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Δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για την ΠΑΕ Βέροια
Δύο Βεροιώτες στην τελική φάση εφήβων του πινγκ-πονγκ



Πικρές αλήθειες στην ΕΒΖ
   Στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και του λουκέτου 
βρίσκεται τον τελευταίο καιρό η Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης. Που όπως και πολλές άλλες κρατικές 
επιχειρήσεις, λειτούργησαν από το κράτος και 
κομματικούς εγκάθετους όχι ως επιχειρήσεις, αλλά ως 
εργαλεία εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων.
  Μέσα στο σημερινό ασφυκτικό περιβάλλον, η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί τρόπους να παρατείνει 
τη ζωή της βιομηχανίας, διατηρώντας ωστόσο εδώ και 
μια τριετία το ίδιο μοντέλο λειτουργίας, αυτό που την 
οδήγησε σε αδιέξοδο. Το κόστος του παραγόμενου 
προϊόντος να παραμένει σταθερά πολύ υψηλότερο από 
την τιμή πώλησης. Άνοιγμα που καλείται εκ νέου να 
καλύψει ο Έλληνας φορολογούμενος.
  Στα χρόνια των μνημονίων όμως, οι κακοί πιστωτές 
βάζουν ευτυχώς φρένο στις κρατικές ενισχύσεις, που 
επί δεκαετίες κάλυπταν τρύπες της κακοδιοίκησης και 
της χαμηλής ανταγωνιστικότητας.
  Μοναδικός σύμμαχος της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης είναι το ισχυρό της brand name και το 
ποιοτικό προϊόν. Παραδόξως, διόλου δεν αρκούν για 
να διασφαλίσουν το μέλλον της. Το πικρό παρελθόν 
υπερισχύει.
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Δυο χρυσά μετάλλια
για Βεροιώτες χορευτές

Ένας χορευτής από τη Βέροια, οΝίκος Τσέγκος με τη
ντάματουΔήμητραΜπαλή,διακρίθηκανκαιπήραν2χρυσά
μετάλλιαστις κατηγορίες one dance cha cha και one dance
rumba, μέσω τηςσχολής all star danceΘεσσαλονίκης,  στο
πρωτάθλημαΕλλάδος τηςΕθνικήςΧοροαθλητικήςΟμοσπον-
δίαςΕλλάδος(Ε.Χ.Ο.Ε),τακτικούμέλουςτηςπαγκόσμιαςχο-
ροαθλητικήςομοσπονδίαςWDSF.Οδιαγωνισμόςέγινεστις10
Φεβρουαρίου2018στηνΑθήνακαιγιατουδύοχορευτέςήταν
ηπρώτητουςσυμμετοχήσεπρωτάθλημα.

Μπράβοτουςκαισ’ανώτερα!

Κέρασαν ψυχή
και γεύσεις

Γιαμιαακόμηφορά κατέθεσαν τηνψυ-
χή τους για την αποκριά τηςΝάουσας οι
φίλοι του καρναβαλιού. Σε συνεργασία με
τον δήμο κέρασαν τοπικές γεύσεις στους
επισκέπτεςτηςπρώτηςΚυριακήςκαιστους
περαστικούς της οδού Ζαφειράκη. Όσοι
βρέθηκανκοντάτουςείχαντηντύχηναγευ-
τούνμεταξύάλλωνμπάτσιο,τουρσί,γκαβό-
ψαρα,μπουκιέςπιπερόσαλτσαςκαιφυσικά
τσίπουροκαι κόκκινο κρασί.Κιαυτό,μέσα
σε ένα ευχάριστο κλίμα με παραδοσιακή
μουσική, γεγονός που οδήγησε πολλούς
σε κυκλωτικούς χορούς και τελικά σε ένα
ξέφρενοαποκριάτικογλέντι.

Επταμελές «Λαϊκό δικαστήριο» στη Βέροια!
Μια ιδιαίτερη,πολυσχιδής και

άκρωςσυμβολική (άντρο)παρέα
- σε πείσμα της ημέρας των...
ερωτευμένων - συναντήθηκε το
μεσημέρι της Τετάρτης (14/2)
στον μεζεδοκόσμοΤΑΝΗΣ, στη
Βέροια.

Οιεικονιζόμενοιτηςφωτογρα-
φίας(απόαριστερά:ΖήσηςΜιχ.
Πατσίκας -Δικηγόρος, εκδότης
του «Λαού»,ΤάσοςΜπαρτζώ-
κας - δικηγόρος και πολιτευτής
Ημαθίας,ΠέτροςΤαγιάνογλου-
Αστυνομικός,ΓιώργοςΚάκαρης
-ΔημοτικόςΣύμβουλοςΒέροιας,
ΛεωνίδαςΑκριβόπουλος -Δι-
κηγόροςκαιπρόεδροςΚΕΠΑΔ.Βέροιας,ΝίκοςΒουδούρης-Δημοσιογράφος,ΗλίαςΠρωτόγερος-Ασφαλιστής)συνα-
ντήθηκαν,συζήτησανκαικατέληξανστηνδημιουργίαενός...εβδομαδιαίου«λαϊκούδικαστηρίου»,όπουόλαταθέματακαι
ταπρόσωπατηςεπικαιρότηταςθατίθενταιυπότηνκρίσητους!

Όπωςεύκολακαταλαβαίνεικανείς,οισυναντήσειςείναιπολύωρεςκαιταθέματαπολλάκαιγεμάταπολιτικόκαι...πα-
ραπολιτικόενδιαφέρον.Κάτιμαςλέειπωςτοόλοσχήμα,πουξεκίνησεσανμιαπαρέακαλώνφίλων,αναμένεταιναμας
δώσειπολλά...κουςκουςκαι«λαϊκά»!

Πρόβλεψηκαιοργάνωσητηνεπόμενηφορά
Πολύςο κόσμος κατά την επίσκεψηΞανθούστηνΗμαθία,αλλάασφαλώςθα έπρεπεναυπήρχε τουλάχιστον

πρόβλεψηγιακάποιεςθέσειςδημοσιογράφων.Τηδουλειάμαςθέλουμενακάνουμεαπλώςκαιφυσικάέναςυπο-
τυπώδηςχώροςγιανατακτοποιήσουμεηλεκτρονικούςυπολογιστέςκαισυμπράγκαλαθαέπρεπεναείχεπροβλεφθεί.
Ειδικάτοσυμπληρωμένοδίωροπουβγάλαμε...στοποδάριστημονάδαΒέροιαςήτανβασανιστικό.Τοαναφέρουμε
γιατηνεπόμενηφορά.

Ενδιαφέρουσαπρόταση...αλλάδαπανηρή
Μια ενδιαφέρουσα πρό-

ταση λειτουργίας βρεφονη-
πιακούσταθμούσεοικόπεδο
του δήμουπαρακείμενο του
νοσοκομείου Βέροιας κατα-
τέθηκε μεταξύ των άλλων
την Τρίτη στον υπουργό
ΥγείαςΑνδρέα Ξανθό, ως
παλιό όραμα των εργαζομέ-
νωνπουδεν έγινεπράξηα-
πό καμία διοίκηση και καμία
κυβέρνηση, όπως ειπώθηκε.
Πρότασηπουστηριζόταν, ό-
πως επίσης ειπώθηκε, στην
εξουθένωση του προσωπι-
κούΥγείας του νοσοκομείου
λόγω της ιδιαιτερότητας των
ωραρίων του, στις μεγάλες

ελλείψειςτωντελευταίωνχρόνων,αλλάκαισεπαραδείγματααντίστοιχωνσταθμώνπουλειτουργούνσεάλλανοσοκομεία.
Ουπουργόςδεναπάντησεσυγκεκριμέναστοαίτημααυτό,όπωςφυσικάκαισετόσαάλλαπουείχανωςπροϋπόθεση

πόρουςπουδενυπάρχουν.

ΖυμάριακαικαρδούλεςστοΚΕΜΑΕΔ

Οικαρδούλεςχτύπησανχθεςκαι τηνπόρτατουΚΕΜΑΕΔΒέροιας,με ταπαιδιά τουΚέντρουΜέριμνας,ναπέ-
φτουνμεταμούτραστιςζύμες,στηζαχαροπλαστικήκαιστημαγειρικήφτιάχνονταςνοστιμιές,μεαγάπηγιατονΆγιο
Βαλεντίνο.

Η σεφ ζαχαροπλαστικήςΧριστίναΜάλλιου, και οι μαθητές τηςΚατερίναΛασκάρογλου καιΑντώνηςΒαρα-
κλής,μαζίμετονσεφτηςΜέριμναςΑντώνηΜουστάκα,πήραντουςπλάστες,ταμίξερ,ταοικιακάσκεύηκαιταυλικά,
ταανακάτεψαν,ταζύμωσαν,ταέψησανκαικεράστηκανγιατοκαλότηςημέρας!
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Εμπορικός 
Σύλλογος Βέροιας: 

 “Εθιμική” αργία για την 
Βέροια η Καθαρά Δευτέρα
Ενημερωτική εγκύκλιο σε ό,τι αφορά την Καθαρά Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2018 , απέστειλε η 

ΕΣΕΕ στις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους, η οποία διευκρινίζει το πλαίσιο λειτουργίας 
των καταστημάτων και το καθεστώς πληρωμής των μισθωτών υπαλλήλων την ημέρα αυτή. 

 Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εγκυκλίου έχει ως ακολούθως: 
«Σε ό,τι αφορά την επερχόμενη ημέρα της Καθαρής Δευτέρας, η ΕΣΕΕ γνωστοποιεί ότι αυτή δεν 

περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες), επομένως είναι εργάσιμη ημέρα και έ-
γκειται στον κάθε έμπορο –επιχειρηματία εάν η επιχείρηση θα λειτουργήσει ή όχι.  Δεδομένου, λοιπόν, 
του χαρακτήρα της ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά καταστήματα  μπορούν να ανοίξουν 
νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους εργαζόμενούς 
τους».

 Για την πόλη της Βέροιας, η Καθαρά Δευτέρα έχει καθιερωθεί ως “εθιμική” αργία και το σύνο-
λο των καταστημάτων παραμένουν κλειστά, με εξαίρεση να αποτελούν τα καταστήματα διατροφής 
(φούρνοι, παντοπωλεία, μανάβικα, super market) που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κοινού την συγκε-
κριμένη ημέρα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος  Βέροιας θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος αλλαγής της άτυπης αργίας και 
καλεί τους συναδέλφους να τηρήσουν το “έθιμο” και αυτή τη χρονιά.

Mε αναφορές στα προβλήματα του κλάδου τους 
οι ζαχαροπλάστες της Βέροιας έκοψαν την πίτα τους

Την βασιλόπιτα του 2018 έκοψε ο Σύλλογος Ζαχαροπλα-
στών Βέροιας, την περασμένη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στο 
ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον». Παρόντες ήταν 21 από τα 28 
μέλη, τους οποίους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
ο οποίος συστάθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, κ. Τάσος  
Παγούρας, επισημαίνοντας τα προβλήματα του κλάδου, 
ενώ παράλληλα εκλέχθηκαν και 2 μέλη, εκπρόσωποι του 
Συλλόγου στην Πανελλήνια  Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών. 
Πρόκειται για τον Τάσο Παγούρα και τον Νίκο Μουταφτσή.

Στην κοπή της πίτας τυχερός στο φλουρί στάθηκε ο Σά-
κης Ναβροζίδης στον οποίο δόθηκε μια ασημένια εικόνα, 
δώρο του Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και 
τον απολογισμό της δράσης τους, δύο προβλήματα ξεχώρι-
σαν στη συζήτηση μεταξύ των ζαχαροπλαστών της Βέροιας, 
προβλήματα που απασχολούν εδώ και καιρό το Σύλλογο. 
Το ένα αφορά το παρεμπόριο και τη διάθεση προϊόντων και 
ειδών ζαχαροπλαστικής χωρίς άδεια και το δεύτερο τους πά-
γκους με τα γλυκίσματα  στις λαϊκές αγορές και τους κανόνες 
υγιεινής στον τρόπο λειτουργίας τους. Όπως επισημαίνει το 
Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου, έχουν παραπέμψει τα θέματα στο Τμήμα Εμπορίου και Υγιεινής και το επόμενο βήμα τους θα είναι η αναφορά τους στον Εισαγγελέα.

Και το Κέντρο Υγείας
 Αλεξάνδρειας επισκέφθηκε 

ο υπουργός Υγείας
Με επίσκε-

ψη στο Κέντρο 
Υγείας Αλεξάν-
δρειας ολοκλη-
ρώθηκε την Τρί-
τη η επίσκεψη 
του υπουργού 
Υγείας Ανδρέα 
Ξανθού στην 
Ημαθία. Μαζί 
του ο διοικητής 
της 3ης ΥΠΕ κ. 
Κίρκος και οι 
βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω 
Καρασαρλίδου και Χρήστος Αντωνίου. Ο υπουργός ενημερώθηκε από τη νέα διευθύντρια Παρασκευή 
Αμπεριάδου, αλλά και από τον δήμαρχο Παναγιώτη Γκυρίνη για τα προβλήματα που υπάρχουν. Στη συνέ-
χεια παραδέχτηκε με κάθε ειλικρίνεια ότι στα δύο χρόνια δεν δόθηκε η ανάλογη προσοχή στα Κέντρα Υγεί-
ας, αφού προτεραιότητα ήταν τα Νοσοκομεία προκειμένου να επουλωθούν οι πληγές. Δεσμεύτηκε όμως ότι 
τον επόμενο χρόνο θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να καλυφθούν οι θέσεις σε ιατρικό προσωπικό 
του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας και να λυθούν τα προβλήματά του σε εξοπλισμό.

