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Σουλτάνος σωτήρας;
  Σανίδα σωτηρίας στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό 
μοιάζει η ακραία προκλητικότητα της Τουρκίας στο 
Αιγαίο. Σε μια περίοδο που η ένταση μεταξύ των 
πολιτικών κομμάτων κορυφωνόταν εν μέσω μαζικών 
συλλαλητηρίων και κορυφαίων σκανδάλων, η ανάγκη 
της στροφής του ενδιαφέροντος προς Ανατολάς και 
μιας επιτέλους κοινής γραμμής, δίνει την ευκαιρία 
στον Ελληνισμό να αφουγκραστεί τα μεγάλα και να 
απαξιώσει τα μικρά.
  Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης πέτυχε όχι εύκολα τη 
συμμετοχή της στον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε., πυλώνα 
σταθερότητας και ασφάλειας σε μια αποσταθεροποιημένη 
περιοχή (που ήταν και αυτό, ένα από τα επιχειρήματα 
της ένταξης). Με τα κόμματα να εντάσσονται σταδιακά 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία σ’ αυτή την πολιτική, 
ακόμη και εκείνα που φωνασκούσαν για ΕΟΚ και 
ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και καλώς έπραξαν. Η 
Ελλάδα ήταν στο γκρουπ των ισχυρών της πανίσχυρης 
Ευρώπης.
   Στη συνέχεια, η ίδια Ελλάδα κατάφερε να υπονομεύσει 
με τις κακές πολιτικές της την παρουσία της σ’ αυτόν 
τον ισχυρό πυρήνα. Φτάνοντας ακόμη και κοντά στο 
Grexit.
  Μέγιστη ήττα όλων μας η καλπάζουσα πορεία προς 
την καταστροφή. Στην οποία μοναδική απάντηση ήταν 
η σύμπνοια των πολιτικών κομμάτων και η συμφωνία 
σε αναγκαίες πολιτικές που θα απέδιδαν τα μέγιστα σε 
σύντομο χρόνο. Όπως έγινε και σε άλλες χώρες που 
μπήκαν μετά από εμάς και βγήκαν πριν από εμάς από 
τα μνημόνια.
  Ο λαϊκισμός όμως περισσεύει στα χρόνια της κρίσης 
στον πολιτικό κόσμο. Με ευήκοα δυστυχώς τα ώτα των 
πολιτών. Και φανατισμό δεκαετίας 80. Τα πολιτικά 
μας κόμματα δεν μπόρεσαν ούτε αυτό να κάνουν: 
να περιμένουν ένα μικρό ιστορικά διάστημα για τη 
σωτηρία της χώρας. Και να διαγκωνίζονται για το ποιος 
θα διαχειριστεί τα αποτελέσματα της μέγιστης ήττας 
του έθνους. Αγνοώντας επιδεικτικά τους κινδύνους μη 
παραμονής στην ασφάλεια της Ε.Ε.
  Μόνη μας ελπίδα, δυστυχώς, οι πραγματικοί εξωτερικοί 
κίνδυνοι, ακόμη κι αν προέρχονται στη βάση ενός 
επίσης λαϊκιστικού υπόβαθρου, όπως οι τακτικές του 
Ερντογάν. Λέτε να μας σώσει ο λαϊκισμός του γείτονα;
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Λευκές Νύχτες στην Αγορά 
της Βέροιας

Εγ κ ρ ί θ η κ ε
και προχωράει
προς την υλο-
ποίησή της η
«Λευκή νύχτα»
του Εμπορικού
Συλλόγου Βέ-
ροιας. Θα γίνει
στις 22 Μαρ-
τ ί ου ,  η μ έ ρα
Πέμπτη και ο
Σύλλογος κατα-
στρώνει σχέδια
για την επιτυχία

της, ενώστονπρογραμματισμό είναι και ηΛευκήΝύχτα του
καλοκαιριού,στις30Αυγούστου!

Έλλειμμα παιδείας
ΗκάκιστηεικόναστοκέντροτηςΝά-

ουσας, μπροστάστην είσοδο τουπάρ-
κου.Απορρίμματααπόκαφέδες, γλυκά,
σάντουιτς, ακόμη και κουλούρια, πετα-
μέναστοστόμιο του κάδου ανακύκλω-
σης γυαλιού. Και να φανταστεί κανείς
ότιμόλιςδύομέτραδίπλαστονκάδοτης
φωτογραφίας υπάρχουν δύο καινούριοι
υπόγειοικάδοι,έναςγιακανονικάσκου-
πίδιακαιέναςανακύκλωσης!

Το έλλειμμά μαςσεπαιδεία είναι α-
πείρως μεγαλύτερο από το χρέος της
οικονομίαςμας.Διότιανείχαμεπαιδεία,
θαείχαμετησοφίαναμηνφτάσουμεσε
τέτοιοχάλι.

Δασικοί χάρτες και πρώτες αντιδράσεις
Σεμηχανή...παραγωγής ζεστού χρή-

ματος για τον κρατικό κορβανάφαίνεται
πωςθα εξελιχθεί η διαδικασία εξαγοράς
εκτάσεωναπότουςπολίτεςμεβάσητους
δασικούς χάρτες.Αυτές τις μέρες αναρ-
τήθηκεοδασικόςχάρτηςτωνδήμωντης
Ημαθίας, κι άρχισαν ήδη οι πρώτες α-
ντιδράσεις. Κι αυτό γιατί με βάση τον
δασικό χάρτη καλούνταιπολίτες ναπλη-
ρώσουνένασεβαστόποσόπροκειμένου
να εξαγοράσουν εκτάσεις που εδώ και
πολλά χρόνια ανήκουν στην οικογένειά
τους,ωστόσοστουςχάρτεςτου1947εμ-
φανίζονταιως δασικές. Ενώαρκούντως
δαπανηρή είναι η διαδικασία των ενστά-
σεων, χωρίς ναπροδικάζει διαφορετικό
αποτέλεσμα.

Αναμένουμετησυνέχεια.

Εκλέγεταιεπί17συναπτάέτη
Τοαλιεύσαμεαπότονλογαριασμότουπρο-

έδρου τηςΟμοσπονδίαςΣυνοριακώνΦυλάκων
ΠαναγιώτηΧαρέλα(εξΗμαθίας)στοFBκαιτο
μεταφέρουμε,μετιςευχέςμαςγιαεπιτυχίεςκαι
καλήσυνέχειαστοέργοτωνσυνοριοφυλάκων:

«Είναιμεγάλητιμήγιακάποιον,ναεκτίθεται
μέσααπόμιαεκλογικήδιαδικασίακαιναλαμβά-
νειτηνκαθολικήπροτίμησηόλων.Ότανμάλιστα
αυτόγίνεταιεπί17συναπτάέτηανελλιπώςκαι
μάλισταστοσυνδικαλιστικόχώροτηςΕλληνικής
Αστυνομίας,ητιμήείναιακόμημεγαλύτερη.Για
πολλοστή φορά, οι συνάδελφοι μου, από την
Ένωσηαστυνομικών-συνοριακώνΗμαθίαςμε
εξέλεξανμε καθολικήπλειοψηφία για την αντι-
προσώπευση στο δευτεροβάθμιο όργανο της
Ομοσπονδίαςμαςμέσααπό τις εκλογέςπουπραγματοποιήθηκαν τοπροηγούμενο
διάστημα.

Με τηνδέσμευση,πωςθασυνεχίσωνα τους εκπροσωπώεπάξιαστονδύσκολο
αυτόσυνδικαλιστικόστίβο, τους ευχαριστώαπό καρδιάς για την εμπιστοσύνηπου
μουδείχνουνόλααυτάταχρόνια».

Ανησυχητικά
στοιχεία

Γράψαμε στη χθεσινή θέση
του «Λαού» για την κατάσταση
στην Ελληνική Βιομηχανία Ζά-
χαρης. Τα στοιχεία που αλιεύ-
σαμε απόσχετικό ρεπορτάζ της
«Καθημερινής» για την εταιρεία
εντείνουνακόμηπερισσότεροτον
προβληματισμόμας.Με τηναρ-
νητική πορεία της βιομηχανίας
νασυνεχίζεταιακόμηκαιστηντε-
λευταία τριετία, όπου θεωρητικά
γινόταν μεγάληπροσπάθεια για
τηδιάσωσήτης.

Πτώση
τηςτάσης

στιςΕργατικές
Κατοικίες;

ΟικάτοικοιτηςπεριοχήςΕρ-
γατικώνΚατοικιώντηςΒέροιας,
αρκετάσυχνάδιαπιστώνουνότι
ητάσητουρεύματοςστασπίτια
τουςπέφτει,ενώπαράλληλαα-
κούγεται κι έναςθόρυβοςαπό
τιςκολώνεςφωτισμούστοδρό-
μο.Αναρωτιούνται τίμπορείνα
είναι, και ζητούνμίααπάντηση
απότηΔΕΗ.

Τομεταφέρουμεκαιαναμέ-
νουμεσχετικήενημέρωση…

Καινομικά...γιατοπολυτιμότεροαγαθό
«Ηαγανάκτησήμαςείναιτέτοιαπουσκε-

φτόμαστενακινηθούμεακόμακαινομικάκα-
τάτηςΠολιτείαςπροκειμένουναπροασπίσει
τα δικαιώματα τωνπολιτώνστοπολυτιμότε-
ροαγαθό, τηνΥγεία»!Τα λόγιααυτάαπηύ-
θυνεμεταξύάλλωνοδήμαρχοςΑλεξάνδρει-
αςΠαναγιώτης Γκυρίνης στον υπουργό
ΥγείαςΑνδρέαΞανθό, αναφερόμενος φυ-
σικάστηδραματικήκατάσταση τουΚέντρου
Υγείας. «Αναγνωρίζουμε ότι ταπροβλήματα
δενείναιτωρινά,αλλάεσείςταδιαχειρίζεστε
τώρακαι από εσάςδιεκδικούμε λύσεις»συ-
μπλήρωσεοδήμαρχος.

Απότηνπλευράτουουπουργόςαπάντη-
σε ότι τα θέματαΥγείας δεν λύνονται με τη
νομικήοδό,αλλάμε τοναμπαίνουνπροτε-
ραιότητεςκαιναεπιλύονταιταπροβλήματα.

Συμφωνούμε, αρκεί να γίνεται κάποτε κι
αυτό.
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Από βδομάδα η επεξεργασία και διασταύρωση στοιχείων 
στις δηλώσεις ζημιάς από τις βροχές του Ιουλίου

Ο Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Χρ. Γιαννακάκης, μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6 για τη διαδικασία, τις δηλώσεις και τα 
στρέμματα που καταχωρήθηκαν και την εισοδηματική στήριξη των αγροτών από τις δυνατότητες του Deminimis

Στις 7 Φεβρουαρίου «έκλεισε» το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρη-
σης των στοιχείων που προέκυψαν από τις δηλώσεις των αγροτών για 
τις ζημιές της παραγωγής τους από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου 2017.

Μετά την Καθαρά Δευτέρα θα προσδιοριστούν οι ποικιλίες και τα λο-
γιστικά στοιχεία των δηλώσεων, θα μπουν οι ορκωτοί λογιστές και μετά 
τις απαιτούμενες ενέργειες θα σταλούν στον ΕΛΓΑ για το τελικό ξεκα-
θάρισμα. Για τη διαδικασία και τις εκτιμήσεις του, με βάση τα δεδομένα 
μέχρι σήμερα, ενημέρωσε ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ομάδων 
Παραγωγών Βέροιας κ. Χρήστος Γιαννακάκης, μιλώντας χθες στον 
ΑΚΟΥ 99.6 στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» (10.00-11.00).

Μιλάει επίσης για την εισοδηματική στήριξη των παραγωγών και 
τη δραματική μείωση του εισοδήματός του, κατά 47 εκατ. ευρώ που 
δικαιολογεί απόλυτα την ενίσχυση των αγροτών από τα χρήματα του 
Deminimis.

