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 Από  Παρασκευή 
15 έως και  Κυριακή 

18 Δεκεμβρίου
Με Μύρωνα 

Στρατή 
και πολλές … 

σοκολατο-
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4η Γιορτή 
Σοκολάτας 
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της «Ελιάς»
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οφείλει η ΕΒΖ για την 
καμπάνια του 2017
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Κοινή λογική
και όχι αναλογική

  Μια πολύ ώριμη και χρήσιμη θέση ανέπτυξε ο 
περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
στο 5ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας. Με κριτικό λόγο αναφορικά με κυβερνητικούς 
σχεδιασμούς στο πλαίσιο του ΄Καλλικράτη΄, ο κ. 
Τζιτζικώστας τόνισε ότι κάποιες σκέψεις (π.χ. απλή 
αναλογική) δεν πρέπει να αποτελούν ένα κυβερνητικό 
παιχνίδι εξουσίας, αλλά να στοχεύουν στην ουσία της 
ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας δια των τοπικών 
κυβερνήσεων, μεγάλων και μικρών.
  Ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι αντί κοινή αναλογική 
εκείνο που χρειάζεται είναι η κοινή λογική, από 
μια κυβέρνηση που οφείλει να αντιληφθεί και να 
αξιοποιήσει τις δομές της Αυτοδιοίκησης, που στους 
καιρούς των ισχνών αγελάδων εμφανίζουν υψηλά 
ποσοστά απορροφητικότητας (με πρώτη και καλύτερη 
την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας), άρα έργο, κύρος στο 
εξωτερικό και θέσεις εργασίας. Τομέας στον οποίο το 
ελληνικό κράτος δεν εμφανίζεται το ίδιο συνεπές και 
αποδοτικό.
  Χρόνια τώρα αδυνατεί να δώσει ευκαιρίες διοίκησης 
και αποκέντρωσης η κεντρική εξουσία, όποιο κόμμα κι 
αν κυβερνά. Κι αυτό όχι μόνο δεν αλλάζει τώρα, αλλά 
αποκτά και ιδεοληπτικό υπόβαθρο, από μια κυβέρνηση 
που δρα νεοφιλελεύθερα αλλά προσπαθεί να εμφανίζει 
αριστερό προφίλ σε κάποια βασικά πιστεύω της. Ήταν 
στραβό το κλήμα, να δούμε αν το φάει και ο γάιδαρος.
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Λόγω... ψυχής!
Επιστέγασμα

της σωστής λει-
τουργίαςτωνΟμά-
δωνΛηπτών ψυ-
χικήςυγείας και υ-
ποστήριξηςοικογε-
νειώνείναιηέκδο-
σητηςεφημερίδας
τουΣ.Ο.Φ.Ψ.Υ. με
τίτλο «λόγω…ψυ-
χής» όπου προ-
βάλλονται όλες οι
δραστηρ ιότητες
του Συλλόγου.Ή-
δηέχουνεκδοθεί5
φύλλα της εφημε-
ρίδας.

Π α ρ ά λ λ η λ α
τις ημέρες αυτές
κυκλοφόρησε το
Ημερολόγιο του
2018 που επιμε-
λήθηκε η Ομάδα

Ζωγραφικής των ληπτώνψυχικήςυγείαςμε τηφροντίδα της
εικαστικού κ. Ελπίδας Καλογερίδου και της ψυχολόγου κ.
ΚυβέληςΚαλαϊτζή.Νασημειωθεί ότι στηΣτέγηΔημιουργίας
τουΣ.Ο.Φ.Ψ.Υ.λειτουργείκαιτοχριστουγεννιάτικοbazaarμε
ιδιαίτερακαλαίσθητεςχειροποίητεςδημιουργίες.Αξίζειναεπι-
σκεφθείτετοbazaar…

l«ΕίμαιΘεσσαλονικιός,ωστό-
σοαισθάνομαιΝαουσαίος»σημεί-
ωσε στην έναρξη της εισήγησής
του ο διευθύνων σύμβουλος του
Κτήματος Κυρ-Γιάννη, Στέλιος
Μπουτάρης, αναπτύσσοντας το
θέματης«Νάουσαςπουθέλουμε»
(όλοτορεπορτάζστησελ.5).
l«Αγοράζω ξυλοκυβώτια από

τη Γαλλία, γιατί τα ελληνικά είναι πιο ακριβά.Ντροπή!
Ακόμηκαι τιςετικέτες τουκρασιούτιςπαραγγέλνωαπό

τηνΑθήνα» είπε επίσηςοΣτέλιος
Μπουτάρης,εκφράζονταςτονπρο-
βληματισμότουγιατιςαποστάσεις
απότηντοπικήαγορά.
lΤηνπιοδυναμικήποικιλίατου

ε λ λ η ν ι κο ύ
αμπελώνα
χαρακτήρι-
σε το ξινό-
μαυρο στον
χαιρετ ισμό

του ο δήμαρχοςΝίκοςΚουτσο-
γιάννης.«Είναιτοεπόμενοσαξές
στόρι»σχολίασεμεχιούμορ.
l «Ξέρουμε πού είμαστε και

πούθέλουμεναπάμε...»είπελίγοαργότεραοπρόεδρος
τουσυνδέσμουαμπελουργών και οινοποιών της ζώνης
Νάουσας,ΓιώργοςΦουντούλης.
l«Μέσωτηςχημικούκ.Κουρά-

κουπροέκυψε η οινική μουσυνεί-
δηση.Αυτή μου άνοιξε τον δρόμο
σ’ αυτή τη ζωή, ήταν η δασκάλα
μου» τόνισε συγκινημένος ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης, εισηγητής στην εκ-
δήλωση.
l«Μακεδονίααμπελόεσσα»χα-

ρακτήρισε τηνΚ.Μακεδονία η οι-
νολόγοςΧαρούλαΣπινθηροπούλου,μιλώνταςγιαέναν
θησαυρόπουμας χάρισε ηφύση.
Ενώ αναφερόμενη σε σχετικό βι-
βλίοτηςκ.Κουράκου,εστίασεστην
αναφοράμιαςαυτοφυούςαμπέλου
στηνπεριοχήτουΡοδοχωρίου,από
ταπροϊστορικάκιόλαςχρόνια.
lΤηναναπαράστασηόλων των

εικόνωντουαγίουΤρύφωναμετον
σβανάστοχέρι,δηλαδήτοκλαδευ-
τήρι, ανέφερεσεάλλοσημείο η κ.
Σπινθηροπούλου.ΠουτόνισεεπίσηςότιοάγιοςΧριστό-
φοροςείναιοπροστάτηςτωναγροτώναπότοχαλάζι.

Μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως για τον Dr Δημήτρη Λυσίτσα
Ηπρώτη εμφύτευσηπαγκοσμίως του νέου

εξελιγμένουαυτόματουαπινιδωτήMIRROMRI
ICDπραγματοποιήθηκε τηνπερασμένηΠαρα-
σκευήαπότονΒεροιώτηDrΔημήτριοΛυσίτσα
(αριστεράστηφωτό)στηνκλινικήΆγιοςΛου-
κάς, με τηνυποστήριξη της εταιρίαςMedtronic
ΒορείουΕλλάδας.Είναιμιαπολύσημαντικήεξέ-
λιξηστηνεμφύτευσησυσκευώνβηματοδότησης
και απινίδωσηςσυμβατώνμε μαγνητική τομο-
γραφία,αφούπρόκειταιγιατονπλέονεξελιγμένο
αυτόματοεμφυτεύσιμοαπινιδωτή(ICD).

ΟDrΔημήτρηςΛυσίτσας,γιοςτουγνωστού
καρδιολόγουΝίκουΛυσίτσα, είναι επικεφαλής
τηςομάδαςΗλεκτροφυσιολογίαςκαιΒηματοδο-
τών/ΑπινιδωτώνστηνκλινικήΆγιοςΛουκάς.

Θερμάσυγχαρητήρια για τησημαντική επι-
τυχίακαισ’ανώτερα!

ΞανάστοΔ.Σ.
τηςΟΣΕΓΟΕ

οΘωμάςΑγγελίνας
ΔεύτερησυνεχόμενηθητείαγιατονΒεροιώτηΘωμά

Αγγελίναστοδ.σ. τηςΟμοσπονδίαςΣωματείωνΕργα-
ζομένων ΓεωργικώνΟργανώσεωνΕλλάδας, μετά την
εκλογική διαδικασία στο 47ο συνέδριό τηςπου έγινε
στηνΑθήνα.

Είναι σίγουρα μια αναγνώριση για τον υπάλληλο
τηςΑΛΜΜΕκαι επί χρόνια δημοτικόσύμβουλοΘωμά
Αγγελίνα, καλό γνώστη των ζητημάτων τουαγροτικού
κόσμου.

Λευκέςεικόνας
αισιοδοξίας

Μπορεί να μην ήταν πολύ, να διήρκησε
λιγότεροαπόμιαώρα,ωστόσοτοβέβαιοείναι
ότι πρόσφερε όμορφες εικόνες και αισιόδοξα
μηνύματα για τηφετινήπερίοδο.Ο λόγος για
τηχιονόπτωσητουπερασμένουΣαββάτουστο
χιονοδρομικό Σελίου, από όπου και η φωτο-
γραφίαμας.

Παραλειπόμενα από την ημερίδα
στις εκδηλώσεις της «Πόλης του Οίνου»

Μέχρι αργά το βράδυ έκαιγε
η φωτιά σε παλιό εργοστάσιο 

στην Πατρίδα

ΕπίποδόςχθεςμεγάληδύναμητηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας
η οποία κλήθηκε κατά τις 6.00 το απόγευμα για την κατάσβεση
πυρκαγιάς σεπαλιό εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στηνπεριοχή
τηςΠατρίδας,πίσωαπότογήπεδο.

Έξιοχήματακαι18πυροσβέστεςμεενισχύσειςκαιαπότιςΥπη-
ρεσίεςΝάουσας, ΓιαννιτσώνκαιΑλεξάνδρειας,πολεμούσανμε τη
φωτιάμέχριαργάτοβράδυ(τηνώραπου«έκλεινε»ηεφημερίδα),
ενώγια τααίτια και τοναπολογισμόθαδοθούν επίσημαστοιχεία
σήμερααπότηναρμόδιαΥπηρεσία.



Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων έγινε 
χθες το πρωί ( Δευτέρα) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας, υπό την προεδρία του Π. Τσαπαρόπουλου, παρουσία του 
Δημάρχου Κ. Βοργιαζίδη, του αντιδημάρχου  Γ. Σοφιανίδη, του δημ. 
σύμβουλου και προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ Νίκου Μαυροκεφαλίδη, 
στον οποίο ανήκει και η ιδέα – πρόταση των Δ.Σ. παίδων και εφήβων 
, του προϊσταμένου Α/βάθμιας  εκπαίδευσης  Διον. Διαμαντόπου-
λου , του σχολικού συμβούλου Γιώργου Παπαγεωργίου καθώς και 
του Συνήγορου του Παιδιού , από την Αθήνα , Γεώργιου Μόσχου.                                                                                             
Μετά το καλωσόρισμα , οι μαθητές – εκπρόσωποι των σχολείων τους, 
κατέθεσαν τις θέσεις και τις προτάσεις της τάξης τους, σε συνεργασία 
με τους δασκάλους. Η πλειοψηφία των θεμάτων – προβλημάτων που έ-
θεσαν οι μαθητές είχε να κάνει με τα αδέσποτα, τα οποία λόγω του πλη-
θυσμού τους και των επανειλημμένων επιθέσεων περιορίζουν τα παι-
διά  στην ελεύθερη-άφοβη μετακίνηση τους και στο παιχνίδι τους στα 
πάρκα, στις γειτονιές. Για τις παιδικές χαρές, ζήτησαν να βελτιωθούν, 
να είναι πιο καθαρές και πιο ασφαλείς. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της 
πόλης ,η έλλειψη θέσεων στάθμευσης αλλά και οι θέσεις των ΑμΕΑ, οι 
λακκούβες στους δρόμους , οι διαβάσεις , τα πεζοδρόμια , η έλλειψη 
ποδηλατοδρόμων , η ρύπανση του περιβάλλοντος , η καθαριότητα στην 
πόλη και τα χωριά , η κατάσταση των σχολικών κτιρίων, η ανάγκη καλύ-
τερων υπηρεσιών υγείας αλλά και θέσεις-απόψεις για τον ρατσισμό , τη 
σχολική βία και τα δικαιώματα των παιδιών , κυριάρχησαν στα έδρανα 
των μαθητών, ενώ κάποιες προτάσεις είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Σε όλα αυτά δόθηκαν απαντήσεις (από τις οποίες βγήκαν και κά-
ποιες ειδήσεις) από το έδρανο του Προεδρείου.

Ο δήμαρχος για τα αδέσποτα
Η νομοθεσία λέει ότι ο Δήμος έχει την υποχρέωση να μαζεύει τα 

αδέσποτα σκυλιά, να τα στειρώνει, να τα κάνει αντιλυσσικό ορό και να 
τα αφήνει εκεί που τα βρήκε. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που 
σας λέω. Να τα αφήνει εκεί που τα βρήκε. Μόνο αν κάποιο σκυλί επι-
τεθεί σε άνθρωπο, τότε κατόπιν καταγγελίας πρέπει να μαζευτεί αυτό 
το σκυλί και να κλειστεί στο κυνοκομείο. Κάνουμε λίγο πολύ, όλα αυτά 
που ζητήσατε , τους εμβολιασμούς τις στειρώσεις , τον εγκλεισμό σε 
περίπτωση επιθέσεων. Εδώ όπως αντιλαμβάνεστε τίθεται ένα θέμα συν 
ευθύνης. Τι εννοώ ; Τα αδέσποτα σκυλιά δεν προέκυψαν μόνα τους. 
Είναι σκυλιά που ως επί το πλείστο ήταν στα σπίτια μας. Πιθανότητα η 
κακή οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών να οδήγησε πολλούς 
από τους συμπολίτες μας να τα αφήσουν. Και από δεσποζόμενα να γί-
νουν αδέσποτα., γιατί τουλάχιστον οι γονείς σας το ξέρουν αυτό ότι πριν 
από μια δεκαετία δεν υπήρχε αυτή η εικόνα. Τα αδέσποτα ήταν πολύ 
λιγότερα και τα δεσποζόμενα πολύ περισσότερα. Έτσι λοιπόν όταν εμείς 
οι ίδιοι αφήνουμε τα σκυλιά και γίνονται αδέσποτα είναι δεδομένο ότι θα 
διπλασιάζονται. 

Για την καθαριότητα και τα σκουπίδια
Δεν γίνεται καθημερινά η αποκομιδή γιατί ο Δήμος οφείλει να λει-

τουργήσει με το προσωπικό, το οποίο έχει. Είναι απώλεια και αυτό της 
οικονομικής κατάστασης και δυσπραγίας στην οποία έχει περιέλθει η 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως θα ήταν καλύτερο να μαζεύαμε 
κάθε μέρα τα απορρίμματα από όλες τις γειτονιές και από όλα τα χωριά 
αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό. Μπορούμε όμως εμείς, όλοι μας, 
αφού γνωρίζουμε ότι το απορριμματοφόρο περνάει π.χ. Δευτέρα – Τε-
τάρτη – Παρασκευή , να βγάλουμε τα απορρίμματα μας το προηγούμε-
νο απόγευμα έξω και να μην τα αφήνουμε να είναι μές α στους σκουπι-
δοτενεκέδες ή καμιά φορά και έξω από τα αδέσποτα. 

Για την ανακύκλωση
Όσο για την ανακύκλωση που ακούστηκαν από τα παιδιά νομίζω 

ότι τα πράγματα είναι απλά και ότι τα ξέρουμε όλοι μας. Στον μπλε 
κάδο ρίχνουμε μόνο ανακύκλωση δεν ρίχνω απορρίμματα. Στο τέλος 
είναι και αυτό , είναι η συν ευθύνη που οφείλουμε να έχουμε όλοι μας. 
Βέβαια επειδή ακούμε κάποιες φορές., γίνεται ανακύκλωση: Βεβαίως 

γίνεται ανακύκλωση. Υπάρχουν οφέλη από την ανακύκλωση; Βεβαίως 
και υπάρχουν οφέλη από την ανακύκλωση. Είναι τα λιγότερα χρήματα 
που πληρώνει ο Δήμος μας για την αποκομιδή και την διάθεση των 
απορριμμάτων, χρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες 
ανάγκες.

Για τις παιδικές χαρές
….η πιστοποίηση των παιδικών χαρών δεν μπορεί να γίνει ούτε σε 1 

ούτε σε 2 μήνες. Χρειάζεται πολύ χρόνο, χρειάζονται και πολλά χρήματα 
και δυστυχώς αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν .

Για την πλατεία Ωρολογίου
Άκουσα από πολλά παιδιά για την πλατεία Ωρολογίου και το θέμα 

του πράσινου. Αν σε κάποια από αυτά τα θέματα που αναφέρθηκα νω-
ρίτερα υπάρχει πράγματι η νομοθεσία και οι κανόνες που μας επιβάλ-
λονται από την πολιτεία το θέμα της πλατείας Ωρολογίου είναι διαφορε-
τικό. Η πλατεία ωρολογίου έγινε έτσι γιατί πριν από χρόνια το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε ότι έπρεπε να γίνει έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε 
ότι υπάρχουν θέματα στα οποία το Δημοτικό συμβούλιο είχε εξ ολοκλή-
ρου την ευθύνη, άρα αν υπάρχει κάτι στην πλατεία Ωρολογίου που δεν 
μας αρέσει, πραγματικά εκεί είναι ευθύνη του Δημοτικού συμβουλίου. 
Βέβαια οι απόψεις διίστανται. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θέλουν 
να έχει πράσινο η πλατεία και υπάρχουν και άλλοι που υποστηρίζουν 
ότι έχουμε πλέον και μια πλατεία για εκδηλώσεις , κάτι το οποίο δεν είχε 
εδώ η Βέροια. Σε κάθε περίπτωση επειδή είμαστε αποδέκτες όλων των 
μηνυμάτων που έρχονται , θα έχουμε ελευθέρου χρόνου κάποια καινού-
ρια πρόταση για την πλατεία Ωρολογίου. Καλό θα ήταν αυτό το σχέδιο 
να συσχετιστεί με ένα κυκλοφοριακό κόμπο της περιοχής εκείνης γιατί 
υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά αυτό θα ήταν κάτι το οποίο πραγματικά 
θα μας καθυστερούσε.

