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Ρεαλιστική προσέγγιση...
   Με επίγνωση της κατάστασης εμφανίστηκε χθες ο 
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στις μονάδες Βέροιας 
και Νάουσας. Μπορεί να μην ήταν ευχάριστος σχεδόν 
σε κανέναν από το ακροατήριο και στις δύο πόλεις, 
ωστόσο απάντησε με ρεαλισμό σε κάθε μικρό ή μεγάλο 
αίτημα, αποφεύγοντας να εξαγγείλει και να υποσχεθεί 
πέραν των όσων έχουν ήδη προγραμματιστεί.
  Με δεδομένη την δυσκολία προσλήψεων στα δημόσια 
νοσοκομεία (μέσος χρόνος διεκπεραίωσης μιας κρίσης 
γιατρού του ΕΣΥ 18 μήνες!), αλλά και του χαλαρού 
μισθολογικού κινήτρου συγκριτικά με το εξωτερικό 
(18.000 νέοι γιατροί εκτός Ελλάδας!), ο κ. Ξανθός 
υποσχέθηκε απλώς συνέχιση και ίσως ένταση της 
προσπάθειας κάλυψης όλων των κενών θέσεων, στη 
βάση της βιωσιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας 
και των δύο μονάδων, αλλά και της βαρύτητας της 
σημερινής κυβέρνησης, όπως επεσήμανε, στον τομέα 
της Υγείας. Απαντώντας στα αρκετά αιτήματα νέων 
τμημάτων, δομών και υποδομών Υγείας (τμήμα 
χημειοθεραπείας, κέντρο θρομβόλυσης, κέντρο 
αποκατάστασης, κέντρο ψυχικής υγείας κ.ά.), μίλησε 
για ασυμμετρία αναγκών και πόρων στα χρόνια της 
κρίσης, συνιστώντας ιεράρχηση και σταδιακή επιδίωξη 
των αιτημάτων μαζί με πολλή υπομονή.
   Ο Υπουργός, το μήνυμα το έστειλε... Οι ανάγκες όμως 
των μονάδων υγείας οφείλουν να μπαίνουν σε πρώτη 
προτεραιότητα από όλες τις κυβερνήσεις.
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Τι είπε για το σκάνδαλο 
Novartis 

Φυσικό και επόμενο να
ερωτηθεί ο υπουργόςΥγεί-
ας από τους δημοσιογρά-
φους, για το  σκάνδαλο της
Novartis, μετά τις δηλώσεις
του για την επίσκεψή του
στηνΗμαθία.«Τοθέμαείναι
διαχρονικό, με διεθνή διά-
σταση και απολύτως αδιαμ-
φισβήτητο.Όποιοςαμφισβη-
τεί την ύπαρξη τουσκανδά-
λου, υποτιμά τη νοημοσύνη
τωνανθρώπωνπου ξέρουν
πάραπολύκαλάότιόχιμόνο

στηχώραμας,αλλάκαισεάλλεςχώρεςτουκόσμουυπάρχει
έναδιαχρονικόπάρτικαιέναπλαίσιο,τοοποίοευνοούσεαθέ-
μιτεςσυναλλαγέςκαιαθέμιτεςπρακτικέςαπότηνπλευράτης
φαρμακοβιομηχανίας»είπεοκ.Ξανθόςκαισυμπλήρωσε:«Οι
πολιτικές ευθύνες,κατά τηνάποψήμου, είναιαυταπόδεικτες.
Είναισαφέςότιέναχρεοκοπημένοπολιτικόσύστημαέχειτην
ευθύνη για το ότι υπήρξεπάρτι στον χώρο της υγείας  στην
Ελλάδα, για το ότι δεν υπήρξαν έγκαιραμηχανισμοί ελέγχου
της σπατάλης, της διαφθοράς και  της συναλλαγής με συμ-
φέροντα.Οφείλουμε σήμερα με σοβαρό, με τεκμηριωμένο
τρόπο,νατοκάνουμεκαιγιαναμηνυπάρχειμίααίσθησηατι-
μωρησίαςκαιασυλίας τωνπαρανομούντων,αλλάκυρίωςγια
ναθωρακίσουμεθεσμικάτοσύστημα,νααντιμετωπίσουμετα
ελλείμματάτουκαιναδιασφαλίσουμεότιοιπόροιπουεπενδύ-
ονταιστοΕΣΥπραγματικάπιάνουντόποκαιδενπηγαίνουνσε
τσέπεςημετέρων»

ΚαθρέπτεςαναζήτησηςαπότονΚώσταΚαλδάρα
Το ιδιαίτερο ταλέντο του στη

ζωγραφικήκαιταέργατηςτελευ-
ταίας εξαετίας εκθέτει αυτή την
εβδομάδα στο «Χρ.Λαναράς»
ο γνωστός μουσικόςΚώστας
Καλδάρας, μόνιμος κάτοικος
Νάουσας στα χρόνια της εικα-
στικής του έμπνευσης.Στα έργα
τουσυναντήσαμε μεταξύ άλλων
πολλά οικείαπρόσωπα από το
παρελθόν και το παρόν, με το
χέρι τουδημιουργού να τουςδί-
νειζωήμεβάσητιςεμπειρίεςτου
από τησυνύπαρξημαζί τους.Ο
Γιώργης,ηΚατερίνα,ηΛούλα
και ο Βαγγέλης, που έφυγαν
χωρίς να το θέλουν, αλλά και ο
Αναστάσης, οΓιάννης και άλ-
λοι, πουπαραμένουν μέχρι και
σήμεραπιστοί στα ραντεβού με
τηνπαρέα,τοτραγούδικαιτοάγιοτσιπουράκι.Βρίσκονταιόλοιστονχώροτηςέκθεσης(αίθουσαΈρια),ίσωςγιατε-
λευταίαφοράμαζί.Κιότανστις9τοβράδυταφώτατηςκλείνουν,έχονταςόλαταόργανακαιτοκέφιτουςστοτσεπάκι,
ξεκινούνέναγλέντιαπόταπαλιά.

Στάση... Μέση 
στο κέντρο

του Βερολίνου
Τα περίπτερα των συνε-

ταιρισμών της Ημαθίας στη
φετινή Fruit Logistica τουΒε-
ρολίνου επισκέφθηκαν τοπε-
ρασμένοδιήμεροοΗμαθιώτης
πρόεδρος τηςΚεντρικήςΑγο-
ράςΘεσσαλονίκηςΔημήτρης
Χαμπίδηςκαιοπρόεδροςτου
Οργανισμού ΚεντρικώνΑγο-
ρώνκαιΑλιείαςΜιχάληςΜυτι-
ληνάκης.Στηφωτογραφίαμας
η...στάσηστοκαλαίσθητοπε-
ρίπτεροτουΑ.Σ.Μέσης,όπου
είχαν συνάντηση και συζήτη-
ση με τον πρόεδρο τουΑ.Σ.
Μέσης και αντιπρόεδρο της
ΚοινοπραξίαςΟμάδωνΠαρα-
γωγώνΗμαθίας ΙορδάνηΚυ-
ρατλίδη.

l Παλιούς φί-
λους είχε απέναντί
του ο υπουργός
στη διάρκεια της
εκδήλωσης. Αρχι-
κά έδωσε ο ίδιος
τον λόγο στον εκ-
πρόσωπο του Πα-
νελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου Τάσο
Βασιάδη, ο οποίος
χαρακτήρισε τον κ.
Ξανθό παλιό φίλο
και αγωνιστή της

Υγείας.
lΑνεσείςκάνετε12ωραεδώ,ουπουργόςκάνει20ωρα

στο υπουργείο, είπε ο κ.Βασιάδηςπρος τονκ.Μαυρο-
γιώργο,γιασχετικήδικήτουαναφοράνωρίτερα.

-Δεναντέχωάλλογιατίείμαιμεγαλύτερος!απάντησεο
διοικητής.
lΤάσοθανομίζουνότισεέβαλαεγώναταπεις...σχο-

λίασεμεχιούμορουπουργός.
-ΉότιεγώέγιναΣΥΡΙΖΑ!απάντησεοκ.Βασιάδης.
lΣτησυνέχειαοκ.Ξανθόςείδεστοβάθοςτονδιευθυ-

ντή της καρδιολογικής κλινικήςΓιάννηΒογιατζή, χαιρετί-
ζοντας«ένανσυνάδελφοαπόταπαλιά»όπωςείπε.

l Χλιαρά χε ι -
ροκροτήθηκαν οι
περισσότεροι ομι-
λητές στη διάρκεια
των τοποθετήσεων
των φορέων, των
γιατρών και του
νοσηλευτικού προ-
σωπικού.Αντιθέτως
χ ε ι ροκροτήθηκ ε
ζωηράνεαρόςστην
απεξάρτηση, που
ζήτησε ένταξη σε
προγράμματα στή-
ριξης προκειμένου
ναμηνυποπέσεισε
κλοπές.

lΘαπαταχθείόποιοςπιαστείμετηγίδαστηνπλάτη,εί-
πεσεκάποιαστιγμήοδιοικητήςτουνοσοκομείουκ.Μαυ-
ρογιώργος,αναφορόμενοςσεθέματαδιαφθοράς.

Είναιόροςαξιοπρέπειαςκαιεπιβίωσηςτουσυστήματος
ηκαταπολέμητωνεστιώνδιαφθοράς,σχολίασεαργότερα
ουπουργός.

l«Μπηχτή» χωρίς απάντηση από τον αντιπεριφε-
ρειάρχηΚώσταΚαλαϊτζίδη, ο οποίος αναφέρθηκεστην
καθυστέρηση του έργου της επέκτασης του νοσοκομείου
εξαιτίαςτωνκάπιταλκοντρόλκαιτου«εξαμήνουΒαρουφά-
κη»όπωςείπε.
lΣτην ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης του έργου της

επέκτασηςαναφέρθηκεκαιοδιευθυντήςτηςχειρουργικής
κ.Δεμερτζίδης, κάτι το οποίο δενπέτυχαν 5-6πρώην
υπουργοί,«μεταξύαυτώνγαμπροίκαινύφες!»όπωςείπε.
(Σ.σ.Λυκουρέντζος,Λοβέρδος,Παπακώστα.)
lΈνακλαδίανθισμένηςμυγδαλιάςείχεμπροστάτουο

υπουργός,που τοποθετήθηκε εκεί από τηνπροϊσταμένη
τηςνοσηλευτικήςΜαρίαΠαπαϊωάννου:Μακάριναανθίσει
έτσικαιοτόποςμαςηΗμαθία,σχολίασε.
lΤοΚέντροΨυχικήςΥγείαςτέθηκεαπόπολλούςομιλη-

τές (Γραμματικόπουλος,Τσέκης),με τονκ.Μαυρογιώρ-
γο ναπροσδιορίζει τον χώροστοΚΕΘΕΑΜακροχωρίου,
πρώηνΚΕΚΥΑΜΕΑ.

ΠαραλειπόμενααπότηνεπίσκεψηΞανθού
στημονάδαΒέροιας
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Υποσχέσεις 
ότι θα εξοφληθούν

 οι τευτλοπαραγωγοί 
μέχρι την Παρασκευή

Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να εξοφληθεί και 
το υπόλοιπο 60% της οφειλής (ανέρχεται σε περίπου 6 εκατ. 
ευρώ) της ΕΒΖ προς τους τευτλοπαραγωγούς, όπως δήλωσε 
στους παραγωγούς ο πρόεδρος της εταιρείας Παναγιώτης Αλε-
ξάκης. 

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη πιστώθηκε στους 
λογαριασμούς των παραγωγών ποσό 4 εκατ. ευρώ, ως μέρος 
των χρημάτων που τους οφείλονται από την Ελληνική Βιομηχα-
νία Ζάχαρης για την παράδοση τεύτλων το 2017.

Όπως αναφέρουν οι τευτλοπαραγωγοί, αν πράγματι εξοφλη-
θούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα υπάρξει ραντεβού με 
τον κ. Αλεξάκη στο οποίο θα καθοριστούν το τιμολόγια της νέας 
χρονιάς και τα στρέμματα που θέλει η βιομηχανία να καλλιεργή-
σουν.

Θέμα στη Βουλή η ΕΒΖ
Στο μεταξύ, τη Σύγκλιση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγω-

γής και Εμπορίου για το «μέλλον της ΕΒΖ» αιτείται ο βουλευτής 
Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μιχάλης Τζελέπης, 
μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του στην Ολομέλεια 
της Παρασκευής και τις ελλιπείς απαντήσεις που έλαβε από τον 
αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση. Ο 
κ. Τζελέπης κατέθεσε σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της 
Βουλής Νίκο Βούτση και την πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής 
Παραγωγής και Εμπορίου Χαρά Καφαντάρη.

Μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υγεί-
ας στις Νοσοκομειακές μονάδες Βέροιας και 
Νάουσας ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κ. 
Καλαϊτζίδης δήλωσε τα εξής:

«Είχα την χαρά σήμερα Τρίτη 13 Φεβρουα-
ρίου να καλωσορίσω στην Ημαθία τον υπουργό 
υγείας κ.Ανδρέα Ξανθό. Έναν σοβαρό πολιτικό, 
που προέρχεται από τον χώρο της ιατρικής και 
είναι γνώστης των πραγμάτων.

Του μετέφερα την βούληση του Ημαθιώτικου 
λαού να απολάβει τις υπηρεσίες που δικαιούται 
στον χώρο της δημόσιας υγείας, η οποία αποτε-
λεί κοινωνικό αγαθό.

Στην Βέροια η ΠΚΜ παραδίδει εντός των ε-
πόμενων μηνών μια νέα υπερσύγχρονη κτιρια-
κή μονάδα, για την οποία δαπάνησε μέσω των 
επιχειρησιακών της προγραμμάτων και με την 
άοκνη βοήθεια του Απόστολου Τζιτζικώστα, 14,5 
εκ. ευρώ.

Ευχής έργο είναι η κυβέρνηση να την στε-
λεχώσει με ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό 
προσωπικό. Δεν είμαι αιθεροβάμων. Όλοι αντι-
λαμβανόμαστε τις συνέπειες των μνημονίων. Η 
τοπική αυτοδιοίκηση  έχει καθήκον να βοηθά την 
εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση 
και η συμπολίτευση ασκείται άλλωστε  από τα 
θεσμικά όργανα στο Κοινοβούλιο.

Είναι λοιπόν στο χέρι του κυρίου υπουργού 
να επιλύσει αυτόν τον «Γόρδιο» δεσμό, στηρί-
ζοντας  τις φιλότιμες προσπάθειες της διοίκησης 
του Νοσοκομείου Ημαθίας. Μια δευτεροβάθμια 

μονάδα δημόσιας υγειονομικής πε-
ρίθαλψης όμως, πάνω στον κόμβο 
της Εγνατίας πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να παράσχει υπηρεσίες 
ακόμη και τριτοβάθμιας φροντίδας, 
αφού διαθέτει ικανό και φιλότιμο 
προσωπικό, που πρέπει όμως να 
ενισχυθεί σημαντικά.Κυρίαρχο μέ-
λημα μας επίσης  η στελέχωση του 
Κέντρου Υγείας της Αλεξάνδρειας.

Για το Νοσοκομείο της Νάου-
σας. Εδώ και τέσσερα χρόνια χωρίς 
αξονικό τομογράφο. Καλύπτομαι 
από την τοποθέτηση του διοικητή 
της 3ης ΥΠΕ κ. Κίρκου, ότι το θέμα 
διευθετήθηκε και ότι εντός των επομένων μηνών 
θα έχουμε την χαρά να τον δούμε να λειτουργεί.

Όπως του τόνισα η διοίκηση του έλαβε από 
το ΕΣΠΑ της ΠΚΜ 5 εκ. ευρώ, τα οποία πήγαν 
ΟΛΑ για ανάγκες των Νοσοκομείων της Θεσσα-
λονίκης. Η Ημαθία έχει τις δικές της ανάγκες σε 
υλικοτεχνικές υποδομές, όπως και σε σύγχρονα 
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.Η σοβαρότητα και η μη 
παροχολογία εκ μέρους του κ. υπουργού μου δη-
μιούργησαν το αίσθημα ότι ανοίγει ένας σοβαρός 
διάλογος του ιδίου με την τοπική αυτοδιοίκηση, 
τους φορείς και τους βουλευτές της Ημαθίας.

Στέκομαι στην δέσμευση του ότι δεν υπάρχει 
καμία περίπτωση να κλείσει το Νοσοκομείο της 
Νάουσας, το οποίο όπως πρέπει να ενισχυθεί 
άμεσα σε παθολόγους και άλλες ειδικότητες.

Κλείνω με δυο επισημάνεις. 
Η διοικητική ένωση των δυο 
Νοσοκομείων, της Νάουσας και 
της Βέροιας, πρέπει να περά-
σει στο στάδιο της λειτουργικής 
συνένωσης και της αλληλοσυ-
μπλήρωσης των αναγκών όλων 
των κλινικών τους, ειδικά αυτών 
της «πρώτης γραμμής».

Οι πολίτες πρέπει να νοι-
ώσουν ασφαλείς, έχοντας την 
δυνατότητα να μεταβούν στο 
πλησιέστερο Νοσοκομείο της 
περιοχής τους.

