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20 Ιανουαρίου στη Βέροια
9η Επιστημονική
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Με στόχο τους νησιώτες μας
  Πράγματι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αναφορικά με 
τις τουριστικές ροές στην Ημαθία τον φετινό χειμώνα 
ο μεγάλος αριθμός νησιωτών από Αιγαίο και Ιόνιο 
που επέλεξε και φέτος τον τόπο μας. Με τον πρόεδρο 
της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας Δημήτρη Μάντσιο 
να θεωρεί τον νησιωτικό χώρο ως τον καταλληλότερο 
πελάτη για τις δικές μας χειμερινές περιόδους, σε μια 
νεκρή τουριστικά η περίοδο για τους ίδιους. Πολλώ δε 
μάλλον όταν οι φετινοί επισκέπτες μας από τα νησιά 
ήταν αυτοί που έμειναν τον περισσότερο χρόνο κοντά 
μας, με πενθήμερες και εξαήμερες διανυκτερεύσεις.
  Επιβάλλονται λοιπόν στοχευμένες επιθετικές κινήσεις 
από την πλευρά των φορέων της Αυτοδιοίκησης και 
των θεσμικών εκπροσώπων του Τουρισμού στην 
κατεύθυνση αυτή, με κύριο στοιχείο τη συνέπεια και τη 
διάρκεια των πολιτικών μας, καθώς και τις συνέργειες 
με όλους τους εμπλεκομένους. Η αναφορά γίνεται διότι 
αντίστοιχη στοχευμένη επιλογή για τους κατοίκους των 
νησιών είχε αποφασιστεί στην Ημαθία και στην περίοδο 
των τελευταίων χρόνων του θεσμού της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, που όμως έμεινε ημιτελής λόγω 
εσωτερικών τότε αλλαγών στην αρμόδια υπηρεσία 
και φυσικά λόγω της εφαρμογής του νομοσχεδίου 
«Καλλικράτης», αφού η τουριστική προβολή πέρασε σε 
επίπεδο Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.
  Πεδίο δράσης λαμπρό λοιπόν οι επαγγελματίες του 
Αιγαίου και του Ιονίου για τη δική μας τουριστική 
ανάπτυξη. Επιβάλλονται όμως πολιτικές ανάπτυξης 
ροών και εκτός εορταστικών περιόδων, δεδομένου ότι 
το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας είναι αρκούντως 
ελκυστικό. Μακάρι να το σχεδιάσουμε και να το 
καταφέρουμε.
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Σαββατοκύριακακαιαργίες
οιθέσειςΑμΕΑκαταργούνται

απότη...σημαία;

Γνωστόςσυμπολίτηςμας,μεκινητικέςδυσκολίες,τηνπερα-
σμένηΚυριακή(όπωςγράφειστοFb)πήγεναπαρκάρειστην
οδόΜιαούλη,σεθέσηΑμΕΑ.

Όμως,στηθέσηείχεήδηπαρκάρεικάποιοάλλοαυτοκίνη-
το,οοδηγόςτουοποίουμιλούσεστοκινητό.«Συγνώμη,μπο-
ρείτεναελευθερώσετετηθέσηγιαναπαρκάρω;Είναιχώρος
γιαΑμΕΑ»τουείπε.Καιοκύριοςαπάντησε:ΤηνΚυριακήδεν
ισχύει…

Έχειάδικοοσυμπολίτηςμαςνααναρωτιέται: «Δηλαδή τα
Σαββατοκύριακακαιτιςαργίες,ταΑμΕΑδενείναιΑμΕΑ;».

«ΗΔΕΔΔΗΕ έχει εξαντλήσει
όλα τα διαθέσιμα μέσα για την
καταπολέμηση του φαινομένου
τηςρευματοκλοπήςκαιτονεντο-
πισμό των παραβατών, ενώ η
αποτελεσματικότητα των ενερ-
γειών και δράσεών της, αντα-
νακλάται εναργώς στα στοιχεία
τουπλήθουςτωνκατ’έτοςεντο-
πισμένων ρευματοκλοπών,που
παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση
καικινούνταισεεπίπεδασχεδόν
τετραπλάσια έναντι εκείνωνπρο
5ετίας».Αυτόαναφέρειη επιχεί-
ρηση δίνοντας διευκρινίσεις επί
του θέματος μετά από σχετικά
δημοσιεύματα.

ΌπωςεξηγείοΔΕΔΔΗΕη έ-
ξαρσητουφαινομένουπρέπεινα
αποδοθεί αφενός μενστο γεγο-
νός ότι ηπαρατεταμένη οικονο-
μικήκρίσηστηχώραμαςυποθάλπειτηνέκνομησυμπε-
ριφορά, αφετέρου δε στην ανεπάρκεια, μέχριπρότινος
καισυγκεκριμέναμέχριτηθέσπισηκαιθέσησεισχύτου
ΚώδικαΔιαχείρισης τουΔικτύου το2017, τουυφιστάμε-
νουθεσμικούπλαισίουαντιμετώπισηςτουζητήματοςαυ-
τού,καθώςκαιτουσυναφούςνομικούπλαισίου,τοοποίο

χρήζειαυστηροποίησης.
Σχετικά με το θέμα του κόστους της ενέργειας από

ρευματοκλοπές,οΔΕΔΔΗΕμεβάσηταεπίσημαστοιχεία
τωνμη τεχνικώναπωλειών τουΔικτύου, τα οποία είναι
εγκεκριμένα από την αρμόδιαΡυθμιστικήΑρχή (ΡΑΕ),
διευκρινίζειότι τοκόστοςτηςκλαπείσαςενέργειας,υπο-
λογίζεταισεπερίπου80εκ.ευρώετησίως.

Κλήση με την αγορά κλειστή
Γιακλήσηπουδέχθηκεστηνοδό

Βενιζέλου από τη δημοτική αστυ-
νομία, απέναντι από την εφημερί-
δαμας,σεχώροφορτοεκφόρτωσης
καταστημάτων, παραπονέθηκε α-
ναγνώστης μας.Με το παράπονο
να εστιάζεται κυρίως στο γεγονός
ότι ήταν η δεύτερη μέρα τηςΠρω-
τοχρονιάς, συνεπώς η αγορά ήταν
κλειστή.Άραγιαποιεςφορτοεκφορ-
τώσειςμιλάμε;

Οάνθρωποςπλήρωσε την κλή-
ση, δεν τίθεται ζήτημα ένστασης,
ωστόσομαςενημέρωσεγιατοπερι-
στατικόμήπως τη γλιτώσει κάποιος
άλλος.

Καλό είναι να είναιπιο επιεικείς
στη δημοτική αστυνομία, μας είπε,
ειδικάτιςμέρεςτωναργιώνπουτυγ-
χάνειναεργάζονταιοι ίδιοι,όπωςη
προαναφερόμενη.

ΧιόνικαιστηΣαχάρα!
ΟύτεηΣαχάραδενγλίτωσε

απότον... τρελόκαιρόσεδιά-
φορες περιοχές του κόσμου.
Συγκεκριμένα τηνπερασμένη
Κυριακή έπεσαν 40 εκατοστά
χιόνια στην πόληΑίν Σέφρα
στηνΑλγερία,πουανήκειστην
περιοχή της μεγάλης ερήμου.
Μετοχιόνινακαλύπτειτακα-
φέ «βουνά» της άμμου στην
έρημο. Είναι η τρίτη φορά τα
τελευταία37χρόνιαπουησυ-
γκεκριμένηπόλη, γνωστήως
«ηείσοδοςστηνέρημο»,γίνε-
ταιάσπρηαπότοχιόνι.

Εμείς στηνΗμαθία την τε-
λευταία επταετία χαρήκαμε
καλό χιόνι μόνο την περσινή
περίοδο,μάλισταπριναπότις

γιορτέςτωνΧριστουγέννων.Μακάρι τονέοχαμηλόβαρομετρικόπουξεκινάαπόσήμεραναβοηθήσειώστεναασπρί-
σουνταβουνάκαιταχιονοδρομικάμας.Τοέχουμεανάγκη!

Κλάδεμααμπελιών
καιδεσμεύσεων

«Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μην
κοιτάζεις» λέει ηπαραδοσιακή ρήση και οι
αμπελουργοί έχουν ήδη ξεκινήσει το χει-
μωνιάτικο κλάδεμα του αμπελιού, που θα
διαρκέσει μέχρι και τέληΜαρτίου.Αποτελεί
βασικήαμπελουργικήεργασία,μετηνοποία
διατηρείταισταθερότοσχήματουφυτούκαι
παράλληλα, εξασφαλίζεται και ρυθμίζεται η
παραγωγήκάθεχρονιάς.

Καλάτοπάνεοιαμπελουργοίκαιοιοινο-
ποιοίμας,πολλώδεμάλλονότανηπερσινή
ποιότηταστα κρασιά θεωρείται από τις κα-
λύτερεςτωντελευταίων15ετών!Εκείνοπου
δεν βλέπουμε όμως, είναι η δέσμευση της
κυβέρνησης για την κατάργηση του ειδικού
φόρουκατανάλωσηςστοκρασί,πουέπρεπε

ναγίνειμέχριτέλοςτουέτους,όπωςείχανυποσχεθείπρωθυπουργόςκαιυπουργόςΑγροτικήςΑνάπτυξης.Στιςδεσμεύ-
σεις...υστερούμεσεποιότητα,αλλάόχισεκλάδεμα!

Αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα κλοπής ρεύματος
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γενική συνέλευση 
και συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας την Παρασκευή 
12 Ιανουαρίου

 
Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας καλεί τα μέλη του και όλους τους αγρότες την 
Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 στις 08.00 το πρωί στον κόμβο της Κουλούρας στην Γενική 
Συνέλευση - Διαμαρτυρίας των αγροτών.

Εκεί θα διατρανώσουμε την αγανάκτηση μας και την διαμαρτυρία μας για όλα όσα συμ-
βαίνουν στον αγροτικό χώρο και θα διαμορφώσουμε το πλαίσιο των διεκδικήσεων και των 
αιτημάτων μας ενόψει των κινητοποιήσεών μας.

Καλούμε όλους τους αγρότες να δώσουν μαχητικό παρόν.
Όλοι μαζί να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν.
Όλοι μαζί να ακυρώσουμε αυτά που μας εξαθλιώνουν.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ.Γ.ΒΕΡΟΙΑΣ
 Ο Γ Γραμματεας      Ο Προεδρος 

Θ. Παπακωνσταντινου         Αν.Χαλκιδης 

Γιωρίκας Μουρατίδης
Ένα δίκτυο κοινωνικής 

αλληλεγγύης από μόνος του
«Να εφτάσ’ το μερτικόν σου, 

μου έλεγε πάντα η μάνα μου»

Παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 
Οικονομίας της ΠΚΜ.,Φάνη Παπά

Σύσκεψη μεταξύ 
Αντιπεριφερειάρχη
και εκπροσώπων 

των ΤΟΕΒ Ημαθίας
Κ. Καλαϊτζίδης: «Μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες 

αλλά χωρίς προσωπικό και πόρους»Είναι 75 χρόνων, συνταξιού-
χους του Σωματείου Φορτοεκφορ-
τωτών στο οποίο δούλευε από τό-
τε που επέστρεψε από την εξορία, 
την περίοδο της χούντας. Πρό-
κειται για τον Γιώργο Μουρατίδη, 
τον Γιωρίκα, όπως τον φωνάζουν 
όλοι, ο οποίος μετά τη σύνταξη, α-
φιερώνει όλο του τον χρόνο πλέον 
στους συνανθρώπους του, κάνο-
ντας όπως λέει το καθήκον του. 
Μάλιστα για την εθελοντική του 
προσφορά τιμήθηκε από το Δήμο 
Βέροιας και Συλλόγους.

Τον συναντήσαμε ένα πρωί στα 
γραφεία του Συλλόγου Καρκινοπα-
θών στη Βέροια, απ’ όπου περνά-
ει κάθε μέρα, για οτιδήποτε μπορεί 
να χρειαστεί. Όπως κάνει και με 
τους περισσότερους κοινωνικούς 
φορείς της περιοχής μας.

«Όποιος με φωνάξει, διεκπεραιώνω… O Δήμος, το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο Έρασμος, η Πρωτοβουλία , 
το Ανθρώπινο Δυναμικό και όποιος με χρειάζεται…».

-Πώς ξεκίνησε όλο αυτό;
Η δουλειά στο Σωματείο ήταν πολύ σκληρή. Δεν πή-

γαινε κανένας τότε και έψαχναν άτομα για χαμαλίκι. Όλα 
με τα χέρια, χωρίς μηχανήματα όπως σήμερα. Δούλεψα 
35 χρόνια εκεί. Όταν βγήκα στη σύνταξη, πήγα στο χω-
ριό μου στον Άγ. Γεώργιο να μείνω, αλλά από χαρακτή-
ρα, είπα ότι δεν γίνεται να κάθομαι… Έτσι, μέσα από την 
Εύξεινο Λέσχη, αλλά και από συλλόγους ξεκίνησα αυτή 
την αποστολή. Και παλιότερα όμως, όταν δούλεα στο 
Σωματείο, από μετακομίσεις στρατιωτικών, δικαστικών 
κ.ά., έμεναν διάφορα πράγματα που δεν τα έπαιρναν 
μαζί τους, κι εγώ με το αγροτικό, τα μάζευα… Όταν άρ-
χισαν να έρχονται οι πόντιοι από περιοχές της Ρωσίας, 
μέσω της Λέσχης τους βοηθούσαμε και τους δίναμε αυτά 
τα πράγματα και ότι χρειαζόταν. Έτσι και οι άνθρωποι 
είχαν τα απαραίτητα και δεν πετιόταν τίποτα».

Αυτή η φράση, «να μην πετιέται τίποτε και να πιάνουν 
όλα τόπο» έγινε τρόπος ζωής για τον κύριο Γιώργο. 
Βοήθησε μετανάστες από την Αλβανία, νοικοκυρέους, 
που ήρθαν στο χωριό του, αλλά και ντόπιους μάζευε 
πράγματα (οικιακό εξοπλισμό, φάρμακα, ζαραβάτι) κάτι 
που κάνει μέχρι και σήμερα, για να δοθούν σε όσους τα 
έχουν ανάγκη.

«Εγώ αυτή τη δουλειά κάνω… παίρνω από αυτούς 
που δεν τα χρειάζονται και τα δίνω εκεί που υπάρχει α-
νάγκη. Οι σύλλογοι ξέρουν και μου λένε πού να τα πάω, 
για να πιάσουν τόπο. Ακόμα και στο χωριό, ότι έχουμε, 
το φορτώνω το βράδυ στο αγροτικό και τα μοιράζουμε 
στον κόσμο. Θεωρώ καθήκον μου, όταν κάποιος έχει 
ανάγκη και μπορώ να εξυπηρετήσω, να το κάνω. Ο κό-
σμος με ξέρει, με εκτιμάει και με φωνάζουν όλοι…».

Το να τρέχει για τους άλλους, ο κ. Μουρατίδης το 

προτιμάει, από το να κάθεται στο καφενείο. Να εφτάσ’ το 
μερτικό σου, έλεγε η μάνα μου… Αν έχεις κατενόν καρδί-
αν μη φοβάσαι….