Η καθημερινότητα
 Υπάρχουν κάποια κομμάτια της καθημερινότητας του Δήμου, τι θα 

πει καθημερινότητα του Δήμου, είναι οι φθορές στα πεζοδρόμια, τις 
διαβάσεις, οι λακκούβες που όλα αυτά είναι μια δυναμική κατάσταση. 
Δηλαδή, λακκούβες κλείνουν ανοίγουν καινούριες, η περιοχή μας είναι 
μια περιοχή στην οποία χρειάζεται να πέσει αλάτι το χειμώνα, το αλάτι 
τρώει τους δρόμους άρα κάποια στιγμή οι δρόμοι πάλι χαλάνε ξανανοί-
γουν και συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Προσπαθούμε με τα συνεργία που 
έχει ο Δήμος αλλά και με κάποιους εργολάβους να ανταποκρινόμαστε 
όσο το δυνατόν καλύτερα με τα μέσα και την οικονομική κατάσταση, η 

οποία υπάρχει.
Σχολικά κτίρια

Στα θέματα της αρμοδιότητάς του απάντησε ο αντιδήμαρχος γιώργος 
Σοφιανίδης: Για το θέμα της κτιριακής υποδομής όλα σχεδόν τα σχολεία 
του Δήμου Βέροιας είναι σε δημόσια κτίρια εκτός από 2-3 νηπιαγωγεία 
που τα μαζεύομε και αυτά για να μπουν σε δημόσια κτήρια. Πράγματι 
υπάρχουν προβλήματα κανείς δεν λέει ότι είναι τέλεια όμως βλέπετε 
και εσείς στα περισσότερα σχολεία γίνονται παρεμβάσεις. Νομίζω ότι 
είμαστε πολύ καλύτερα από πάρα πολλά σχολεία άλλων Δήμων, σε 
σχέση με τις δαπάνες τις λειτουργικές, στην θέρμανση, τα σχολεία του 
Δήμου Βέροιας δεν αντιμετώπιζαν ποτέ θέματα και ο Δήμος Βέροιας τα 
προσφέρει. 

Σχολικές αυλές
…Και ένα θέμα που τέθηκε από πολλούς ήταν το θέμα ότι κλείνουμε 

τις αυλές των σχολείων. Η νομοθεσία δεν το επιτρέπει αυτό. Ανοιχτές 
είναι εκεί που μπορούν να υπάρχουν φύλακες το απόγευμα και αυτό 
συμβαίνει γιατί έγιναν ατυχήματα απογεύματα και ώρες που το σχολείο 
δεν ήταν ανοιχτό και είχαμε προβλήματα. Εκείνο που μπορώ να σας 
πω είναι ότι δυστυχώς είχαμε πάρα πολλούς φύλακες και είχαμε σε όλα 
τα σχολεία. Λόγο της κρίσης έχουν απολυθεί, έχουν πάει σε άλλες υπη-
ρεσίες με αποτέλεσμα να έχουμε 6 φύλακες και βρίσκονται σε σχολεία 
που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Όταν μας έρχονται με 8μηνες συμβάσεις 
κάποιοι φύλακες, τοποθετούμε και στα υπόλοιπα σχολεία. Πάντως 
έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο επανειλημμένα φύλακες ώστε να 
μπορούμε να αφήνουμε ανοιχτές τις πόρτες του σχολείου γιατί ειδικά 
στις μεγάλες πόλεις είναι πρόβλημα το που θα πάει να παίξει το παιδί 
το απόγευμα

Για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου για τη δημόσια Υγεία 
μίλησε ο κ. Τσαπαρόπουλος, αναφερόμενος στις πρωτοβάθμιες δομές, 
τον οικογενειακό γιατρό και των Κέντρων Υγείας, για την αποσυμφόρη-
ση των νοσοκομείων. Ο κ. Διαμαντόπουλος χαρακτήρισε τη συνεδρία-
ση, ένα άμεσο βιωματικό μάθημα δημοκρατίας, ενώ ο κ. Μόσχος εξήρε 
την ιδέα και την πιλοτική εφαρμογή του Συμβουλίου Παίδων που δίνει 
φωνή στα παιδιά αλλά και την ευκαιρία στους μεγάλους, να τα ακού-
σουν. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 10.00 π.μ. και ολοκληρώθηκε μετά τις 
2.00 το μεσημέρι.

Σοφία Γκαγκούση 
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Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία χθες στην ειδική συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Βέροιας ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρό-
γραμμα του δήμου. Θετικά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλει-
οψηφίας, κι αρνητικά ή με λευκή ψήφο οι εκπρόσωποι των πλευρών 
της μειοψηφίας.

 Οι τοποθετήσεις ειδικών αγορητών και συμβούλων
Α. Καγκελίδης: Οι προϋπολογισμοί τα χρόνια του μνημονίου δεν 

είναι στην κρίση της υπηρεσίας. Είναι αναγκαστικός ο ισοσκελισμός 
και υπό παρακολούθηση. Κάτι δεν πάει καλά στην τεχνική υπηρεσία, 
αφού δεν τρέχουν καλά τα έργα. Επενδύσεις σε ενέργεια να γίνουν για 
οικονομία από το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου. Να δώσουμε βαρύτη-
τα σ’ αυτά που μπορούμε να διορθώσουμε.

Α. Μαρκούλης: Σημαιοφόροι διεκδίκησης κονδυλίων να γίνουμε, 
αντί της παθητικής αντιμετώπισης της κυβερνητικής λιτότητας. Φτωχό 
το τεχνικό πρόγραμμα, με επαναλήψεις έργων και ελάχιστα νέα έργα. 

Εκτός σχεδιασμού οι επικεφαλής των παρατάξεων, δεν μάθατε να 
ακούτε. 100 σελίδες καρμπόν έχουμε μπροστά μας. Δυσκολεύομαι να 
το ψηφίσω.

Γ. Μελιόπουλος: Δεν απαντά τις ανάγκες του λαού το τεχνικό πρό-
γραμμα. Πολιτικό και όχι λογιστικό το ζήτημα του μη διεκδικητικού και 
φτωχού προϋπολογισμού.

Ν. Μπέκης. Μοιράζουμε τη μιζέρια μας. Άλλη φιλοσοφία είχαμε ε-
μείς στο πρόγραμμά μας. Θα έπρεπε να υπάρχει προϋπολογισμός και 
των χρημάτων που κόπηκαν στα τρία χρόνια από την κυβέρνηση, και 
τι μπορούσαν να γίνουν με αυτά. Λευκό.

Θ. Αποστολόπουλος. Προϋπολογισμός φτωχός, αντιαναπτυξια-
κός, ανισοβαρής και περιοριστικός, υπαγορευόμενος από το Παρατη-
ρητήριο. Αποθέωση της γραφειοκρατίας. Λευκό.

Τ. Χατζηαθανασίου. Ισχαιμικός προϋπολογισμός και τεχνικό πρό-
γραμμα. Αδύνατο να αλλάξουν κάποια πράγματα στην κρίση. Πολιτικό το 

πρόβλημα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει οντότητα, αλ-
λιώς το παιχνίδι είναι χαμένο. Η ΚΕΔΕ πρέπει να διεκδικήσει την αλλαγή.

Ζ. Πατσίκας. Πολυδιαφημισμένη η καλή οικονομική θέση του δή-
μου. Θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να αποτυπωθεί στο τεχνικό πρό-
γραμμα.

 Βοργιαζίδης: Κουκιά μετρημένα
«Κουκιά μετρημένα» χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ο δήμαρχος 

Κώστας Βοργιαζίδης, «με χρήματα που δεν αυξάνονται από την πολι-
τεία, αντιθέτως μειώνονται». Ο δήμαρχος είπε επίσης ότι με το σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ανεβαίνει το ύψος του τεχνικού 
προγράμματος, με έργα άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ για το 
2018. Όπως και με την πρόταση 700.000 ευρώ αγροτικής οδοποιίας, 
όπου αναμένεται η έγκριση από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, αλλά 
και έργα στο πρόγραμμα Leader που ξεκινά το νέο έτος. «Με όλα αυτά 
θα γίνει σαφώς πιο πλούσιο το τεχνικό πρόγραμμα του 2018 από το 
2017» κατέληξε ο δήμαρχος.

Τα προβλήματα στον... Δήμαρχο 
από μαθητές δημοτικών σχολείων 

Πρώτη συνεδρίαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων

Κατά πλειοψηφία χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
Ο προϋπολογισμος και το τεχνικό πρόγραμμα 2018
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Το  μ ε γ ά λ ο 
και ψηλό Χρι-
στουγεννιάτικο 
δέντρο με  τα 
στολ ίδ ια  του , 
φώτισε  την πλα-
τεία Ελιάς, χθες 
στις 8 το βράδυ. 
Με την συνο -
δεία τραγουδιών 
από την Φιλαρ-
μονική Βέροιας, 
καλωσόρισε τις 
γιορτές των Χρι-
στουγέννων και 
η πρωτεύουσα 
της  Ημαθ ίας . 
Φωτάκια, στολί-
δια και παιδικά 
χαμόγελα γέμισαν το σιντριβάνι  στο κέντρο της 
πόλης, όπου παραβρέθηκε πολύς κόσμος για το 
γιορτινό γεγονός , ενώ στον χώρο υπήρχε ένας 
πάγκος με κόκκινο κρασί που προσφέρονταν 
στους πολίτες.

To πρόγραμμα των δωρεάν 
εκδηλώσεων που ακολουθούν
Τρίτη  12 Δεκεμβρίου
Αφήγηση παραμυθιών
Ο Άρχοντας της παγωνιάς 
Θρύλοι και παραμύθια από όλο τον κόσμο για 

τα Χριστούγεννα και το κρύο.. Αφήγηση, Σκηνική 
επιμέλεια: Στέλιος ΠελασγόςΔεν είναι μόνο ο 
μικρός Χριστός που κρυώνει μες στην φάτνη. Ο 
άρχοντας της παγωνιάς όλους τους δοκιμάζει και 
τους παιδεύει. 

Ελάτε να ακούσετε ιστορίες που γλυκαίνουν 
τις παγωμένες καρδιές και βρίσκουν την ομορ-
φιά στα κρυστάλινα και διαμαντένια δώρα του. 
Ιστορίες για μπαμπάδες και μαμάδες, για παιδια 
κι εγγόνια, για παππούδες και γιαγιάδες - ακόμα 
και στον γάτο σας θα αρέσουν που αγαπά το 
τζάκι!

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών , 
6.00μ.μ / είσοδος ελεύθερη*

Τετάρτη   13 Δεκεμβρίου
Μουσικό Παιγνιδοθέαμα / 
ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ
Καλαντίσματα και Καλικατζαριές!
Ήθη, έθιμα, θρύλοι  και λαϊκές  παραδόσεις 

των Χριστουγέννων στην Ελλάδα και σε άλλες 
χώρες ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, με πρωταγωνιστές τους 
σκανταλιάρηδες του δωδεκαήμερου, τους καλι-
κατζαραίους! Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών , 6.00μ.μ / είσοδος ελεύθερη*

Πέμπτη   14 Δεκεμβρίου 
Παραμύθια του δωδεκαημέρου  
συνοδεία μουσικής
Αφήγηση λαικών  παραμυθιών 
με παγανά
Σαν μπαίνουν τα Χριστούγεννα τα καρκατζέ-

λια ανεβαίνουν στη Γη. Για  δώδεκα νύχτες βα-
σιλεύουν κι άνθρωποι και ζώα τρέμουν. Μα σαν 
των Φώτων βγει ο παπάς με την αγιαστούρα 
του, αμέσως κρύβονται στο μαύρο το σκοτάδι....

 Αφήγηση: Ταξιάρχης Μπεληγιάννης
Μουσική: Μαρίνα Λιόντου»
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών , 

6.00μ.μ / είσοδος ελεύθερη*

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου
Αφήγηση παραμυθιών συνοδεία μου-

σικής«τα σκαλίμπια ή αλλιώςκαρκατζέ-
λια»

  Παραμύθια για την περίοδο των γιορτών, 
τότε που οι καρκάντζαλοι, τα παγανά, παρατού-
σαν τα πριόνια και τα τσεκούρια τους ανέβαιναν 
πάνω στη γη, πείραζαν τους ανθρώπους και τα 
καμώματα τους γένηκαν παραμύθια.  

Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα αφήγησης 
αντλείται από τις παραδόσεις τα ήθη και έθιμα 
του λαού μας  και διανθίζεται με κάλαντα και ευ-
χές από όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά θα έχουν την 
ευκαιρία να κάνουν ένα ταξίδι και να γνωρίσουν 
τις παραδόσεις απο  διάφορα μέρη της χώρας 
μας. Να ακούσουν κάλαντα από τη Θράκη, τη 
Μακεδονία  και την Ικαρία, ευχές από την Αγιάσο 
της Μυτιλήνης μα  και πειράγματα από τα Βρά-
σταμα Χαλκιδικής. Ανθή Θάνου , 

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών , 
6.00μ.μ / είσοδος ελεύθερη*

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμα-

ραγδής επανέρχεται με το νέο κινηματογραφικό 
του έργο και με κατάθεση ψυχής φωτίζει και τιμά 
τον σπουδαιότερο Έλληνα συγγραφέα και στοχα-
στή Νίκο Καζαντζάκη

Κάθε μέρα: 19.00 
( Συνεχίζει για 3η εβδομάδα)

Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού The Killing of a 
Sacred Deer

Από τον αγαπημένο μας σκηνοθέτη  Γιώργο 
Λάνθιμο (Κυνόδοντα, Αστακός)

Κάθε μέρα: 21.30
Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, Νικόλ Κίντμαν, 

Μπάρι Κέγκαν, Ράφι Κάσιντι, Σάνι Σούλζικ, Αλίσια 
Σίλβερστοουν

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Γιώργος Λάνθιμος, Ευθύμης Φιλίππου

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Η νέα κωμωδία του Στράτου Μαρκίδη «O Θη-

σαυρός», η οποία βασίζεται σε μια από τις πλέ-
ον αγαπημένες στιγμές του κλασσικού ελληνικού 
κινηματογράφου, την ταινία «Ο Θησαυρός του 
Μακαρίτη».

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

ΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ , ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ, ΜΑΓΔΑ ΠΕΝΣΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ, ΣΠΥΡΟΣ 
ΦΩΚΑΣ

Πρωταγωνιστεί και η Βεροιώτισα ηθοποιός 
Μάγδα Πένσου

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

9/12 –Κυρ 10/12)
Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ Ηθοποιοί: Μπρένταν 

Γκλίσον, Τζιμ Μπρόαντμπεντ, Χιου Γκραντ, Σάλι 
Χόκινς, Τζούλι Γουότερς, Χιου Μπονεβίλ, Μπεν 
Γουίσοου (φωνή)

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Άναψαν τα φώτα του 
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου 

στην πλατεία Ελιάς

 Για 4η συνεχή χρο-
νιά διοργανώνει την 
Γιορτή Σοκολάτας και 
Ζαχαροπλαστικής η Π.Ε 
Ημαθίας. Από την Πα-
ρασκευή 15 έως και την 
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 
το πάρκο της «Ελιάς» 
στη Βέροιας, φορά τα 
καλά του και υποδέχε-
ται, με την συμμετοχή 
Ζαχαροπλαστών-Αρ -
τοζαχαροπλαστών της 
πόλης, ένα πλούσιο 
πολιτιστικό πρόγραμμα, 
γεμάτο με πολλές…σο-
κολατοεκπλήξεις, δίνο-
ντας το έναυσμα χαράς 
σε μικρούς και μεγά-
λους για την πιο γλυκιά 
γιορτή του χρόνου, τα… 
Χριστούγεννα! «Ο Αι Βα-
σίλης με τους βοηθούς 
του θα πλημμυρίσουν το 
πάρκο της «Ελιάς»  με 
γλυκά, κατασκευές, χο-
ρούς, τραγούδια, δώρα 
και άλλες μαγικές εκπλήξεις. Καλώ όλους τους Ημα-
θιώτες να συμμετάσχουν με τα παιδιά τους σε αυτή 
την μεγάλη γιορτή που έγινε πια θεσμός χάρη στην 
συμμετοχή χιλιάδων μικρών και μεγάλων…παιδιών» 
τονίζει σε μήνυμα του ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
Κώστας Καλαϊτζίδης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Παρασκευή 15/12 (απόγευμα / βράδυ)
18.30-19.00 Έναρξη γιορτής - Χαιρετισμός Αντι-

περιφερειάρχη
19.00-19.30 Υποδοχή Άι Βασίλη - Παιχνίδια με 

την ομάδα ανιματέρ «Πολυθέαμα»
19.30-21.30 Συναυλία με Μύρωνα Στρατή
Σάββατο 16/12 (πρωί)
10.30-11.00 Παιχνίδια με την ομάδα ανιματέρ 

«Πολυθέαμα»
11.00-11.20 Χριστουγεννιάτικη χορωδία από το 

ΚΔΑΠ «Τα Στρουμφάκια»
11.20-12.00 Παιχνίδια με την ομάδα ανιματέρ 

«Πολυθέαμα»
12.00-12.10 Χριστουγεννιάτικο χορευτικό από το 

τμήμα χορού hip-hop του «Α.Π.Σ. Φιλίππου Βέροι-
ας»

12.10-13.00 Παιχνίδια με την ομάδα ανιματέρ 

«Πολυθέαμα»
13.00-13.20 Χριστου-

γεννιάτικο χορευτικό από 
τα τμήμα hip-hop, brake 
dance, salsa και σύγχρο-
νου χορού της Κ.Ε.Π.Α. 
Δ. Βέροιας.

13.20-14.00 Παιχνί-
δια με την ομάδα ανιμα-
τέρ «Πολυθέαμα»

Σάββατο 16/12 (α-
πόγευμα / βράδυ)

18.30-19.00 Παιχνί-
δια με την ομάδα ανιμα-
τέρ «Πολυθέαμα»

19.30-21.00 Παρά-
σταση ψυχαγωγικής 
μαγείας και ψευδαισθή-
σεων από τον μάγο 
«Σανκάρα»

21.00-21.30 Παιχνί-
δια με την ομάδα ανιμα-
τέρ «Πολυθέαμα»

Κ υ ρ ι α κ ή  1 6 / 1 2 
(πρωί)

10.30-11.00 Παιχνίδια 
με την ομάδα ανιματέρ «Πολυθέαμα»

11.00-11.20 Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα από 
το τμήμα αισθητικής γυμναστικής του «Α.Π.Σ. Φιλίπ-
που Βέροιας»

11.20-12.00 Παιχνίδια με την ομάδα ανιματέρ 
«Πολυθέαμα»

12.00-12.20 Χριστουγεννιάτικο χορευτικό από 
την σχολή χορού «Σοφία Αντωνιάδου»

12.20-13.00 Παιχνίδια με την ομάδα ανιματέρ 
«Πολυθέαμα»

13.00-14.00 Καλωσόρισμα των Χριστουγέννων 
υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Μπάντας της  
Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου: 18.30 - 21.30. Σάβ-

βατο 16 Δεκεμβρίου:10.30-14.00 & 18.30 -21.30. 
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου:10.30-14.00.