«Στις 7 Φεβρουαρίου κλείδωσε το ιντερνετικό σύστημα, το οποίο 
δημιουργήσαμε  για να μπορούν να καταχωρούν οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις τα στοιχεία των δηλώσεων ζημιών των παραγωγών. Συμ-
μετείχαν συνολικά 81 συνεταιριστικές οργανώσεις, από  Θεσσαλία,  
Κοζάνη, Ημαθία ,Πέλλα, Φλώρινα, Ξάνθη και Καβάλα. Τα στρέμματα 
τα οποία δηλώθηκαν είναι περίπου 133.000 και οι δηλώσεις είναι 
περίπου 12.600. Το επόμενο βήμα το οποίο θα ξεκινήσουμε αμέσως 
μετά την Καθαρά Δευτέρα, είναι να μας προσδιορίσει ο κάθε συνεταιρι-
σμός τις ποικιλίες οι οποίες δηλώθηκαν ότι έχουν υποστεί ζημιά, καθώς 
και τις ημερομηνίες με τα στοιχεία του λογιστηρίου, έναρξης και λήξης 
της συγκομιδής που προκύπτει από τις αποδείξεις ποσοτικής παρα-
λαβής. Άρα ο κάθε συνεταιρισμός αν δήλωσε 10, 20 ή 30 ποικιλίες θα 
μας προσδιορίσει και θα μας τα στείλει με email, δηλ. πότε ξεκίνησε η 
συγκομιδή  της κάθε ποικιλίας και πότε έληξε.

Το επόμενο βήμα το οποίο θα γίνει ίσως και παράλληλα, είναι το 
ότι εμείς αναθέτουμε στο σώμα ορκωτών λογιστών διασταυρωτικούς 
ελέγχους, ούτως ώστε σε ένα δείγμα 5% επί των δηλώσεων, που είναι 
περίπου 600 και παραγωγο,ί θα ελεγχθούν οι συνεταιρισμοί για να 
δούμε κατά πόσο αυτός ο παραγωγός έχει τη δήλωση του ΟΣΔΕ όπως 
συμφωνήσαμε , τη δήλωση αναμενόμενης παραγωγής, αποδείξεις πο-
σοτικής παραλαβής οι οποίες θα προκύψουν από την καρτέλα που έχει 
ο συνεταιρισμός και την εκκαθάριση, για να είναι όλα αυτά συμφωνημέ-
να και ακριβή. Αυτά τα στοιχεία θα δοθούν, αφού γίνει το ξεκαθάρισμα, 
στον ΕΛΓΑ συγκεντρωτικά και ηλεκτρονικά. Ήδη τα έχουμε παραλάβει 
ηλεκτρονικά απλα τώρα θα γίνει η διαδικασία του ελέγχου, και θα γίνει η 
επεξεργασία σε επίπεδο κεντρικού ΕΛΓΑ.

-Μιλάμε δηλαδή για μια διαδικασία που θα χρειαστεί τουλάχι-
στον ένα μήνα;

Ίσως και δύο μήνες. Αυτό που θέλω να πω, γιατί 
ρωτάνε πολλοί παραγωγοί πότε θα πληρωθούν, είναι 
ότι  οι εκτιμήσεις για τα χαλάζια του Μαΐου ήρθαν την 
προηγούμενη εβδομάδα. Οι εκτιμήσεις για χαλάζια 
του Ιουνίου ακόμη δεν ήρθαν. Αυτά για να ξέρουμε 
που βρισκόμαστε. Οι δηλώσεις λοιπόν για τις βρο-
χοπτώσεις τελείωσαν 7 Φεβρουαρίου 2018. Οι εκτι-
μήσεις από τις δηλώσεις του περσινού Μαίου ήρθαν 
τώρα… Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει, ότι θα παραλλη-
λιστεί όλη αυτή η ιστορία , αλλά δεν μπορεί σήμερα 
να τελείωσαν οι δηλώσεις και αύριο να προχωράν οι 
αποζημιώσεις. Αυτά για να είμαστε και ρεαλιστές.

-Στην αναμονή λοιπόν οι αγρότες…
Αυτό έχει να κάνει με το Υπουργείο, κατά πόσο 

θέλει να επισπεύεσει τις διαδικασίες ή έχει τα χρή-
ματα για να τα πληρώσει άμεσα. Εμείς τη δουλειά 
που αναλάβαμε να κάνουμε , την κάναμε και μάλιστα 
με πίεση προς τον ΕΛΓΑ που δεν ήθελε καν να γί-
νουν  δηλώσεις. Ότι έγινε ήταν επίτευγμα δικό μας. 
Το ότι δεν είχαμε προβλήματα στην υποβολή των αιτήσεων, πάλι είναι 
επίτευγμα του οργανωμένου συνεταιριστικού κινήματος. Άρα κάναμε ότι 
καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε. Αν δεν είμαστε εμείς (Κοινοπραξία) 
δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα και δεν θα μπορούσε ο αγρότης να 
προσδοκά απολύτως τίποτα. 

Εμπάργκο- εισοδηματική στήριξη
Για την εισοδηματική στήριξη που αφορά και το εμπάργκο ο κ. Γιαν-

νακάκης ανέφερε:
 Στο θέμα της εισοδηματικής στήριξης, λόγω των χαμηλών τιμών 

στην χρονιά του 2017, και πάλι ως  Κοινοπραξία, συγκεντρώσαμε στοι-
χεία από 25 συνεταιριστικές οργανώσεις, (Θεσσαλία, Δυτική, Κεντρική 
, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη),  παραθέσαμε τιμολόγια πωλήσεων 
των τριών τελευταίων ετών και στη συνέχεια αναλάβαμε να κάνουμε και 
τη σχετική μελέτη, από την οποία αποδεικνύεται η δραματική μείωση 
εισοδήματος κατά την πρηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τη μελέτη η 
οποία είναι 34 σελίδες και τη δώσαμε στο υπουργείο προς το τέλος του 
Δεκέμβρη, η τιμή κάτω του κόστους που πήρε ο παραγωγός ήταν 12 
λεπτά στο κιλό για τα επιτραπέζια ροδάκινα και 8 λεπτά στα νεκταρίνια. 
Συνολικά λοιπόν, με βάση τα στρέμματα και τις ποικιλίες οι οποίες είναι 
δηλωμένες, η εκτίμηση μας είναι ότι το εισόδημα κάτω του κόστους 
ήταν γύρω στα 47 εκατομμύρια. Αυτό έχει αποσταλεί στις Βρυξέλλες…. 
Τώρα τι τύχη θα έχει  δεν το γνωρίζω. Αυτό όμως που κρατάω, είναι 

η δήλωση του υπουργού πριν από 20 
μέρες, όταν συναντήθηκε με εκπροσώ-
πους συνδικαλιστικών και συνεταιριστι-
κών οργανώσεων στο υπουργείο για το 
ροδάκινο αλλά και το δελτίο τύπου που 
έβγαλε ο ίδιος ο υπουργός και αναφέρει 
ότι θα δει τι μπορεί να στηρίξει με τα 
ΠΣΕΑ ή τι μπορεί να δώσει μέσα από 
το De minimis. Επειδή η συγκεκριμένη 
ζημία δεν εντάσσεται, ούτε υπάγεται 
στα ΠΣΕΑ, πάμε στο de minimis» 

-Κάτι που σας ακούμε να υποστη-
ρίζετε πάρα πολύ καιρό… 

Βεβαίως και το στηρίζω και βεβαίως 
μπορεί να γίνει.Από την στιγμή λοιπόν 
που το Υπουργείο Γεωργίας κατέθε-
σε και συνυπέγραψε φάκελο που πήγε 
στις Βρυξέλλες, όπου συνομολογεί ότι 
το εισόδημα των αγροτών έπεσε κα-

τά 47 εκατομμύρια, αυτόματα είναι κάτι που αποδεικνύεται. Επομένως 
αν οι Βρυξέλλες δεν στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται, έρχεται ο 
παραγωγικός κόσμος και λέει: κύριοι εδώ στείλατε μια μελέτη στις Βρυ-
ξέλλες και δέχεστε ότι το εισόδημα έπεσε τόσο πολύ χαμηλά. Επομέ-
νως, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στο de minimis -εκτιμώ ότι είναι ίσως 
και λίγο παραπάνω από  70 εκατομμύρια - το ελληνικό δημόσιο μπορεί 
να δώσει  μέχρι 70 εκατ. χωρίς να έχει καμία ποινή και επίπτωση από 
την Ευρωπαική Ένωση. Τώρα, το πόσο θα διαθέσει σε επίπεδο ταμεια-
κό είναι μια άλλη ιστορία…Όμως, κανένας δεν μπορεί να πει γιατί δίνει 
στο ροδάκινο και δεν δίνει στην ντομάτα ή στο σταφύλι ή στο πορτοκά-
λι. Διότι εδώ υπάρχει μελέτη που αποδεικνύει ότι το ροδάκινο δικαιούται 
να πάρει στήριξη.

-Στο δια ταύτα και επομένως…
Επομένως, έχουμε γραπτή δήλωση του Υπουργού ότι αν δεν βοη-

θήσουν οι Βρυξέλλες, θα πάμε στα ΠΣΕΑ ή στο de minimis . Κρατάμε 
λοιπόν το de minimis.  Έχουμε την μελέτη που κατατέθηκε, όπου το 
Υπουργείο δέχεται ότι μειώθηκε δραματικά το εισόδημα και πλέον θα 
δούμε. Εμείς τεχνοκρατικά στηρίζουμε όποια κίνηση κάνουμε, για να 
μπορέσουμε να φέρουμε χρήματα για τον παραγωγό της περιοχής μας 
και της  της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σοφία Γκαγκούση

Κάνεις αγορές με μετρητά πάνω από 500 ευρώ; 
Ετοιμάσου για πρόστιμα

Τον κατάλογο των προστίμων που επιβάλλονται σε γιατρούς και 
φροντιστήρια, αλλά και στις περιπτώσεις «πειραγμένων» ταμειακών 
μηχανών κοινοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά τις 
μεταβολές στις διατάξεις νόμων την τελευταία διετία. Τα πρόστιμα ξεκι-
νούν από 100 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 20.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:
Σε πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, η μη έκδοση, η ανα-

κριβής έκδοση ή η λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων, οι οποίες 
διαπράττονται μετά την 7η Ιουνίου 2017 και μετά επιβάλλεται πρόστιμο 
500 ή 1000 ευρώ ανάλογα εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά 
βιβλία αντίστοιχα, ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους 
και της αξίας των στοιχείων.

Για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την 
ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης (δελτίο αποστολής, συ-
νοδευτικό στοιχείο διακίνησης αποθεμάτων, έγγραφο διακίνησης μη τι-
μολογηθέντων αποθεμάτων, συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης, κλπ), οι 
οποίες διαπράττονται από 7.6.2017 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο 500 
ή 1.000 ευρώ ανάλογα με το εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογρα-
φικά βιβλία, ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών. 
Διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων 
διακίνησης, συνιστά ακόμη και η μη αναγραφή στο στοιχείο διακίνησης 
του συνόλου των διακινούμενων ειδών αποθεμάτων καθώς και η μη 
αναγραφή της συνολικής ποσότητας για κάθε είδος.

Στην περίπτωση αγοράς υπηρεσιών ή προϊόντων αξίας άνω των 
500 ευρώ, αν η πληρωμή γίνει με χρήμα σε φυσική μορφή και όχι «πλα-
στικό» επιβάλλεται στον αγοραστή πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση. 
Για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων , ως μη συμμόρφωση 
με τις υποχρεώσεις, θεωρείται η μη εξόφληση, από τον λήπτη (ιδιώτη- 

αγοραστή) των αγαθών ή των υπηρεσιών, φορο-
λογικών στοιχείων συνολικής αξίας 500 ευρώ και 
άνω, με τη χρήση «μέσων πληρωμής με κάρτα» 
(όπως πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης, 
κλπ) ή άλλων «ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής» 
(όπως τραπεζικό έμβασμα, μέσω λογαριασμού 
πληρωμών, κλπ).

Για παραβάσεις που αφορούν την παραβίαση 
ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρό-
πο στην λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονι-
κών μηχανισμών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών 
καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας 
Επιτροπής καταλληλότητας ΦΗΜ, οι οποίες δια-
πιστώνονται από 1.1.2016 και εφεξής, ανεξαρτή-
τως του χρόνου διάπραξης αυτών, επιβάλλεται, 
για κάθε παράβαση, πρόστιμο:

α) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτι-
ος της παράβασης είναι ο χρήστης ή ο κάτοχος 
ΦΗΜ

β) δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι 
η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης που έχει εξουσιο-
δοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ΦΗΜ

γ) είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι 
η επιχείρηση που έχει λάβει, από την αρμόδια Επιτροπή, έγκριση λογι-
σμικού (software) και υλισμικού (hardware).

Για παραβάσεις που αφορούν την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλη-
σης χωρίς τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένου φορολογικού μηχανισμού, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδια-

γραφών ΦΗΜ, καθώς και την έκδοση από μη εγκεκριμένο φορολογικό 
μηχανισμό, οι οποίες διαπιστώνονται από 1.1.2016 και εφεξής, ανεξαρ-
τήτως του χρόνου διάπραξης αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ 
ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών.

