ντισμού.

Με τιμή
το Δ.Σ.

Ο Σύλλογος Ντόπιων 
Μακροχωρίου και Περιχώρων 

ευχαριστεί 



   Με αφορμή δημοσιεύματα 
στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο οφεί-
λουμε να ενημερώσουμε τους δη-
μότες της Βέροιας επί του θέματος 
των αδέσποτων και την διαχείρισή 
τους.

   Αποστασιοποιούμενοι πλήρως 
από οποιαδήποτε πρόθεση πολιτι-
κής εκμετάλλευσης του ζητήματος, 
αναγνωρίζουμε ότι ο νυν δήμαρχος 
κ. Βοργιαζίδης, έχοντας αντιληφθεί 
ότι λύση μακροπρόθεσμη μπορεί 
να υπάρξει μόνο μέσα από την ε-
ντατικοποίηση των στειρώσεων, α-
φενός προσέλαβε εξ αρχής σε θέση 
ειδικού συμβούλου κτηνίατρο στο δημοτικό κυνοκομείο και 
αφετέρου υποστήριξε τα προγράμματα μαζικών στειρώσεων 
από ξένους εθελοντές κτηνίατρους φιλοζωικών ευρωπαϊκών 
οργανώσεων, μέσω των οποίων στειρώθηκαν στα τελευταία 
3 χρόνια περί τα 500 αδέσποτα. Αν στον αριθμό αυτό προ-
στεθούν οι στειρώσεις από την κτηνίατρο του δημοτικού κυ-
νοκομείου, προκύπτει ότι καμιά προηγούμενη Δημοτική Αρχή 
δεν πέτυχε τόσο υψηλό αριθμό στειρώσεων. Όσον αφορά την 
συνεργασία του Δήμου με τους φιλοζωικούς φορείς της πόλης, 
πέρα από τις όποιες δυσκολίες, αυτή έχει προαχθεί σημα-
ντικά με την ανάληψη της σχετικής αρμοδιότητας από τον 
αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, τον οποίο και ευχαρι-
στούμε. Εκτός βέβαια από την όλη συντονισμένη κι επίπονη 
προσπάθεια και των δύο πλευρών - για να μην ξεχνάμε και 
τις ατελείωτες ώρες δουλειάς των εθελοντών φιλόζωων - τα 
αποτελέσματα δεν είναι ακόμα τόσο ορατά, λόγω των συνε-
χών εγκαταλείψεων από ανεύθυνους κηδεμόνες. Καθημερινά 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά άρρωστων και 
τραυματισμένων ζώων και - κυρίως - βροχή εγκαταλείψεων 
δεσποζόμενων κουταβιών μέσα σε κούτες και πλαστικές σα-
κούλες. Αν σε αυτά προσθέσουμε τις συνήθεις περιπτώσεις 
των εγκαταλειμμένων κυνηγόσκυλων - τα περισσότερα σκε-
λετωμένα και σε άθλια κατάσταση - και των ποιμενικών από 
τις περιφερειακές στην πόλη κτηνοτροφικές μονάδες, δημι-
ουργείται ένας φαύλος κύκλος δημιουργίας νέων αδέσποτων. 
Άγνοια, αδιαφορία, αμέλεια, ο γνωστός ωχαδερφισμός και η 
επίρριψη ευθυνών στους «άλλους», έχει σαν αποτέλεσμα να 
αναιρείται η όλη προσπάθεια. 

   Η Βέροια σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση, το 
φαινόμενο των αδέσποτων εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, τα 
περισσότερα όμως που  κυκλοφορούν στην πόλη μας είναι 
στειρωμένα και κτηνιατρικά ελεγμένα, κάθε θηλυκό αδέσποτο 
που πρωτοεμφανίζεται  στειρώνεται - είτε από τον Δήμο, είτε 
από τα φιλοζωικά - τα περισσότερα είναι σε καλή διατροφική 
κατάσταση, καθώς υπάρχουν πολλοί ευαισθητοποιημένοι 
συμπολίτες μας που τα φροντίζουν, ενώ όσα εμφανίζουν 
απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά περισυλλέγονται σύμφω-
να με τον νόμο, γι αυτό και κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, 
κινδυνολογίας και στοχοποίησης των αδέσποτων είναι κενή 
περιεχομένου. Την «αντιαισθητική» εικόνα των αδέσποτων 

μόνο άτομα προκατειλημμένα, 
ανθρωποκεντρικά και ζωοφοβικά 
μπορούν να την δουν, αντίθετα 
πολλοί τουρίστες βλέπουν με πε-
ρισσή συμπάθεια τα αδέσποτα 
και σε πολλές περιπτώσεις τα 
βοηθούν με μεγάλη προθυμία, 
επικοινωνώντας μαζί μας. Δεν 
θεωρούμε ότι προάγουν τον πο-
λιτισμό μας λύσεις τύπου γκετο-
ποίησης και μαντρώματος των 
αδέσποτων, μας γυρίζει πίσω σε 
νοοτροπίες και όποιος προτείνει 
αβασάνιστα κάτι τέτοιο, προφα-
νώς και δεν γνωρίζει ότι αυτοί οι 

χώροι γρήγορα εξελίσσονται σε κολαστήρια ζώων. 
   Όσο θα υπάρχουν ανεύθυνοι κηδεμόνες που εγκαταλεί-

πουν αβασάνιστα τα ζώα τους, τα αδέσποτα θα συνεχίσουν 
να ζουν ανάμεσά μας, οφείλουμε να τα σεβόμαστε και θα ήταν 
πιο χρήσιμο κάποιοι, αντί να ασκούν αρνητική κριτική, που 
δεν προσφέρει τίποτα, παρά μόνο άνευ ουσίας αντιπαράθεση, 
να συντονίσουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση 
της αντικειμενικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Σύλλογος Ζωόφιλων Ημαθίας Ζω.Η.

Ευχαριστήριο του 
Κοινωνικού Φαρμακείου 

Δήμου 
Αλεξάνδρειας

 
 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και  Πολιτι-
σμού εκφράζει τις θερμές ευχαρι-
στίες του στους:

• Φιλοπρόοδο-Φιλόπτωχο Γυ-
ναικών Αλεξάνδρειας

• Ομάδα Δράσης Αλληλεγγύης 
Αλεξάνδρειας

• Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Αλεξάνδρειας

για τις ενέργειες και πρωτο-
βουλίες τους στη συγκέντρωση 
φαρμάκων που πραγματοποίη-
σαν για την ενίσχυση της λειτουρ-
γίας του Κοινωνικού Φαρμακείου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στην προσπάθεια να βοηθήσουμε μια ακόμη φορά, εθε-

λοντές ζωόφιλοι ευχαριστούν τους κάτωθι εθελοντές:
-Διά τυρός και βουτύρου
-Χρωματικές κηλίδες
-Πρόδρομος
-Smart Kids
-Papillon
-Βεχτσαλή Α.Ε.
-Καραντζιούλας κρεωπολείο
-Φίνο Ζαχαροπλαστείο
-Ταραμονλής ζαχαροπλαστείο
-Νούσος Αντώνης
-Παπαδόπουλος Βασίλης
-ΜΕΤΡΟ
-ESTIA HOME COLLECTION

Προκήρυξη τριών 
θέσεων εργασίας από 

τον Σύλλογο «Πρωτοβουλία 
για το Παιδί»

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προ-
κειμένου να υλοποιήσει το Πρόγραμμα 
«Επέκταση και αναβάθμιση των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας από το Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας και στήριξης οικογένειας της 
Βέροιας», προκηρύσσει την πλήρωση 
των ακόλουθων θέσεων εργασίας:

Α. Ενός Διευθυντή για όλον τον Ορ-
γανισμό, πλήρους απασχόλησης,  για 
διάστημα 22 μηνών με δυνατότητα α-
νανέωσης της συνεργασίας για αόριστο 
χρόνο.

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

Γ. Ενός (μίας) οδηγού, για το Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας, μερικής απα-
σχόλησης, για διάστημα 10 μηνών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασί-
ας για αόριστο χρόνο.

Ειδικότερα ζητούνται:
Α. Διευθυντής του Οργανισμού, 

ως διοικητικός υπεύθυνος όλων των 
Δομών του, ηλικίας 35-58 ετών, πλή-
ρους απασχόλησης,  για εργασία διάρ-
κειας 22 μηνών, με δυνατότητα ανανέ-
ωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημια-
κής Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο 
(Διοίκησης Επιχειρήσεων-Management 
ή Οικονομικών Επιστημών ή Πολυτε-
χνείου).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

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

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

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

θρώπινου δυναμικού (προσωπικού και 
εθελοντών).

3.Ευχέρεια στην εκπόνηση, υλοποί-
ηση και αξιολόγηση προγραμμάτων 
που σχετίζονται με τη λειτουργία των 
Δομών.

4.Δυνατότητα διαχείρισης προγραμ-
μάτων χρηματοδότησης.

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

είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-

στασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατι-

κές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων 

, κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτό-

τητας.
Β. Παιδαγωγός, για το Κέντρο Η-

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

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης  

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

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

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

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

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία 

στη φροντίδα παιδιών.
2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτικό-

τητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικεί-

μενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Γνώσεις μαγειρικής και πρώτων 

βοηθειών.
6. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότη-

τες σχετικά με τη δημιουργική απασχό-
ληση παιδιών.

7. Ικανότητα στον προγραμματισμό 
και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-

στασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατι-

κές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων 

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

δρες.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτό-

τητας.
Γ. Οδηγός, για το Κέντρο Ημερή-

σιας Φροντίδας, ηλικίας 30-50 ετών, 
για εργασία μερικής απασχόλησης δι-
άρκειας 10 μηνών, με δυνατότητα ανα-
νέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης 
Σχολής.