Παράλληλες δράσεις
Σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουρ-

γούν ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΕΙ-
ΡΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩ-
ΠΟΥ / FACE PAINTING,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΛΥΚΩΝ ΖΑ-
ΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

 Από  Παρασκευή 15 έως και  Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

Με Μύρωνα Στρατή 
και πολλές … 

σοκολατοεκπλήξεις 
η 4η Γιορτή Σοκολάτας 

και Ζαχαροπλαστικής της Π.Ε 
Ημαθίας, στο πάρκο της «Ελιάς»



Με την παρουσία πάρα πολλών επισκε-
πτών ολοκληρώθηκαν την Κυριακή οι εκ-
δηλώσεις «Νάουσα Πόλη του Οίνου» στον 
πολυχώρο πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» και 
στα οινοποιεία της ζώνης της Νάουσας. Το 
Σάββατο στα Έρια, περισσότεροι από 500 
οινόφιλοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
τα κρασιά των τοπικών οινοποιείων και να 
τα συνοδεύσουν με τοπικές γεύσεις επαγ-
γελματιών της γαστρονομίας. Την Κυριακή 
η γευστική δοκιμή έγινε βοηθούντος του 
καιρού στα οινοποιεία, όπου οι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και στους 
χώρους παρασκευής των κρασιών.

Περισσότερα αμπέλια και οινοποιεία
Πολλά περισσότερα οινοποιεία (από τα 19 που είναι σήμερα), 

20.000 στρέμματα αμπελιών στη ζώνη της Νάουσας (από τα πε-
ρίπου 4.000 σήμερα), αύξηση τιμών του παραγωγού πάνω από 
το ένα ευρώ (από τα 50 λεπτά σήμερα) και περαιτέρω ανάπτυξη 
όλης της αλυσίδας γύρω από το κρασί. Αυτήν τη Νάουσα περιέ-
γραψε το βράδυ του Σαββάτου στη Βέτλανς ο Στέλιος Μπουτάρης, 
διευθύνων σύμβουλος του Κτήματος Κυρ-Γιάννη, στην ημερίδα 
με τίτλο «Η Νάουσα που θέλουμε», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
της Πόλης του Οίνου. Ο Στέλιος Μπουτάρης ανέφερε επίσης ότι 
το ξινόμαυρο ανεβαίνει διαρκώς στο εξωτερικό, ωστόσο πρέπει 
να γίνουν προσπάθειες ώστε να ανέβει και στη χώρα μας (κυρίως 
στη νότια Ελλάδα), καθώς επίσης και να προσελκυστούν επενδυ-
τές στην περιοχή (τόνισε ότι ήδη υπάρχει ενδιαφέρον παραγωγού 
από το Μέτσοβο) ώστε «να μας ταρακουνήσουν, να μας κάνουν 
καλύτερους» όπως είπε. Τέλος πρότεινε την οργάνωση και μιας 
καλοκαιρινής εκδήλωσης για την Πόλη του Οίνου, με στόχο την 
προσέλκυση επισκεπτών από το εξωτερικό.

Πυρήνες για τη στήριξη μικρών παραγωγών
Στις προσπάθειες του δήμου για τουριστική ανάπτυξη μέσω του 

brande Νάουσα, με προεξάρχοντα τον ρόλο του κρασιού και της 
γαστρονομίας, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Νίκος 
Κουτσογιάννης, χαρακτηρίζοντας το ξινόμαυρο την πιο δυναμική 
ποικιλία του ελληνικού αμπελώνα. Πρότεινε μάλιστα τη δημιουρ-
γία cluster για ενσωμάτωση και στήριξη μικρών παραγωγών και 
συνεργατικά σχήματα. Τέλος ανέφερε ότι το 2018 ο δήμος ξεκινά 
την παρουσίαση του 
brande Νάουσα σε 
διεθνείς τουριστικές 
εκθέσεις του εξωτε-
ρικού, με συμμετοχή 
μικρών ομάδων που 
παρουσιάζουν  τα 
πλεονεκτήματα του 
δήμου και της περι-
οχής.

Κατάργηση ειδι-
κού φόρου

Στην κατάργηση 
του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στο 
κρασί αναφέρθηκε 
στο καλωσόρισμά 
του ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Αμπε -
λουργών κα ι  Ο ι -
νοποιών Γιώργος 
Φουντούλης, σημει-
ώνοντας ότι ο οινι-
κός κόσμος είναι ένα 
βήμα πιο μπροστά, 
έχοντας σχέδιο και 
γνωρίζοντας πού βρί-
σκεται και πού θέλει 
να πάει.

Τις δικές του προ-
τάσεις για τη ζώνη 
κατέθεσε ο κ. Γιώρ-
γος Τσάνταλης, αντι-
πρόεδρος της ομώ-
νυμης οινοποιίας.

Παρών στην εκ-
δήλωση και ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μπουτάρης, 
που αναφέρθηκε στη 
Δρ. Σταυρούλα Κου-
ράκου, μέσω της ο-
ποίας προέκυψε η 
οινική του συνείδηση, 
το βιβλίο της οποίας 
«Το ξινόμαυρο και η 
οινάμπελος της Κ. 
Μακεδονίας» παρου-
σίασε αμέσως μετά η 
Χαρούλα Σπινθηρο-
πούλου..
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και καταστηματαρχών 
Ζαχαροπλαστών Βεροίας, στην προσπάθειά του να προα-
σπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του καλεί 
όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες Τροφοδοσίας & 
Συνεστιάσεων ζαχαροπλαστικών προϊόντων (catering)    
χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη άδεια να παύσουν 
άμεσα να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, άλλως ενημερώ-
νει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την πάταξη 
του φαινομένου αυτού. 

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΔΗΛΩΣΗ
Επέλεξα να μετάσχω 

στις εκλογές για την ανά-
δειξη διοικητικού συμβου-
λίου στον Σύλλογο Δικηγό-
ρων ως ανεξάρτητος, έχο-
ντας την  άποψη ότι η επο-
χή μας χρειάζεται καθαρές 
φωνές, ενδεχόμενα ενίοτε 
σκληρές, όμως ειλικρινείς 
και χωρίς συμβιβασμούς 
και στρογγυλεύσεις.

Ευχαριστώ από καρ-
διάς τους συναδέλφους δι-
κηγόρους που με τίμησαν 

με την ψήφο τους και δηλώνω προς όλους ότι η θέση μου 
στο Διοικητικό Συμβούλιο θα προσδιορίζεται μόνο από την 
ορθότητα της πρότασης που θα κατατίθεται και σε καμιά 
περίπτωση  από το πρόσωπο ή ομάδα που την έχει κατα-
θέσει.

Θλίβομαι όμως, διότι τα πρώτα βήματα του Νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου ήδη έχουν υπονομευτεί από την απερχό-
μενη διοίκηση και μάλιστα με την σύμφωνη γνώμη και προ-
σώπων που μετέχουν στην παλαιά διοίκηση και τυγχάνει να  
έχουν υψηλή θέση και στην νέα!!! 

Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην απρέπεια της προηγού-
μενης διοίκησης να ανανεώσει την σύμβαση εργαζομένων 
για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή στην δική μας περίοδο ανά-
ληψης των ευθυνών.

Ελπίζω να είναι το τελευταίο ατόπημα της απερχόμενης 
διοίκησης και να διέλαθε της προσοχής των μελών της νέας 
που έδωσαν επιπόλαια την σύμφωνη γνώμη για την απρέ-
πεια.

Οι εποχές είναι δύσκολες και οι συνάδελφοι δικηγόροι 
δεν έχουν την πολυτέλεια να παρακολουθούν μικροπολιτικά 
παιχνίδια εξόφλησης γραμματίων, πολύ δε περισσότερο η 
κοινωνία, η οποία προσβλέπει στον δικηγορικό σύλλογο, 
ως τον κατ΄ εξοχήν επιστημονικό φορέα συμμέτοχο στην α-
πονομή δικαιοσύνης και όχι ως έναν ακόμη  χώρο ευτελών 
τακτοποιήσεων ημετέρων. 

Ευχαριστώ και πάλι. 
Θα τα πούμε και από κοντά.

Συναδελφικά
Αντώνης Μαρκούλης 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΟΠΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Παναγιώτη και της Μαρίας, το γέ-
νος Δάνου, που γεννήθηκε στην 
Έδεσσα Πέλλας και κατοικεί στα Ε-
σώβαλτα Πέλλας και η ΝΟΥΡΗ ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θωμά και της Κυ-
ριακής, το γένος Αθανασίου, που 

γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην Κουλούρα 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Γιαννιτσών Πέλ-
λας. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΑΛΤΣΜΑΝΝ ΡΕΝΕ του 
Γκερχαρντ και της Ανγκελικα, το 
γένος Μαργκριτ, που γεννήθηκε 
στο Μαγδεμβούργο Γερμανίας και 
κατοικεί στο Ουλμ Γερμανίας και η 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Σταύ-
ρου και της Μελπομένης, το γένος 
Παναγιωτίδου, που γεννήθηκε στο 

Πφορτσχαϊμ Γερμανίας και κατοικεί στο Εχινγκεν 
Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Ουλμ Γερμανί-
ας.

«Βαριά» ετικέτα το ξινόμαυρο 
της Νάουσας στον χάρτη του κρασιού



Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
-18.00: Υποδοχή Ιερού Λειψάνου Αγ. Λουκά του Ιατρού, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπε-

ρινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, Αρτοκλασίες

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
-7.30: Όρθρος και Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλείτουργο, Κέρασμα για όλους στην αίθουσα 

του Ιερού Ναού
-17.30: Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων
Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός ανήμερα της εορτής μέχρι τις 9 το βράδυ με την 

αναχώρηση του Ιερού Λει-
ψάνου.

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου
 Βέροιας

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης κ. Πα-
ντελεήμων:

Την Τρίτη 12 Δε-
κεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Σπυρίδωνος 
στην Κουλούρα Ημα-
θίας.

Την Τρίτη 12 Δε-
κεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον εσπερινό 
και στην παράκληση 
του Αγίου Λουκά του 
ιατρού αρχιεπ. Συμ-
φερουπόλεως (στον 
υπό κατασκευή ναό 
του) στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά στην 
Βέροια.

Την Πέμπτη 14 Δε-
κεμβρίου στις 6:00μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης Διαβα-
τού επι τη εορτή του 
Αγίου Ελευθερίου.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση αγάπης στην 
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της την Κυ-
ριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 το μεσημέρι θα έχει συνεστία-
ση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή ΕΛΗΑΣ στις 
13.00. Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 12 ευρώ. Περιλαμβά-
νει ζωντανή μουσική, ουζάκι με μεζέ, σαλάτα, τυρί και κρε-
ατικό. Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε 
από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη είναι ανοικτή 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τος ώρες 10.30-12.30 
το πρωί. Τηλέφωνο 23310 25654.

Το Δ.Σ.
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

11 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Βέροιας ο Βασίλειος Φουρ-
κιώτης σε ηλικία 43 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 

10 Δεκεμβρίου 2017 από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Βέροιας ο Ευκλείδης 
Ανδρονικίδης σε ηλικία 44 
ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

11 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Τα-
γαροχωρίου ο Ιωάννης Αντ. 
Βαϊνάς σε ηλικία 54 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 

10 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Ραχιάς ο Ιωάννης Κοσμά 
Πιστοφίδης σε ηλικία 88 ε-
τών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

11 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου 
Τριποτάμου ο Γρηγόριος Α-
ραπίδης σε ηλικία 62 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 9 

Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
στη Μικρή Σάντα Βέροιας ο 
Φίλιππος Γεγιτσίδης σε η-
λικία 83 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

11 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας η Γιαννούλα Να-
ούμ Νέτσικα σε ηλικία 90 
ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 10 

Δεκεμβρίου 2017 από τον Ιε-
ρό Ναό Κων/νου και Ελένης 
Βέροιας η Όλγα Στερ. Γαλί-
κα σε ηλικία 93 ετών. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΠΙΖΕΤΑ

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 στο restaurant ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα Κυριώτισσας 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας πα-
τέρα, υιού, αδελφού, ανιψιού 
και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΦΗΝΙΑ

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

Τα τέκνα, Η μητέρα
Ο αδελφός, Οι θείοι, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Νικολάου Φυτειάς Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΩΜ. 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

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 στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΤΟΥ

Πρόγραμμα Πανηγύρεως 
14-15 Δεκεμβρίου 2017



Με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων λειτουργίας 
(10 Δεκέμβρη 2014) ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. (Σύλλογος Οικο-
γενειών και Φίλων Ψυχικής Υγείας Ημαθίας) τέλεσε 
αγιασμό στα γραφεία του την π. Κυριακή, παρουσία 
ληπτών, εθελοντών και φίλων που στηρίζουν τις δρά-
σεις του.

Αναφερόμενος 
στο έργο της τρι-
ετίας ο πρόεδρος 
του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. 
Γιώργος Σαλιά-
γκας, μίλησε για 
«3 χρόνια προ-
σπαθειών, δράσε-
ων, εκδηλώσεων, 
δραστηριοτήτων, 
3 χρόνια με πολ-
λές  εναλλαγές 
συναισθημάτων, 
χαράς, λύπης, έ-
ντασης, απογοή-
τευσης, ελπίδας».

Όπως τόνισε 
ο κ. Σαλιάγκας 
ι ε ρ α ρ χ ώ ν τ α ς 
τους στόχους του 
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ., την 
τριετία αυτή προ-
τεραιότητα ήταν 
η δημοσιοποίηση 
της ύπαρξης και 
λειτουργίας του 
Συλλόγου στην 
τοπική κοινωνία 
ώστε να καταστεί 
πιο εύκολη η προ-
σέγγιση των οικο-
γενειών με μέλη 
που έχουν προ-
βλήματα ψυχικής 
υγείας και στη συ-
νέχεια ο αποστιγ-
ματισμός της ψυχικής νόσου και η οργάνωση και λειτουργία των ομάδων του Συλλόγου 
επιδιώκοντας την εκπαιδευτική-ψυχολογική στήριξη των ληπτών αλλά και των οικογενειών 
και φροντιστών τους.

Ο κ. Σαλιάγκας  θέλοντας να ενημερώσει το κοινό επεκτάθηκε και σε άλλες δράσεις 
του Συλλόγου όπως παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες με θέματα όπως η κατάθλιψη, η αγο-
ραφοβία και οι κρίσεις πανικού, εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις οικογένειες και τους φρο-
ντιστές των ληπτών ψυχικής υγείας, συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, διοργάνωση 
εκθέσεων ζωγραφικής και βιβλιοπαρουσιάσεων, μουσικές βραδιές, δημιουργία επίσημης 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (www.sofpsi-ima.gr) εκδρομές κ.ά.

Ο κ. Γιώργος Σαλιάγκας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πολύτιμη βοήθεια και συ-
μπαράσταση της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου (πρόεδρος ο Ψυχίατρος Ηλίας 
Γραμματικόπουλος και μέλη οι ψυχολόγοι Μαρία Νάτσιου και Κυβέλη Καλαϊτζή).

Ως μεγάλη παρακαταθήκη χαρακτήρισε ο κ. Σαλιάγκας την ένταξη του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. στο 
πρόγραμμα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας, μέσω των 
προγραμμάτων των ΕΣΠΑ και αναφέρθηκε στην έγκριση από την Περιφέρεια Κ. Μακεδο-
νίας της λειτουργίας Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές στη Βέροια 
για τα έτη 2018-19, με το ποσό των 147.000 ευρώ.

Τέλος με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο κ. Σαλιάγκας γνωστοποίησε ότι ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. πι-
στοποιήθηκε ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι η απόφαση αυτή του Υπουργείου Υγείας 
αποτελεί μία ηθική δικαίωση των προσπαθειών του Συλλόγου.

Μετά το τέλος του αγιασμού και την ενημέρωση του προέδρου ακολούθησε μικρή 
δεξίωση με τα μέλη της οικογένειας του Απόστολου Τσιρώνη (Κατερίνα βιολί, Γιώργος 
ούτι και κλαρίνο) να ομορφαίνουν με χριστουγεννιάτικες νότες την εκδήλωση και μάλιστα 
αφιλοκερδώς.

7www.laosnews.grTΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2017 απόφαση του Ει-

ρηνοδικείου Βεροίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως 
του Σωματείου με την επωνυμία ««Μηχανοκίνητη Αθλητική 
Ομάδα »» με έδρα την Βέροια, ενεκρίθη το Καταστατικό 
του ανωτέρω Σωματείου – Αθλητικού Συλλόγου, αποτελού-
μενο από δεκατέσσερα (14) άρθρα που ορίζουν 

Άρ. 1: Επωνυμία – Ίδρυση - Έδρα, 
Άρ. 2 : Σκοποί – Απαγορεύσεις (ενασχόληση και προ-

αγωγή αθλητικών οργανώσεων αγώνων και προαγωγή 
μοτοσυκλετισμού. - Η Ένωση απαγορεύεται να ασκεί κερ-
δοσκοπική δραστηριότητα)

Άρ. 3 : Μέσα για την επίτευξη σκοπών
Άρ. 4: Οικονομικοί Πόροι (Δικαίωμα Εγγραφής, έκτα-

κτες και τακτικές εισφορές, έσοδα εκμετάλλευσης περιουσί-
ας, έσοδα δωρεών κ.λπ.)

Άρ. 5 : Μέλη – Κωλύμματα - Ασυμβίβαστα
Άρ. 6 : Αθλητές του Σωματείου
Άρ.7 : Σύνθεση Δ.Σ.
 Άρ. 8: Αρμοδιότητες μελών Δ.Σ.  
Άρ. 9 : Αρμοδιότητες Εξελεγκτικής Επιτροπής
Άρ.10: Γενική Συνέλευση
 Άρ.11: Αρχαιρεσίες
Άρ. 12 : Τροποποιήσεις Καταστατικού – Διάλυση του 

Σωματείου 
Άρ. 13 :Βιβλία του Σωματείου
Άρ. 14 : Γενικές Διατάξεις

Βέροια, 9-11-2017.
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.Λ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ

Στις 2 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποι-
ήθηκαν οι εκλογές για το Δ.Σ. Εφορια-
κών ΗΜΑΘΙΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών ειναι 
τα εξής:

Για το Δ.Σ του συλλόγου(ΗΜΑΘΙΑ-
Σ-ΠΕΛΛΑΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ)

ΔΑΚΕ :114 ψήφοι ποσοστό 61,29% 
και 5 έδρες

Εργατική Αλληλεγγύη:33ψηφοι ποσο-
στό 17,74% και 1 έδρα

Ανεξάρτητη Δημ.Κινηση:39 ψήφοι πο-
σοστό 20,97% και μια έδρα.