«Ανοίγει» από σήμερα 
στη Βέροια το 4ήμερο της Αποκριάς

Με συνεχείς εκδηλώσεις, πάρτι, μουσική και χορό
Από σήμερα Πέμπτη «ανοίγει» το καρναβαλικό τετραήμερο και στη 

Βέροια, με καθημερινές εκδηλώσεις και αποκριάτικα πάρτι στην οδό 
Εληάς, το εμπορικό κέντρο και τον πεζόδρομο της Έλλης (Κοντογεωρ-
γάκη).

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον Δήμο Βέροιας, την ΚΕΠΑ, το 
Επιμελητήριο και το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφέ, Κέντρων διασκέδασης 
και ψυχαγωγίας της Βέροιας.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Κώστας Σαμανίδης, μίλησε για το 4ήμε-
ρο, στον ΑΚΟΥ 99.6, στην εκπομπή της Σοφίας Γκαγκούση «Πρωινές 
σημειώσεις», καλώντας όλο τον κόσμο να βγει, να διασκεδάσει, μασκα-
ρεμένοι ή μη και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια της πόλης, αλλά και 
των διοργανωτών δίνοντάς τους κουράγιο, όπως είπε, να συνεχίσουν 
και τα επόμενα χρόνια.

Ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Κώστα Βοργιαζίδη που είναι δίπλα στους 
καταστηματάρχες, τους ανθρώπους της ΚΕΠΑ καθώς και το νέο Δ.Σ. 
του Επιμελητηρίου και ευχήθηκε, του χρόνου να είναι και η Π.Ε. Η-
μαθίας στη συνδιοργάνωση ώστε να είναι ακόμα πιο πολύπλευρες οι 
εκδηλώσεις. Ο κ. Σαμανίδης πέρα από το πρόγραμμα που έχει δοθεί 
στη δημοσιότητα, ενημέρωσε ότι θα γίνουν και κάποιες ακόμα εκδη-
λώσεις. Όπως η αυριανή της Παρασκευής στην οδό Έλλης, με το κα-
θιερωμένο πάρτι μασκέ, στο οποίο, τα καταστήματα (καφέ - μπαρ) του 
πεζόδρομου, θα βραβεύσουν το καλύτερο  καρναβάλι (ατομικά) με ένα 
τάμπλετ και το καλύτερο ομαδικό (παρέας) με ένα μπουκάλι (ποτό) της 
αρεσκείας τους σε όποιο μαγαζί του πεζόδρομου επιθυμεί η παρέα που 
θα κερδίσει για το καρναβαλικό της θέμα.

Επίσης την Κυριακή, όλα τα μαγαζιά της πόλης θα ψήνουν όλη μέρα 
σουβλάκια για τον κόσμο (δωρεάν) και θα ξεδώσουν με συνεχή μουσι-
κή, συναυλίες και χορό. Για τον λόγο αυτό, η κεντρική οδός Εληάς θα 
είναι κλειστή από τις 7.00 μ.μ. μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 
ενώ την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, ο δρόμος θα κλείσει σχεδόν όλη 
μέρα, από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 7.00 το βράδυ που το μεγάλο πάρτι 
θα ολοκληρωθεί για να δώσει ραντεβού του χρόνου! Μάλιστα για το 
2019, το Σωματείο, όπως είπε ο κ. Σαμανίδης, επιθυμεί και ευελπιστεί 
το 4ήμερο να γίνει 5νθήμερο, συμπεριλαμβανομένης και της Καθαράς 
Δευτέρας, με βεροιώτικα κούλουμα με πρωταγωνιστή τον τοπικό βεροι-
ώτικο φασουλονταβά... 

Έναρξη σήμερα με latin, τζαζ και brazilian
Το σημερινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
JAZZ TROPICAL QUINTET  JAZZ TROPICAL Quintet, στις 9.00 

μ.μ. στην οδό Έλλης. 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 τό-
σο 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 
αφρόκρεμα της τζαζ σκηνής της Θεσσαλονίκης- και οι προσεγμένες ε-
νορχηστρώσεις  που προσδίδουν στον ήχο τους όγκο ,ζωντάνια και την 
πινελιά αυθεντικότητας που χρειάζεται η μουσική που υπηρετούν. 

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 Σπα-
νίδης: τύμπανα Ιάσων Γερεμτζες: congas.    

 Όλες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο και είναι ανοιχτές για 
όλο τον κόσμο.
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Οι Τρεις Πι-
νακίδες Εξω α-
πό το Εμπινγκ, 

στο Μιζούρι
T h r e e 

B i l l b o a r d s 
Outside Ebbing, 
Missouri

του Μάρτιν 
ΜακΝτόνα

Κάθε μέρα : 
21.15

Σκηνοθεσία: 
Μάρτιν ΜακΝτόνα

Σενάριο: Μάρτιν ΜακΝτόνα
Πρωταγωνιστούν: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Σαμ 

Ρόκγουελ, Γούντι Χάρελσον, Τζον Χοκς, Πίτερ 
Ντίνκλατζ

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι: Απελευθέρωση 
( Fifty Shades Freed ) 
το φινάλε της τριλογίας ...
Σκηνοθεσία: Τζέιμς ΦόλεϊΣ ενάριο: Νίαλ Λέο-

ναρντ Ηθοποιοί: Ντακότα Τζόνσον, Τζέιμι Ντόρναν
Κάθε μέρα : 19.15
Σασπένς, έρωτας, πάθος, σεξ, ψυχανάλυση, 

εκδίκηση, δικαίωση, ολοκλήρωση, απελευθέρωση!
Το Γατοξόρκι - Lino (ΜΕΤΑΓΛ.)
Ώρα προβολής:  17.30 (προβολές μόνο Πέμπτη 

15/2 Παρασκευή 16/2 – Σάββατο 17/2 – Κυριακή 
18/2 – Δευτέρα 19/2)

Ο Λίνο είναι ένας διασκεδαστής σε παιδικά 
πάρτι που δεν αντέχει άλλο τη ρουτίνα του και το 

γάτο-κοστούμι του. Αποφασίζει έτσι να ζητήσει βο-
ήθεια από έναν όχι και τόσο ταλαντούχο μάγο που 
τον μεταμορφώνει σε αυτό που μισεί περισσότε-
ρο: το γατοκοστούμι του!

Black Panther   (Marvel ) του Ράιαν Κούγκλερ 
Προβολές :  Παρασκευή 16/2 – Σάββατο 17/2 – 

Κυριακή 18/2 στις 19.15 και 21.45
Κάθε μέρα : Πέμπτη 15/2- Δευτέρα 19/2- Τρίτη 

20/2 – Τετάρτη 21/2 στις  20.30 Σε 3D προβολή: μό-
νο Παρασκευή 16/2 στις 19.15 και 21.45

Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ
Σενάριο: Ράιαν Κούγκλερ, Τζο Ρόμπερτ Κόουλ
Πρωταγωνιστούν: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Μά-

ικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Ντανάι Γκου-
ρίρα, Αντζελα Μπάσετ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     15/2/18 - 21/2/18

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

Σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής
από το Δήμο Νάουσας

Νέο κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής ξεκινά από τα μέσα Φεβρουαρίου ο Δήμος Νάουσας και 
η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου, με εκπαιδευτή τον συγγραφέα Γιώργο Δάμτσιο. 

Ο κύκλος μαθημάτων θα διαρκέσει ένα μήνα με 4 δίωρες συνεδρίες. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται 
στον πολυχώρο πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα ακολουθήσει και δεύτερος κύκλος σπουδών, ενώ όλοι 
οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λάβουν μέρος σε συλλογικό βιβλίο με το δικό τους διήγημα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Τηλ: 2332350371, Μαρία Χατζηκυριάκου.

«30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ από τον Bach στους ABBA»

Συναυλία της Μικτής 
Χορωδίας Θεσσαλονίκης 

στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας  
διοργανώνουν συναυλία με τίτλο: 
«30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ α-
πό τον Bach στους ABBA» με την 
Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης το   
Σάββατο  24  Φεβρουάριου 2018 
στις 8.00μ.μ.  στον χώρο Τεχνών 
Βέροιας , με ελεύθερη είσοδο για 
το κοινό. 

Η εκδήλωση γίνεται με τη στή-
ριξη της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.

Συντελεστές
Μουσική διδασκαλία – Διεύθυν-

ση | Μαίρη Κωνσταντινίδου 
Σκηνοθεσία – Εικαστικά | Αθα-

νάσιος Κολαλάς 
Electone | Παναγιώτης Κου-

ντούρης 
Πιάνο | Βαλέρια Χαριτίδου 
Μουσικοί συνεργάτες | Kostica 

Colaku, Αλέξανδρος Πουρλουκά-
κης 

Χορογραφίες | Κωνσαντίνα 
Χουλιάρα 

Video | Άλκης Βασίλογλου 

4 και 5 Μαΐου
Επιστημονική Ημερίδα 
Τοπικής Ιστορίας για 

τη Νάουσα του 20ου αιώνα
-Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 15 Απριλίου

Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. κατά τις υπ. αριθμ. 8/2017 και 1/2018 συνεδριάσεις του, εκτιμώντας τη θετική 
έκβαση της Ά Επιστημονικής Ημερίδας Τοπικής Ιστορίας «Μιλάμε για τη Νάουσα του 20ου αιώνα», απο-
φάσισε τη διοργάνωση της Β΄ Επιστημονικής Ημερίδας Τοπικής Ιστορίας με το γενικό τίτλο «Μιλάμε για 
τη Νάουσα του 20ου αιώνα». 

Σκοπός της παραπάνω ημερίδας είναι η έρευνα και ανάδειξη στιγμών και πτυχών της νεότερης ιστο-
ρίας της Νάουσας και της γύρω περιοχής, μέσα από άγνωστο αρχειακό υλικό που διασώζεται σε δημό-
σιες και ιδιωτικές συλλογές.

Μέσα από την έρευνα και γενικότερα μέσα από την ημερίδα ευελπιστούμε να αναδειχτούν νέα ζη-
τήματα και να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κενά τα οποία έχουν εντοπιστεί στην τοπική 
ιστοριογραφία.

Η Επιστημονική Ημερίδα πρόκειται να διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο και συγκεκριμένα την Παρασκευή 
4 και το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 (απόγευμα Παρασκευής και πρωί – απόγευμα Σαββάτου).

Υπεύθυνη για τη διασφάλιση του επιστημονικού υπόβαθρου της ημερίδας είναι Επιστημονική Επι-
τροπή η οποία αποτελείται από τους κ.κ. α) Σοφία Ηλιάδου – Τάχου Καθ. Παν. Δυτ. Μακεδονίας, β) Βα-
σίλειο Κουκουσά Καθ. Α.Π.Θ., γ) Αγγελική Κοτταρίδη Δρ. Αρχαιολογίας - Προϊσταμένη Ε.Φ.Α. Ημαθίας, 
δ) Αντωνία Χαρίση Δρ. Ιστορίας της Εκπαίδευσης.

Υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της ημερίδας είναι τετραμελής Οργανωτική Επιτροπή 
που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από την Ε.Μ.Ι.Π.Η.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομη περίληψη της ανα-
κοίνωσής τους (βλ. συνέχεια), μέχρι την 15η Απριλίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. 
emipi@ymail.com. Το θέμα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και στην περίληψη να αναφέρεται το αρχεια-
κό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, καθώς επίσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα. Οι περι-
λήψεις θα δημοσιευθούν στο φύλλο 34 του τετραμηνιαίου περιοδικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η. «Χρονικά Ιστορίας 
& Πολιτισμού Ν. Ημαθίας».

Εισηγητές οι οποίοι χρειάζεται να μετακινηθούν και να διαμείνουν στη Νάουσα κατά τη διάρκεια της 
ημερίδας θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί 
κάθε περίπτωση αναλόγως.

Όπως ενημερώνει το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η, επόμενη ανακοίνωση θα αποσταλεί μαζί με το πρόγραμμα 
της ημερίδας στα τέλη Απριλίου.
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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 ενεργη-
τικό του δύο one man show, εκατοντάδες παρα-
στάσεις και συνολικά πάνω από 6 ώρες υλικού ο 
Λάμπρος Φισφής μαζεύει τις μεγαλύτερες επιτυ-
χίες 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 μπορού-
σε 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 κυνηγάνε 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  & ΣΙ-

ΝΕ STAR  ( τηλ. 23310 22 373)        



Δυναμική και ουσιαστική πα-
ρουσία είχε 7-9 Φεβρουαρίου η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
στη FRUIT LOGISTICA 2018 του 
Βερολίνου, μία από τις μεγαλύτε-
ρες εκθέσεις παγκοσμίως για τον 
κλάδο των φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών. Στο πλαίσιο της διαρ-
κούς προσπάθειάς της για την προ-
ώθηση του πρωτογενούς και ειδικά 
του αγροδιατροφικού της τομέα, η 
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας συμμε-
τείχε στην έκθεση σε συνεργασία με 
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, 
ενώ ήδη έχει καταγράψει επιτυχη-
μένες συμμετοχές σε αντίστοιχες 
διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού 
(Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Κίνα κ.ά.) 
και της Ελλάδας.