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

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία 

στη μεταφορά παιδιών.
2. Προθυμία, πνεύμα συνεργασίας 

και ευγένεια.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικεί-

μενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγη-

σης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-

στασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατι-

κές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων 

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

δρες.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτό-

τητας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υ-

ποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα 
συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο 
Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχεί-
ρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την Παρα-
σκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

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

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του 
Ευσταθίου και της Ελένης, το γέ-
νος Δροσινού, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΧΑΚΟ 
ΑΡΤΕΜΙΣ του Άλμπερτ και της Φα-
τιμέ, το γένος Γιουμέρι, που γεν-
νήθηκε στα Τίραννα Αλβανίας και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροι-
ας.

Ο Σύλλογος Ζωόφιλων Ημαθίας Ζω.Η. 
απαντάει σε δημοσίευμα του Δήμου: 

«ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»



Ύστερα από ένα μέτριο παιχνί-
δι που έγινε στο Δημοτικό 
Στάδιο η Βέροια γνώρισε 

μία ακόμη ήττα στην έδρα της (την 3η 
μετά την Καλαμαριά και τον Καραι-
σκάκη) αυτή την φορά στο πρώτο 
παιχνίδι του 2018 ηττήθηκε από τα 
καλύτερα Τρίκαλα με 0-1.

Οιφιλοξενούμενοιπουδιαθέτουνπιοκαλόκαιμε
έμπειρουςπαίκτες ρόστερ είχαν τηνπρωτοβουλία
τωνκινήσεωνστομεγαλύτεροδιάστημα τουαγώνα
και πέτυχαν το μοναδικό γκολ στο 64’ από λάθος
τηςάμυναςτωνπαικτώντηςΒέροιας‘όταναπότο
ύψος τηςπεριοχήςοΜιλοσάβλιεφμεωραίοπλασέ
έστειλετηνμπάλασταδίκτυατηςΒέροιαςπαράτην
προσπάθειατουτερματοφύλακαΓιαγκόζη.

Οι γηπεδούχοι μπορεί να ήταν και πάλι αγωνι-
στικοί αλλάδεν είχαν το απαραίτητο «δέσιμο»στις
γραμμές τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
πολλάκενάανπάσαστιγμήστηνάμυνα,ενώστην
επίθεσηδενυπήρχεκαλήσυνεργασίαμετονΡούνει
πουβρέθηκεστηνπιοάσχημημέρα(μήπωςπήραν
ταμυαλάτουαέραμετιςφήμεςγιαμεταγραφήστον
Άρη).ΔεναπειλήθηκεσοβαράηεστίατωνΤρικάλων

παράμόνοσε2-3περιπτώσεις.
Μπορείοιφιλοξενούμενοιναπήραντηνίκηαλλά

δεν έπεισαν με την εν γένει απόδοση τους, παρά
μόνο με τις ατομικές ενέργειες κάποιων  έμπειρων
παικτών.

Φάσειςκαιγκολ
4΄ΚόρνεροΓκόλιας,στοδεύτεροδοκάριοΜιλο-

σάβλιεφσουτπάνωαπότηνεστία.
16΄ΟΜιλοσάβλιεφαφύλαχτοςστηνπεριοχήέπια-

σεαέρακαιέχασεσημαντικήευκαιρία.
32΄Κόρνεραπόδεξιά, ημπάλα έφτασεστονΤό-

μιτςστηνπεριοχή, τοσουτ ημπάλαπέρασεπάνω
απότηνεστίατηςΒέροιας.

42΄ΟΟυνγιαλίδηςαφύλαχτοςστηνπεριοχήσού-
ταρεημπάλαπέρασεδίπλααπότοαριστερόκάθετο
δοκάριτηςεστίαςτουΑποστολίδη.

ΜεαναγκαστικήαλλαγήπάλιταΤρίκαλαστιςαρ-
χές της επανάληψης.ΟΓκόλιαςαντιμετώπισεπρό-
βληματραυματισμούκαιαποχώρησεστο56΄.ΗΒέ-
ροιαπήρεχώροστογήπεδοκαιέπαιξεπιοανοιχτά.

ΤοματςάνοιξεκαιταΤρίκαλαβρήκανπερισσότε-
ρουςχώρουςαλλάκαιτονδρόμογιατηνίκη.ΟΑΟΤ
ολοκλήρωσετοματςμεκατοχήμπάλας60-40.

62΄Απ΄ευθείαςκόρνερτουΓροντήαπόδεξιά,ο
Γιαγκόζηςέβγαλεδύσκολασεκόρνερ.

64’΄το0-1.ΟΖγκούριβρήκεκάθετατονΜιλοσά-
βλιεφκαιαυτόςμετοαριστερόσούταρεκαι
έστειλετηνμπάλασταδίχτυατουΓιαγκόζη
ανοίγονταςτοσκορ.

87΄ΜεγάληευκαιρίαοΜιλοσάβλιεφ,μό-
νος τουστηνπεριοχήσούταρε τηνμπάλα
άουτ.

94΄Νέαμεγάλη ευκαιρία ταΤρίκαλαμε
τον Ντακόλ που έφυγε στην αντεπίθεση
σούταρεαλλάοΓιαγκόζης έπεσεκαιαπέ-
κρουσεσωτήρια.

Συνθέσεις
Bέροια (ΑπόστολοςΧαραλαμπίδης):

Γιαγκόζης,Σουλιώτης,Καψάλης,Κοζάκης,-
Δαμιανάκης (86΄Λαζόπουλος),Λάσκαρης,-
Μπλέτσας(39΄λ.τρ.Οφέϊ) ,Δόρης(71΄Για-
μόα),Ουνγιαλίδης,Μπαστιάνος,Βανκεβάϊ.

ΑΟ Τρίκαλα (Αντωνίου):Αποστολί-
δης, Πάνος,Γκόλιας (56΄Χιντζίδης), Κο-
τσώνης,Βέρτζος,Ανδρεόπουλος (46΄Γρο-
ντής),Τζόκιτς,Τόμιτς,Μιλοσάβιλεφ,Ντακό-
λ,Καπός(15΄λ.τρ.Ζγκούρι)

Διαιτητές:Γκορτσίλας(Μακεδονίας)-Να-
τσιόπουλος (Μακεδονίας)-Παπαδόπουλος
(Μακεδονίας)

Κίτρινες κάρτες:Δαμιανάκης (Βέροια),
Καψάλης (Βέροια),Μιλοσάβλιεφ (ΑΟΤρί-
καλα),
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Στις διακοπές των εορτών  απέ-
δωσε την έλλειψη ρυθμού της 
Βέροιας (γιατί οι άλλες ομάδες 

δεν είχαν διακοπές) ο προπονητής 
της Απόστολος Χαραλαμπίδης. Μετά 
το παιχνίδι και την ήττα της ομάδας 
δήλωσε τα εξής. «Παρά την ήττα 
θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους 
παίκτες μου. Στις γιορτές χάσαμε το 
ρυθμό μας. Λογικό είναι. Κάναμε μια 
καλή προσπάθεια απέναντι σε μια 
ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. 
Δεν απειληθήκαμε, το πήγαμε καλά, 
δείχναμε ότι ελέγχουμε το παιχνίδι, 
αλλά από μια ολιγωρία δεχθήκαμε 
γκολ. Η ομάδα αυτή έχει μέλλον. 
Ας ελπίσουμε ότι θα λυθούν κάποια 
προβλήματα».

Οπροπονητής τωνΤρικάλωνΣωρήρηςΑ-
ντωνίουυπογράμμισε:

«Tο παιχνίδι κόντρα στη Βέροια μας αφήνει
δύο γεύσεις. Είμαστε ικανοποιημένοι από τους
τρεις βαθμούς αλλά στεναχωρημένοι από τους
δυο άσχημους τραυματισμούς που είχαμε. Στο
πρώτομέροςηκατοχήήταν80–20υπέρμας,δεν
κάναμε ευκαιρίες αλλά δεν απειληθήκαμε κιόλας.
Αλλάξαμε τακτική, ρισκάραμε και με τηνπάροδο
τουχρόνουβρήκαμεταπατήματαμας,σημειώσα-
μεέναπανέμορφογκολ,ελέγξαμετοματς,καιδεν
απειληθήκαμε. Έχουμε την καλύτερη άμυνα και
σπάσαμετηνάσχημηπαράδοσηστηΒέροια.Περι-
μένουμεπολύκόσμοτηνάλληΚυριακή».

Σεερώτησηαναλλάζειοστόχοςτηςομάδαςμε
τιςμεταγραφέςπουέγινανοκύριοςΑντωνίουαπά-
ντησε ότι η ομάδαβρίσκεται στην τρίτη θέση, θα
προσπαθεί για το καλύτερο, έχει δυνατότητες και
βλέπεικάθεματςξεχωριστά.Σεάλληερώτησηγια
τοανθαγίνουνμεταγραφέςαπάντησεότιηομάδα

θαπάρεικιάλλους2-3ποδοσφαιριστές.