Για την ΠΟΕ-ΔΟΥ τα αποτελέσματα 
ήταν τα εξής:

ΔΑΚΕ:106 ψήφοι ποσοστό 57,61% 
και 4 συνέδρους 

Εργατική Αλληλεγγύη:42 ψήφοι πο-
σοστό 22,83% και 1συνεδρο

Ανεξαρτητη Δημ.Κινηση 36 ψήφοι πο-
σοστό 19,57% και 1 συνεδρο.

   Την πεμπτη 16/11/2017 συνήλθε το 
Δ.Σ. του συλλόγου με θέμα την συγκρό-
τηση του σε σώμα.Μετα τις αρχαιρεσιες 
προέκυψε η νέα διοίκηση, σύνθεση της 
οποίας ειναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:     ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΑΜΙΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΑΚΟΥΜΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
ΚΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
Επίσης οι σύνεδροι οι οποίοι εκλέγο-

νται με σειρά ψήφων ειναι οι εξής:
1) ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
2) ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3)ΜΑΡΑΜΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
5)ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
6)ΚΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συγχαρητήρια της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας
για την πρωτιά της ΔΑΚΕ
Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΟΝΝΕΔ Η-

μαθίας συγχαίρει θερμά τη ΔΑΚΕ Εφορι-
ακών, που στις πρόσφατες εκλογές για 
την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Σύλλογο 
Εφοριακών Ημαθίας- Πέλλας- Πιερίας και 
για την εκλογή συνέδρων για την Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Εφοριακών, κέρδισε 
την πρώτη θέση, με ποσοστό 61,29% και 
5 έδρες στο 7μελές ΔΣ καθώς και 4 συνέ-
δρους από τους 6 που θα εκπροσωπή-
σουν τον Σύλλογο συνολικά. Παράλληλα 
εύχεται καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο, σε σχέση με τα καθήκοντά 
του.

Για τη ΝΕ ΟΝΝΕΔ 
Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος
Πρόεδρος.

10,2 εκατ. ευρώ 
οφείλει η ΕΒΖ για την 
καμπάνια του 2017

-Θα πληρωθούν πριν τις γιορτές οι 
τευτλοπαραγωγοί;

Ανοίγει ο δρόμος για την εξόφληση των τευτλοπαραγω-
γών με το ποσό των περίπου 10,2 εκατ. ευρώ που οφείλει 
η ΕΒΖ για την καμπάνια του 2017, ακόμη και πριν τα Χρι-
στούγεννα αν τρέξουν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Το καθοριστικό βήμα έγινε την περασμένη Παρασκευή 
8 Δεκεμβρίου, όταν η διοίκηση της ζαχαροβιομηχανίας 
ολοκλήρωσε το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνταν 
για να υποθηκευτεί σημαντική ποσότητα ζάχαρης, προς 
διασφάλιση της πιστώτριας τράπεζας, ώστε να ανοίξει η 
τελευταία την κάνουλα της χρηματοδότησης και να γίνουν 
οι πληρωμές.

Η έγκαιρη καταβολή των χρημάτων εκτός από την ανα-
κούφιση που θα φέρει στους στριμωγμένους οικονομικά 
παραγωγούς, θα βοηθήσει και τη βιομηχανία να βγει με τα 
στελέχη της στα χωριά και να προσπαθήσει να πείσει τους 
αγρότες να καλλιεργήσουν τεύτλα και τη σεζόν του 2018.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σχέδιο δράσης 
για την κοινωνική 
ένταξη των Ρομά

Το σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 
στον δήμο Βέροιας και η οικιστική αποκατάσταση των 
οικογενειών Ρομά που διαβιούν στον καταυλισμό Εργο-
χωρίου, θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διαβούλευσης στην τακτική συνεδρίαση της Τετάρτης 20 
Δεκεμβρίου (2μμ), στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημο-
τικού συμβουλίου.

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Εφοριακών 
ΗΜΑΘΙΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ

Τρία χρόνια γεμάτα 
προσπάθειες και δράσεις 
από τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας



Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 
Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά:

- Την κ.Σταυρούλα Χιονίδου,για την δωρεά του ποσού των 200 
Ε,εις μνήμη του αδελφού της Παναγιώτη Χιονίδη,με την συμπλή-
ρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

-Τον κ.Κουγιουμτζίδη-Κο`ι`μτζόγλου Χρήστο,για την ευγενική 
προσφορά 50 τεμ.σεντονιών και 64 τεμ.μαξιλαροθήκες,εις μνήμη 
του πατέρα του Παντελή.

-Τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας,για την ευγενική προσφορά 
κρέατος ,αντί στεφάνου,εις μνήμη Θωμά Κούτερη.

-Την Οικ.κ.Σοφίας Χοχλιούρου,για την δωρεά χρηματικού πο-
σού,για ένα πλήρες γεύμα,εις μνήμη αδελφής,συζύγου και άλλων 
συγγενικών προσώπων.

-Την κ,Αιμιλία Πέτκου,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος,εις μνήμη του υιού της Δημητρίου Πέτκου (Μίμη),με την 
συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,εις μνήμη 
Δημητρίου Δημούλα.

-Τον κ.Νούσιο Αντώνιο,για την ευγενική προσφορά Μελομακά-
ρονων στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Βέτα Ντόβα και το Ζαχαροπλαστείο ΜΠΛΕΖΙΡ,για την 
ευγενική προσφορά κουραμπιέδων,μελομακάρονων ,τυλιχτών ,του-
λούμπες και προφιτερόλ για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Θεανώ Βουδούρη,για την δωρεά του ποσού των 200 Ε,-
για οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο,για 
την δωρεά του ποσού 
των 100 Ε,εις μνήμη των 
γονέων του Στεργίου και 
Άννης.

Εκ της Δ/νσεως

Ευχαριστήριο της 
«Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Τ η ν  Κ υ ρ ι α -

κή 3 Δεκεμβρίου 
2017,στο  εστ ια -
τ ό ρ ι ο - κα φ ε τ έ ρ ι α 
BELUGA, σε χώρο 
που ο κύριος Νίκος 
Οικονόμου παρα-
χώρησε ευγενικά, 
η κυρία Βίκυ Τσα-
γιοπούλου, που δι-
δάσκει στη Σχολή  
Αισθητικής «Αγάπη 
στα άκρα» και ο 
Παναγιώτης Αθανασίου, η Ελένη Μιχαηλίδου, η Σοφία Καϊλίδου, 
η Βάσω Γκικούδη, η Τάνια Μουρατίδου και η Γιώτα Βιτοπούλου 
(makeupstores) περιποιήθηκαν  πάρα πολλές κυρίες  που ζήτησαν 
τις υπηρεσίες τους και ταυτόχρονα θέλησαν να βοηθήσουν  στο έρ-
γο μας, καθώς οι ειδικοί της «περιποίησης των άκρων», διέθεσαν  
την αμοιβή της υπέρ αυτού. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για 
την πρωτότυπη ιδέα και για τη διάθεση της προσφοράς! Το απο-
τέλεσμα ήταν πολύ ενθαρρυντικό και χρήσιμο. Τέλος ευχαριστούμε 
την κυρία Σοφία Ελευθεριάδου, για τη φροντίδα δημοσιοποίησης 
του γεγονότος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, ευχα-
ριστεί ακόμα:

1.Τον κύριο Ιωάννη Λαζό για τη σημαντική δωρεά του.
2.Τους παλιούς εργαζόμενους στην κλινική Ζαρκάδα για τη δω-

ρεά ποσού 60€ στη μνήμη Κώστα Ζαρκάδα.
3.Την κυρία Φωτεινή Μανασή, για την παροχή ρούχων και παι-

χνιδιών στο Σπίτι της Βεργίνας.
4.Την κυρία Συμέλα Θεοδοσιάδου, για την παροχή παιχνιδιών.
5.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 35€, στη μνήμη Κωνστα-

ντίνου Σαρόγλου.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 
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O ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ»
Ευχάριστη έκπληξη 

και ιδιαίτερη τιμή ένοιω-
σα, όταν ο συνάδελφός 
μου, Τάσος Πατσίκας, 
μου έδωσε το βιβλίο του 
με τίτλο «Μοιάζει με πα-
ραμύθι», που εκδόθηκε 
στις 21-11-2017. Πρό-
κειται για την βιογραφία 
του πατέρα του, Ζήση, 
και την πορεία της ζω-
ής του: Νάματα, Λάρισα, 
εθελοντής στην αεροπο-
ρία, χωροφύλακας, μέτω-
πο Αλβανίας, Πήλιο, περιπετειώδης 
φυγή στη Μέση Ανατολή, Ελ Αλαμέ-
ϊν, Κάϊρο, γνωριμία με την αιγυπτιώ-
τισσα σύζυγό του Καίτη, επιστροφή 
στην Ελλάδα, Πεντέλη, εγκατάσταση 
της οικογένειάς του στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας και μετοίκηση στη Βέροια. 

Οι σελίδες του βιβλίου προσφέ-
ρουν ξεχωριστές λεπτομέρειες για 
την  ίδρυση της εφημερίδας «Αλεξάν-
δρεια» το 1961, που σίγουρα ενδια-
φέρουν κάθε τοπικό φιλίστορα. «[…] 
Με γραμμάτια και με λίγα δανεικά 
των ανεψιών του έστησε ένα υποτυ-
πώδες τυπογραφείο, στην αρχή στο 
κατάστημα του Τάκη Γούλα και στη 
συνέχεια νοικιάζοντας ένα μικρό κα-
τάστημα στη Δημοτική Αγορά που μό-
λις είχε κτισθεί επί δημαρχίας Παπα-
ποστόλου. Ξεκίνησε με τυπογραφικές 
εργασίες. Δεν άργησε να εκδώσει μια 
φορά την εβδομάδα την «Αλεξάν-
δρεια». […] Σύντομα μπόρεσε και α-
γόρασε ένα μεταχειρισμένο πιεστήριο 
και την τύπωνε στην Αλεξάνδρεια. 
Με δανεικό μηχανάκι όργωσε όλο το 
Ρουμλούκι για να γράψει συνδρομη-
τές. […] Τον στήριξε ο κόσμος της 
Αλεξάνδρειας τον νέο εκδότη και με-
γάλωσε το τυπογραφείο του σε ιδιό-
κτητες εγκαταστάσεις, σε κτίριο […] 
στην πλατεία Ελευθερίας. Αγώνες για 
την αγροτιά και την αποκατάσταση 
των ακτημόνων, για τα προβλήματα 
της Αλεξάνδρειας με πρώτο το δί-
κτυο ύδρευσης (από τουλούμπες με 
έντονη μυρωδιά αβγού έπιναν νερό 
οι κάτοικοι), […] Τέσσερα χρόνια την έβγαζε την «Αλεξάνδρεια»  ο Ζήσης […]».

Το βιογραφικό του συνεχίζει με την μετεγκατάστασή του στη Βέροια και την 
ίδρυση της εφημερίδας «ΛΑΟΣ», κ.ά. Η καλαίσθητη έκδοση ολοκληρώνεται πα-
ραθέτοντας φωτογραφίες και σημαντικά έγγραφα από το προσωπικό του αρχείο.

Θερμά συγχαρητήρια στον Τάσο για την εξαιρετική εργασία του, η οποία τιμά 
την μνήμη του πατέρα του και χαρίζει σ’ εμάς την αύρα των γεγονότων μιας άλ-
λης εποχής. Μακάριοι οι γονείς που έχουν τέτοια τέκνα να τιμούν τη μνήμη τους 
με τέτοια ευαισθησία.-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ   
mosio@otenet.gr

Τοπικός Μαθητικός 
Διαγωνισμός EUSO 2018 

στο ΕΚΦΕ Ημαθίας
Το Σάββατο 09/12/2017 

διεξήχθη στον εργαστηριακό 
χώρο του ΕΚΦΕ Ημαθίας ο Το-
πικός Μαθητικός Διαγωνισμός 
της Ολυμπιάδας Επιστημών 
EUSO 2018. Στο διαγωνισμό, 
στον οποίο  συμμετείχαν τα 
σχολεία 1ο ΓΕΛ Βέροιας με 
δύο ομάδες, Μουσικό Σχολείο 
Βέροιας και  1ο ΓΕΛ Αλεξάν-
δρειας με τρεις ομάδες, πρώ-
τευσε η 2η ομάδα του 1ου ΓΕΛ 
Βέροιας, η οποία θα εκπροσω-
πήσει τα σχολεία του νομού 
στον αντίστοιχο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί 
στο ΕΚΦΕ Κέντρου Θεσσαλονίκης (Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
Ανατολικής Θράκης, Καλαμαριά) στις 27 Ιανουαρίου 2018.  Το 
ΕΚΦΕ Ημαθίας :

1.  Συγχαίρει όλους τους μαθητές  που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό, και ιδιαίτερα τη 2η ομάδα του   1ου ΓΕΛ Βέροιας  
για την επιτυχία της. Οι τριμελείς ομάδες των μαθητών που 
εκπροσώπησαν τα σχολεία τους συγκροτήθηκαν από τους :

Μούρνου Κυριακή, Τσεγκελίδη Κωνσταντίνο και Φουρνιάδη 
Χρήστοτου 1ου ΓΕΛ  Βέροιας  (2η ομάδα, 1η  θέση).

Γιουρούκη  Πέτρο-Στυλιανό,  Γκούντρα  Ιωάννη και Μουρατί-
δου Μαρία του 1ου ΓΕΛ Βέροιας (1η ομάδα, 2η  θέση).

Κεβρεκίδη Έκτορα, Καραμούτη Ελένη και Θεοδωρίδη Βα-
σίλειο του Μουσικού Σχολείου Βέροιας .

Δούκα Βασιλική, Ματόπουλο Μιχαήλ και Παπαγεωργίου 
Βασίλειο του 1ου ΓΕΛ  Αλεξάνδρειας. 

Γάρου  Μαρία, Μπάλιου Αντιγόνη και Παπαδόπουλο Παύ-
λο-Ραφαήλ του 1ου ΓΕΛ  Αλεξάνδρειας .

Ματράκα Μελπομένη,Μοσχοπούλου Ηρώ καιΚαπετάνιο 
Αντώνιο του 1ου ΓΕΛ  Αλεξάνδρειας .

2.Ευχαριστεί θερμά την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού, στην οποία συμμετείχαν οι  καθηγητές:

Κόλκας Παναγιώτης και  Κουγιουμτζίδης Δημήτρης (Φυσικοί)
Κεφαλάς  Ισαάκ και Κούγκας Κωνσταντίνος (Χημικοί)
Καραφόλα Σοφία και Τριγγώνη Αλεξία (Βιολόγοι)
3. Ευχαριστεί θερμά τον κύριο Παπαγεωργίου Κυριάκο Δι-

ευθυντή του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές 
Τάξεις για τη βοήθεια που μας παρείχε.

Η Υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Ημαθίας
Δεληγιάννη Φωτεινή



«Η υψηλή διατροφική 
αξία των προϊόντων που 
παράγονται στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Πέλλας 
σε συνδυασμό με τις πα-
ραδοσιακές μορφές επι-
χειρηματικότητας όπως 
η οικοτεχνία μπορούν 
να προσδώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη εξωστρέφεια 
στην τοπική οικονομία» 
ανέφερε η Αν. Αντιπε-
ριφερειάρχης Πέλλας 
Αθηνά Αθανασιάδου – 
Αηδονά κατά το χαιρετισμό της στην εκδήλωση με θέμα «ΟΙΚΟΤΕ-
ΧΝΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» η οποία συνδι-
οργανώθηκε από την Π.Ε. Πέλλας, το Δήμο Σκύδρας και τον Ελληνικό 
Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας.

Η κυρία Αντιπεριφερειάρχης εξήρε την προσπάθεια του ανθρώπι-
νου δυναμικού του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας, των στελεχών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την υψηλή κατάρτιση σε θέματα 
αγροτικής ανάπτυξης καθώς και των επιχειρηματιών που ασχολού-
νται με την οικοτεχνία με πολύ καλά αποτελέσματα. 

«Η αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών και μεθόδων συντήρη-
σης είναι μία οικολογικά υπεύθυνη πρακτική, καθώς χρησιμοποιεί τα 
φρούτα και τα λαχανικά της κάθε εποχής, η κατανάλωση των οποίων 
είναι μια υγιεινή συνήθεια, συμβάλει στην γρήγορη απορρόφηση 
των αγροτικών προϊόντων την περίοδο της παραγωγής τους και, 
μάλιστα, σε λογικές τιμές τόσο για τους παραγωγούς, όσο και τους 
καταναλωτές. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας αποτελεί μία περιοχή 
που μπορεί να αναπτύξει σε υψηλό βαθμό την μεταποίηση, με βά-
ση την υψηλή ποιότητα και νέα διατροφικά πρότυπα. Η κατεύθυνση 
αυτή συνδυάζεται επίσης με τον εναλλακτικό 
τουρισμό της Πέλλας που πλέον είναι γνωστός 
και καταξιωμένος. Ακόμη, η Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη που έχουμε δημιουργήσει μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να παρέχει δικτύωση και 
ειδική τεχνογνωσία σε όσους επαγγελματίες θε-
λήσουν να επενδύσουν στον τομέα αυτό» τόνι-
σε η κυρία Αθανασιάδου – Αηδονά αναφερόμε-
νη και σε επιμέρους δράσεις που υλοποιούνται 
σε συνεργασία με τον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Σκύδρας όλο το χρόνο.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Έδεσσας 
Δημήτρης Γιάννου επισήμανε «οι διεθνείς τάσεις 
επιτάσσουν να αναπτύξουμε τον αγροτουρισμό 
στην περιοχή μας και να αναδείξουμε και νέα 
προϊόντα μέσα από πρωτοβουλίες οικοτεχνι-
κών επιχειρήσεων» ενώ, συνεχάρη τους συν-
διοργανωτές για την επιτυχή πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμ-
βανε ομιλία για το «Θεσμικό πλαίσιο για την 
παραγωγή και διάθεση αγροδιατροφικών 
προϊόντων Οικοτεχνίας» από τον κ. Τσελεμπή 
Δημήτριο  Γεωπόνος (MSc) - Δρ. Αγροτικής 
Οικονομίας και στέλεχος της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. 
Πέλλας και παρουσίαση από την  κα. Δέλλιου 
Αλεξάνδρα, Γεωπόνο Α.Π.Θ. – MSc Διασφάλι-
σης Ποιότητας με θέμα «Παραγωγή Παραδοσι-
ακών Προϊόντων - Από τη θεωρία στην πράξη 
- Παρουσίαση της διαδικασίας παρασκευής 
τραχανά λαχανικών». Έπειτα, ο κ. Ζέρζης Βα-
σίλειος, παραγωγός χειροποίητων παραδοσι-

ακών προϊόντων μίλησε για 
την «Παραγωγή χειροποίητων 
παραδοσιακών προϊόντων 
σήμερα, ανάγκη ή επιλογή;  
Παρουσίαση της διαδικασίας 
παρασκευής γλυκού του κου-
ταλιού» ενώ, ο κ. Τρεσίνης 
Αναστάσιος, Διατροφολόγος 
– Διαιτολόγος έδωσε μια εικό-
να για την «Διατροφική αξία 
χειροποίητων παραδοσιακών 
προϊόντων». Στη συνέχεια οι 
παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να γευτούν συνταγές 
και παραδοσιακά εδέσματα με 
επιμέλεια των σπουδαστών 
του Δημοσίου Ι.Ε.Κ Έδεσσας, 
Τμήμα Μαγειρικής και Στελε-
χών Διατροφής και Διαιτολο-
γίας υπό τους ήχους παρα-
δοσιακής μουσικής από την 

ορχήστρα του Παύλου Ματρακούλια.
Οι υπεύθυνοι του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας Μιχάλη Σιδηρό-

πουλος και Γιάννης Θεοχαρόπουλος ευχαρίστησαν την κυρία Αν. Αντι-
περιφερειάρχη Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά για την υποστή-
ριξη της εκδήλωσης, όλους τους συνδιοργανωτές και συμμετέχοντες 
που κατέκλεισαν την αίθουσα της εκδήλωσης.