Γνωστοί οι γεωγραφικοί πε-
ριορισμοί που δεν επιτρέπουν τον κάτοικο του 
Ροδοχωρίου να διακομιστεί έγκαιρα στην μονάδα 
της Βέροιας.

Ο ρόλος των δυο Νοσοκομείων μας πρέπει 
να είναι ενισχυτικός προς την παροχή αξιόπι-
στης, δωρεάν, δημόσιας δευτεροβάθμιας φρο-
ντίδας, αφού εξασφαλιστεί  και η αντίστοιχη στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία θα αποσυμ-
φορήσει τα Νοσοκομεία μας.

Η Π.Ε Ημαθίας και εγώ προσωπικά δεσμευό-
μαστε να είμαστε στο πλευρό όποιας θετικής εξέ-
λιξης, αλλά και να αντιπαλέψουμε κάθε αρνητική, 
όπως πράξαμε σε όλη αυτή την αυτοδιοικητική 
μας περίοδο, με όλες τις κυβερνήσεις.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας»

Ανδρέας Ξανθός: «Ασυμμετρία αναγκών 
και πόρων στον χώρο της Υγείας»

-Δεσμεύτηκε για 5 θέσεις γιατρών στα επείγοντα της Βέροιας ,αναισθησιολόγων και κάλυψη θέσεων στη Νάουσα
-Χαρακτήρισε φιλόδοξο το σχέδιο για  Τμήμα Χημειοθεραπείας

 και  μονάδα θρομβόλυσης στη Βέροιας και ζήτησε ιεράρχηση αναγκών
Χωρίς δεσμεύσεις  και εξαγγελίες για τα συ-

γκεκριμένα αιτήματα νέων τμημάτων και υποδο-
μών που του τέθηκαν για τις μονάδες Υγείας της 
Βέροιας και της Νάουσας, απάντησε ο υπουρ-
γός Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά την επίσκεψή 
του. «είμαστε σε φάση επούλωσης των πληγών 
του ΕΣΥ, που επιδεινώθηκαν με την κρίση» 
υπογράμμισε, ενώ στην ομιλία του, έκανε λόγο 
για «ασυμμετρία αναγκών και πόρων στον χώρο 
της Υγείας», καθώς  στα χρόνια της κρίσης αυ-
ξήθηκαν και οι ανάγκες αλλά και η νοσηρότητα. 
Έτσι, χαρακτήρισε το Τμήμα Χημειοθεραπείας 
και τη μονάδα θρομβόλυσης με μαγνητικό το-
μογράφο στο παθολογικό της μονάδας Βέροι-
ας- τα οποία τέθηκαν από τον δήμαρχο Κώστα 
Βοργιαζίδη και τον διευθυντή της παθολογικής 
Χρήστο Κούτρα- ως ένα φιλόδοξο σχέδιο, προ-
τείνοντας ωστόσο ιεράρχηση για να μπορούν να 
υλοποιηθούν σιγά σιγά. Νωρίτερα στη Νάουσα 
για το Κέντρο Αποκατάστασης στη μονάδα ο 
υπουργός υπογράμμισε ότι είναι μια καλή ιδέα, 
ωστόσο η περίπτωση θα εξεταστεί με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες και στο πλαίσιο ενός πανελλαδικού σχεδιασμού.

«Θα κάνουμε μία προσπάθεια ισόρροπης στήριξης και των δύο 
νοσοκομείων. Αυτή είναι η βούληση της διοίκησης. Θεωρούμε ότι αυτό 
είναι το κρίσιμο ζήτημα και δεν θεωρούμε ότι η λύση στα προβλήματα 
είναι οι διοικητικού χαρακτήρα αλλαγές, οι αποσυνδέσεις όπως καμιά 
φορά προβάλλεται από ορισμένους τοπικούς φορείς. Νομίζουμε ότι το 
κρίσιμο ζήτημα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση να στηριχθεί πραγ-
ματικά η δημόσια περίθαλψη στο πλαίσιο των γενικών περιορισμών 
που υπάρχουν στη χώρα», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Ξανθός ωστόσο δεσμεύθηκε για πέντε θέσεις γιατρών στο νέο 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της μονάδας Βέροιας, καθώς και κά-
λυψη όλων των αναγκών σε όλες τις κλινικές, κυρίως στις θέσεις αναι-
σθησιολόγων, στη βάση των δυνατοτήτων αλλά και της διάθεσης από 
την πλευρά των νέων επιστημόνων.

Μιλώντας για το νοσοκομείο Βέροιας ο υπουργός σημείωσε ότι υ-
πάρχει σαφώς αναβαθμισμένη εικόνα με το έργο της διοίκησης και της 
3ης ΥΠΕ, αφού η κυβέρνηση με τη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού 
κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, αναβαθμίζοντας τα μέγιστα τις 
υπηρεσίες που παρέχονται, παρά τα σοβαρά προβλήματα που ακόμη 
υπάρχουν παντού. Ενώ για το έργο της επέκτασης του νοσοκομείου 
υποσχέθηκε στήριξη στον εργολάβο ώστε να ολοκληρωθεί και να λει-

τουργήσει εντός του έτους.
Στη μονάδα Νάουσας ο υπουργός μίλησε για τη στήριξή του μέσα α-

πό τις συνεχείς προκηρύξεις κάλυψης κενών θέσεων, όπου υπάρχουν, 
ώστε να είναι λειτουργικό και βιώσιμο. Ο κ. Ξανθός μίλησε ειδικότερα 
για την ενίσχυση της παθολογικής κλινικής, όπου το πρόβλημα έλλει-
ψης γιατρών είναι γενικό και πανελλαδικό. Αλλά και για την πρόσληψη 
γυναικολόγων ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια για να ανοίξει η μαιευ-
τική. Για τον αξονικό απάντησε ότι είναι θέμα χρόνου.

Δείγμα γραφής και φιλοσοφίας οι ΤΟΜΥ και οι ανασφάλιστοι
Αναφερόμενος σε γενικότερα θέματα Υγείας ο κ. Ξανθός εστίασε στα 

βήματα που έχουν γίνει, με τη στήριξη όλων των νοσοκομείων και των 
κέντρων υγείας, με έντιμη διαχείριση και σεβασμό στο προσωπικό και 
στους ασθενείς, αλλά και με σημαντικές αποφάσεις όπως κάλυψη και 
των εκατομμυρίων ανασφάλιστων στις δημόσιες μονάδες. Τέλος χαρα-
κτήρισε τις ΤΟΜΥ μια άλλη φιλοσοφία στο σύστημα, με έμφαση στην 
πρόληψη.

Δ. Μαυρογιώργος: Καλύτερη εικόνα και διαχείριση
Τον απολογισμό δράσης του νοσοκομείου Ημαθίας για το 2017 έκα-

νε από την πλευρά του ο διοικητής Δημήτρης Μαυρογιώργος, μιλώντας 
για καλύτερη εικόνα και διαχείριση, αλλά και περισσότερο προσωπικό, 

ευχαριστώντας όλες και όλους τους συνεργάτες του γι’ αυτό. Αναφερό-
μενος κατά όροφο στο έργο που επιτελέστηκε, χαρακτήρισε άθλο τις 
3.000 επεμβάσεις στη χειρουργική, ενώ για τη μαιευτική έκανε λόγο για 
300 γέννες και «αξιοζήλευτα επίπεδα». Για το καρδιολογικό εστίασε στη 
δυναμική που εμφανίζει το τμήμα με την παρουσία του αιμοδυναμικού, 
αλλά και στους σχεδιασμούς ανάπτυξης εργαστηρίου εγκατάστασης 
βηματοδοτών. Αναφερόμενος στο παθολογικό μίλησε για ηρωική προ-
σπάθεια, δεδομένου ότι το 70-80% της δράσης είναι στο συγκεκριμένο 
τμήμα. Τέλος έκανε αναφορά και στο σπουδαίο έργο που επιτελείται στη 
μονάδα τεχνητού νεφρού σε υψηλό επίπεδο.

Από την πλευρά του ο υπουργός σχολίασε ότι ο δημόσιος απολογι-
σμός των διοικητών είναι απόδειξη της άλλης αντίληψης του υπουργεί-
ου, με σαφή οδηγία σε όλους τους διοικητές να εκτίθενται τακτικά στη 
βάσανο της κριτικής.

Είχαν προηγηθεί οι τοποθετήσεις των εργαζομένων στο νοσοκομείο 
Βέροιας, που έθεσαν σειρά προβλημάτων στα οποία απάντησε στο 
τέλος ο υπουργός.

Κ. Καλαϊτζίδης: «Η ΠΕ Ημαθίας και εγώ δεσμευόμαστε να είμαστε 
στο πλευρό όποιας θετικής εξέλιξης στο χώρο της υγείας»



Σεμινάριο με θέμα “Using short films to promote Empathy and Self-awareness”, με τη χρήση ταινιών  
μικρού μήκους για την προώθηση της  ενσυναίσθησης και της αυτογνωσίας, πραγματοποίησε η Ένωση 
Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στην Δημόσια Βιβλι-
οθήκη της Βέροιας με εισηγητή τον κ. Αθανάσιο Τσαπέλη (edushorts.com). 

Οι συμμετέχοντες  παρακολούθησαν ταινίες μικρού μήκους και συμμετείχαν σε δραστηριότητες έκφρα-
σης και επικοινωνίας συναισθημάτων, που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων παιχνίδια φαντασίας, αφήγηση, 
δραματοποίηση, χορευτικό αυτοσχεδιασμό, παντομίμα, ομαδικές συζητήσεις, ζωγραφική και πολλά ακόμα. 

Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιττας της Ένωσης.
Η Ένωση ευχαριστεί  τις εκδόσεις Supercourse για την ευγενική χορηγία τους.
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Αόρατη Κλωστή- Phantom Thread 
του Πολ Τόμας Αντερσον
(συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
Κάθε μέρα : 20.15

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

εκδίκηση, δικαίωση, ολοκλήρωση, απελευθέρωση!

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

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

Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΠΑΡΚ
Σενάριο: ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ» 

Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση
Καλούνται τα  μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης, με τον διακριτικό τίτλο 

«ΕΡΑΣΜΟΣ», σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις δέκα επτά (17) Φεβρουαρίου του έτους 
2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. στην επάνω αίθουσα της πιτσαρίας «Παπαγά-
λος» (Ανοίξεως 104-Βέροια), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση του Απολογισμού 2017 και του Προϋπολογισμού 2018 
2.  Διάφορες προτάσεις των μελών
Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση, που δεν θα υπάρχει απαρτία στην παραπάνω ημερομηνία, η Γενική 

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις είκοσι τέσσερεις (24) Φεβρουαρίου 2018, την ίδια  ώ-
ρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη. 

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Νόπη Σκεντερίδου

Σήμερα στη Στέγη
«Κόκκιν΄ αχείλι 
φίλησα» από το 

σύνολο Παραδοσιακής 
Μουσικής του 

Μουσικού Σχολείου
Ο άγιος Έρωτας γιορτάζει αύριο και το σύνολο 

Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου 
Βέροιας δίνει συναυλία σήμερα Τετάρτη 14 Φλε-
βάρη 2018 στις 8:30 μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών, με τίτλο «Κόκκιν΄ αχείλι 
φίλησα»  Το θέμα είναι η αγάπη μέσα από το παρα-
δοσιακό τραγούδι και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το συλλεκτικό ημερολόγιο 
του Απόστολου Ιωσηφίδη

Το «Συλλεκτικό Ημερολόγιο 
2018» είναι ένα πανέμορφο, 
σε μορφή και περιεχόμενο, 
ημερολόγιο, διανθισμένο (με 
διάφορα κείμενα, προσευχές 
κ.ά.) ενός ανθρώπου έμπλε-
ου χριστιανικών αρετών, του 
μακαριστού πατρός Μελετίου 
Αίβατζίδη, εικονογραφημένο με 
14 πίνακες ζωγραφικής (με μο-
λύβι σε χαρτόνι) σε εξώφυλλο, 
εσωτερικές σελίδες και οπισθό-
φυλλο της Ντανιέλας Μπουζά-
το, αρχιτέκτονος, συνδυασμένα 
όλα με το καλλιτεχνικό γούστο 
και την ευρυμάθεια του Από-
στολου Ιωσηφίδη, προσδίδουν 
στο Ημερολόγιο ιδιαίτερη χάρη, 
βαρύτητα και ιδιαιτερότητα.

Πρέπει να σημειώσουμε 
εδώ ότι οι εικονογραφημένοι 
πίνακες της Ντανιέλας είναι ε-
μπνευσμένες από τις αυτοβιο-
γραφικές αφηγήσεις και τις προσευχές του πατρός 
Μελετίου Αϊβαζίδη, είναι αξιοπρόσεχτες και άξιες 
επαίνου.

Το «Ημερολόγιο» 2018, αποτελείται, εκτός από 
τα εξώφυλλα, από 28 σελίδες. Σε κάθε εσωτερική 
σελίδα, ο Απόστολος, όπου δεν υπάρχει πίνακας 
της Ντανιέλας, βάζει στο πάνω μέρος της σελίδας 
ένα κείμενο (προσευχή, θεία οικονομία, έλεος, δι-
δασκαλίες) δημιουργία του πατρός Μελετίου και στο 
κάτω μέρος επιλεκτική, σύντομη και κατατοπιστική, 
βιογραφία (αυτοβιογραφία) που αφορά τον ίδιο.

Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε, διαβάζοντας το 
περιεχόμενο του Ημερολογίου, την πνευματική δη-
μιουργία και τη ζωή και δέηση του πατρός Μελετίου.

Το «Συλλεκτικό Ημερολόγιο» είναι αφιερωμένο 
στα 100 χρόνια από τη γέννηση του πατρός Μελε-
τίου Αϊβαζίδη, του ορφανοτρόφου, ο οποίος, αν και 
τυφλός, περιέθαλψε στα χρόνια της κατοχής και του 
εμφυλίου πολέμου, αλλά και τις επόμενες δεκαετίες, 
πάνω από 2000 ορφανά στην περιοχή Πέλλας και 
της Ημαθίας.

Δεν θα σταθώ στο πρώτο, σαν οικογενειακό ορ-

φανοτροφείο, από δύο ορφανά 
και ένα γέροντα σε νοικιασμέ-
νο σπίτι, στη Λεπτοκαρυά Γιαν-
νιτσών, ούτε στους τροφίμους 
που φρόντιζε και είχε στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Με-
σημερίου Εδέσσης, ούτε στους 
τροφίμους που είχε στο εξωκ-
κλήσι της Ζωοχόδου Πηγής στη 
Νάουσα, αλλά θα σημειώσου-
με λίγα λόγια για το Εκκλησια-
στικόν Οικοτροφείον Αρρένων 
«Όσιος Θεοφάνης» μέσα στη 
Νάουσα από το 1971.

Σ’ αυτό περιμάζεψε, μεγάλω-
σε, σπούδασε και αποκατέστη-
σε επαγγελματικά εκατοντάδες 
ορφανά παιδιά από τη Νάουσα 
και τις γύρω περιοχές. Δίκαια 
ονομάστηκε Ορφανοτρόφος και 
αναγνωρίστηκε στη συνείδηση 
των τροφίμων του και όσων του 
γνώρισαν ως μεγάλη οσιακή 

μορφή για την Ορθοδοξία και τη Νάουσα που όλη 
του τη ζωή την πέρασε διακονώντας το συνάνθρω-
πό του και προστατεύοντας εκατοντάδες ορφανά.

Ο πατήρ Μελέτιος Αϊβαζίδης δεν ενδιαφέρθηκε 
μόνο για το φαγητό των τροφίμων του, αλλά περισ-
σότερο για την πνευματική καλλιέργειά τους.

Ο Απόστολος Ιωσηφίδης, με τις ευαισθησίες του 
σε θέματα κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής, μας 
παρουσιάζει στο «Συλλεκτικό Ημερολόγιο», κείμε-
να, προσευχές κ.ά., που τα διάλεξε από πλήθος 
τέτοιων κειμένων και τα αντιστοίχισε στις σελίδες 
του Ημερολογίου του με τη ζωή και τη δράση του 
πατρός Μελετίου.

Τα λίγα κείμενα που έστησε στο «Συλλεκτικό 
Ημερολόγιο» ο Απόστολος, αποπνέουν δυνατό ά-
ρωμα χριστιανικών αρετών και δείχνουν το ψυχικό 
μεγαλείο, το βάθος και το πλάτος των χριστιανικών 
αρετών του πατρός Μελετίου.

Παράλληλα, δείχνει δρόμους χριστιανικής ζωής, 
τονίζοντας σημεία της ζωής και δράσης του.

Απορεί και θαυμάζει κανείς διαβάζοντας τα κεί-
μενα αυτά. Αυτό οφείλεται στην απέραντη αγάπη 

του προς τον Θεό και τον 
άνθρωπο, την πίστη και 
τις αρετές που είχε. Ήταν 
έμπλεος έμπρακτης αγά-
πης, ταπεινοφροσύνης, ευ-
γνωμοσύνης προς τον Θεό 
και τον άνθρωπο, ελεημο-
σύνης, πίστεως, ελπίδας 
στο Θεό και της αρετής της 
συγχωρήσεως (μακάριζε το 
συμμαθητή του που με μια 
βελόνα αρμάθας καπνού 
τον τραυμάτισε κατά λάθος, 
με αποτέλεσμα να τυφλω-
θεί, γιατί έγινε αυτό να α-
νοίξουν τα μάτια της ψυχής 
του και να βρει την ευτυχία 
του κοντά στο Θεό).