Τααποτελέσματα
Αχαρναϊκός-Καλλιθέα0:3
ΔόξαΔράμας-Παναιγιάλειος0:0
Καραϊσκάκης-Εργοτέλης2:1
Παναχαΐκή-ΑπόλλωνΛάρισας2:1
Πανσερραϊκός-ΑναγέννησηΚαρδίτσας1:1
Σπάρτη-Αιγινιακός1:0
ΆρηςΘεσσαλονίκης-ΑπόλλωνΠόντου2:0
Βέροια-Τρίκαλα0:1
ΟΦΗ-Α.Ο.ΧανιάΚισσαμικός3:0

Ηβαθμολογία
1.ΆρηςΘεσσαλονίκης26
2.Παναχαΐκή23
3.ΟΦΗ18
4.Τρίκαλα18
5.Σπάρτη17
6.Καραϊσκάκης16
7.ΔόξαΔράμας15
8.ΑπόλλωνΠόντου14
9.ΑναγέννησηΚαρδίτσας14
10.Βέροια13
11.Α.Ο.ΧανιάΚισσαμικός12
12.ΑπόλλωνΛάρισας12
13.Πανσερραϊκός11
14.Αιγινιακός11
15.Παναιγιάλειος10
16.Καλλιθέα8
17.Εργοτέλης3
18.Αχαρναϊκός-51

Ηεπόμενηαγωνιστική
ΑπόλλωνΠόντου-ΔόξαΔράμας
Α.Ο.Χανιά-ΚισσαμικόςΑναγέννησηΚαρδίτσας
Αιγινιακός-Πανσερραϊκός
ΑπόλλωνΛάρισας-ΆρηςΘεσσαλονίκης
Καλλιθέα-Βέροια
Καραϊσκάκης-Παναχαΐκή
Παναιγιάλειος-ΟΦΗ
Τρίκαλα-Σπάρτη
ΟΦΗ-ΔόξαΔράμας
ΆρηςΘεσσαλονίκης-Καραϊσκάκης

ΜετοαριστερόηΒέροια...στο2018
ήττα0-1απόταΤρίκαλα

Απόστολος Χαραλαμπίδης:
“Οι γιορτές μας χάλασαν τον ρυθμό” 



Με ήττα 
ξεκίνη-
σε τις 

υποχρεώσεις 
της για την 
νέα χρονιά 
η ανδρική 
ομάδα του 
Φιλίππου 
Βέροιας που 
έχασε από την 
αντίστοιχη 
του Φαίακα 
Κέρκυρας με 
σκορ 71-64. 
Οι παίκτες 
του Δημήτρη 
Γκίμα αν και 
είχαν το προ-
βάδισμα στο 
10’ με 13-18 
και στο ημί-
χρονο 26-33 
στην επανάλη-
ψη δεν κατά-
φεραν να το 
διατηρήσουν.

Στο30’οιγηπεδούχοιπήρανσημαντικήδιαφορά
+11πόντων(53-42)τηνοποίαδιατήρησανμέχρι το
τέλοςτουπαιχνιδιούκαιπήραντηννίκημε71-64.

Διαιτητές:Τσιαπλής-Κατωτικίδης
Δεκάλεπτα:13-18,26-33,53-42,71-64
ΦαίακαςΚέρκυρας (Κοντογιάννης):Ματενίδης,

Νεδέλκος, Χατζόπουλος, Σπιτιέρης,Μακρίδης,Πε-
ρούλης Σ., ΠερούληςΑ, Μαγκανάς, Ούστογλου,
Αγάθος,Βογιατζής,Στεργίου.

ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας -Μπλατσιώτης) :Τό-
καςΠ,ΤόκαςΑ., Βάλλιος,Τσιακλάγκανος,Μαρκο-
πουλος,Καβαργύρης,Κοθράς,Παραπούρας, Σου-
τζόπουλος,Καντάρκος

ΔηλώσειςΔ.Γκίμα
Εμφανώςστεναχωρημένος,αλλάχωρίςναχάσει

τηναισιοδοξία τουγια τομέλλον τηςομάδας εμφα-
νίστηκεμετά τηνήτταστηνΚέρκυραοπροπονητής
τουΦιλίππουΔημήτρης Γκίμας.Μεταξύ άλλων ο
Βεροιώτηςτεχνικόςτόνισεταεξής:
«Οφείλουμε να συγχαρούμε την
ομάδα της Κέρκυρας και τον κο-
ουτςΚοντογιάννηγιατηδίκαιηνίκη
τους και να τους ευχαριστήσουμε
για τη φιλοξενία. Πρέπει επίσης
νασυγχαρούμε και τους διαιτητές
κυρίουςΤσιαπλη και Κατωτικιδη.
Ήταν για μας η δεύτερη ήττα και
όπως κάνουμε πάντα βλέπουμε
πρώτα τα λάθη μας. Σήμερα δεν
ήμαστανκαλοί,εκνευρίστηκαμεκαι
το κυριότεροστο τρίτο δεκάλεπτο
δεν είχαμε την απαιτούμενη ενέρ-
γεια καισυγκέντρωση για νααντι-
δράσουμε. Οι παίκτες μας προ-
σπάθησαν το ίδιο κι εμείς όμωςη
προσπάθεια τους κι οι ιδέες μας
στοπαιχνίδι δεν ήταναρκετές.Ό-
πωςείναιφυσικόστοπρωτάθλημα
δενπαίζουμεμόνοι μας.Όλοι μας
στεναχωριόμαστε όταν χάνουμε.
Είμαστε όμως στηνπρώτη θέση,
είμαστεκαλήομάδα,υπολείπονται
14παιχνίδιακαι τηνΤρίτηξεκινάει
νέαεβδομάδαμεδύσκολοπαιχνίδι
στην έδρα μας. Προχωράμε λοι-
πόν».

ΟΓιώργοςΖαρκάδας
παρέθεσεδείπνοστηνομάδα
ΜπάσκεττουΦιλίππου

στηνΚέρκυρα
ΣτηνΚέρκυραβρίσκεταιηαπο-

στολή τουΦίλιππουΒέροιας, για
τον σημερινό αγώνα με αντίπαλο

τοντοπικόΦαίακα.
ΤοβράδυτουΣαββάτου(6/1)είχετηνευκαιρίανα

απολαύσει δείπνο το οποίοπαρέθεσε οπρόεδρος
τηςποδοσφαιρικής ομάδας τηςΚέρκυρας καιΗμα-
θιώτης  ΓιώργοςΖαρκάδας , τον οποίο η διοίκηση
ευχαριστείμέσωεπίσημηςανακοίνωσης.

Αναλυτικά:
«Ηομάδαμαςευχαριστείολόθερματονβεροιώτη

φίλο τουμπασκετικούΦιλίππουΒέροιας καιπρόε-
δροτηςποδοσφαιρικήςομάδαςτουΑΟΚέρκυρα,κο
ΖαρκάδαΓίώργογιατηνάψογηφιλοξενίατουκαιτο
δείπνοπουπαρέθεσε σεπαίκτες,προπονητές και
διοίκησητηςομάδαςσεκεντρικόεστιατόριοτηςνη-
σιώτικηςπόληςτοβράδυτουΣαββάτου.

ΟκοςΖαρκάδαςζεικαιδραστηριοποιείταιεπιχει-
ρηματικάτατελευταία3,5χρόνιαστηνπόλητηςΚέρ-
κυρας,αλλάπαρόλααυτάηαγάπητουγιατηνπόλη
τηςΒέροιας και την ομάδαμπάσκετ τουΦιλίππου
Βέροιαςπαραμένειδυνατήκαιδιαχρονική.

Από την πλευρά τους οι παίκτες παρέδωσαν
στον κοΖαρκάδαμια μπλούζαμε υπογραφές τους
καιέναλάβαροτηςομάδας».
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Με νίκη μπήκε στο 2018 ο 
ΑΟΚ Βέροιας . Μετά από ένα 
συγκλονιστικό ματς, επι-

κράτησε των Ιωαννίνων με 66 - 64. 
Οι Βεροιώτες ήταν στο μεγαλύτερο 
μέρος του αγώνα μπροστά στο σκορ, 
δημιούργησαν μάλιστα στο τελευταίο 
δεκάλεπτο διαφορά 12 πόντων αλλά 
οι φιλοξενούμενοι ανέκαμψαν στα 
τελευταία λεπτά και έκαναν το ματς 
ντέρμπι. 

Αγωνιστικά, μετά από ένα αμφίρροποπρώτο
μέρος, με εναλλαγές στοπροβάδισμα του σκορ,
οΑΟΚπροσπάθησε στα τελευταία λεπτά του η-
μιχρόνουνα ελέγξει τονρυθμόκαι κατόρθωσενα
ξεφύγειμε34-27.

Στο δεύτερομέρος, ηΒεροιώτικη ομάδα κυρι-
άρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Στο 22’ ανέβασε
τοσκορστο37-27καισυντήρησετηνδιαφορά.Οι
φιλοξενούμενοιπροσπάθησανναπλησιάσουνστο
29’(46-40)αλλάοΓκανάςμετρίποντοαπάντησεκι
έγραψετο49-40.

Εξαιρετικό ήταν και το ξεκίνημα του4ουδεκα-
λέπτουγιατονΑΟΚ.ΜετηνομάδατωνΙωαννίνων
ναμηνμπορείναβρειρυθμό,ηδιαφοράξεπέρασε
καιτουςδέκαπόντους(56-44στο32’)καιόλαέδει-
χνανότιτοματςθακριθείεύκολα.

Οι φιλοξενούμενοι όμως δεν είχανπει την τε-
λευταία τους κουβέντα. Στο τελευταίοπεντάλεπτο
ανέκαμψαν και μείωσαν 63-59στο 37’, 65-62 με
τρίποντοστο39’και65-64στο40’.ΟΑΟΚμεμια
εύστοχηβολήέγραψετο66-64.Οιφιλοξενούμενοι

είχανδυοφορές τηνευκαιρίανα ισοφαρίσουναλ-
λά έκανανμιαφορά λάθος και στην εκπνοήήταν
άστοχοι σε λέι απ.Έτσι το 66-64 ήταν το τελικό
σκορ.