Παρόντες στην ενημερωτική ημερίδα, εκτός από την Αν. Αντιπε-
ριφερειάρχη Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά και τον Δήμαρχο 
Έδεσσας Δημήτρη Γιάννου ήταν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πέτρος 
Ζέρζης και Μαρία Ζωγράφου – Τσαντάκη, οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι Σκύ-
δρας Θέμης Κρητίδης και Γιάννης Θεοδοσίου, ο πρώην Ευρωβουλευ-
τής Γιάννης Γκλαβάκης, ο Διευθυντής Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αθανάσιος Μπουρλέτσικας, ο Δι-
ευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας Τρύφων 
Τσαντάκης, εκπρόσωπος του Βουλευτή Γιώργου Καρασμάνη, στελέχη 
και σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. Έδεσσας και Αριδαίας – Τμήμα Μελισσο-
κομίας, όπως, επίσης μέλη του Συλλόγου Γυναικών «Σκυδραία» οι ο-
ποίοι συνέδραμαν στη διαμόρφωση του μπουφέ και της γευσιγνωσίας 
εδεσμάτων και γλυκών και πλήθος ενδιαφερομένων πολιτών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΡΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ         

Θεσσαλονίκη  7 Δεκεμβρίου  2017
Αριθμ. Πρωτ. 518927(7360)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της αριθμ 514785(7315) 5-12-2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 2/2017
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που εδρεύει στην Θεσ-

σαλονίκη - οδός  26ης Οκτωβρίου 64 - Τ.Κ. 546 27, έπειτα από την αριθμ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/109/20015/1-8-2017 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής 
της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προ-
σλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α΄), όπως  ισχύει, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις εργασίας  διάρκειας 
οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών υπηρε-
σιών της που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη   και ειδικότερα:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογι-
ζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας στον  τύπο .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στην Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας στο   Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας  της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού, 26ης Οκτω-
βρίου 64 - Θεσσαλονίκη  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 9.00 – 13.00,    
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση:  Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας – Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυνα-
μικού - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , 26ης Οκτωβρίου 64 - Τ.Κ. 546 27 
Θεσσαλονίκη,  υπόψη κας Υφαντοπούλου Αναστασίας .

Ολόκληρη η Ανακοίνωση στην οποία αναγράφονται και τα απαι-
τούμενα,  ανά κωδικό θέσης, προσόντα έχει αναρτηθεί στη Διεύθυνση  
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας Π.Κ.Μ. και στις Διευ-
θύνσεις που προκηρύσσονται οι θέσεις :  Διεύθυνση  Πολιτικής Γης Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  και στα καταστήματα των Διευ-
θύνσεων  Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης Μητρο-
πολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Μεταφορών και Επικοινωνιών  Δυτικής 
Θεσσαλονίκης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Τεχνικών ΄Εργων 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων 
των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Θεσσαλονίκης και Βέροιας. 
Επίσης έχει αναρτηθεί  στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας 
από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημέρωση   Προκηρύξεις  με 
τίτλο “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017”  καθώς και στο πρόγραμμα 
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  στα τηλέφωνα  2313 319163 , 
2313319152.

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΡΑΚ ΠΝΚ, ΙΜΤ ΓΠΑ ΕΟΞ ΚΡΛ ΕΕΝ ΓΙΣ ΑΣΕ 
ΚΚΚ ΛΑΝ ΨΙΖ ΛΔΝ ΖΙΑ ΜΑΩ ΑΒΨ ΛΑΓ ΖΖΖ ΗΕΗ 
ΠΙΠ ΛΣΛ ΠΑΠ ΓΥΞ ΡΤΟ ΛΟΠ ΛΤΛ ΥΟΙ ΠΜΗ ΦΗΔ 
ΡΝΘ ΙΥΡ ΚΜΓ ΛΑΝ ΠΚΟ ΤΑΟ ΛΙΠ ΚΘΛ ΓΕΔ ΥΛΥ 
ΘΕΡ ΙΙΙ ΚΣΛ ΛΝΛ ΝΑΝ ΠΣΤ ΡΥΡ ΚΜΚ ΦΜΕ ΘΕΥ 
ΙΤΡ ΕΕΕ ΟΧΟ ΠΕΤ ΙΙΙ ΛΣΛ ΟΣ0 ΠΤΕ ΚΗΛ ΠΔΗ 
ΛΙΜ ΓΟΟ ΦΡΗ ΠΓΕ ΑΑΑ ΝΝΝ ΡΩΣ ΥΣΗ ΗΗΗ Ο-
ΕΛ ΠΛΣ ΑΑΑ 1312173οΣΥΣΤΔΣ/ΠΡ ΤΕΒ19.30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΣΚΥΔΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά: «Τα ποιοτικά 

αγροτικά προϊόντα της Πέλλας μπορούν να αναδειχθούν 
ακόμη περισσότερο μέσω παραδοσιακών 
μεθόδων παρασκευής όπως η οικοτεχνία»



Νέα νίκη για τον Πανσερραϊκό,  
του Περικλή Αμανατίδη που 
επιβλήθηκε της Βέροιας, για 

την 7η στροφή της Football League. 
Έτσι την ανοδική τους πορεία συνεχί-
ζουν τα «λιοντάρια» που επικράτησαν 
της «Βασίλισσα του Βορρά» 1-0, με το 
τέταρτο τέρμα του Γκούρτσα (32’) στο 
πρωτάθλημα. Έτσι, πήραν το τρίτο 
τους σερί «τρίποντο», συμπεριλαμβα-
νομένου και το άνευ αγώνος της προ-
ηγούμενης στροφής, απέναντι στον 
Αχαρναϊκό. Από την άλλη, η Βέροια 
πάλεψε το ματς, αλλά δεν μπόρεσε να 
πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι, γνω-
ρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την τρίτη 
της ήττα στη Football League.  

Αναγνωριστικά ήταν ταπρώτα λεπτάστοΔημο-
τικόστάδιοΣερρών,μετιςδύοομάδεςναμηνμπο-
ρούνναδημιουργήσουνφάσεις.Ηπρώτηκαλήστιγ-
μήήρθεστο19’,μετηΒέροιανααπειλείμεσουττου
Μπλέτσα,τοοποίομπλόκαρεμεδιπλήπροσπάθεια
οΡίστιτς.Τρίαλεπτάμετά,στο22’ οιφιλοξενούμε-
νοι βρέθηκαν εκ νέουσεπλεονεκτική θέση, αλλάο
γκολκίπερ των γηπεδούχων ήταν στησωστή θέση
καισταμάτησετοσουττουΒάλις

Τελικά, οι γηπεδούχοι κατάφεραν ναπάρουν το
προβάδισμαστο 32’.Ύστερα απόφάση διαρκείας
και τηναπομάκρυνσηπάνωστηνγραμμή τωναμυ-
ντικών τηςΒέροιας , έπειτα τοσουτ τουΠόζογλου,
η μπάλα έφτασε στον Γκούρτσα, που με κοντινή
προβολή άνοιξε το σκορ, για την ομάδα του. Στα
υπόλοιπα λεπτά του πρώτου μέρους δεν άλλαξε
κάτικαιοΠανσερραϊκόςπήγεμετουπέρτου1-0επί
τηςΒέροιαςστααποδυτήρια,γιατηνανάπαυλατου
ημιχρόνου.

Στονίδιορυθμόκινούτανκαιτοδεύτερο45λεπτο,
με τους γηπεδούχους να έχουν την υπεροχή, αλλά
ναμηναπειλούν.Οιφιλοξενούμενοιδενμπορούσαν
ναφτάσουνστακαρέ τουΡίστιτς,με τονΑπόστολο
Χαραλμπίδη και τους παίκτες του ναψάχνουν το
γκολ,ώστενααποφύγουν τηνήττα.Τα«λιοντάρια»
μετονΠόζογλου,βρέθηκανστο68’σεθέσηβολής,
μετονΤριαντάφυλλοόμως,ναπρολαβαίνειτονΈλ-
ληναμεσοεπιθετικό.

Η«Βασίλισσα τηςΒορράς»απείλησεστο73’με
τονΟφέι,μετοσουττουνασταματάστονγκολκίπερ
τουΠανσερραϊκού.ΤατελευταίαλεπτάηΒέροιαπίε-
ζε, με τουςποδοσφαιριστές τουΠερικλήΑμανατίδη
να έχουν οπισθοχωρήσει, χωρίς τελικά να τοπλη-
ρώνουν,παίρνοντας μία ακόμη νίκη.Νασημειωθεί

πωςστηντελευταίαφάσητουματςοΓκούρτσαςείχε
δοκάρι.

Σκόρερ:32’Γκούρτσας

Πανσερραϊκός (ΠερικλήςΑμανατίδης): Ρίστιτς,
Ιωαννίδης,Στέβιτς,Τσαμούρης,Τσελεπίδης,Παπου-

τσογιαννόπουλος,Τσιμίκας, Ρούτσης
(89’ Γιαξής),Πόζογλου (76’Φουσού),
Γκέκας(54’Δούμτσιος),Γκούρτσας

Βέροια (Απόστολος Χαραλαμπί-
δης): Τριαντάφυλλος, Σουλιώτης,
Ουνγιαλίδης, Καψάλης,Λάσκαρης,
Μπλέτσας,Δόρης(66’Οφέι),Λίταινας

(76’Λαζόπουλος),Μπαστιάνος, Ρούνεϊ, Βάλις (83’
Ζυγκερίδης)

Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Τζιώτζιος,Δημητριάδης(Θράκης)


Τααποτελέσματατης7ηςαγωνιστικής
ΑΟΧΚισσαμικός–ΑΕΣπάρτη....................0-2
ΔόξαΔράμας–Άρης...................................1-2
Πανσερραϊκός–Βέροια...............................1-0
Παναιγιάλειος–Εργοτέλης..........................1-0
Αιγινιακός–ΑΕΚαραϊσκάκης......................2-0
ΑπόλλωνΠόντου–Καλλιθέα......................1-0
Τρίκαλα–ΑπόλλωνΛάρισας.......................3-1

Βαθμολογία
1)ΆρηςΘ.....................................................21
2)Παναχαική................................................16
3)ΟΦΗ.........................................................14
4)ΔόξαΔρ....................................................13
5)Καραισκάκης............................................12
6)ΑπόλλωνΠόντου......................................12
7)Σπάρτη..................................................... 11
8)Σέρρες......................................................10
9)Βέροια........................................................9
10)Τρίκαλα.....................................................9
11)Κισσαμικός...............................................8
12)Παναιγιάλειος...........................................8
13)Καρδίτσα..................................................7
14)Αιγινιακός..................................................7
15)ΑπόλλωνΛάρ...........................................6
16)Αχαρναικός............................................-51
-οΑχαρναικόςέχειαποβληθείαπότοπρωτάθλημα
ΈναναγώναλιγότεροέχουνΑΟΧ/ΚισσαμικόςκαιΒέροια

ΑπόστολοςΧαραλαμπίδης:Άδικοτοτελικό
αποτέλεσμαγιατηΒέροια

Τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας άξιζε η
Βέροια κόντρα στονΠανσερραϊκό, όπως δήλωσε
οΑπόστολος Χαραλαμπίδης. Ο προπονητής της
«βασίλισσας τουΒορρά»στάθηκεστις χαμένες ευ-
καιρίεςτηςομάδαςτου,στησυνέντευξηΤύπουμετά
τοτέλοςτουματς.Αναλυτικάταόσαείπε

«Ήτανέναάδικοαποτέλεσμαγιαεμάςμεβάσητην
προσπάθειαπου κάναμε και τις ευκαιρίες.Θαήταν
δίκαιοναείχαμεπάρειέστωένανβαθμό,αφούοαντί-
παλοςδενμαςδημιούργησεφάσειςκαι,φυσικά,δεν
μπορούμεναυπολογίσουμε τοδοκάριπου είχεστις
καθυστερήσειςόταν εμείς είχαμεβγει όλοιμπροστά.
Δενμαςδημιούργησανούτεμιαευκαιρίακαιαπόμια
αναταραχήστηνπεριοχήδεχθήκαμεέναγκολ.Αντίθετα
εμείς έχουμε τιςκαθαρέςευκαιρίες τουΛίταιναμε τον
τερματοφύλακα,τουΜπλέτσακαιτοφάουλτουΜπα-
στιάνου.Θεωρώπωςηπροσπάθειάμαςήταναρκετά
καλήκαιθαέπρεπεναείχαμεπάρεικάτιαπόαυτότο
παιχνίδι.Αξίζουνσυγχαρητήριασταπαιδιά.Εύχομαι
καλήσυνέχειαστονΠανσερραϊκό»

CMYKCMYK
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Football Leaugue

Πανσερραϊκός - Βέροια 1-0
Δηλώσεις Απ. Χαραλαμπίδη: “Άδικο το τελικό αποτέλεσμα”

ΕΠΣ Ημαθίας

Κέρδισαν
οιπρωτοπόροι

Με νίκες προχώρησαν οι δύο 
ομάδες που οδηγούν την κούρ-
σα της βαθμολογίας στην Α1 

κατηγορία. Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ έστω 
και δύσκολα κέρδισε 1-0 το Ροδοχώ-
ρι ενώ η Νίκη Αγκαθιάς συνέτριψε το 
Μακροχώρι με 5-0. Σπουδαία «διπλά» 
για Αχιλλέα, Αγ. Γεώργιο, Παλαιοχώρι 
και Επισκοπή. 

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα.
ΝέαΓενεάΝικομήδειας–ΑχιλλέαςΝάουσας..0-1
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας–ΓΑΣΡοδοχωρίου.........1-0
ΓΑΣΚοπανού–ΔόξαΛιανοβεργίου..........3-0α.α.
ΑΕΧαρίεσσας–ΆρηςΠαλαιοχωρίου...............0-1
ΑτρόμητοςΔιαβατού–ΚεραυνόςΕπισκοπής. 2-5
ΠοντιακήΝεολΑράχου–ΑπόλλωνΑγΓεωργ. 0-1
ΝίκηΑγκαθιάς–Μακροχώρι............................5-0
Ρεπό:ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας



Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επι-
τυχία ο 6ος Φιλίππειος δρόμος 
που διοργανόνεται από τον 

Σύλλογο Δρομέων Βέροιας με την 
στήριξη του Δήμου Βέροιας και του 
ΚΑΠΑ, αλλά και πολλών χορηγών και 
φορέων της περιοχής. Τα συγχαρητή-
ρια σε όλους από τον πρώτο εθελοντή 
έως την τροχαία, την ΛΕΜΟΒ, τους 
ραδιοερασιτέχνες και φυσικά στο Δ. 
Σ του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας το 
οποίο με πολύ δουλειά και αγωνία  
έφεραν εις πέρας μία ακόμη διοργά-
νωση με ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ . 
Μπράβο σε όλους.

Ο καλός καιρός βοήθησε όλους τους συμμετέ-
χοντεςνακάνουντηνγνωστήπλέονδιαδρομήξεκι-
νώνταςαπότηνΒεργίνα,περνώνταςαπότηνΛίμνη
καιτερματίζονταςστηνπλατείαδημαρχείου.Καιστο
φετινό αγώνα νικητής ήταν ο Κώστας Σταμούλης
απότοΑγρίνιομόνοπουδενέκανερεκόρδιαδρομής
γιαμόλις3’’δευτερόλεπτα(έκανε49’και16’’δευτερό-
λεπτακαιτορεκόρήταν49’και13’’δευτερόλεπτακαι
έχασε το έπαθλο των200 ευρώ) .Μεγαλύτεροςσε
ηλικίαδρομέαςήτανένας74χρονοςαπότηνΣκύδρα
πουτερμάτισεστηντελευταίαθέση.

Επίσης η οργανωτική επιτροπή για φέτος ετοί-
μασε έναν χώρο για τους εκπροσώπους του τύπου
καιμάλισταστιςαπονομέςουπογράφων έκανεμία
απονομή εκπροσωπώντας τους δημοσιογράφους .
Ευχαριστούμεπολύ.