Βέβαια, τα χρόνια περνάνε, η δουλειά που έκανε τό-
σα χρόνια ήταν πολύ σκληρή, αλλά ο ίδιος δεν το βάζει 
κάτω, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει 
λόγω ηλικίας. Το μεσημέρι αποσύρεται σπίτι του για 
φαγητό και ξεκούραση (απαραίτητη) και συνεχίζει ακά-
θεκτος.

Η δύναμή του είναι η αγάπη, η στήριξη και η προσφο-
ρά του κόσμου την οποία αντιπροσφέρει στον συνάν-
θρωπο.

«Να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο» λέει συνέχεια εκτι-
μώντας ότι δεν κάνει τίποτα σπουδαίο, παρά μόνο, αυτό 
που πρέπει.

Ο Γιωρίκας Μουρατίδης, είναι ένα δίκτυο κοινωνικής 
αλληλεγγύης από μόνος του. «Μακάρι να το έκαναν κι 
άλλοι αυτό… Αλλά υπάρχουν κι αυτοί που ίσως να κο-
ροϊδεύουν, και να μην το βλέπουν με καλό μάτι. Εμένα 
όμως δεν με νοιάζει. Προσφέρω στον πλησίον και το θε-
ωρώ αυτονόητο. Και δεν έχω κανένα όφελος παρά μόνο 
τη συνείδησή μου ήσυχη. Κοιμάμαι ήσυχος. Ακόμα και 
τα λεφτά που θα έδινα για τον καφέ μου ή τα τσιγάρα, 
τα δίνω για τη βενζίνη στο αγροτικό, να εξυπηρετήσουμε 
τον κόσμο. Κι ο κόσμος ξέρει και βοηθάει… Χαίρω της 
εκτίμησης κι αυτό μου φτάνει!» λέει επαναλαμβάνοντας 
με πίστη ότι το μόνο που αξίζει, είναι αυτό που τελικά 
μένει στη συνείδησή του, στη συνείδηση των παιδιών 
του και στα εγγόνια του. Κι ένα λιθαράκι να μάθουν να 
προσφέρουν είναι κέρδος! μας λέει, πριν τον αποχαι-
ρετίσουμε, για να πάει για την μεσημεριανή του σιέστα. 
. «Μην κοιτάτε τί κάνουν οι άλλοι. Εσείς τί μπορείτε να 
κάνετε», τους λέει συνέχεια, όπως έκανε και η μάνα του 
όταν ήταν μικρός!

Σοφία Γκαγκούση

Eποικοδομητική υπήρξε η σύσκε-
ψη που κάλεσε  το πρωί της Τρίτης 9 
Ιανουαρίου (χθες), στο γραφείο του ο 
αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστας Κα-
λαϊτζίδης, παρουσία του θεματικού αντι-
περιφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της 
Π.Ε Ημαθίας και εκπροσώπων των 16 
ΤΟΕΒ της Ημαθίας, που από την αρχή 
του 2018 εποπτεύονται πλέον από τον Β’  
Βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Στην σύσκεψη παρέστησαν επίσης ο 
περιφερειακός σύμβουλος κ. Θεόφιλος 
Τεληγιαννίδης, ο αναπληρωτής προϊστά-
μενος της Διεύθυνσης Αγροτικής οικο-
νομίας και Αλιείας της Π.Κ.Μ.  Κώστας 
Τερτιβανίδης και υπηρεσιακά στελέχη της 
Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε Ημαθίας.

Στην εισήγησή του ο οντιπεριφερειάρ-
χης κ. Καλαιτζίδης καλωσορίζοντας τους 
παρευρισκομένους, επεσήμανε την μετα-
βίβαση της αρμοδιότητας εποπτείας των 
ΤΟΕΒ στις Περιφέρειες, χωρίς όμως την  
αντίστοιχη πρόβλεψη από την κεντρική 
διοίκηση, για ενίσχυσή της με το απαι-
τούμενο προσωπικό και τους ανάλογους 
πόρους.

Ο κ. αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι 

η ΠΚΜ και η Π.Ε Ημαθίας θα πράξουν 
το καλύτερο δυνατόν για την ομαλή λει-
τουργία των ΤΟΕΒ, εν’ όψει και της νέας 
αρδευτικής περιόδου.

Ο  θεματικός αντιπεριφερειάρχης κ. 
Παπάς περιέγραψε τη διαδικασία που 
θα πρέπει να ακολουθηθεί από εδώ και 
πέρα, ώστε να προκύψουν τα λιγότερα 
δυνατά προβλήματα.

Επίσης ενημέρωσε τους παριστάμε-
νους για τις πρωτοβουλίες που έχει α-
ναπτύξει το τελευταίο διάστημα η ΠΚΜ,  
με σκοπό την βελτίωση του υπάρχοντος 
νομικού πλαισίου και διαβεβαίωσε τους 
αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες 
ότι η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας θα βρίσκεται αρωγός του,ς 
σε ότι χρειαστούν στο δύσκολο έργο που 
αναλαμβάνουν.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι υ-
πηρεσιακοί παράγοντες και οι εκπρόσω-
ποι των ΤΟΕΒ, έθεσαν με τη σειρά τους 
τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν ή θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν το αμέσως 
επόμενο διάστημα, για τα οποία έλαβαν 
σαφείς κατευθύνσεις από τους κ.κ Καλαϊ-
τζίδη και Παπά.

Αντιδήμαρχος καθαριότητας - 
Ανακύκλωσης -Περιβάλλοντος: 

Να είναι καλά κλεισμένες οι σακούλες 
απορριμμάτων που ρίχνουμε στους κάδους

Από τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας – Ζωικής Παραγωγής – 
Προστασίας & Περίθαλψης Αδεσπότων Ζώων κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

Η έναρξη της νέας χρονιάς σήμαινε και το τέλος της αλόγιστης χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας η οποία δημι-
ούργησε τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα μας συνεχίζουμε να τα 
διαθέτουμε στους πράσινους ή μεταλλικούς κάδους σε καλά κλεισμένες «σακούλες απορριμμάτων» καθώς έτσι αποφεύ-
γεται η διασπορά τους, το λέρωμα των κάδων, τα προβλήματα οσμών και γίνεται αποτελεσματικότερα η συλλογή τους. 

Κεντρικός στόχος όλων των ενεργειών μας εξακολουθεί να είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας.
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ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ  
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά ) 
Μόνο Σάββατο και Κυριακή στις  17.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
Σενάριο: ΜΟΥΝΡΟ ΛΙΦ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΜΑ-
ΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΟΝΑΚΗ

The Post: Απαγορευμένα Μυστικά
Κάθε μέρα 19.00 και 21.15

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ
Σενάριο: Λιζ Χάνα, Τζοζ Σίνγκερ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Μέριλ Στριπ, 

Αλισον Μπρι, Σάρα Πόλσον, Κάρι Κουν, Ντέ-
ιβιντ Κρος, Μπρους Γκρίνγουντ, Τρέισι Λετς, 
Μπομπ Οντενκερκ

Insidious - Παγιδευμένη Ψυχή: 
Το Τελευταίο Κλειδί
Κάθε μέρα : 21.30
Σκηνοθεσία: Adam Robitel
Σενάριο:  ΛΙ ΝΚΡΙΤΣ & 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

Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα
Κάθε μέρα  19.00
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέικ Κά-

σνταν με τους: Ντουέιν Τζονσον, Κέβιν Χαρτ, 
Τζακ Μπλακ, Κάρεν Γκίλαν

Σκηνοθεσία: Jake Kasdan
Σενάριο: Chris McKenna, Jeff Pinkner, Scott 

Rosenberg, Erik Sommers
Παίζουν: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack 

Black, Karen Gillan, Missy Pyle

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"     11/1/18 - 17/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Όλοι και όλες στον αγώνα!
Κάτω τα χέρια από τα σπίτια και το βιος του λαού 
Κάτω τα χέρια από τη ζωή και τη δράση των συν-

δικάτων!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το επικαιροποιημένο μνημόνιο με τα νέα προα-

παιτούμενα οδηγεί σε ένα νέο γύρο επίθεσης στη 
ζωή των συνταξιούχων, της λαϊκής οικογένειας κα-
θώς στη διάρκεια των επόμενων μηνών η κυβέρνηση 
πρέπει να ολοκληρώσει έναν τεράστιο όγκο αντιλαι-
κών μέτρων, προκειμένου να κηρύξει το δήθεν τέλος 
των μνημονίων. Μέτρα συμφωνημένα, αναγκαία για 
τους βιομηχάνους, τους εφοπλιστές, την ανταγωνι-
στικότητα και τα κέρδη τους.

Το «τέλος των μνημονίων» που περιγράφει η 
κυβέρνηση, πατάει πάνω στους αμέτρητους νόμους 
που τσάκισαν συντάξεις, μισθούς, δικαιώματα, υγεία 
και κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα που ήρθαν για να 
μείνουν, που προστέθηκαν στα προηγούμενα, αλλά 
και στα διαρκή μέτρα που φέρνει ανά τρίμηνο η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Όσο και αν ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει 
“φως στο τούνελ” για το λαό, η πραγματικότητα τη 

διαψεύδει.  Οι σχεδιασμοί της για το χτύπημα της 
απεργίας, για το φίμωμα κάθε φωνής που αγανακτά, 
αμφισβητεί και αγωνίζεται, επιβεβαιώνει τις δεσμεύ-
σεις που έχει αναλάβει απέναντι στους βιομήχανους, 
τους εφοπλιστές, τους μεγαλοεπιχειρηματίες.

Επιχειρούν να βάλουν με κάθε τρόπο στο γύψο 
τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες του λαού, να 
υψώσουν εμπόδια και περιορισμούς στην άσκηση 
του απεργιακού δικαιώματος και στη συνδικαλιστική 
δράση των εργαζομένων, να βάλουν χέρι στη δράση 
των σωματείων.

Με την πρόσφατη τροπολογία της κυβέρνησης, 
ποινικοποιείται η δράση όσων αντιστέκονται απένα-
ντι στους πλειστηριασμούς, όσων διαμαρτύρονται, 
όσων προσπαθούν να εμποδίσουν αυτήν την αδικία 
καθώς ο αγώνας για την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας θεωρείται κακούργημα!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Εμείς είμαστε οι πολλοί, εμείς έχουμε τη δύναμη, 

όλοι στο δρόμο του αγώνα για τη ζωή που αξίζει σε 
εμάς και τα παιδιά μας.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με την υποστήριξη του προγράμματος 
«START - Create Cultural Change»* το οποίο 
χορηγεί υποτροφίες σε νέους Έλληνες επαγ-
γελματίες της πολιτιστικής διαχείρισης και τη 
συνεργασία τοπικών ομάδων και φορέων, 15 
νέοι αναπτύσσουν πολιτιστικές πρωτοβουλίες 
με κοινωνικό αντίκτυπο και με εργαλείο τον πο-
λιτισμό και τις τέχνες. 

Πολλά λέγονται και λίγα γίνονται, ακόμα λι-
γότερα μετριούνται σχετικά με τον κοινωνικό 
αντίκτυπο παρόμοιων δράσεων. Στο START οι 
υπότροφοι φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα 
κινητοποιώντας τις τοπικές τους κοινότητες εί-
τε αυτές εκπροσωπούνται από μεμονωμένους 
πολίτες και άτυπες ομάδες, είτε από οργανωμέ-
νους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Οι υπό-
τροφοι/πολιτιστικοί διαχειριστές λειτουργούν ως 
συνδετικός κρίκος και συχνά ως μεταφραστής 
μεταξύ διαφορετικών ομάδων χρησιμοποιώντας 
τις τέχνες, όπως το θέατρο, τον χορό, τα εικα-
στικά ή τις εφαρμοσμένες τέχνες για να γεφυ-
ρώσουν διαφορές, να κινητοποιήσουν πολίτες 
και να δημιουργήσουν καινοτόμες υπηρεσίες και 
δομές στην πόλη τους. Για να το πετύχουν αυτό, 
στήνουν δίκτυα συνεργασίας με φορείς της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης αλλά και υπουργεία, εταιρείες 
του ιδιωτικού τομέα και τους ανθρώπους της 
γειτονιάς τους. Καινοτομούν παίρνοντας τα καλά 
από διαφορετικά επιστημονικά και γνωστικά 
πεδία και εφαρμόζοντάς τα στις ανθρώπινες 
σχέσεις που χτίζουν μέσω των τεχνών. Σπάνε 
τα παραδοσιακά όρια συνεργασίας και ιεραρχίας 
βρίσκοντας λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα 
μεγάλης σημασίας για την κοινότητά τους. 

Οι 15 πολιτιστικοί διαχειριστές μέσα από ένα 
πρόγραμμα παροχής υποτροφίας και χρημα-
τοδότησης, καθώς και επιλεγμένα εργαστήρια 
διαχείρισης έργων και μέντορινγκ, υλοποιούν τα 
έργα τους για 6 μήνες. Δημιουργούν συνέργειες 
και μοιράζονται τη γνώση που δημιουργείται με 
το κοινό τους σε ανοιχτές εκδηλώσεις. 

Τα έργα αυτά τοπικού χαρακτήρα δημιουρ-
γούν τις κατάλληλες συνθήκες για πολιτιστι-
κή συμμετοχή και συνεπώς ενθαρρύνουν τον 
πληθυσμό να συμμετάσχει στην κοινωνία των 
πολιτών σε μια προσπάθεια βελτίωσης της ζωής 

τους.
Σε αυτή τους την προσπάθεια υποστηρί-

ζονται επιπλέον από το Ίδρυμα Μποδοσάκη 
μέσω του συνεργατικού χώρου για ΜΚΟ Social 
Dynamo στην Αθήνα, ο οποίος τους προσφέ-
ρει πρόσβαση στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης 
ομάδων και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών.  

Συμμετοχή και της Βέροιας
Από το Δεκέμβριο 2017 ως και το Μάιο 2018 

υλοποιούνται 15 κοινωνικοπολιτιστικά έργα σε 7 
πόλεις σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και η : 
Βέροια και Θεσσαλονίκη με το «Τέμπο: προσβα-
σιμότητα στη μουσική εκπαίδευση σε επίπεδο 
γειτονιάς μέσω της τεχνολογίας» και To Whom 
It May Concern: Σπάζοντας τη σιωπή γύρω από 
τον HIV 

*Το «START - Create Cultural Change» είναι 
ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης και υποτροφι-
ών για ανερχόμενους πολιτιστικούς διαχειριστές 
στην Ελλάδα, το οποίο υποστηρίζει νέους δημι-
ουργούς να προωθήσουν τις πολιτιστικές τους 
πρωτοβουλίες, οι οποίες ενισχύουν την κοινωνι-
κή συνοχή στο τοπικό τους περιβάλλον. Στόχος 
του προγράμματος START είναι η δημιουργία 
νέων προοπτικών για νεοεισερχόμενους στο 
επάγγελμα στην Ελλάδα με την προώθηση της 
ανταλλαγής και της ανάπτυξης στον τομέα της 
κοινωνικοπολιτισμικότητας και η ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα START περιλαμβάνει συνολι-
κά τρεις (3) φάσεις στη Γερμανία και την Ελλά-
δα, κατά τις οποίες οι υπότροφοι μετατρέπουν 
καινοτόμες ιδέες σε ανεξάρτητες πολιτιστικές 
πρωτοβουλίες αποκτώντας παράλληλα επαγ-
γελματικές δεξιότητες, που θα εξασφαλίσουν τη 
βιωσιμότητά τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Ιδρύ-
ματος Robert Bosch (Robert Bosch Stiftung) σε 
συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki 
και τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ομοσπον-
διακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων 
(Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
e.V.) και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ί-
δρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδο-
σάκη.