Δεκάλεπτα:14-17,34-27,51-42,66-64.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Νικόπολη-ΝίκηΒόλου.............................. 68-72
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΦίλιπποςΒέροιας..... 71-64
ΠρωτέαςΓρεβενών-ΙκαροιΤρικάλων...... 89-38
Ιωνικός-ΕύαθλοςΠολυκάστρου............... 74-61
Ζέφυρος-ΓΕΑγρινίου............................... 73-63
ΑΟΚΒέροιας-ΑΓΣΙωαννίνων.................. 66-64

Επόμενηαγωνιστική(12η,14/1)
ΦίλιπποςΒέροιας-ΝικόποληΠρέβεζας
ΝίκηΒόλου-ΠρωτέαςΓρεβενών
ΙκαροιΤρικάλων-Ιωνικός
ΕύαθλοςΠολυκάστρου-Ζέφυρος
ΓΕΑγρινίου-ΑΟΚΒέροιας
ΑΓΣΙωαννίνων-ΑΠΣΠτολεμαϊδα

Ηβαθμολογία
1.ΦαίακαςΚέρκυρας........................... 20(9-2)
2.ΦίλιπποςΒέροιας............................18(8-2)*
3.ΝίκηΒόλου......................................17(7-3)*
4.ΑΓΣΙωαννίνων................................. 17(6-5)
5.ΠρωτέαςΓρεβενών..........................16(6-4)*
6.ΝικόποληΠρέβεζας.........................16(6-4)*
7.Ζέφυρος...........................................15(5-5)*
8.Ιωνικός.............................................14(4-6)*
9.ΙκαροιΤρικάλων...............................14(4-6)*
10.ΑΟΚΒέροιας.................................13(3-7)*
11.ΕύαθλοςΠολυκάστρου..................13(3-7)*
12.ΑΠΣΠτολεμαϊδα............................13(3-7)*
13.ΓΕΑγρινίου....................................12(2-8)*

ΜπάσκετΓ’Εθνική

Σπουδαία νίκη του ΑΟΚ 66-64 
επί του ΑΓΣ Ιωαννίνων

Μπάσκετ Γ΄Εθνική

ΦαίακαςΚέρκυρας-
ΦίλιπποςΒέροιας71-64

Περισσότερααπό150μέλητουσυλλόγουσυγκε-
ντρώθηκαντοβράδυτηςΠαρασκευής5Ιανουαρίου
2018στηνΡέμβηγιατονκαθιερωμένοχορό.

Η εκδήλωση άρχισε
με την βράβευση των α-
θλητών από τοΠήγασος
AquaCenter: Γιαννακίδου
Σωτηρία, Ζιώγα Ελένη,
ΖιώγαΜαρία, Θεοδωρί-
δηςΔημήτρης, Καραγα-
σλήΕλισάβετ,ΛιάπηΑρ-
γυρώ,ΜαργαρίτηςΜαρ-
γαρίτης, Μελιόπουλος
Γιώργος,Μίλης Κωνστα-
ντίνος,ΡαφαηλίδουΕυαν-
θία, Σαρασίδη Ραφαέλα,
Σκιπετάριου Αρετή, Τά-
κηςΜιχάλης καιΤσαλέρα
Σταμούλα. Στην συνέχεια
πραγματοποιήθηκε λαχει-

οφόρες με μεγάλα δώρα και η βραδιά έκλεισε τις
πρώτεςπρωινέςώρεςμεπολύχορό.

Πολύκέφι,βραβεύσειςκαιμεγάλα
δώραστονχορότουΠήγασου
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Ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη το τουρνουά Climax που 
πραγματοποιήθηκε για 5η 

συνεχόμενη χρονιά με συνδιοργανωτή 
τον Φοίβο Συκεών και την αιγίδα της 
ΟΧΕ και της ΕΣΧΘ. Στον τελικό των 
Παίδων ο Φίλιππος Βέροιας επικράτη-
σε 20-14 του ΠΑΟΚ, ενώ το χάλκινο 
μετάλλιο κατέκτησε η ΑΕΣΧ Πυλαίας 
που επιβλήθηκε της Γεντίντσβο 30-23. 
Στον τελικό των Κορασίδων ο ΑΟ 
Προσοτσάνης νίκησε την ΑΕΣΧ Πυλαί-
ας με 31-19, ενώ στον μικρό τελικό η 
ΑΕΠ Πανόραμα κέρδισε τον ΟΦΝ Ιωνί-
ας με 23-19.

Τιςαπονομές έκανανοΠρόεδρος τηςΕΣΧΘκαι
μέλος τουΔ.Σ. τηςΟΧΕΔημήτρης Σαουλίδης, ο
ΕιδικόςΓραμματέαςτηςΕΣΧΘΜανώληςΑνδρεαδά-
κης,οΠρόεδρος τηςΕπιστημονικήςΕπιτροπής της
ΟΧΕΧρήστοςΚοτζαμανίδης,τομέλοςτηςΚΕΔ/ΟΧΕ
ΓιάννηςΜεϊμαρίδης,οΠρόεδροςτουΣΥΔΧΒΕΠανα-
γιώτηςΣτεφανίδης, ο διεθνήςπαρατηρητήςΣτεπάν
Παρτεμιάν,καθώςκαιπροπονητώνσωματείων

ΤελικήΚατάταξη
Παίδων
1.ΦίλιπποςΒέροιας
2.ΠΑΟΚ

3.ΑΕΣΧΠυλαίας
4.Jedinstvo(Βοσνία)
5.ΑΕΚ
6.ΑΟΠροσοτσάνης
7.ΕθνικήΝεανίδωνΚ20
8.ΑπόλλωνΣταυρούπολης
9.ΦαίακαςΚέρκυρας
10.ΧΑΝΘ
11.ΦοίβοςΣυκεών
12.ΖαφειράκηςΝάουσας

Κορασίδων
1.ΑΟΠροσοτσάνης
2.ΑΕΣΧΠυλαίας
3.ΑΕΠΠανόραμα
4.ΟΦΝΙωνίας
5.ΕθνικόςΚοζάνης
6.ΟρφέαςΚατερίνης
7.ΚύκλωπεςΑλεξανδρούπολης
8.ΑΟΑΚαστοριάς
9.ΦίλιπποςΒέροιας

Οικορυφαίοι
Παίδων
MVP:Σαράφης(Φίλιππος)
Αμυντικός:Βεζύρης(ΑΕΚ)
Τερματοφύλακας:Μπαμπατζανίδης(ΠΑΟΚ)
Α.εξτρέμ:Κοβάνης(ΑΕΚ)
Α.ίντερ:Κοτσιώνης(ΑΕΚ)
Πλέιμέικερ:Αλεξανδρίδης(ΑΕΣΧΠυλαία)
Δ.ίντερ:Παπάζογλου(ΑΟΠροσοτσάνης)
Δ.εξτρέμ:Τζωρτζίνης(ΦίλιπποςΒέροιας)
Πίβοτ:Κυριακίδης(ΠΑΟΚ)

Καμία από τις τρεις ομάδες της 
Ημαθίας που αγωνίζονται 
στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνι-

κής δεν μπόρεσε να μπει με το δεξί 
στο 2018. Η Νάουσα στην έδρα της 
έμεινε στο 0-0 με τον Αλμωπό , και 
τα Τρίκαλα εντός 0-0 με την ουραγό 
ομάδα του Καμπανιακού. Τέλος ο 
Φίλιππος Αλεξάνδρειας πήρε πολύ-
τιμο βαθμό στην έδρα του ισχυρού 
Εδεσσαικού.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
2οςόμιλος(17ηαγωνιστική)
ΆρηςΠαλαιοχωρίου-Κιλκισιακός............... 2-0
Εδεσσαϊκός-ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας......... 0-0
ΑΕΚαρίτσας-ΑΠΕΛαγκαδά...................... 1-1
Μακεδονικός-Πιερικός............................... 2-1
ΑγροτικόςΑστέρας-Ηρακλής..................... 0-3
ΦΑΣΝάουσα-ΑλμωπόςΑριδαίας.............. 0-0
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-Καμπανιακός.... 0-0

Την1ηθέσηοΦίλιπποςΒέροιας
στοτουρνουάχαντμπολClimax

Γ’εθνική

“Λευκές ισοπαλίες”
οι τρεις ομάδες της Ημαθίας

Οι συνθήκες ήταν πολύ 
καλές και τα πιτσιρίκια 
μας απόλαυσαν ιδιαίτερα 

την πρώτη τους εξόρμηση στα 
χιόνια για φέτος! Τα τμήματα του 
αλπικού σκι βρήκαν κατάλληλες 
πίστες για όλα τα επίπεδα χωρίς 
συνωστισμό . Για το σκι αντοχής 
οι άνθρωποι του κέντρου είχαν 
φροντίσει να ετοιμάσουν πίστα 
προπόνησης αποκλειστικά για το 
σύλλογό μας, έχοντας μάλιστα και 
ειδική τέντα για τα υλικά μας.

Επίσης, εξαιρετική ήταν η πρόσβαση του
λεωφορείου μας μέσω τηςΕγνατίαςΟδούώ-
στε όλοι να απολαύσουν μίαωραία διαδρομή
σεένανπολύασφαλήδρόμο.

Ακόμη, συνεχίζοντας την περσινή παρά-
δοση, ο ΣΧΟ Βέροιας δίνει την δυνατότητα
στους γονείς ναπαρακολουθούν ζωντανάμέ-
σω internet  από τοGpsNow, τηνπορεία του
λεωφορείου μας βάζοντας τέλος «στο άγχος
τηςμαμάς»

Τέλος, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους
ανθρώπουςτουχιονοδρομικούγιατηνυπέρο-
χηφιλοξενίατουςκαινατουςευχηθούμεκαλή
χρονιά!

Ποδαρικόσταχιόνιαέκανε
οΣΧΟΒέροιαςστοΧιονοδρομικό
ΚέντροΑνήλιου(Μέτσοβο)

Την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα έκοψε η 
ομάδα των παλαί-

μαχων χαντμπολιστριών 
της Βέροιας στον υπέροχο 
χώρο του ξενοδοχείου 
Veriopolis .Στην εκδήλωση 
τιμήθηκαν άνθρωποι που 
πρόσφεραν στο άθλημα ο 
καθένας από το δικό του 
μετερίζι.

Συγκεκριμένα τιμήθηκε ο κ.
ΣτέργιοςΔιαμάντηςγιατηπολυετή
προσφορά του στο χάντμπολ της
πόλης μας και ο κ.Αλεξανδρίδης
Ρωμύλοςωςοπρώτοςπροπονη-
τής γυναικείας ομάδας τηςπόλης
μας που έλαβε μέρος σε πανευ-
ρωπαϊκή διοργάνωση. Το παρών
έδωσεσύσσωμη η ομάδα και  α-
ποφάσισε να ανακηρύξει  επίτιμα
μέλη του συλλόγου τα τιμώμενα
πρόσωπα.

Καλήχρονιάσεόλους!!!