Για παραβάσεις που αφορούν την έκδοση δελτίων και αποδείξεων 
από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη 
χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης, οι οποίες διαπι-
στώνονται από 1.1.2016 και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπρα-
ξης αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, 
ανεξαρτήτως πλήθους αυτών.



Έρευνα – Επιμέλεια: 
Μάκης Δημητράκης

Η Καθαρά (ή) Δευτέρα είναι η 
πρώτη ημέρα της Μεγάλης Σαρα-
κοστής κατά την οποία ο χριστιανός 
«καθαίρεται» ψυχικά και διατροφικά.

Ονομάστηκε έτσι γιατί καλούμαστε 
να αφήσουμε στην άκρη όλες τις «α-
μαρτωλές» συνήθειες και κρεπάλες 
της καθημερινότητας συμπεριλαμβα-
νομένων και των μη νηστήσιμων φα-
γητών καθορίζοντας έτσι και την ψυχή 

και το σώμα μας.
Η Καθαρά Δευτέρα θεωρείται ημέρα μεταβατική και «διαβατήρια». 

Είναι ο επίλογος της περιόδου της Αποκριάς και ταυτόχρονα ο πρό-
λογος της περιόδου της Σαρακοστής.

Βέβαια η νηστεία έχει αρχίσει από την Κυριακή της Αποκριάς που 
είναι η τελευταία ημέρα που τρώμε κρέας Άλλωστε και η ετυμολογία 
της λέξης Αποκριά σημαίνει σταμάτημα από το κρέας (από + κρέας) 
όπως και η αντίστοιχη λατινική carnavall (carne-levare) που σημαίνει 
αποχή, αποφυγή από το κρέας.

Αλλά και η Κυριακή πριν την Καθαρή Δευτέρα που ονομάζεται Τυ-
ρινή είναι η τελευταία ημέρα που καταναλώνουμε γαλακτοκομικά και 
γενικά εδέσματα σε «άσπρο» όπως μακαρονάδες, γαλατόπιτες και 
ριζόγαλα αλλά και αβγά καθώς έλεγαν οι παλιότεροι συντοπίτες μας 
«με αβγό κλείνει το στόμα και με αβγό ανοίγει το στόμα το βράδυ της 
Ανάστασης». Άλλωστε με αβγό συνδέεται και το έθιμο της «χάσκας, 
που γινόταν και στα βεροιώτικα σπίτια το βράδυ της παραμονής της 
Καθαρής Δευτέρας.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι ταυτισμένη με τα Κούλουμα, τη γνωστή 
συνήθεια της εξόδου στις εξοχές και που συνδυάζεται με διασκέδαση, 
φαγοπότι, χορό και χωρατά. Ο Ν. Πολίτης – ο «πατέρας» της λαο-
γραφίας, υποστηρίζει πως η λέξη Κούλουμα προέρχεται από το λατι-
νικό cumulus που σημαίνει αφθονία αλλά και τέλος. Θα μπορούσαμε 
να πούμε πως εκφράζει το τέλος ή τον επίλογο της Αποκριάς αλλά 
και την αφθονία και ποικιλία των εδεσμάτων στο καθαροδευτεριάτικο 
τραπέζι.

Τα Κούλουμα που απαντιένται και με τις ονομασίες  Κού-

λουμπα, Μπούκλουβα, Κούμουλα, Κού-
λουμες και Κουμουλάδες πιστεύεται πως 
στην αρχική τους μορφή ήταν αποκλει-
στικά αθηναϊκή γιορτή και γιορταζόταν 
στο χώρο γύρω από τους στύλους του 
Ολυμπίου Διός. Ο αθηναιογράφος Δ. 
Κουμπούρογλου αναφέρει ότι ο όρος 
Κούλουμα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
λέξη κολόνα (λατ. Columun = σωρός – 
κορυφή που με αναγραμματισμό έγινε 
columus).

Το βέβαιο πάντως είναι ότι η Καθαρο-
δευτέρα συνδέεται με πάμπολλα έθιμα 
σε όλη την Ελλάδα και ότι θα μπορούσα-
με να ισχυριστούμε πως η ημέρα αυτή 
αποτελεί προέκταση αλλά και κορύφωση της αποκριάτικης περιόδου.

Κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν η αθυροστομία, τα 
αλληλοπειράγματα και η σάτιρα που φυσικά δεν ενοχλούν κανένα, 
αντίθετα μάλιστα όλοι τα επιδιώκουν «για το καλό». Οι βωμολοχίες, 
τα πορνόλογα και τα ερωτοπόνηρα ακούγονται με ανεκτικότητα και 
πιθανότατα και με μια δόση ευχαρίστησης.

Ο Δ. Λουκάτος – μεγάλος λαογράφος – γράφει πως η αισχρολογία 
και η πορνολογία της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας -σε πα-
λιότερες εποχές- είχαν και την αποστολή τους, να μυηθούν δηλαδή 
οι νεότερες γενιές στα μυστικά της ερωτικής επαφής για το καλό της 
τεκνογονίας. Άλλωστε σχετικά με τα παραπάνω είναι και κάποια έθι-
μα-δρώμενα που ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας πραγματοποιού-
νται σε αρκετά μέρη της πατρίδας μας όπως:

α) Ο Βλάχικος Γάμος που αναβιώνει στη Θήβα με προξενιό, 
προικοδότηση, ξύρισμα του γαμπρού και νυφοστόλισμα.

β) Του «Κουτρούλη ο Γάμος» που διοργανώνεται στη Μεθώνη 
της Καλαμάτας. Μία αναπαράσταση ενός πραγματικού γάμου που 
έγινε προ πολλών ετών και κατά τον οποίο ο Γιάννης Κουτρούλης 
μετά από πολύχρονη υπομονή παντρεύτηκε αυτήν που αγαπούσε και 
ακολούθησε παροιμιώδες γλέντι.

γ) Στον Τύρναβο γίνεται αναπαράσταση του έθιμου «μπουρανί». 
Μία αλάδωτη χορτόσουπα που ετοιμάζεται και σερβίρεται με τη συ-
νοδεία «άσεμνων» τραγουδιών και τολμηρών χειρονομιών και ανα-

παραστάσεων με φαλλικά σύμβολα 
που συμβολίζουν την αναπαραγωγή 
και την ευτεκνία.

δ) Στην Κάρπαθο γίνεται το Λα-
ϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πράξε-
ων.

Από τα καθαροδευτεριάτικα έθιμα 

αξίζει να αναφέρουμε ακόμη και:
-Το «γαϊτανάκι»: έθιμο που έφεραν οι πρόσφυγες από τη Μ. Ασία 

και που κατά μία άλλη εκδοχή έχει ιταλική ή ισπανική καταγωγή.
-Στη Χίο δραματοποιείται το έθιμο του Αγά.
-Στην Κέρκυρα έχουμε τον χορό των παπάδων.
-Στη Βόνιτσα το έθιμο του αχυρένιου Γληγοράκη.
-Στο Γαλαξίδι η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται με αλληλομου-

τζουρώματα και αλευρώματα.
-Στη Νάουσα το δρώμενο «Μπούλες και Γενίτσαροι» χωρίς το 

πρόσωπο (μάσκα).
-Στη Βέροια και σε πολλά άλλα μέρη της πατρίδας μας οι γυναίκες 

ερμηνεύοντας την ετυμολογία της λέξης, σε παλιότερες εποχές, «κα-
θάριζαν» με ζεστό σταχτόνερο όλα τα μαγειρικά σκεύη από τα λίπη 
των κρεάτων που μαγειρεύτηκαν και καταναλώθηκαν την περίοδο της 
Αποκριάς. Το έθιμο αυτό στον Πόρο είναι γνωστό με την ονομασία 
«Ξάρτυμα».

Σε παλιότερες εποχές οι Βεροιώτες για «Κούλουμα» έκαναν εξό-
δους κυρίως στις Σαραντόβρυσες, στη Δοβρά και γενικά σε ανοικτούς 
χώρους (χωρίς δέντρα) για να μπορούν να «υψώσουν» τους χαρταε-
τούς που το «πέταγμά» τους και σήμερα ακόμη αποτελεί πανελλήνιο 
έθιμο. Τέτοιοι χώροι περιμετρικά της Βέροιας ήταν η Ραχιά, ο Προ-
φήτης Ηλίας (πεδίο βολής), κάτω από την «Ελιά» και το Φράγμα του 
Αλιάκμονα.

Στα «υπαίθρια τραπέζια» που στηνόταν κυρίαρχη θέση είχε ο φα-
σουλονταβάς, το τουρσί, ο χαλβάς, ο ταραμάς, οι ελιές, το ταχίνι και 
η ταχινόπιτα και τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Λιγοστά ήταν τα θαλασσινά 
που σήμερα κυριαρχούν στο αντίστοιχο τραπέζι.

Ακόμη και το ψωμί της Καθαράς Δευτέρας, η γνωστή λαγάνα, 
ζυμωνόταν και ζυμώνεται νηστίσιμο όπως τα άζυμα της Παλαιάς Δι-
αθήκης.
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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

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή 
στην Καστοριά

Η Λέσχη μας στα πλαίσια του 

προγράμματός μας διοργανώνει η-
μερήσια εκδρομή την Καθαρά Δευ-
τέρα 19-2-2018 στην Καστοριά και 
καλούμε τα μέλη και τους φίλους της 
Λέσχης. Θα επισκεφθούμε το μου-
σείο κέρινων ομοιωμάτων, καφέ πα-
ραλία, 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 Δευ-
τέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 
10.30-12.30. Ώρα αναχώρησης 8 
π.μ. και τιμή εισιτηρίου 15,00 ευρώ.

Το Δ.Σ.

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ

Καθαρά Δευτέρα
Τα Κούλουμα



Συνέλευση 
Συντονιστικής Επιτροπής 

Ημαθίας, 25 Φεβρουαρίου στην «Ελιά»
Συνεδρίασε χθες στη Βέροια η προσωρι-

νή συντονιστική επιτροπή Ημαθίας του Κινή-
ματος Αλλαγής και αποφάσισε την πραγμα-
τοποίηση της πρώτης συνέλευσης του νέου 
φορέα, εν όψει του Ιδρυτικού Συνεδρίου στις 
16-17-18 Μαρτίου, στην Αθήνα.

 Η συνέλευση θα γίνει την Κυριακή 25 
Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στην «Ελιά» 
στη Βέροια παρουσία κλιμακίου που θα ορι-
στεί από το Πολιτικό Συμβούλιο. Στην συνέ-
λευση θα γίνει συζήτηση για τις προγραμμα-
τικές θέσεις του νέου φορέα. Η συνέλευση 
θα είναι ανοιχτή για όσους επιθυμούν να 
συμμετέχουν καθώς φυσικά και για όσους 
δήλωσαν ότι επιθυμούν να είναι μέλη του 
νέου φορέα. 

Στην χθεσινή συνεδρίαση παρέστη και ο 
κ. Φ. Καραβασίλης, που ορίστηκε από την 
ΑΕΔΔ , επικεφαλής στη διαδικασία εκλογής 
των συνέδρων. 

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποι-
ηθεί πανελλαδικά την Κυριακή 4 Μαρτίου και στην Ημαθία αποφασίστηκε να λειτουργήσουν 5 εκλογικά τμήματα που θα ανακοινωθούν τις αμέσως 
επόμενες ημέρες. Επίσης γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία για όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη του νέου φορέα λήγει στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ η 
προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Συνέδριο λήγει στις 28 Φεβρουαρίου.  Όσοι επιθυμούν να έχουν περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6944636344 κ. Ιωάννα Βαλδήρ. 

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν ενημερωτικά δελτία με όλες τις 
λεπτομέρειες που αφορούν στην ίδρυση του νέου μεγάλου φορέα του προοδευτι-
κού χώρου στη χώρα μας.  

Συντονιστική Επιτροπή Ημαθίας
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Χάθηκαν κλειδιά
Χάθηκε μπρελόκ με κλειδί αυτοκινήτου στην περιοχή Σούπερ Μάρκετ «Γα-

λαξίας». Όποιος το βρει ας επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 6974 727449.

Eυχαριστήριο για συλλυπητήρια από την 
οικογένεια του Δημήτρη Πατσαβούρα

Με συγκίνηση και ειλικρίνεια αποδίδουμε ευχαρι-
στίες σε όλους όσους παρευρέθησαν στην νεκρώσι-
μη ακολουθία του συζύγου και πατέρα μας, Δημήτρη 
Πατσαβούρα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Επιτροπή 
του Τμήματος Χάντμπολ και Βόλεϋ Ανδρών του Φιλίπ-
που Βέροιας για την τιμή που απέδωσαν στον -πλέον 
εκλιπόντα- άνθρωπό μας εκφράζοντας δημόσια τις 
συλλυπητήριες ευχές τους και αναγνωρίζοντας έτσι την 
εθελοντική του προσφορά. 