«Στόχος της συμμετοχής μας 
στις διεθνείς εκθέσεις είτε στην 
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, όπου 
συμμετέχουμε ως Περιφέρεια είναι να 
στηρίξουμε στην πράξη την προσπάθεια 
των παραγωγών μας για ποιοτική και α-
ποτελεσματική προώθηση των προϊόντων 
τους, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και 
κατακτώντας κάθε φορά και μεγαλύτερο 
μερίδιο στη διεθνή αγορά. Τα προϊόντα της 
μακεδονικής γης διαθέτουν την ποιότητα, 
ώστε να κερδίσουν το στοίχημα της εξω-
στρέφειας και να διεκδικήσουν περίοπτη 
θέση στη διεθνή αγροδιατροφική αγορά», 
τόνισε ο αντιπεριφερεριάρχης Αγροτικής 
Οικονομίας Φάνης Παπάς.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στην 
FRUIT LOGISTICA 2018, με βασικούς πα-
ραγωγούς και μεταποιητές κυρίως από τη 
Θεσσαλονίκη, την Ημαθία και την Πέλλα, 
οι οποίοι, εκτός της προβολής των τοπικών 
προϊόντων τους, προχώρησαν και σε ση-
μαντικές εμπορικές συμφωνίες.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας επισκέφτηκε πλήθος κό-
σμου, μεταξύ των οποίων ο οικονομικός 
και εμπορικός απεσταλμένος της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Βερολίνο Χρήστος Ντοκο-
μές, καθώς και ο Γραμμα-
τέας της Πολιτικής Επιτρο-
πής της Νέας Δημοκρατίας 

Λευθέρης Αυγενάκης, συνοδευόμενος από 
το Βουλευτή Ημαθίας της Ν.Δ. Απόστολο 
Βεσυρόπουλο.

Στην αντιπροσωπεία της Περιφέρειας 
συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας 
Καλαϊτζίδης και η περιφερειακή σύμβουλος 
Νίκη Καρατζιούλα, καθώς και τα στελέχη 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Αλιείας της Περιφέρειας, που ενημέρωναν 
σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης τους επι-
σκέπτες για τα αγροδιατροφικά προϊόντα 
της Κεντρικής Μακεδονίας.
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Χάθηκαν κλειδιά
Χάθηκε μπρελόκ με κλειδί αυτοκινήτου στην περιοχή Σούπερ Μάρ-

κετ «Γαλαξίας». Όποιος το βρει ας επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 6974 
727449.

Ευχαριστήριο
Η Διεύθυνση του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά την βιοτεχνία 

παραγωγής κεριών  «Τεχνοκέρ», με έδρα στα Λαγυνά Θεσσαλονίκης (www.
technoker.gr), για την ευγενική δωρεά της προς το σχολείο σημαντικής πο-
σότητας κεριών, τα οποία είναι χρήσιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία των 
μαθητών.

Ο Διευθυντής 
Λαζής Νικόλαος

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας

Για την επίσκεψη 
του υπουργού 

Υγείας στην Ημαθία
Στις 13 Φλεβάρη  ο υπουργός Υγείας πραγματοποίησε επίσκεψη 

στο Νοσοκομείο Βέροιας.
    Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας διοργάνωσε 

αγωνιστική κινητοποίηση με κεντρικό σύνθημα, Δώστε λεφτά για την 
υγεία, κάτω τα χέρια απ τα Νοσοκομεία .

Τα αιτήματα των συνταξιούχων επικεντρώνονται στα παρακάτω :
1. Άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και 

βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη  των αναγκών των δυο 
μονάδων υγείας του δήμου Βέροιας, Νοσοκομείου και ΠΕΔΥ (πρώην 
ΙΚΑ). 

2. Κάλυψη των ελλείψεων σε εξοπλισμό των δυο μονάδων 
υγείας του δήμου.

3. Κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

4. Απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 
χώρο της υγείας.

Αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, ταυ-
τόχρονα ταλανίζουν κάθε εργαζόμενο, κάθε λαϊκή οικογένεια, με 
αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τη ζωή μας, να μας αναγκάζουν να 
πληρώνουμε πανάκριβα νοσηλεία, φάρμακα, εξετάσεις. 

Αυτή είναι η αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική της σημερινής και 
των προηγούμενων κυβερνήσεων, που έχει μετατρέψει το κοινωνικό 
αγαθό της υγείας σε πανάκριβο εμπόρευμα.

    Στη σύσκεψη που ακολούθησε με τον υπουργό θέσαμε συνο-
πτικά, στο ελάχιστο χρόνο που μας διατέθηκε, τα προβλήματα μας. 
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά δεν ακούσαμε καμία δέσμευση του 
υπουργού. Αντίθετος παρουσιάστηκε μια πλασματική εικόνα στην 
οποία το καταρρέον τα προηγούμενα χρόνια σύστημα υγείας κρατή-
θηκε ζωντανό. 

    Το ποσό ζωντανό κρατήθηκε το δείχνουν οι ατέλειωτες ουρές 
αναμονής στις λίστες και στα ιατρεία, οι ελλείψεις σε ειδικότητες για-
τρών, οι εξαντλητικές εφημερίες, η υπολειτουργία τμημάτων και κλινι-
κών, η εντατικοποίηση της δουλειάς των εργαζόμενων με εξαντλητι-
κά ωράρια, οι ελλείψεις ακόμα και σε αναλώσιμα και ο κατάλογος δεν 
τελειώνει. Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση και ο υπουργός της 
να κρύψει αυτή τη τραγική εικόνα η πραγματικότητα και η εμπειρία 
ασθενών, νοσηλευτών, γιατρών την διαψεύδουν πανηγυρικά. Ας 
αφήσει, λοιπόν ο υπουργός τις μεγαλοστομίες και τα παχιά λογία. 
Όσο κι αν επιχειρεί να εξωραΐσει την κατάσταση η πραγματικότητα 
καταδεικνύει, ότι η κυβέρνηση του, είναι ο καλλίτερος διάδοχος των 
προηγούμενων κυβερνήσεων, που συνεχίζει να στερεί απ το λαό 
μας στοιχειώδη και με αγώνες κατακτημένα δικαιώματα.

«Η δίκαιη ανάπτυξη» που προπαγανδίζουν σημαίνει μπαλώματα 
για την υγεία του λάου, κέρδη για τους μεγάλους επιχειρηματικούς 
ομίλους, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

   Εμείς οι συνταξιούχοι μαζί με το ταξικό, εργατικό-λαϊκό κίνημα 
θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την πλήρη κάλυψη των ανα-
γκών μας στον τομέα της υγείας. Δηλώνουμε, ότι δεν θα παραιτη-
θούμε από την διεκδίκησή μας για ενιαία, δημόσια, δωρεάν, καθολι-
κή υγεία για όλους. 

Σ αυτόν τον αγώνα καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε αυτοαπασχο-
λούμενο , κάθε φτωχό αγρότη να συμπαραταχτεί μαζί μας.

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΣΙΩΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του 
Νικολάου και της Γλυκερίας, 
το γένος Σταύρου, που γεν-
νήθηκε στην Καρδίτσα και κα-
τοικεί στη Θεσσαλονίκη και η 
ΤΣΙΛΑΚΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του 

Γεωργίου και της Ιωάννας, το γένος Λημνίδη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο 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.

Η Π.Ε. Ημαθίας στη FRUIT LOGISTICA 
2018 του Βερολίνου



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, το επόμενο Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο. 
Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα κοιμητήρια, προκειμέ-
νου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς τους νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι πολλοί συνηθίζουν να πηγαί-
νουν πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς δεν θα 
βρίσκονται στα κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας, που θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του 
κοιμητηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, 
να μην ταλαιπωρηθείτε, 
παρακαλείσθε να πάτε 
στο Κοιμητήριο,  κα-
τά προτίμηση, μετά τις  
9:00 το πρωί. Οι ιερείς 
Θα βρίσκονται εκεί μέχρι 
αργά το μεσημέρι, οπότε 
υπάρχει όλος ο χρόνος 
για να επιτελέσετε τα κα-
θήκοντα σας προς τους 
κεκοιμημένους.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ    Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο 
Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο 

τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας 
Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70 2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 

00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

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

Κατανυκτικός Εσπερινός 
της Συγχωρήσεως

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου στις 7.00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Αντωνίου, θα τελεσθεί ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως, χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου ΜΗτροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος. Στο τέλος του Εσπερινού ο 
Σεβασμιώτατος θα αναγνώσει την ειδική συγχωρητική ευχή για την είσοδο στη Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 

14 Φεβρουαρίου 2018 από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελι-
σάβετ Ανδρέα Ξογιάννη σε 
ηλικία 83 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 15 

Φεβρουαρίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αντω-
νίου Βέροιας ο Ιωάννης Μπαρ-
μπαρούσης σε ηλικία 80 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυπη-
τήρια.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Διοίκηση της Πρωτοβουλί-

ας για το Παιδί ανακοινώνει τα 
ακόλουθα: Το Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας της Βέροιας μεταφέρ-
θηκε 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 Διεύ-
θυνση 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-παραμέλη-
σης παιδιών, για κλείσιμο συνάντησης με τα μέλη της 
Επιστημονικής Ομάδας του Συμβουλευτικού Κέντρου και 
για χορήγηση υλικής βοήθειας, το κοινό μπορεί να απευ-
θύνεται στο τηλεφωνικό κέντρο  2331072303.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
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Η «Αγάπη» ευχαριστεί τους αιμοδότες
 Χαρά ,ευχαρί-

στηση, ικανοποίη-
ση, τα συναισθήμα-
τα των  αιμοδοτών 
που έδωσαν αίμα 
και λίγο από το χρό-
νο τους στην πρώτη 
αιμοδοσία του Συλ-
λόγου  Εθελοντών 
Αιμοδοτών Νέας 
Νικομήδειας Ημαθί-
ας «Η ΑΓΑΠΗ» για 
το 2018. Ηταν αυτοί 
που προετοιμάστη-
καν, ήταν υγιείς, δεν 
κατανάλωσαν αλκο-
όλ και το πιο σημα-
ντικό είχαν επιλέξει 
να βοηθήσουν με το δώρο που τους χάρισε ο Θεός, το αίμα, ένα συνάνθρωπο τους ασθενή 
ή ένα άτομο από το φιλικό περιβάλλον.

Ευχαριστούμε όλους τους αιμοδότες που στηρίζουν το έργο του Συλλόγου και ανταποκρί-
νονται στο κάλεσμα μας.

Κοπή πίτας
Την Κυριακή το πρωί 11 Φεβρουάριου 2018 πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία και το μεση-

μέρι της ιδίας μέρας έγινε αγιασμός και κοπή της πίτας.
Ευχαριστούμε τον Πάτερ Άνθιμο για την ευλογία,
Ευχαριστούμε το Δ.Σ. των ΚΤΕΛ και τον Πρόεδρο του κ. Συμεωνιδη για το δώρο που  

κέρδισε η τυχερή αιμοδότρια της βασιλόπιτας
Ευχαριστούμε την Πρόεδρο της Νικομήδειας
Σταφυλιδου Χριστίνα ,τον Κορωνα Θεόφιλο και Νίκο Τσιουντα για την παρουσία τους.
Ευχή μας η Χώρα μας να γίνει αυτάρκης σε αίμα και για αυτό το σκοπό θα συνεχίζουμε 

την προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών
Για το Σύλλογο 

Η Πρόεδρος Ευτυχία  Καδόγλου 

«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ”
Πρόσκληση στα 

παραδοσιακά κούλουμα
Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» σας προσκαλεί την 

Καθαρά Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018, να γιορτάσουμε μαζί τα παραδοσιακά κούλουμα 
με φασολάδα, λαγάνα, χαλβά, ελιές, τουρσιά, άφθονο κρασί, μουσική και τραγούδια. Η εκ-
δήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Υ.Γ. Σε περίπτωση βροχής η εκδηλωση θα πραγματοποιηθεί εντός του χώρου του Πολιτι-
στικού Συλλόγου. 

Το Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστα-
τικού και  την 1η/ 11-1-2018 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου   ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα 
μέλη του Συνδέσμου μας σε τακτική εκλο-
γοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρου-
αρίου 2018 και ώρα 11π.μ.,  στην αίθουσα 
του Συνδέσμου πάροδος Βερμίου 3 Βέροια, 
με θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου.
2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
3. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 

2017 και αναφορά σε θέματα που απασχο-
λούν την τάξη των Συνταξιούχων.

4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2017.
5. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.
6. Προϋπολογισμός οικ. έτους 2018.
7. Κριτική επί των πεπραγμένων.
8. Έγκριση ή μη του απολογισμού 2017, 

προϋπολογισμού 2018 και πεπραγμένων 
του Δ.Σ. έτους 2017.

9. Προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρι-
νίσεις.