Κοπή βασιλόπιτας των Παλαιμάχων 
Χαντμπολιστριών Βέροιας
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Μετά τη λήξη του αγώνα Φ.Α.Σ. 
ΝΑΟΥΣΑ- Αλμωπός Αριδαίας, 
οι προπονητές και ποδοσφαι-

ριστές των δύο ομάδων έκαναν τις 
ακόλουθες δηλώσεις:

Οιδηλώσειςτωνπροπονητών
ΓιώργοςΤυριακίδης (ΑλμωπόςΑριδαίας): «Κα-

ταρχήνκαλήχρονιάμευγείασεόλουςκαιναπετύ-
χουμε τουςστόχους μας.Να ευχηθώστηΝάουσα,
που είναι μία ιστορική ομάδα, ναπετύχει και αυτή
σαν ομάδα τους στόχους, όπως και στονφίλο και
συνάδελφο κόουτς.Συγχαρητήριαστουςποδοσφαι-
ριστές, που σε ένα δύσκολο γήπεδο και σε ένα
ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξης - μετά από
διάστημαδιακοπής τουπρωταθλήματος, όπου δεν
ξέραμεσεποιακατάστασηθαείναιοιομάδες-έγινε
προσπάθειακαιαπότιςδύοομάδες.Κατάδιαστήμα-
ταυπήρχευπεροχήαπό τηδικήμουομάδα καισε
άλλαδιαστήματαείχευπεροχήηΝάουσα.Φαινόταν
δηλαδή,ότιόποιαομάδαέβαζεγκολίσωςνακέρδιζε
τοπαιχνίδισεπολύμεγάλοποσοστό.Δημιουργήθη-
κανκάποιεςευκαιρίεςκαιαπότονΑλμωπόκαιαπό
τηΝάουσα,ήτανόμωςλίγεςευκαιρίες.Ίσωςτοματς
να μην ήτανποιοτικό, ίσωςπήγεπερισσότεροστη
δύναμη,αλλάαυτάταπαιχνίδιαέχουνιδιαιτερότητα.
Δεν μπορείς εύκολα να έχεις ηρεμία,περισσότερο
πάειστηνψυχήκαιστοποιοςθέλειπερισσότεροτο
παιχνίδι.Μετά την αποβολή τουπαίκτη μας, ίσως
εκεί είχαμε ένα διάστημα στο οποίο κινδυνέψαμε,
αλλάευτυχώςήρθεκαιηαποβολήγιατηναντίπαλη
ομάδακαιαπόεκείκαιπέρα ισορρόπησανκαιπάλι
η ομάδες.Θεωρώότι αυτά τα ματςπου έχουν ιδι-
αιτερότητα εάν δενμπορείς να κερδίσεις το ότι δεν
χάνεις και παίρνεις την ισοπαλία, νομίζω ότι είναι
θετικόςαπολογισμός.

ΒασίληςΑσλανίδης (Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ): «Να ευ-
χηθώ καλή χρονιά με υγεία. Στον συνάδελφο και
φίλοΓιώργο,ναευχηθώεπιτυχίεςκαικαλήσυνέχεια.
Είμαιλυπημένοςαπότογεγονόςότιδενμπορέσαμε

ναπάρουμε τοπαιχνίδι, αλλά είμαι χαρούμενοςμε
τηναπόδοσητωνπαιδιών.Νομίζωότιανταποκρίθη-
κανστοσημερινόαγώνααπέναντισεμίαπολύκαλή
ομάδα,ηοποίαέχειφέρειπολύκαλάαποτελέσματα
και δίκαια βρίσκεται στη εκεί που βρίσκεται.Ήταν
έναπαιχνίδι το οποίο θαμπορούσαμε να το κερδί-
σουμε, θα μπορούσαμε όμως και να το χάσουμε.
Είμαι όμως ευχαριστημένος από την απόδοση των
παιδιών,  που πάρα τα προβλήματα που είχαμε
χωρίςαυτόνα είναιδικαιολογία,αλλάπάντοτε επη-
ρεάζουνότανθέλειςναβγάλειςτοσωστόπρόσωπο.
Τοαποτέλεσμαείναιδίκαιοανάμεσαδύοιστορικέςο-
μάδες.Εμείςκοιτάμεσυνεχώςναβελτιωνόμαστεγια
να μπορέσουμε να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον
μας.Είναιέναςόμιλοςπουέχειπολλέςκαιιστορικές
ομάδες καιπρέπει να είμαστεσε εγρήγορσημέχρι
το τέλος τουπρωταθλήματος για όλα ταπαιχνίδια.
Δενεπαναπαυόμαστε,γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες
πουυπάρχουνκαιπιστεύωότιμέσααπότησυνεχή
δουλειά και τηνπρόοδοπου κάνουμε, νομίζω ότι
μπορούμε ναανταποκριθούμεστηδιάρκεια.Να ευ-
χηθώστονΑλμωπό καλήσυνέχεια.Και νομίζω ότι
τηνκαινούργιαχρονιάμεδουλειάκαιμετηβοήθεια
τουθεούθαεκπληρώσουμετουςστόχουςμας».


Οιδηλώσειςτωνποδοσφαιριστών

Κιουλτζόπουλος Γιώργος (ΑλμωπόςΑριδαίας):
«Καλή χρονιά να έχουμεμε υγεία, χωρίς τραυματι-
σμούς.Το ματςπήγε στη δύναμη,πιστεύω ότι αν
ήμαστανπιοσυγκεντρωμένοι μπροστάθαμπορού-
σαμενακλέψουμετοναγώνα,είναιόμωςένακαλό
αποτέλεσμαεκτόςέδρας.Τώρακοιτάμετοεπόμενο
ματςκαικαλήσυνέχειαστηΝάουσα».

ΜουρατίδηςΑργύρης (Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ): «Να
ευχηθώκαλή χρονιά και στονΑλμωπό, τηνπρώην
ομάδα μου, να πετύχει τους στόχους της. Ήταν
ένα δυνατό παιχνίδι, προσπαθήσαμε, είχαμε τις
ευκαιρίες,αλλάδενκαταφέραμεναπάρουμετηνίκη
απέναντι σε μία καλή ομάδα. Συγχαρητήριαστους
συμπαίκτες μου για τηνπροσπάθεια, τώρα κοιτάμε
μπροστάτοεπόμενοπαιχνίδι».

Περίπατος για την Νίκη Αγκα-
θιάς το υποτιθέμενο ντέρμπι 
με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 

μια και την νίκη πήρε εύκολα ...η 
Νίκη με 3-0.  Εκτός από το διπλό της 
Χαρίεσσας στο Διαβατό όλοι οι άλλοι 
γηπεδούχοι πήραν την νίκη  Αναλυ-
τικά όλα τα αποτελέσματα και η βαθ-
μολογία:

ΑτρόμητοςΔιαβατού–ΑΕΧαρίεσσας......2-4
ΠοντΝεολαίαΑράχου–ΓΑΣΚοπανού.....5-4
ΝίκηΑγκαθιάς–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας.......3-0
Μακροχώρι–ΑχιλλέαςΝάουσας..............3-0
ΑπόλλωνΑγΓεωργ–ΓΑΣΡοδοχωρίου...2-1
ΚεραυνόςΕπισ–ΔόξαΛιανοβ..........3-0α.α.
ΜΑλέξανδροςΑγΜαρίνας–ΆρηςΠαλ....2-1
Ρεπό:ΝέαΓενεάΝικομήδειας


ΗΒαθμολογία

ΝίκηΑγκαθιάς.............................................40
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας...................................34
ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας.............27
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Ηεπόμενηαγωνιστική
Νικομήδεια-Διαβατός
Αγκαθιά-Χαρίεσσα
Μακροχώρι-Κοπανός
Αγ.Γεώργιος-ΠΑΟΚΑλεξ.
Επισκοπή-ΑχιλλέαςΝ.
Αγ.Μαρίνα-Ροδοχώρι
Λινοβέργι-Παλαιοχώρι

Φ.Α.Σ. Νάουσα - Αλμωπός Αριδαίας 0-0
ΔηλώσειςΠροπονητώνκαιΠαικτών

ΕΠΣ Ημαθίας

ΕύκολαηΝίκηΑγκαθιάς3-0
τονΠΑΟΚΑλεξ.

Πιοδύσκολααπότιδείχνειτοτελικόσκορ,τακο-
ρίτσιατηςΒέροιαςνίκησανσταΓιαννιτσάτηνομάδα
τουτοπικούΜίλωναμε0-3σετ.ΗομάδατηςΒέροι-
αςανώτερησεόλαταεπίπεδαέκανεσεδύοσεττα
εύκολαδύσκολα,αλλά τελικάη τεχνική,η εμπειρία
καιγενικάηανώτερηποιότητατωνκοριτσιώναγωνι-
στικά,έδωσαντηνίκη.Οιφίλαθλοιπουπαραβρέθη-
κανστοναγώνααπόλαυσανέναπαιχνίδιπουτους
κράτησεαμείωτοτοενδιαφέρονσεόλητηδιάρκεια

του.Τασετ18-25,25-27και13-25.Απότιςνικήτριες
διακρίθηκανοι ΓάτσηΜαρία,Κουτσογιαννοπούλου
ΔήμητρακαιΝταγκοπούλουΧρυσούλα.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:  (ΣΤΕΡΓΙΟΣΛΟΥ-
ΚΑΣ) ΚυριακίδουΠαναγιώτα, Κουτσογιαννοπού-
λουΔήμητρα Νταγκοπούλου Χρυσούλα, Γάτση
Μαρία,ΤράιουΕλένη,ΠατερέκαΧάιδω, ,Βενετικί-
δουΑγάπη, (libero),ΤσιούχαΧρυσάνθη,Τσιούχα
Μαριάννα,ΣαράφηΜαρία

Βόλεϊ–ΠρωτάθλημαΒ’ΕθνικήςγυναικώνΕΣΠΕΜ

ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0-3

ΟΓιώργοςΚομίνηςαπότηνΘεσπρωτίαορίστηκε
να διευθύνει τη «μάχη» τουΠαναθηναϊκού με την
Λαμία,ενώοΑριστομένηςΚουτσιαύτηςθαείναιστο
ματςτουΟλυμπιακούμετονΠλατανιά.