Εκ μέρους της οικογένειας, 
η κόρη Χάρις Πατσαβούρα

Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξάνδρειας:  
Προαιρετική η 

λειτουργία της αγοράς 
την Καθαρά Δευτέρα

                                                                                              
 Από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας γνωστοποι-

ούνται τα εξής:
«Δεδομένου ότι πλησιάζει η ημέρα της Καθαρής Δευτέρας 

(19-2-2018), γνωστοποιούμε προς τα μέλη τα σχετικά με το 
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αλλά και το καθεστώς 
πληρωμής των μισθωτών υπαλλήλων κατά την ημέρα αυτή.

Η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες 
εορτές- υποχρεωτικές αργίες, επομένως είναι εργάσιμη ημέρα 
και έγκειται στον κάθε έμπορο –επιχειρηματία εάν η επιχείρηση 
θα λειτουργήσει ή όχι.  Δεδομένου λοιπόν του χαρακτήρα της 
ημέρας ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά καταστήματα 
μπορούν να ανοίξουν νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξη-
μένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους υπαλλήλους 
τους». 

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.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ INNER WHEEL 

ΒΕΡΟΙΑΣ
Για τη χρονιά 2018-2019

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 7/2/2018 
στον Όμιλο Inner Wheel Βέροιας για το Νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της χρονιάς 2018 – 2019 εξελέγησαν:

Πρόεδρος: ΒΙΒΗ ΓΚΟΥΝΤΗ
Προπρόεδρος: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΒΟΡΑ
Αντιπρόεδρος: ΤΟΥΛΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
Γραμματέας: ΒΙΒΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ταμίας: ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΓΚΑ
Κοσμήτορας: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΒΟΡΑ
Εκδότρια: ΒΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Υπεύθυνη Internet: ΟΛΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εκπρόσωποι: ΓΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
Σύμβουλοι: 
α) ΝΙΤΣΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
β) ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑ
 Όλα τα μέλη του Ομίλου Inner Wheel Βέροιας εύχονται 

στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματο-
ποιήσουν τους στόχους του Διεθνούς Inner Wheel «ΦΙΛΙΑ 
– ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ».

Εκ του Ομίλου

«Το τρίτο 
συλλαλητήριο 

θα είναι τσουνάμι»
Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου, η Πανελλήνια Ο-

μοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και όλοι οι 
φορείς που διοργάνωσαν ή συνέβαλαν στα δυο προηγούμενα 
συλλαλητήρια, δηλώνουμε πως στις 21 Ιανουαρίου και στις 4 
Φεβρουαρίου 2018, μίλησε ο Ελληνικός λαός ο οποίος ήρθε 
αυθόρμητα να διεκδικήσει τα δίκαιά του, να πει πως δεν δίνει 
το δικαίωμα σε κανέναν να εκχωρήσει στα Σκόπια το «Άνω Μα-
κεδονία», «Νέα Μακεδονία»,  «Gornamakedonija» ή οτιδήποτε 
με αναφορά το «Μακεδονία». 

Τα δυο συλλαλητήρια το ένα μετά το άλλο έγιναν ξαφνικά και 
βιαστικά, και όμως ο λαός ήρθε, την λαοθάλασσα των δυο συλ-
λαλητηρίων δεν μπορεί κανένας να διαψεύσει. Ήταν υπεράνω 
κομμάτων, απλώς ο ελληνικός λαός ήρθε να βροντοφωνάξει 
το ΟΧΙ σε αυτούς που είναι έτοιμοι να παραδώσουν γη και και 
ιστορία στους παραχαράκτες. 

Δηλώνουμε  πως αν χρειαστεί και τρίτο συλλαλητήριο 
αυτή την φορά θα είναι οργανωμένο... Αν η κυβέρνηση και ο 
πολιτικός κόσμος εξακολουθήσει να επιμένει σε ανιστόρητες 
σύνθετες ονομασίες που θα περιέχουν τον όρο Μακεδονία ή 
παράγωγα του όρου αυτού προκειμένου να ονομαστούν τα 
Σκόπια, τότε το τρίτο αυτό συλλαλητήριο δεν θα είναι απλώς 
λαοθάλασσα, θα είναι ένα τσουνάμι.

Δυστυχώς μόνον ο ελληνικός λαός μπορεί να διασφαλίσει 
την εθνική του κυριαρχία όταν το πολιτικό σύστημα αποδεικνύ-
εται ανίκανο. Εμείς γρηγορούμε... 

Αδέλφια σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε... 

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, το επόμενο Σάββατο είναι Ψυ-

χοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά 
στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς τους 
νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι πολλοί συνηθί-
ζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζε-
τε, όμως, ότι οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στα κοιμητήριο της πόλης μας, πα-
ρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, 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, κατά προτίμηση, μετά τις  9:00 το πρωί. Οι ιερείς Θα βρί-
σκονται εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να 
επιτελέσετε τα καθήκοντα σας προς τους κεκοιμημένους.
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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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος :
Την Κυριακή 18 Φε-

βρουαρίου στις 5:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό της 
Συγχωρήσεως στον 
Ιερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος 
Χριστού στην Νάουσα 
και στις 7:00 μ.μ. στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-
ου Πολιούχου Βεροίας.

Την Καθαρά Δευτέ-
ρα 19 Φεβρουαρίου το 
πρωί θα χοροστατήσει 
στην πρωινή ακολου-
θία στο Καθολικό της 
Ιεράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά στην Βέροια.

Την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στο Μέγα Απόδειπνο στην Ιερά Μονή Αγίας 
Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας.

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στο Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του 
ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου το πρωί θα τελέσει την 
πρώτη Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της 
Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής και Αγίου Χαραλάμπους Κυδωνιάς.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερές ακολουθίες στα κοιμητήρια Βέροιας
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών, οτι το Σάββατο 17-2-

2018 ειναι Ψυχοσάββατο Το πρόγραμμα των ιερων ακολουθιών στα 
κοιμητήρια Βέροιας εχει ως εξής:

Παρασκευή 16-2-2018
16:00-17:00 Τρισαγια επι των μνηματων.
17:00-18:30 Μεγας Εσπερινος μετα του νεκρωσιμου κανονος.
Σαββατο 17-2-18
7:00-9:30 Ορθρος-Θεια Λειτουργία- Επιμνημόσυνη δέηση.
9:30-12-00 Τρισαγια επι των μνηματων.
16:30-17:00 Τρισαγια επι των μνηματων.
Προς διευκόλυνση των πιστων την Παρασκευή το απόγευμα θα κατα-

σκευάστει απο το Ιερο Ναο ενας κοινος δισκος κολλυβων.

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

Αναφορά στη μνήμη του 
εκλειπόντος εφέδρου 

αξιωματικού «Λοχαγού» Χρήστου 
Νικόπουλου του Στεφάνου

Ένας χρόνος πέρασε που έφυγε από τη ζωή ο Νικό-
πουλος Χρήστος φιλόλογος καθηγητής, έφεδρος αξιωμα-
τικός και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωμα-
τικών Ν. Ημαθίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να 
επαναφέρει στη μνήμη συγγενών και φίλων πόσο εξαί-
ρετος άνθρωπος και επιστήμονας υπήρξε. Υπηρέτησε το 
χώρο της εκπαίδευσης με συνέπεια και ήθος. Ως έφεδρος 
αξιωματικός υπήρξε ενεργό μέλος του Εφεδρικού κινή-
ματος με συνεισφορά και προσφορά στην κοινωνία της 
Βέροιας.

Στην οικογένειά του εν’ όψει του ετήσιου μνημοσύνου 
ευχόμαστε να είναι υγιείς και να τον θυμούνται πάντα.

Ο Πρόεδρος 
Χρ. Φράγκος

Ο Γεν. Γραμματέας
 Ιωάν. Τζήκας

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Πα-
ρασκευή 16 Φεβρουαρίου 
2018 στις 3.30 μ.μ.  από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανα-
σίου Βέροιας η Κορνη-
λία Καλλιγά σε ηλικία 96 
ετών.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Πα-
ρασκευή 16 Φεβρουαρίου 
2018 στις 12.00  από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας η Ευθυμία Λα-
δοπούλου σε ηλικία 84 
ετών.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Διοίκηση της Πρωτοβουλίας 

για το Παιδί ανακοινώνει τα ακό-
λουθα: Το Κέντρο Ημερήσιας Φρο-
ντίδας της Βέροιας μεταφέρθηκε 
από την οδό Β. Χατζίκου 10 και 
Κύπρου (3ος όροφος), στις νέες 
εγκαταστάσεις μας, επί της οδού 
Σωτ. Πέτρουλα 7 και Χρυσ. Σμύρ-
νης, απέναντι από την Αστυνομική 
Διεύθυνση Ημαθίας. Το τηλέφω-
νο 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 κα-
κοποίησης-παραμέλησης παιδιών, 
για κλείσιμο συνάντησης με τα 
μέλη της Επιστημονικής Ομάδας 
του Συμβουλευτικού Κέντρου και 
για χορήγηση υλικής βοήθειας, το 
κοινό μπορεί να απευθύνεται στο 
τηλεφωνικό κέντρο  2331072303.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ευχαριστήριο 
Στις 5 Φεβρουαρίου πραγμα-

τοποιήθηκε ο αποκριάτικος χορός 
του παιδικού σταθμού ‘Στρουμ-
φάκια’ όπου μέρος των εσόδων 
δόθηκαν στο σύλλογό μας. Ευχα-
ριστούμε από καρδιάς τις κυρίες 
Γιώτα και Σαπφώ Κακούλη που 
για άλλη μια χρονιά στηρίζουν έ-
μπρακτα το σύλλογό μας .Θερ-
μές ευχαριστίες στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό του παιδικού σταθμού 
αλλά και στους μικρούς μας φίλους 
και τους γονείς τους που στηρίζουν 
τέτοιες εκδηλώσεις.

Με εκτίμηση το ΔΣ 
του συλλόγου Μ.Α.μ.Α

«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.

Επίσκεψη του ΚΑΠΗ Προμηθέα
Την  Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 

2018 μέλη του ΚΑΠΗ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑ και η υπεύθυνη του ΚΑΠΗ 
κα Ξανθη  Κουβακά, επισκέ-
φτηκαν το Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βεροίας .Μαζί με τις ευχές 
για υγεία στο προσωπικό και 
τους τροφίμους  του ιδρύματος 
προσφέρθηκαν από τα μέλη με 
πολύ αγάπη  τα συγκεντρωμέ-
να είδη.

Τα ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας 
θα συνεχίσουν την κοινωνική 
πρόσφορα  τους πραγματοποι-
ώντας και άλλες ανάλογες επι-
σκέψεις με τα μέλη του.

Δημιουργικό εργαστήρι  βενετσιάνικης  μάσκας  
στο ΚΑΠΗ Βέροιας 

  Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου ,οι μικροί 
μας φίλοι του  τμήματος Α2 του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Βεροίας με την δασκάλα τους Κα Μα-
ρία  Παπαδοπούλου, επισκέφτηκαν  το Κεντρικο 
ΚΑΠΗ Βεροίας και με την βοήθεια μελών των 
τμημάτων  Εργοθεραπειας  δημιούργησαν Βενε-
τσιάνικες  Μάσκες.

  Η δράση ολοκληρώθηκε σε δυο επισκέψεις. 
Κατά την πρώτη τους επίσκεψη τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία να δουν  πως κατασκευάζεται μια 
βενετσιάνικη μάσκα χρησιμοποιώντας γύψο 
και νερό  υπό την καθοδήγηση της Κας  Αννας  
Τσιτση-Σιουλη   Εργοθεραπευτρια του ΚΑΠΗ  
Βεροίας και η δράση ολοκληρώθηκε με την 2η επίσκεψη  ,όπου τα παιδια διακόσμησαν ο καθένας την 
δική του Βενετσιάνικη Μάσκα.   Ευχαριστούμε τις κυρίες που συμμετείχαν στην υλοποίηση της δράσης.

Το πρόγραμμα 
της Χορωδίας Αγ. Αναργύρων

 
Η Μικτή Χορωδία του Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων Βέροιας θα ψάλλει στους Αγ. 
Αναργύρους, στις 9.00 μ.μ. την Α΄, Β΄ και Δ΄ Παρασκευή των Χαιρετισμών. Επί-
σης τους Γ΄ Χαιρετισμούς θα ψάλλει στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής Βέροιας στις 
7.00 μμ. το απόγευμα.