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου
Συγκέντρωση βιβλίων 

και παιχνιδιών στην Πλατεία 
Δημαρχείου της Βέροιας

Με το σύνθημα «Χά-
ρισε ένα δώρο στον 
άγνωστο φίλο σου» ο 
Δήμο Βέροιας και ο Πε-
ριφερειακός Σύνδεσμος 
Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Κε-
ντρικής Μακεδονίας θα 
συγκεντρώσει βιβλία και 
παιχνίδια για φιλανθρω-
πικό σκοπό.

Η  εκδήλωση  θα 
πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 12 Ιανουα-
ρίου 2018, στην πλατεία 
Δημαρχείου και ώρες 
10:00 - 14:00 και από 
τις 17:00 – 21:00.

Στόχος της εκδήλω-
σης είναι η προώθηση 
της ιδέας της επανάχρησης και η προσφορά ενός μηνύματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Όσοι επιθυμούμε να χαρίσουμε ένα δώρο στον άγνωστο φίλο μας ας το πράξουμε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΓΕΝΑΡΗ, 11:00 το πρωί 
συγκέντρωση στην Πλ.Ωρολογίου

Υποτροφίες 
του προγράμματος START 

για πολιτιστικούς 
διαχειριστές 2017/18

-Από τη Βέροια ως την Πάτρα και τη Λέσβο με εργαλείο 
τον πολιτισμό 15 νέοι δημιουργούν καινοτόμες δομές-

υπηρεσίες επιδρώντας στις τοπικές τους κοινότητες



Για την του-
ριστική κίνηση 
τ ω ν  ε ο ρ τ ώ ν 
στην Ημαθία, 
μίλησε στον Ά-
κου 99.6 χθες 
ο  πρόεδρος 
της Ένωσης 
Ξ ε ν ο δ ό χ ω ν 
Δημ. Μάντζιος. 
Η επισκεψιμό-
τητα ήταν πολύ 
καλή, οι προ-
βλέψεις για την 
Αποκριά είναι 
ιδιαίτερα αισι-
όδοξες,  τόσο 
που προβληματίζει τους ξενοδόχους αφού 
τα καταλλύμματα δεν φτάνουν αυτή την 
περίοδο, να καλύψουν τις ανάγκες.

Ένα θέμα όμως που έθεσε ο κ. Μά-
ντζιος στην εκπομπή «Πρωινές σημει-
ώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση, είναι οι 
κλειστοί χώροι επισκεψιμότητας, τις αρ-
γίες.

«Το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή 
που θέλουμε να το συζητήσουμε και με 
την κ. Κοταρίδη αλλά και με τους αντί-
στοιχους Δήμους Βέροιας και Νάουσας, 
είναι οι κλειστοί χώροι επισκεψιμότητας 
τις αργίες. Δεν είναι δυνατόν Πρωτοχρονιά 
και Χριστούγεννα, που οι επισκέπτες θα 
μπορούσαν να πάνε στους αρχαιολογι-
κούς μας χώρους και στα μνημεία, να είναι 
κλειστά. Αυτό βέβαια οφείλεται στην δη-
μοσιοϋπαλληλική σχέση που έχουν αυτοί 
οι χώροι και στην εξάρτηση τους από το 
Δημόσιο. Θεωρώ ότι πρέπει να το δει και 
το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα μου πείτε 
ότι είναι 2-3 μέρες, αλλά δυστυχώς αυτές 
οι 2 -3 μέρες ήταν η αύξηση της δικής 
μας επισκεψιμότητας και οι άνθρωποι δεν 
είχαν τι να κάνουν. Και παραπονιόταν ότι 
δεν μπόρεσαν να δουν τίποτα. Βέβαια, 
ήταν πάρα πολύ καλό το ότι είχαμε από 2-
3 οργανωμένα οινοποιία και συγχαίρουμε 
τους οινοποιούς που έβγαλαν πρόγραμμα 
επισκεψιμότητας και 
μάλιστα άνοιξαν τα οι-
νοποιεία τους προσπα-
θώντας να εδραιώσουν 
τον ελληνικό τουρισμό 
με γευσιγνωσίες, ανά 
μισή ή ανά μία ώρα, 
χωρίς να χρεώνουν τί-
ποτα στους πελάτες. 
Έκαναν γευστική δο-
κιμή με 3 ή 4 κρασιά  
εξηγώντας τους πως 
είναι, και φυσικά ήταν 
στην διακριτική διάθε-
ση του επισκέπτη αν 
ήθελε κάποια στιγμή 
να αποκτήσει και κά-
ποια φιάλη. Αυτό ό-
μως ήταν πάρα πολύ 
καλό γιατί μαθαίνει ο 
κόσμος ότι η περιοχή 
της Ημαθίας, εκτός α-
πό έναν προορισμό, ο 
οποίος μπορεί δυνητι-
κά να είναι ένας χειμε-
ρινός προορισμός, για 
σκι ή χιόνι, είναι και 
μια περιοχή με πολλά 
διαφορετικά πράγμα-
τα πέρα από το Βουνό 
και πέρα από το σκι. 
Να περπατήσει στο 
καταπράσινο Βέρμιο 
το καλοκαίρι και να 
έχει δυνατότητα να 
γευτεί, να απολαύσει 
και να αποκτήσει υπέ-
ροχα κρασιά για την 
κάβα του»

Ο κ. Μάντζιος ρω-
τήθηκε αν πρόκειται 
να θέσουν οι ξενοδό-
χοι αυτό το θέμα στην 

Εφορεία Αρχαιοτήτων.
«Είναι το θέμα που θα βάλουμε στην 

αντζέτα μιας συνάντησης που έχουμε με 
την κ. Κοταρίδη, η οποία είναι πολύ θετι-
κή σε αυτό και έχουμε πάρα πολύ καλή 
σχέση και συζητάμε πάνω σε αυτό. Έχουν 
καταφέρει να κρατηθούν ανοιχτοί, αρχαι-
ολογικοί χώροι στην ευρύτερη περιοχή 
της Μίεζας, όπως οι τάφοι της Κρίσεως, 
τις καθημερινές , όπου μπορεί κάποιος να 
τους επισκεφθεί και τα σαββατοκύριακα 
σε συγκεκριμένο ωράριο. Αυτό είναι πάρα 
πολύ καλό γιατί βάζει την Ημαθία στον 
αρχαιολογικό πλέον χάρτη και γινόμαστε 
κοινωνοί του προγράμματος που η ίδια 
η Εφορία και η κ. Κοτταρίδη σε δηλώσεις 
που έκανε σε εφημερίδες, είπε ότι η Ημα-
θία θα είναι ένας τόπος, με full πενθήμερο 
αρχαιολογικού και βυζαντινού ενδιαφέρο-
ντος. Ας μην ξεχνάμε ότι η Βέροια είναι 
εξαιρετικά ενδιαφέρον προορισμός, συ-
γκεντρώνοντας, σε μια μοναδική πόλη, 
τρεις διαφορετικούς πολιτισμούς. Υπάρχει 
ο Εβραϊκός πολιτισμός, υπάρχουν οι πολ-
λές Βυζαντινές εκκλησίες και υπάρχει και 
ο Οθωμανικός με τα δίδυμα λουτρά και τα 
τζαμί. Όταν όλα αυτά δοθούν ανακαινισμέ-
να πλέον στο κοινό θα είναι ένας πόλος 
έλξης λατρευτικού τουρισμού».
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Συλλυπητήριο
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε ,
Το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του συλλόγου 

Μ.Α.μ.Α(Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό),σας εκφράζουμε τα 
πιο βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήριά μας για την απώλεια 
της μητέρας σας, κυρίας Ελευθερίας Βοργιαζίδου.

Σας ευχόμαστε από καρδιάς κουράγιο και δύναμη τη δύ-
σκολη αυτή στιγμή. Ας  είναι αιωνία η μνήμη της.

Με εκτίμηση 
Η Πρόεδρος της Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό

Ελένη Γεωργιάδου- Στεφανάκη

Μήπως φταίμε 
και εμείς γι’ αυτά 
που βιώνουμε;

Αφορμή γι’αυτό το 
σημείωμα υπήρξε η δι-
απίστωση –μετά από 
πολλών μηνών παρα-
τήρηση- για αυτό που 
συμβαίνει με τους συ-
νταξιούχους-συναδέλ-
φους φαρμακοποιούς οι 
οποίοι εργάζονται- τώ-
ρα μάλιστα με περισσό-
τερο ζήλο- στα φαρμα-
κεία των παιδιών τους 
και αυτό συμβαίνει και 
στις τρεις πόλεις του 
Νομού.

Δηλαδή, όλα καλά 
και ωραία, αρκεί να γίνεται «το δικό μας» που λένε, 
και ας αποτελεί αυτό παραβατική συμπεριφορά και όχι 
μόνο. Και το λέω αυτό επειδή ένας συνταξιούχος φαρμα-
κοποιός που απασχολείται σε ένα φαρμακείο ,πέραν του 
παράνομου της υπόθεσης, συντελεί και στην αύξηση της 
ανεργίας αποστερώντας μία πιθανή θέση εργασίας στο 
φαρμακείο ενός βοηθού φαρμακοποιού ή και φαρμακο-
ποιού ακόμη με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα.

Υπάρχει ο απλός κανόνας ,ο νόμος εν προκειμένω ,ο 
οποίος λέει ότι απαγορεύεται η απασχόληση συνταξιού-
χου φαρμακοποιού για λόγους που όλοι γνωρίζουν και 
μάλιστα οι κυρώσεις είναι πολύ σοβαρές .Κατά τ’άλλα, 
όσοι φαρμακοποιοί εργάζονται  νόμιμα και πληρώνουν 
εισφορές στον ΕΦΚΑ –κάθε χρόνο περισσότερες – απο-
τελούν τα κορόϊδα της υπόθεσης .

Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι πολύ δύσκολο για 
έναν φαρμακοποιό που βγαίνει σε σύνταξη να αποχω-
ριστεί την δουλειά του όταν μάλιστα τον διαδέχεται και 
το παιδί του στον ίδιο χώρο του φαρμακείου όπου έχει 
θητεύσει πάρα πολλά χρόνια.

Όμως, υπάρχει ο νόμιμος και ο έντιμος τρόπος να 
παραμείνει στον χώρο του αρκεί να δεχτεί μείωση της 
σύνταξής του κατά 65%  -όπως ο νόμος ορίζει-  για να 
μπορεί να απασχολείται έτι περαιτέρω. Αυτή είναι η λύση 
και όλα τα άλλα είναι ανοίκιες και παράνομες συμπερι-
φορές .

Υπάρχει ΕΦΚΑ στην Ημαθία με διοίκηση όπως υπάρ-
χει αντίστοιχα και Περιφερειακή Σύμβουλος για θέματα 
Υγείας στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται τα φαρ-
μακεία αλλά όπως φαίνεται η εν λόγω κυρία περί άλλων 
τυρβάζει αυτή την χρονική περίοδο.

Είναι τελικά αυτό που λέω ,ότι αν ο Φ.Ντοσκογιέφσκι 
ήταν Έλληνας το αριστούργημά του «Έγκλημα και Τιμω-
ρία» θα είχε τον τίτλο σκέτο «Έγκλημα» γιατί απλά στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει τιμωρία.

Μήπως γίνομαι κακός; Δεν νομίζω ,γιατί άλλοι είναι 
αυτοί που είναι επιλήσμονες των υποχρεώσεών τους ,εί-
τε είναι κρατικοί λειτουργοί, είτε φυσικά πρόσωπα .

Γ.Ξ.Τροχόπουλος –Φαρμακοποιός 
Βέροια

Ο λόγος για το 
«αιολικό πάρκο», που 
γιγαντώνεται μέρα με 
τη μέρα, στο Βέρμιο

Η Οικολο-
γ ι κ ή  Ο μ ά δ α 
Β έ ρ ο ι α ς  δ ι α 
του εκπροσώ-
που της Νίκου 
Ασλάνογλου , 
γνωστοποιεί τα 
εξής:

Α σ φ α λ ώ ς 
κα ι  υ πά ρ χ ε ι 
Μελέτη Περι-
β α λ λο ν τ ι κώ ν 
Ε π ι π τώ σ ε ω ν 
(ΜΠΕ) η οποία 
μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν 
πολλών άλλων 
προβλέπει ότι 
«Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή Δημόσιους χώρους».

Ασφαλώς και εγκρίθηκαν τριάντα δυο προαπαιτούμενα 
από πολλές υπηρεσίες.

Ασφαλώς και ενημερώθηκαν εγγράφως δέκα τέσσερις 
κρατικές υπηρεσίες πριν ξεκινήσουν τα έργα.

Ασφαλώς και μας ενημέρωσαν «σφαιρικά» λαλίστατοι 
επιστήμονες και στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αειφόρου 
ανάπτυξης, ανανεώσιμης ενέργειας, διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα, κλιματικής αλλαγής, προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και αναγκαίων επενδύσεων.

Ασφαλώς και ξεναγήθηκαν στον χώρο των ανεμογεννη-
τριών οι τοπικοί και όχι μόνον άρχοντες και θαύμασαν που η 
επένδυση έπιασε τόπο.

Ασφαλώς και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, γαλαντόμοι, 
προσφέρθηκαν δια του Γενικού Διευθυντή του έργου, για 
δημιουργία σειράς, παρακαλώ, μικρών περιβαλλοντικών 
πάρκων που θα υποδεχθούν μαθητές για εκπαιδευτικές 
δράσεις, όπως επίσης  και αποκατάσταση διαφόρων προ-
βλημάτων με τεχνική υφή, στην ευρύτερη περιοχή της Κα-
στανιάς.

Κι ενώ ασφαλώς όλα τα παραπάνω είναι πραγματικά 
γεγονότα, πως βρέθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες διάφο-
ρων στερεών απορριμμάτων από το αιολικό «πάρκο» του 
Βερμίου, πρόκειται για φορτηγά, πενήντα μέτρα από την 
κοίτη του Αλιάκμονα; Ποιος άδειασε δηλαδή, φορτηγά με ότι 
σκουπίδια μαζεύτηκαν από κει πάνω, δίπλα στο ποτάμι μας;

Μπορεί κάποιος από οποιαδήποτε Υπηρεσία να μας 
ενημερώσει; Μπορεί ο υπεύθυνος του έργου, που αναγκα-
στικά ορίστηκε από την μητρική εταιρία να μας διαφωτίσει; 
Μπορεί κάποιος πρόεδρος μόνιμων επιτροπών (πχ ΡΑΕ), 
ποιος ελέγχει ποιόν, κάθε πότε και με ποιους τρόπους;

Μπορεί κάποιοι ιδιώτες και κάποια πολιτική να κάνουν 
δουλειές με την δική μας τσέπη και πληρώνουμε όλοι, το 
ηλεκτρικό ρεύμα καραβίσιο. 