Η όλη ζωή ήταν και είναι 
ένα απλό ημερολόγιο, αλλά 
μας πρόσφερες ένα βιβλίο 
γεμάτο έμπρακτες αρετές 
του πατρός Μελετίου, προς 
μίμηση και πνευματική καλ-
λιέργεια. Σε ευχαριστούμε.

Παύλος Δ. Πυρινός

Διδασκαλία της αγγλικής με 
χρήση ταινιών μικρού μήκους



Από το πολιτικό 
γραφείο της Φρόσω 
Καρασαρλίδου, βου-
λευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Η-
μαθίας, γνωστοποιεί-
ται ότι  ολοκληρώθη-
κε η διαδικασία της 
αξιολόγησης και της 
εξέτασης των ενστά-
σεων για την δράση  
«Αναβάθμιση δικτύ-
ων ύδρευσης και 
περιορισμός διαρρο-
ών». Επιλέχθηκαν 
οι 71 προτάσεις με 
την υψηλότερη βαθ-
μολογία και συνολικό 
προϋπολογισμό 88.6 
εκατ. ευρώ.

 Στρατηγικός στό-
χος του προγράμ-
ματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 

2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής 
διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας κα-
θώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρ-
κειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση 

των διαρροών. 
Πρόσφατα, ο  Αναπληρωτής 

Υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρι-
νε την αύξηση της χρηματοδότη-
σης του προγράμματος κατά 58 
εκατ. ευρώ.

 Με την αύξηση αυτή, η συ-
νολική χρηματοδότηση του προ-
γράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. 
ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο 
των ώριμων προτάσεων οι οποίες 
κατατέθηκαν από Δημοτικές Επι-
χειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης και  ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

 Στο πρόγραμμα εντάσσεται 
η ΔΕΥΑ Βέροιας για την αντικα-
τάσταση αμιαντοσωλήνων εσω-
τερικού δικτύου 
ύδρευσης της 
πόλης με χρη-
μ α τ ο δ ό τ η σ η 
790.400,00 ευ-
ρώ.

Ερώτηση στη Βουλή για τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν προ-
κειμένου να πάρουν τις αποζημιώσεις οι 
αγρότες που το φυτικό τους κεφάλαιο κα-
ταστράφηκε (ξεράθηκαν οι δενδροκαλλι-
έργειες τους),  κατέθεσε ο Βουλευτής Η-
μαθίας, της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος 
Βεσυρόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βεσυρόπουλος, 
στην ερώτηση του, επισημαίνει ότι, εξαι-
ρούνται από τους δικαιούχους, όσοι έχουν 
υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους, ενώ 
ήταν ασφαλισμένοι και πλήρωναν κανονι-
κά τις εισφορές τους, κάτι το οποίο δεν θα 
συνέβαινε αν δεν είχε καθυστερήσει τόσο 
η διαδικασία των αποζημιώσεων, με ευθύ-
νη της κυβέρνησης, καθώς πολλοί από αυ-
τούς δεν θα είχαν υπερβεί το όριο ηλικίας.

Επίσης, ο βουλευτής Ημαθίας, ανα-
φέρει ότι, υπάρχει κίνδυνος αγρότες να 
εξαιρεθούν από το μέτρο και να χάσουν τις 
αποζημιώσεις τους, καθώς, προϋπόθεση 
για να λάβει κάποιος την αποζημίωση είναι να 
έχει εξοφλήσει τις εισφορές του προς τον ΕΛΓΑ 
για το έτος 2015, έως την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής αιτήσεων, που είναι η 1.3.2018. 
Όμως ο ΕΛΓΑ έχει κλείσει τον σχετικό λογαρια-
σμό, έχοντας αποστείλει τις σχετικές οφειλές να 
βεβαιωθούν στις ΔΟΥ  και οι οφει-
λές αυτές δεν έχουν εμφανιστεί στο 
σύστημα της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να εξοφλήσουν τις 
οφειλές του ούτε στις εφορίες, ούτε 
στις τράπεζες.

Σε δήλωση του ο βουλευτής Ημα-
θίας ανέφερε:

«Οι αγρότες  εδώ και 3 χρόνια 
ταλαιπωρούνται από την αδικαιολό-
γητη καθυστέρηση που επέδειξε η 
κυβέρνηση στο θέμα των αποζημι-
ώσεων. Σήμερα όμως, βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία και 
παράλογες προϋποθέσεις, που ου-
σιαστικά αποκλείουν ορισμένες κατη-

γορίες αγροτών από τη δυνατότητα διεκδίκησης 
αποζημιώσεων. Δυστυχώς, με τους ρυθμούς 
που κινήθηκε και κινείται το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί 
για κάποιους η πολύτιμη αυτή αποζημίωση. Ο 
χρόνος λιγοστεύει και πρέπει άμεσα οι αρμόδιοι 
να δώσουν λύση στα προβλήματα που έχουν 
ανακύψει».
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Χάθηκαν κλειδιά
Χάθηκε μπρελόκ με κλειδί αυτοκινήτου στην περι-

οχή Σούπερ Μάρκετ «Γαλαξίας». Όποιος το βρει ας 
επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 6974 727449.

Συνελήφθη 41χρονος 
στην Ημαθία για απάτη 

και διενέργεια 
παράνομου εράνου

-Συγκέντρωνε χρηματικό ποσό με το πρόσχημα 
ότι προοριζόταν για τη συντήρηση εξοπλισμού 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Συνελήφθη τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου  το μεσημέρι σε περι-

οχή της Ημαθίας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νά-
ουσας, 41χρονος ημεδαπός για απάτη και διενέργεια παράνομου 
εράνου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, 
ο 41χρονος συγκέντρωνε χρηματικό ποσό, με το πρόσχημα ότι 
διενεργούσε έρανο για τη συντήρηση εξοπλισμού της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας.

Από την κατοχή του κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 110 
ευρώ, δύο έντυπα αποδείξεων και άλλο έντυπο υλικό.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος 
του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του 
Νικολάου και της Δέσποινας, το 
γένος Περτσιούνη, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Νάουσα 
Ημαθίας και η ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Στεργίου και 

της Όλγας, το γένος Μουρτζίλα, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Προφήτη Ηλία Βέροιας.

Το 
Επιμελητήριο 

κόβει την 
πίτα του
Την πίτα του 

νέου έτους 2018 
κόβει το Επιμε-
λητήριο Ημαθίας, 
την Παρασκευή 
16 Φεβρουαρίου 
στις 8.00 μ.μ., 
σε δεξίωση που 
θα παραθέσει ο 
πρόεδρος και το 
Δ.Σ. στο ξενοδο-
χείο «Αιγές Μέ-
λαθρον» της Βέ-
ροιας.

Απ. Βεσυρόπουλος:
«Τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις 

αγροτών που ξεράθηκαν 
οι δενδροκαλλιέργειες τους»

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Με 790.400 ευρώ 

χρηματοδοτείται ο Δήμος 
Βέροιας για έργα ύδρευσης
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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 οικο-

νομική 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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και 
θείου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΥΡ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Yπαπαντή του Κυρίου Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΠΟΥΤΣΕΛΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια

Ο αδερφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Κουλούρας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, πεθερού, παπ-
πού και θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Οι νύφες

Τα εγγόνια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου Μα-
κροχωρίου ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παπ-
πού

ΙΩΑΝΝΗ 

ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

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

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του 
ποσού των 200 Ε, εις μνήμη γονέων και 
πεθερικών της.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του 
ποσού των 150 Ε.για ένα πλήρες γεύ-
μα,εις μνήμη αγαπημένων προσώπων 
της.

-Την κ.Αναστασία Ζουμπόδη,για την 
δωρεά του ποσού των 100 Ε,εις μνήμη 
των γονέων της Κυριακής και Σωτηρίου 
Με`ι`μαρίδη.

-Την Οικογένεια Μαρίας Καραφυλ-
λίδου,για την ευγενική προσφορά ενός  
γεύματος στους Ηλικιωμένους του Ι-
δρύματος ,εις μνήμη Μαρίας Καραφυλ-
λίδου.

-Την κ.Τούλα Γκαγκούση,για την ευ-
γενική προσφορά ενός πρωινού με τυ-
ρόπιτες καθώς και 6 Kgr Κιμά για ένα 
γεύμα,εις μνήμη του αδελφού της Βασι-
λείου Γκαγκούση,με την συμπλήρωση 1 
έτους από τον θάνατό του.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική 
προσφορά 9 πακέτα πάνες προστασίας 
Ηλικιωμένων,εις μνήμη του συζύγου της 
Χριστόφορου.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική 
προσφορά 2 πακέτα πάνες προστασίας 

Ηλικιωμένων,εις μνήμη του συζύγου 
της.

-Το ΚΑΠΗ Προμηθέα Βεροίας,την 
υπεύθυνη κ.Ξανθή Κουβακά και Μέλη 
του ΚΑΠΗ Προμηθέα,για την επίσκεψή 
τους στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς 
επίσης και για την ευγενική προσφορά 
τροφίμων και ειδών προσωπικής υγι-
εινής ,για τους Ηλικιωμένους του Ιδρύ-
ματος.

-Την κ.Μπουτζουρίδου Αικατερίνη,για 
την ευγενική προσφορά ενός πλήρες 
πρω`ι`νού στους Ηλικιωμένους του Γη-
ροκομείου ,εις μνήμη προσφιλών προ-
σώπων. 

-Το ΕΠΑΣ Μαθητείας Ειδικότητα 
Κομμωτικής ,τις συνοδούς καθηγήτριες 
κ.Τσολαρίδου Χρυσούλα και κ.Ντελι-
οπούλου Ελένη και τους Σπουδαστές 
,για την επίσκεψή τους στο Γηροκομείο 
καθώς επίσης και για την προσφορά 
υπηρεσιών τους στους Ηλικιωμένους 
του Ιδρύματος.

-Την κ.Ρ.Τσιαμήτρου,για την δωρεά 
του ποσού των 100 Ε,εις μνήμη του 
συζύγου της Στεργίου και του αδελφού 
της Γεωργ’ιου.

-Την κ.Υγροπούλου Ευτυχία,για την 
δωρεά του ποσού των 50 Ε,εις μνήμη 
προσφιλών προσώπων.

Εκ της Δ/νσεως 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 13 

Φεβρουαρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελευ-
θερία Κεφτέ σε ηλικία 79 ε-
τών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

2018 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κου-
μαριάς Ημαθίας ο Δαμιανός 
(Διαμαντής) Χατζηθεοδώ-
ρου του Θεοδώρου σε ηλικία 
76 ετών.

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-

πικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 
Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά την 
επιχείρηση BISTRO 49 της Βέροιας 
για την προσφορά τους σε πίτσες την 
Παρασκευή 9-2-18 για τα παιδιά του 
Κέντρου

Καλές δουλείες.
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 
ΗΜΑΘΙΑΣ

Ευχαριστήριο
                                           Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 

πραγματοποιήθηκε η παράσταση Ε-
ΧΘΡΟΙ ΕΞ’ΑΙΜΑΤΟΣ από την θεα-
τρική ομάδα των εκπαιδευτών του 
ΕΠΑΛ στο Δημοτικό Θέατρο Νάου-
σας με την παρουσία του Δήμαρχου 
Νίκου Κουτσογιάννη και των Αντιδη-
μάρχων κ.κ. Βαλσαμίδη και Δάλλα, 
την τοπική πρόεδρο του τοπικού δια-
μερίσματος Νάουσας κα Καλπαξιδου.

Τα έσοδα της παράστασης τα έ-
δωσε ο σύλλογος μας στους φίλους 
του Νοσοκομείου.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί τον Δή-
μαρχο Νάουσας και το Δημοτικό συμ-
βούλιο  για την βοήθεια στην πραγ-
ματοποίηση της παράστασης και 
τους καθηγητές ΕΠΑΛ για το  όμορφο 
θεατρικό τους έργο.



  Η μεγάλης σημασίας πρωτοβουλία που ανέλαβε πριν δύο χρόνια ο Δήμος - Πύδνας Κολινδρού και αφορά την άρδευση των περιοχών της δε-
ξιάς όχθης του Αλιάκμονα , από την Βεργίνα της Ημαθίας μέχρι το Κίτρος της Πιερίας δικαιώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο. 

Προ ημερών  απεστάλη η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την 
οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και χρηματοδοτείται 
η επικαιροποίηση -σύνταξη της μελέτης των δικτύων άρδευσης Βεργίνας-Αιγινίου με το 
ποσό των 2.500.000€.

Η θετική έκβαση αυτής της πρωτοβουλίας οφείλεται στη κοινή προσπάθεια των Δήμαρ-
χων Πύδνας-Κολινδρού κ. Ευάγγελου Λαγδάρη, Βέροιας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη και 
Αλεξάνδρειας κ. Παναγιώτη Γκυρίνη, των Αντιπεριφερειαρχών Ημαθίας κ. Κωνσταντίνου 
Καλαιτζίδη και Πιερίας κα Σοφίας Μαυρίδου καθώς και της ΔΕΗ Α.Ε. 

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της ένταξης του έργου στο πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων διαδραμάτισε η κοινή επιστολή στήριξης της προσπάθειας από τους έξη βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Πιερίας και της Ημαθίας κ.κ. Μπέττυ Σκούφα, Στέργιος Καστόρης, 
Χάρης Τζαμακλής, Φρόσω Καρασαρλίδου, Γεώργιος Ουρσουζίδης και Χρήστος Αντωνίου. 

Στην κοινή επιστολή οι Βουλευτές των δύο Νομών τόνιζαν τη σημασία της υλοποίησης 
αυτού του παραγωγικού έργου το οποίο θα προσφέρει στην οικονομική και κοινωνική συ-
νοχή της υπαίθρου, στην αναβάθμιση των όρων ζωής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας των αγροτικών μας προϊόντων.

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ο άριστος συντονισμός που υπήρξε μέχρι σήμερα μεταξύ 
των προαναφερόμενων προσώπων και φορέων, ώστε να υποβοηθηθεί διοικητικά και 
πολιτικά  η προσπάθεια για να υλοποιηθεί το έργο της άρδευσης των περιοχών της δεξιάς 
-κατά τη ροή- όχθης του Αλιάκμονα με ωφελούμενες εκτάσεις εκείνες που ανήκουν στις Δη-
μοτικές Ενότητες Βεργίνας, Μελίκης, Αιγινίου, Κολινδρού, Μεθώνης και Κίτρους.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
4ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ KENTΡΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ  -  ΠΕΛΛΑ  - ΠΙΕΡΙΑ

Διοργάνωση 
επιμορφωτικού 

σεμιναρίου στη Βέροια
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Πε-

ριφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας  σε 
συνέχεια της διαρκούς ενημέρωσής σας, το 4ο 
Π.Τ. Κ-Δ Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας και το Επιμελητήριο Ημαθίας συν-
διοργανώνουν Δωρεάν σεμινάριο, με θέμα «Αλ-
λαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και 
Νομικών Προσώπων - Παραγραφή φορολογικών 
υποθέσεων - Ποινές διαδικαστικών παραβάσεων 
και κλείσιμο καταστημάτων - Ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές – Περιουσιολόγιο - Αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών - Εταιρίες εξωτερικού», την Τετάρτη 
14 Μαρτίου 2018 και ώρα 16.00΄μ.μ. έως 20.00΄ 
μ.μ., στο Ξενοδοχείο «ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» Νέα 
Περιφερειακή Οδός Βέροιας-Νάουσας, με ομιλητή 
τον κ. Αντώνιο Μουζάκη, Φοροτεχνικό.

Οι δηλώσεις συμμετοχής, θα γίνονται μόνο στο 
e-mail:oee4pt@oe-e.gr και θα  αναφέρονται  μόνο 
τα ονοματεπώνυμα των ενδιαφερομένων.

Ημερομηνία λήξης δηλώσεων συμμετοχής Δευ-
τέρα 12 Μαρτίου 2018. 

Ο Πρόεδρος 
του 4ου Περιφερειακού Τμήματος                                   

Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης         
Ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Ημαθίας
Γεώργιος Μπίκας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
 
Αρ. πρωτ. Φ.2.3.4/44/96/16677/12-02-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Ε-
πιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνι-
κών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «Τμηματική αποκατάσταση οδο-
στρώματος επί της Εθν.Ο. 4 από Μακροχώρι έως διασταύ-
ρωση Νέας Νικομήδειας» με προϋπολογισμό 205.000,00 
ΕΥΡΩ.- CPV: [45233141-9]- Εργασίες συντήρησης οδών.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασι-
ών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  προϋπολογισμό 165.322,58€  
ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλεπτα και ανα-
θεώρηση).

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 
είναι η  08/03/2018 και ώρα 10:00π.μ.