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά την καθηγήτρια ζαχα-
ροπλαστικής κ. Χριστίνα Μάλλιου, τον Σεφ Αντώνη Μουστάκα και τους μαθητές 
Αντώνη Βαρακλή & Κατερίνα Λασκάρογλου για την παρουσία τους στο Κέντρο 
Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας την Τετάρτη 14-2-18 μαζί με τρείς μαθητές της Μέρι-
μνας έφτιαξαν «ωτία», μια παλιά ποντιακή συνταγή   

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Πρόσωποι και μάσκες 
από το Υφάδι

Και τη φετινή αποκριά, 
τα παιδιά από το Υφάδι, 
μας περιμένουν στο μαγα-
ζάκι τους (Βενιζέλου 7 στη 
«βόλτα»), όπου μπορού-
με να βρούμε παραδοσι-
ακούς ¨πρόσωπους¨ του 
τοπικού μας δρώμενου, . 
βενετσιάνικες μάσκες, νε-
ράϊδες, μούσες και άλλα 
χειροτεχνήματα, που ετοί-
μασαν  με ξεχωριστή κα-
λαισθησία. 

 Αξίζει ν’ αναφερθεί  ό-
τι η κατασκευή του πρό-
σωπου γίνεται σύμφωνα 
με την τεχνική του λαϊκού 
μας ζωγράφου – αγιογρά-
φου Αποστολή Χασιούρα, 
ο οποίος εκπαίδευσε τα 
παιδιά πώς να φτιάχνουν 
τον πρόσωπο σε όλα τα 
στάδια της κατασκευής 
του. 

Ένα δωράκι από το 
μαγαζάκι του Υφαδιού,  θα 
δώσει χαρά στα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα και 
παράλληλα θα βοηθήσει 
το σύλλογο να συνεχίσει 
τη λειτουργία του. 

Το Δ.Σ.



Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις «Νά-
ουσα-Αποκριά 2018», με επίκεντρο το δρώμενο 
της «Μπούλας», το τριήμερο 17-19 Φεβρουαρίου. 
Στις φετινές εκδηλώσεις συμμετέχει η παραδοσιακή 
κέλτικη μπάντα «Celtic Highlanders Band, Pipes & 
Drums», η οποία θα συμμετέχει στις φετινές εκδη-
λώσεις της Αποκριάς. Οι μουσικοί, με τα εξωτικά 
όργανα και τις πολύχρωμες στολές, έχουν στόχο να 
εντυπωσιάσουν και να διεγείρουν την περιέργεια 
για την Κελτική μουσική και ιστορία προς τους θε-
ατές, προσδίδοντας διαφορετικά ηχοχρώματα και 
ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στις εκδηλώσεις της φετινής 
Αποκριάς.

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται 
το ολοήμερο ξέφρενο γλέντι σε όλη την πόλη «Μια 
πόλη, μια γιορτή»,  προσφορά των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανοιχτό σε όλο τον 
κόσμο.

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου κυριαρχεί το έθι-
μο «Μπούλες της Ηρωικής Πόλης Νάουσας» από 
τις 9:00 το πρωί με το ντύσιμο και το προσκύνημα 
στο Δημαρχείο μετά τις 11:00 π.μ. Ακολουθεί η «Α-
ποκριάτικη γιορτή» μετά τις 13:00 το μεσημέρι με 
τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάου-
σας, της παραδοσιακής κέλτικης μπάντας «Celtic 
Highlanders Band, Pipes & Drums», των λαογρα-
φικών συλλόγων της Νάουσας (Λύκειο των Ελλη-
νίδων, Πυρσός, Σύλλογος Βλάχων). Μετά το τέλος 
της εκδήλωσης θα ακολουθήσει μεγάλο αποκριάτικο 
γλέντι στην Πλατεία Καρατάσου με μουσική από DJ 
για όλο τον κόσμο. O Σύλλογος «Φίλοι του Καρνα-
βαλιού» θα συμμετέχει με σατιρικό άρμα «Οι Ζουρ-
λού» στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με το έθιμο της 
Καθαράς Δευτέρας «ΚΟΥΛΟΥΜΑ» στην πόλης της 
Νάουσας και στις Τοπικές Κοινότητες Αγγελοχωρίου, 
Επισκοπής, Στενημάχου και Χαρίεσσας που αποτε-
λεί κορυφαίο πολιτιστικό, τουριστικό και κοινωνικό 
γεγονός για το Δήμο μας. 

Επίσης οι επαγγελματίες του τόπου καθώς και 
οι πολιτιστικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στις εκ-
δηλώσεις, συμβάλλουν στην τουριστική ανάδειξη, 
αλλά και στην προστασία της λαϊκής παράδοσης α-
ναδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση της ζωής των 
κατοίκων, των ηθών και των εθίμων τους.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του ερχόμενου 
τριημέρου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Κέντρο Πόλης, ώρα 20:00: Η παραδοσιακή 

κέλτικη μπάντα «Celtic Highlanders Band, Pipes & 
Drums» σε καφέ, μπαρ και δρόμους της πόλης.

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Οδός Δημ. Βλάχου (πρ. Δημαρχίας), ώρα 

14:00: Ποντιακή γαστρονομία με ζουρνά και ποντι-
ακή λύρα. (Διοργάνωση: Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας)

• «MARON», ώρα 16:00: Πάρτι του 9ου Δημοτι-
κού Σχολείου

• Πολυχώρος «Βέτλανς», ώρα 19:00: Πατινάδα 
στους δρόμους της πόλης με τους χορευτές, τα μέλη 
και τους φίλους της Συλλόγου της «Αράπιτσας»

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00: Αποκριάτι-
κος Χορός του Λυκείου Ελληνίδων Νάουσας

• Καφέ «LIEBE», ώρα 22:00: Eλληνική βραδιά

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 22:00: Μουσική συναυλία 
με τον Διογένη Δασκάλου και τους «Monie & monie 
conniente» 

• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 00:00: Mεταμεσο-
νύκτιο γλέντι με την ορχήστρα του Βαγγέλη Ψαθά

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
«Μια πόλη, μια γιορτή» Ολοήμερο ξέφρενο γλέντι 

σε όλη την πόλη, προσφορά των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανοιχτό σε όλο τον 
κόσμο. Συμμετέχει η παραδοσιακή κέλτικη μπάντα 
«Celtic Highlanders Band, Pipes & Drums»

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• «CITY ESPRESSO BAR», ώρα 12:00: Ολοήμε-

ρο πάρτι «Πιάσε με αν μπορείς»
• Καφέ «ΤΟUCAN», ώρα 12:00: Γλέντι με τη 

μπάντα της Γουμένισσας
• Καφέ «LIEBE», ώρα 12:00: Oλοήμερο γλέντι 

με DJ’s
• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 12:00: Γλέντι με 

ψητά
• Καφέ «ΣΟΥΛΑ», ώρα 12:00: Γλέντι με τα χάλκι-

να του Αντώνη Δίγγα
• Καφέ «ΑLLOU», ώρα 12:00: Παραδοσιακό γλέ-

ντι με τον Βαγγέλη Ψαθά και τους αδελφούς Ράλλη
• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Παραδοσιακό 

γλέντι με τους «Rom Royale» και τον Δημήτρη Ψαθά
• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 13:00: Ναουσαίικο 

γλέντι με τον dj Κώστα Τούμπα
• Καφέ «BAR...RAKI», ώρα 13:30: Oλοήμερο 

γλέντι
• Καφέ «SOCIAL CAFE FREE», ώρα 14:00: Γλέ-

ντι με παραδοσιακή μουσική
• Καφέ «LOFT», ώρα 14:00: Ολοήμερο γλέντι με 

με χάλκινα και dj
• Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 14:00: Παραδοσιακό 

ξεφάντωμα με ψητά
• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00: Αποκριάτι-

κος χορός του «Αχιλλέα Νάουσας»
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 21:00: Αποκριάτι-

κος χορός του συλλόγου «Ο Πυρσός» με την ορχή-
στρα του Βαγγέλη Ψαθά

• «MARON», ώρα 22:00: Βραδιά με ζωντανή 
μουσική

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 22:00: Dj Party
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΘΙΜΟ «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ»
• Παραδοσιακό κτήριο Ομίλου «Γενίτσαροι και 

Μπούλες», πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη», περιοχή 
«Μπατάνια», ώρα 09:00: Το Ντύσιμο της Μπούλας 
και το μάζεμα του μπουλουκιού

• Δημαρχείο, ώρα 11:00: Το προσκύνημα. Τα 
μπουλούκια παίρνουν διαδοχικά την άδεια από τον 
Δήμαρχο και ακολουθεί η καθορισμένη διαδρομή 
τους στην πόλη

• Πλατεία Αλωνίων, ώρα 17:00: Ακολουθούμε τα 
μπουλούκια στο πιο συγκινητικό μέρος του εθίμου 
από τα Αλώνια στον στραβό πλάτανο όπου τα παι-
διά και οι συνοδοί των μπουλουκιών τραγουδούν τις 
παραδοσιακές πατινάδες

• Πλατεία Διοικητηρίου («Καμμένα»), ώρα 21:00: 
«Ο τελευταίος χορός της ημέρας», η κορύφωση του 
εθίμου όπου τα μπουλούκια χορεύουν τον τελευταίο 
χορό πριν αποχωρήσουν. Προσφέρονται κουλού-

ρια με την αυθεντική  συνταγή από το 1927 
και άλλα εδέσματα από το «ΤΖΕΠΟΣ DAILY 
BAKERY»  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ΩΡΑ 13:00: «ΑΠΟ-
ΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ»

Συμμετέχουν: η Φιλαρμονική Εταιρεία Νά-
ουσας, η παραδοσιακή κέλτικη μπάντα «Celtic 

Highlanders Band, Pipes & Drums», οι λαογραφικοί 
σύλλογοι της Νάουσας (Λύκειο των Ελληνίδων, 
Πυρσός, Σύλλογος Βλάχων). Μετά το τέλος της 
εκδήλωσης θα ακολουθήσει μεγάλο αποκριάτικο 
γλέντι στην Πλατεία Καρατάσου με μουσική από DJ 
για όλο τον κόσμο. O Σύλλογος «Φίλοι του Καρνα-
βαλιού» θα συμμετέχει με σατιρικό άρμα «Οι Ζουρ-
λού» στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 10:00: Γλέντι με 

ψητά
• Καφέ «ΤΟUCAN», ώρα 12:00: Γλέντι με τη 

μπάντα Γουμένισσας
• Καφέ «LOFT», ώρα 12:00: Γλέντι με χάλκινα 

και dj’ς
• Καφέ «LΙΕΒΕ», ώρα 12:00: Ολοήμερο πάρτι 

με dj’ς
• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Ολοήμερο πάρτι 

με γνωστούς dj’ς της πόλης
• 7o Δημοτικό Σχολείο, ώρα 14:00: Ποντιακό γλέ-

ντι με τον Αλέξη Παρχαρίδη από την Εύξεινο Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 14:00: Dj Party
• «MARON», ώρα 21:00: Αποκριάτικος χορός 

του «Ομίλου Γενίτσαροι & Μπούλες» 
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 22:00: Γλέντι με 

την οικογένεια Ψαθά
• Ταβέρνα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ», ώρα 22:00: Βρα-

διά με ζωντανή λαϊκή μουσική
• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 22:00: Γλέντι με 

χάλκινα και τον ζουρνά του Νίκου Ψαθά

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Το έθιμο «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ» στην πόλη χωρίς τον πρόσωπο

ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ «ΚΟΥ-
ΛΟΥΜΑ»

• Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων, περιοχή 
«Ρουντίνα» Επισκοπής, ώρα 10:00: «Κού-
λουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακο-
στιανά και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρό-
γραμμα

• Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης, περιοχή 
«Ροδίνα» Αγγελοχωρίου, ώρα 10:00: «Κούλουμα» 
με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και πλούσιο 
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα

• Τοπική Κοινότητα Στενημάχου, ώρα 11:00: 
«Κούλουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά 
και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Διορ-
γάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Στενημάχου

• Τοπική Κοινότητα Χαρίεσσας, , περιοχή «Ζωο-
δόχου Πηγής», ώρα 11:00: «Κούλουμα» με φασο-
λάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και πλούσιο μουσικο-
χορευτικό πρόγραμμα.