10.  Δευτερολογία προέδρου.
11. Σύντομη τοποθέτηση και παρουσία-

ση των υποψηφίων από τους επικεφαλείς 
των Συνδυασμών.

12.  Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου 
Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπρο-
σώπων στην Π.Ο.Π.Σ., θα αρχίσουν στις 
1:30μ.μ. και θα διαρκέσουν μέχρι 6:30μ.μ. 

ενώπιον δικαστικού αντιπροσώπου.     
Απαραίτητη η επίδειξη Α.Τ. ή άλλου απο-

δεικτικού στοιχείου. Δικαίωμα ψήφου έχουν 
όσα μέλη είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέ-
χρι και τοοικ. έτος 2017. Έχουν τη δυνατό-
τητα να τακτοποιηθούν ή να εγγραφούν  νέα 
μέλη μέχρι Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 
2018 και σε περίπτωση μη  απαρτίας έως 
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.

 Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιό-
τητα για τα όργανα του Συνδέσμου, παρα-
καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο γρα-
φείο του Συνδέσμου, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι 23 Φεβρουαρίου 
2018.

Εάν για διάφορους λόγους δεν θα έχου-
με απαρτία την πρώτη Κυριακή, η εκλογο-
απολογιστική συνέλευση  θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, την ίδια 
ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γρα-
φείο του Συνδέσμου, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

Για έκτακτες περιπτώσεις στο τηλέφωνο 
6974297043.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας

  ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση εκλογοαπολογιστικής 
γενικής συνέλευσης

9 λόγοι που αποσύρουμε τις πλαστικές 
σακούλες από τα καταστήματά Vodafone

Το περιβάλλον αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της 
Vodafone με βασικό στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοβουλιών - όπως η κατάργηση 
της πλαστικής σακούλας- για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας. 

Σύμφωνα με αυτόν το στόχο και με αφορμή την Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μείωση της πλα-
στικής σακούλας, η Vodafone απέσυρε όλες τις πλαστικές σακούλες από τα καταστήματα της 
εταιρείας ήδη από τον Δεκέμβριο του 2017, προχωρώντας σε πολιτική «μηδενικής χρήσης 
σακούλας». 

Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπεται η χρήση και η απόρριψη πάνω από 650.000 πλαστικών 
σακουλών το έτος. Ωστόσο, για τους πελάτες που επιθυμούν να τους δοθεί συσκευασία, διατί-
θεται χάρτινη FSC σακούλα προς 0,20€/τμχ.

Ανακοίνωση για την ένταξη επιπλέον 
δικαιούχων στο υπόμετρο 

«εγκατάσταση νέων γεωργών»
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχει 

εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛ1Υ7ΛΛ-79Ξ η 1η Τροποποίηση της αρ. 315045(1274)/27-07-2017 
Απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα ‘Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής 
αιτήσεων στήριξης έτους 2016’.

Αφορά στην ένταξη 194 επιπλέον δικαιούχων (μετά την εξέταση των πρόσθετων δικαιολογητικών των εν δυνάμει 
δικαιούχων και την τροποποίηση των σχετικών πινάκων αποτελεσμάτων) και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 3.600.500 €, 
ανεβάζοντας έτσι το συνολικό προϋπολογισμό εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 
2014-2020 για την ΠΚΜ σε 42.968.500 €. Το 70% της επιλέξιμης δαπάνης για τους 194 νέους δικαιούχους θα δοθεί ως 
πρώτη δόση τις αμέσως επόμενες ημέρες στους δικαιούχους, ενώ η δεύτερη δόση του 30% θα καταβληθεί μετά την 
ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Στην απόφαση έγκρισης (ΑΔΑ:ΨΘΥΑ7ΛΛ-Ψ7Ξ και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρούσα ΑΔΑ:ΩΛ1Υ7ΛΛ-79Ξ) 
αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του δικαιούχου, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης καθώς 
και η διαδικασία παρακολούθησης, χορήγησης της στήριξης, τροποποίησης ή μεταβολής της πράξης και ελέγχου και 
επιβολής κυρώσεων.

Η απόφαση ένταξης πράξεων θα αποσταλεί και προσωπικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε ενδιαφερόμενο, 
και στο μελετητή του, από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 2313-
330428.

Σήμερα Πέμπτη στην Αλεξάνδρεια
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας 

στη βασιλόπιτα 
της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας 

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας θα είναι ο 
κεντρικός προσκεκλημένος στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας που θα πραγματο-
ποιηθεί την Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα στην Αλεξάνδρεια.

Η εκδήλωση θα γίνει στο καφέ-μπαρ «Τροκαντερό» (Βετσοπούλου 34 και Εθνι-
κής Αντίστασης), περιλαμβάνει και την καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας και διοργα-
νώνεται από τη Ν.Ε. Ημαθίας της ΟΝΝΕΔ, σε συνεργασία με τις ΟΝΝΕΔ των δήμων 
Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας.



Φεβρουάριος 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Ο Φεβρουάριος, μήνας Αποκριάς, μας εμπνέει για ποι-
κίλες μεταμορφώσεις και ταξίδια σε κόσμους μαγικούς κι 
ονειρεμένους… Ελάτε στην παρέα μας, μικροί και μεγάλοι, 
να διαβάσουμε βιβλία, να μασκαρευτούμε, να ζωγραφί-
σουμε, να παίξουμε, να κάνουμε κατασκευές και να μαγει-
ρέψουμε αλμυρές και γλυκές λιχουδιές…

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

μάσκες μεγάλων καλλιτεχνών σαν τον Πάμπλο Πικάσο, 
τον Πωλ Κλε, τον Αντρέ Ντεραίν, γινόμαστε κι εμείς καλλι-
τέχνες και δημιουργούμε τις δικές μας μάσκες! Για παιδιά 
8–12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλι-
οθήκης.

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

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

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα 
εργαστήριο.

Παρακαλού -
νται όλοι οι συμ-
μετέχοντες  να 
ενημερώνουν σε 
περίπτωση ακύ-
ρωσης.

Ο  α ρ ι θ μ ό ς 
των θέσεων για 
τις δημιουργικές 
δραστηριότητες 
είναι περιορισμένος.

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στη Δημόσια Βιβλιο-
θήκη της Βέροιας,

Έλλης 8 ή στο τηλ. 2331024494, www.libver.gr
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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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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»

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Η παραδοσιακή κέλτικη μπάντα «Celtic 

Highlanders Band, Pipes & Drums» 
στις εκδηλώσεις της φετινής Αποκριάς

Η παραδοσιακή κέλτικη 
μπάντα «Celtic Highlanders 
Band, Pipes & Drums» οκτώ 
συνολικά ατόμων, θα συμ-
μετέχει στις φετινές εκδηλώ-
σεις της Νάουσα-Αποκριά 
2018».

Οι μουσικοί, με τον εν-
θουσιασμό τους για την 
κέλτικη μουσική, τα εξωτικά 
όργανα και τις πολύχρωμες 
στολές, έχουν στόχο να ε-
ντυπωσιάσουν και να διε-
γείρουν την περιέργεια για 
την Κελτική μουσική και ι-
στορία προς τους θεατές, 
προσδίδοντας διαφορετικά 
ηχοχρώματα και ιδιαίτερη α-
τμόσφαιρα στις εκδηλώσεις 
της φετινής Αποκριάς.

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

Το πρόγραμμα εμφανίσεων της μπάντας είναι το εξής:
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου: Πορεία σε καφέ, μπαρ και δρόμους της πόλης με τον Σύλλο-

γο «Φίλοι του Καρναβαλιού».
Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου: Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις «Μια πόλη μια γιορτή».
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου: Συμμετοχή στην κεντρική εκδήλωση του Δήμου με τη Φιλαρ-

μονική Εταιρεία Νάουσας και πορεία στους δρόμους της πόλης.
Κ. Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου: Συμμετοχή στην εκδήλωση «Κούλουμα» στην Πλατεία Κα-

ρατάσου με τον Σύλλογο «Φίλοι του Καρναβαλιού».

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

Το σημερινό πρόγραμμα
Το σημερινό πρόγραμμα έχει ως 

εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Κέντρο Πόλης, ώρα 21:00: Η 

παραδοσιακή κέλτικη μπάντα «Celtic 
Highlanders Band, Pipes & Drums» 
σε καφέ, μπαρ και δρόμους της πό-
λης με τον Σύλλογο «Φίλοι του Καρ-
ναβαλιού»

Παράλληλες δράσεις στην πό-
λη

• Καφέ «GILLAN’S BAR», ώρα 
12:00: Ολοήμερο γλέντι και μασκέ 
πάρτι

• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 
19:00: Mασκέ πάρτι

• «MARON», ώρα 21:00: Μασκέ 
πάρτι

• Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 21:00: 
Μασκέ πάρτι

• Καφέ «BAR...RAKI», ώρα 21:00: 
Μασκέ πάρτι

• Tαβέρνα «ΦΑΕ ΠΙΕΣ ΑΡΑΞΕ», ώρα 21:00: Mουσική βραδιά με τα χάλκινα της 
Γουμένισσας

• «CITY ESPRESSO BAR», ώρα 21:30: Retro party με τους Ανδρέα Αποστόλου 
και Chris Chreece

• Καφέ «LOFT», ώρα 21:30: «Μασκέ πάρτι από άλλο πλανητη! Έρχεται το Loft 
να αλλάξει τα δεδομένα!»

• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 21:30: Μασκέ πάρτι με θέμα «Steampunk»
• Καφέ «LIEBE», ώρα 22:00: Μασκέ πάρτι
• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 22:00: Μασκέ πάρτι «Βollywood»

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.



Πάνω από 500 σάκοι 
με παιχνίδια και βιβλία 

συγκεντρώθηκαν 
στην εκδήλωση

 «Χάρισε ένα δώρο στον
άγνωστο φίλο σου»

«Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε στην πράξη πως όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε 
το σήμερα καλύτερο», τονίζει  ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Πε-
ριβάλλοντος – Πολ. Προστασίας – Ζωικής Παραγωγής – Προστασίας & Περίθαλψης 
Αδεσπότων Ζώων, κ. Βασίλης  Παπαδόπουλος. 

Με το σύνθημα «Χάρισε ένα δώρο στον άγνωστο φίλο σου» ο Δήμο Βέροιας και ο 
Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακε-
δονίας συγκέντρωσε βιβλία και παιχνίδια για φιλανθρωπικό σκοπό.

Στόχος της δράσης ήταν η προώθηση της ιδέας της επανάχρησης και η προσφορά 
ενός μηνύματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Η εκδήλωση εκπλήρωσε τον σκοπό της καθώς συγκεντρώθηκαν πάνω από 500 
σάκοι με παιχνίδια και βιβλία τα οποία θα δοθούν σε κοινωφελή ιδρύματα και σε παιδιά 
που στερούνται τη χαρά του παιχνιδιού και του βιβλίου.

Από το Τμήμα Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης & 
Εσόδων του Δήμου Αλεξάν-
δρειας ανακοινώνεται ότι 
σύμφωνα με την παρ. 13 
του άρθρου 59 του Νόμου 
4497/17, « Όσοι επαγγελ-
ματίες πωλητές λαϊκών α-
γορών δεν έχουν μέχρι τη 
δημοσίευση του ανωτέρω 
νόμου,  ανανεώσει την ά-
δειά τους βάσει της παρ. 
2 του άρθρου 39 του Ν. 
4264/2014 και των κατ’ ε-
ξουσιοδότηση αυτής εκ-
διδομένων υπουργικών 
αποφάσεων, δύνανται να 
θεωρήσουν αυτή έως τις 31 
Μαρτίου 2018 με τις δια-
τάξεις του άρθρου 22 του 
Νόμου 4497/17. Σε περί-
πτωση που οι άδειες δεν 
θεωρηθούν εντός της ως 
άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως». 

 Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 59 του 
Νόμου 4497/17, «Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και 
στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται 
εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4497/17. Τυχόν μη ανα-
νεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του 
ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξει του άρθρου 22 του 
παρόντος μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση 
του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακα-
λούνται οριστικά και αυτοδικαίως».

 Δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών.
 1. Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση, στην οποία  ο αδειούχος 

δηλώνει ότι 
α) δεν ασκεί άλλη  επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι σε 

περίπτωση που ασκεί το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαί-
νει το προβλεπόμενο όριο του άρθρου 21.

β) ότι ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέ-
χουν άλλη επαγγελματική άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιασ-
δήποτε κατηγορίας

γ) ότι δεν συνταξιοδοτείται λόγω σύνταξης ή αναπηρίας 
από οποιοδήποτε φορέα.

 
2.Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών ετών 

, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έ-
ντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει 
εισοδήματα από άλλη εμπορική  δραστηριότητα ή ότι τυχόν 
άλλα εισοδήματά του είναι σύμφωνα με το άρθρο  21.

 3. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 4. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότη-

τες με την καταβολή των προβλεπόμενων τελών. Οι αρμόδιες 
αρχές ανανέωσης οφείλουν να εξετάζουν το αληθές της δήλω-
σης αυτής.