ΣτιςαπονομέςήτανοΔήμαρχοςΒέροιαςΚώστας
Βοργιαζίδης, ο βουλευτής τουΣΥΡΙΖΑΧρήστοςΑ-
ντωνίου,οΑντιδήμαρχοςΒασίληςΠαπαδόπουλοςο
Διοικητής τηςΜεραρχίαςκ.Βυνιοςοπρόεδρος του

ΔΗΠΕΘΕΝίκοςΜαυροκεφαλίδης, ο αντιδήμαρχος
Παιδείαςκ.Σοφιανίδης,εκπρόσωποςτηςπεριφερει-
ακής ενότηταςΗμαθίας κ.Τσόντας ο εκπρόσωπος
τουΜητροπολίτη πατέραςΔημήτριος ο πρόεδρος
τουΚΑΠΑΣτέργιοςΔιαμάντης,ΟΔιευθυντήςτηςα’
Βάθμιας κ..ΔιονύσηςΔιαμαντόπουλοςοαπερχόμε-
νοςπρόεδροςτουΔικηγορικούΣυλλόγουΒέροιαςκ.
ΔημήτρηςΖυγουλιάνος, ,οεκπρόσωποςτουεπιμε-
λητηρίουκ.Αποστολίδης,οπρόεδροςτουδημοτικού
διαμερίσματοςΜακροχωρίουκ.ΚεχαίδηςΒαλάντης
καιηγραμματέαςτουσυλλόγουΝτόπιωνΜακροχω-
ρίουκ.ΌλγαΧολέβα,εκπρόσωποςτηςΔημοτικής
ΑστυνομίαςοπρόεδροςτηςεπιτροπήςτουΕΧΚΣε-
λίουκ.ΚώσταςΤζελέπης,οπροπονητήςστίβουΚυ-
ριάκοςΜηνάς,οπρόεδροςτουΣυλλόγουΔρομέων
κ.ΤσιάραςΒασίληςηγραμματεύςτουσυλλόγουκαι
ταμέληΝίκοςΚελεπούρηςκαιΓιάννηςΚαραγιάννης
,εκπρόσωποςτηςΛΕΜΟΒΜιλτιάδηςΚελεπούρης,ο
πρόεδροςτηςΕΡΒΑΝ

Τααποτελέσματακατάκατηγορία
Άνδρεςγενικήκατηγορία
1)ΣταμούληςΚώστας
2)ΠανταζήςΚώστας
3)ΘεοδοσιάδηςΒασίλης

Άνδρες+30
1)ΣταμούληςΚώστας
2)ΠανταζήςΚώστας
3)ΓιακαμόζηςΦώτης

Άνδρες+35
1)ΘεοδοσιάδηςΒασίλης
2)ΛουκάςΑλέξανδρος
3)ΒεργώνηςΚώστας

Άνδρες+40
1)ΜπενέκοςΑλέξανδρος
2)ΓάζοςΔημήτριος
3)ΣαββάκηςΝικόλαος

Άνδρες+45
1)ΖαρκάδαςΝικόλαος
2)ΚουκουτέγοςΑντώνης
3)ΜαντέλοςΓιώργος

Άνδρες+50
1)ΔημάκοςΑχιλλέας
2)ΚόκκορηςΒασίλειος
3)ΔέσκαςΣωτήρης

Άνδρες+55
1)ΤσέλιοςΣάκης
2)ΣακελάρηςΚωνσταντίνος
3)ΤεντζίδηςΕυστάθιος

Άνδρες+60
1)ΒουρλογιάννηςΑργύρης
2)ΑλεξόπουλοςΑλέξιος
3)ΚαρμενίδηςΣτέφανος

Άνδρες+65

1)ΠαυλίδηςΣάββας
2)ΤσαμπάζηςΑθανάσιος
3)ΑργυριάδηςΑθανάσιος

Γενικήκατηγορίαγυναικών
1)ΚωνσταντιπούλουΒασιλική
2)ΚαραγεωργάκηΒασιλική
3)ΝτίναΜαργαρίτα

Γυναίκες+30
1)ΚωνσταντινοπούλουΒασιλική
2)ΝτίναΜαργαρίτα
3)ΚωνσταντινοπούλουΓεωργία

Γυναίκες+35
1)ΕλευθεριάδηΑναστασία
2)ΠουρνάραΚωνσταντίνα
3)ΖήσηΆννα

Γυναίκες+40
1)ΚαραγεωργάκηΒασιλική
2)ΤσαλακώσταΔήμητρα
3)ΔημπάρηΒένη

Γυναίκες+45
1)ΚαλαθερήΕυριδίκη
2)ΔημητρίουΑθηνά
3)ΣεβαστίδουΚαλιόπη

Γυναίκες+50
1)ΧαραλαμπίδουΆννα-Μαρία
2)ΚώσταΕλένη
3)ΖορμπάΔήμητρα

Γυναίκες+55
1)ΧρυσάνθουΕλένη
2)ΤζεβελέκηΒούλα
3)ΟικονόμουΞανθή

Μεγάλησυμμετοχήστουςαγώνεςτου
Σαββάτουσταπλαίσιατου6ουΦιλίππειου

Μεπολύ μεγάλησυμμετοχή και επιτυ-
χία ξεκίνησε τοΣάββατοο6οςΦιλίππειος
Δρόμοςκαισωστάτοσκέφτηκανοιδιοργα-
νωτές , τόσο για τις διαδρομέςμέσαστην
πόληόσο καιστο γεγονόςοτι δεν υπήρξε
συνωστισμός στον αγώνα της Κυριακής
και οργάνωσαν τον αγώνα ξεχωριστά το
Σάββατο.

Πολλοί μαθητές και αθλητές δήλωσαν
παρόνστιςτρειςεκκινήσειςτωνδιαδρομών
(περίπου600) και επιβεβαιώσεων τοσύν-
θημα«όλοιτρέχουμεσεαυτόντοναγώνα»
ΤοπαρόνέδωσεοΔήμαρχοςΚώσταςΒορ-
γιαζίδηςμετουςκ.κΠαπαδόπουλοΒασίλη,
ΝίκοΜαυροκεφαλίδη,καιΣτέργιοΔιαμάντη
.Η έκπληξη της βραδιάς ήταν το «πάστα
πάρτι «που διοργάνωσε γνωστή εταιρεία
ζυμαρικών,ενώτοεπιδόρπιοεπιφύλασσε
ζεστούςλουκουμάδες.

Τααποτελέσματακατάκατηγορία
ΜαθητώνΔημοτικού(1.000μ)αγόρια
1)ΛαφάραςΑντώνης
2)ΧριστογιάννηςΔημήτρης
3)ΠαναγιωτίδηςΓιώργος

ΜαθητριώνΔημοτικού(1.000μ)κορίτσια
1)ΛάζουΕυμορφία
2)ΓραμματικοπούλουΑντωνία
3)ΞυνάδαΑριάνδη

ΜαθητώνΓυμνασίου(2000μ)αγόρια
1)ΠαπανικολάουΔημήτρης
2)ΤρέντοςΓιώργος
3)ΘανασάκηςΠαναγιώτης

ΜαθητριώνΓυμνασίου(2.000μ)
1)ΓρατσιάνουΧριστίνα
2)ΒενετικίδουΘεοδώρα
3)ΠαπαδοπούλουΔήμητρα

Αγώνας5.000μάνωτων15ετώνΆνδρες
1)ΣταμούληςΓιώργος
2)ΚελεπούρηςΆνθιμος
3)ΠαπαδόπουλοςΔημήτρης-Λάζαρος

Κατηγορίαγυναικών
1)ΙωαννίδουΕλένη
2)ΤζαλακώσταΔήμητρα
3)ΡογκάσκαΒεσέλα

CMYKCMYK
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Μεεπιτυχίαέγινεο6οςΦιλίππειοςδρόμος
Πάνω από 1.200 οι συμμετοχές

Οι νικητές ανά κατηγορία
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Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη με πολύ 
αποτελεσματική αμυντική γραμ-
μή «μπλόκαρε» τον Φίλιππο 

και με πολλές επιλογές στην επίθεση 
«καθάρισε» γρήγορα το ματς και επι-
κράτησε με 18-28 πετυχαίνοντας την 
τέταρτη συνεχόμενη νίκη της. Στο ξεκί-
νημα του αγώνα  η ΑΕΚ  προηγήθηκε 
με 2-7 στο 17’. Ο Φίλιππος αντέδρασε 
και περιορίζοντας την περιφερειακή 
γραμμή της ΑΕΚ βρήκε ευκαιρία και 
μείωσε σε 5-7 στο 19’ και έχασε δυο 
ελεύθερα σουτ από τα έξι μέτρα για να 
πλησιάσει περισσότερο.

ΗΑΕΚανέκαμψεκαιανέβασεξανάτοσκορσε5-
10στο26’και7-14στο29’.

Μεαέρα επτά τερμάτων, ταπράγματα έγινανπιο
εύκολαγιατηνΈνωση.ΜπήκεκαλύτερααπότονΦί-
λιπποκαιστοδεύτεροημίχρονο,εκμεταλλεύτηκετην
Βεροιώτικηδυστοκίακαιστο39’έκανετοσκορ10-20.
Εκείτοματςκρίθηκεοριστικά.

Στο τελευταίο τέταρτο οΤέοΠαυλίδης έριξε στο
ματς νεαράπαιδιά όπωςοιΚουκουτσίδης,Τσίμπου-
λας,Ρίζος καιΔημήτρηςΤριανταφυλλίδηςπου άφη-
σανπολύ αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον ενώη
ΑΕΚσυντήρησεεύκολατηνδιαφοράστοσκορ.

ίσως οιπαίκτες τουΦιλίππου επηρεάστηκαν και
από την τελευταίαδιοικητικήαναταραχήπουδεν ξέ-
ρουμεπουθαβγάλει.

Ταπεντάλεπτα:0-2,1-5,2-6,5-7,5-9,7-14(ημχ.),

8-16,11-20,13-22,14-23,16-25,18-28
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΘόδωροςΠαυλίδης): Ευ-

αγγελόππουλος,Ζλατάνος,Ζευγαρόπουλος,Τριαντα-
φυλλίδης1,Ρίζος2,Τζιμπούλας,Ψωμιάδης,Χαραλα-
μπίδης 1,Σεϊρεκίδης 2,Φιλόσογλου,Θ.Κωστακίδης
5,Αποστολίδης3,Αχ.Παπαδόπουλος,Κουκουτσίδης
3,Αρσενασβίλι,Γρηγοριάδης1

ΑΕΚ (Νίκος Γραμματικός): Χρ.Νικολαϊδης , Τσι-
κογιαννόπουλος, Πέρρος 7, Χόγκας 1, Ζαμπούνης
3, Ραντούλοβιτς, Συγγάρης, Χατσίκας,Αντωνιάδης,
Λόκεν6,Δομπρής3,Βαμβακάς,Μαντζόπουλος,Βρα-
ζάλιτσα5,Μυλωνάς

Διαιτητές:Νάσκος-ΧαρίτσοςΔίλεπτα:4-5Πέναλτι:
3/4-1/1

ΤέοΠαυλίδης:«Δενμπήκαμεστογήπεδο»
ΤηνανωτερότητατηςΑΕΚπαραδέχθηκεοτεχνικός

τουΦιλίππουΘόδωροςΠαυλίδηςμετάτηνήτταγιατη
10ηαγωνιστικήτηςHandballPremier,καιστάθηκεκυ-
ρίωςστηνκακήεπιθετικήλειτουργίατηςομάδαςτου.

«Δυστυχώςδενμπήκαμεκαθόλουμέσαστογήπε-
δο.Ήμαστανπολύκακοίστηνεπίθεσημεαποτέλεσμα
ναμηνμπορέσουμεναμπούμεποτέστονρυθμότου
αγώνα. Κι όταν αντιμετωπίζεις πρόβλημαστην επί-
θεσησεκάποιαφάσηθαείναιεμφανέςτοπρόβλημα
καιστηνάμυνα.Βέβαιατομομέντουμυπήρξεσεένα
διάστημαστοπρώτοημίχρονοόπουμπορούσαμενα
είχαμε ισοφαρίσει και να είχαπεράσει μπροστάστο
σκορ. Ίσως να ήταν διαφορετικά ταπράγματα εκεί,
αλλάμευποθέσειςδενμπορείςνακάνειςκάτι.

ΗΑΕΚήτανπάραπολύ καλή και αμυντικάπολύ
διαβασμένησεόλοτοπαιχνίδιμαςμεαποτέλεσμανα
μαςμπλοκάρει, τουλάχιστον επιθετικά, και ενίοτε και
στηνάμυνα.Είναιδύσκολονακυνηγάςτοσκοραπό
τηνπρώτηστιγμή και ειδικάμια μεγάλη διαφορά.Η
ΑΕΚέδειξεπολύσοβαρήσεόλοτοπαιχνίδικαιδίκαια
κέρδισε»σχολίασεστοe-handball.grοΠαυλίδης.

Μεγάλη 
νίκη, με 
σκορ 

91-67, πέτυχε η 
ανδρική ομάδα 
του Φιλίππου 
Βέροιας στο 
Δ.Α.Κ «Δημήτριος 
Βικέλας» όπου 
αντιμετώπισε 
την αντίστοιχη 
της Νίκης Βόλου 
για την 9η αγω-
νιστική της Γ’ 
Εθνικής κατηγο-
ρίας. Οι παίκτες του Δημήτρη Γκίμα 
αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, 
στο πρώτο δεκάλεπτο με 18-19, 
στην συνέχεια δεν άφησαν κανένα 
περιθώριο στους αντιπάλους, που 
αν και πάλεψαν δεν κατάφεραν να 
αντέξουν στην πολύ καλή άμυνα 
αλλά και τις επιθετικές ενέργειες 
των παικτών της Βέροιας.

Στοπρώτοημίχρονο οι δυοομάδες ήταν κο-
ντάστοσκορ.Στο10’οιφιλοξενούμενοιπροηγή-
θηκανμε18-19,στο16’τοσκορήταν29-28υπέρ
τουΦιλίππου.

Απο εκείνο τοσημείο και μετάοι γηπεδούχοι
ανέβασανστροφές και κατάφεραν να «κτισουν»
σιγάσιγάμιαδιαφοράπουειδικάστοτρίτοδεκά-
λεπτοέχειμεγαλύτερη(65-41στο29’).

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χα-
ρακτήρακαιοΦίλιπποςπήρε τηνπολύτιμηνίκη
με91-67.

Δεκάλεπτα:18-19,42-37,68-47,91-67
Διαιτητές:ΤσοκόληςκαιΛουλουδιάδης
ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας) :ΤόκαςΠ,Τόκας

Α., Βάλλιος 8(1),Τσιακλάγκανος 16(1),Μαρκο-
πουλος2,Καβαργύρης,Κοθράς28(5),Παραπού-
ρας12(4),Σουτζόπουλος22(1),Καντάρκος3.

ΝίκηΒόλου (Πρέκας–Τύμπας):Διγενής,Πα-
παζήσης 2, Γεωργίου 15(2),Αναγνωστόπουλος
5(1),Κουτίνας21(4),Τσαβές4,Βλήτσιος,Τσώλης
8(2),Αγάλου-Λωρίτης,, Παπακώστας 7, Καφά-
σης,Τοκατλίδης2.

Τααποτελέσματα
ΝικόποληΠρ-ΕύαθλοςΠολ.................64-49
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΙκαροιΤρικάλων...72-68
ΦίλιπποςΒέροιας-ΝίκηΒόλου............91-67

ΠρωτέαςΓρεβενών-ΓΕΑγρινίου..........89-48
Ιωνικός-ΑΓΣΙωαννίνων.......................71-59
Ζέφυρος-ΑΠΣΠτολεμαΐδα...................61-53
ΡεπόοΑΟΚΒέροιας

ΔηλώσειςΓκίμα-Βάλλιου
Μετά το τέλος του αγώναΦίλιπποςΒέροιας

-ΝίκηΒόλουοπροπονητήςτουΦιλίππουΔημή-
τρηςΓκίμαςκαθώςκαιοπαίκτηςΒασίληςΒάλλι-
οςδήλωσανστουςδημοσιογράφουςταεξής.

ΔημήτρηςΓκίμας:«Ναδώσωμε τηνσειρά
μουπολλάσυγχαρητήριαστηνομάδατηςΝίκης.
Με τονΒόλομεσυνδέουνπολλάπράγματα και
νιώθωτηνπόλησανδεύτερηπατρίδα.Συγχαρη-
τήριαστουπαίκτεςμου.Πετύχαμεμιανίκησημα-
ντική για τηνσυνέχεια γιατί κάθε νίκη με ομάδα
που έχει τους ίδιους στόχους είναι σημαντική.
Παίξαμε καλόμπάσκετ, βάλαμε και μεγάλασουτ
αλλά και σε κάποιασημεία ήμασταν και τυχεροί
όπως ανέφερε ο κόουτς. Είχαμε κάποιονπρο-
σανατολισμόγιατοπώςθααντιμετωπίσουμετην
ομάδα του Βόλου. Το παιχνίδι κύλισε ονειρικά
γιαεμάςκαι ίσωςείναιτοκαλύτεροπαιχνίδιπου
κάναμε από την έναρξη του πρωταθλήματος.
Έχουμε τώρα μια εβδομάδα επιπλέον ναπρο-
ετοιμαστούμε και θαπάμε την νέα χρονιά στην
Κέρκυραγιαναδούμεανμπορούμεναπάρουμε
κάτιπερισσότερο»

Βασίλης Βάλλιος: «Σήμερα πετύχαμε μια
πολύσημαντικήνίκηκαθώςκερδίσαμεμιαομάδα
που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Τέτοιες
νίκεςέρχονταιμέσααπόομαδικότητα,πειθαρχεία
καιέμπνευση.Μεγάλομερίδιοτηςνίκηςέχειοκό-
ουτςκαθώςμαςπροετοίμασεόλη την εβδομάδα
και ανταπεξήλθαμεσεαυτάπου ζήτησε.Στόχος
μαςείναιτώραναξεκουραστούμεμιαςκαιέχουμε
ρεπό τηνεπόμενηαγωνιστικήκαιναεπικεντρω-
θούμεστοπαιχνίδιμετονΦαίακαΚέρκυραςγιατί
θαείναιέναπολύδύσκολοπαιχνίδι»

Χάντμπολ Α1 Ανδρών

ΒαριάήττατουΦιλίππου
απότηνΑΕΚμε18-28

Δηλώσεις Τέο Παυλίδη

ΜπάσκετΓ’Εθνική

Περίπατος του Φιλίππου 91-67 
τη Νίκη Βόλου

ΔηλώσειςΓκίμα-Βάλλιου
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Στίς νίκες επανήλθε μετά από 
καιρό ο Μ. Αλέξανδρος Τρικά-
λων, ενώ η Νάουσα με νέο προ-

πονητή στον πάγκο της κέρδισε 1-0 την 
Καρίτσα.