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Πλατεία Καρατάσου, ώρα 11:00: Γιορτή της 

Φασολάδας με σαρακοστιανά εδέσματα και κρασί. 
Συμμετέχει η παραδοσιακή κέλτικη μπάντα «Celtic 
Highlanders Band, Pipes & Drums». (Διοργάνωση: 
Σύλλογος «Φίλοι του Καρναβαλιού»)

• Κτήριο «Μούγγρη», περιοχή «Πουλιάνα», ώρα 
12:00: Παραδοσιακό γλέντι από την Πολιτιστική Ε-
ταιρεία Νάουσας και Περιοχής «Αριστοτέλης»

• Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ, ώρα 12:00»: Σαρακοστιανά 
εδέσματα προσφορά του καφέ «Σείριος»

• Καφέ «BAR...RAKI», ώρα 13:00: Γλέντι Κ. 
Δευτέρας «πάμε για νηστεία...»

• Καφέ «LIEBE», ώρα 13:00: Jagermeister party
• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 13:00: Σαρακο-

στιανές γεύσεις και άφθονο τσίπουρο με ρεμπέτικη 
μουσική

• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 13:00: Το γλέντι 
της Κ. Δευτέρας με τους αδελφούς Ράλλη και τα παι-
διά του Βασίλη Αλιάτση

• «MARON», ώρα 13:00: Γλέντι με το μπουλούκι 
του «Ομίλου Γενίτσαροι και Μπούλες»

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 14:00: Dj Party
• Καφέ «LΟFT»: Γλέντι με το μπουλούκι του «Ο-

μίλου Γενίτσαροι και Μπούλες»
• Καφέ «SOCIAL CAFE FREE», ώρα 14:00: Πα-

ραδοσιακό γλέντι με τους αδελφούς Γκαντίδη
• Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 17:00: Λαϊκό ξεφά-

ντωμα 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• 1ο-2ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας: Εικαστική 

παρέμβαση της ομάδας «Lobart», με street art από 
θέματα της ναουσαίικης αποκριάς σε τοίχους του 
1ου-2ου Δημοτικού Σχολείου (Διάρκεια: Δευτέρα 12 
έως Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου)

• Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων «Πολυχώρου 
Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (ΕΡΙΑ): Έκθεση ζωγρα-
φικής του Κώστα Καλδάρα (Διάρκεια: Τσικνοπέμπτη 
08 έως Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου)

• Οδός Βενιζέλου 7: Έκθεση «προσώπων» και 
αποκριάτικης μάσκας από τον Σύλλογο Ατόμων με 
Αναπηρία «ΥΦΑΔΙ» (Διάρκεια: Τσικνοπέμπτη 08 
έως Κ. Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου)

• Ταβέρνα «ΣΟΥΡΑ-ΣΟΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕ»: Απεικό-
νιση σε ξύλο του εθίμου «Μπούλες της Νάουσας»

(Διάρκεια: Παρασκευή 09 έως Καθαρά Δευτέρα 
19 Φεβρουαρίου)
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Παιδικό πάρτι μασκέ 
στη Βεργίνα

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου από τις 5 ως τις 7 το 
απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δη-
μαρχείου Βεργίνας θα πραγματοποιηθεί παιδικό πάρτυ 
μασκέ για τα Αστεράκια της θεατρικής ομάδας του Συλ-
λόγου με τρελό χορό και γλυκές εκπλήξεις! 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ 
ΠΟΝΤΙΩΝ  ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Την δεύτερη Κυριακή της Αποκριάς 18 

Φεβρουαρίου και ώρα 1:30 μ.μ. η Εύξεινος 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας, διοργανώνει ποντι-
ακό γλέντι, στην αυλή του 7ου Δημοτικού Σχο-
λείου Νάουσας. Πολύ κέφι, τραγούδι και χορός 
με τους Αλέξη Παρχαρίδη (Τραγούδι), Γιάννη 
Χωραφαΐδη (Λύρα), Λευτέρη Παπαδόπουλο 
(Τραγούδι), Δημήτρη Φουντουκίδη (Πλήκτρα) 
και Κυριάκο Ξυνόπουλο (Νταούλι). Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί ακόμα και σε περίπτωση 
βροχόπτωσης. 

Αποκριάτικο γλέντι
 του Λυκείου 

Ελληνίδων Βέροιας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου 

των Ελληνίδων Βέροιας σας προσκαλεί 
στο Αποκριάτικο γλέντι του, που θα γίνει 
στις 17 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Σάββα-
το και ώρα 8.30 μμ. στο κέντρο «Ακρόπο-
λη». Η παρουσία σας θα μας τιμήσει. Την 
εκδήλωση πλαισιώνουν «η κομπανία του 
Τριαντάφυλλου Ασαρτζή» και «Θρακιώτικη 
Γκάϊντα με τον Βασίλη Καρακούση».

Με τιμή το Δ.Σ.

Κορυφώνονται την Καθαρά Δευτέρα 
οι εκδηλώσεις της Αποκριάς στη Νάουσα



Ένα γεμάτο τετραήμερο πε-
ριμένει η  Βέροια από τις 15 έως 
τις 18 Φεβρουαρίου, στο αποκο-
ρύφωμα της καρναβαλικής πε-
ριόδου. Παραδοσιακά, χάλκινα, 
Βραζιλιάνικα, λάτιν, τζαζ και τσιγ-
γάνικες μουσικές θα ξεσηκώσουν 
την πόλη, στο εμοπικό κέντρο και 
τους πεζόδρομους.

Το σημερινό πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων περιλαμβάνει: 

• Παρασκευή 16/2 , ώρα 
9.00μ.μ , πεζόδρομος Ιπποκρά-
τους & Προφ.Ηλία (Αγορά),είσο-
δος ελεύθερη

Mπάντα χάλκινων της Φλώρι-
νας, των αδελφών Βαλκάνη.

ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα χάλκινα πνευστά έφτασαν 

στις Βαλκανικές χώρες τον περασμένο αιώνα από τις στρατιωτικές μπά-
ντες της εποχής. Δεν άργησαν να περάσουν από τα στρατόπεδα στα 
αστικά κέντρα και αργότερα στην ύπαιθρο, δημιουργώντας ένα από τα 
πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα στην παραδοσιακή μουσική των Βαλκα-
νίων. Στην Ελλάδα τα σχήματα χάλκινων πνευστών είναι ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της Μουσικής παράδοσης της Δυτικής και Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Η μπάντα της Φλώρινας των Αδερφών Βαλκάνη είναι εδώ και 
πάνω από 30 χρόνια ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους αυτού 
του σημαντικού τμήματος της Ελληνικής μουσικής παράδοσης. 

Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1960 από τον Τάσο Βαλκάνη,ο οποίος 
καταγόταν από το Εμπόριο Πτολεμαίδας του Ν.Κοζάνης, διευθυντή τότε 
της Φιλαρμονικής του Δήμου Φλώρινας και μουσικό της λαϊκής παράδο-
σης. Έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς με τους Χειμερινούς Κολυμβητές, 
τον Φλώρο Φλωρίδη, τον Χρήστο Νικολόπουλο με τους οποίους έχουν 
κυκλοφορήσει CD.Πάνω απ’ όλα έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες εμφα-
νίσεις πάντα με ορμητήριο την Φλώρινα, από τις πόλεις και τα χωριά της 
Μακεδονίας μέχρι την Διαβαλκανική Συνάντηση της Θεσσαλονίκης και 
Φεστιβάλ στη Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία και Αυστραλία. Ο 
ήχος του συγκροτήματος και οι χοροί που παίζονται είναι μοναδικοί στην 
Ελληνική παραδοσιακή μουσική και υπάρχουν κυρίως στη Δυτική πλευ-
ρά της Μακεδονίας. Η Μπάντα των αδερφών Βαλκάνη έχει κυκλοφορήσει 
2CD. Η Μπάντα της Φλώρινας αποτελείται από τους:

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕ-
ΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥ-
ΑΡΙΟΥ:

Πρωί: Επίσκεψη ομάδας 
καρναβαλιστών του Λαογραφι-
κού Ομίλου Μελίκης και Περι-
χώρων στα σχολεία της Μελί-
κης.

11:00 Μαθητικό αποκριάτι-
κο πάρτι στην κεντρική πλατεία 
της Μελίκης.

20:30 Χορός ηλικιωμένων 
και μερακλήδων του Λαογραφι-
κού Ομίλου Μελίκης και Περι-
χώρων στην οικ. ταβέρνα «Αρ-
χοντικό».

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ:

21:00 Ετήσιος Χορός Λαο-
γραφικού Ομίλου Μελίκης και 
Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα 
«Αρχοντικό».

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ-
ΟΥ:

18:30 Παραδοσιακό κάψιμο 
των κέδρων και γλέντι 
στην κεντρική πλατεία 
του Νεοκάστρου, από 
τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Νέων Νεοκάστρου.

20:30 «Καρναβαλι-
στές στους δρόμους!» 
Νυχτερινή εξόρμηση ο-
μάδων καρναβαλιστών 
στους δρόμους και τα 
καταστήματα της Μελί-
κης.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

12:00 Παρουσίαση 
χορών από διάφορα 
παραδοσιακά συγκρο-

τήματα και ένας γάμος… έκ-
πληξη!

14:00  Παρέλαση αρμάτων, 
ομάδων καρναβαλιστών και 
παραδοσιακών συγκροτημά-
των.

ΛΗΞΗ «ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚΟΥ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2018»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ-
ΛΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙ-
ΛΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩ-
ΡΩΝ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ 
ΜΕΛΙΚΗΣ «ΤΟ ΚΩΣΤΙ»

Μ.Α.Ο.Κ ΜΕΛΙΚΗΣ «Ο ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΕΩΝ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2018 
από Δήμο Βέροιας- 
ΚΕΠΑ-Επιμελητήριο 

και ιδιοκτήτες 
καφέ-μπαρ και κέντρων 

διασκέδασης

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Πρόσκληση σε «Συνάντηση Γεύσεων»
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην «Συνά-

ντηση Γεύσεων», την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, από τις 6:30 μ.μ. στην οδό Δημη-
τρίου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας). Μία πρωτοβουλία σε συνεργασία με τα καταστήματα 
Αέναη γη και Τζέπος Daily Bakery. Στην μουσική η ορχήστρα του Βαγγέλη Ψαθά. 

Σας περιμένουμε με φαγητό, ποτό, χορό και μουσική!
Το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια 14-2-2018
 Αρ. Πρωτ. 4989

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
 ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» προϋπολογισμού  250.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο 
συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικά και 
Ηλεκτρομηχανολογικά.

Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45233260-9 
2. Κωδικός NUTS: EL 521
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης 
μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με 
αναζήτηση στον αρ συστήματος 71060.

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λή-
ξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 19-3-2018 
ημέρα Δευτέρα και  ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 
09:00 π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών και ώ-
ρα 11:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφρά-
γισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής 
της  προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί 
τοις εκατό  για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογι-
σμού της μελέτης  σε έντυπο που παράγεται από το σύστημα, 
σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι η πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-

σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών  τάξης 
Α2 και άνω ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οδοποιίας Α2 ή αναβαθμι-
σμένης Α1 και άνω, σε συνδυασμό με επιχειρήσεις εγγεγραμ-
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογι-
κών Α2 ή αναβαθμισμένης Α1 και άνω.

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Έ-
νωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-
ου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους τεσσάρων χιλιά-
δων τριάντα δύο ευρώ € (4.032,00 €) και θα απευθύνεται 
στον Δήμο  Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
εννιά (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 
4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 
την 19-1-2019.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 
30/7323.003 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου 
και προέρχεται από ΣΑΤΑ Χ.Υ.

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180)  ημερολογιακές ημέρες.

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έ-
λασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις 
προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 
του Ν.4412/16).

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος 

«Μελικιώτικο 
καρναβάλι 2018»



CMYKCMYK
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Μία από τις προτάσεις των 
παικτών της Βέροιας ώστε 
να κατέβουν την Κυριακή να 

παίξουν εναντίον του Παναιγιαλείου 
έχει υλοποιηθεί αφού σύμφωνα με 
την δήλωση του μέλους της επιτρο-
πής σωτηρίας της ομάδας Απόστολου 
Εμμανουηλίδη  πληρώθηκαν οι δόσεις 
των δύο παικτών Γκοντζάλες Τομάς 
και Ρομπέρτο Μπατιόν που αυτό 
σημαίνει την επιστροφή των τριών 

βαθμών προς την Βέροια.

Τοδεύτεροθέμααφοράτουςπαίκτεςτης
ομάδαςοιοποίοιπρότεινανμέχριτοΣάββα-
τοτηνκαταβολήμέροςτωνοφειλών(1.000
ευρώ)γιακάθεπαίκτη.