 5. βεβαίωση  δημοτικής ενημερότητας
 6. για κάθε τριετή ανανέωση της άδειας  παράβολο  15€, 

σύμφωνα με το άρθρο 18 της ισχύουσας νομοθεσίας.(φεκ 
353/7-2-2018)

 7. την επαγγελματική άδεια
 8. φωτοτυπία ταυτότητας.
 Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών 

θα ισχύσει μέχρι την 28-02-2018 στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων 
του Δήμου Αλεξάνδρειας, Γραφείο 12. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2333350112 – 2333350127.
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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.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ 
ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ
 ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΠΟΝΤΙΑΚΟ 
ΓΛΕΝΤΙ

Την δεύτερη Κυ-
ριακή της Αποκριάς 
18 Φεβρουαρίου και 
ώρα 1:30 μ.μ. η Εύ-
ξεινος Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας, διοργανώνει 
ποντιακό γλέντι, στην 
αυλή του 7ου Δημοτι-
κού Σχολείου Νάουσας. 
Πολύ κέφι, τραγούδι και 
χορός με τους Αλέξη 
Παρχαρίδη (Τραγού-
δι), Γιάννη Χωραφαΐδη 
(Λύρα), Λευτέρη Παπα-
δόπουλο (Τραγούδι), 
Δημήτρη Φουντουκίδη 
(Πλήκτρα) και Κυριάκο 
Ξυνόπουλο (Νταούλι). 
Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί ακόμα και 
σε περίπτωση βροχό-
πτωσης. 

Καταγραφή και ανανέωση  
αδειών Πωλητών Λαϊκών 

Αγορών, πλανοδίου 
και στάσιμου εμπορίου 



Κοινήανακοίνωση εκδόθηκε εκμέρους τηςΕπι-
τροπήςΣωτηρίας τηςομάδαςπρος ταμέσα ενημέ-
ρωσηςσχετικά με τη συζήτηση και τιςπροοπτικές
που υπάρχουν στο σχέδιο σωτηρίας της ομάδας.
Αναλυτικάηανακοίνωση:

«Τοβράδυ τηςΤρίτηςσυγκεντρωθήκαμεσε κε-
ντρικόχώροτηςΕλιάςγιατηνεξεύρεσηλύσεωνστο
αδιέξοδο τοοποίοπεριήλθεηαγαπημένημαςομά-
δα,ηΠΑΕΒέροια.Στηνσυνάντησηαυτήπουπαρα-
βρεθηκαν,παλαίμαχοιποδοσφαιριστές,φίλαθλοικαι
οικονομικοίπαράγοντες τηςπόλης, μεταφέρθηκε η
απόφασητηςσημερινής ιδιοκτησίαςτουπλειοψηφι-

κούπακέτουμετοχών,ναπαραχωρηθούνγιαπέντε
τουλάχιστονχρόνιασεΕπιτροπήηοποίαθαέχειτην
διαχείρισητηςομάδας.

Μετά από διεξοδική συζήτησηπου έγινε στην
συνάντησητηςΤρίτηςκαιμεδεδομένοότιηεταιρεία
καικατάσυνέπειαηομάδαβρίσκεταισεδεινήοικο-
νομική και αγωνιστικήθέση (ικανό,αλλά,μικρόρό-
στερ)μεαβέβαιοτομέλλοντης,προέκυψανταεξής:

1.Στις επόμενες τρειςμέρες να εξαντληθεί κάθε
προσπάθειασυνέχισηςτηςλειτουργίαςαπόΕπιτρο-
πήΣωτηρίαςμεστόχο το«θαύμα» τηςπαραμονής
τηςομάδαςστηνFootballeague,κάτιπολύδύσκολο

λόγω έλλειψης χρονικώνπεριθωρίων για
αποπληρωμή άμεσων οικονομικών υπο-
χρεώσεων(προσφυγέςκλπ).

2. Σε περίπτωσηπου ναυαγήσουν οι
προσπάθειες αυτές, τότε ηΕπιτροπήΣω-
τηρίαςθακινηθείάμεσαγια τηναναδόμη-
σητηςομάδαςμεταδεδομένατηςΓ’Εθνι-
κής, και απαλλαγμένη από τα οικονομικά
βάρηπου υπάρχουν, να θέσειπρωταγω-
νιστικούςστόχους.Προςαυτήν την κατεύ-
θυνση έγκριτοι νομικοί θα επεξεργαστούν
καιθαπροτείνουνλύσειςγιαμια«καθαρή»
δημιουργίανέαςΠΑΕ.

3.Προτάθηκεεπίσηςηδημιουργίανέας
ομάδαςπουθα ξεκινήσει από την Γ’ ερα-
σιτεχνική κατηγορία τηςΕΠΣΗμαθίας, η
οποίαόμωςδενβρήκεσύμφωνητηνπλει-
οψηφίατωνπαρευρισκομένων.

4.Οι οικονομικοίπαράγοντεςπουπα-
ρέστησανδεσμεύτηκανναενισχύσουντην
ομάδα,όταντοζητήσειηΕπιτροπήΣωτη-
ρίας και είναι απαλλαγμένη από τα χρέη
πουτηνβαρύνουνσήμερα.

Υ.Γ.:Η άτυπηΕπιτροπήΣωτηρίας ευ-
χαριστείόλουςόσουςπαραβρέθηκανστην
συνάντηση για τις απόψεις και τιςπροτά-
σεις που κατέθεσαν. Επίσης ένα μεγάλο
ευχαριστώστους επιχειρηματίεςπουαπό
τηνπρώτηστιγμήεξέφρασαντηνυποστή-
ριξήτους,όποτεχρειαστεί,γιατην«σωτη-
ρία»της«βασίλισσαςτουβορρά».

Η άτυπη Επιτροπή Σωτηρίας»

CMYKCMYK
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ΟΣύλλογοςΠαλαιμάχωνΓΑΣ-ΠΑΕΒέ-
ροιαεκφράζειταθερμάτουΣυλλυπητήρια
στηνοικογένειατουαποβιώσαντοςπαλαι-
μάχουποδοσφαιριστήΙωάννηΜπαρμπα-
ρούση.Ας είναι ελαφρύ το χώμαπουθα
τονσκεπάσει.

Το Δ.Σ του Συλλόγου Παλαιμάχων 
Βέροιας

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές 
που θα διευθύνουν τις αναμε-
τρήσεις της 17ης αγωνιστικής 

της Football League. Αναλυτικά οι 
ορισμοί:

Σπάρτη–ΟΦΗ(17/02,15:00):Αντωνίου(Αθη-
νών),Κωνσταντόπουλος (Κορινθίας), Γκοτσόπου-
λος(Αχαΐας),Μπακογιάννης(Αθηνών).

Παναχαϊκή–Αιγινιακός (17/02, 15:00):Αδαμό-
πουλος (Ζακύνθου), Καραλής (Ηλείας),Ψαρρής
(Ζακύνθου),Μανούχος(Αργολίδας).

Αρης–ΑναγέννησηΚαρδίτσας:Κουκούλας(Λέ-
σβου),Τερζόπουλος (Έβρου),Κουβαλάκης (Δρά-
μας),Φωτιάδης(Καστοριάς).

Βέροια–Παναιγιάλειος(18/02,15:00):Σιδηρό-
πουλος (Εβρου),Βογιατζής (Καρδίτσας),Παπαλί-
τσας(Καρδίτσας),Κοτσάνης(Δράμας).

ΔόξαΔράμας – Πανσερραϊκός: Σωτηριάδης
(Λασιθίου),Πάγκαλος (Λασιθίου),Δεμερτζής (Πέλ-
λας),Φωτιάς(Πέλλας).

Εργοτέλης–Τρίκαλα (18/02,15:00):Γκοβέσης
(Αρκαδίας),Σεφέρης(Πειραιά),Κύριος(Αρκαδίας),
Τσουκαλάς(Αθηνών).

Καραϊσκάκης – Απόλλων Λάρισας (18/02,
15:00):Παπαδόπουλος(Αχαΐας),Οικονόμου(Αχα-
ΐας),Σκορδίλης(Κέρκυρας),Τσέτσιλας(Γρεβενών).

ΑΟΧ Κισσαμικός – Καλλιθέα (20/02, 15:30): 
Λάμπρου (Εύβοιας), Φίλος (Βοιωτίας), Δασκα-
λάκης (Ηρακλείου), Κουναλάκης (Ηρακλείου).

ΑνακοίνωσητηςάτυπηςΕπιτροπής
ΣωτηρίαςγιατηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑ

Συλλυπητήριο
του Συλλόγου 
Παλαιμάχων 

Βέροιας

Στην σύσκεψη που έγινε στην sala 
της Εληάς για την πορεία της ΠΑΕ 
Βέροια, το συμπέρασμα που βγήκε 

από τις τοποθετήσεις των περισσοτέρων 
ομιλητών είναι οτι δεν υπάρχει σωτηρία 
για την ομάδα τόσο στο αγωνιστικό ( 
έμεινε μόλις με 15-16 παίκτες) αλλά και 
στο οικονομικό γιατί όπως είπαν κάποιοι 
η ομάδα χρειάζεται μέχρι τέλη του μήνα 
70.000 ευρώ!!

Ηπρότασηπουυπάρχει από τονμεγαλομέτοχο
γιαπαραχωρήσει τωνμετοχών για 5 ήπαραπάνω
χρόνια δεν βρήκεσύμφωνους τουςπερισσότερους
γιατί τα έξοδα είνια πολλά και δεν υπάρχει τέτοιο
..κορόιδο  όπως είπε γνωστός επιχειρηματίας να

«πετάξει»ταλεπτάτου.
Έτσι«έπεσε»στοτραπέζι τόσοαπότονΣτέργιο

Διαμάντη όσο και από άλλους  ναπέσει η ομάδα
στην Γ’Εθνική  και να δημιουργηθεί ηΝέαΒέροια
2018.!!

Επίσηςμίαπρότασηυπήρχεγιατηνσύστασητης
επιτροπήςπουθαπαλέψειγιατηνσωτηρίατηςομά-
δαςκαιτηνπαραμονήτηςστηνΒ’Εθνική.

Η εξέλιξηαυτή εκτόςαπροόπτουμάλλονφέρνει
τηνΠΑΕΒέροιαπριν την αποχώρηση της από το
πρωτάθλημαμεότιαυτόσυνεπάγεται.

Άλλωστεμέχριτέλοςτουμήναπρέπειναετοιμα-
στείοφάκελοςαδειοδότησηςγιατηνέαχρονιά.Με
τόσα ανοιχτά μέτωπα (εφορία, ΙΚΑ,παίκτες) ποια
αδειοδότησηπεριμένουμε;

Μακάριναπροκύψεικάτιθετικόκαιναπαίξειηο-
μάδακαιστηνσυνέχειατουπρωταθλήματος.Δύσκο-
λοαλλά την τελική απόφασηθα τηνπάρουναυτοί
πουέφεραντηνβασίλισσασεαυτότοχάλι.

Δενυπάρχειελπίδασωτηρίας
γιατηνΠΑΕΒέροια

Ο κ. Σιδηρόπουλος διαιτητής
στον αγώνα Βέροια-Παναιγιάλειος

Νέα παράταση στις
ΠΑΕτηςFootballLeague
για τον φάκελο επιτήρη-
σηςκαιαδειοδότησης

Επιπλέον χρονικό δι-
άστημα να καταθέσουν
τον φάκελο επιτήρησης
και αδειοδότησης θα έ-
χουνοιΠΑΕτηςFootball
League. Η προθεσμία
έληγε στις 18Φεβρουα-
ρίου, αλλά οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως ε-
πετεύχθη συμφωνία γιο
παράταση μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου

Σημειωτέον ότι για τις
ΠΑΕ της Super League
ηπροθεσμία είναι η 31η
Μαρτίου για τη διαδικασία αδειοδότησης και επι-
τήρησης,κάτιπουδείχνειότιδεντηρούνταιταίδια
μέτρα και σταθμάμε τις ομάδες της δεύτερης τη
τάξεικατηγορίας

Ηπαράταση επετεύχθη έπειτα από ραντεβού
που είχανστηνΕΠΟοπρόεδρος της διοργανώ-
τριας αρχής,ΛεωνίδαςΛεουτσάκος και ο νομικός
σύμβουλος,ΑντώνηςΒουγίδηςΕίναι δε υπό δια-

πραγμάτευση, όπως λέγεται, ηποινή για τιςΠΑΕ
πουδενπεράσουν την επιτήρηση, δηλαδήαν εν
τέλειθαυπάρχειαφαίρεσηβαθμώνήπρόστιμο.

Εννοείταιότιηπαράτασηαυτήαποτελεί...χαρ-
μόσυνο νέο για τηνπλειοψηφία τωνΠΑΕ, αφού
υπήρχανσοβαρέςαμφιβολίεςγιατοκατάπόσοθα
περνούσαντηδιαδικασίαμεεπιτυχία.Τουλάχιστον
τώρατουςδίνεταιεπιπλέονχρόνοςγιαναδιακανο-
νίσουντιςοφειλές.

Παράταση έως 28 Φεβρουαρίου για τις 
αδειοδοτήσεις στη Football League



Ανακοι-
νώθη-
καν 

από την ΕΠΟ 
οι διαιτητές 
που θα διευ-
θύνουν τους 
αγώνες του 
Σαββάτου 
(17/02) για 
τη Γ’ Εθνική. 
Τελικά το Σάββατο θα διεξα-
χθούν τα παιχνίδια της 17ης 
αγωνιστικής στην Γ’ Εθνική 
λόγο της Καθαράς Δευτέρας 
και των Απόκρεων. 