Στην… δράση επιστρέφει ο δεύτερος τη τάξει
θεσμόςτουελληνικούποδοσφαίρου,καθώςτοτριή-
μεροΤρίτη(9/1)μέχριΠέμπτη(11/1)θαδιεξαχθούν
οι αγώνεςρεβάνς για τους«16» τουΚυπέλλουΕλ-
λάδας.ΗΚΕΔανακοίνωσετουςεκλεκτούςτηςγιατα
ματς,μετονΓιώργοΚομίνηναείναιστηνΛεωφόρο,
τονΑριστομένηΚουτσιαύτη στο «Γ. Καραϊσκάκης»
καιτονΣταύροΜάνταλοστους«Ζωσιμάδες»γιατην
αναμέτρησητουΠΑΣΓιάννιναμετονΛεβαδειακό.

Συνοπτικά,οιδιαιτητέςτουΚυπέλλου
Τρίτη9Ιανουαρίου
15:00ΟΦΗ-Πανιώνιος: Στυλιαράς (Σινιοράκης,

Μαρνέζος,4οςΓιαννουλάκης)

17:15ΠΑΟΚ-Τρίκαλα:Φωτιάδης(Παρασίου,Κόλ-
λιας,4οςΜαλούτας)

19:30ΑΕΚ-Παναιτωλικός:Τσαμούρης (Δημόπου-
λος,Σίπκας,4οςΔημητρόπουλος)

Τετάρτη10Ιανουαρίου
15:00Ολυμπιακός-Πλατανιάς: Κουτσιαύτης (Κο-

λοσιώνης,Σαμοΐλης,4οςΜανούχος)
17:15 Ξάνθη-Λάρισα: Σέζος (Πάτρας, Κελάζο-

γλου,4οςΚοτσάνης)
17:15 ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδειακός: Μάνταλος

(Χούσκογλου,Βασιλόπουλος,4οςΓρατσάνης)
19:30Παναθηναϊκός-Λαμία:Κομίνης(Κουρομπύ-

λια,Σπυρόπουλος,4οςΑντωνίου)

Πέμπτη11Ιανουαρίου
19:30Ατρόμητος-ΑστέραςΤρίπολης: Παπαπέ-

τρου (Τουμπακάρης, Γεωργακόπουλος, 4οςΕυαγ-
γέλου)

ΚύπελλοΕλλάδας:Οιδιαιτητές
τωνρεβάνς
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό08-01-2018 μέχρι14-01-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Διοκητικό Συμβού-
λιο και οι Τρόφιμοι 
της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 

Γηροκομείο Βέροιας’’, ευχα-
ριστούν θερμά:

-Ανώνυμοι κύριοι για τη δωρεά του
ποσού των 120 ευρώ αντί Στεφάνου εις
μνήμηΔημητρίουΤριγκώνη

-Το τμήμαΠροσκόπων, τηνΚοινότη-
ταΑνιχνευτώνΒεροίας, πουπροσήλθαν

στο Γηροκομείο με τον
αργηχό τους κ.Ουσουλ-
τζόγλου Ιορδάνη, υπαρ-
χηγούς κ. Τσιφινδάρη
Στέφανο,ΟυτσετάρηΆγ-
γελοκαιτησυνοδείαπα-
λαιών προσκόπων Βο-
γιατζόγλουΛάζαρο,Ου-
σουλτζόγλουΝικόλαοκαι
Πιστοφίδη Ματθαίο και
προσέφεραν ιδιοχείρως
61τεμάχιακουβέρτεςγια
τους ηλικιωμένους του ι-
δρύματος

- Την οικογένεια Κα-
ραγιάννη Γεωργίου και
Ευλαμπίας για τη δωρεά
τουποσούτων100ευρώ
αντί Στεφάνου εις μνήμη
τουγαμπρούτουςΓραζε-
τούληΜιχαήλ

-τονκύριοΤσιάραΓε-
ώργιο για τη δωρεά του
ποσούτων100ευρώεις
μνήμη των γονιών του
Δημητρίου και Ελβίρας
Τσιάρα

- Τον κύριο Τσιάρα
Βιργίλιογιατηδωρεάτου
ποσούτων100ευρώεις
μνήμη των γονιών του
Δημητρίου και Ελβίρας
Τσιάρα

-ΤοΣύλλογοεργαζομένωνΔήμωνΝο-
μού Ημαθίας για τη δωρεά του ποσού
των 100 ευρώ αντί Στεφάνου εις μνήμη
τηςΒοριαζίδουΕλευθερίας, μητέρας του
Δημάρχου

-Ανώνυμηκυρίαγιατηνευγενικήπροσφο-
ράγλυκισμάτωντηνημέρατωνΘεοφανείων

-Την κυρία ΓιαννόπουλουΑναστασία
γιατηνευγενικήπροσφορά40κιλώνσκό-
νηςπλυντηρίου, 5 λίτρων ελαιόλαδου και
ειδώνυγιεινής.

Φαρμακεία
Τρίτη 09-01-2018

13:30-17:00 ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώ-
ηνΚεντρικής69) 23310-
24534

20:30-01:00 + δι-
αν.ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-
67530

Ευχαριστήριο
τουΓηροκομείουΒέροιας

Από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες 
Κεντρικής Μακεδονίας 558 

συλλήψεις για ναρκωτικά κυρίως, 
το Δεκέμβριο του 2017

Κατά τη διάρκεια τουμήναΔεκεμβρίουτου2017,στιςΔιευθύν-
σειςΑστυνομίαςΗμαθίας,Κιλκίς,Πέλλας,Πιερίας,ΣερρώνκαιΧαλ-
κιδικής,συνελήφθησανσυνολικά-558-άτομακαιειδικότερα:

-Γιαληστείες:-3-
-Γιακλοπές-διαρρήξεις:-57-
-Γιαπαραβάσεις τηςΝομοθεσίας «περί εξαρτησιογόνωνουσι-

ών»:-110-
-Γιακαταδιωκτικάέγγραφα(αποφάσειςδικαστηρίων,εντάλματα

κ.λπ.):-61-
-Γιαπαραβάσεις τηςΝομοθεσίας «περίΑλλοδαπών»: -77- (εκ

των οποίων -73- γιαπαράνομη είσοδο καιπαραμονή και -4- για
διακίνησημηνόμιμωνμεταναστών)

-Γιααπάτες-πλαστογραφίες:-6-
-Γιαλοιπάαδικήματα:-244-

Εξιχνιάστηκαν:
-Ληστείες:-4-
-Κλοπές-διαρρήξεις:-84-
-Υποθέσειςναρκωτικών»:-83-
-Υποθέσειςγιαλοιπάαδικήματα:-293-

Κατασχέθηκαν:
-Κάνναβη:13κιλάκαι199,22γραμμάρια
-Ηρωίνη:49,20γραμμάρια
-Κοκαΐνη:19,40γραμμάρια
-Δενδρύλλιακάνναβης:-75-
-Ναρκωτικάδισκία:-253-
-Περίστροφα-Πιστόλια-Όπλακρότου/αερίου:-2-
-Κυνηγετικάόπλα:-18-
-Μαχαίρια–Ράβδοικ.α.:-8-
-Φυσίγγια-Κάλυκες-Βολίδες:-19-
-Λαθραίαπακέτατσιγάρων:-2.184-
-ΛαθραίοςΚαπνός:15κιλάκαι874γραμμάρια
-Λαθραίαποτά:-3.439,2λίτρα-
-Λαθραίακαύσιμα:-326λίτρα-
-Χρηματικόποσό:4.148,50ευρώ
-Είδηπαρεμπορίου:-1.461-
-Βεγγαλικά:-2.301-
-Πλαστάχαρτονομίσματα:-17-
-Κινητάτηλέφωνα:-23-
-Ηλεκτρονικοίυπολογιστές:-8-
-Οχήματα:-46-



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-

τη καινούργιο κατάστη-

μα 45 τ.μ. στο κέντρο

τηςΒέροιας (Κεντρική

5 - δίπλα στο Επιμε-

λητήριο), μεπατάρι 30

τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-

ση και θέση πάρκιγκ.

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-

φι 12 στρ. στο δρόμο

Βέροια-Λαζοχώρι, σε

παραγωγή ρόδια 8 ε-

τών, 960 δένδρα, με

25τόνουςπαραγωγής,

περίφραξη,νερό.Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

με ροδάκινα και πο-

μώνα στην άσφαλ-

το 7.500 τ.μ., κο-

ντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πάρκιγκ στο κέντρο

της  πόλης ,  περ ιο -

χήΑστικά, κοντά στο

6ο και 13ο Δημοτικό

Σχολείο. Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο, σαλοκουζί-

να, μπάνιο, ανακαινι-

σμένη, ατομική θέρ-

μανση πετρελα ίου ,

αιρκοντίσιον,πλήρως

επιπλωμένη, ευχάρι-

στη, φωτεινή. Ενοίκιο

180,00 ευρώ. Μεσι-

τικό γραφείο «ΣΤΟ-

ΧΟΣ». Τηλ.:  23310

68080,6973735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίαςΠαστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάσταση

γραμμή Internet, κε-

ντρική θέρμανση,T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κουζι-

νάκιμεφούρνο,ψυγείο

κ.λπ.Πληρ.τηλ.:23310

24939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-

λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ.πλήρωςεπιπλωμέ-

νο και εξοπλισμένο με

τηλεόραση,κλιματισμό,

ηλ. θερμοσίφωνα,Wi-

Fi, θέση πάρκιγκ και

πλυντήριοσενεόδμητη

οικοδομή, στο κέντρο

της Βέροιας. Πληρο-

φορίες στο τηλ : 6948

457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-

μένοσυνεργείοOPEL,

πλήρως εξοπλισμένο,

με πολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

15ΤΡΙΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

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

πωλείο στη Βέροια,

με σταθερή πελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos α-

ναζητεί βοηθό ψυκτι-

κού για μόνιμη εργα-

σία και επίσης αναζη-

τεί άτομο με γνώσεις

σε βιομηχανικό σχέ-

διο.Αποστολήβιογρα-

φικών info@inoxcon.

gr.Τηλ2332024771

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άν -

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τροφί-

μων στο Μακροχώρι

Ημαθίας. Τηλ.: 23310

70401.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ά τ ο -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη  Βέρο ια .  Τηλ . :

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ή κοπέλα άνω των 25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Grill» στη

Βέροια για εργασία και

ντελίβερι. Τηλ.: 23310

71222& 6982 271222

(WUp) ή αυτοπροσώ-

πωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-

λόγος και μηχανικός

αυτοκινήτων από επι-

χείρηση στη Βέροια.