Δυστυχώς, ακόμη μια φορά «επενδυτές» της αλλοδα-
πής, άρπαξαν και τον παραγωγικό αέρα μας και μείναμε 
όλοι εμείς με τον κοπανιστό. Δυστυχώς, πρόσφεραν κα-
θρεφτάκια σε απερίγραπτους τοπικούς άρχοντες, σαν τους 
Αφρικανούς φίλαρχους πολλά χρόνια πρίν.

Συνεχίζεται…
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόεδρος Ξενοδόχων Ημαθίας: 
«Θα θέσουμε στην Εφορεία 

Αρχαιοτήτων το θέμα των κλειστών 
αρχαιολογικών χώρων τις αργίες»



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Τέλεση  
μνημοσύνου μελών

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

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

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3, Βέ-
ροια.

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

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακο ινώνετα ι , 

ότι λειτουργεί κάθε 
πρωί το Γραφείο στο 
Γηροκομείο Βέροιας 
τηλ. 23310 24891 και 
συχνά το Γραφείο του 
Αδελφάτου στο Υπό-
γειο Δημοτικής Αγο-
ράς. 

Για πληροφορί-
ες στον κ. Ιωάννη 
Μούρτζιο τηλ. 6979 
2 2 1 6 7 8 ,  2 3 3 1 0 
72525.Για οικονομι-
κή ενίσχυση επίσης 
υπάρχουν Λογαρια-
σμοί στην ALPHA 
BANK. 1. Αδελφάτο 
Γηροκομείο  Βέροιας 
Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 
01 00 00 70 , 

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 
83 00 83 00 02 00 10 
00 0 70

2. Σωσσίδειο Γη-
ροκομείο Βέροιας Αρ. 
Λογ.:8 2 9 00 20 01 
00 00 24 , 

IBAN:  GR 78 
0140 82 90 82 90 02 
00 10 00 024

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, 
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

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας 
και γιαγιάς

ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΙΚ.
ΤΕΛΑΛΟΓΛΟΥ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,  

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

Ένας χρόνος μετά…
Πέρασε κιόλας ένας χρόνος που «έ-

φυγε» από κοντά μας ένα απ’ τα αξιολο-
γότερα τέκνα της πόλης μας, ο Ευθύμιος 
Βαρλάμης.

Ο Μάκης μας, των παιδικών μας και 
εφηβικών μας χρόνων, που περνούσε 
μαζί μας τα καλοκαίρια φιλοξενούμενος 
της γιαγιάς του Πετρίνας στο πανέμορφο 
Κωστοχώρι.

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης στην ζω-
γραφική, στην γλυπτική, στην αρχιτεκτο-
νική αφήνοντας όμως ένα τεράστιο έργο, 
για το οποίο όλοι οι συντοπίτες του νιώ-
θουμε υπερήφανοι και ευχόμαστε να τον 
μιμηθούν και τα νεότερα βλαστάρια του 
τόπου μας.

Τί να πρωτοθυμηθούμε απ’ το τερά-
στιο έργο του, τα 1.800 έργα που αναφέ-
ρονται στην προσωπικότητα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, στο Χριστό, στους Αγίους, στο Μότσαρτ, στη Μάνα Ολυμπιάδα, στα 
βουνά της Ελλάδας, στη Σαντορίνη, στο Άγιον Όρος; Είναι στ’ αλήθεια τεράστια η προ-
σφορά του!

Μπορεί να πέρασε ένας χρόνος που «έφυγε» ο Ευθύμης Βαρλάμης, αλλά η μνήμη 
του θα παραμείνει αιώνια στην πόλη που τον γέννησε, στην Μακεδονία που λάτρεψε, 
στην Ελλάδα που αγάπησε!

Ναπολέων Κοτρίδης

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του 

Γηροκομείου Βέροιας



Από την  Διεύθυν-
ση Αγροτικής Οικονο-
μίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Ημαθίας καλού-
νται όλοι οι μελισσο-
κόμοι να υποβάλλουν 
αίτηση –δήλωση δια-
χείμασης κυψελών και 
επίσης όσοι μελισσο-
κόμοι ενδιαφέρονται, 
να υποβάλλουν αίτη-
ση συμμετοχής στις 
δράσεις «Αντικατά-
σταση κυψελών» και 
«Οικονομική στήριξη 
της νομαδικής  μελισ-
σοκομίας»  μέχρι  τις  
20 Ιανουαρίου 2018.

1. Όλοι οι μελισσοκόμοι πρέπει το αργότερο μέχρι τις 
20/01/2018 να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση κυψελών 
διαχείμασης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Ημαθίας .Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι 
που θα έχουν θεωρημένο το μελισσοκομικό τους βι-
βλιάριο από 01-09-2017 έως 31-12-2017.

2. Οι μελισσοκόμοι μπορούν να κάνουν αίτηση για 
τη δράση αντικατάστασης κυψελών το αργότερο μέχρι 
20/01/2018 .

Δικαιούχοι είναι:
• όσοι έχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια
• όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
• όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης
Οι μελισσοκόμοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
• θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
• αστυνομική ταυτότητα
• αντίγραφο δήλωσης κυψελών διαχείμασης
• βιβλιάριο τραπέζης
Τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών μπο-

ρούν να εκδοθούν από 01/08/2017 έως 20/05/2018 
και να εξοφληθούν με ηλεκτρονικό/τραπεζικό τρόπο 
μέχρι 31/07/2018.

3. Οι μελισσοκόμοι μπορούν να κάνουν αίτηση για 
τη δράση στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας (με-
τακινήσεις) το αργότερο μέχρι 20/01/2018 .

Δικαιούχοι είναι:
• όσοι είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι με τουλά-

χιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης (περιλαμ-
βάνονται και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ)

• όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
• όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης
• όσοι έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Α-

γροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ)
• όσοι έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής 

οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000€
Οι μελισσοκόμοι πρέ-

πει να έχουν μαζί τους:
1) θεωρημένο μελισσο-

κομικό βιβλιάριο
2) αστυνομική ταυτότη-

τα
3) αντίγραφο δήλωσης 

κυψελών διαχείμασης
4) βεβαίωση εγγραφής 

στο ΜΑΕΕ
5) βιβλιάριο τραπέζης
6) το πιο πρόσφατο εκ-

καθαριστικό σημείωμα
7) άδειας κυκλοφορίας 

του ΦΙΧ αυτοκινήτου τους
8) για τους συνταξιού-

χους ΟΓΑ:  φωτοαντίγρα-
φο της πρώτης σελίδας 
και της σελίδας θεώρησης 
του βιβλιάριου ΟΓΑ. Το βι-
βλιάριο του ΟΓΑ πρέπει να 
είναι σε ισχύ.

Οι μετακινήσεις θα 
πρέπει να πραγματοποιη-
θούν από την ημερομηνία 
υποβολής αίτησης μέχρι 
30/06/2018.

Για πληροφορίες μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στον 
κ. Τσαγγαλίδη Γεώργιο, 

Τμήμα Κτηνιατρικής /Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθίας., τηλ. Επι-
κοινωνίας:2331350133  φαξ:2331350136 και e-mail : 
tsagalidis.g@imathia.pkm.gov.gr

7www.laosnews.grΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ
Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328
Fax    :  2332024260  E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr
Αρ. Πρωτ: 144/4-1-2018

Προκήρυξη διακήρυξης δημόσιου  διεθνή ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με την ανοικτή 
διαδικασία  για την προμήθεια ρεύματος  του  Δήμου Νάουσας  

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ
Προκηρύσσει δημόσιο  διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  ρεύματος  για   τις α-

νάγκες του Δήμου Νάουσας συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (1.400.000,00) με ΦΠΑ όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού. Αναθέτουσα Αρχή - ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, 
NUTS- EL 521

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 09310000-5

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης
   Δημόσια   διεθνή  ανοικτή  διαδικασία άνω των ορίων  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πό-
ρους του Δήμου Νάουσας 

Χρονοδιάγραμμα
Η  διάρκεια ισχύος  της  σύμβασης ορίζεται το ένα έτος.
 Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.eprocurement.gov.gr/ του 
Συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα   (40 ) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής 
της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

   Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της Διακήρυξης, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα 
λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.naoussa.gr καθώς και στη διαδικτυακή 
πύλη: www.eprocurement .gov.gr. Αρ.συστηματος   51406. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικο-
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-

βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτεί-
ται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.
eprocurement.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Εγγυήσεις συμμετοχής
  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επι-

στολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους  2 % της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των 
προσφερόμενων ειδών.

 Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που 
ζητάει η διακήρυξη.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπο-
γραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 
της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης) 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  
ημέρες. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό  50% επί του προυπολογι-
σμού  της σύμβασης  δηλαδή  συνολικής αξίας 2.100.000,00  με ΦΠΑ (1.858.216,57 ανευ ΦΠΑ).   

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται  από την αναθέτουσα  αρχής εντός  του χρόνου της ισχύος  της  αρχικής 
σύμβασης και με διάρκεια ισχύος  έως  2  έτη από την  υπογραφή της αρχικής σύμβασης

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η  

5-1-2018
Πληροφορίες
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Νάουσας  στα 

τηλ. 2332350367 και 2332350328,υπόψη:   Κα Αθηνά Βαταντζή και  Κος Γεώργιος Λαπαβίτσας, αντίστοιχα.
 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,  Φαξ : 2332024260

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 
αιτήσεις για 

αντικατάσταση κυψελών



Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και ενημέρωσης από 
το Περιφερειακό Υποκατάστημα Αγροτών Κεντρικής Μα-
κεδονίας, οι γεννηθέντες κατά το έτος 1951, θα πρέπει να 
υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη γήρατος, την επομένη 
της ημέρας που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας 
τους στους κατά τόπους Ανταποκριτές του ΟΓΑ, έχοντας 
στην κατοχή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των 
δύο συζύγων.

2) Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας ή 
ΕΛ.ΤΑ. με αριθμό λογαριασμού IBAN.

3)  Φωτοαντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων 
Εφορίας από το οικονομικό έτος 2003 έως σήμερα.

4) Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έντυπα Ε1-Ε9 από το οικονομικό έτος 2003 έως 
σήμερα και  έντυπο Ε3 για τα έτη 2016 και 2017.

5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
6) Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.
7) Πιστοποιητικό Γέννησης με βάση την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων για άντρες ή τα ισχύοντα Δημοτολόγια 

για γυναίκες (απαιτείται μόνο αν δεν έχει συνταχθεί νόμιμα Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης).
8) Απόδειξη καταβολής εισφορών Β΄ εξαμήνου 2016 (ΟΓΑ).
9) Αποδείξεις καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ από τον Ιανουάριο του έτους 2017 έως και τον προηγούμενο μήνα 

που συμπληρώνεται το 67ο έτος.
10) Βεβαίωση πρόωρης συνταξιοδότησης εφόσον είναι δικαιούχοι.Από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 ξεκίνησαν τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού στο Δήμο 

Αλεξάνδρειας. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αλεξάνδρειας και απευθύνονται σε δημότες όλων των ηλικιών (από Παιδικούς Σταθμούς μέχρι και 
Κ.Α.Π.Η.) που θέλουν να αθληθούν.

 Τα τμήματα δημιουργούνται και εποπτεύονται από καταξι-
ωμένους και έμπειρους  γυμναστές σε όσο το δυνατόν περισ-
σότερα χωριά του Δήμου μας (ανάλογα με τη συμμετοχή των 
αθλουμένων). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και 
το μόνο που απαιτείται  είναι η καλή κατάσταση υγείας (απαραί-
τητη προϋπόθεση η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ικανότητα 
άθλησης) και η διάθεση για γυμναστική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. στον υπεύθυνο του προγράμματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 23330-
53450.
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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.

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας καλεί όλους τους χορευτές, 

μικρούς και μεγάλους, τα μέλη και τους φίλους του στην κοπή της βασιλόπιτας που θα 
γίνει στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον» την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
1.00 το μεσημέρι. Την εκδήλωση θα πλαισιώνει το παραδοσιακό συγκρότημα του Τρι-
αντάφυλλου Ασαρτζή.

Με τιμή
Το Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ

Υποβολή αιτήσεων 
χορήγησης συντάξεων 

γήρατος ΕΦΚΑ-ΟΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 Ξεκινούν τα 

προγράμματα μαζικού 
αθλητισμού  
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23323 50335-336, Fax: 23320 24260
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 6/2017

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  ( 1 ) ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Νά-
ουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 
για τις εξής  κατά αριθμό  ατόμων  ειδικότητες,  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και για την αντίστοιχη 
χρονική περίοδο :

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το παράρτημά της έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια (7Σ38ΩΚ0-ΠΨ0), καθώς και 
στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ειρηνούπολης 
και Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας,  όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναλυτικής Ανα-
κοίνωσης. Εκεί αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται , καθώς και τα δικαιολογητικά 
που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση από τα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενο-
τήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης. 

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται :
1) για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας : στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νάουσας (Δημαρχίας 30 τηλ. 

2332350335-336), υπόψη  κ. Παπακώστα Μαρίας & κ. Φίκατα Μαρίας.
2) για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων : στο Δημοτικό Κατάστημα Κοπανού ( Ερμού 71, τηλ. 2332350516 

), υπόψη κ. Σταυριανίδου Κυριακής.
3) για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης : στο Δημοτικό Κατάστημα Αγγελοχωρίου ( Λεωφόρος Ειρή-

νης 195, τηλ. 2332350604 ), υπόψη κ. Χατζηκαλλινικίδου Χρυσούλας.
τις εργάσιμες μέρες και ώρες από  11  Ιανουαρίου 2018   έως  και  22  Ιανουαρίου 2018, οπότε λήγει η 

προθεσμία υποβολής αιτήσεων .
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Νάουσα    9/1/2018
Αρ. Πρ. : 559

Στα σημαντικά προβλήματα που ε-
ξακολουθεί να δημιουργεί η εφαρμο-
γή του ν. 4412/2016 με αποτέλεσμα 
να καθυστερούν έργα και να χάνονται 
χρήματα αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ 
ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης 
Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του 
παρέμβαση προς τoυς Υπουργούς Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμο Πα-
παδημητρίου, Εσωτερικών κ. Πανα-
γιώτη Σκουρλέτη και Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη. 

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: 
«Η εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δη-
μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Ο-
δηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-
2016) αποτελεί άλλο ένα δείγμα γραφής της προχειρό-
τητας και της απουσίας προγραμματισμού με την οποία 
νομοθετεί και ασκεί διοίκηση η Κυβέρνηση. Σε μόλις 
ενάμιση χρόνο εφαρμογής του νόμου, η Κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ, που εισηγήθηκε και ψήφισε τον εν λόγω νό-
μο, τον έχει τροποποιήσει 230 συνολικά φορές. Την ίδια 
στιγμή, εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα 
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στις δημοπρατήσεις 
των δημοσίων έργων. 