Ήδηγίνονταιπροσπάθειεςνατακτοποιη-
θείκαιαυτήηεκκρεμότητακαιείναιάγνωστο
αν θα προλάβουν οι υπεύθυνοι. Πάντως
για το θέμααυτό υπάρχειπρόταση να γίνει
μεγάλη εκστρατείαστήριξηςαπό τουςφιλά-
θλους με την παρουσία τους την Κυριακή
στοΔημοτικόΣτάδιοόπουθαστηρίξουντους
παίκτες ηθικά αλλά και να συγκεντρωθούν
κάποιαχρήματαώστεναπληρωθούνοιπαί-
κτες.

Στα αγωνιστικά οΤόληςΤερζήςπροπό-
νησε χθες κανονικά την ομάδα  , αλλά για
τοναγώνατηςΚυριακήςδενθαέχεισίγουρα
τουςτραυματίεςΟυνγιαλίδηκαιΔόρη,μεαμ-
φίβολοτονΣουλιώτη,ενώμάλλονεπιστρέφει
οΛάσκαρης.

Πάντωςαύριο θα είναι μία κρίσιμημέρα
πουθακρίνεικαιτομέλλοντηςβασίλισσαςτου
βορράσχετικάμετογεγονόςανθασυνεχίσει
στοπρωτάθλημαηθααποχωρήσει.Πάντως
ταπροβλήματα και τα μαύρασύννεφα δεν
φεύγουνεύκολαπάνωαπότηνομάδα.

Σεκαλόκλίματοδείπνοτωνπαικτών
τηςΒέροιας

Τοπρογραμματισμένο δείπνο τωνπαικτών της
ΒέροιαςστηνsalaτηςΕληάςαπότουςκ.κΕμμανου-
ηλίδηκαιΓαιτάνοέγινεμέσασεζεστόκλίμακαιφυ-
σικάέγινεέναπρώτοβήμαγιατηνεπίλυσηκάποιων
προβλημάτωνπου έθεσαν οι παίκτες. Πρώτο και
βασικότερο οι πληρωμές τωνπροσφυγών και την
επιστροφήτωνβαθμώνπριν τοναγώνατηςΚυρια-
κήςμετονΠαναιγιάλειο.Φυσικάτέθηκεθέμαμετην
πληρωμήτωνπαικτών(έναντι)πριντοναγώνα.Ό-
μωςσύμφωναμεπληροφορίεςταμέλητηςΕπιτρο-
πήςθαζητήσουντηνσυμπαράστασητωνφιλάθλων
γιατηνΚυριακήνασυνδράμουνοικονομικάώστενα
δοθούνταχρήματαστουςπαίκτες.

Νίκη- πρόκριση 
στα προημιτελικά 
των 15ων Μεσο-
γειακών Αγώνων 
σημείωσε η Εθνι-
κή Εφήβων επί 
του Μαρόκου με 
31-20. Το αντι-
προσωπευτικό 
μας συγκρότημα 
πήρε και τους 
πέντε πόντους 
από αυτόν τον 
όμιλο και πλέον 
σιγούρεψε την 
3η θέση του 
ομίλου, ενώ σε 
περίπτωση που 
η Τυνησία πάρει 
έως και 2,5 
πόντους κόντρα 
την Τουρκία, η 
Εθνική μας θα 
είναι δεύτερη 
στον όμιλο.
«Βγάλαμε σημαντι-

κήαντίδρασημετάαπόδύοήττες μεΤυνησία και
Αίγυπτο.Κάναμεωραίοπαιχνίδιμεείχαμεθράσος
καιπήραμεαποτέλεσμαπουμαςάξιζε.Ανθέλουμε
νακάνουμεαπολογισμότηςΑ’φάσηςτωνομίλων,
δίκαια κερδίσαμεΤουρκία,Μαρόκο, ενώθαμπο-
ρούσαμεναέχουμεπάρειπερισσότερουςβαθμούς
ή ακόμα και τη νίκη με τηνΤυνησία.ΗΑίγυπτος
είναιδίκαιαπρώτη,αφούείναι λίγοπιο έτοιμηως
ομάδα»,σχολίασεστο γραφείοΤύπου τηςΟΧΕο
ΟμοσπονδιακόςπροπονητήςΓιάννηςΑρβανίτης.

Στοπαιχνίδι αυτό οιΤζίμπουλας καιΜπαλτα-
τζηςτουΦιλίππουπέτυχαν7και5γκολαντίστοιχα
.

ΕΛΛΑΔΑ-ΜΑΡΟΚΟ31-20(11-7,10-5,10-8)
ΕΛΛΑΔΑ (ΓιάννηςΑρβανίτης): Καλάργυρος,

Τρούλος4,Τζίμπουλας7,Τσιγαρίδας,Παπαβασί-
λης,Κουκουτσίδης,Δεληχρήστος,Χουρσουντιάν,
Μπόσκος 5, Γεωργαλής,Μπαλτατζής 5, Εριφό-
πουλος4,Ζαφειράκης5,Παπαδόπουλος,Μαρκα-
τάτος,Τσάκαλος1.

ΜΑΡΟΚΟ(ΑλμοφακίρΚαλέμ):Ακράμ,Μουντα-
σίρ5,ΕλΧαμαντούι,Μουντέν,Λαουάντ,Ταλμπί1,
Μποσαίρι,Μουχάφα,Μεσσάουντι 4,Ρουλαμελάχ
2,Καντίλ,Μοχίμπ5,Μπανί,Λαουτίντ,Ουρίτ,Μπα-
γντούρι3.

Κόκκινη: 35:59Μαρκατάτος,Δίλεπτα: 3-4,Πέ-
ναλτι:1/2-0/0

Σύμφωναμεδήλωση
τουκ.Εμμανουηλίδη,πληρώθηκαν
οιδόσειςστουςΤομάςκαιΜπατιόν

Στην 8άδα της Μεσογειάδας η Εθνική 
Εφήβων του χαντ μπολ

Με προπο-
νήσεις στις 
αθλητικές 

εγκαταστάσεις των 
γηπέδων Χαρίεσ-
σας και Μονοσπί-
των συνεχίστηκε 
η προετοιμασία 
της ομάδας του 
Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ 
ενόψει του εντός 
έδρας αγώνα με 
τον Καμπανιακό. 
Στη διάθεση του 
προπονητή Βασίλη 
Ασλανίδη δεν θα 
είναι οι τιμωρημέ-
νοι (λόγω καρτών) 
Τζημογιάννης, 
Μουρατίδης, Τού-
φας και Ντινόπου-
λος.

Η απογευματινή προ-
πόνησηπου έγινε σήμερα
(15-2)στογήπεδοτωνΜο-
νοσπίτων, μεταξύ άλλων,
περιελάμβανεασκήσειςμε τηνμπάλακαι τακτική.
Στόχος τωνΝαουσαίων στον αγώνα με τον Κα-
μπανιακόείναιηνίκη,ώστεναεπανέλθειηομάδα
στοδρόμοτωνεπιτυχιώνμετάταδύοεκτόςέδρας
παιχνίδια μεΜακεδονικό καιΆρηΠαλαιοχωρίου,
βελτιώνονταςτηβαθμολογικήτηςθέση.

ΟαγώναςμετονΚαμπανιακόγιατην24ηαγω-
νιστική τουπρωταθλήματος, θα γίνει το Σάββατο

17Φεβρουαρίου καιώρα 15:00στοΔημ. Στάδιο
Νάουσαςκαιδιαιτητήςέχειοριστείοκ.Κατεριάδης
Ιορδάνης(ΕΠΣΠέλλας),μεβοηθούςτουςκ.κ.Δε-
μερτζήΝικόλαοκαιΑρεστηΝικόλαο(ΕΠΣΠέλλας).

ΗΔιοίκησητουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ,ευχαριστεί τις
ομάδεςτηςΧαρίεσσαςκαιτωνΜονοσπίτωνγιατη
συνεργασίατουςστηνπαραχώρησητωνγηπέδων
τουςπροκειμένουναδιευκολυνθείηπροετοιμασία
τηςομάδαςμας.

ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ

ΤοΣάββατοεντόςμετονΚαμπανιακό

ΤηνΤετάρτη7καιτηνΠαρασκευή9Φεβρουαρί-
ουτατμήματατουΑΣΡωμιόςέκοψαντηνΠρωτο-
χρονιάτικηπίτατους.

 Συγχαρητήρια στους
τυχερούςμαςαθλητές:

-ΤσαλέραΑντώνιο
-ΦύσικαΙωάννη
-ΣαμούκαΑντώνιο
-ΤζίμπουλαΆννα
Ναέχουνμιαδημιουρ-

γική χρονιάμε υγεία , επι-
τυχίες και να είναι πάντα
τυχεροί.

Ευχαριστούμεθερμάτο
CafeBrasserie “Camares“
για τη φιλοξενία των τμη-
μάτων Romeo Fitness
Training και του αγωνι-
στικού τμήματος Jiu-Jitsu
καθώς και ταΑρτοζαχαρο-
πλαστεία “ Κολέτσας ” για

τα αρτοποιήματαπου χρησιμοποιήθηκαν κατά τη
διάρκειατωνεκδηλώσεωντωντμημάτωνμας.

Μεεκτίμηση-ΑΣΡωμιός

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους 
έκοψαν τα τμήματα του ΑΣ Ρωμιός
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Το σλόγκαν: 
“Kάθε χρόνο 
καλύτεροι”, 

“Kάθε χρόνο περισσό-
τεροι”, “Kάθε χρόνο 
ψηλότερα” δείχνει 
να ταιριάζει γάντι 
στην Κολυμβητική 
Ακαδημία «ΝΑΟΥΣΑ» 
μετά και το τέλος των 
χειμερινών αγώνων 
Κατηγοριών, που 
διεξήχθη το τριήμερο 
9-11 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στους αγώνεςπουσημαίνουν τη
λήξη της Χειμερινής περιόδου, με τους συμμετέ-
χοντες να ξεπερνούν τους 690, οι 22 αθλητές της
Κ.Α.Ν.κατέκτησαν21μετάλλια (7χρυσά,7ασημέ-
νια,7χάλκινα)καιπέτυχαν45νέαατομικάρεκόρ,1
όριοπροεθνικήςκαι2νέαόριαΌπενφτάνονταςέτσι
την6ηθέση,ανάμεσασε55ομάδεςτηςΒ.Ελλάδος,
στηνανεπίσημηβαθμολογίαμεταλλίων.

Οι προπονητές του τμήματοςΛαζαρίδηςΒασί-
λης καιΑβεριάνοβαΑναστασία δηλώνουναπόλυτα
ικανοποιημένοι από τηνπροσπάθεια και τααποτε-
λέσματα τωναθλητών: «Κλείσαμε αισίως 23 εβδο-
μάδεςσκληρήςδουλειάςκαιπροετοιμασίαςαπότην
αρχή τηςσεζόν, με δυσκολίες, κούραση,στερήσεις
καιπολλή-πολλήδουλειάαπόαθλητές,προπονη-
τέςκαιδιοίκηση.Τααποτελέσματαδικαίωσανόμως
όλες τις πλευρές, δημιουργώντας τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για το ξεκίνημα της νέαςπεριόδου.
Συγχαρητήριασεόλουςκαικαλήδύναμη!Οδρόμος
τηςεπιτυχίαςείναιμακρύς!».

Τααποτελέσματατωναθλητών:
1.ΛαφτσίδουΚατερίνα: 1η στα 1500μ, 2η στα

400μκαι3ηστα800μελεύθεροΚορασίδωνμεένα
νέοατομικόρεκόρκαιόριοπροεθνικής.

2.ΣιπητάνουΑναστασία:1ηστα50μ-100μπετα-
λούδακαι200μΜ.Α.ΠΚΑμενέαατομικάρεκόρκαι
όριαΟΠΕΝ.

3.ΓκίτκουΒασιλική:1ηστα200μπρόσθιοκαι2η
στα100μπρόσθιοκαι200Μ.Α.ΠΚΑμενέαατομικά
ρεκόρκαιόριαΟΠΕΝ.

4.ΧαριάδουΘεοδώρα:1ηστα1500μ ελμε νέο
ατομικόρεκόρ,2ηστα400μμικτήκαι3ηστα200μ
ύπτιοΠΚΑ

5.ΜουρατίδηςΧρήστος:2οςστα100μελεύθερο,
3οςστα200μελεύθεροΠΠΑμε2νέαατομικάρεκόρ
και6οςστα50μελεύθερο.

6.ΜπαλτατζίδουΆννα: 2ηστα200μ και 3ηστα
50μ&100μπρόσθιοΠΚΒμε3νέαατομικάρεκόρ.