Ικανοποιητική αμοιβή.

Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή

κύριος για φροντίδα

και περιποίηση ηλικι-

ωμένου. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  από

κρεοπωλείο στη Βέ-

ροια, κρεοπώλης για

πλήρη εργασία. Τηλ.

επικοινωνίας: 23320

41875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Νοση-

λευτής για ΜΕΤΑΚΙ-

ΝΗΣΗ και φροντίδα

κυρίας με σοβαρό κι-

νητικό πρόβλημα, με

καροτσάκι μεταφορικό

μέσοθαεκτιμηθεί.Τηλ

επικ.6953010340.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδρας

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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από22 έως40 ετών, δί-

πλωμα οδήγησης Γ΄ κα-

τηγορίας, γνώστης χειρι-

σμούκλαρκ.Τηλ.:επικοι-

νωνίας:6976777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με

μεταφορικό μέσο για κα-

φέουζερίστοΜακροχώ-

ρι απέναντι από το πα-

λιόκρατικόΚΤΕΟ,γιαα-

πογευματινέςώρες από

4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.

Τηλ.:6977755040,6983

469968&2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τη φύάλη και περιποί-

ηση ηλ ικ ιωμένων σε

24ωρηβάση.Τηλ.:6993

678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικήςοικογένειας,

ζητάειεργασία,γιαφύλαξη

ηλικιωμένων και καθαρι-

σμό σπιτιών. Τηλ.εφωνο:

6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για

φύλαξη μωρού ή καθαρί-

στριασεσπίτι και γραφεία.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

73642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων & καθαρισμα σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-

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

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,BBQκαιδύοθέ-
σειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα200€.

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

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

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

Κωδ:115564 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
άνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας90
τ.μ.στον3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή
καιΜπάνιοανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανση
ανεξάρτητη,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-
ναμεδιπλάτζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρακαινούργιοκαιδύοαποθήκες ,
μίσθωμα270€.

Κωδ:115685ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.2οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες
,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστηΘέαστον
κάμποκαι τακουφώματατουείναιμεδιπλά

τζάμια,-Τιμή:260€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙμικρήμονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας25τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο
,κουζίνακαιμπάνιο.Έχειμίαμικρήαυλήκαι
αποθήκη ,χωρίςκοινόχρηστα,θέρμανσημε
ένακλιματιστικόκαιμεσόμπαπετρελαίου.
Ενοίκιομόνο130€.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικής
επιφάνειας23τ.μ. Ισόγειαμεεξαιρετικάκαλή
πρόσβαση.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Ενοίκιο
140€.

Κωδ:24424-ΩΡΟΛΟΙΑποθήκησυνολι-
κήςεπιφάνειας80τ.μ.σεημιυπόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24286-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.1οςορ.Αποτελείταια-
πό2Χώρους.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιη
πόρτατουθωρακισμένη,Τιμήπολύπροσιτή
μόνο210€.

Κωδ: 24277 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ. Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμε
πετρέλαιο, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
καιπόρταθωρακισμένη,Τιμή:220€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο, καιWCκαιαποθήκη10 τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ: 24526 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάσταΚΤΕΛ εκμισθώνεται ισόγειο κα-
τάστημα κομπλέανακαινισμένοσυνολικής
επιφάνειας31τ.μ.Μίσθωμαπολύλογικόστα

250€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικο-
ντάσταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας70τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοκαιWC .Είναι
κατασκευασμένοτο1975καιείναιφωτεινό ,
ανακαινισμένομεψευδοροφή.Ενοίκιομόνο
220€.

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

Κωδ:24637-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπί τηςο-
δούΚεντρικήςκατάαποκλειστικότηταΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας100τ.μ. Ισόγειο
μεεπιπλέονπατάρικαιμεγάλουπόγειο.Είναι
κατασκευασμένο το1992καιδιατηρείταισε
καλήκατάσταση.Τιμή:μόνο250€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ:24676 -ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας123τ.μ. ισόγειογιακάθε
χρήση  εκτόςυγειονομικούενδιαφέροντος .
Αποτελείταιαπό4Χώρους,καιWC.Διαθέτει
καιμίααποθήκη80τ.μ.,Τιμή:550€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:24355-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκά-

τωαπότοΜπάσκεττηςΕληάς ισόγειοπάρ-
κινγκσυνολικής επιφάνειας18 τ.μ.Ενοίκιο
50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Διατίθεται

προςπώλησηολοκαίνουργια γκαρσονιέρα
68 τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή .
έωςσήμεραακατοίκητη,πρόκειταιγιαακίνητο
ιδιαίτερης κατασκευής του10,με1 υ/δμε
μίαπολύάνετησαλονοκουζίνακαιμεμπά-
νιοωραιότατο,1οςόροφος,πολύφωτεινή,
διαθέτειθερμοπρόσοψη ,ατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης ,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμιακαι
τιμήστις58.000€.

Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής

επιφάνειας90 τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και
μπάνιο .Είναικατασκευασμένο το2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δια-
θέτειαπεριόριστηθέα,ταδεκουφώματατου
είναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστό
πάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση. -Τιμή:
80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14588-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας90τ.μ.σε1οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
δυοΙσόγειακαταστήματα33τ.μ.και45τ.μ.Εί-
ναικατασκευασμένητο1967καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη,Κήπο,Σκαλιά
εισόδου-Τιμήγιαόλαμαζίμόνο85.000€.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά ,
μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95τ.μ. ισόγεια.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Ανοι-
χτωσιά,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:82.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13510-ΣτηΔΕΗκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598 - ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1ος
καιαποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικό του
κουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιμα-

τιστικό.Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα
,τιμή55.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη.Τιμή:55.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗ-
ΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14301 -ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

κατάστημα επί μεγάλου κεντρικούδρόμου
συνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροενιαίομεδικότoυWCκαιείναικατάλ-
ληλογιακάθεχρήση.Σπάνιαευκαιρίαμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58
τ.μ., ισόγειο,με45 τ.μ.υπόγειοκαι27 τ.μ.
πατάρι ,εξαιρετικό ,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγια έναπολύαξιόλογοακίνητο τοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή ,μόνο
90.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ι-
σόγειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000
τ.μ.,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέ-
ροντος ,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,
ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαι-
ρετικόσημείο ,είναικατάλληλοκαιγιαάλλες
χρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλή
τιμή,πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο90.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:14726 -ΣτονκόμβοςτηςΚουλού-

ραςπωλείταιΑγροτεμάχιοσυνολικήςεπιφάνει-
ας7300τ.μ.Τιμή:60.000€.

Κωδ.14429 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται
χωραφοοικόπεδο10.000τ.μ., δεύτεροαπό
τονκεντρικόδρόμο(παλαιάΕθνικήοδόπρος
Κοζάνη)κατάλληλογιακάθεχρήση , τιμήα-
πό100.000€, τώρα53.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14645ΜΕΤΑΤΟΣΤΑΥΡΟ,Μεγάλο
προνομιούχοαγροτεμάχιο37στρ,κοντάστου
Μπονάνου ,στοΣΑΑΚΒέροιας  ,σευψηλή
πίεση , τιμή85.000€,Δεκτέςμόνοσοβαρές
προτάσεις .ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ.14299ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο500τ.μ.,

καιμεημιτελέςκτίσμα ,έχειάριστηπροβολή
καικαλόπροσανατολισμό,εκπληκτικόσίγου-
ρακαιαξιόλογογιαεπένδυση,μίαπολύσπά-
νιαευκαιρίασετιμήπραγματικάχαμηλή,μόνο
55.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14352 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας548τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμήχαμηλήμόνο16.000
€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700 τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω ,
τιμή:115.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμή:45.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείται οικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού20.000€μόνο ,
ευκαιρίασπάνια.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.105012ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑ,Γκαρσονιέρα

σεμορφήStudio40τ.μ.,κατασκευήτο81,1
οςόροφος,ανακαινισμένηκαικαλοδιατηρη-
μένη.Είναι  επιπλωμένηκομπλέ,μεδιπλό
κρεβάτι,σαλόνι,μεηλεκτρικέςσυσκευέςκαι
πλυντήριορούχων,μεκλιματιστικό Ιnverter
και με μία ντουλάπα.Υπάρχει δυνατότητα
στάθμευσηςέξω,μεενεργειακήκλάσηΔ΄,και
είναιμισθωμένημετηνημέρατύπουAirbnb.
Έχειμισθωτικήαπόδοση600€τομήνακαι
πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
18.000€.Πλήρηαπόσβεσησελιγότεροαπό
2,5έτη.Κατάλληληγιαεπένδυση.