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομι-
κούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 
36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β’ – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικα-
σίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογη-
τικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 08/03/2018  και ώρα 
10:00π.μ.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://imathia.
pkm.gov.gr/ 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53640, FAX επικοινωνί-
ας 23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  Σεϊτανί-
δης Κωνσταντίνος. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην τάξη Α2 και 
άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμ-
φωνίας, καθώς και

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

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υ-
πό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 
1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 3.306,45 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχι-
στον έξι (6) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  08/10/2018, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι  (6) μήνες.

5.  Το έργο χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελής 
Πόρους (Κ.Α.Π.) με κωδικό 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ17, προϋ-
πολογισμού 205.000,00 € που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
59/10-04-2017(ΑΔΑ:ΩΟ9Ξ7ΛΛ-39Χ) απόφαση Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν και της υπ’ 
αριθ. Α/Α 1968 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης αρ. πρωτ. 
254880(2353)/23-06-17 (ΑΔΑ: ΨΟΚΒ7ΛΛ-ΙΘΒ) ύψους 
175.000€ για το οικονομικό έτος 2017 και 30.000€ για το οικο-
νομικό έτος 2018.

6.  Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16.  

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Διοίκηση της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ανακοινώνει τα ακόλουθα: Το Κέντρο Ημερήσιας 

Φροντίδας της Βέροιας μεταφέρθηκε από την οδό Β. Χατζίκου 10 και Κύπρου (3ος όροφος), 
στις νέες εγκαταστάσεις μας, επί της οδού Σωτ. Πέτρουλα 7 και Χρυσ. Σμύρνης, απέναντι από 

την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας. Το τηλέφωνο 2331072303 εξακολουθεί να ισχύει.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Βέροιας μεταφέρθηκε από την οδό Β. Χατζίκου 7, επί της πλατείας Κτηνιατρείου, στην 

οδό Βενιζέλου 46-4ος όροφος.
Για αναφορές περιστατικού κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, για κλείσιμο συνάντησης με τα μέλη της Επιστη-

μονικής Ομάδας του Συμβουλευτικού Κέντρου και για χορήγηση υλικής βοήθειας, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο 
τηλεφωνικό κέντρο  2331072303.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Δικαιώνεται η πρωτοβουλία του Δήμου 
Πύδνας-Κολινδρού για την άρδευση των 

περιοχών της δεξιάς όχθης του Αλιάκμονα
-Σε συνεργασία  με Δημάρχους Βέροιας, Αλεξάνδρειας , 

αντιπεριφερειάρχες και βουλευτές, Ημαθίας, Πέλλας και τη ΔΕΗ

Συνάντηση του Δημάρχου Πύδνας-Κολινδρού κ. Ευάγγε-
λου Λαγδάρη με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργιο 

Δέδε και με την Βουλευτή Ν. Πιερίας κ. Μπέττυ Σκούφα.

Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού, Ευάγγελος Λαγδάρης με τους Αντιπεριφε-
ρειάρχες ΠΕ Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου και ΠΕ Ημαθίας κ. Κωνσταντίνο Καλαϊ-

τζίδη απο την πρώτη σύσκεψη των φορέων.



Η Θρακική Εστία στην εκδήλωση 
«ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ»

Η Θρακική Εστία Βεροίας, για μία ακόμη φορά, ήταν καλεσμένη από την Ι Μεραρχία Πεζικού, στον φιλόξενο χώρο της Λέσχης Αξιωμα-
τικών Φρουράς Βεροίας, με σκοπό να παρουσιάσει χορούς της Θράκης , στην εκδήλωση :«ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ»

Με προϊόντα από πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα της Πατρίδας μας, που προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς από παραγωγούς και εμπο-
ροεπαγγελματίες των περιοχών Ημαθίας, Ηπείρου, Θράκης, 
Θεσσαλίας, Κρήτης, Πιερίας, Σερρών, Καβάλας, Πελοποννή-
σου,  Σαλαμίνας κλπ, παρουσιάσθηκαν από τον Διοικητή της 
Ι Μ.Π. υποστράτηγο Γεώργιο  Βύνιο. 

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με χορούς του Πόντου από την 
Ευξεινο Λέσχη Βεροίας, το τμήμα Λαογραφίας της ΚΕΠΑ, ο 
Σύλλογος Βλάχων Βεροίας και η Θρακική Εστία Βεροίας.

Η παρουσίαση των χορών της Θράκης από τους χορευτές 
μας που με την εύθυμη διάθεση τους, την αδιάλειπτη κινητι-
κότητα τους, στους χορούς της Θράκης, δικαίως απέσπασαν 
τα εύσημα και τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των παρευ-
ρισκομένων.

Μία βραδιά (των Ενόπλων Δυνάμεων μας) που δεν συ-
νέδεσε μόνο τα τοπικά προϊόντα, την μουσική και τον χορό, 
αλλά την αρμονία και την αλληλεγγύη  του Στρατού με τους 
πολίτες.

Ευστάθιος Βακάλης 
Πρόεδρος Θρακικής Εστίας
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά
Η Λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας δι-

οργανώνει ημερήσια εκδρομή την Καθαρά Δευτέρα 19-2-
2018 στην Καστοριά και καλούμε τα μέλη και τους φίλους 
της Λέσχης. Θα επισκεφθούμε το μουσείο κέρινων ομοι-
ωμάτων, καφέ παραλία, φαγητό Καστοριά, απόγευμα 
καφέ στην Κοζάνη.

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

Η Λέσχη μας είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-
σκευή ώρες 10.30-12.30. Ώρα αναχώρησης 8 π.μ. και 
τιμή εισιτηρίου 15,00 ευρώ.

Το Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ

Εκλογές για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9/25-1-2018 έγγραφο της Α.Π.Ο.Ε.Α., 
το άρθρο 5 του Ν. 1301/82 και της υπ’ αριθμ. 1 πράξη το ΔΣ. Του 
Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας, προκηρύσσονται δια του Προέδρου εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας στις 4-3-
2018 και για την ανάδειξη εκπροσώπου στην Α.Π.Ο.Ε.Α. στα Γραφεία 
του Συνδέσμου από 9η πρωινή μέχρι 14η μεσημβρινή της Κυριακής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την 
επόμενη Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.

Οι υποψηφιότητες για τη συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. θα υποβάλλονται 
μέχρι τις 2-3-2018 ημέρα Παρασκευή.

Παρακαλούνται τα μέλη, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρο-
μές να προσέλθουν στα Γραφεία για την εξόφλησή των, ώστε να 
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Φράγκος

“Ελάτε απόψ’ εφτάµε παρακάθ...”
Με αυτό το πατροπαράδοτο κάλεσμα, 

το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εύξεινου Λέσχης Ειρηνούπολης (Ημαθί-
ας), προσκάλεσε μικρούς και μεγάλους, 
παλιούς και νέους, σε μια πρώτη συ-
γκέντρωση επανένωσης και ανάκαμψης 
της Λέσχης , το περασμένο Σάββατο 3 
Φεβρουαρίου. Η ανταπόκριση όλων ξε-
πέρασε κάθε προσδοκία. 

Το νέο Δ.Σ. γνωστοποιεί τα εξής, για 
την εκδήλωση:

«Παρέες από συγχωριανές και συγ-
χωριανούς από το Αγγελοχώρι, από όλη 
την Ειρηνούπολη και τις γύρω περιοχές, 
γέμισαν και ξαναγέμισαν τον χώρο που 
μας φιλοξένησε, μιλήσαμε και ήρθαμε 
πιο κοντά μεταξύ μας, συνδέσαμε γενιές 
τραγουδώντας και χορεύοντας, νιώσαμε 
ποντιακή παράδοση κι επικοινωνήσαμε 
με συναίσθημα τις ψυχές μας. 

Οι παλιοί όταν έφτιαχναν παρακάθ και 
μουχαπέτ, ήξεραν τι έκαναν και κυρίως 
ήξεραν γιατί το έκαναν.  Το ίδιο προσπα-
θήσαμε κι εμείς. Θελήσαμε να ξεκινήσου-
με τη νέα εποχή της Εύξεινου Λέσχης 
Ειρηνούπολης, κάνοντας πρώτα ένα “πα-
ρακάθ”, διότι πιστέψαμε ότι έτσι θα ζυμώ-
σουμε και θα δέσουμε τη Λέσχη με τον 
κόσμο του χωριού μας, των χωριών των 
γειτόνων μας. 

Το “παρακάθ” παραμερίζει την προ-
σωπική προβολή διότι είναι η παρέα, 
είναι η συλλογική έκφραση, είναι μερά-

κι και γνήσιος αυθορμητισμός, είναι μια 
μετουσίωση της παράδοσης μέσω της 
παλιάς γενιάς, είναι μια μεταλαμπάδευση 
στους νεώτερους. Αυτό σκοπεύουμε να 
κάνουμε κι εμείς, ως Εύξεινος Λέσχη. Να 
εργαστούμε συλλογικά, να εκφράσουμε 
την ποντιακή παράδοση, να τιμήσουμε 
την ιστορία του Πόντου, να πάμε κόντρα 
στη λήθη για όσα υπέφεραν οι πρόγονοι 
στις χαμένες πατρίδες μας, να δείξουμε 
συνέπεια, να επικεντρώσουμε και να πα-
ραμείνουμε αναπόσπαστοι στον σκοπό 
μας, να φανούμε αντάξιοι.

Με αυτό το όραμα ξεκινήσαμε, με τέ-
τοιο σχεδιασμό θα προχωρήσουμε και 
σύντομα θα τον ανακοινώσουμε. Ευχαρι-
στούμε όλες και όλους που ήδη δήλωσαν 
δίπλα μας, ευχαριστούμε τους τοπικούς 
φορείς που μας ακούνε και μας δίνουν 
δύναμη, ευχαριστούμε όλους όσους στή-
ριξαν και σκοπεύουν να στηρίξουν την 
προσπάθειά μας».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξεί-
νου Λέσχης Ειρηνούπολης, αποτελείται 
από τους: 

Πρόεδρος: Ορφανίδου- Σιμήνου Μα-
ρία,

Αντιπρόεδρος: Ιωακειμίδης Παναγιώ-
της, 

Γεν. Γραμματέας: Καραμανλή Δέσποι-
να,

Ταμίας : Μανουσάκη Μαρία,
Μέλος: Σπυρίδης Ανέστης.

Κοσμοσυρροή 
στην αποκριάτικη

 εκδήλωση των Κ.Ξ.Γ. «Λέξις» 
στον πολυχώρο Sala-(Εληά)

Μεγάλη επιτυχία και πολύ κέφι, χορό και 
δρώμενα είχε το «Αποκριάτικο Πάρτι του ΛΕΞΙΣ»

Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου πλήθος κόσμου κατέκλυσε τη αίθουσα 
εκδηλώσεων Sala Εληά για να συμμετέχει στο αποκριάτικο ξεφάντωμα 
που οργάνωσε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξις. Οι μικροί μαθητές μας 
ντυμένοι με Καρναβαλίστικες στολές είχαν την ευκαιρία να χορέψουν, να 
συμμετέχουν σε παιχνίδια, και να παρακολουθήσουν ταχυδακτυλουργι-
κά, μαζί με τους γονείς τους και τις καθηγήτριές τους, διασκεδάζοντας για 
2 ώρες σε μια πολύχρωμη  και όμορφη εκδήλωση.

Τους μικρούς μαθητές ψυχαγώγησαν οι κλόουν και τους κατέπληξε με 
τα “μαγικά” του ο ταχυδακτυλουργός «Αλεξάντερ»από την Θεσσαλονίκη. 

Τις εντυπώσεις έκλεψε ο Super Junior (ήρωας των βιβλίων Super 
Course - Λέξις) που διασκέδασε όλους τους παρευρισκομένους.

Γονείς, μαθητές και καθηγητές ανανέωσαν το αποκριάτικο ραντεβού 
τους για τον επόμενο χρόνο, απόλυτα ευχαριστημένοι και ενθουσιασμέ-
νοι για ακόμη μια φορά με την συμμετοχή τους στις ποιοτικές και ξεχωρι-
στές  εκδηλώσεις των Κ.Ξ.Γ. ΛΕΞΙΣ.

Με παραδοσιακό “παρακάθ” 
ξεκίνησε συμβολικά, η νέα διοίκηση 
της Ευξείνου Λέσχης Ειρηνούπολης



Ένα γεμάτο τετραήμερο περιμένει η  Βέροια από τις 15 έως τις 
18 Φεβρουαρίου, στο αποκορύφωμα της καρναβαλικής περιόδου. 
Παραδοσιακά, χάλκινα, Βραζιλιάνικα, λάτιν, τζαζ και τσιγγάνικες 
μουσικές θα ξεσηκώσουν την πόλη, στο εμοπικό κέντρο και τους 
πεζόδρομους.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει: 

• Πέμπτη 15/2 , ώρα 09.00μ.μ, 
οδός ΕΛΛΗΣ είσοδος ελεύθερη
JAZZ TROPICAL QUINTET 
JAZZ TROPICAL Quintet
Κλασσικές και μοντέρνες Latin συνθέσεις, Cuban και Brazilian 

ήχοι!
Τρομπέτα, κρουστά, μπάσο και πιάνο  συνθέτουν τον εξωτικό 

ήχο του κουϊντέτου που δίνει μια νέα φρέσκια αίσθηση τόσο σε 
κλασικές τζαζ συνθέσεις όσο και σε αυθεντικές λάτιν, λάτιν τζαζ και 
Brazilian.

Χαρακτηριστικό τους οι δυνατές ζωντανές εμφανίσεις με σούπερ 
ερμηνείες από τα μέλη  του σχήματος- όλοι μουσικοί  από την α-
φρόκρεμα της τζαζ σκηνής της Θεσσαλονίκης- και οι προσεγμένες 
ενορχηστρώσεις  που προσδίδουν στον ήχο τους όγκο ,ζωντάνια 
και την πινελιά αυθεντικότητας που χρειάζεται η μουσική που υπη-
ρετούν. 

Κοινό τους όχι μόνο οι φίλοι της λάτιν αλλά  και γενικότερα οι 
λάτρεις της τζαζ και γενικότερα της μαύρης μουσικής αλλά και όλοι 
όσοι είναι ανοιχτοί στα καλά ακούσματα.

Ενέργεια, κέφι βιρτουόζικες ερμηνείες αλλά και η ζωντάνια του 
λάτιν, δυναμικός και γεμάτος ήχος και πολύ πάθος από ένα All Star 
σχήμα, ταξιδεύουν τον ακροατή στην τροπική πλευρά της τζαζ!

Καλή μουσική, κέφι και ρυθμός στην τροπική πλευρά της τζαζ!!!
Γιάννης Οικονομίδης:   τρομπέτα, φλικόρνο, φωνή
Φίλιππος Κωσταβέλης: πιάνο
Δημήτρης Γιαλαμάς:     ηλεκτρικό μπάσο
Αλέκος Σπανίδης:          τύμπανα
Ιάσων Γερεμτζες:      congas       

• Παρασκευή 16/2 , ώρα 9.00μ.μ , πεζόδρομος Ιπποκράτους & 
Προφ.Ηλία (Αγορά),είσοδος ελεύθερη

Mπάντα χάλκινων της Φλώρινας, των αδελφών Βαλκάνη.
ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα χάλκινα πνευστά έφτασαν στις Βαλκανικές χώρες τον πε-

ρασμένο αιώνα από τις στρατιωτικές μπάντες της εποχής. Δεν 
άργησαν να περάσουν από τα στρατόπεδα στα αστικά κέντρα και 
αργότερα στην ύπαιθρο, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδια-
φέροντα φαινόμενα στην παραδοσιακή μουσική των Βαλκανίων. 
Στην Ελλάδα τα σχήματα χάλκινων πνευστών είναι ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της Μουσικής παράδοσης της Δυτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η μπάντα της Φλώρινας των Αδερφών Βαλκάνη είναι 

εδώ και πάνω από 30 χρόνια ένας από 
τους κυριότερους εκπροσώπους αυτού του 
σημαντικού τμήματος της Ελληνικής μου-
σικής παράδοσης. 

Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1960 από 
τον Τάσο Βαλκάνη,ο οποίος καταγόταν 
από το Εμπόριο Πτολεμαίδας του Ν.Κοζά-
νης, διευθυντή τότε της Φιλαρμονικής του 
Δήμου Φλώρινας και μουσικό της λαϊκής 
παράδοσης. Έχουν συνεργαστεί κατά και-
ρούς με τους Χειμερινούς Κολυμβητές, τον 
Φλώρο Φλωρίδη, τον Χρήστο Νικολόπου-
λο με τους οποίους έχουν κυκλοφορήσει 
CD.Πάνω απ’ όλα έχουν πραγματοποιήσει 
χιλιάδες εμφανίσεις πάντα με ορμητήριο 
την Φλώρινα, από τις πόλεις και τα χωριά 
της Μακεδονίας μέχρι την Διαβαλκανική 
Συνάντηση της Θεσσαλονίκης και Φεστι-
βάλ στη Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Πορτο-
γαλία και Αυστραλία. Ο ήχος του συγκρο-
τήματος και οι χοροί που παίζονται είναι 
μοναδικοί στην Ελληνική παραδοσιακή 
μουσική και υπάρχουν κυρίως στη Δυτική 
πλευρά της Μακεδονίας. Η Μπάντα των α-
δερφών Βαλκάνη έχει κυκλοφορήσει 2CD.