Μετά το πάγωμα όλων των προμηθειών του δημο-
σίου και όλων των δημοσίων έργων, που ακολούθη-
σαν την ψήφιση του ανωτέρω νόμου, παρουσιάστηκε 
σωρεία προβλημάτων, λόγω της παντελούς απουσίας 
κοινής λογικής και στοιχειώδους διοικητικής αντίληψης 
της Κυβέρνησης. Σημαντικές καθυστερήσεις στις δημο-
πρατήσεις και προκηρύξεις έργων, χρονοδιαγράμματα 
μετατίθενται προς τα πίσω διαρκώς, συνεχείς παρατά-
σεις έργων, διαρκή προβλήματα με τα πρότυπα τεύχη 
διακήρυξης για προμήθειες και υπηρεσίες και κίνδυνος 
απώλειας χρηματοδοτικών, ιδίως κοινοτικών, πόρων 
αποτελούν μέρος των προβλημάτων που έχουν δημι-
ουργηθεί.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Δήμοι ασφυκτιούν και διαμαρ-
τύρονται αφού δεν μπορούν να προχωρήσουν δημόσια 
έργα, διότι υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες, όπως η 
απουσία ολοκλήρωσης μητρώου αξιολογητών ή η ασά-
φεια του νομοθετικού πλαισίου (π.χ. διαχείριση απορ-
ριμμάτων). Παράλληλα, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο 
να επιστρέφονται τεύχη και μελέτη δημοπράτησης στο 

φορέα για αλλαγές, διότι, εν τω μεταξύ, 
κάτι έχει τροποποιηθεί στον προανα-
φερόμενο νόμο. Μέχρι να γίνουν οι 
τροποποιήσεις και να σταλούν ξανά οι 
φάκελοι, έχει γίνει νέα τροποποίηση 
του νόμου και οι φάκελοι επιστρέφουν 
στο Δήμο … και πάλι από την αρχή!   

Ειδικότερα, οι μικροί Δήμοι αντιμε-
τωπίζουν σημαντικό πρόβλημα, αφού 
καλούνται να διαχειριστούν ένα χρονο-
βόρο, αναποτελεσματικό και ατελείωτο 
ζήτημα συνεχών αλλαγών και τροπο-
ποιήσεων, δίχως να διαθέτουν το α-
παραίτητο προσωπικό και την τεχνική 
οργάνωση με αποτέλεσμα τα έργα να 
βαλτώνουν, ενώ υπάρχουν οι απαιτού-

μενοι πόροι υλοποίησής τους.   
Η δυσμενής αυτή εξέλιξη πρακτικά σημαίνει πολύμη-

νες καθυστερήσεις στην προκήρυξη και δημοπράτηση 
δημοσίων έργων με καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο 
για την εξέλιξη των έργων, αλλά και για την τοπική οικο-
νομία, την κίνηση χρημάτων στην τοπική αγορά και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρόκειται για ένα εξαιρε-
τικά σημαντικό πρόβλημα, η επίλυση του οποίου απαιτεί 
μόνο πολιτική βούληση και στοιχειώδη διοικητική λογι-
κή. Είναι τουλάχιστον κρίμα, σε μια περίοδο οικονομικής 
στενότητας, έργα να καθυστερούν ή/και να χάνονται 
όχι λόγω έλλειψης πόρων, αλλά λόγω της κυβερνητικής 
ανικανότητας.      

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο εξαι-
ρετικά σημαντικό πρόβλημα που έχει ανακύψει από την 
κοντόφθαλμη πολιτική της. Η συνέχιση και η επιτάχυνση 
των δημοσίων έργων αποτελεί σημαντικό πυλώνα για 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την λειτουργία 
της τοπικής οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την 
ανάπτυξη».    

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακό-
λουθα ερωτήματα: 

«1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την άμεση ε-
πίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από 
την εφαρμογή του ν. 4412/2016;

2. Που οφείλονται οι συνεχείς τροποποιήσεις του εν 
λόγω νόμου; Για ποιο λόγο δεν ρυθμίζονται συνολικά τα 
ζητήματα που έχουν προκύψει, ώστε να δοθεί αποτελε-
σματικά λύση και να γίνονται απρόσκοπτα οι δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών και έργων;». 

Απαγορεύεται το κυνήγι 
σε περίοδο χιονοπτώσεων

Η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης απαγορεύει στην περιοχή ευθύνης 
νου Δασαρχείου Βέροιας, την άσκηση του κυ-
νηγίου όλων των θηραμάτων (τριχωτών και 
πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης με-
γάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνέπεια 
αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και 
εντοπισμού των θηραμάτων καθώς και σε πε-
ρίπτωση επικράτησης παρατεταμένης διάρκει-
ας δυσμενών για τα πτηνά-καιρικών συνθηκών 
(χιονιά- παγετό).

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της 
και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 
2017-2018.

Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όρ-
γανα της Δασικής Υπηρεσίας,   της Αστυνο-
μίας, των Δήμων της περιοχής μας, των κυ-
νηγετικών οργανώσεων και κάθε φιλόνομος 
πολίτης.

Ερώτηση Λ. Αυγενάκη:
«Εξακολουθεί να δημιουργεί 

προσκόμματα στα δημόσια έργα 
ο ν. 4412/2016 

για τις δημόσιες συμβάσεις»



Δύο  ακόμη απώλειες  εν όψει 
του αγώνα της Κυριακής στην 
Καλλιθέα «μετράει» η Βέροια 

λόγο του τραυματισμού του Μπλέτσα  
και του Καψάλη που συμπλήρωσε 
κάρτες. Επίσης στην Αθήνα βρίσκεται 
με την Εθνική ελπίδων ο Μπαστιά-
νος ο οποίος θα ενσωματωθεί με την 
αποστολή το Σάββατο στο ξενοδοχείο 

όπου θα διανυκτευ-
ρεύσει η ομάδα. 
Εκτός όμως από τις 
αγωνιστικές απώλειες 
δημιουργήθηκε σοβα-
ρό θέμα με την διακο-
πή από γνωστό εστι-
ατόριο της πόλις της 
σίτισης των περισσο-
τέρων παικτών λόγο 
μη πληρωμής παλαι-
ών οφειλών.

Αυτό έχειπροβληματίσει
την τεχνική ηγεσία και τον
τεχνικό διευθυντή ο οποίος
ως δείγμα καλής θέλησης
έχειπρογραμματίσειγιασή-

μεραΤετάρτημετάτηνπροπόνησηέναμπάρμπεκιου
(διάφορακρεατικά.σαλάτεςκ.α).

Αυτάσίγουρα είναιπολύ λίγα για να λύσουν το
πρόβλημα, και η επόμενη μέρα είναι άγνωστο τι
μπορείναφέρει.

«Φωςστοτούνελ»μεμεταγραφές!
Από χθες και μετά την τραγική κατάστασηπου

βρέθηκεηβασίλισσα τουβορράκάποιεςπληροφο-
ρίεςπουδενμπορέσαμε να διασταυρώσουμεανα-

φέρουν ότι ο μεγαλομέτοχος της ομάδας
έδωσε εντολή ναβρεθούν4-5παίκτες και
ναπροχωρήσει η ομάδαστις μεταγραφές
υποσχόμενοςναδιαθέσει100.000ευρώ.

Από αυτά τα χρήματα θα εξοφληθούν
κάποιαπαλιά χρέη και φυσικά τρέχοντες
υποχρεώσεις.

Νατοδούμεκαιναμηντοπιστέψουμε!!

ΤηνΚυριακήΚαλλιθέα-Βέροια
Τοαναλυτικόπρόγραμμαγιατοπροσε-

χέςΣαββατοκύριακο (13-14/1)γνωστοποί-
ησεηFootballLeague,μετηΔιοργανώτρια
Αρχήναανακοινώνειπωςτοματςτηςομά-
δαςτουΑιγίουμετουςΚρητικούς,θαλάβει
χώρατοΣάββατο.

Ησέντρασε όλα τα ματς θα γίνει στις
15:00,ενώρεπόθαέχειοΕργοτέλης,λό-
γωΑχαρναϊκού.

Αναλυτικά:
Σάββατο13Ιανουαρίου
Απόλλων Πόντου - Δόξα Δράμας

(ΕΡΤ3)
Παναιγιάλειος–ΟΦΗ

Κυριακή14Ιανουαρίου
Καραϊσκάκης–Παναχαϊκή(ΕΡΤ3)
ΑπόλλωνΛάρισας–Άρης(WebΕΡΤ)
ΑΟΧΚισσαμικός -ΑναγέννησηΚαρδί-

τσας
Αιγινιακός–Πανσερραϊκός
Τρίκαλα–Σπάρτη
Καλλιθέα–Βέροια

CMYKCMYK
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Με το… αριστερό μπήκε στο 
2018 η (ανανεωμένη) Εθνι-
κή Ελπίδων του Αντώνη 

Νικοπολίδη. Οι διεθνείς πιτσιρικάδες 
προηγήθηκαν, αλλά τελικώς ηττήθη-
καν 2-1 από τη Σλοβακία, σε φιλικό 
που διεξήχθη στα Σπάτα. «Τσαλα-
κωμένη» βγήκε από το φιλικό με 
τη Σλοβακία η Εθνική Ελπίδων.  Το 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, 
που αγωνίστηκε με πολλά νέα πρό-
σωπα, αφού οι παίκτες της «κανονι-
κής» ομάδας έχουν υποχρεώσεις με 
τους συλλόγους τους ηττήθηκε 2-1 
στα Σπάτα. 

ΟΜίγγοςστο5’άνοιξετοσκοργιατηνΕλλάδα,
ωστόσοπριντηλήξητουπρώτουμέρουςοΜπα-
ουμγκάρτνερισοφάρισεσε1-1,ενώστο70’ήρθεη
απόλυτηανατροπήαπότονΓκάμπος,πουχάρισε
τηνίκηγοήτρουστουςφιλοξενούμενους.

Οιδύοομάδεςθααναμετρηθούνξανάτηνπρο-
σεχήΠέμπτη(11/1,15:00),πάλισταΣπάτα.

Οισυνθέσειςτωνδύοομάδων
ΕΛΛΑΔΑ:Καπετάνος,Βαλμάς (46’Μουστακό-

πουλος),Ζήσης,Δημητρίου,Φουάσης(70’Ζερβό-
πουλος),Μίγγος (46’Ξενιτίδης),Μπουζούκης (46’
Χατζηδίμπας),Λάμπρου,Μπαστιάνος (64’Τζοβά-
ρας), Παυλίδης (46’ Σαμπανίδης), Κωστανάσιος
(46’Νταβιώτης).

ΣΛΟΒΑΚΙΑ:Βάντρουπα,Όραβετς,Κοζλόφσκι,
Μπένταρ,Μπαουμγκάρτνερ,Φάμπρι (66’Μπόζε-
νικ),Άνταμετς (66’Γκρέσακ),Σέντλατσεκ(66’Γκά-
μπος),Βάλο,Κβότσερα(66’Τόμιτς),Μάχο.

Μειώνεται...επικίνδυνα
τορόστερτηςΒέροιας
Υποσχέθηκε ενίσχυση ο μεγαλομέτοχος

ΣεδιεθνήφιλικόαγώναΕλπίδων

Ελλάδα - Σλοβακία 1-2
Στην αρχική ενδεκάδα ο Μπαστιάνος της Βέροιας

Η Διοίκηση του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥ-
ΣΑ για τη διαιτησία του κ. 
Τσακαλίδη Αλέξανδρου στο 

χθεσινό (7-1) αγώνα Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ 
- Αλμωπός Αριδαίας, προέβη στην 
ακόλουθη ανακοίνωση. 

«Απαράδεκτηήτανηδιαιτησίατουκ.Τσακαλίδη

στοναγώνα τηςομάδαςμαςμε τονΑλμωπόΑρι-
δαίας.Προκλητικός,μετιςλανθασμένεςαποφάσεις
τουεπηρέασετορυθμότουπαιχνιδιούκαιδενβο-
ήθησεστησωστήδιεξαγωγήτουαγώνα.

Θεωρούμεότι διαιτησίεςσαν του κ.Τσακαλίδη
δεν βοηθούν στην εξυγίανση του αθλήματος και
καλούμετααρμόδιαόργανατηςΕ.Π.Ο.ναλάβουν
τα κατάλληλα μέτραπρος όφελος του ελληνικού
ποδοσφαίρου».

ΑπότονΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ

ΔιαμαρτυρίατουΦΑΣΝάουσα
γιατονδιαιτητήκ.Τσακαλίδη

στοναγώναμετονΑλμωπόΑριδαίας
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Την ένατη νίκη της πέτυχε η 
εφηβική ομάδα του Φιλίππου 
Βέροιας που εντιμετώπισε εκτός 

έδρας τον ΑΣ Κεραυνό Άσπρου για 
το πρωτάθλημα μπάσκετ εφήβων και 
συνεχίζει πρώτη στον Β’ όμιλο της 
ΕΚΑΣΚΕΜ. Το παιχνίδι ήταν παρά-
σταση για έναν ρόλο. Η ομάδα του 
Χρήστου Μπλατσιώτη κατάφερε από 
το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο να πάρει 
διαφορά με 10 πόντους και κατάφερε 
σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όχι 

μόνο να τη διατηρήσει αλλά και να την 
φτάσει στη μέγιστη τιμή της που ήταν 
οι 26 πόντοι.

Από την άλλη, οΑΣΚΕΡΑΥΝΟΣΑΣΠΡΟΥ δεν
κατάφερεσεκανένασημείοναπροβάλλειαντίσταση
στουςνικητέςκαιμοιραίαεπήλθεηβαριάήττα.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ:46-72
ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ: ΚωστίκαςΑ, ΚωστίκαςΑν 7,

Διαμαντόπουλος 12 (4),Μηνάς,Δημάκας 25 (3),
Βουδερσλής,Ξενάκης,Λυκόπουλος2

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ:(Μπλατσιώτης-Κουρουζί-
δης)Καρμάτης12(1),Ζαμπάκας22,Χόργος12,Κα-
νακάρης6,Λαζόπουλος8,Κοτσίδης7,Κοκκινίδης5

Με νίκη ξεκίνησε το 2018 τις 
υποχρεώσεις της στο πρωτά-
θλημα η εφηβική ομάδα μπά-

σκετ του ΑΟΚ Βέροιας. Oι Ημαθιώτες 
επικράτησαν με 63-40 του Αετού 
Κιλκίς, σε μια αναμέτρηση που διε-
ξήχθη στο ΔΑΚ «Βικέλας». Μετά το 
πρώτο «μουδιασμένο» δεκάλεπτο 
(επηρεασμένοι από την διακοπή 
λόγω εορτών), οι παίκτες του Κων-
σταντίνου Ηλιάδη επέβαλλαν πλήρως 
τον ρυθμό τους και παίζοντας κατά 
περιόδους όμορφο μπάσκετ έφτασαν 

σε μία άνετη νίκη.

Γιαέναακόμηπαιχνίδιοπροπονητήςχρησιμο-
ποίησεπαίκτεςαπότονπάγκο(ίσωςπερισσότερο
απόκάθεάλλοπαιχνίδιέωςτώρα),δείχνονταςτην
αποτελεσματικήδουλειάπουγίνεται.

Αξιοσημείωτοείναιότισκόραρανοι10απότους
12παίκτεςτηςομάδας.

Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο για τονΑΟΚ
(καθώς την τελευταία αγωνιστική τηςΑ΄φάσης
έχει ρεπό)αντιμετωπίζειστηνΈδεσσα τον τοπικό
Εδεσσαϊκό.