2οςΟΜΙΛΟΣ
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων –ΆρηςΠα-

λαιοχωρίου:Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας),
Δράγος(Φλώρινας),Δούμτσης(Φλώρινας).

ΑγροτικόςΑστέρας –ΑλμωπόςΑριδαί-
ας:Δραγάτης (Χαλκιδικής), Χριστάκογλου
(Χαλκιδικής),Μαλανδρής(Χαλκιδικής).

ΑΕΚαρίτσας–Πιερικός:Μαλούτας (Η-
μαθίας),Γιάντσης(Ημαθίας),Χριστοδούλου
(Ημαθίας).

ΑΟΚαρδίας –ΑΠΕΛαγκαδά:Παλιού-
ρας(Μακεδονίας),Τασόπουλος(Μακεδονί-
ας),Παπαδόπουλος(Μακεδονίας).

Κιλκισιακός–ΑΣΦΑλεξάνδρεια:Μαμα-
σούλας(Μακεδονίας),Ανδρέου(Μακεδονί-
ας),Κωνσταντίν(Μακεδονίας).

Μακεδονικός – Ηρακλής:Δραγούσης
(Κιλκίς), Καμπούρης (Σερρών), Κρυωνάς
(Σερρών).

Νάουσα – Καμπανιακός: Κατεριάδης
(Πέλλας),Δεμερτζής (Πέλλας),Αρέστης
(Πέλλας).

CMYKCMYK
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Από την Επιτροπη
Πρωτ/τος & κυπελλου
τηςΕνωσης ληφθηκαν
οικατωθιαποφασεις:

1.-Ο προγραμματι-
σμενος αγωναςπρωτ/
τος τηςΑ1 ερασιτεχνι-
κηςΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥ-
ΣΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥαντιτουΣΑΒ-
ΒΑΤΟΥ 17.2.2018,θα
διεξχθει τηνΤΕΤΑΡΤΗ
21.2.2018 και  ωρα
15.30,λογω της διεξα-
γωγης την ιδια ημερα
στο ιδιο γηπεδο τουα-
γωναπρωτ/τος της Γ�
Εθνικης ΦΑΣ ΝΑΟΥ-
ΣΑ-ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.

2.-Ο αναβληθεις α-
γωνας πρω/τος τηςΑ2 ερασιτεχνικης,λογω ακα-
ταλληλοτητας του γηπεδουΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥ-
ΣΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ,οριζεται να διεξαχθει
τοΣΑΒΒΑΤΟ17.2.2018καιωρα15.30στογηπεδο
Αγ.Νικολαου.

3.-Ο αναβληθείς αγώνας τουΠΑΙΔΙΚΟΥπρωτ/
τος,λόγωακαταλληλότηταςτουγηπέδου,ΑΕΠΟΝΤΙ-
ΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ,ορίζεται να
διεξαχθείτοΣΑΒΒΑΤΟ17.2.2018καιώρα11.00στο
γήπεδοΡαχιας

ΑπότηνΠειθαρχικήΕπιτροπήτηςΈνωσης
επιβλήθηκανοικάτωθιποινέςστουςαποβληθε-

ντεςποδ/στεςτης3.2.&4.2.2018
1.-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥΓ.(ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ)4αγων.

ημ.&40Ευρω
2.-ΚΡΙΣΤΟΓ.(ΑΡΑΧΟΥ)1αγων.ημ.&10Ευρω
3.-ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ι.(ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ) 4 αγων.ημ.& 40

Ευρω

4.-ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣΘ.(ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)1αγων.
ημ.&10Ευρω

5.-ΘΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣΓ.(ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ)2αγων.
ημ.&20Ευρω

6.-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣΘ.(ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ)1αγων.ημ.&
10Ευρω

Επισης η επιτροπη αποφασισε να καλεσει σε
απολογια;

1.-ΤοσωματειοΑΣΝ.ΓΕΝΕΑΣ για εισοδοφιλα-
θλουτουστοναγων.χωρο,μετατηνληξητουαγωνα
της 3.2.18ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥ-
ΛΟΥ,ο οποιος κινηθηκε απαειλητικα κατά του Β�
βοηθουδιαιτητη,τονοποιοκαιαπωθησε.

Τελοςηεπιτροπηεπεβαλετιςκατωθιποινες:
1.-Στον εκπροσωπο τουσωματειου ΓΑΣΚΟΠΑ-

ΝΟΣποινηΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣΕΙΣΟΔΟΥστουςαγων.
χωρουςγιαΕΙΚΟΣΙ(20)ημερες.

2.-ΣτοσωματείοΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣποινηΕΓΓΡΑ-
ΦΗΣΕΠΙΠΛΗΞΗΣ.

Πέντε έφηβοι από την Βόρεια 
Ελλάδα πήραν πρόκριση για 
τους τελικούς στην Αθήνα, 

όπου θα βρεθούν οι καλύτεροι από 
όλη την Ελλάδα για να αναδειχτεί ο 
πρωταθλητής. Ανάμεσα στους πέντε 
είναι δυο Βεροιώτες, ο Παζαρτζικλής 
Διονύσης του Α.Σ.Ε.Α.Β. και ο Λυκο-
στράτης Κωνσταντίνος που αγωνί-

ζεται δανεικός 
στον Απόλλωνα 
Καλαμαριάς. 
Στην προκριμα-
τική φάση που 
διεξήχθη στην 
Θεσσαλονίκη 
συμμετείχαν 
70 αθλητές και 
φυσικά και οι 
δύο σύλλογοι 
της πόλης μας, 
ο Α.Σ.Ε.Α.Β. και 
ο Ο.Ε.Α.Β.

Από τους ομί-
λουςτωντεσσάρωναρχικάπερνούσεστηνεπόμε-
νηφάσηοπρώτοςκαιμετάαπότους18πρώτους
είχε παιχνίδια NOCK-OUT. Πρωτιά στον όμιλο
πήρανοΣιδηρόπουλοςΠαναγιώτης και οΒαφεί-
δηςΣταύρος.Αγωνίστηκανακόμηοι:Τσιαλτσούδης
Δημήτρης,ΚαραμούτηςΑνδρέας,Χατζηιωαννίδης
Δανιήλ, Καρανάτσιος Γιώργος και η Χατζηιωαν-
νίδουΠαρασκευή στις νεανίδες. Όλα τα παιδιά
έκαναννίκεςστουςομίλουςπαρότι οι 6από τους
8 είναι παίδες, άρα αγωνίστηκαν με μεγαλύτερα
παιδιά.

ΕΠΣ Ημαθίας
ΑποφάσειςΕπιτροπήςΠρωταθλήματος

Ποινές παικτών και ομάδων

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
Δύο Βεροιώτες στην τελική φάση Εφήβων

Το Σάββατο οι αγώνες της Γ’ Εθνικής
Πρόγραμμακαιδιαιτητές

Μεσυμμετοχή 31 αθλητών, οΑθλητικός Σύλ-
λογος«ΤΕΤΡΑΘΛΟΝ»Νάουσαςπραγματοποίησε
τηνΤρίτητιςχειμερινέςεξετάσειςζωνώνπουήταν
και οιπρώτεςστον χώρο των καινούργιων εγκα-
ταστάσεων του.Οι εξεταζόμενοι υποβλήθηκανσε
απαιτητικήπρακτικήκαιθεωρητικήδοκιμασίαυπό
την καθοδήγηση τουΕκπαιδευτήΔημητριάδηΠα-
ναγιώτη5DAN,ενθουσιάζονταςμετοεπίπεδοκαι
τηναπόδοση τους.Επίσημος εξεταστήςοΕκπαι-
δευτής τουΑθλητικούΣυλλόγουΤετράθλου«Ημα-
θίας»ΓιαλαμάςΙωάννης5DAN,οοποίοςαπένειμε
ταπτυχίακαιτιςζώνεςστουςεπιτυχόντες.

Τον βαθμό των 9GUP (μισή κίτρινη) έλαβαν
οι: ΠαπαμιχαήλΠολυξένη, Καρυπίδου Σαββίνα,

Ε γ γ ο ν όπο υ λ ο ς
Άγγελος, Τσέλιου
Ευγενία, Εγγονο-
πούλουΑναστασία,
Βάντσης Θωμάς,
Βάντσης Γεώργι-
ος και Ζαφειρίου
Κωνσταντίνος.Τον
βαθμό των 8GUP
(κίτρινη ζώνη) οι:
Τζέπος Χρήστος,
ΠέιοςΑναστάσιος,
Χατζη ϊωανν ίδης
ΔημήτριοςκαιΛογ-
γινίδηςΕυρυπίδης.
Τον βαθμό των 7

GUP (μισήπράσινη) έλαβε ηΦιλιππίδουΕλένη.
Τονβαθμότων6GUP(πράσινηζώνη)οι:Μπέζος
Ζήσης, ΖούκηςΒασίλειος,ΝούκουΕλένη καιΤσι-
άφκαςΠρόδρομος.Τον βαθμό των 5GUP (μισή
μπλε)έλαβεηΤζημώκαΑικατερίνη.Τονβαθμότων
4GUP (μπλεζώνη)οι:ΔουλγερίδηςΧριστόφορος
Μυλωνάς Γεώργιος,Δημητριάδου Γεωργία, Σιδη-
ρόπουλος Ελευθέριος, Παπαντωνίου Νικόλαος,
ΜπαλΈκτοραςκαιΤζιμουλίκοςΚωνσταντίνος.Τέ-
λος,τονβαθμότων2GUP(κόκκινηζώνη)έλαβαν
οι: ΚαρυπίδουΒαρβάρα,Τζέπος Κωνσταντίνος,
ΠαπαντωνίουΔημήτριος, ΙωαννίδηςΔημήτριος,
ΜάντσιουΑικατερίνηκαιΡάνουΑικατερίνα.

Χειμερινέςεξετάσειςζωνών
στονΑ.Σ.Τέτραθλον
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ΣυνεχίζειτηνπροετοιμασίατουοΆρης,ενόψειτηςαναμέτρησηςμετηνΑΣΑ.Απότηνπρωινήχθεσινήπρο-
πόνησηστιςεγκαταστάσειςτουΔασυγένειουΑθλητικούΚέντρου,απουσίασεκαιπάλιοΠασχάληςΚάσσος,που
αντιμετωπίζει ελαφριά κάκωσηπρόσθιου έξωμηνίσκουστοαριστερό γόνατο.Πρόγραμμααποθεραπείας, για
προληπτικούςκυρίωςλόγουςέκανεκαιοΧρήστοςΜπούρμπος,λόγωενοχλήσεωνστοναριστερόαστράγαλο.

Ησημερινήπροπόνησηείναιπρογραμματισμένηναγίνειστο«ΚλεάνθηςΒικελίδης».

Οι σκέ-
ψεις 
του 

Χιμένεθ για 
το αγωνιστι-
κό πλάνο του 
σημερινού 
(15/2) παι-
χνιδιού με 
την Ντιναμό 
Κιέβου, ξεκι-
νούν από το 
δίλημμα για 
το σύστημα. 
Τρεις μέρες 
μόνο είναι το διάστημα που μεσο-
λαβεί για την ΑΕΚ ανάμεσα στο 
ματς της περασμένης Κυριακής 
(11/2) με τον Αστέρα Τρίπολης στο 
ΟΑΚΑ και το αυριανό (15/2) με την 
Ντιναμό Κιέβου. Επομένως είναι 
προφανές πως κανονική δουλειά 
προετοιμασίας πάνω σε αγωνιστικό 
πλάνο, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει 
περιθώριο να κάνει.

Ειδικάαπότηνστιγμήπουοι«κιτρινόμαυροι»
πηγαίνουνεδώκαιδέκαμέρεςχωρίςανάσααπό
παιχνίδι σε παιχνίδι ανά τριήμερο. Γι αυτό και
όσοκαιανθατοήθελε,ο Ισπανόςτεχνικόςδεν
έχειτηνπολυτέλειανακάνειαγωνιστικέςδοκιμές
ενόψει του πρώτου ματς με τουςΟυκρανούς.
Όμως δεδομένα οι σκέψεις τουΧιμένεθ για το
αγωνιστικόπλάνο, ξεκινούναπό τοδίλημμα για
τοσύστημα.

Μπορεί ο Ισπανός τεχνικός να έχει καθιερώ-
σει σ’ όλα τα τελευταία ματς έναν σχηματισμό

πουμοιάζειπερισσότεροσε4-2-3-1.Ωστόσοτο
γεγονόςπως τοαυριανόπαιχνίδι είναι… ευρω-
παϊκό,ενδεχομένωςναβάλειτονΧιμένεθστον…
πειρασμόναεπαναφέρεικαι τοευρωπαϊκό«κο-
στούμι»τηςΑΕΚ.Καιόπουευρωπαϊκόκοστούμι,
βάλτε τοσχήμαμε τριάδαστηνάμυνα.Ο Ισπα-
νόςτεχνικόςτοεφάρμοσεγιαπρώτηφοράστην
ρεβάνς με τηνΤΣΣΚΑΜόσχας στις αρχές του
περασμένουΑυγούστου και πήγε μ’ αυτόν τον
σχηματισμόσχεδόνσ’ όλα τα ευρωπαϊκάματς.
Ακόμακαιότανοαντίπαλοςδενέπαιζεμετριάδα
στηνάμυνα.Επομένωςείναιλογικόνα τοξανα-
σκέφτεται και τώρα ενόψειΝτιναμό.Χωρίςαυτό
νασημαίνειπωςτοέχειαποφασίσεικιόλας.Είναι
όμωςμιασκέψηπουέχειπέσειστοτραπέζι.