Η Μπάντα της Φλώρινας αποτελείται 
από τους:

Βαλκάνης Λάζαρος:Κλαρίνο-Σαξόφωνο
Βαλκάνης Λ. Αναστάσιος: Τρομπέτα
Βαλκάνης Γ. Αναστάσιος:Τρομπέτα
Σαμαράς Αθανάσιος:Τύμπανα-Κρουστά
Κόντης Βαγγέλης:Ακκορντεόν-Αρμόνιο

• Σάββατο  17/2 , ώρα 9.00μ.μ , 
οδός ΕΛΗΑΣ είσοδος ελεύθερη
MARKAB* TRIO
Ένα μουσικό ταξίδι με ελληνικά, Βalkan, τσιγγάνικα, τούρκικα, 

σεφαραδίτικα, κέλτικα, αρμένικα, ισπανικά τραγούδια και δικές μας 
συνθέσεις…

Ρούλα Τσέρνου: τραγούδι
Στέφανος Σεκέρογλου: βιολι - φωνητικά
Γιάννης Καρακαλπακίδης: κιθάρα - φωνητικά
 *Markab είναι το φωτεινότερο αστέρι του αστερισμού ‘’Πήγασος’’ 

και προέρχεται από την αραβική φράση سرفلا بكرملا Al Markab al 
Faras, δηλαδή «το Σαμάρι του Αλόγου», που αναφέρεται στο φτε-
ρωτό άλογο της μυθολογίας.

• Κυριακή 18/2 , ώρα 12.00μ. ,
 οδός ΕΛΗΑΣ είσοδος ελεύθερη
Ώρα 12.00μ.
Φιλαρμονική Ορχήστρα της ΚΕΠΑ Δήμου 

Βέροιας , σε ρυθμούς Latin!

Δ/νει : Βαλάντης Κυριακίδης
Ώρα 13.00
BALKAN TRAFFIC
Ήχοι των Βαλκανίων …ένα 

ταξίδι του μέλιτος στη χώρα του 
γλεντιού!!

Η μουσική παρέα με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη ,  θα παρουσιάσει 
στη Βέροια ένα πάντρεμα αγα-
πημένων σκοπών της περιοχής 
των Βαλκανίων. Εφοδιαστείτε 
με μπόλικο κέφι, θετική ενέρ-
γεια και διάθεση για χορό και 
γλέντι  !

Μάκης Μπακλατζής : βιολί, 
φωνή

Γιάννης  Παλλιάκας : κλαρίνο
Γιάννης Καρακαλπακίδης : 

κιθάρα
Χρήστος Τάσιος : Νταούλι

Παράλληλα , όλη τη μέ-
ρα (Κυριακή ) ,η ορχήστρα 
BALKAN MELODY θα περιφέ-
ρεται στο κέντρο της πόλης!

Balkan Melody 
Μια παρέα   από ταλαντού-

χους μουσικούς της Βέροιας 
δημιούργησε πριν από αρκετά 
χρόνια το συγκρότημά BALKAN 

MELODY.  Οι ήχοι  των χάλκινων οργάνων  τους είναι βγαλμένοι 
μέσα από τους παραδοσιακούς ρυθμούς και μελωδίες της Μακεδο-
νίας και αποτυπώνουν τη διάθεση  για τη συνέχιση  της μουσικής 
παράδοσης της πατρίδας μας. 

Έχουν πάρει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και φεστιβάλ στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Τα ονόματα των μουσικών είναι:
Γιώργος Σαλαπασίδης : κλαρίνο
Κώστας Μπατσίλας : Τρομπέτα
Ηλίας Δέλλιος : Τρομπόνι
Στέφανος Χαμαλίδης : Τρομπέτα
Αλέξανδρος Σακαλής : Τρομπέτα 
Kώστας Κοντακοτσάκος : Κρουστά 
Βαγγέλης Τολίκας : Κρουστά
H EIΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : 
• ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
•  Σ.Ι.ΚΕ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σωματείο Ιδιοκτητών Κέντρων Διασκέδα-

σης Bέροιας)
• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ • ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Stand up Comedy  
«Best Of» με τον 
Λάμπρο Φισφή 

 
Μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο 

Stand up Comedy και έχοντας στο ενεργητικό του 
δύο one man show, εκατοντάδες παραστάσεις και 
συνολικά πάνω από 6 ώρες υλικού ο Λάμπρος 
Φισφής μαζεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τον 
χρυσό του δίσκο, τα μεγάλα σουξέ και τα ενώνει σε 
μια παράσταση «Best Of» που υπόσχετε να σας 
κάνει να πονάτε από τα γέλια. 

Μια παράσταση που εναλλακτικά θα μπορούσε 
να έχει τίτλο «Ένας πιλότος που κανείς δεν μπορεί 
να καταλάβει τι λέει, 

τρώει φέτα ενώ του επιτίθονται περιστέρια που 
πίνουν φραπέ μέσα σε ένα σπίτι φτιαγμένο από το 
IKEA , γεμάτο με νιόπαντρα ζευγάρια που κυνηγά-
νε κατσαρίδες, γιατί μια Ελληνίδα μάνα τους είπε 
να προσέχουν το μωρό,  που δεν τους αφήνει να 
κοιμηθούν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά
Ώρα έναρξης  :  9.15 ΜΜ
 Γενική είσοδος : 12 € – Προπώληση : 10 €
Πληροφορίες-κρατήσεις:  www.viva.gr  & ΣΙΝΕ STAR  ( τηλ. 23310 22 373)        

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2018 από Δήμο Βέροιας- ΚΕΠΑ-Επιμελητήριο 
και ιδιοκτήτες καφέ-μπαρ και κέντρων διασκέδασης

4ήμερο εκδηλώσεων με Βαλκανικούς ήχους Brazilian, Cuban , Latin και τσιγγάνικους ρυθμούς 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
(16-21/2/2018)

HandballPremier(16ηαγωνιστική),Α1Γυναικών(12ηαγωνιστική)
Παρασκευή16Φεβρουαρίου2018
HandballPremier(16ηαγωνιστική)
Συκεών 16:00 (ΕΡΤ3), Φοίβος Συκε-

ών-ΑΣΕΔούκα (Κατσίκης-Μιχαηλίδης,
Μεϊμαρίδης)

Σάββατο17Φεβρουαρίου2018
HandballPremier(16ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΠΑΟΚΒΕΡ-

ΓΙΝΑTV-Πανελλήνιος(Λινάρδος-Αναστα-
σίου,Παρτεμιάν)

ΝέαΚίος 18:00,ΔιομήδηςΆργους-Α-
ερωπόςΈδεσσας (Βήτας- Σκλαβενίτης,
Αντωνόπουλος)

Καματερού 20:00, ΓΑΣΚαματερού-Ο-
λυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή(Καραπάνος-
Αβράμης,Κορρές)

Α1Γυναικών(12ηαγωνιστική)
Φιλίππειο 16:00, Φίλιππος Βέροιας-

HONDAΠανόραμα (Στεφανίδης-Μαυρί-
δης,Σίσκου)

Γιαννιτσών 18:00,ΜέγαςΑλέξανδρος
Γιαννιτσών- ΦέταΉπειροςΑναγέννηση
Άρτας (Θεοδοσίου-Μπουγιάκας,Λιακό-
πουλος)

ΝέαςΙωνίας18:00,ΟΦΝΙωνίας-ΠΑΟΚ
RED-LED (Τζαφερόπουλος- Τσάκωνας,
Νικολίτσας-Κυριακούλιας)

Τετάρτη21Φεβρουαρίου2018
HandballPremier(16ηαγωνιστική)
ΟΑΚΑ18:00,ΑΕΚ-ΧΑΝΘ(Συρεπίσιος-

Φωκίτης,Μίγκας)
Φιλίππειο (εκκρεμεί ηώρα)Φίλιππος

Βέροιας- ΧιλιώτηςΔράμα 1986 (Νάσκος-
Χαρίτσος,Αγγελίδης)

CMYKCMYK
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Οι παίκτες της Βέροιας ενημερώ-
θηκαν χθες την Τρίτη 13/2 ότι 
είναι θέμα ωρών να αναλάβουν 

την ομάδα επιχειρηματίες της πόλης - 
προπονήθηκαν μόνοι τους κρατώντας 
μικρό καλάθιΤο δεδομένα είναι απλά: 
είτε αναλαμβάνουν άμεσα την ΠΑΕ 
Βέροια επιχειρηματίες της πόλης, είτε 
γράφεται ο επίλογος νια τη φετινή 
σεζόν με την ομάδα να κατηφορίζει σε 
ερασιτεχνικές κατηγορίες. Όπως ανα-
φέρουν οι πληροφορίες οι ποδοσφαι-
ριστές -πριν από την πρωινή προπό-
νηση- βρέθηκαν στα γραφεία της ΠΑΕ 
και έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι το deal 
είναι θέμα ωρών.

Πληροφορήθηκανότιέναγκρουπμευγιείςεπιχει-
ρηματίεςτηςπόληςαποφάσισανναβοηθήσουντην
ομάδακαιείναιπροτωνπυλώνηπαραχώρησητων
μετοχώνγιατοσκοπόαυτό.

Σύμφωναπάνταμετηνενημέρωσηπουείχανοι
παίκτεςαπότηνΠΑΕ,οιεξελίξειςθαέχουν«τρέξει»
μέχρι σήμεραΤετάρτη το πρωί με σοβαρές πιθα-
νότητες να έχει κλείσει το θέμα ακόμη και χθες το
βράδυ όπου υπήρχε σύσκεψη-συγκέντρωση στη
SalaτηςΕλιάς.

Έτσι άρχισαν οιπαίκτες ναβλέπουνμία αχτίδα

φωτός,ωστόσοκρατούνακόμημικρόκαλάθι,όπως
φάνηκεαπότηνεπιλογήτουςναπροπονηθούνμό-
νοι τους χθεςΤρίτηπρωί-απόγευμα.Μίααπόφαση
για την οποία δεν είχε αντίρρηση ο προπονητής
ΤόληςΤερζής.

Η νέα προπόνηση στοΤαγαροχώρι είναι προ-
γραμματισμένηγιασήμεραΤετάρτη,αλλάπροφανέ-
σταταθαεξαρτηθείηδιεξαγωγήτηςαπότοανέχει
οριστικοποιηθείηαλλαγήστηνομάδα.

Θυμίζουμε ότι η ΠΑΕ καλείται να εξοφλήσει ή
έστω ναδιακανονίσει τις οφειλέςσεΑντόνιοΤομάς
καιΡομπέρτοΜπατιόνμέχρι τις15και16Φεβρου-
αρίουαντίστοιχαγιαναμην τιμωρηθείμεαφαίρεση
ΒαθμώνΚαιπροφανώςαυτέςδενείναιομοναδικές
υποχρεώσειςπουθαπρέπεινατακτοποιηθούν..

Σύμφωναμεπληροφορίες τοποσόπουσυγκε-
ντρώθηκε ή αναμένεται να συγκεντρωθεί καλύπτει
τιςτρέχουσεςανάγκεςτηςομάδαςκαιόχιμόνο.

ΠροςδιάλυσηηΒέροια;
ΣτηχθεσινοβραδινήσύσκεψηπουέγινεστηSala

τηςΕλιάς οιπερισσότερεςπροτάσειςπου τέθηκαν
ήταν υπέρ τηςπτώσης της ομάδας στη Γ΄ Εθνική
κατηγορίακαιτηδημιουργίανέαςομάδαςαπαλλαγ-
μένηςαπόταοικονομικάβάρηπουέχουνδημιουρ-
γήσειοισημερινοίμέτοχοι.Δύσκολαθαβρεθείλύση
που θα οδηγήσει τη Βέροια στηνπαραμονή στην
κατηγορία, αφού τα χρήματαπου χρειάζονται είναι
αρκετάκαιδενυπάρχουν.Περισσότεραστοαυριανό
φύλλο.

Το πρό-
γραμμα 
της 17ης 

αγωνιστικής 
της Football 
League ανακοί-
νωσε η διοργα-
νώτρια αρχή. 
Όπως ανα-
μενόταν, και 
επιβεβαιώθηκε 
και επίσημα, ο 
αγώνας ΑΟΧ 
Κισσαμικού 
– Καλλιθέας 
μετατέθηκε για την Τρίτη (20/02), 
ενώ ο πρωτοπόρος Αρης αγωνίζεται 
την Κυριακή (18/02).

Τηλεοπτικά θα μεταδοθούν οι αγώνεςΣπάρτη
–ΟΦΗ(17/02,15:00)καιΔόξαΔράμας–Πανσερ-
ραϊκός (18/02,15:00),ενώτοπαιχνίδι τουΆρημε
τηνΑναγέννηση Καρδίτσας θα μεταδοθεί μέσω
WebTV.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα:
Σπάρτη-ΟΦΗ(17/02,15:00ΕΡΤ3,Δημ.Στάδιο

Σπάρτης)

Παναχαϊκή -Αιγινιακός (17/02, 15:00, Γήπεδο
Αγυιάς)

Καραϊσκάκης-ΑπόλλωνΛάρισας(18/02,15:00,
Δημ.ΣτάδιοΑγίωνΑναργύρων)

Εργοτέλης-Τρίκαλα(18/02,15:00,Παγκρήτιο)
Βέροια-Παναιγιάλειος(18/02,15:00,Δημ.Στά-

διοΒέροιας)
Άρης -ΑναγέννησηΚαρδίτσας (18/02, 15:00

WEBΕΡΤ,«Κλ.Βικελίδης»)
ΔόξαΔράμας - Πανσερραϊκός (18/02, 15:00

ΕΡΤ3,ΓήπεδοΔόξας)
Αχαρναϊκός-ΑπόλλωνΠόντουΜΑΤΑΙΩΣΗ
ΑΟΧΚισσαμικός -Καλλιθέα (20/02,15:30,Γή-

πεδοΠεριβολίων)

ΥποσχέσειςστουςπαίκτεςτηςΒέροιας
γιαάμεσηλύσητωνπροβλημάτων

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής 
στην Β’ Εθνική

Η Βέροια είναι ο επόμενος 
σταθμός των «Ειδήσεων των 

19:00» και του «Κόσμου 
των Σπορ» της ΕΡΤ3 στο 
πλαίσιο των απευθείας 
μεταδόσεων από την 
ελληνική περιφέρεια. 
Την Παρασκευή, 16 

Φεβρουαρίου 2018, οι 
«Ειδήσεις των 19:00» με 
τον Παναγιώτη Κώστα 
και με ένα δυναμικό 
δημοσιογραφικό και 

τεχνικό επιτελείο, 
μεταδίδονται από την 

πρωτεύουσα του νομού 
Ημαθίας, συνδυάζοντας 

ειδήσεις από την 
επικαιρότητα με έρευνες, 
ρεπορτάζ και συνεντεύξεις 

για την ειδησεογραφία
του τόπου.  

Νωρίτερα, στις 18:00, ο 
«Κόσμος των Σπορ» με 

τον Δημήτρη Δραγώγια, 
παρουσιάζει την αθλητική 
επικαιρότητα με τοπικά 
θέματα του αθλητισμού 

που αφορούν συνεντεύξεις 
από προπονητή και 

παίκτς της ΠΑΕ Βέροια, 
προπονητή και παίκτη 

της ομάδας μπάσκετ του 
Φιλίππου, τον προπονητή 

Κυριάκο Μηνά και τη 
Σοφία Υφαντίδου, καθώς 
επίσηε ρεπορτάζ από την 
ανδρική και γυναικεία 

ομάδα χάντμπολ 
του Φιλίππου.

Η ΕΡΤ3 στην περιφέρεια
Οι«Ειδήσειςτων19:00»καιο«Κόσμος
τωνΣπορ»στηΒέροιαΠαρασκευή,16/2
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Δυσκολεύτηκαν οι πρωτοπόροι 
της Β ΕΚΑΣΚΕΜ στην Αλεξάν-
δρεια, στα πλαίσια της 15ης 

αγωνιστικής με αντίπαλο τον τοπικό 
Άθλο. Η ομάδα του Ντάνη Τυριακί-
δη μπήκε νωχελικά στο παιχνίδι, με 
αποτέλεσμα η νεανική ομάδα της 
Αλεξάνδρειας να βρίσκεται κοντά στο 
σκορ για ένα ημίχρονο. Στη συνέχεια 
όμως οι «ασπρόμαυροι», βελτίωσαν 
σε μεγάλο βαθμό την αμυντική τους 
λειτουργία και δεχόμενοι μόλις 7 
πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και 9 
στο τελευταίο, αύξησαν σταδιακά τη 

διαφορά και επικράτησαν στο τέλος 
με σκορ 63-46.

Πρώτοςσκόρερ για τουςΑετούςήτανοΚωστής
Γκεγκόπουλος,πουέφτασετους25καιτονακολού-
θησανοιΜάκηςΙωσηφίδηςμε15καιΧάρηςΧρυσά-
φηςμε14.

Επόμενοπαιχνίδι για τηναήττητηομάδα τηςΗ-
μαθίαςσεδύοεβδομάδας(24/2)στοΔΑΚ«Βικέλας»
με αντίπαλο τον δεύτερο της βαθμολογίας ΓΑΣΠ
Πάνθηρες.