Κωδ.22943Σπάνιαευκαιρία ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμ/μακοντάστηνΠλ.Ωρολογίουστον1ο
ορ.πολύαξιόλογοκαιάνετομεμεγάλαδωμά-
τια,βλέπειμπροστάσεδρόμο,διαθέτει2υ/δ
σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο.Συνο-
λικά100τ.μ.μεκουφώματαξύλινακαιμονά
τζάμια ,χρήζεισίγουρακάποιαςανακαίνισης
τιμήμόνο35.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-
πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο6.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργασίας και συσκευασίας εσπε-
ριδοειδώνΗΡΑΕΠΕ,δέχεταιαιτήσειςγιαπροσλήψεις
εποχικούπροσωπικούάνωτων18ετώνσταγραφεία
της  εταιρίας καθημερινά εκτόςΣαββάτου καιΚυρια-
κήςαπό τις 9.00π.μ. έως τις 2.00μ.μ.Απαιτούμενα
δικαιολογητικάενδιαφερομένων:

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

σεεργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

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

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙΣΚΥΛΙΑ
-ΟΕυριπίδης

ενός έτους πε-
ρίπου,10 κιλά-
κια, υγιέστατος,
στειρωμένος και
τσιπαρισμένος.
Βρέθηκε εγκα-
ταλειμμένος μαζί
με το αδερφάκι
του σε άσχημη
κατάσταση και
σώθηκε  χάρη
στ ις  επίμονες

προσπάθειεςφιλόζωης.Τοαδερφάκιτουυιοθετήθηκεκαιο
μικρούληςψάχνειπαρηγοριάστο νέο τουπαντοτινόσπίτι.
Θαδοθείμεπλήρωςενημερωμένοκτηνιατρικόβιβλιάριοκαι
πολύ ευγνωμοσύνη για τηνολοκλήρωση τηςπροσπάθειας
σωτηρίαςτου.

-Η μικρή Ιρ-
μα ,  ολόλευκο
κοκονάκ ι ,  1 ,5
χρονών 7 κ ι -
λά ,  θα  δoθε ί
εμβολιασμένη,
στειρωμένη και
τσ ιπαρισμένη.
Μια πανέξυπνη
παιχνιδιάρασκυ-
λίτσα που λόγω
σοβαρώνοικογε-

νειακώνπροβλημάτωνψάχνειτονέοτηςσπίτιγιαναπρο-
σφέρειατελείωτεςώρεςχαράςκαιαφοσίωσης.

Τηλ.Επικοινωνίας6943671469
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι ΒΕ-

ΒΕ  σε  άσπρο  χρώμα ,  μ ε

σ τρώμα  κα ι  υφασματάκ ι α

προστατευτ ικά ,  σχεδόν  α-

χρησιμοποίητο. Τιμή ευκαιρί-

ας 150,00 ευρώ. Τηλ.: 6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH),  πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (ε-

παγγελματική-βαρέως τύπου),

τοστιέρα (επαγγελματική 2 ε-

στιών), 2 στρογγυλά τραπέζια,

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.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια 65 τ.μ με οικοπεδο 200 τ,μ
50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφείο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟκεντροΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ.250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
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€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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7καρέκλες (μεκουπαστή)

και 8 ψηλά σκαμπό. Πω-

λούνταισε τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.:6974867093. ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανί -

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση  ζη τ ε ί  γνωρ ιμ ία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-

ρίαμέχρι50ετώνγιασο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

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



PΆμα έπεσε ξύλο ακόμη και για τον σταυρό, 
του χρόνου η τελετή αγιασμού των υδάτων να 
γίνει κεκλεισμένων των θυρών…

PΤας θύρας εν σοφία σφαλίσωμεν!

PΆλλοι δεν μπήκαμε στη θάλασσα ούτε το 
καλοκαίρι, κι άλλοι μπαίνουν και το καταχείμωνο.

PΚι εμείς με τον σταυρό στο χέρι…

PΗ αγάπη βαρέθηκε να ξεστολίσει. Άφησε το 
δέντρο στο σαλόνι και έτσι είναι η πρώτη που έχει 
στολίσει για του χρόνου τα Χριστούγεννα.

PΠάει για Γκίνες!

PΕκτός από το βραβείο Γκίνες που πήρε στις 
γκρίνιες.

PΝα δείτε που και τα μελομακάρονα που 
δεν πέτυχαν φέτος ήταν τα περσινά.

PΚατά τα λοιπά. Συνέντευξη από τη σύζυγο 
Σώρρα: Ο Αρτέμης δεν πρόδωσε, δεν εξαπάτησε, 
δεν είπε ψέματα.

PΣυνεπώς, δικαιούται μια θέση στη Βουλή 

κι αυτός. Και θα την έχει.

PΜετά τη συνέντευξης της Περιστέρας (που 
ακούει και στο Μπέτυ) θα βγουν τώρα και τα παι-

διά και θα πουν ότι ο μπαμπάς τούς 
είπε την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη.

PΠάντως αυτό το κορυφαίο «έ-
χω την κυβέρνηση 
αλλά όχι την εξου-
σία» της Μπέτυς, το 
έχω πάθει στο σπίτι 
με την αγάπη.

PΟ δε τρομερός 
έρωτάς της για τον Α-
λέξη δεν φάνηκε από 
αυτά που είπε στη συ-
νέντευξη, αλλά από το 

ότι δεν τον χώρισε όταν την πήγαινε 30 χρονών 
διακοπές σε κάμπινγκ.

PΤον καιρό που εμείς πηγαίναμε δεκαήμε-
ρα στα πεντάστερα.

PΟ Αλέξης ελίχθηκε και εξελίχθηκε. Εμείς τα 
ζώα μου αργά.

PΣτο σκοπιανό πάμε τια διπλή ονομασία. 
Αλλά μην στεναχωριέστε, σε δέκα χρόνια θα 
το έχουμε ξεχάσει.

PΟ Καμένος στο ζήτημα είναι από άλλο ανέλ-
δοτο.

PΚαι μην ξεχνάτε ότι όλοι από χθες ξεκινά-
με δίαιτα. Το καλοκαίρι είναι κοντά.

PΕγώ εκεί που χάζευα στο κινητό μου χθες, 
πατήθηκε κατά λάθος ένα κουμπί και παρήγγειλα 
ένα σπέσιαλ πεϊνιρλί.

PΚαι να μην ξεχνάτε ότι είμαστε η γενιά 
που από τη μια παίρνει χημικά αντικαταθλι-
πτικά παρασκευάσματα, και μετά ευτυχισμένη 
πάει να ψωνίσει στο ράφι των βιολογικών 
προϊόντων.

PΥγειονομικώς στο ράφι.

PΔιαμαρτυρόμαστε τώρα για τις πλαστικές 
σακούλες, όταν εδώ και χρόνια μιλάμε για το 
καλάθι της νοικοκυράς.

PΚαι:
Ένας χασάπης κρέμασε μία ταμπέλα στον 

τοίχο του μαγαζιού που έγραφε: «Σάπιο κρέας». 
Μία πελάτισσα τον ρωτάει γεμάτη απορία:
-Είναι αλήθεια σάπιο κρέας; Μα είναι φοβερό! 

Και τολμάτε και το γράφετε κιόλας;
-Μην ανησυχείτε κυρία μου, απαντά ο χασά-

πης. Το κρέας είναι φρεσκότατο. Για τις μύγες την 
έβαλα την ταμπέλα!

K.Π.
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Ομοσπονδία Δενδροκαλλιεργητών 
προς ΕΛΓΑ: Πιο γρήγορες 
εκτιμήσεις και πληρωμές

-Κάλυψη ζημιών σε όλα τα στάδια της παραγωγής
Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ απέστειλε στον οργανισμό η Ομοσπονδία Δενδροκαλλιεργητών 

Κεντρικής – Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στη διαβούλευση που πρότεινε ο ΕΛΓΑ και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 
έτους. Η Ομοσπονδία θεωρεί «τομή» τις προτάσεις που καταθέτει ως εξής:

Πάγια επισήμανση και αίτημα των ασφαλιζόμενων αγροτών αποτελεί η συντόμευση του χρόνου εκτίμησης της ζημίας 
όπως και κοινοποίησης του πορίσματος πραγματογνωμοσύνης προς τους ασφαλιστικά τακτοποιημένους αγρότες. Όπως ο 
Οργανισμός θέτει προθεσμία αποπληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, θα πρέπει να θεσπιστεί και ημερομηνία αποπλη-
ρωμής των ζημιών προς στους δικαιούχους αγρότες.

Ζητούμε μέσω αναλογιστικών μελετών, την κάλυψη ζημιών στις δενδρώδεις καλλιέργειες σε οποιοδήποτε στάδιο ανθο-
φορίας και καρπιδίου από έντονες βροχοπτώσεις και από οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο, μεγαλύτερη διάρκεια δήλωσης 
της ζημίας. Να καταργηθεί το 30 - 15 * 0,88 και να ισχύει το ποσοστό εκτίμησης του γεωπόνου εκτιμητή.

Να φροντίζει η διοίκηση του ΕΛΓΑ για την είσπραξη του 20% που προβλέπει ο κανονισμός για κάλυψη των λειτουργικών 
εξόδων του, από τα κρατικά ταμεία.

Τα χρηματικά ποσά που προκύπτουν από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών προτείνουμε να διαχειρίζονται α-
ποκλειστικά από το Δ.Σ. του 
ΕΛΓΑ και όχι από το υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Ως Ομοσπονδία Δεν-
δροκαλλιεργητών Κεντρι-
κής – Δυτικής Μακεδονίας 
ζητούμε την τοποθέτηση 1 
έως 2 εκπροσώπων ως μέ-
λη στο Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, ώστε 
να υπάρχουν άμεσες επιση-
μάνσεις προς την πολιτική 
ηγεσία για τα θέματα των 
δενδροκαλλιεργητων όσον 
αφορά τις γεωργικές ασφα-
λίσεις των δενδρωδών καλ-
λιεργειών.

Προτείνουμε τη δυνατό-
τητα συμψηφισμού της απο-
ζημίωσης παραγωγής με τις 
ασφαλιστικές εισφορές μόνο 
σε περίπτωση ολικής κατα-
στροφής (65% με 70% του-
λάχιστον) σε επίπεδο τοπι-
κών κοινοτήτων, προς τους 
ασφαλιζόμενους αγρότες. 

Προτείνουμε τον άμεσο 
εκσυγχρονισμό του οργανι-
σμού με ηλεκτρονικά μέσα, 
ώστε να γίνεται άμεσα η ε-
κτίμηση στο χωράφι και να 
στέλνεται ηλεκτρονικά προς 
τις βάσεις δεδομένων του 
ΕΛΓΑ.
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