Καιείναιπροφανές,πωςηοριστικήαπόφαση
γιατονσχηματισμό,θακαθορίσεικαιτιςεπιλογές
σταπρόσωπατηςενδεκάδας.Βεβαίωςοιαπου-
σίεςτουΚονέκαιτουΛόπεςλόγωτραυματισμού,
αλλάκαιτουΧουλτκαιτουΜοράνπουδενέχουν
δηλωθεί στην λίστα,προφανώς και βάζουνσυ-
γκεκριμένουςπεριορισμούςστονΧιμένεθ.Ειδικά
γιαταάκρααλλάκαιγιατααμυντικάχαφ.Ωστό-
σοηαπόφασηγιατοσύστημα,θακαθορίσεικαι
τιςεπιλογέςγιατηνγραμμήκρούσης.

ΧωρίςΚάσσοκαιΜπούρμπο
οΆρης

Ο Χιμένεθ «βλέπει» το ευρωπαϊκό 
κοστούμι της ΑΕΚ

Μετά από σχετική απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Γιώργου Βασι-

λειάδη, απαγορεύτηκε η οργανωμένη 
μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ 
και του Παναθηναϊκού για τα παιχνί-
δια με Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα. 
Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊ-
κός θα στερηθούν την παρουσία των 
φιλάθλων τους στα ματς με Λαμία και 
ΑΕΛ αντίστοιχα μετά από σχετική από-
φαση του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Γιώργου Βασιλειάδη. 

ΟΥφυπουργόςαπαγόρευσετόσοτηνοργανωμέ-
νηόσοκαιτημεμονωμένημετακίνησητωνφιλάθλων
τωνδυοομάδων.

ΗανακοίνωσηγιατονΠΑΟΚαναφέρει:
«Αποφασίζουμε την απαγόρευση οργανωμένης

και μεμονωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της
φιλοξενούμενης ομάδαςΠ.Α.Ε. ΠΑΟΚ καθώς και
τηδιάθεσηεισιτηρίωνσεαυτούςκατάτηδιεξαγωγή

τουποδοσφαιρικούαγώνατης22ηςαγωνιστικήςτου
ΠρωταθλήματοςτηςSuperleagueαγωνιστικήςπερι-
όδου2017-2018μεταξύτωνομάδωνΠΑΕΠΑΣΛα-
μία–ΠΑΕΠΑΟΚ,οοποίοςθαδιεξαχθείτοΣάββατο
17-02-2018καιώρα19:30μ.μ.στοΔΑΚΛαμίας,για
εξαιρετικούςλόγουςδιαφύλαξηςτηςδημόσιαςτάξης
καιασφάλειας».

ΕνώαυτήγιατονΠαναθηναϊκόσημειώνει:
«Από τη Γενική ΠεριφερειακήΑστυνομικήΔι-

εύθυνσηΘεσσαλίας ανακοινώνεται ότι έπειτα από
αίτημα τηςΔιεύθυνσηςΑστυνομίαςΛάρισαςπρος
τοΥπουργείοΠολιτισμού καιΑθλητισμού, σήμερα
Τετάρτη (14-02-2018) εκδόθηκε απόφαση από τον
ΥφυπουργόΠολιτισμού καιΑθλητισμού κ. Γεώργιο
Βασιλειάδη,σύμφωναμετηνοποίααπαγορεύθηκεη
οργανωμένη και μεμονωμένημετακίνηση τωνφιλά-
θλωντηςφιλοξενούμενηςομάδαςΠ.Α.Ε.ΠΑΝΑΘΗ-
ΝΑΪΚΟΣΑ.Ο.κατάτηδιεξαγωγήτουποδοσφαιρικού
αγώνα της 22αγωνιστικής τουπρωταθλήματος της
SUPERLEAGUE,αγωνιστικήςπεριόδου2017-2018,
μεταξύτωνομάδων«Π.Α.Ε.Α.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ–Π.Α.Ε.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΑ.Ο.», ο οποίος θαδιεξαχθεί την
ΚαθαράΔευτέρα (19-02-2018) καιώρα 19.30΄ στο
γήπεδοAELFCARENA,γιαεξαιρετικούςλόγουςδι-
αφύλαξηςτηςδημόσιαςτάξηςκαιασφάλειας».

Χωρίς οπαδούς ΠΑΟΚ και 
Παναθηναϊκός σε Λαμία και Λάρισα

Θα 
πάρουν 
μέρος 

η πρώτη και η 
δεύτερη ομάδα 
της βαθμο-
λογίας του 
κάθε ομίλου 
της πρώτης  
φάσης (σύνο-
λο τέσσερις) 
και αυτές 
είναι:

1.ΑΓΕΠιερίας
2. ΠιερικόςΑρχέ-

λαος
3.ΦίλιπποςΒέροι-

ας
4.ΑΟΚΒέροιας

Τοπρόγραμμα
τωνημιτελικών
Σάββατο17/2
(18.00)ΑΓΕΠιερίας–ΑΟΚΒέροιας
(20.00)ΦίλιπποςΒέροιας–ΠιερικόςΑρχέλαος

Κυριακή18/2
(17.00)ΜικρόςΤελικός
(19.00)ΜεγάλοςΤελικός

Ηνικήτριαομάδα του τελικούαγώνα τουFinal
Four θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια ομάδα της
ΕΚΑΣΚΕΜκαι θα αγωνιστεί στουςΠανελλήνιους

αγώνεςΕφήβων.
ΜετάτοτέλοςτωναγώνωντηςΤελικήςΦάσης,

στηnΠρωταθλήτρια ομάδα (νικήτρια τουΤελικού)
θααπονεμηθείΚύπελλοκαιδιπλώματαμεΧρυσό
Μετάλλιοστoυς12αθλητές καθώς καιστονπρο-
πονητήτους.

Στις ομάδεςπουθα καταλάβουν την 2η (ηττη-
μένητουΤελικού)και3n(νικήτριατουΜικρούΤελι-
κού)θέση,θααπονεμηθούνδιπλώματαμεΑργυρό
καιΧάλκινοΜετάλλιο,αντίστοιχα.

ΔιεξάγεταιτοΣαββατοκύριακο(17-18/2)
στοΔΑΚΓιαννιτσώντοFinalFourτου
πρωταθλήματοςΕφήβωντηςΕΚΑΣΚΕΜ
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ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΤΣΑΒΟΥΣ
Χτίζουν στρατιωτικό 

φυλάκιο δίπλα
 στα Ίμια οι Τούρκοι

Μια αποβάθρα κι ένα 
παρατηρητήριο-φυλάκιο 
ξεκίνησε να κατασκευά-
ζει στη νησίδα Τσαβούς, 
πολύ κοντά στα Ίμια, η 
Διοίκηση των Ναυτικών 
Δυνάμεων της Τουρκίας.

Σύμφωνα με δημοσί-
ευμα της Milliyet, οκτώ 
τουρκικά σκάφη περιπο-
λούν σήμερα κοντά στις 
βραχονησίδες καθώς και 
ένα ελληνικό πλοίο σε 
ελληνικά χωρικά ύδατα.

Οι προετοιμασίες για 
την κατασκευή του πα-
ρατηρητηρίου δίπλα σε 
έναν οθωμανικό πύργο 
ηλικίας 350 ετών ξεκίνη-
σαν στην ακτή Γκιουμου-
σλούκ του Μπόντρουμ 
(Αλικαρνασός). Το πα-
ρατηρητήριο θα χρησι-
μεύει, όπως γράφει η 
τουρκική εφημερίδα, για 
να ελέγχονται οι κινήσεις 
των ελληνικών στρατιω-
τικών μονάδων καθώς 
και προσφύγων και πα-
ράτυπων μεταναστών, 
ενώ θα εποπτεύεται και 
η περιφέρεια Ντιντίμ 
του Αϊδινίου καθώς και 
η περιοχή ανάμεσα στο 
Μπόντρουμ και τη Ντά-
τσα.

Ήδη έχουν μεταφερ-
θεί στη νησίδα Τσαβούς μια δεξαμενή νερού και μια γεννήτρια που θα χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση 
του παρατηρητηρίου.

Νωρίτερα, μια άλλη τουρκική εφημερίδα, η Cumhuriyet, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες με εκσκαφείς 
στην παραλία Γκιουμουσλούκ επισημαίνοντας ότι οι εργασίες άρχισαν με εντατικούς ρυθμούς.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 585 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ
ΟΓΑ: «Πράσινο φως» 

για να πληρωθεί το νέο 
επίδομα παιδιού

Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια ο προϋπολογισμός για την πληρωμή 
του επιδόματος παιδιού ύψους 585 εκατ. ευρώ από τον ΟΓΑ

Τη δέσμευση πίστω-
σης, ύψους 585 εκατ. 
ευρώ, σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπο-
λογισμού εξόδων του 
υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, προκειμένου 
να επιχορηγηθεί ο ΟΓΑ 
για την καταβολή του 
επιδόματος παιδιού, 
προβλέπει απόφαση 
της αρμόδιας υπουργού 
Έφης Αχτσιόγλου, η ο-
ποία δημοσιεύθηκε στη 
«Διαύγεια».

Η Α δόση του νέου 
ενιαίου «Επιδόματος 
Παιδιού» για το 2018 θα 
καταβληθεί πριν το Πά-
σχα, εντός των τελευταίων ημερών του Μαρτίου. Ειδικά για την Α δόση, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου 
υποβολή Α21. Το νέο οικογενειακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον ανά 2μηνο, δηλαδή θα πληρώνεται σε 
6 δόσεις εντός του έτους. 

Να υπενθυμίσουμε ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών θα εξετάζονται με το ισχύον κατά την 
υποβολή τους θεσμικό πλαίσιο. 

Η διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018 θα ξεκινήσει σύντομα με ηλεκτρονική διαδικασία αντίστοι-
χη με αυτή που εφαρμόστηκε για την διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος 2017. 

Ο ΟΓΑ όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του θα ενημερώσει εγκαίρως με ανακοίνωσή του τους υπο-
ψήφιους δικαιούχους για τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις Α21. 

Επιπλέον αναφέρει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθεί το νέο Επίδομα Παιδιού είναι η 
υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ειδικότερα απαιτείται : 

- (ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. -συμπλήρωση και ηλε-
κτρονική υποβολή Α21. - Οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία 
5ετία στην Ελλάδα. Ο έλεγχος διαμονής του δικαιούχου και των εξαρτώμενων τέκνων του γίνεται αποκλει-
στικά από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας 5ετίας των ιδίων ή των συζύγων ή των 
γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.

Πιλοτικό πρόγραμμα διατήρησης 3.000 θέσεων εργασίας με 
μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη, θα υλοποι-

ήσει το επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
aftodioikisi.gr, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να «τρέξει» 
μέσα στον Φεβρουάριο. Έχει εγκριθεί ήδη από το Δ.Σ του ΟΑΕΔ και 
αναμένεται να λάβει το αμέσως επόμενο διάστημα ΦΕΚ, ώστε να τε-
θεί σε εφαρμογή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και 
απασχολούν εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης την 
προηγούμενη της δημοσίευσης της ΚΥΑ, σε ΦΕΚ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση της διατήρησης 
3.000 θέσεων εργασίας με την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας 
3.000 εργαζομένων από μερικής σε συμβάσεις πλήρους απασχό-
λησης. Ειδικότερα οι εργοδότες θα επιδοτούνται μέχρι 350 ευρώ 
μηνιαίως για 12 μήνες προκειμένου να καλύψουν τις εισφορές για την 
μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη.

Το πρόγραμμα έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Εργασίας, θα 
υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ και θα μείνει ανοικτό μέχρι να καλυφθούν 
οι θέσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και α-
πασχολούν εργαζόμενους με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η 
επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της ένα 
3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις δικαιού-

χες επιχειρήσεις με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης.
Διάρκεια προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 15 μήνες. 
Η επιχείρηση επιχορηγείται κατά τους πρώτους 12 μήνες, ενώ τους 

επόμενους 3 υποχρεούται να διατηρήσει τον εργαζόμενο, με σύμβαση 
πλήρους απασχόλησης, χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό Επιχορήγησης
Το πρόγραμμα επιχορηγεί το ποσό που αντιστοιχεί στη μηνιαία 

εργοδοτική/ασφαλιστική εισφορά για διάστημα 12 μηνών, με ανώτατο 
όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης, καθώς και 
το ποσό που αναλογεί στην εργοδοτική/ασφαλιστική εισφορά των δώ-
ρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.Το ανώτατο 
όριο επιχορήγησης για το Δώρο των Χριστουγέννων ορίζεται σε 350 
ευρώ και για το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας σε 175 ευρώ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν υποβάλλουν ηλε-

κτρονικά αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση. Το αρμόδιο ΚΠΑ2 
προβαίνει εντός 30 ημερών στην αξιολόγηση. Η απόφαση υπαγωγής 
προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των επιχορηγούμενων ατόμων. Η 
επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει το προϋπάρχον καθεστώς μερικής 
απασχόλησης των δυνητικά ωφελουμένων έως και την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης υπαγωγής από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης υπαγωγής, 
η επιχείρηση προβαίνει σε μεταβολή της Σύμβασης Εργασίας Μερι-
κής Απασχόλησης σε Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης υ-
ποβάλλοντας μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ, το Έντυπο 
«Ε4 Συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου».