Ταδεκάλεπτα:11-13,30-35,37-48,46-63
ΆθλοςΑλεξάνδρειας :Τζαφέρης 4,Ντάμτσης 2,

Παύλου 6, Χαριτόπουλος,Ψυχογιός 5,Τσαρούχας
18(4),Πεχλιβάνος8

ΑετοίΒέροιας:Τσιμτσιρίδης4,Ιωσηφίδης15(1),
Παπαδόπουλος4,Γκεκόπουλος25,Πάππου1,Χρυ-
σάφης14(1),Ιατρού,Βλαχάκης,Κασάπης

Πριν από τον αγώνα μπάσκετ 
μεταξύ του ΑΟΚ Βέροιας και 
του Φιλίππου η Διοίκηση του 

ΑΟΚ τίμησε τον Γιάννη Τούσα για 
την προσφορά του στο μπάσκετ επί 
πολλά χρόνια . Να θυμίσουμε στους 
νέους οτι ο κ. Τούσας είχε στην 
ομάδα Μπάσκετ του Φιλίππου τους 
Χρήστο  Μπλατσιώτη , Νίκο Κελε-
πούρη, Δημήτρη Γκίμα τον Πέτρο 
Χριστοφορίδη και Ταγγιδη, με προ-

πονητή τότε τον Μιχάλη Γιαννουζάκο 
πατέρα του σημερινού παίκτη του 
ΑΟΚ.

ΣτηνφωτόδιακρίνονταιεπίσηςοΜάκηςΤούσας
προπονητήςμπάσκετκαιοάνθρωποςπουοδήγη-
σετονΑΟΚγιαπρώτηφοράσεεθνικήκατηγορία,
οΚωστήςΤούσαςκαιουπεύθυνοςτωντμημάτων
υποδομήςμπάσκεττουΦιλίππουΑντώνηςΚόζας.

Μπράβο στονΑΟΚ και για την απόφαση να
κρατηθείενόςλεπτούσιγήστηνμνήμητωναδικο-
χαμένωνΣτράτουΚαραθανάση καιΆκηΨωμιάδη
πουέφυγανπρόσφατα.

ΕΚΑΣΚΕΜ Β’

ΔύσκολαοιΑετοί46-63τονΆθλο
στηνΑλεξάνδρεια

Τιμήθηκε ο Γιάννης (Νάκης) Τούσας 
από τον ΑΟΚ Βέροιας

Θριάμβευσαν τα κορίτσια του 
Ποσειδώνα Βέροιας στο ντέρ-
μπι των  πρωτοπόρων. Νίκη-

σαν με 3-1 σετ την περίπου ισάξια 
ομάδα του Αίαντα Κιλκίς μπροστά σε 
ένα κατάμεστο ΔΑΚ Μακροχωρίου. 
Σοβαρά και απόλυτα προσηλωμένα 
στο στόχο τα κορίτσια της Βέροιας, 
με αυτή τη νίκη, κατάφεραν να βρε-
θούν μόνα πρώτα στη βαθμολογία 
στο τέλος του πρώτου γύρου και να 
θέσουν σοβαρή υποψηφιότητα για την 
άνοδο στην ανώτερη κατηγορία.

ΤοαξιοσημείωτοτηςημέραςτογεμάτοΔΑΚπου
οι φίλαθλοι απόλαυσαν έναπανέμορφοπαιχνίδι α-
ντάξιο επαγγελματικών κατηγοριών και ενθάρρυναν
τηντοπικήομάδα.

Στοτέλοςχειροκρότησανθερμάτιςάξιεςνικήτρι-

ες.
Τασετ25-20,17-25,25-18και27-25.
Απότιςνικήτριες,όλατακορίτσιαέδωσανκαιτην

ψυχήτουςγιατηνίκη,ιδιαίτεραόμωςδιακρίθηκανοι
ΚυριακίδουΠαναγιώτα,ΒενετικίδουΑγάπη, και Γά-
τσηΜαρίαχωρίςναυστερήσεικαμία.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙΟΣΛΟΥΚΑΣ)
ΚυριακίδουΠαναγιώτα, ΚουτσογιαννοπούλουΔή-
μητρα, ΓάτσηΜαρία,ΤράιουΕλένη,Νταγκοπούλου
Χρυσούλα, Πατερέκα Χάιδω, ΒενετικίδουΑγάπη,
(libero),. ΤσιούχαΜαριάννα,ΤσέαΜαρία, Σαράφη
Μαρία,ΓεωργιάδουΜαριανίκη,ΟφοτζέμπεΣιώμα.

Β΄ΕΘΝΙΚΗΓυναικών–7αγωνιστικές
1ΠΟΣΕΙΔΩΝΒΕΡΟΙΑΣ21
2ΑΙΑΣΚΙΛΚΙΣ18
3ΠΙΕΡΙΚΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ15
4ΚΑΣΤΟΡΙΑ9
5ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ6
6ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΣΚΥΔΡΑΣ6
7ΓΣΚΟΖΑΝΗΣ5
8ΜΙΛΩΝΑΣΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ4

ΚέρδισεκαιτονΑίανταΚιλκίς
οΠοσειδώναςμε3-1σετ

Οιάσχημες καιρικέςσυν-
θήκες που επικρατούσαν
στοχιονοδρομικό κέντρο της
Φλώριναςδεν επέτρεψαν να
διεξαχθούν οι προγραμματι-
σμένοιπεριφερειακοίαγώνες
των κατηγοριώνΠαμπαίδων
Παγκορασίδων του Σαββά-
του 10Φεβρουαρίου, με α-
ποτέλεσμα ναπραγματοποι-
ηθούν μόνο ταΑγωνίσματα
compi της Κυριακής 11Φε-
βρουαρίου.

Στην κατηγορία των Πα-
γκορασίδωνοι νεαρές αθλή-
τριες τουΕΟΣΝάουσας έλαμψανμε το εξαιρετικό
αγωνιστικότουςεπίπεδο.ΗΑλεξάνδραΜιχαλοπού-
λου κέρδισε επάξια τον τίτλο τηςπρωταθλήτριας,

αφού τερμάτισεστηνπρώτηθέση.ΗΕυδοκίαΖα-
χαροπούλουκέρδισε τοαργυρόμετάλλιο τερματί-
ζονταςστηδεύτερηθέση και ηΑθηνάΧορταρέα
στηνέκτη.

Εξαιρετικό αγωνιστικό επίπεδο για τις 
παγκορασίδες του ΕΟΣ στη Φλώρινα
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ΣτοπλαίσιοτωναγώνωνΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣηΟμά-
δαΦυσικήςΑγωγήςτηςΔιεύθυνσηςΔευτεροβάθμιας
ΕκπαίδευσηςΗμαθίας οργάνωσε τηνΠαρασκευή
09/02/2018στοΆλσοςτουφράγματοςΑλιάκμοναα-
γώνεςανωμάλουδρόμουσεμορφήσκυταλοδρομίας
4Χ700μ.,μεταξύτωνμαθητών-τριώντωνΔημοτικών
Σχολείων,και2000μ.,3000μ.και4000μ.τωνΓυμνα-
σίωνκαιτωνΛυκείωντηςΒέροιας.

Τααποτελέσματαήταν:
3000μμαθητριώνΛυκείου
1η ΙωαννίδουΕλένη με χρόνο 10΄36΄΄ του 3ου

ΓΕΛΒέροιας
2ηΞυνάδαΑλκμήνη με χρόνο 12΄11΄΄ του 2ου

ΓΕΛΒέροιας
3ηΝτακοπούλουΧρυσούλαμεχρόνο12’42’’του

3ουΓΕΛΒέροιας
4000μμαθητώνΛυκείου
1οςΚελεπούρηςΆνθιμος με χρόνο 11΄44΄΄ του

1ουΕΠΑΛΒέροιας
2οςΣτεργίουΑντώνιοςμεχρόνο12΄41΄΄του2ου

ΓΕΛΒέροιας
3οςΠρωτογέρηςΚωνσταντίνοςμεχρόνο12΄50΄΄

του3ουΓΕΛΒέροιας
2000μ.μαθητριώνΓυμνασίων
1ηΓρατσιάνουΧριστίναμεχρόνο8΄59΄΄του6ου

ΓυμνασίουΒέροιας
2ηΚαραγιώργουΑθηνάμεχρόνο9΄10΄΄του4ου

ΓυμνασίουΒέροιας
3ηΒενετικίδουΘεοδώραμεχρόνο9΄14΄΄του4ου

ΓυμνασίουΒέροιας
3000μ.μαθητώνΓυμνασίων
1οςΠαπανικολάουΔημήτριος με χρόνο 10΄07΄΄

τουΓυμνασίουΜακροχωρίου
2οςΤσιλιγκερίδηςΠαύλοςμε χρόνο10΄13΄΄ του

1ουΓυμνασίουΒέροιας
3οςΑθανασάκηςΠαναγιώτης με χρόνο 10΄20΄΄

του3ουΓυμνασίουΒέροιας

ΑποτελέσματαΟμαδικών
1οομαδικόμαθητριώνΓυμνασίουτο4οΓυμνάσιο

Βέροιας
1οομαδικόμαθητώνΓυμνασίου το3οΓυμνάσιο

Βέροιας
1οομαδικόμαθητριώνΛυκείουτο3οΓΕΛΒέροιας
1οομαδικόμαθητώνΛυκείουτο3οΓΕΛΒέροιας
Σκυταλοδρομία 4Χ700 ΜαθητριώνΔημοτικών

Σχολείων
1ηθέσημεχρόνο11΄10΄΄:  9οΔημοτικόΣχολείο

Βέροιας(Λαζού,Ξυνάδα,Γραμματικοπούλου,Νταούφα)
2ηθέσημεχρόνο11΄35΄΄:3οΔημοτικόΣχολείοΒέ-

ροιας(Καλατζοπούλου,Λυκοστράτη,Παππά,Στίμου)
3ηθέσημεχρόνο11΄41΄΄:4οΔημοτικόΣχολείοΒέ-

ροιας(Ζαχοπούλου,Σαρόγλου,Τσακαλίδου,Γκαλίτσιου)
Σκυταλοδρομία4Χ700ΜαθητώνΔημοτικώνΣχολείων
1ηθέσημεχρόνο10΄27΄΄: 5οΔημοτικόΣχολείο

Βέροιας (Τζιμόπουλος,Λαφάρας,Τσαχουρίδης,Χα-
ντζαρίδης)

2ηθέσημε χρόνο10΄34΄΄: 4οΔημοτικόΣχολείο
Βέροιας (Τούφας,Παγγούρας,Τσιουγγαρής,Κούβα-
ρος)

3ηθέσημε χρόνο10΄41΄΄: 9οΔημοτικόΣχολείο
ΒέροιαςΜαραβελάκης,Μεντανίδης,Παναγιωτίδης,
Κορυτσαίος)

Ευχαριστούμε τονΔήμο Βέροιας και ιδιαίτερα
τονΑντιδήμαρχο καθαριότητας κο Παπαδόπουλο
Βασίλειο για την ουσιαστική συνδρομή του στην
αποκατάστασητουχώρουδιεξαγωγήςτωναγώνων,
τονπρόεδρο τουΚΑΠΑΔήμουΒέροιας κοΔιαμά-
ντηΣτέργιο για την χορηγία τωνμεταλλίων και των
κυπέλλων, τονΑντιδήμαρχοΜακροχωρίου για την
παροχήτουεξοπλισμούτηςγραμματείας,τοσύλλο-
γο δρομέωνΒέροιας για την χορηγία τωναριθμών
για ταΔημοτικάσχολεία καθώς και όλους τουςσυ-
ναδέλφουςΦυσικήςΑγωγήςκαι ιδιαίτερατουςκους
ΚελεπούρηΝικόλαο και Καραγιάννη Ιωάννη χωρίς
τηβοήθειατωνοποίωνδενθαήτανδυνατήηπραγ-
ματοποίησήτους.

ΑγώνεςΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣδρόμου
σεανώμαλοέδαφοςΔημοτικών,Γυμνασίων

καιΛυκείωνπεριοχήςΒέροιας

Εντυπωσιακή πρεμιέρα για την 
Εθνική μας ομάδα στην Μεσο-
γειάδα. Με το… δεξί στην 15η 

διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώ-
νων χάντμπολ που διεξάγεται στο 
Μαρόκο, μπήκε η Εθνική Εφήβων, 
επικρατώντας 30-19 της Τουρκίας. 
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρό-
τημα είχε εξαιρετική εικόνα και στα 
τρία ημίχρονα, καταφέρνοντας να 
πάρει το απόλυτο (5) των πόντων 
και έτσι με το… καλημέρα βρίσκεται 
στην κορυφή του 1ου ομίλου.

Πρώτοι σκόρερ της Εθνικής μας και εκ των
κορυφαίωνήτανοι Ζαφειράκης,Παπαβασίλης και
Εριφόπουλοςπουσημείωσαναπό5τέρματα.Σκό-
ρερχρίστηκανκαιοιΜπαλτατζής(2)Κουκουτσίδης
(2)Τζίμπουλας (1)παίκτες τουΦιλίππου , όπως
καιοΤσιγαρίδας(1)τουΖαφειράκη

Αύριο η Εθνική μας θα παίξει δύο παιχνίδια
απέναντισεΤυνησία(13:00)καιΑίγυπτο(17:00)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ε-
φήβων ΓιάννηςΑρβανίτης δήλωσε στο γραφείο

Τύπου τηςΟΧΕ: «Είχαμεπολύ καλήπαρουσία.
Έπαιξαν όλα ταπαιδιά. Γιαπρώτοματς η ομοιο-
γένεια μας ήταν εξαιρετική. Κάποια θέματα στην
άμυνα,ταλύσαμεστηνπορεία,ενώστηνεπίθεση
ήμαστανπαραγωγικοί.Τοαγωνιστικόεπίπεδοτης
διοργάνωσηςείναιυψηλό».

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ19-30(7-10,6-11,6-9)
ΤΟΥΡΚΙΑ (ΓιουσούφΚουρτ): Γετκινόγλου, Για-

σάρ3,Μετέ,Οζέρ2,Ατασού,Σαχίν,Καλφάογλου,
Γιλντιρίμ4,Τσοκ,Κεσέρ4,Σιρίν4,Σεβίκ1,Ενγκίν
2,Ντούρνα,Μπάσμπογκα,Σέιμεν1.

ΕΛΛΑΔΑ (ΓιάννηςΑρβανίτης):Τρούλος1,Τζί-
μπουλας 1,Τσιγαρίδας 1,Παπαβασίλης 5, Κου-
κουτσίδης2,Δεληχρήστος,Χουρσουντιάν2,Μπό-
σκος 1, Γεωργαλής,Μπαλτατζής 2, Καλαμάτας,
Εριφόπουλος 5, Ζαφειράκης 5, Παπαδόπουλος,
Μαρκατάτος1,Τσάκαλος4.

Δίλεπτα:4-3,Πέναλτι:2/3-2/3

Πρόγραμμα-
Δευτέρα12/2
Τουρκία-Ελλάδα19-30
Τρίτη13/2
13:00Ελλάδα-Τυνησία15-16
17:00Ελλάδα-Αίγυπτος
Τετάρτη14/2
13:00Ελλάδα-Μαρόκο

Εντυπωσιακή νίκη των Εφήβων 
στο Μαρόκο 19-30 την Τουρκία

Εξαιρετικά δύσκολα θα χάσει 
πλέον την πρώτη θέση ο ΓΑΣ 
Μελίκης, που 7 αγωνιστικές 

πριν το τέλος της κανονικής περι-
όδου, διαμόρφωσε διαφορά τριών 
βαθμών από τον δεύτερο ΦΟ Αριδαί-
ας. Η ομάδα του Ιορδάνη Ασλανίδη 
συνέχισε το νικηφόρο σερί και στη 
Νάουσα, ενώ το συγκρότημα της 
Πέλλας δεν κατάφερε να περάσει το 
εμπόδιο της ΑΓΕ Πιερίας, με αποτέ-
λεσμα η «ψαλίδα» να ανοίξει στους 
τρεις βαθμούς,

Μίαακόμηνίκη,η10ησυνεχόμενηγιατονΓΑΣ
Αλεξάνδρειας,πουεπικράτησεμε72-57τουΕδεσ-
σαϊκούκαιανσυνεχίσειστοίδιοτέμποθαδώσειτο
παρώνσταplayoffανόδου.

Ένατο φετινό ροζ φύλλο αγώνα για τονΑΟΚ
Αιγινιακός,πουδενείχειδιαίτεραπροβλήματαστο
Άσπρο ενώ με νίκη συνέχισε και ο Βατανιακός,
πουεπικράτησε64-45στοΚιλκίς.

ΤέλοςσταΓιαννιτσάκαιστοντέρμπιτηςπόλης,
νικητέςαναδείχτηκανοιΊκαροι.

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
ΑΓΕΠιερίας–ΦΟΑριδαίας76-65
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών– ‘Ικαροι Γιαννι-

τσών64-86
ΑετόςΚιλκίς–Βατανιακός/Σάρισα45-64
ΚεραυνόςΆσπρου–ΑΟΚΑιγινιακός48-74
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–Εδεσσαϊκός72-57
ΖαφειράκηςΝάουσας–ΓΑΣΜελίκης64-85

ΕΚΑΣΚΕΜ Α 

ΠέρασεεύκολααπότηΝάουσα
οΓΑΣΜελίκης64-85τοΖαφειράκη
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ 
ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Πρόσκληση 
σε «Συνάντηση 

Γεύσεων»
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάου-

σας διοργανώνει και σας προσκαλεί 
στην «Συνάντηση Γεύσεων», την Πα-
ρασκευή 16 Φεβρουαρίου, από τις 
6:30 μ.μ. στην οδό Δημητρίου Βλάχου 
(πρώην Δημαρχίας). 