Αναλυτικάταπαιχνίδια
ΜΑλέξανδροςΤρικάλων-ΑΟΚαρδίας1-0

55’ΚίτσαςΓ.
Χωρίς τονΦώτηΑλεξίου στον πάγκο του οΑΟ

Καρδίας ηττήθηκεσταΤρίκαλαΗμαθίαςαπό τονΜ.
Αλέξανδρο με 1-0.Το τέρμαπου έκρινε τοπαιχνίδι
σημείωσεοΓ.Κίτσαςστο55ολεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν με δέκαπαίκτες από
το 59’, λόγω αποβολής τουΒασιλειάδη (απευθείας
κόκκινη).ΚόκκινηαντίκρισεκαιοΚίτσαςΓ.μεδεύτερη
κίτρινη.

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Ντάμτσιος):Αργυ-
ρόπουλος,Συμπεθέρης,ΚίτσαςΛ.,Τσουλχάι,Πετκά-
κης,Ταταρίδης,Κουκουράκης(85’Τερζής),ΚίτσαςΓ.,
Ζωγράφος (77’Βλάχος),Καπετάνος (60’Λαγδάρης),
Παρσόπουλος(68’Ποτουρίδης).

ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ (Γουγουτσάς): Παναγιωτίδης, Το-
παλίδης,Βασιλειάδης,Μπιμπισίδης (83’ Γιαννιώτης),
Πολυζάς,Καρυδόπουλος (60’Χότζα), Ξανθόπουλος,
Δημητρακόπουλος(74’Βελισσάρης),Μανιός(60’Τσε-
λέπης),Νικολόπουλος,Τσατσαρώνης.

Διαιτητής:Τσιοφλίκη(Λάρισας)
Κόκκινη:90+2’ΚίτσαςΓ.-59’Βασιλειάδης

ΦΑΣΝάουσα-ΑΕΚαρίτσας1-0
80’Περηφανόπουλος
Ντεμπούτομενίκηγια τονΒασίληΑσλανίδηστον

πάγκο τηςΝάουσας.Το γκολ τουΠερηφανόπουλου
στο 80’ έκρινε την αναμέτρηση (1-0), με τους γηπε-
δούχουςπάντως να χάνουνουκολίγες ευκαιρίες για
ναπετύχουνπιοάνετηνίκη,ωστόσοέμεινανεντέλει
στο1-0.

ΝΑΟΥΣΑ(Ασλανίδης):Γρηγοριάδης,Ζούρκος,Πε-
ρηφανόπουλος,Μουρατίδης,Τζημογιάννης,Παντζαρ-
τζίδης (84’Καψάλης),Μαντός (80’Τόσιος),Μουρίκι,
Κυζιρίδης,Κωτσόπουλος(90+2’Νίκου),Χατζόπουλος
(65’Ντινόπουλος)

ΑΕΚΑΡΙΤΣΑΣ(Ζιώγας):Βασιλειάδης,Λυκούργος,
Φουρκιώτης,Μπουτογιάννης,Τασίδης (70’Δαλαμή-
τρας),Τσιώμης,Νταντίνης,Κωστόπουλος(80’Μαυρί-
δης),Κυπαρίσσης,Κυρτέγος,Ταρασιάδης

Διαιτητής:Παλιούρας(Μακεδονίας)

ΉττατηςΑλεξάνδρειας2-0απότονΗρακλή
στοΚαυτατζόγλειο

Τηδεύτερηδιαδοχικήνίκηστοπρωτάθλημα,μετά
και την επικράτησηστο ντέρμπι με τονΆρηΠαλαιο-
χωρίουπήρεο«Γηραιός»στοΚαυτανζόγλειο,κόντρα
στονΦίλιππο,πιάνονταςμεαυτότοαποτέλεσμαστην
κορυφήτηνομάδατηςΧαλκιδικής,πουήρθεισόπαλη
στονΛαγκαδά.

ΟΗμίθεοςμπόρεσεναπάρειτουςτρειςβαθμούς,
χάριςσταδύογκολτουΡόβα(49’,54’),μετονΈλλη-
ναφορναοδηγείεκτουασφαλούςστηνπρώτηθέση
τονΗρακλή.

Πλέον,οιΘεσσαλονικείςθαέχουντηνευκαιρίανα
βρεθούνμόνοιτουςστηνκορυφήτηνΤετάρτη(13/12)
στοπαιχνίδι τηςΈδεσσας, με τονΕδεσσαϊκό, για το

κλείσιμο τουπρώτου γύρου, καθώςοΆρηςΠαλαιο-
χωρίου έχει τοπροκαθορισμένορεπό του,στην15η
αγωνιστική.

Καλύτερα μπήκε στο ματς ο Ηρακλής, αλλά οι
προσπάθειεςτωνΡόβακαιΑθανασίουσταπρώταλε-
πτάπέρασανανεκμετάλλευτες.Στο9’ οι γηπεδούχοι
στάθηκαν άτυχοι, καθώς μετά τηνπροσπάθεια από
τα δεξιά, οΡόβας έσπασε την μπάλαστο ύψος της
μεγάληςπεριοχής και αριστεράστονΠτηνόπουλο, ο
οποίοςσούταρε και είδε το εξαιρετικό τουπλασέ να
χτυπάειστοοριζόντιοδοκάρικαιναπερνάέξω.

Οιπαίκτες τουΣάκηΑναστασιάδηήτανανώτεροι,
χωρίς όμως να μπορούν ναπετύχουν κάποιο γκολ,
καθώςοΑΣΦΑλεξάνδρειαςαμυνότανκαλά.Οιφιλο-
ξενούμενοι μάλιστα, έκαναν αισθητή την παρουσία
τουςστο35’,με τονΒοσνιάδηνασταματά τοπλασέ
τουΔαδάκου.ΟΗμίθεοςέφτασεκοντάστογκολστο
δίλεπτο41-42,μετονΚαρακούτσηνασταματάτιςκε-
φαλιέςτωνΑθανασίουκαιΚαστριτσέα,κρατώνταςτο
μηδέν,πουήτανκαιαποτέλεσμαημιχρόνου.

ΟΗρακλής μπήκε αποφασισμένος να σκοράρει
στοδεύτερομέρος,όπωςκαισυνέβημετονΡόβαστο
49’.Ο επιθετικός του«Γηραιού» εκμεταλλεύτηκε την
ωραίασυνεργασίατωνσυμπαικτώντουκαιμεκοντινό
πλασέ, μετά το γύρισμααπό τα δεξιά, έκανε το 1-0.
Ο 23χρονοςστράικερ δενσταμάτησε εκεί καιπέντε
λεπτάμετάβρέθηκεμετάαπόκόντρατετατετμετον
Καρακούτση, τον οποίο και νίκησε με δυνατό σουτ,
γιατο2-0.

Σκόρερ:49’,54’Ρόβας
Ηρακλής (ΣάκηςΑναστασιάδης):Βοσνιάδης,Κα-

ραντασιάδης, Καστριτσέας, Ρεβυθόπουλος, Κυρια-
κίδης (79’Κριτσιάνης),ΑθανασίουΑ.,ΑθανασίουΠ.,
Ρόβας (63’Μούδιος),Υφαντίδης,Πτηνόπουλος,Πα-
παδόπουλος

ΑΣΦ Αλεξάνδρειας (Νίκος Αναστασόπουλος):
Καρακούτσης, Πιπιλιάρης, Κωτσιόπουλος, Πέικος,
Αργυρίου, Καρατζάογλου,Αβραμόπουλος (81’Τα-
λαίπωρος), Σκλιοπίδης, Σκοπελίτης,Μυλωνάς (79’
Κούμπουλα),Μπενίσκος(λ.τρ.15’Δαδάκος)

Διαιτητής:Κοτσάνης(Δράμας)
Βοηθοί:Ραβικάλης,Οικονομίδης(Δράμας)


Τααποτελέσματα
ΗρακλήςΦίλιπποςΑλεξάνδρειας.................. 2-0
ΑΠΕΛαγκαδά-ΆρηςΠαλαιοχωρίου............. 1-1
ΑγροτικόςΑστέρας-Μακεδονικός................. 0-2
Καμπανιακός-Εδεσσαϊκός........................... 1-2

ΗΒαθμολογία
1)ΆρηςΠαλαιοχωρίου.................................... 29
2)Ηρακλής...................................................... 29
3)Μακεδονικός............................................... 24
4)Αλμωπός.................................................... 23
5)Λαγκαδάς.................................................... 20
-Νάουσα......................................................... 20
7)Εδεσσαικός................................................ 19
-Πιερικός.......................................................... 19
9)ΑγροτικόςΑστ............................................. 18
10)Τρίκαλα..................................................... 17
11)ΑΟΚαρδίας............................................... 16
12)ΦίλιπποςΑλεξ.......................................... 15
13)Κιλκισιακός............................................... 12
14)Καρίτσα...................................................... 9
15)Καμπανιακός.............................................. 4

Στην3η  θέση τουβαθμολογικούπίνακαπα-
ρέμεινεοΖαφειράκηςκαθώςπέρασεεύκολααπό
τηνέδρατουΑρχέλαουμε25-16.Οιδύοομάδες
στοπρώτο μέρος τουπαιχνιδιού ήταν μαζί στο
σκορμε τουςφιλοξενούμενους να έχουνμε ένα
ελαφρύπροβάδισμα(11-13).

Στο δεύτερομέρος «πάτησαν γκάζι» αυξάνο-
νταςσταδιακάτηδιαφοράφτάνονταςστηνάνετη
επικράτηση. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το
γεγονόςότιοΑρχέλαοςσκόραρεσυνολικά5τέρ-
ματαστοδεύτεροημίχρονομένονταςγιαπερίπου
ένα20λεπτοχωρίςγκολ.

Ταπεντάλεπτα:2-2,3-3,6-4,7-8,9-10,11-13
(ημχ.)11-14,12-16,12-19,12-2113-24,16-25

ΑΡΧΕΛΑΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Σωκράτης Σκού-
φας):Κοσμίδης,Τριανταφύλλου2,Ξεφτέρης,Ξώ-
νης 1,Εγγλέζος,Ραντζέλοβιτς 5,Χαραλαμπίδης
1,Παπανάκος. Σκούφας 1,Καϊμακάμης,Κοσμί-
δης,Χρυσός1,Παπαδοπουλος,Θυμιόπουλος2,
Σαϊδές1,Αναστασίου1

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ (Γιώργος Γιούπης):
Βλάχος3,Πίτος,Θεοδωρόπουλος3,Διδασκάλου
5,Ρότζιος,Τζουβάρας,ΚορωνάςΚ.,Αρβανιτίδης,
Μαυροδουλάκης 2,Παντελίδης 7,Δεληχρήστος
Θ., Τσιγαρίδας 5, Καραμπέλκος, ΚορωνάςΘ.,
ΔεληχρηστοςΑ.

Διαιτητές:Πατιός-Τσιάνας,Δίλεπτα: 2-2,Πέ-
ναλτι:1/4-1/1

Οιδιαιτητέςσημείωσανστοφύλλοαγώναπως
τοπαιχνίδιξεκίνησεμεμιαώρακαθυστέρησηλό-
γωπροηγούμενουαγώναβόλεϊ.


Αποτελέσματα

ΑλέξανδροςΑξ-ΓΑΣΚιλκίς.................... 22-23
Αρχέλαος-Ζαφειράκης......................... 16-25
ΦαίακαςΚέρκ-Πυλαία.......................... 22-18
Μακεδονικός-ΠρωτέαςΆρτας.............. 21-28
ΑρίωνΠτολ-Κύκλωπες......................... 34-29


Βαθμολογία
1)Πυλάια..................................................... 13
2)Φαίακας.................................................. 13
3)Ζαφειράκης...............................................11
4)Πρωτέας................................................. 10
5)Κιλκίς......................................................... 9
6)Αρχέλαος.................................................. 7
7)Αρίων........................................................ 6
8)Μακεδονικός............................................. 5
9)Αξιούπολη................................................. 4
10)Κύκλωπες............................................... 0

Γ΄Εθνική

Νίκες για Νάουσα και Τρίκαλα
ΉττατουΦίλιππουΑλ.

Xάντμπολ Α2 Ανδρών
ΕύκολαοΖαφειράκης

στηνΚατερίνη16-25τονΑρχέλαο

Έγγραφη
απολογία

τουΣταύρου
Παπαδόπουλου

ΟΣτηβΠαπαδόπουλος έδωσεστην δη-
μοσιότητα την έγγραφη απολογία τουπου
κατέθεσε στην Διοικούσα Επιτροπή Χά-
ντμπολ τουΦιλίππουΒέροιαςηοποίαανα-
φέρειταεξής:
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό11-12-2017 μέχρι17-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στην ουσιαστική συμμετοχή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στην επέκταση του δικτύου τουφυσι-
κούαερίουστηνευρύτερηπεριοχήτης
Θεσσαλονίκης και εκτόςπολεοδομικού
συγκροτήματος, αλλά και στα μεγάλα
αστικάκέντρατηςΚεντρικήςΜακεδονί-
ας,αναφέρθηκεστηχτεσινήεκδήλωση
γιατιςνέεςεπεκτάσειςτουδικτύουστο
ΔήμοΠυλαίας – Χορτιάτη, οΠεριφε-
ρειάρχηςΚεντρικήςΜακεδονίαςΑπό-
στολοςΤζιτζικώστας.

ΗΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδο-
νίαςεξάλλου,χρηματοδοτείτηνεπέ-
κταση του δικτύου φυσικού αερίου
στααστικάκέντραεκτόςπολεοδομι-
κού συγκροτήματοςΘεσσαλονίκης,
σεαγαστήσυνεργασίαμε τηνΕται-
ρίαΔιανομήςΑερίουΘεσσαλονίκης
–Θεσσαλίας (ΕΔΑΘΕΣΣ) και τους
Δήμους.Τασυνολικά κονδύλιαπου
διαθέτει η Περιφέρεια για την επέ-
κταση του δικτύου φυσικού αερίου
σε όλη την ΚεντρικήΜακεδονία α-
νέρχονταισε34εκατομμύριαευρώ.

Όπωςτόνισεοκ.Τζιτζικώσταςη
Περιφέρεια ΚεντρικήςΜακεδονίας
έχει δεσμεύσει 15 εκατομμύρια ευ-
ρώ από το ΕΣΠΑπροκειμένου να
χρηματοδοτήσει τις υποδομές της
επέκτασηςτουφυσικούαερίουστην
περιαστική περιοχή της Θεσσαλο-
νίκης.

Ο κ. Τζιτζικώστας μάλιστα στη
χτεσινή ομιλία του στην εκδήλωση
επέκτασης του δικτύου στοΔήμο
Πυλαίας–Χορτιάτηανακοίνωσεότι
ηΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
είναιέτοιμηναεκταμιεύσειεπιπλέον
19εκατομμύριαευρώαπόευρωπα-

ϊκά κονδύλια,ώστε το δίκτυοφυσι-
κού αερίου να επεκταθεί σε ακόμη
περισσότερεςπεριοχές της Κεντρι-
κήςΜακεδονίας,όπωςοιΣέρρες,η
Κατερίνη,τοΚιλκίςκ.ά.

«Από το 2014 έχουμε βάλει σε
τροχιά υλοποίησης το σχεδιασμό
μας με τηνΕΔΑΘΕΣΣ για την επέ-
κταση του φυσικού αερίου αρχικά
στιςπεριαστικέςπεριοχές τηςΘεσ-
σαλονίκης και ακολούθως στα α-
στικά κέντρα της ΚεντρικήςΜακε-
δονίας.Από τότεησυνεργασίαμας
έχει γίνει ακόμη πιο στενή, για να
πετύχουμε τοδυνατόνσυντομότερα
αυτό το στόχο. Εμείς έχουμε δια-
σφαλίσει15εκ.ευρώστοΕΣΠΑτης
ΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίας,
κονδύλιαταοποίαπροστίθενταιστα
σημαντικά κεφάλαιαπου διαθέτει η
ΕΣΑΘΕΣΣ,προκειμένου ναυλοποι-
ηθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο
της επέκτασης του φυσικού αερίου
σε όσο το δυνατόν περισσότερες
περιοχές τηςΘεσσαλονίκης. Σήμε-
ρα είναι μια σημαντική μέρα για το

Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς
αρχίζεικιεδώηχρήσητουφυσικού
αερίου.Ακολουθούν το αμέσως ε-
πόμενοδιάστημακιάλλεςπεριοχές
τηςΘεσσαλονίκης, όπως οΔήμος
Λαγκαδά,αλλάκαιοιΔήμοιΘέρμης,
Δέλτα,ΘερμαϊκούκαιΧαλκηδόνας»,
τόνισε οΠεριφερειάρχηςΚεντρικής
Μακεδονίας.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμι-
σε ότι βούληση της διοίκησης της
Περιφέρειας είναι «να αποκτήσουν
όσο το δυνατόν περισσότεροι πο-
λίτες τη δυνατότητα να αξιοποιή-
σουν το φυσικό αέριο και να απο-
λαύσουνταοφέλητου,μεκυρίαρχο
αυτό της φτηνής ενέργειας για τη
θέρμανση κατοικιών και επιχειρή-
σεων, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά
τηνποιότηταζωήςκαιβελτιώνοντας
την καθημερινότητά τους.Οστόχος
είναι ίδιος τόσο για τηνπεριαστική
Θεσσαλονίκη, όσο και για τις άλλες
περιοχές της ΚεντρικήςΜακεδονί-
ας, γι’ αυτό άλλωστε διασφαλίσαμε
επιπλέον19εκ.ευρώγιανασυνδε-

θούνοιπρωτεύουσεςκαιοιμεγάλες
πόλεις τωννομώνμαςμε τοδίκτυο
φυσικούαερίου».

Ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε
τόσο τα στελέχη τηςΕΔΑΘΕΣΣ για
τις προσπάθειες που καταβάλουν
ώστε τοπρόγραμμα της επέκτασης
του δικτύου ναπροχωρήσει με τα-
χύτατους ρυθμούς, αλλά και τοΔή-
μαρχοΠυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιο
Καϊτεζίδη,γιατηβοήθειαπουπαρεί-
χεπροκειμένουτοέργοναυλοποιη-
θείμεταχύτητα,αλλάκαιτημέγιστη
ασφάλεια.