Εντός 60 ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της 
ΑΠΔ του δευτέρου μήνα κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση 
υποβάλλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επι-
χορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2. Ειδικά για 
την πρώτη επιχορήγηση, ως μήνας απασχόλησης, θα υπολογίζεται ο 
μήνας μετατροπής της μερικής σε πλήρη, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν. Τα δικαιολογητικά είναι τα 
εξής:

1. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία θα περιλαμβάνει τις τρέ-
χουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών 
εισφορών ως εξής:

α. ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων,

β. Α.Μ.Κ.Α και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,
γ. ημερομηνία πρόσληψης τους,
δ. ημερομηνία γέννησής τους,
ε. ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
στ. μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, όχι 

χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της ηλικιακής του 
κατηγορίας (άνω των 25 ή κάτω των 25)

ζ. μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, που αφορά στο σύνολο της εργο-
δοτικής εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που βαρύνει τον 
εργοδότη

η. Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορη-
γουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα 
για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση .

2. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνόλου του προ-
σωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), οι οποί-
ες υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, με υπεύθυνη δήλωση ότι 
τα στοιχεία είναι αληθή.

3. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτού-
μενο χρονικό διάστημα. Αν η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση οφει-
λών προς ΕΦΚΑ ή ΕΤΕΑΕΠ θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί 
εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός 2 μηνών από τη λήξη της ημερομηνίας υ-
ποβολής της ΑΠΔ του δευτέρου μήνα κάθε διμήνου απασχόλησης) και 
στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό 
διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον 
οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που 
η ρύθμιση δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα 
απορρίπτεται.

4. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έ-
χει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΦΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕΔ («Ε4 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ»). Το έντυπο θα αναζητείται αυτόμα-
τα από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα 
(ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας.

5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με ΙΒΑΝ, στο 
οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης 
–εργοδότη.

Μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρη, με επιδότηση του εργοδότη από τον ΟΑΕΔ



Εν λόγω τελετή θα πραγματο-
ποιηθεί έξωθεν εγκαταστάσε-
ων Σχολής Μετεκπαίδευσης 

και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος 
(επί ονοματοθετημένης οδού) από 
το Δήμο Βέροιας σε συνεργασία με 
την Υπηρεσία μας την 2 Μαρτίου 
2018 και ώρα 12.00, προσκεκλημέ-
νων τοπικών αρχών και υπηρεσια-
κών στελεχών του Α.Ε.Α.

Υπενθυμίζεται η από28/11/2017ανακοίνω-
σητηςΣχολήςΜετεκπαίδευσηςκαιΕπιμόρφω-
σηςΒορείουΕλλάδος:

«Ανακοινώνεται ότι κατόπιν πρωτοβουλίας
για απόδοση ελάχιστουφόρου τιμής γιαΑστυ-
νομικούςπου έδωσαν την ζωή τους και κατε-
γράφησανόχι μόνοστονμακρύ κατάλογο των
πεσόντωντουΣώματοςαλλάστηψυχήμαςκαι
στη συνείδηση μαςως ¨ήρωες¨ και αιτήματος
τηςΣχολήςΜετεκπαίδευσης καιΕπιμόρφωσης
ΕλληνικήςΑστυνομίαςΒόρειαςΕλλάδοςπρος
τονΔήμοΒέροιαςκαισύμφωναμετηνυπ.αριθ.
432/15απόφαση τουδημοτικούσυμβουλίου ε-
γκρίθηκεηονομασίαανώνυμηςοδούτουΔήμου
Βέροιας,περιοχήΠανοράματοςηοποίαδιέρχε-
ται έμπροσθεν των εγκαταστάσεων τηςΣχολής
Μετεκπαίδευσης καιΕπιμόρφωσηςσε ¨οδόΕι-
δικούΦρουρούΧαράλαμπουΑμανατίδη¨.

Ξημερώματα 31ηςΔεκεμβρίου, παραμονή
Πρωτοχρονιάς του2005.ΟΗμαθιώτηςΕιδικός
ΦρουρόςΧαράλαμποςΑμανατίδης εκτελούσε
διατεταγμένηνυχτερινήυπηρεσίασκοπούστην
οικία του Βρετανού ΣτρατιωτικούΑκολούθου

ΣυνταγματάρχηBlatherwickMarkστηνΚηφισ-
σίαΑττικής.Την 03:10ώρα της 1/1/2005 δύο
(2) αγνώστου ταυτότητας άτομαπλησίασαν το
φυλάκιο σκοπού και πυροβόλησαν τονΕιδικό
ΦρουρόΧαράλαμποΑμανατίδησχεδόνεξ’επα-
φής, τραυματίζοντας τονθανάσιμααφαιρώντας
παράλληλατουπηρεσιακόMP-5υποπολυβόλο.
Η εκτέλεση τουΕιδικούΦρουρούΧαράλαμπου
Αμανατίδηαποδόθηκεως ηπρώτηδολοφονία
της νέας γενιάς τρομοκρατών μετά την εξάρ-
θρωση της 17Νοέμβρη και τουΕ.Λ.Α. το κα-
λοκαίριτου2002.Τηνευθύνητηςεπίθεσηςδεν
ανέλαβεκαμίαοργάνωση,οι έρευνεςδενκατέ-
ληξανσε ταυτοποίησησυγκεκριμένωνφυσικών
προσώπων,μ’αποτέλεσμαηδολοφονίατουνα
παραμένειανεξιχνίαστη,εδώκαι12έτη.

Με την ενέργεια του αυτή (ονοματοθεσία)

οΔήμοςΒέροιας τιμά την μνήμη τουΕιδικού
Φρουρού ΧαράλαμπουΑμανατίδη και ταυτό-
χροναείναιένδειξηαναγνώρισηςτουέργουκαι
της κοινωνικήςπροσφοράς τωνΣτελεχών της
ΕλληνικήςΑστυνομίας, ιδιαίτεραότανσυνοδεύ-
ονται απόπράξεις ηρωισμού, αυταπάρνησης
καιαυτοθυσίας.

Επίσης για όλα τα εν ενεργείαστελέχη της
ΕλληνικήςΑστυνομίας,τέτοιεςενέργειεςενισχύ-
ουν το ηθικό και αναδεικνύουν το μέγεθος της
ευθύνηςναανταποκριθούνεστοθεμελιώδεςδι-
καίωματονπολιτώνναζούν,ναεργάζονταικαι
ναδημιουργούνσεέναασφαλέςπεριβάλλον.

ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔιονύσιοςΚούγκας

ΑστυνομικόςΥποδιευθυντής»
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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

Τελετήαποκαλυπτηρίωνπινακίδαςονοματοθεσίας
οδού«ΕιδικούΦρουρούΧαράλαμπουΑμανατίδη

Φαρμακεία
Πέμπτη 15-02-2018

13:30-17:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ
&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
60279

20:30-01:00+διαν.ΝΕΔΕΛ-
ΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-
ΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649



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.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
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
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-Η-
ΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ
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ΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr



19ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

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 Πέρασε και η μέρα του αγίου Βαλεντίνου. 
Χωρίς θύματα και φέτος...

P Κι από σήμερα επιστρέφουμε στην 
πεζή πραγματικότητα της παντόφλας.

P Όπου εδώ και χρόνια με την αγάπη έχου-
με βρει την πηγή. Και μας βγαίνει οικονομικά.

P Η τελευταία φορά που πήγαμε κάπου 
χεράκι χεράκι είναι ένα βράδυ που κόπηκε το 
ρεύμα και δεν έβλεπε να πάει τσίσα της.

P Κι αυτή ήταν μπροστά φυσικά, διότι ήξε-
ρε πού περίπου πέφτουν τα κομοδίνα.

P Εγώ δεν τα είχα προσέξει μέχρι πρό-
τινος...

P Αναρωτιέμαι: το χέρι ξύλο στα ζευγάρια 
πιάνεται ως μορφή επικοινωνίας;

P Αρκούντως πειστική μορφή σεξουαλι-
κής επαφής. Χωρίς το πρώτο συνθετικό.

P Την τελευταία φορά που της είπα να 
βγάλει τα εσώρουχα της, αυτή άκουσε εσώψυχα. 
Τρεις ώρες μας πήρε για να τα βγάλει.

P Αφήστε που σε όλα ήμουν πρωταγω-
νιστής.

P Και δεν πρόλαβα και να μαγειρέψω ντε.

P Στην Ουαλία τη μέρα των ερωτευμέ-
νων τα ζευγάρια ανταλλάσσουν κουτάλια. 
Στην Ελλάδα μαχαιροπήρουνα.

P Πάντως εμείς με την αγάπη 25 χρόνια 
τώρα δοκιμάσαμε όλο το σερβίτσιο.

P Είπαμε ότι ο έρωτας περνάει από το 
στομάχι. Ο δικός είχε λίστα δώρων.

P Κι αφού περνάει από το στομάχι, εξηγεί-
ται ότι συνήθως χρειάζεται στο τέλος να τραβήξεις 
και το καζανάκι.

P Παραμονή α-
γίου Βαλεντίνου άρχισε 
μέχρι και ο Ερντογάν τις 
αγάπες.

P Αμερικάνοι και 
Σημίτης συμφώνησαν ότι 
προχθές στα Ίμια είχαμε 
ένα συνηθισμένο τροχαίο 
υλικών ζημιών.

P Εγώ στην αρχή νόμισα ότι το έκτακτο 
δελτίο ειδήσεων ήταν επειδή κάπου πάτησε 
αχινό ο Καμμένος.

P Τρία ευρώ το τριαντάφυλλο του Αγίου 
Βαλεντίνου. Σε βρίσκουν στην ανάγκη και σε 
πατάνε.

P Στην Πάολα πιο φτηνά θα μας έβγαινε 
να πούμε.

P Και:

Μπαίνει ένας άντρας  μέσα σε ένα μπαρ και 
παραγγέλνει ένα διπλό ουίσκι. Μόλις το πί-

νει, ρίχνει μια ματιά στην τσέπη του πουκαμίσου 
του και παραγγέλνει και δεύτερο. Το πίνει μονο-
ρούφι ρίχνει μια ματιά στην τσέπη του πουκαμί-
σου του και παραγγέλνει και τρίτο. Μόλις το ήπιε, 
ρίχνει μια ματιά στην τσέπη του πουκαμίσου του  
και παραγγέλνει και τέταρτο… Η ιστορία συνεχίζε-
ται και ο μπάρμαν, απορημένος τον ρωτάει :

–Άκου φίλε. Θα σου σερβίρω ουίσκι όλη τη 
νύχτα, εάν θέλεις. Μήπως όμως μπορείς να μου 
πεις γιατί κοιτάζεις στην τσέπη του πουκαμίσου 
σου πριν παραγγείλεις;

–Έχω μια φωτογραφία της γυναίκας μου, απα-
ντάει αυτός. Μόλις αρχίσει να μου φαίνεται ωραία, 
ξέρω ότι είναι καιρός να πάω σπίτι!

Κ.Π.
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CMYK

ΑΣΕΠ: Μειώνεται 
η χρονική περίοδος 

δημοσίευσης 
των προκηρύξεων 

Συντομότερη θα είναι 
η περίοδος που θα βρί-

σκονται  στον 
«αέρα» για την 
ενημέρωση εν-
διαφερομένων 
και υποψηφίων 
οι προκηρύξεις 
του ΑΣΕΠ.

Μ ε τά  α π ό 
τροπολογία που 
κατέθεσε το υ-
πουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Εργασίας για τον ΟΠΕΚΑ, αντί για 15 
ημέρες, οι προκηρύξεις θα είναι δημοσιευμένες για 10 η-
μέρες πριν την έναρξη 
υποβολής αιτήσεων.

Η σύντμηση του 
χρόνου αφορά προ-
κηρύξεις του ΑΣΕΠ με 
σειρά προτεραιότητας 
(μόρια) και επιστημο-
νικού προσωπικού – 
δηλαδή προκηρύξεις 
με τους κωδικούς «Κ» 
και «Ε».

Σε καμία περίπτω-
ση δεν επηρεάζει την 
προκήρυξη για τ ις 
μαζικές προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού 
στην καθαριότητα των 
δήμων (3Κ/2018), η 
οποία έχει ήδη δημοσι-
ευθεί σε ΦΕΚ και «τρέ-
χει» με συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα.

Η τροπολογία που 
υπογράφεται από την 
αρμόδια υπουργό, 
Όλγα Γεροβασίλη, και 
τροποποιεί σχετική δι-
άταξη του νόμου του 
ΑΣΕΠ (ν. 2190/1994) 
κατατίθεται «για την 
επιτάχυνση της διαδι-
κασίας και την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των 
πολιτών».
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