Μία πρωτοβουλία σε συνεργασία 
με τα καταστήματα Αέναη γη και Τζέ-
πος Daily Bakery. 

Στην μουσική η ορχήστρα του 
Βαγγέλη Ψαθά. 

Σας περιμένουμε με φαγητό, ποτό, 
χορό και μουσική!

Το Δ.Σ.

Παραδοσιακό γλέντι στο 
«Πανόραμα» Νάουσας

Αποκριάτικο παραδοσιακό γλέντι οργανώνει η Δημοτική Κοινότητα 
Νάουσας σήμερα Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 6.30 το απόγευμα στο 
«Πανόραμα» (παλιές Εργατικές Κατοικίες), στο πλαίσιο των φετινών εκδη-
λώσεων του Δήμου Νάουσας για την αποκριά. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άφθονο κρασί και ψητά, παραδοσιακή 
μουσική και χορό. Η Δημοτική Κοινότητα Νάουσας καλεί όλον τον κόσμο 
να συμμετέχει στην εκδήλωση και να το γλεντήσει με την καρδιά του!

Ευχαριστίες της Μαθηματικής 
Εταιρίας Ημαθίας 

για την ημερίδα  μαθηματικών 
προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 
2018 πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, 
υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρό-
πολης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας, ημερίδα για τα μαθηματικά 
προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου 
με ομιλητές τους Θανάση Ξένο και 
Γιώργο Κωτσάκη. Την ημερίδα πα-
ρακολούθησαν καθηγητές αλλά και  
μαθητές της Γ’ Λυκείου ,γεγονός 
που μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Οι 
εργασίες των ομιλητών ,που παρου-
σιάστηκαν για πρώτη φορά, είχαν 
σκοπό να βοηθήσουν μαθητές και 
καθηγητές και ήταν πλήρως προ-
σαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της 
ύλης  των μαθηματικών.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε τους:

http://www.verianet.gr για τη βι-
ντεοσκόπηση της ημερίδας

Την κ.Μαχαίρα Μαρία και το 
τμήμα εφαρμοσμένων τεχνών 
του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας για το 
σχεδιασμό της αφίσας

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα 
θέλαμε να αποδώσουμε και 
στους χορηγούς της ημερίδας 
μας, που μας στήριξαν από την 
πρώτη κιόλας στιγμή οι οποίοι 
είναι :Φούρνοι Κόγια

Bruno
Beluga cafe restaurant
Ο.Ε.Φ.Ε.
lisari.blogspot.gr

H Αριστοτελική αστρονομική 
θεώρηση του σύμπαντος 

 με τη ματιά της σύγχρονης αστρονομίας
Συνεχίζεται για 18η χρονιά η σειρά των ομιλιών «Αστέρια και Άνθρωποι στη Νέα Χιλιετία», που διοργανώνει το 

Παράρτημα Νάουσας της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου. Το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  και ώρα 
20:00 στην αίθουσα του Πολυχώρου Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ –«ΒΕΤΛΑΝΣ», δίπλα 
από το νοσοκομείο της Νάουσας, ο καθηγητής  Αστρονομίας    Α.Π.Θ. Σταύρος Αυγολούπης θα μιλήσει με θέμα: Η 
αριστοτελική αστρονομική θεώρηση του Σύμπαντος  με τη ματιά της σύγχρονης αστρονομίας

Η UNESCO με πρόταση και του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» του ΑΠΘ,  ανακήρυξε το 
2016 σε «Παγκόσμιο Έτος Αριστοτέλη», διότι συμπληρώθηκαν 2400 χρόνια από τη γέννηση του φιλοσόφου Αριστο-
τέλη στα Αρχαία Στάγειρα της Χαλκιδικής το 384 π.Χ. Η Αστρονομία ανήκει στις Φυσικές Επιστήμες και ο Αριστοτέλης 
θεωρείται ως ο πιο γνωστός φυσικός φιλόσοφος. Ο δάσκαλός του ο Πλάτωνας συμπεριελάμβανε μάλιστα την Αστρο-
νομία στους τέσσερις κλάδους των Μαθηματικών και τη θεωρούσε κύριο συστατικό της Εκπαίδευσης. Από το «Περί 
Ουρανού»  έργο του Αριστοτέλη επιλέχθηκαν μερικά αποσπάσματα και έτσι  δημιουργήθηκαν  τέσσερις ενότητες που 
αναφέρονται  :

- στο Αριστοτελικό Γεωκεντρικό – Ανθρωποκεντρικό Κοσμολογικό
        Σύστημα
-    στην σφαιρικότητα της Γης
-   στις περί μεσότητας αντιλήψεις του Αριστοτέλη, και
-    στην ¨πεμπτουσία ¨ του Αριστοτέλη ως Πέμπτη Θεμελιώδη Δύναμη, που
        κυβερνά το Σύμπαν.  
 Οι  ενότητες αυτές σχολιάζονται, τελικά, με τη ματιά της σύγχρονης Αστρονομίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
19:00 Αποκριάτικη Εκδήλωση με την Χορωδία Μελίκης
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
20:00 Μεσοχώρι: Ξέφρενο πάρτι καρναβαλιστών στην 

κεντρική πλατεία της Μελίκης (Διοργάνωση: «Φίλλιπος» 
Μελίκης).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
Πρωί: Επίσκεψη ομάδας καρναβαλιστών του Λαογρα-

φικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στα σχολεία της 
Μελίκης.

11:00 Μαθητικό αποκριάτικο πάρτι στην κεντρική πλα-
τεία της Μελίκης.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
21:00 Ετήσιος Χορός Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και 

Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
18:30 Παραδοσιακό κάψιμο των κέδρων και γλέντι στην 

κεντρική πλατεία του Νεοκάστρου, από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Νέων Νεοκάστρου.

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

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

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

παραδοσιακών συγκροτημάτων.
ΛΗΞΗ «ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2018»
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙ-

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

«Μελικιώτικο καρναβάλι 2018» Νάουσα-Αποκριά 2018, «μια πόλη, 
ένα δρώμενο, εμπειρία ζωής»

Το σημερινό πρόγραμμα
Το σημερινό πρόγραμμα έχει ως 

εξής:
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Περιοχή «Πανόραμα», ώρα 

18:30: Αποκριάτικο παραδοσιακό 
γλέντι στο «Πανόραμα» (Νέες Εργα-
τικές Κατοικίες). Διοργάνωση: Δημο-
τική Κοινότητα Νάουσας, Σύλλογος 
Πανοράματος

Παράλληλες δράσεις στην πό-
λη

• «ΜΑRON», ώρα 17:00: Παιδικό 
μασκέ πάρτι

• Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάου-
σας, ώρα 18:00: Παιδικό μασκέ πάρτι

• Οδός Παύλου Μελά 8, ώρα 
19:00: Αποκριάτικο παραδοσιακό 
γλέντι στο «Σπίτι του Λυκείου Ελλη-
νίδων». Διοργάνωση: Λύκειο Ελληνί-
δων Νάουσας

• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 
20:00: Η «Σπονδή» γιορτάζει τα 15 
χρόνια της με «dj party retro music»

• «CITY ESPRESSO BAR», ώρα 21:00: «Και ερωτευμένοι και διάσημοι», μασκέ 
πάρτι από τον Σύλλογο «Φίλοι του Καρναβαλιού»

• Καφέ «LOFT», ώρα 21:00: Μουσική βραδιά με έντεχνο-ελαφρολαϊκό & άκρως 
ερωτικό live με τους Χρήστο Λένο και Ιφιγένεια Μακρή

• Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 21:00: Μουσική βραδιά «Σασπένς έχεις ταλέντο»
• Κέντρο πόλης, ώρα 21:30: «Ένα τραγούδι από τα παλιά», καντάδες στα σοκά-

κια της πόλης από τη χορωδία του Λυκείου Ελληνίδων και των μελών του
• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 21:30: Μουσική βραδιά με τους Sabrina Matola και Σω-

κράτη Παπαϊωάννου «love… live»
• Καφέ «SOCIAL CAFE FREE», ώρα 22:00: Συναυλία με το μουσικό σχήμα 

«deep gia deep»
• Καφέ «LIEBE», ώρα 22:00: Bραδιά με την Ματθίλδη Μαγγίρα

Αποκριάτικο γλέντι
 του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας 

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

Με τιμή το Δ.Σ.



Έχεις ένα πρότζεκτ 
στα σκαριά και 
αναζητείς χρημα-

τόδοτηση; Έχεις ακούσει 
για την μέθοδο χρηματό-
δοτησης crowdfunding 
και θέλεις να μάθεις πως 
λειτουργεί ώστε να στή-
σεις τη δική σου καμπά-
νια;

Το Veria Tech Lab τηςΔημό-
σιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας σε
συνεργασίαμε τοFEASTGreece,
την πλατφόρμα μικροχρηματοδό-
τησηςδημιουργικών ιδεών και την
υποστήριξη τηςΑμερικάνικηςΠρε-
σβείας,διοργανώνειτοεργαστήριο
Crowdfund_ABLE,τοοποίοθακα-
λύψει με κατανοητό τρόπο τη με-
θοδολογία της συμμετοχικής χρη-
ματοδότησηςαπότοπλήθοςμέσα
απόπετυχημέναπαραδείγματακαι
την χρήσηπρακτικών εργαλειών.
Απώτερος στόχος μέσα από μια
2μηνη διαδικασία είναι να προε-
τοιμάσει την μελλοντική καμπάνια
χρηματόδοτησης για τα πρότζεκτ
τωνομάδωντηςτοπικήςκοινωνίας
που θαπάρουν μέρος στο εργα-
στήριο.

Αριθμόςσυμμετεχόντων
Toπρόγραμμα θα χωριστεί σε

τρειςφάσεις:
Α  φ ά σ η :  Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α

Crowdfunding
Ομάδες:ανώτατοςαριθμός10.
Κάθε ομάδα μπορεί να αποτε-

λείται απόπερισσότερα από ένα
μέλη

Διάρκεια:4 εβδομάδες (09. 03.
2018–30.03.2018)

Β  φ ά σ η :  Π α ρ α γ ω γ ή
crowdfundingvideo

Ομάδες:ανώτατοςαριθμος5.
Στηδεύτερηφάσηθασυμμετά-

σχουν οι ομάδες, των οποίων τα
πρότζεκτβρίσκονταισεώριμοστά-
διοπροετοιμασίαςγιατηχρηματο-
δότησήτουςμέσωμιαςκαμπάνιας
crowdfunding

Διάρκεια: 2 εβδομάδες (04. 05.
2018–11.05.2018)

Γφάση:Παρουσίαση τωνπρό-
τζεκτ

Ομάδες:10
Διάρκεια: 1 εβδομάδα (25. 05.

2018)
Μετάτοτέλοςτουεργαστηρίου,

οισυμμετέχοντεςθα είναισεθέση
νακατανοούν:

•Εάν το crowdfunding είναι η
κατάλληλημέθοδος για τη χρημα-
τοδότησητηςιδέατους

•Ποιο είδος crowdfunding είναι
κατάλληλογιατοπροτζεκττους

•Πόσηδουλειάαπαιτείται
•Τι έρευνα και προετοιμασία

χρειάζεται πριν την έναρξη μιας
καμπάνιας

•Ποια είναι τα καλύτερα εργα-
λείαπουθαδιευκολύνουντηνπρο-
σπάθειατηςομάδαςεργασίας

•Ποιαθαείναιηστρατηγικήτης
καμπάνιαςπριν, κατά τη διάρκεια
καιμετάτοτέλοςτης

•Τι ανταποδοτικά θαπροσφερ-
θούνκατάτηδιάρκειαμιαςκαμπά-
νιας

•Ποιο θα ειναι το αφήγημα της
καμπάνιας

•Πώςθαβρουν τους υπόψηφι-
ουςυποστηρικτές

•Πώςθαστηρίξει την καμπάνια
οΤύπος

•Πως να γράψουν το σενάριο
ενόςcrowdfundingβίντεο

•Πωςνακάνουντηνπαραγωγή
ενόςβίντεοcrowdfunding

•Ποιαείναιταβήματαεκπλήρω-
σης μετά την καμπάνια χρηματο-
δότησης

ΔιάρκειαΕργαστηρίου

ΚάθεΤετάρτη από τις 07Μαρ-
τίου μέχρι τις 16Μαΐου 2018 (α-
νάπαυλαπροετοιμασίας από 29.
03. 2018 – 24. 04. 2018 & 03-
15.05.2018)

Σύνολο:28ώρεςσεδιάστημα7
εβδομάδων,4ώρεςανάεβδομάδα

Απαιτούμενοςεξοπλισμός:
Οι ομάδες που θα συμμετά-

σχουν θα πρέπει να έχουν στην
κατοχή τους υπολογιστή και βιντε-
οκάμερα

Ηπρώτηπαρουσίασητουπρο-
γράμματοςθαγίνειτηνΤετάρτη21
Φεβρουαρίου, 6-8 το απόγευμα,
στηναίθουσαεκδηλώσεωντηςΔη-
μόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας.
Ελάτε να συζητήσουμε τις ιδέες
σας και να βρούμε λύσεις για το
πωςθα τις υλοποιήσετε.Ελάτε να
γνωρίσουμε τοCrowdfunding την
πιο καινοτόμαμέθοδο χρηματοδό-
τησης.

Στο σύνδεσμο που ακολου-
θεί θα βρείτε τηΦόρμαΕκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος https://goo.
gl/61p8o6

Επικοινωνία για περισσότερες
πληροφορίες:

ΔΗΜΟΣΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗΒΕΡΟΙΑΣ

ΓιώργοςΜπίκας,ΑσπασίαΤασι-
οπούλου,ΜαρίαΤολίκα

Έλλης8,59132Βέροια
τηλ.2331024494
http://www.libver.gr
https://feastgreece.wixsite.com/

feastgreece/about-en
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό12-02-2018 μέχρι18-2-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CrowdfundABLE:Εργαστήριαμεθοδολογίας
συμμετοχικήςχρηματοδότησηςαπότοπλήθος,

στηΔημόσιαΒιβλιοθήκητηςΒέροιας
ANOIXTO ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Φαρμακεία
Τετάρτη 14-02-2018

14:30-20:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

14:30-20:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-
ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

19:00-01:00+διαν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Α-
ΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι :  1 )
Δ ιαμέρ ισμα 26 τ . ,μ .
σ τον  3ο  όροφο  ευ -
ήλ ιο  κα ι  ευάερο,  σε
πολύ καλή κατάστα-

ση πλησίον της πλα-
τε ίας  Ωρολογ ίου .  2 )
Οικόπεδο 1.100 τ .μ.
στα Παλατίτσια. Από
το ν  ι δ ι ο κ τ ή τ η .  Με -
σ ί τ ες  αποκλε ίον τα ι .
Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-

τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
τηςΒέροιας(Κεντρική5
- δίπλα στοΕπιμελητή-
ριο), με πατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό
οικόπεδο στοΆνωΜα-
κροχώρι, 700 τ.μ., με2
κατοικίες 60 τ.μ. και 75
τ.μ.ηκάθεμία,ενοικια-

ζόμενες και οι δύο, στη
μία υπάρχουν φωτο-
βολταϊκά, με εισόδημα
7.000 ευρώ το χρόνο.
Τηλ.:6976555452.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
510 τ.μ., στοΔιαβατό.
Τιμή συζητήσιμη χω-
ρίς μεσίτες. Τηλ.: 6980
357675.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-
ντρο, πωλείται οικόπε-
δο, σε κεντρικό δρόμο,
απεριόριστη θέα, 320
τ.μ. Τηλ.: 6947 263810
κ.Μαρία.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

με ροδάκινα και πομώ-
ναστην άσφαλτο 7.500
τ.μ.,  κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα1ΔΧΛΚ,επιπλωμένη.

Εχει κεντρικήθέρμανση,
κλιματιστικό, T.V., ψυ-
γείο,ηλ.κουζινάκι(φούρ-
νο-εστίες), εγκατάστα-
ση internet κ.λπ.Πληρ.
τηλ.:2331024939,6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκέντρο,
Αστικά, γκαρσονιέρα
3ου ορόφου, δωμάτιο,

σαλοκουζίνα, μπάνιο,
ανακαινισμένη, ατομική
θέρμανση πετρελαίου,
αιρ κοντίσιον, πλήρως
επιπλωμένη,ευχάριστη,
φωτεινή.Ενοίκιο180,00
ευρώ. Μεσιτικό γρα-
φείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.:
23310 68080, 6973
735020.
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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.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

εξουσιοδοτημένοσυνεργείο
OPEL, πλήρως εξοπλισμέ-
νο, με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
παραδοσιακό καφενείο στο
κέντρο της Βέροιας. Τηλ.:

6986123486.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος

και μηχανικός αυτοκινήτων
για συνεργείο στη Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 23310 71553&
6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθόςμά-
γειρακαάτομαγια τηνκου-
ζινασεγνωστήταβέρναστη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙέμπειροάτομο
για τοκυλικείοστοΝοσοκο-

μείοΒέροιας.Βιογραφι-
κάαυτοπροσώπωςστο
κυλικείο.