34εκατ.ευρώδιαθέτειηΠεριφέρεια
γιατηνεπέκτασητουδικτύουφυσικούαερίου

σεόλητηνΚεντρικήΜακεδονία

Φαρμακεία
Τρίτη 12-12-2017

13:30-17:00ΛΕΜΟΝΗΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ21
(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374

20:30-01:00 + διαν.ΛΙΑ-
ΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ
1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσατα-
ξί)23310-72677



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ. στο κέντρο της Βέ-
ροιας(Κεντρική5-δίπλα
στο Επιμελητήριο), με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη

θέρμανση και θέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  χωρά -
φι 12 στρ. στο δρόμο

Βέροια-Λαζοχώρι ,  σε
παραγωγή ρόδια 8 ε-
τών,  960 δένδρα,  με
25  τόνους  παραγω-
γής,περίφραξη, νερό.
Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
με ροδάκινα και πομώ-

να στην άσφαλτο 7.500
τ.μ. ,  κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
με ροδακινιές (δένδρα
7ετίας)μεπομώνα,εκτά-

σεως10.500τ.μ.εντόςσυ-
νοικισμούΚυδωνοχωρίου
(ΜΟΥΣΤΑΛΙ).Τηλ. επικοι-
νωνίας:2331023184,6976
631156,6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
κέντρο, Αστικά, γκαρ-
σονιέρα 3ου ορόφου,
δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο, ανακαινισμένη,
ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, αιρ κοντίσιον,
πλήρως επιπλωμένη,
ευχάριστη,  φωτε ινή.
Ενοίκιο 180,00 ευρώ.
Μεσιτικόγραφείο«ΣΤΟ-
ΧΟΣ».  Τηλ . :  23310
68080,6973735020.

ΣΤΟΡΕΤΙΡΕ τηςπο-
λυκατοικίας Παστέρ 8
στηΒέροια, ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα1ΔΧΛΚ,επι-
πλωμένηκαιέχειεγκατά-
σταση  γραμμή Internet,
κεντρική θέρμανση,T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κουζι-
νάκι με φούρνο, ψυγείο
κ.λπ.Πληρ. τηλ.: 23310
24939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ο-
λοκαίνουργιο studio 35
τ.μ. πλήρως επιπλωμέ-
νο και εξοπλισμένο με
τηλεόραση, κλιματισμό,
ηλ.θερμοσίφωνα,Wi-Fi,
θέση πάρκιγκ και πλυ-
ντήριο σε νεόδμητη οι-
κοδομή, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες
στοτηλ:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο OPEL,
πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί λεωφορείου για τη Γερ-
μανία για εργασία και διαμονή.Προϋποθέσεις,
λίγα Γερμανικά, δίπλωμαοδήγησης λεωφορείου
με ταΜοντούλ, αξιότιμος μισθός και μπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros_karipidis@hotmail.com.

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

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 
MINERVA ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΑ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
.ΓνώσειςΗ/Υ
.Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηεπιθυμητή
.Ηλικίαέως35ετών
ΒιογραφικάστοEmail:v-mamoli@minerva.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-
πωλείο στη Βέροια, με
σταθερήπελατεία.Τηλ.:
6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  νεαρός
ή κοπέλα άνω των 25
ετών για το γυράδικο
«Πράπας Gr i l l»  στη
Βέροιαγια εργασίακαι
ντελίβερι. Τηλ.: 23310
71222 & 6982 271222
(WUp) ή αυτοπροσώ-
πωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και  μηχανικός
αυτοκινήτων από επι-
χείρηση στη Βέροια.
Ικανοποιητική αμοιβή.
Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία ή
κύριος γ ια φροντ ίδα
και περιποίηση ηλικι-
ωμένου. Τηλ.: 23310
25176&6998027956.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ά τομο
από ετα ιρ ία  αυτοκ ι -
νήτων γ ια το τμήμα
ανταλλακτικών με πο-
λύ καλή γνώση Η/Υ,
αγγλικών και γνώσεις
μηχανολογ ίας.  Τηλ. :
23310 62780 & 6978
770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρε-
οπωλείο στη Βέροια,
κρεοπώλης για πλήρη
εργασία. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 23320 41875 /
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Νοση-
λευτής για ΜΕΤΑΚΙ-
ΝΗΣΗ και  φροντ ίδα
κυρίας με σοβαρό κι-
νητικό πρόβλημα, με
καροτσάκι μεταφορικό
μέσο θα εκτιμηθεί. Τηλ
επικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝζητείταιάνδραςαπό
22έως40ετών,δίπλωμα
οδήγησηςΓ΄ κατηγορίας,
γνώστηςχειρισμούκλαρκ.
Τηλ.: επικοινωνίας:6976
777999.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕ-
ΤΑΙΡΙΑζητείταικύριοςάνω
των30ετώνμεάνεσηλό-
γουκαιευχέρειαστιςδημό-
σιεςσχέσειςνααναλάβειε-
ταιρίαστοΝομό.Τηλ.:6934
888738κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγια
εργασίασεsportcafeσαν
σερβιτόραγιαπρωινήήα-
πογευματινήεργασία,στο
κέντροτηςΒέροιας.Τηλ.:
6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαμε
μεταφορικόμέσογια κα-
φέουζερίστοΜακροχώρι
απέναντι από το παλιό
κρατικόΚΤΕΟ, γιααπο-
γευματινέςώρεςαπό4.00

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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μ.μ.έως01.00μ.μ.Τηλ.:6977
755040,6983469968&23310
41541.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-

νογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, για φύλαξη ηλικιω-

μένωνκαικαθαρισμόσπιτιών.
Τηλ.εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-
κοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδα ηλικιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθημα-

τικός με πολυετή πείρα πα-
ραδίδει μαθήματα για όλα τα
επίπεδα σε μαθητές Γυμνα-
σίου,ΛυκείουκαιΕΠΑΛ.Ανα-
λαμβάνει προετοιμασία για
τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Τιμές λογικές. Τηλ.: 6936
679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ με φροντιστηριακή
πείρα και ειδικότητα στην
ΈΚθεση,παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυ-
κείου, μεμονωμένα και σε
γκρουπάκια.Τιμέςπροσι-
τές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει
μαθήματα σε παιδιάΔη-
μοτικού-Γυμνασίου. Τι-
μές προσιτές. Τηλ.: 6934
840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μα-
θήματασεμαθητέςδημοτι-
κού,γυμνασίουκαιλυκείου.
Τιμέςπροσιτές.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6976802836.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ε ξοπλ ι -

σμός καφετέρ ιας (καφε-
τ ιέρα ASTORIA MONH),
πλυντήριοπιάτων(DIHR-Ι-
ταλικό), φραπιέρα (επαγ-
γελματική-βαρέως τύπου),
τοστ ι έρα  ( επαγγελματ ι -

κή 2 εστιών), 2 στρογγυ-
λά τραπέζια, 7 καρέκλες
(με κουπαστή) και 8 ψηλά
σκαμπό. Πωλούνται σε τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 6974
867093.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλά τζάμια ,μεΑνελκυστή-
ρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,
Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή:200€.

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

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

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

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

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

ναμεδιπλάτζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρακαινούργιοκαιδύοαποθήκες ,
μίσθωμα270€.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη -
Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου,Ανοιχτό
Πάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:
200€.

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
αποθήκηχωρίςκοινόχρηστα,μεένακλιματι-
στικόκαιμεσόμπαπετρελαίου-Τιμή:140€.

Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
75τ.μ.,μεαυλή300τ.μ.περ.με2υ/δ,σαλόνι
ξεχωριστήκουζίνακαιμπάνιο,μεωραίοκήπο
καιχωρίςκοινόχρηστα,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο
170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλου-
μινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ23581ΚΕΝΤΡΟ,γιαΈδραεπιχεί-

ρησηςστηνΕληά,σε οικοδομήπεριωπής
ενοικιάζεταιγραφείομεγάληςπροβολής 25
τ.μ.,μεWC,κομπλέκαιμεπαροχήinternet,
χωρίςκοινόχρηστα,μόνο70€.

Κωδ:23657 -ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας28 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.

Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
με Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,Διπλάτζά-
μια-Τιμή:150€.

Κωδ:23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειγιαθέρμανσηΚλι-
ματισμόταδεκουφώματατουείναιαλουμινίου
συρόμενα,μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο130€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23854-ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας24τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1966καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
-Ενοίκιο150€.

Κωδ:23839-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑκατάαπο-
κλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας89τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,και2WC.Είναικατασκευασμένο
το1989καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πε-
τρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια
καιπροαύλιο-Τιμή:300€.

Κωδ:23862-Μακροχώριστηναρχήτης
Αριστοτέλους ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας
100τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
Χώρομεwc.Είναικατασκευασμένοτο1988
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιοκαι
μίααποθήκη-Ενοίκιο200€.

Κωδ:23772 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σεεξαιρετικάκεντρικόσημείοκατάστημασυ-
νολικής επιφάνειαςαποτελούμενοαπό360
τ.μ.στο ισόγειο καιμε180τ.μ.πατάρι.Έχει
επιπλέονκαιμεγάλοαύλιοδικότουχώρογια
ανάπτυξημίαςσοβαρήςεμπορικήςδραστη-
ριότηταςΤιμή:650€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 23823 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας
400τ.μ.στοισόγειοκαι400τ.μ.υπόγειο.Είναι
κατασκευασμένο το1989καιδιαθέτειμεγά-
λοαύλιοχώροπερίπου4.500τ.μ.οοποίος
ανήκει επίσηςστοακίνητοαυτό.Μίσθωμα :
1.600€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23818-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονΠρο-

μηθέακοντάστο5οδημοτικόπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:40€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13761 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας60 τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένο το1978
και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρι-
κό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα .Τιμή:
25.000€.

Κωδ:13759-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικής επιφάνειας90 τ.μ.1ου
ορ.επίτηςΑριστοτέλους.Έχει2Υπνοδωμάτια
σαλόνι , κουζίναχωριστήκαιμπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1967καιδιαθέτειΑπερι-
όριστηΘέα, τακουφώματαείναιξύλινα,έχει
πάρκινγκ,αποθήκηκαικήπο.Τιμή:35.000€.

Κωδ:13781-ΣτηνΑλεξάνδρειαπάνωσε
πολύκεντρικόδρόμοΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλει-
στικότηταδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
92 τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1985καιδιαθέτειΑπεριό-
ριστηΘέα,μεανελκυστήρα-Τιμή:40.000€.

Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική
θέαδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας92τ.μ.
ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1975καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιο,έχεικουφώ-
ματαξύλινακαιανελκυστήρακαινούργιο,έχει
επίσηςκλιματιστικάκαιτέντες,τιμή:95.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο,
έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250 τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλεια
καιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημεξυλο-
λέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο

τίμημα220.000€,Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικίαη
οποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατάστημα
210τ.μ.,1οκαι2οόροφοαπόδυοδιαμερίσματα
των150τ.μ.οκάθεόροφος,ταοποίαβρίσκονται
σεοικόπεδο744τ.μ., είναι κατασκευή1992,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίο
κήπο,οιχώροιτουλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλο
μαζίμόνο150.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

πωλείταιαποθήκημεγάλημεάδειαγιαπάρ-
κινγκ468τ.μ.,μεχωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο, τιμή110.000€.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. 1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,140.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:400.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13723ΛΑΖΟΧΩΡΙ,Πωλείταιαγροτε-

μάχιοστηνπεριοχήΠέτρινηΓέφυρα3στρέμ-
ματα ,η τιμή του εξαιρετικάχαμηλή ,μόνο
4.000€.

Κωδ13707. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,κοντάστην
ΝέαΛυκογιάννηπωλείταιαγροτεμάχιο4στρ.
περ. μεεπιτραπέζιαδένδρα5ετώνποικιλία
Λολίτα,μεπολύεύκολοπότισμα,κατάκλιση,

τιμήμόνο12.000€.
Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο

7.5χιλ.Πωλείται χωραφοοικόπεδο 12.000
τ.μ.,γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπράγματι χαμηλή,μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο170

τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεμοναδικήθέαστον
κάμπο ,άρτιοκαιοικοδομήσιμομεσ/δ0,8 ,
τιμήευκαιρίαςμόνο35.000€,

Κωδ13596ΠΑΠΑΓΟΥ,Έτοιμογιαδόμη-
σηοικόπεδο268τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
με15,5μφάτσα,σ/δ1,2καιθέαεξαιρετική
στονκάμπο,πωλείται85.000€,

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382
τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,πρό-
κειταιγιαγωνιακόοικόπεδοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,15.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικόπε-
δο584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8ελα-
φρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμοκαι
μενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικόπεδο
σίγουρα,τιμή70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ 13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13834 - Κέντρο στην αρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότη-
ταΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστήκαιμεκαι-
νούργιομπάνιο .Έχεικαινούργιααλουμινίου
κουφώματαμεδιπλά τζάμια, ευρίσκεταισε
πολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους χώρους
,μεθωρακισμένηπόρτακαιαποτελείευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.
τιμή:78.000€.

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

Κωδ: 13605 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας19τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο .
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

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

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

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

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

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

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

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

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ, τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφ/σμα3ΔΣΔΚΑ.Θ,Θεακαιαερα
80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο01000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

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

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

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

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

-Εργασιακήεμπειρία
-Hλικίαεως45ετών
Στοιχεία επικοινωνίας 23310-27100/27101 & info@agroma.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκιΒΕΒΕ
σεάσπροχρώμα,μεστρώμα
καιυφασματάκιαπροστατευτικά,
σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας150,00 ευρώ.Τηλ.:
6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως 70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-

στουχαρακτήρα.Τηλ.: 6942
274316.

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

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-
ρία μέχρι 50 ετών για σο-
βαρή σχέση. Τηλ.:  6984
040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

Απότηνεταιρία IDECOABEστηνΚουλούραΗμα-
θίας ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣ για μόνιμη απασχόληση με
απαραίτηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

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

ΟΓΡΑΦΙΚΟ»

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

PΚι αν το λέγαμε κίνημα αρπαγής, σύντρο-
φοι; Για να έχει δεσμούς με το ιστορικό παρελ-
θόν...

 
PΠάντως συγχαρητήρια στη Φώφη, που κα-

τάφερε το χρέος του ΠΑΣΟΚ να το μοιράσει και 
στους υπόλοιπους εταίρους της νέας παράταξης. 
Αυτή κι αν είναι ηγέτιδα.

 
PΟι σύντροφοι νομίζουν ότι ότι ανακάλυψαν 

την πυρίτιδα. Αλλά πρόκειται απλώς για πιτυ-

ρίδα.
 
PΔεν ξέρω αν είναι αμαρτία, αλλά μισώ τα ελα-

φριά γεύματα.
 
PΑπό μικρό, πάντα μού άρεσε το κολατσιό. 

Ιδίως πριν και μετά το φαγητό.
 
PΚατάκτηση είναι το να γιορτάζεις μια μέρα τον 

χρόνο την παγκόσμια μέρα ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, αλλά να τρως κάθε μέρα όσο θέλεις.

 
PΚαι μην ξεχνάτε ότι ανθρώ-

πινο δικαίωμα είναι και ο ντιλιβε-
ράς.

 
PΝέα τεχνική φέτος. Αφήνω το 

κινητό στην κουζίνα, κι όταν χτυπάει 
γκουρλώνω κι από ένα μελομακά-
ρονο.

 
PΑπό σήμερα θα αφήνω στην 

κουζίνα και το φορητό τηλέφωνο. 
Για να μην έχουν παράπονο οι 
κουραμπιέδες.

 
PΤηλεφωνάτε μου συχνά, γιατί 

στο τέλος θα μας μείνουν αμανάτι!
 
PΩστόσο αν συνεχίσω έτσι, η 

κοιλιακή μου χώρα θα πρέπει να 
μετονομαστεί σε κοιλιακή ήπειρο.

 
PΣταματώ εδώ, διότι ήμουν πά-

ντα αδύναμος στη γεωγραφία ηπεί-
ρων.

 
PΜου κάθονταν στο στομάχι ένα πράμα...
 
P24χρονος στο Νέο Μεξικό μαχαίρωσε τον 

φίλο του επειδή δεν είχε μπύρα στο ψυγείο. Καλά 
του έκανε. Είναι δυνατόν να μην έχεις μπύρα στο 

ψυγείο;
 
P26χρονη στη Βρετανία πή-

γαινε με φαντάσματα. Αυτό είναι 
που λέμε: φανταστικό σεξ.

 
PΔύο στους τρεις Έλληνες δεν 

πληρώνουν στην ώρα τους τις υ-
ποχρεώσεις τους. Δεν είναι ότι χά-
νουμε την ώρα μας. Τη ζωή μας 
χάνουμε.

 
PΦακές, φασόλια, ρύζι και 

σιτάρι ήταν η αμοιβή της Μαρί-
ας Κάλλας στα πρώτα της χρό-
νια στην Εθνική Λυρική. Ήταν η 
γενιά των 300 φασιόλων.

 
PΠοια αντιβιοτικά μωρέ; Κάνα 

συμβιοτικό έχετε για να μη βγάζω 
σπυράκια;

 
P Σαββατόβραδο η αγάπη 

μού έκανε σκη-
νή επειδή γύ-
ρισα αργά στο 
σπίτι. Αντί να 
ευλογεί τον θεό 
που βρήκα τον 
δρόμο.

 
P Αυτό πάλι; 

Να μαλώνεις με 
τον άντρα σου έ-
ξω από το σπίτι 
ενώ εκείνος γυρ-
νά σπίτι κι εσύ 
πας στην εκκλη-
σία, αμαρτία δεν 
είναι;

 

PΠροχθές πήγα οδοντίατρο. Όχι ότι μου 
έβαλε πολλή αναισθησία, αλλά ακόμη μουδια-
σμένες είναι σήμερα οι πατούσες μου.

 

PΚαι:

Ένας χωρικός με το μουλάρι του περπάταγε 
στον δρόμο όταν τον προλαβαίνει με το αυτοκίνητό 
του ένας φίλος του και του λέει:

-Τι λες να σε πετάξω μέχρι την πόλη;
-Καθόλου δε με πειράζει, είπε ο χωρικός.
Πήδηξε μέσα στο φορτηγάκι του φίλου του ενώ 

το μουλάρι έτρεχε πίσω από το όχημα. Σύντομα 
έπιασαν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα και το μουλάρι 
ήταν εκεί, τρέχοντας πίσω και πλάι από το φορ-
τηγάκι. Μα όταν ο φίλος ανέπτυξε ταχύτητα 85 
χιλιομέτρων, το μουλάρι συνεχίζει να βρίσκεται 
δίπλα στο φορτηγάκι. Στα 100 χιλιόμετρα την ώρα 
ο φίλος του χωρικού είπε:

-Ανησυχώ για το μουλάρι σου. Η γλώσσα του 
κρέμεται πολύ έξω…

-Από ποια μεριά κρέμεται; ρώτησε ο χωρικός.
-Από την αριστερή, απάντησε ο φίλος του.
-Τότε καλύτερα μείνε σταθερός στη λωρίδα αυ-

τή, τον προειδοποίησε ο χωρικός. Το μουλάρι ετοι-
μάζεται να κάνει προσπέραση!

Κ.Π.
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