Δεκάλεπτα:10-4,39-18,51-26,63-40
ΑΟΚΒέροιας:Δελιόπουλος6,Γκίτκος2,Καρα-

θανάσης5,Μεταξάς2,Χαραλαμπίδης6,Γαβριηλί-
δης,Ιωαννίδης13(3),Ντόκας,Δημάκας5,Ορφα-
νίδης11(3),Χατζηλαμπρινός6,Γεωργαλής7(1).

Μπάσκετ Εφήβων

Άσπρο-Φίλιππος46-72
Εύκολα και οι έφηβοι του ΑΟΚ 

63-40 το Κιλκίς 

Το Σάββατο 13/01/2018 
στις 17:30 στο Φιλίπ-
πειο Κλειστό Γυμνα-

στήριο ο Φίλιππος υποδέχε-
ται την Honda Πανόραμα στα 
πλαίσια της Προημιτελικής 
Φάσης του Κυπέλλου Γυναι-
κών 2017-2018. Ο Φίλιππος 
θέλει να ξεκινήσει με νίκες 
το 2018, και η νίκη στον 
συγκεκριμένο αγώνα θα του 
δώσει ένα από τα τέσσερα 
εισιτήρια του Final 4 του 
Κυπέλλου Γυναικών. Στις 
τάξεις της ομάδας υπάρχει 
έντονος ενθουσιασμός για 
το συγκεκριμένο αγώνα μιας 
και έχουν περάσει πολλά 
χρόνια από την τελευταία 
παρουσία της Γυναικείας 
ομάδας σε Final 4 Κυπέλλου 
και το γεγονός αυτό αποτελεί 
πρόκληση για όλο το τμήμα. 

Στα πλαίσια του Προημιτελικού το
Γυναικείο τμήμα τουΦιλίππου σε συ-
νεργασίαμετονΣύλλογοΕθελοντώνΑι-
μοδοτώνκαιδοτώνΜυελούτωνΟστών
Χαρίεσσας«οΆγιοςΛουκάς»,θαπραγ-
ματοποιήσει ενημέρωση και εγγραφή
εθελοντών δοτώνΜυελού τωνΟστών
σε μιαπροσπάθεια να ενημερωθούν ,
να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργο-
ποιηθούνοιφίλοι και όχι μόνο του χάντμπολ, του
Φιλίππου και τηςπόληςμας έτσιώστε να γίνουν
εθελοντέςδότεςμεαπώτεροσκοπότοναχαρίσουν
ζωήσεκάποιονσυνάνθρωπόμας.

ΗΔιοικούσαΕπιτροπή του Γυναικείου τμήμα-
τος,οιπροπονητέςκαιοιπαίκτριεςτηςΓυναικείας
ομάδας καλούμε τοφίλαθλο κοινό τηςπόλης και

τουΦιλίππου να παραβρεθεί στοΦιλίππειο το
Σάββατο13/01στις 17:30προκειμένου να γίνουν
εθελοντές δότες και ναστηρίξουν την ομάδαμας
στηνπροσπάθειαπρόκρισηςστοFinal 4 τουΚυ-
πέλλουΓυναικών.

ΦίλιπποςΒέροιας
ΓυναικείοΤμήμαΧειροσφαίρισης

μιαομάδα...μιαοικογένεια...

 ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Φίλιππος Βέροιας - Πανόραμα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ

της10.01.2018
Α1  ΕΡΑΣ Ι ΤΕΧΝ ΙΚΗ

(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(10η αγω-
νιστική)

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ15.00Μ.Α-
ΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΓΑΣΚΟ-
ΠΑΝΟΣ

Διαιτησία: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 15.00
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ -ΑΣΝΕ-
ΑΣΓΕΝΕΑΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΑ-
ΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΟ-
ΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΠΣ ΗΜαθίας

Οιδιαιτητέςτωνδύοσημερινών
αγώνωντηςΑ1κατηγορίας

Η Επιτροπή 
Διαιτησίας
της ΕΠΣ

θα κόψει την 
βασιλόπιτα 

ΗΕπιτροπήΔιαιτησίαςτηςΕΠΣΗμαθίαςθα
κόψει τηνβασιλόπιτα τηνΔευτέρα15/01/2017
καιώρα20:00στηνταβέρναΠΟΛΙΤΕΙΑ(Καρα-
γκιζόπουλου)στοΝεόκαστροΗμαθίας.

ΓιατηνΕπιτροπήΔιαιτησίας
ΟΠρόεδρος-ΜαστοροδήμοςΚων/νος
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Στα τέσσερα έφτασαν τα χειμε-
ρινά αποκτήματα της ΑΕ Καρί-
τσας, που μετά τους Κωτσιόπου-

λο και Γκεβρέκη έντυσε οριστικά στα 
κιτρινόμαυρα, τους Μίμη Μπενίσκο 
και Ζαχαρία Δημητρουλόπουλο. Τόσο 
ο έμπειρος σέντερ φορ, που ξεχωρί-
ζει για το ύψος του, όσο και ο επίσης 
πολύπειρος Πυργιώτης χαφ, έδω-
σαν τα χέρια με τον πρόεδρο Κώστα 
Ζησιό (στη μέση της φωτο), ερχόμενοι 
«πακέτο» από τον Φίλιππο Αλεξάν-

δρειας (πέρυσι ήταν συμπαίκτες και 
στον Διαγόρα Σεβαστής), με στόχο 
την ανατροπή σκηνικού και εξάντληση 
των πιθανοτήτων σωτηρίας, κόντρα 
στα προγνωστικά.

Μάλιστα, οΔημητρουλόπουλος έκανε και ντε-
μπούτο στο χθεσινό 1-1 με τονΛαγκαδά (οιΜπε-
νίσκος-Κωτσιόπουλος ήταν τιμωρημένοι), με την
ομάδα τουΜιχάλη Ζιώγα ναποντάρει πολλά στα
νέααποκτήματακαιτονκύκλοενίσχυσηςναμηνέχει
«κλείσει»ακόμαγιατηνομάδατηςΠιερίας.

Πηγή: pamebala.gr

Ο Λούμπος Μίχελ θα ταξιδέψει 
στην Αθήνα για να κάνει την 
τελευταία απόπειρα για να 

αλλάξει γνώμη ο Ροντρίγκο Μολέντο 
και να ανηφορίσει στην Τούμπα. Την 
ώρα που τα μέσα ενημέρωσης της 
Βραζιλίας εμφανίζουν τον Ροντρίγκο 
Μολέντο αποφασισμένο να επιστρέ-
ψει στην Ιντερνασιονάλ, στον ΠΑΟΚ 
είναι έτοιμοι να κάνουν την τελευ-
ταία απόπειρά τους για να ανατρέ-
ψουν τα αρνητικά δεδομένα και να 

αλλάξουν τα μυαλά του Βραζιλιάνου.

ΟΛούμποςΜίχελ θα ταξιδέψει στηνΑθήνα
(πιθανόνσήμεραΤετάρτη,10/1)γιαναμιλήσειμε
ανθρώπους τουΠαναθηναϊκού, αλλά και τον ίδιο
τονπαίκτηγιανατονπείσεινακάνειαποδεκτήτην
πρότασητουΠΑΟΚ.

Σύμφωναμεπληροφορίες, το ίδιο είχε επιχει-
ρήσει οΣλοβάκος τεχνικός διευθυντής και τοπε-
ρασμένοΣάββατομερικέςώρεςπριντοναγώναμε
τονΛεβαδειακό.

ΟΠΑΟΚθα εξαντλήσει τιςπιθανότητες ναφέ-
ρει…Τούμπα την υπόθεσηΜολέντο και μένει να
φανείανθατακαταφέρει.

ΤέλοςαπότηνΑλεξάνδρεια
οιΜπενίσκος,Δημητρουλόπουλος

Ετοιμάζει ταξίδι στην Αθήνα
για Μολέντο ο ΠΑΟΚ

ΗαποστολήτουΠΑΟΚγιατοναγώνα
ΚυπέλλουμεταΤρίκαλα

Τη στήριξη των φιλάθλων τους 
θα έχουν οι «μαυραετοί» στην 
αναμέτρηση με τον Απόλλωνα 

Πόντου. Μετά τη σύσκεψη με την 
αστυνομία, για τα μέτρα ασφαλεί-
ας, αποφασίστηκε να δοθούν στους 
Δραμινούς 600 εισιτήρια. Αναλυτικά 
η ενημέρωση της Δόξας:

«ΗΠΑΕΔόξαΔράμας ενημερώνει ότι στησύ-

σκεψηπουπραγματοποιήθηκε χθες στο μέγαρο
τηςαστυνομικήςδιεύθυνσηςΘεσσαλονίκης,γιατα
μέτρα τάξης του εκτός έδρας αγώνα της ομάδας
μαςμετονΑπόλλωνΠόντου,πουθαδιεξαχθείτο
Σάββατο13/1στις15:00,στογήπεδοΚαλαμαριάς
αποφασίστηκεότιθαδιατεθούνγιατιςανάγκεςτων
φιλάθλωνμας600εισιτήρια,ταοποίααντιστοιχούν
στηθύρα6.

Οιφίλαθλοίμαςθαμπορούνναπρομηθευτούν
ταεισιτήριάτουςαπόεκδοτήριοπουθαβρίσκεται
έξωαπότησυγκεκριμένηθύρα,ενώηπροσέλευ-
σή τους θαπρέπει να γίνει μόνο από τις οδούς
Πόντου–Καλλίδη–Παπάγου».

Πήρε 600 εισιτήρια η Δόξα Δράμας
για τον αγώνα με τον Απόλλων Πόντου

Ανακοινώθηκαν από την Γενι-
κή Γραμματεία Αθλητισμού οι 
επιχορηγήσεις των σημαντι-

κότερων Ομοσπονδιών για το 2018 
με τις μισές να παρουσιάζουν αύξηση 
και τις άλλες να παραμένουν στα ίδια 
επίπεδα με πέρσι. Σταθερές και με 
μικρή αύξηση θα είναι για το 2018 οι 
κρατικές επιχορηγήσεις στον ελληνικό 
αθλητισμό. Όπως σας είχαμε αναφέρει 
οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για 
να συμβεί αυτό ήταν μεγάλες λόγω και 
των στενών οικονομικών πλαισίων 
που αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση. 

Σύμφωναμε ταποσάπου ανακοινώθηκαν από
τηνΓΓΑσε28Ομοσπονδίεςθαμοιραστούνπερίπου
17,2 εκατομμύρια ευρώποσόσχεδόν ίδιομεπέρσι
όμωςπουεπίτηςουσίαςείναιελαφρώςμεγαλύτερο.

Όπως θα δείτε και στον αναλυτικόπίνακα στο
τέλος του κειμένου φέτος ανακοινώθηκε η επιχο-
ρήγηση για 28Ομοσπονδίεςσε αντίθεσημεπέρσι
που ήταν για 31.Οι επιχορηγήσεις τωνΑθλητικών
Ομοσπονδιών για το 2018παρουσιάζουν αυξήσεις
ήπαραμένουνστα ίδια επίπεδασεσχέσημε τιςα-
ντίστοιχεςπροβλέψειςτουπροηγούμενουέτους.Συ-
γκεκριμένα,απότις28Ομοσπονδίεςτωνοποίωνα-
νακοινώθηκεηεπιχορήγησηοι14έχουναύξησηκαι
άλλεςτόσεςπαρέμεινανσταίδιαεπίπεδαμεπέρσι.

Σεαυτότοσημείοθαπρέπεινακάνουμεορισμέ-
νες απαραίτητες υποσημειώσεις. Το συγκεκριμένο
ποσόδεν είναι τοσυνολικόπου θα δοθεί από την
Κυβέρνησηστονελληνικόαθλητισμό.Γιαπαράδειγ-

μα φέτος δεν υπάρχει στον σχετικό πίνακαποσό
που να αντιστοιχεί στηνποδηλατικήΟμοσπονδία,
ωστόσο έχει γίνειπρόβλεψη για τοποσόπουανα-
λογεί στομισθολογικό κόστος της. Για την ακρίβεια
σύμφωναμεπληροφορίεςαυτότοποσόθαανέρχε-
ταιπερίπουστις180.000ευρώ.Τοίδιοσυμβαίνεικαι
στογκολφτοοποίοθαπάρειπερίπου1.000ευρώ.

Παράλληλα,γιαπρώτηφοράυπάρχειπρόβλεψη
επιχορήγησης τωνSpecialOlympicsHellas με το
ποσό των 10.000Ευρώ, καθώς και τηςΑθλητικής
ΟμοσπονδίαςΝεφροπαθών καιΜεταμοσχευμένων
μετοποσότων5.000Ευρώ.

Σημειώνεται ότι στην τελική εκταμίευση και της
φετινής χρονιάς οι επιχορηγήσεις ενδέχεται να τρο-
ποποιηθούνανάλογαμετιςανάγκεςτωνΟμοσπον-
διώνκαιπάνταμέσαστοπλαίσιοτουετήσιουπροϋ-
πολογισμού.

Τέλος, θαπρέπει να επισημανθεί ότι μέσω της
ΚΟΕθα υλοποιηθεί τοπρόγραμμα εκμάθησης κο-
λύμβησης(γιατηαποφυγήπνιγμού),ενώσεσυνερ-
γασίαμετοΟΑΚΑέχειδρομολογηθείηαντικατάστα-
σητωνυφιστάμενωνσανίδωντουκαταδυτηρίου.

Ελαφρώςαυξημένες
οιεπιχορηγήσειςγιατο2018
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Στις 20 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο 
Veriopolis η 9η Επιστημονική Ημερίδα Καρδιολογίας, που διορ-
γανώνεται από την Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Βέ-
ροιας, σε συνεργασία με τη Β΄ Καρδιολογική Κλινική του Α.Π.Θ.

Τίτλος της φετινής διοργάνωσης είναι: «Θέσεις και αντιθέσεις 
στην Καρδιολογία» και περιλαμβάνει μεγάλη θεματολογία με 
διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια, μεταξύ άλλων για την ανα-
γκαιότητα των εμβολιασμών στον ασθενή με Χρόνια Καρδιαγ-
γειακή, για τις Μυοκαρδίτιδες και τις Μυοκαρδιοπάθειες, για την 
Καρδιακή ανεπάρκεια και τις συνοσηρότητες, για την επεμβατι-
κή Καρδιολογία, για την Ηχοκαρδιογραφία και άλλες απεικονι-
στικές τεχνικές, για την επαναιμάτωση στο οξύ έμφραγμα κ.ά.

Θα έχει προηγηθεί στις 8 το πρωί της ίδιας μέρας Νοσηλευ-
τική Ημερίδα με στρογγυλό τραπέζι για τον νοσηλευτή και τους 
καρδιολογικούς ασθενείς, αλλά και διάλεξη για την Καρδιολογι-
κή Νοσηλευτική ως ξεχωριστή ειδικότητα.

Η τελετή έναρξης της ημερίδας θα γίνει στις 9.30 το πρωί 
του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου, με τους χαιρετισμούς των επισή-
μων και των οργανωτών.