BIOMHXANIA του
Νομού Ημαθίας ζητάει
Χημικό Μηχανικό. Α-
ποστολή βιογραφικών
στο:  guru.recrui ts@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-
ντίατροςγιασυστέγαση
και κοπέλα για να ερ-
γασθεί σαν βοηθός ο-
δοντιάτρουστηΒέροια.
Τηλ.:6946145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
inoxcon sofkos α-
ναζητεί βοηθό ψυκτι-
κού γιαμόνιμη εργασία
και επίσης αναζητεί
άτομο με γνώσεις σε
βιομηχανικό σχέδιο.Α-
ποστολή βιογραφικών
info@inoxcon.gr. Τηλ
2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
γιαεργασίασεσυσκευ-
αστήριο τροφίμων στο
Μακροχώρι Ημαθίας.
Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια
delivery έως 40 ετών
για μόνιμη εργασία για
το κατάστημα «Κρε-
πούλης» στη Βέροια.
Τηλ.:2331504753.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νται κοπέλες για εργα-
σία.Τηλ.:6984472747,
κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  με
πολευτή εμπειρία στον
αυτισμό αναλαμβάνει
παράλληλη στήριξη σε
όλες τις βαθμίδες εκ-
παίδευσης κατ’ οίκον
εκπαίδευση καθώς και
ψυχοεκπαίδευση και
συμβουλευτική γνέων
στον αυτισμό. Τηλ.:
6977980922.

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

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυ-
ρία μονογονικής οικο-
γένειας,ζητάειεργασία,
για φύλαξη ηλικιωμέ-
νωνκαικαθαρισμόσπι-
τιών. Τηλ.εφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ  ζητε ί  ερ-
γασία για φύλαξη μω-
ρού ή καθαρίστρια σε
σπίτι και γραφεία.Τηλ.
επικοινωνίας: 23310
73642.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορί-
εςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτην
φροντίδα ηλικιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γρα-
φείων και σκάλες. Τηλ.:
6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματά-
κιαπροστατευτικά, σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.:
6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
καφετέρ ιας  ( καφετ ι έρα
ASTORIAMONH), πλυντή-
ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),
φραπιέρα (επαγγελματι-
κή-βαρέως τύπου), τοστιέ-
ρα (επαγγελματική 2 εστι-
ών), 2 στρογγυλά τραπέζια,
7 καρέκλες (με κουπαστή)
και8ψηλάσκαμπό.Πωλού-
νταισε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.:
6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνω-
ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυρια από 50 ετών έως 70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμος
με ανώτερημόρφωση ζητεί
γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώ-
σεις, φτωχειά, για σοβα-
ρή σχέση. Τηλ.: 23310
26934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρασυνολι-
κήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,A/C,Ηλ.
Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ:24143 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚέντροΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφά-
νειας28τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαΙΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΜΕΚλιματισμό,τακουφώματατου
καινούργιαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,και
μερικάέπιπλατιμή:120€.

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, η θέρμανση είναι μεA/C και ξυλό-
σομπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.38 τ.μ.μεδύοχώροςκαι εντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο200€.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.ευ-
ρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούργιας
οικοδομήςμε έτοςκατασκευής το1990.Α-
ποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
,πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη,σεπολύκαλήκατάστα-
ση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές
,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο180€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς ,μεκαινούργιακουζίνα,
σε εξαιρετική κατάστασηκαιμε καινούργια
συνθετικά κουφώματαμε διπλά τζάμια, α-
τομικήθέρμανσηπετρελαίουκαι τέντες ,με
κλιματιστικόκαιθωρακισμένηπόρταεισόδου,
γωνιακό,σεπολύκαλήτιμήμόνο220€.

κωδ.13662Πλήρωςανακαινισμένοδι-
αμέρισμαστηνΠλ.Ωρολογίου65 τ.μ. 2/υ
σαλονοκουζίνακαιμπάνιο1οςορ.χωρίςα-
σανσέρ.Με δύο αποθηκευτικούς χώρους
εντοιχιζόμενηντουλάπα,ατομική-αυτόνομη
θέρμανση,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμιακαιμεμηδενικάκοινόχρηστα.

Ενοίκιο250€.
Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-

μπλέανακαινισμένοδιαμέρισμα82 τ.μ.,με
2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,
καλοδιατηρημένοπράγματι , έχειαλουμινίου
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,α-
τομικήθέρμανσημε4κλιματιστικά inverter,
ηλιακόθερμοσίφωνα,αποθήκηκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο240€.
Δίνεται και επιπλωμένοκομπλέστα280€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρακαινούργιο,κλειστόγκαράζμε-
γάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,
Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:
300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,ενοικιάζεταιμίαμονο-

κατοικία75τ.μ.,ανεξάρτητηκατασκευή1970,
στοισόγειοσαλόνιμεκουζίνακαινούργιακαι
στονόροφο2υ/δ,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίουκαιμεωραίο κήπο,θωρακισμένη
πόρταεισόδου,ναισεκατοικίδια,ενεργειακής
κλάσηςΗ, ευκαιρίαχωρίςαμφιβολίακαισε
τιμήπράγματι χαμηλή,Πληροφορίες μόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο200€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/03/2018.

Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο260€.

Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-
γιανούςΒέροιας116 τ.μ. κομπλέανακαινι-
σμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκι
ενεργειακό , μεηλιακόθερμοσίφωνακαι 3
μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι
,μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωμα
τα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας180τ.μ.
ημιυπόγεια.Αποτελείταιαπό1Χώρομεγάλο
καιδιατίθεταικαιγιαΠάρκινγκ,Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22838-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει

θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:150€.
Κωδ.22875ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

χώροιγραφείωνανακαινισμένοιπολυτελώς,3
χώροι75τ.μ.,μεδικότουςκαινούργιοWC,1
οςόροφος,,ηευπρέπειατωνχώρωνδεδομέ-
νη,δομημένηκαλωδίωσηπαντού,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιμε
πολύακριβάυλικάδόμησης,ατομικήθέρμαν-
σημεθερμοπομπούςηπροβολήτωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά

εισόδου-Τιμή:40.000€.
Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική

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

Κωδ:13556 -ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας106 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Αποθήκη,Τέντες,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερ-
μοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1968καιδιαθέτει
ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:
20.000€.

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

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειοκατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι
κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεπολύωραίο κήπο,οι χώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από6Χώρους, καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναι
κατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινί-
ου,Διπλάτζάμια-Τιμή:65.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

κατάστημα50τ.μ.διαθέτεικαι20τ.μ.πατάρι,
μετουαλέτακανονικά,πάνωσεκεντρικόδρό-
μο,πολύκοντάστορολόικαισεπολύκαλή
τιμήμόνο25.000€.

Κωδ:13511 -πλησίονΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
95 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
Αποθήκη123τ.μ.-Τιμή:40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000

τ.μ.,μετομισόναέχειροδάκινα4ετώνκοντά
στοκανάλικαιμεδυνατότηταεύκολουποτί-
σματοςτιμή22.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
από τονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικό αγοραστή,Αποκλειστική δι-
άθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

πεδογωνιακόμεαπεριόριστηθέα,μεγέθους
419τ.μ ,κτίζει336τ.μελαφρώςεπικλινές,η
δετιμήτουστις125.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο130.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:22.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 , τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

κλειστόανεξάρτητογκαράζ άνετο20τ.μ., ι-
σόγειο,μεκαλήπρόσβασηκαιτιμήεξαιρετικά
χαμηλή,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές .Η
τιμήπώλησηςείναιεξαιρετικάσυμφέρουσα ,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδο και με θέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ
ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια ,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-
αμέρισμα84 τ.μ.σε ημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος,
μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗ-
λεκτρολόγο-Μηχανικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαι
ένανπωλητήγιαμόνιμηαπασχόληση.Επιθυμητήη
γνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογρα-
φικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υ-
γραερίου στηνπεριοχή τηςΒέροιας μεπλυντή-
ριο, λιπαντήριο,πάρκιγκφορτηγών καιπελατεία
θέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβαρές
προτάσεις.Τηλ.:6940507491.
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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.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια 65 τ.μ με οικοπεδο 200 τ,μ
50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστον ΠΡΟΜΗΘΕΑυπογεια αποθηκη 80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Για διαλογητηριο ηπαρομοιες χρησεις,μεψυκτικους θα-
λαμους

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφο σε 300 τ.μ. οικόπεδο, στο κέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

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

gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Είναι κρίμα με τόσα τούβλα και τόνους 
λάσπης στη χώρα μας να πάει τόσο χάλια η οι-
κοδομή...

P Στην Ελλάδα των ορφανών σκανδάλων, ένα 
ακόμη με τη Νοβάρτις. Εδώκαμε.

P Σκάνδαλα... χωρίς σκανδάλη.

P Γιορτή των ερωτευμένων σήμερα. Αλλά... ο 
τρύγος τελείωσε. Ήτοι: περσινά ξινά σταφύλια.

P Μετά τον γάμο, σε μένα ο Ροδόλφος έγινε 
Αδόλφος.

P Έχω ξεκινήσει δίαιτα όλες τις Δευτέρες του 
χρόνου.

P Καθαρά Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος και 
δεύτερη μέρα του Πάσχα ρεπό.

 PΝα γιατί είναι τελικά αχώνευτες οι Δευτέρες. 
Γιατί ξεκινάμε δίαιτα και γυμναστήριο.

P Επίκαιρο και σήμερα το όραμα του ΠΑ-
ΣΟΚ, λέει ο Γερουλάνος. Ο νηστικός στον ύπνο 
του...

P Στον ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύουν να πάρουν τα λεφτά 
από τη λίστα Νοβάρτις και να εφαρμόσουν το πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκη.

P Όταν βρήκα τη Ρώμη ήταν μια πόλη από 
τούβλα, κι όταν την άφησα είχε γίνει μια πόλη 
από μάρμαρο. Αύγουστος Καίσαρ.

P Πήραμε τη χώρα εκτός αγορών και τη βάλαμε 
στις αγορές. Αύγουστος 2018.

P Το να βγούμε στις αγορές είναι το εύκολο. 
Το δύσκολο είναι να βγούμε στη λαϊκή αγορά.

P 200 δις στοίχισαν στη χώρα οι χειρισμοί Βα-
ρουφάκη. Δικαιούται λοιπόν κι αυτός να κάνει κόμμα.

P Θα τον περιμένουμε στη γωνία στις επό-
μενες εκλογές τον Γιάνη. Αν και δεν είμαι και πο-
λύ σίγουρος για τη συνέπεια μας.

P Ούτε για τη λείανση της γω-
νίας.

P Βάλαμε τον Βαρουφάκη να 
μας πει την ώρα, κι αυτός άρχισε 
να μας περιγράφει πώς δουλεύει 
το ρολόι.

P Μας άφησε εκτός χρόνου, πα-
ραλίγο και εκτός τόπου.

P Κι από τότε εντάθηκε το 
πρόβλημα της γαστροεισοφαγικής 

μας παλινδρόμησης. Επειδή τον φάγαμε, τον ή-
πιαμε και δεν μπορούμε να τον χωνέψουμε.

P Και:

Ο Γιωρίκας είναι ένας έμπορος επίπλων και έφτα-
σε στην Γαλλία για επαγγελματικό ταξίδι. Εκεί στο 
ξενοδοχείο που διέμενε γνώρισε μια πολύ όμορφη 
Γαλλίδα. Όμως το πρόβλημα ήταν ότι αυτός μιλούσε 
μόνο αγγλικά και η άλλη μόνο γαλλικά, έτσι ήταν 
αδύνατο να συνεννοηθούν με τα λόγια. Τότε αυτός 
έβγαλε ένα μπλοκάκι και ένα στυλό και ζωγράφι-
σε ένα ταξί. Αυτή του χαμογέλασε και πήραν ένα 
ταξί και πήγαν μια βόλτα σε ένα πάρκο. Αργότερα 

ζωγράφισε ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο και ένα 
ερωτηματικό από δίπλα, αυτή συμφώνησε και έτσι 
πήγαν και για δείπνο. Μετά το δείπνο ο Γιωρίκας 
ζωγράφισε δυο χορευτές και αυτή ενθουσιάστηκε. 
Όλο το βράδυ γυρνούσαν στα κλαμπ και χόρευαν, 
κι όταν ξημερώματα πια γύρισαν στο ξενοδοχείο, η 
Γαλλίδα του ζήτησε το μπλοκάκι. Αυτός της το έδωσε 
και αυτή ζωγράφισε ένα μεγάλο κρεβάτι και ένα ερω-
τηματικό, χαμογελώντας με νόημα. Ο Γιωρίκας πήρε 
το μπλοκάκι, είδε το κρεβάτι και λέει:

-Ρε την άτιμη. Πώς κατάλαβε ότι είμαι έμπορος 
επίπλων!

Κ.Π.
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«Η περιοχή των Ιμίων ανήκει στη χώρα μας» αναφέρει 
δυναμίτιζοντας το κλίμα σε επίσημη ανακοίνωσή του το 
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το σοβαρό επει-
σόδιο που σημειώθηκε με το ελληνικό πλοίο και την ελληνική 
αντίδραση με το έντονο διάβημα διαμαρτυρίας από το ελλη-
νικό ΥΠΕΞ. Στην προκλητική ανακοίνωση του υπουργείου 
Εξωτερικών της Τουρκίας, που ακολούθησε την εμπρηστική 
δήλωση Ερντογάν, γίνεται ακόμη λόγος για διαστρέβλωση 
των γεγονότων απο την πλευρά της Ελλάδας «όπως πάντα» 
με στόχο την παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Μάλιστα, 
στην ανακοίνωση τερματίζοντας το κοντέρ θράσους, αναφέ-
ρεται ακόμη ότι ο Τούρκος αναπληρωτής γ.γ. του υπουργείου 
κάλεσε τον γ.γ. του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και 
τον ενημέρωσε πως στα Ιμια υπάρχει έντονη παρουσία των 
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον αέρα και στη θάλασσα 
και πως η τουρκική πλευρά δεν θα ανεχθεί τέτοιες συμπερι-
φορές.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ
«Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο 

Εξωτερικών στις 13 Φεβρουαρίου υποστηρίζεται ότι ο γγ του 
ελληνικού ΥΠΕΞ προχώρησε σε έντονο διάβημα διαμαρτυ-
ρίας σε σχέση με ένα περιστστικό που έλαβε χώρα στην πε-
ριοχή των Ιμίων. Δυστυχώς η ελληνική πλευρά ως συνήθως 
παραπληροφορεί και διαστρεβλώνει τα γεγονότα. Η αλήθεια 
είναι πως ο γ.γ. του υπουργείου μας χθες το βράδυ κάλεσε 
τον γ.γ. του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και τον ενη-
μέρωσε πως στα (Καρντάκ) Ίμια, τα οποία ανήκουν στη χώ-

ρα μας, υπάρχει έντονη παρουσία των ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων στον αέρα και στη θάλασσα.Του ανέφερε πως δεν 
θα ανεχθούμε τέτοιες συμπεριφορές, πως δεν συμφέρει η 
ένταση τις δύο χώρες και ζήτησε να σταματήσει αυτή η επι-
κίνδυνη στάση».

Βραδινή επικοινωνία Τσίπρα - Γιλντιρίμ
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρωθυπουργό,  

Μπιναλί Γιλντιρίμ, είχε χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός, 
Αλέξης Τσίπρας, μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου τύπου της Γενι-
κής Γραμματείας Πρωθυπουργού, ο κ. Τσίπρας «επισήμανε 
με αυστηρότητα στον Τούρκο ομόλογό του ότι γεγονότα, 
όπως το χθεσινό στην περιοχή των Ιμίων, υπονομεύουν 
ευθέως τις Ελληνοτουρκικές και Ευρωτουρκικές σχέσεις 
και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο». Υπογράμμισε, επίσης, 
«την ανάγκη να τερματιστούν άμεσα οι αυξανόμενες προ-
κλητικές τουρκικές παραβιάσεις στα χωρικά ύδατα και στον 
εναέριο χώρο ελληνικών νησιών στο Αιγαίο και να υπάρξει 
αποκλιμάκωση της έντασης». Στη διάρκεια της συνομιλίας 
συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση των συνομιλιών για Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.   Σύμφωνα με πληροφορίες η 
τηλεφωνική επικοινωνία έγινε με πρωτοβουλία του πρωθυ-
πουργού της Τουρκίας και ο κ. Γιλντιρίμ ισχυρίστηκε πως το 
χθεσινό περιστατικό στο Αιγαίο δεν ήταν αποτέλεσμα εσκεμ-
μένης ενέργειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δύο 
πρωθυπουργοί συζήτησαν και για την κατάσταση στην ΑΟΖ 
της Κύπρου.

«Θερμαίνεται» επικίνδυνα το Αιγαίο
 και τα Ελληνοτουρκικά

«Τα Ίμια μάς ανήκουν», προκαλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ
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