Στην Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας είναι οι κ.κ. Κα-
νονίδης Ιωάννης (Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Β΄ 
Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο), Βογιατζής Ιωάννης 
(Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομεί-
ου Βέροιας), Ντάτσιος Αντώνιος (Επεμβατικός Καρδιολόγος, 
Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας) και 
Ζιώγα Ευφροσύνη (Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμένη Καρδιολο-
γικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Σταλίδου Ρούλα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Παπαστεργίου Ανθή Παυλίδου Ελένη Σανίδα 

Σταυρούλα Κοτζαχρήστου Σοφία Σίσκου Βασιλική
08.00 ΕΝΑΡΞΗ –ΕΓΓΡΑΦΕΣ
08.20 – 09.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Νοσηλευτής και καρ-

διολογικοί ασθενείς Πρόεδροι: Ζιώγα Ε. –Παπαδοπούλου Δ. 1. 
Νοσηλευτής στο ΤΕΠ. Τι προσφέρει; – Τσακελίδου Ε. 2. Ο ρό-
λος του νοσηλευτή στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο – Κυριάκου 
Π. 3. Νοσηλευτής στη Στεφανιαία Μονάδα. Τι προσφέρει και με 
ποιες προϋποθέσεις; – Ζιώγα Ε.

09.00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Καλέα Δ. Καρδιολογική Νοση-
λευτική. Μήπως πρέπει να γίνει ξεχωριστή ειδικότητα για τους 
νοσηλευτές; – Παπαδοπούλου Δ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
09.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ –ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
09.45 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Πρόεδρος: Κανονίδης Ι. Η ανα-

γκαιότητα των εμβολιασμών στον ασθενή με Χρόνια Καρδιαγ-
γειακή Νόσο – Αποστολίδης Δ.

10.30 – 11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Οξεία συμπτωματολο-
γία στο ΤΕΠ Πρόεδροι: Λαμπρόπουλος Σ. – Μακρίδης Π. 

1. Οξύ θωρακικό άλγος – Αβραμίδου Α. 
2. Δύσπνοια – Ντάπτσεβιτς Ι. 
3. Υπερτασική κρίση – Γαλητσιάνος Ι. 
4. Συγκοπή – Βογιατζής Ι.
11.30 – 12.00 Διάλειμμα
12.00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Βογιατζής Ι. Παραγωγή φαρ-

μάκων και επιδράσεις στους προϋπολογισμούς υγείας και την 
οικονομία – Παππάς Α.

12.30 – 14.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΗΚΓ Πρό-
εδροι: Σαββάτης Σ. – Καρακώστας Γ. Σπυρομήτρος Γ., Κουλού-
ρης Ε., Δαδούς Τ., Χατζηελευθερίου Χ., Κουτσαμπασόπουλος 
Κ., Ιωαννίδης Α., Καραπαντσούδη Ε.

14.00 – 15.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Μυοκαρδίτιδες – Μυ-
οκαρδιοπάθειες Πρόεδροι: Καραμήτσος Θ. – Χατζηελευθερίου 
Χ. 1. Διάγνωση μυοκαρδίτιδας. Πότε MRI και πότε μυοκαρδια-
κή βιοψία; – Καραμήτσος Θ. 2. Μυοκαρδίτιδα με διατηρημένο 
Κλάσμα Εξώθησης της Αριστερής Κοιλίας. Κλινική αξιολόγηση 
και αντιμετώπιση – Οικονόμου Κ. 3. Από οξεία μυοκαρδίτιδα σε 
διατατική μυοκαρδιοπάθεια – Παπαβασιλείου Ε.

15.00 – 16.00 Μεσημβρινή Διακοπή – Ελαφρύ Γεύμα
16.00 – 18.00 ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙ-

ΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Πρόεδροι: 
Στυλιάδης Ι. – Μωραλίδης Ε. Σαχπεκίδης Β., Μωραλίδης Ε., 
Καραντουμάνης Ι., Αποστολίδου Ξ., Μιχαηλίδης Κ., Αναγνώ-
στου Ε., Σδόγκος Ε., Καρακώστας Γ., Καραμήτσος Θ.

18.00 – 19.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Καρδιακή ανεπάρκεια 

και συνοσηρότητες Πρόεδροι: Καρακώστας Γ. – Οικονόμου Κ. 
1. Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Πρόγνωση και θεραπευτικοί 

αλγόριθμοι –Εκκλησίαρχος Δ. 2. Ποια είναι η θέση των αντιδια-
βητικών δισκίων στην καρδιακή ανεπάρκεια; – Δουμαλά Ε. 3. 
Νεφρική δυσλειτουργία στην καρδιακή ανεπάρκεια. Γιατί υπάρ-
χει ανησυχία; – Παπαδημητρίου Μ.

 4. Σεξουαλική δυσλειτουργία στην καρδιακή ανεπάρκεια – 
Κουτσαμπασόπουλος Κ.

19.00 – 19.30 Διάλειμμα
19.30 – 21.00 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Πρόεδροι: Τσούνος Ι. – Γραΐδης Χ. Ντάτσιος 
Α., Παπαδόπουλος Θ., Γραϊδης Χ., Παπαζαχαρίου Σ., Σαμαράς 
Α., Μποστανίτης Ι., Δημητριάδης Δ.

21.00 – 21.30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Μακρίδης Π. Επαναιμά-
τωση στο οξύ έμφραγμα. Ο χρόνος είναι ...μύς – Κανονίδης Ι.

21.30 Λήξη Ημερίδας –Συμπεράσματα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
1. Αβραμίδου Αθανασία.Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Καρδιο-

λογικής Κλινικής Νοσοκομείου Καστοριάς 
2. Αναγνώστου Ευθύμιος.Καρδιολόγος Θεσσαλονίκη 
3. Αποστολίδης Δημήτριος.Παθολόγος, Βέροια 
4. Αποστολίδου Ξανθή.Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Καρδι-

ολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης

 5. Βογιατζής Α. Ιωάννης.Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας 

6. Γαλητσιάνος Ιωάννης.Καρδιολόγος Θεσσαλονίκη 
7. Γραΐδης Χρήστος.Επεμβατικός Καρδιολόγος, Κλινική «Κυ-

ανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη
 8. Δαδούς Τζώρτζ.Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ 

Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης 

9. Δουμαλά Ελένη.Ενδοκρινολόγος, Γιαννιτσά 
10. Δημητριάδης Δημόκριτος.Επεμβατικός Καρδιολόγος, Κλι-

νική «Κυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη 
11. Εκκλησίαρχος Δήμος.Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ 

Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης 

12. Ζιώγα Ευφροσύνη.Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμένη Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας 

13. Ιωαννίδης Αντώνιος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιο-
λογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης

 14. Καλέα Δέσποινα. Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμένη Αιμα-
τολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλο-
νίκης 

15. Κανονίδης Ιωάννης.Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυ-
ντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκ. 
Θεσσαλονίκης 

16. Καρακώστας Γεώργιος.Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδι-
ολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κιλκίς 

17. Καραμήτσος Θεόδωρος. Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθη-
γητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 

18. Καραντουμάνης Ιωσήφ. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Έδεσσας

 19. Καραπαντσούδη Ελένη.Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινι-
κής Νοσοκομείου Έδεσσας 

20. Κατσέας Γεώργιος. Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδι-
ολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Γιαννιτσών 

21. Κουλούρης Ευστάθιος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδι-
ολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κοζάνης 

22. Κουτσαμπασόπουλος Κωνσταντίνος. Καρδιολόγος, Καρ-
διολογική Κλινική Νοσοκομείου Βέροιας 

23. Κυριακού Παρασκευή.Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Αιμοδυ-
ναμικού Εργαστηρίου Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 
Βέροιας 

24. Λαμπρόπουλος Στέλιος.Καρδιολόγος, Διευθυντής της 
Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κοζάνης 

25. Μακρίδης Παντελής. Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Έδεσσας

 26. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος. Ακτινολόγος, Κοζάνη 
27. Μποστανίτης Ιωάννης. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδι-

ολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κατερίνης 
28. Μωραλίδης Ευστράτιος. Πυρηνικός Ιατρός, Αναπληρω-

τής Καθηγητής ΑΠΘ, Γ΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, 
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσ/νίκη

 29. Ντάπτσεβιτς – Σιδηροπούλου Ιρένα.Καρδιολόγος, Επι-
μελήτρια Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Νάουσας 

30. Ντάτσιος Αντώνιος.Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελη-
τής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας 

31. Οικονόμου Κώστας.Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολο-
γικής Κλινικής Νοσοκομείου Έδεσσας 

32. Παπαβασιλείου Ελευθέριος. Καρδιολόγος, Νάουσα 
33. Παπαδημητρίου Μαρία. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρ-

διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κιλκίς 
34. Παπαδόπουλος Θωμάς.Επεμβατικός Καρδιολόγος 
35. Παπαδοπούλου Δέσποινα.Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμέ-

νη Στεφανιαίας Μονάδας & Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Νοσ. 
«Γ Παπανικολάου», Θεσ/νίκη 

36. Παπαζαχαρίου Σωτήριος.Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης 

37. Παππάς Απόστολος.Βιολόγος, Marketing Manager Φαρ-
μακευτικής Εταιρείας 

38. Σαββάτης Στέλιος.Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ 
Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης 

39. Σαμαράς Αντώνιος.Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελη-
τής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας. 

40. Σαχπεκίδης Βασίλειος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλο-
νίκης 

41. Σδόγκος Ευάγγελος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιο-
λογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας 

42. Σπυρομήτρος Γεώργιος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κατερίνης 

43. Στυλιάδης Ιωάννης. Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλο-
νίκης

 44. Τσακελίδου Ελισάβετ. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη ΤΕΠ 
Νοσοκομείου Βέροιας 

45. Τσούνος Ιωάννης. Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδιο-
λογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης

 46. Χατζηελευθερίου Χρήστος. Καρδιολόγος, Διευθυντής 
Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Δράμας

20 Ιανουαρίου στη Βέροια

9η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα 
«Θέσεις και αντιθέσεις στην Καρδιολογία»
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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

Τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Βέροιας θα γίνει 

σήμερα  Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 
στις  11.00 π.μ., με τα εξής θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη
πιστώσεωνγια τηνυλοποίησηπρογραμματικών
συμβάσεωνκ.λ.π.

-Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη
πιστώσεων για έξοδα δημοσιεύσεων και συν-
δρομών.

-Έγκρισηήμηδαπανώνκαιδιάθεσηήμηπι-
στώσεωνΤμήματοςΕξόδων.

-Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη
πιστώσεωνγιαμετακινήσειςυπαλλήλωνκαιεπι-
μόρφωσηςπροσωπικούέτους2018.

-Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη
πιστώσεων για τη συντήρηση και επισκευή, α-
νταλλακτικά,τωντελώνκυκλοφορίας,τωνασφα-
λίστρων των οχημάτων και μηχανημάτων του
Δήμου,έτους2018.

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη
πίστωσηςγιατηλειτουργίατουΚέντρουΣυμβου-
λευτικήςυποστήριξηςγυναικώνθυμάτωνβίας.

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη
πίστωσης και έκδοσηήμη εντάλματοςπροπλη-
ρωμήςστοόνομαυπαλλήλουτουΔήμουγια«Δα-
πάνες διοδίων για τηνμεταφοράαπορριμμάτων
σεΧ.Υ.Τ.Α.όμορουΔήμου».

-Έγκρισηήμηδαπάνηςγιατηλειτουργίατου
ΚέντρουΚοινότηταςΔήμουΒέροιας.

-Διάθεσηήμηπιστώσεωνγιαπρομήθειακαυ-
σίμων για τις ανάγκες θέρμανσης και κίνησης
οχημάτωνκαιμηχανημάτωντουΔήμου.

-Διάθεσηήμηπιστώσεων γιαπαροχή γάλα-
κτοςεργατοτεχνικούπροσωπικούτουΔήμου.

-Διάθεσηήμηπιστώσεωνγια«Προμήθειαει-
δώνκαθαριότηταςκαιευπρεπισμούκ.λ.π.».

-Διάθεσηήμηπίστωσηςγια«Αμοιβές ιατρού
εργασίαςκαιτεχνικούασφαλείας».

-Διάθεσηήμηπίστωσηςγια«Προμήθειασίτι-

σηςμαθητώνμουσικούσχολείου».
-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκτυπώσεις,

εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις».
-Διάθεσηήμηπίστωσης για «Προμήθεια και

τοποθέτησηκουφωμάτωνστα5οκαι8οδημοτικά
σχολεία».

-Διάθεση ή μηπίστωσης για «Ταχυδρομικά
τέλη».

-Διάθεσηήμηπιστώσεωνγια«Διάθεσησύμ-
μικτωναστικώνστερεώναποβλήτων τουΔήμου
ΒέροιαςστονΠεριφερειακόΧ.Υ.Τ.Α.ΔυτικήςΜα-
κεδονίας».

-Ορισμόςήμηδικηγόρουγιαναπαραστείστο
Μον.ΠρωτοδικείοΒέροιας κατά τη συζήτηση α-
γωγήςτουΕλληνικούΔημοσίουκαιέγκρισηήμη
δαπάνηςκαιδιάθεσηήμηπίστωσης(απόφ.242/
ΤΜ/2017).

-Ορισμόςήμηδικηγόρουγιαναπαραστείστο
Μον.ΠρωτοδικείοΒέροιας κατά τη συζήτηση α-
γωγήςτουΕλληνικούΔημοσίουκαιέγκρισηήμη
δαπάνηςκαιδιάθεσηήμηπίστωσης(απόφ.243/
ΤΜ/2017).

-Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί
στοΜον.ΠρωτοδικείοΒέροιαςκατάτησυζήτηση

αίτησης–κλήσηςτηςΜ.Παυλίδηκαιέγκρισηήμη
δαπάνηςκαιδιάθεσηήμηπίστωσης.

-Ορισμόςήμηδικηγόρουγιαναπαραστείστο
ΕιρηνοδικείοΒέροιας κατά τησυζήτησηαγωγής
τουΧ.Ζιάκακαιέγκρισηήμηδαπάνηςκαιδιάθε-
σηήμηπίστωσης.

-Ορισμόςήμηδικηγόρουγιαναπαραστείστο
ΤριμελέςΕφετείοΘεσσαλονίκηςκατά τησυζήτη-
σηαίτησης(καθορισμόςοριστικήςτιμήςμονάδας
αποζημίωσης) τουΔήμουΒέροιας και έγκρισηή
μηδαπάνηςκαιδιάθεσηήμηπίστωσης.

-Ορισμόςήμηδικηγόρουγιαναπαραστείστο
Μον.ΠρωτοδικείοΒέροιαςσε υπόθεση κτηματο-
λογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα
οΔήμοςΒέροιας και έγκρισηήμηδαπάνης και
διάθεσηήμηπίστωσης(απόφ.264/ΤΜ/2017).

-Ορισμόςήμηδικηγόρουγιαναπαραστείστο
Μον.ΠρωτοδικείοΒέροιαςσε υπόθεση κτηματο-
λογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα
οΔήμοςΒέροιας και έγκρισηήμηδαπάνης και
διάθεσηήμηπίστωσης(απόφ.238/ΤΜ/2017).

-Άσκησηήμηενδίκωνμέσωνκατάτηςαριθμ.
111/ΕΜ/2017 απόφασης τουΜον.Πρωτοδικείου
Βέροιας.

Φαρμακεία
Τετάρτη 10-01-2018

14:30-20:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ
10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

14:30-20:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-
25000

19:00-01:00+διαν.ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ23310-23200

ΣυνεδριάζεισήμεραηΟικονομικήΕπιτροπή



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  από

ιδιώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο), με

πατάρι30τ.μ.,αυτόνο-

μη θέρμανση και θέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

12στρ.στοδρόμοΒέ-

ροια-Λαζοχώρι,σεπα-

ραγωγήρόδια8ετών,

960δένδρα,με25τό-

νους παραγωγής, πε-

ρίφραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

με ροδάκινα και πο-

μώνα στην άσφαλ-

το 7.500 τ.μ., κοντά

σ τ η ν . Α γ .  Μ α ρ ί ν α

κα ι  Αγ .  Γ εώργ ι ο .

Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

πάρκιγκ στο κέντρο

της  πόλης,  περ ιο-

χήΑστικά, κοντά στο

6ο και 13οΔημοτικό

Σχολείο. Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο,  σαλοκου-

ζ ίνα,  μπάνιο,  ανα-

καινισμένη, ατομική

θέρμανση πετρελαί-

ου ,  α ιρ  κοντ ίσ ιον ,

πλήρως επιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκιο 180,00 ευ-

ρώ.Μεσιτικό γραφείο

«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίαςΠαστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάσταση

γραμμή Internet, κε-

ντρικήθέρμανση,T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κου-

ζινάκι μεφούρνο,ψυ-

γείο κ.λπ.Πληρ. τηλ.:

23310 24939, 6973

015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-

λοκαίνουργιο studio

35 τ.μ. πλήρως επι-

πλωμένο και εξοπλι-

σμένο με τηλεόραση,

κλιματισμό, ηλ. θερ-

μοσίφωνα,Wi-Fi, θέ-

ση πάρκιγκ και πλυ-

ντήριο σε νεόδμητη

οικοδομή, στο κέντρο

της Βέροιας. Πληρο-

φορίεςστοτηλ :6948

457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσ ιοδο-

τ ημένο  συν εργ ε ί ο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο,μεπολύκα-

λό ενοίκιο.Τηλ.: 6944

860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

με σταθερή πελατεία.

Τηλ.:6942424470.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθό ψυ-

κτ ικού  γ ια  μόν ιμη

εργασία και επίσης

αναζητε ί  άτομο με

γνώσεις σε βιομη-

χανικό σχέδιο. Απο-

στολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριοτροφί-

μων στο Μακροχώρι

Ημαθίας. Τηλ.: 23310

70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο

για delivery έως 40

ετών για μόνιμη ερ-

γασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη  Βέρο ια .  Τηλ . :

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ήκοπέλαάνωτων25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Grill» στη

Βέροια για εργασία

και ντελίβερι. Τηλ.:

23310 71222 & 6982

271222 (WUp) ή αυ-

τοπροσώπωςστο κα-

τάστημα.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  η λ ε -

κτρολόγος και μηχα-

ν ικός αυτοκ ινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια. Ικανοποιητική

αμοιβή. Τηλ.: 23310

71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία

ή κύριος για φροντί-

δα και περιποίηση

ηλικιωμένου. Τηλ.:

23310 25176& 6998

027956.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  από

κρεοπωλείο στη Βέ-

ροια, κρεοπώλης για

πλήρη εργασία. Τηλ.

επικοινωνίας: 23320

41875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Νοση-

λευτής για ΜΕΤΑΚΙ-

ΝΗΣΗ και φροντίδα

κυρίαςμεσοβαρόκι-

νητικό πρόβλημα, με

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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καροτσάκι μεταφορικό

μέσο θα εκτιμηθεί. Τηλ

επικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται  άνδρας

από 22 έως 40 ετών,

δίπλωμα οδήγησης Γ΄

κατηγορίας, γνώστης

χειρισμού κλαρκ. Τηλ.:

επ ι κο ι νων ίας :  6976

777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με

μεταφορικόμέσογιακα-

φέ ουζερί στο Μακρο-

χώρι απέναντι από το

παλιό κρατικό ΚΤΕΟ,

γιααπογευματινέςώρες

από4.00μ.μ.έως01.00

μ.μ.Τηλ.:6977755040,

6983 469968 & 23310

41541.

ΑΠΟ  ΤΟ  ΨΗΤΟ -

ΠΩΛΕ ΙΟ  Γ Ι ΑΝΝΗΣ

ζητούνται κοπέλες για

εργασία .  Τηλ. :  6984

472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τη φύάλη και περιποίη-

σηηλικιωμένωνσε24ωρη

βάση.Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία

μονογονικής οικογένει-

ας, ζητάει εργασία, για

φ ύ λα ξ η  η λ ι κ ιωμ έ νων

κ α ι  κ α θ α ρ ι σ μ ό  σπ ι -

τ ιών. Τηλ.εφωνο: 6999

262565.

ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγια

φύλαξη μωρού ή καθαρί-

στριασεσπίτικαιγραφεία.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

73642.

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

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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ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  την

φροντίδα ηλικιωμένων & κα-

θαρ ισμα σπιτ ιών,  γραφε ί -

ων και  σκάλες. Τηλ.:  6946

479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕ-

ΒΕ σε  άσπρο  χρώμα,  με

στρώμα  κα ι  υφασματάκ ια

προστατευτ ικά,  σχεδόν α-

χρησιμοποίητο. Τιμή ευκαι-

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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ρίας150,00ευρώ.Τηλ.:

6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέριας (καφετιέρα

ASTORIAMONH),πλυντή-

ριοπιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπιέρα (επαγγελματι-

κή-βαρέως τύπου), τοστιέ-

ρα (επαγγελματική2 εστι-

ών),2στρογγυλάτραπέζια,

7καρέκλες (μεκουπαστή)

και 8ψηλάσκαμπό.Πω-

λούνταισε τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζη-

τεί κυρια από 50 ετών

έως70γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά,γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίςυποχρεώσειςζητάκυρία

μέχρι 50 ετών γιασοβαρή

σχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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.



PΠάντως ένα κατάλληλο όνομα για τα Σκό-
πια θα ήταν το «Δίπλα στη Μακεδονία» ε;

PΟ Πάνος Καμένος δεν συμφωνεί με τη χρή-
ση του όρου Μακεδονία στα ελληνικά. Αν μη τι 
άλλο στον λαϊκισμό παίρνει δέκα με τόνο.

PΤόνο... περιφερόμενο!

PΚαι φυσικά δεν πρέπει να γίνει δημοψήφι-
σμα. Διότι την τελευταία φορά που έγινε, άλλα 
ψηφίσαμε κι άλλα φτιάξαμε.

PΕίναι φανερό ότι δεν κερδίζει πάντα η 
πλειοψηφία.

PΚαλή ιδέα το συλλαλητήριο για τη Μακεδο-
νία στις 21 του μήνα. Ελπίζω όμως εκείνη τη μέρα 
να μην έχουμε πάει πολλοί στα καζίνο ή για βενζί-
νη ή για ψώνια ή για τα δόντια μας στη FYROM.

PΤο πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι δεν 
μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά που μας ξε-
περνούν...

PΕξ ου και ουραγοί.

PΣτο τέλος θα μείνουμε μόνοι. Με μόνη 
παρέα τα αναχρονιστικά μας διλήμματα.

PΟ κόσμος πάει με χίλια, κι εμείς με τα χείλια. 
Δεν έχουμε βάλει γλώσσα μέσα.

PΚατά τα λοιπά. Την «ημέρα χωρίς παντα-
λόνι» γιόρτασαν οι νέοι σε Λονδίνο, Πράγα, 
Βερολίνο, και Μόναχο. Ενώ εμείς εδώ και 
καιρό, νέοι και γέροι, γιορτάζουμε τη δεκαετία 
«μας πήραν και τα σώβρακα».

PΔικαίωση των δανειοληπτών 
που αποπλήρωναν σε ελβετικό 
φράγκο. Στην πυρά όλοι εμείς 
που αποπληρώναμε σε ελληνικό 
άφραγκο.

P Θα κάθονται, λέει, στα 
σχολεία υποχρεωτικά 30 ώρες 
την εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί. 

Και η λέξη κλειδί είναι το «θα κάθονται».

PΣτη φωτογραφία μας: το γκρίζο στις χώρες 
όπου υστερούν οι δημόσιες επενδύσεις.

PΚαι στην άλλη: οι χάρτες της νέας επο-
χής του πισωγυρίσματος.

PΚαι:
Η καθηγήτρια της βιολογίας ρωτάει τους μαθη-

τές της 3ης Λυκείου:
-Για πες μου εσύ Καλπαζανίδη, αν έβγαινες με 

μια κοπέλα από καλή οικογένεια με μόρφωση και 
με πολύ καλή ανατροφή για φαγητό και ήθελες να 
πας στην τουαλέτα, πώς θα της το έλεγες;

-Θα έλεγα: ένα λεπτό κοπέλα μου, πάω να 
τινάξω τον Γιακουμή...

(Ακούγονται γέλια στην τάξη.)
Λέει η καθηγήτρια: A, όχι αυτό θα ήταν πολύ 

αγενές… Εσύ Παχατουρίδη παιδί μου, πώς θα 
της το έλεγες;

-Θα της έλεγα κυρία: Με συγχωρείς καλή μου 
φίλη, αλλά πρέπει να πάω στην τουαλέτα.

-Ναι, κάπως καλύτερα, αλλά η λέξη τουαλέτα 
όταν τρως, ακούγεται κάπως άσχημα, απαντά η 
καθηγήτρια. Που γυρνάει και στον απίθανο της 
τάξης, τον Παναγιωτίδη:

-Εσύ παιδί μου, απόδειξε μας επιτέλους πόσο 
έξυπνος και ευγενικός είσαι. Τι θα έλεγες στην 
κοπέλα;

-Εγώ κυρία θα της έλεγα: Αγαπητή μου, σε πα-
ρακαλώ να με συγχωρέσεις που θα σ’ αφήσω για 
μια στιγμή, αλλά δυστυχώς πρέπει να εξυπηρε-
τήσω έναν κολλητό μου φίλο, τον οποίο άλλωστε 
επιθυμώ και ευελπιστώ να σου γνωρίσω, αμέσως 
μετά το φαγητό μας!

Κ.Π.
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Ο Διευθυντής της 
Αστυνομικής Δ/νσης 
Ημαθίας κ. Χρ. Σιμού-
λης, αποβλέποντας 
στην ομαλή και ασφα-
λή διεξαγωγή της οδι-
κής κυκλοφορίας, την 
πρόληψη τροχαίων 
ατυχημάτων, την εξυ-
πηρέτηση και ασφά-
λεια του κοινού κατά 
τη διέλευση φάλαγγας 
υπερμεγεθών φορτη-
γών μεταφοράς υπέρ-
βαρων και ογκωδών 
φορτίων από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το ορυχείο 
της Δ.Ε.Η. στην Πτολεμαΐδα, διαμέσου τμήματος της 
Εγνατίας Οδού, έλαβε μέτρα για τον τμηματικό αποκλει-
σμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, σήμερα 
Τετάρτη 10-01-2018 και αύριο Πέμπτη 11-01-2018, στα 
ακόλουθα οδικά τμήματα: 

-Α΄ ΦΑΣΗ: οδικό τμήμα Α/Κ Κλειδίου έως Α/Κ Νη-
σελίου 

α) κατά τις πρώτες πρωινές ώρες μετά την ανατολή 
του ηλίου και με την τοποθέτηση εργοταξιακών μέσων, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στον Α/Κ Κλειδίου 
με κατεύθυνση προς Βέροια, καθώς και στον κλάδο 
εισόδου προς Βέροια, στο ύψος του οικισμού Κλειδί, με 
μέγιστη διάρκεια 30 λεπτά της ώρας. 

 β) Προς ενημέρωση των οδηγών, για τη χρήση εναλ-
λακτικών διαδρομών, με κατεύθυνση προς Βέροια, θα 
έχει τοποθετηθεί σχετική ενημερωτική σήμανση στον Α/Κ 
Ιωνίας (για χρήση της Εθνικής Οδού, τμήμα Θεσσαλονί-
κη – Χαλκηδόνα και της Παλαιάς Εθνικής Οδού, τμήμα 
Χαλκηδόνα – Αλεξάνδρεια).

 -Β΄ΦΑΣΗ: οδικό τμήμα Α/Κ Νησελίου έως Α/Κ 
Βέροιας 

α) με την ολοκλήρωση της «Α΄ ΦΑΣΗΣ» και με την 
τοποθέτηση εργοταξιακών μέσων στον Α/Κ Νησελίου, 
καθώς και στον Α/Κ Κουλούρας, με μέγιστη διάρκεια ως 
45 λεπτά της ώρας. 

β) Κατά το διάστημα αυτό, η κυκλοφορία θα εκτρέπε-
ται στην Παλαιά Εθνική Οδό, τμήμα Αλεξάνδρεια – Βέ-
ροια. 

-Γ΄ΦΑΣΗ: οδικό τμήμα Α/Κ 
Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου 

α) με την ολοκλήρωση της 
«Β΄ ΦΑΣΗΣ» και με την τοπο-
θέτηση εργοταξιακών μέσων 
στον Α/Κ Βέροιας, καθώς και 
στους κλάδους εισόδου με κα-
τεύθυνση προς Κοζάνη, με μέ-
γιστη διάρκεια έως 90 λεπτά 
της ώρας. 

β) Κατά το διάστημα αυτό, 
η κυκλοφορία των επιβατικών 
οχημάτων θα εκτρέπεται στην 
Παλαιά Εθνική Οδό, τμήμα Βέ-
ροια – Πολύμυλος, μέσω Κα-

στανιάς και των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 
τόνων στην Επαρχιακή Οδό Ημαθίας, τμήμα Βέροια - 
Σ.Σ. Νάουσας προς Σκύδρα. 

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων, θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι εγκεκριμέ-
νες Μελέτες σήμανσης εκτροπής κυκλοφορίας, μελέτες 
οι οποίες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδη-
γίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων ΟΜΟΕΣΕΕΟ ΦΕΚ 
905/Β΄/20-05-2011 και εγκρίθηκαν για εφαρμογή από την 
Εγνατία Οδό Α.Ε. 

Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις θα τοποθετη-
θούν και θα απομακρυνθούν με μέριμνα, προσωπικό 
και ευθύνη της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 
υπό την εποπτεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ Α.Ε», ενώ μέτρα 
τροχαίας θα ληφθούν από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, 
τοποθετώντας τροχονόμους σε καίρια σημεία, για την ε-
νημέρωση των οδηγών, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, κατά τις ώρες 
06:00΄ έως 12:00΄ έκαστης ημέρας. 3. Οι διελεύσεις των 
οχημάτων θα πραγματοποιηθούν, εφόσον το επιτρέπουν 
οι καιρικές συνθήκες, μετά την ανατολή του ηλίου και τα 
εφαρμοζόμενα μέτρα προσωρινής σήμανσης θα θεω-
ρούνται «μικρής διάρκειας». 

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και 
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 
ΠΚ και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 
105 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας». 

Σήμερα και αύριο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

επί της Εγνατίας Οδού για τη 
μεταφορά υπερμεγεθών φορτίων
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