7.ΠλουμπίδουΑνθη: 3ηστα200μύπτιοΝεανί-
δων, 7ηστα100μύπτιο και 10ηστα50μύπτιομε
νέαατομικάρεκόρ

8.ΜητσιάνηςΚωνσταντίνος:5οςστα100μύπτι-
ο,5οςστα200μύπτιοκαι6οςστα50μύπτιοΠΠΑμε
νέαατομικάρεκόρ

9.ΕξηντάραςΣτέργιος:5οςστα400μΜικτή,6ος
στα200μΜ.Α.ΠΠΑμενέοατομικόρεκόρκαι12ος
στα800μελεύθεροΠαίδων

10.ΣτούκαΝατάσσα:5ηστα400μελεύθερο,6η

στα 200μ ελεύθερο με νέα ατομικά ρεκόρ και 12η
στα50μύπτιοΠΚΒ

11.ΧατζηιωαννίδηςΚωνσταντίνος: 6οςστα 50μ
πεταλούδα, 7ος στα 200μπεταλούδα και 9ος στα
100μπεταλούδαΠΠΑμενέαατομικάρεκόρ

12.Αντωνίου Ζωή: 6η στα 50μ ύπτιο, 11η στα
100μύπτιομενέαατομικάρεκόρκαι12ηστα100μ
ελεύθεροΠΚΒ

13.ΙωαννίδηςΣπύρος:7οςστα400μΜικτή,14ος
στα100μπρόσθιο και 9οςστα200μπρόσθιοΠαί-
δωνμενέαατομικάρεκόρ.

14.ΠολύζηΕλένη:7ηστα200μπρόσθιο,7ηστα
200μμικτήκαι11ηστα100μπρόσθιοΚορασίδωνμε
νέαατομικάρεκόρ.

15. ΤαχυδρομίδηςΘεόδωρος: 8ος στα 1500μ
ελεύθερο,8οςστα800μελεύθεροκαι11οςστα400μ
ελεύθεροΠαίδωνμενέαατομικάρεκόρ

16.ΧαραλαμπίδουΜαρία: 13ηστα 200μ ύπτιο
και19ηστα100μύπτιοΠΚΒμενέαατομικάρεκόρ.

17.ΜαυρίδουΕυσταθία:14ηστα50μπεταλούδα
μενεόατομικόρεκόρκαι16ηστα100μπεταλούδα
ΠΚΒ

18.Αιμονιώτη Χαρά: 15η στα 200μ ελεύθερο,
19ηστα50μ ελεύθεροκαι23ηστα50μπεταλούδα
ΠΚΑενέαατομικάρεκόρ

19. ΓιαννακίδουΑφροδίτη:20η στα 200μ ύπτιο,
21ηστα50μύπτιοκαι23ηστα100μύπτιοΚΟΡμε
νέαατομικάρεκόρ.

20. ΣταμπουλούςΚωνσταντίνος: 16ος στα 50μ
πρόσθιοΠαίδωνμενέοατομικόρεκόρ

21.ΤαχυδρομίδουΔέσποινα:17ηστα100μπετα-
λούδαΚορ.

22. Σκυτάλη ΠΚΑ (Αιμονιώτη, Γκίτκου, Σιπη-
τάνου,Χαριάδου): 1η θέση4χ100Μ.Ο., 2η 4χ200
ελεύθερο3η4χ100ελεύθερο

23.ΣκυτάληΜιξΠΠΑ-ΠΚΑ(Μουρατίδης,Γκίτκου,
Μητσιάνης,Σιπητάνου) 4ηστα4χ100 ελεύθερο και
4χ100Μ.Ο.

24.ΣκυτάληΠΚΒ(Αντωνίου,Στούκα,Χαραλαμπί-
δου,Μπαλτατζίδου,Μαυρίδου) 6η4χ100Μ.Ο., 7η
-4χ100και4χ200ελεύθερο.

25. ΣκυτάληΠΜΑ (Μουρατίδης,Λόλας,Μητσι-
άνης,Χατζηιωαννίδης) 5η στα 4χ100 ελεύθερο και
4χ100Μ.Ο.

26. ΣκυτάληΜιξΠαίδων καιΚορασίδων: (Γιαν-
νακίδου,Πολύζη,Λαφτσίδου,Ιωαννίδης,Εξηντάρας,
Ταχυδρομίδης)10η4χ100ελεύθερο11η4χ100Μ.Ο.

27.ΣκυτάληΠαίδων: (Σταμπουλούς,Εξηντάρας,
Ιωαννίδης,Ταχυδρομίδης) 9η 4χ100 ελεύθερο και
10η4χ100Μ.Ο.

Η Σοφία Ράλλη κατέλαβε την 
52η θέση στο γιγαντιαίο σλά-
λομ του αλπικού σκι, στους 

Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
της Πιονγκτσάνγκ. Η Ελληνίδα πρω-
ταθλήτρια ολοκλήρωσε τις δύο κούρ-
σες της στο αγώνισμα σε 1:22.46 
και 1:19.20, ενώ ολοκλήρωσε την 
παρουσία της στο γιγαντιαίο σλάλομ 
με συνολική επίδοση 2:41.66.

Στο μεταξύ, το χρυσό μετάλλιο στο γιγαντιαίο
σλάλομ κατέκτησε ηΜικαέλαΣίφριν.Η 23χρονη
Αμερικανίδα, η οποία είχε στεφθεί «χρυσή»Ο-
λυμπιονίκης στο σλάλομ στους Χειμερινούς του
Σότσιτο2014,ολοκλήρωσετιςδύοκούρσεςτηςσε
2:20.02καιανέβηκεστουψηλότεροσκαλίτουβά-
θρου,αφήνονταςστηνδεύτερηθέσητηΡάγκνχιλντ
Μοβίνκελ από τηΝορβηγία (2:20.41).Το χάλκινο
μετάλλιοστογιγαντιαίοσλάλομκατέκτησεηΙταλίδα
ΦεντερίκαΜπρινιόνε(2:20.48).

ΗΝτάνου76ηστα10χιλιόμετραελεύθερηςτε-
χνικής,«χρυσή»ηΧάγκα

ΗΜαρίαΝτάνουκατετάγη76ηστα10χιλιόμε-

τρα ελεύθερης τεχνικής τουσκι δρόμωναντοχής,
στοπλαίσιοτωνΧειμερινώνΟλυμπιακώνΑγώνων
τηςΠιονγκτσάνγκ.ΗΕλληνίδαπρωταθλήτρια κά-
λυψε την απόστασησε 31:04.1, τηνώραπου το
χρυσόμετάλλιοκατέκτησεηΡάγκνχιλντΧάγκα.

ΗΕλληνίδαπρωταθλήτρια δήλωσε για την εμ-
φάνισή της: «Ήτανφανταστικά, έδωσα το 100%
των δυνάμεώνμου και το απόλαυσα.Είχε τέλειο
καιρό για αγώνα κι εγώ ένιωθαδυνατήως το τέ-
λος. Κατάφερα να κάνω την καλύτερη εμφάνιση
στοσκιαντοχήςαπόΈλληνααθλητήστην ιστορία
τωνΟλυμπιακώνΑγώνων και είμαιπολύ ευχαρι-
στημένη. Ξεπέρασα 14 αθλήτριες, βελτιώνοντας
έτσιτοαποτέλεσμαπουείχααπότοΒανκούβερ».

Η αθλήτρια από τηΝορβηγία ολοκλήρωσε τα
10 χιλιόμετρασε 25:00.5 και στέφθηκε «χρυσή»
Ολυμπιονίκης γιαπρώτηφοράστην καριέρα της,
αφήνοντας πολύπίσω τον... ανταγωνισμό.Δεύ-
τερη τερμάτισε η Σάρλοτ Κάλα από τη Σουηδία
(25:20.8), η οποία «ζευγάρωσε» τα μετάλλιά της
στηνΠιονγκτσάνγκ, καθώς είχε επικρατήσει στο
skiathlon.

Τοχάλκινομετάλλιομοιράστηκανδύοαθλήτρι-
ες,ηΜάριτΜπιόργκεναπότηΝορβηγίακαιηΚρί-
σταΠαρμακόσκιαπότηΦινλανδία,οιοποίεςείχαν
τηνίδιαεπίδοση(25:32.4).

Χειμερινοί Κολυμβητικοί αγώνες κατηγοριών Β. Ελλάδας

Πολλάμετάλλιαγιατην
ΚολυμβητικήΑκαδημία«ΝΆΟΥΣΑ»

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙΑΓΩΝΕΣ
Η Σοφία Ράλλη 52η στο γιγαντιαίο 

σλάλομ, η Μαρία Ντάνου 76η
στα 10 χιλιόμετρα

Εντυπωσιακή η εμφάνιση του 
Βασίλη Μαντσιου αθλητή 
του ΕΟΣ Νάουσας που συμ-

μετείχε στο 
Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα 
Αλπικού Σκι 
Εφήβων στο 
Νταβός της 
Ελβετίας.

Ο Μάντσ ιος
με μια εξαιρετική
κούρσα στο αγώ-
νισματηςτεχνικής
κατάβασης κατέ-
κτησε την27ηθέ-
ση ανάμεσα από
124 αθλητές και
47 συμμετοχές
κρατών. Στην ε-
ντυπωσιακή αυτή
εμφάνιση να ση-

μειωθεί ότιπλάι του, και σύνοδος της αποστολής
ήτανοπατέραςτουΚοσμάςΜαντσιος.

Εντυπωσιακήεμφάνιση
τουΒασίληΜάντσιουστοΝταβός
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Ορίστηκαν οι ρέφερι για την 
22η αγωνιστική της Super 
League. Ο Αθηναίος Αγγελος 

Ευαγγέλου ορίστηκε από την ΚΕΔ να 
διευθύνει την αναμέτρηση του πρωτο-
πόρου ΠΑΟΚ στη Λαμία με την τοπική 
ομάδα, που θα γίνει το Σάββατο 17/2, 
στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της 
Super League. Ο Αριστοτέλης Διαμα-
ντόπουλος από την Αρκαδία θα «σφυ-
ρίξει» την Κυριακή στο ΟΑΚΑ, όπου η 
ΑΕΚ υποδέχεται την Ξάνθη, ενώ στο 
«Γ. Καραϊσκάκης» και στον αγώνα 
του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο, 
διαιτητής θα είναι ο Γιάννης Νεοφυ-
τιάδης από την ΕΠΣ Κορινθίας. Εξάλ-
λου, ο διεθνής Γιώργος Κομίνης από 
τη Θεσπρωτία ορίστηκε στην κρίσιμη 
αναμέτρηση της «ουράς», μεταξύ της 
Κέρκυρας και του Απόλλωνα Σμύρνης.

Οιδιαιτητέςκαιοιβοηθοίτωναναμετρήσεωντης
22ηςαγωνιστικήςστηSuperLeague:

ΣΑΒΒΑΤΟ17/2
15:00Κέρκυρα-ΑπόλλωνΣμύρνης
Διαιτητής:Κομίνης(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:Αλεξέας(Μεσσηνίας),Μπαλτάς(Αχαϊας)
4οςΔιαιτητής:Τζήλος(Λάρισας)
Παρατηρητής:Βέλλιος(Ξάνθης)

17:15ΑστέραςΤρίπολης-Ατρόμητος

Διαιτητής: Κουτσιαύτης
(Αρτας)

Βοηθοί: Τάτσης (Ηπεί-
ρου),Πασχάλης(Ηπείρου)

4οςΔιαιτητής:Μπλάνας
(Μεσσηνίας)

Παρατηρητής: Φαντό-
πουλος(Πειραιά)

19:30Λαμία-ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Ευαγγέλου

(Αθηνών)
Βοηθοί: Τουμπακάρης

(Αθηνών),Καμπούρης(Εύ-
βοιας)

4ος Διαιτητής: Αρετό-
πουλος(Τρικάλων)

Παρατηρητής: Λιόλιος
(Λάρισας)

ΚΥΡΙΑΚΗ18/2
15:00Πλατανιάς-ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:Μάνταλος(Καβάλας)
Βοηθοί: Καρατζίκας (Αθηνών), Κουράκης (Ηρα-

κλείου)
4οςΔιαιτητής:Τζοβάρας(Φθιώτιδας)
Παρατηρητής:Τικόζογλου(Μακεδονίας)

17:15ΑΕΚ-Ξάνθη
Διαιτητής:Διαμαντόπουλος(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Ακρίβος(Αθηνών),Βεργέτης(Αρκαδίας)
4οςΔιαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιά)
Παρατηρητής:Μπέγκος(Αργολίδας)

17:15Λεβαδειακός-Παναιτωλικός
Διαιτητής:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Πάτρας (Μακεδονίας),Νικολαϊδης (Μα-

κεδονίας)
4οςΔιαιτητής:Ζαχαριάδης(Μακεδονίας)
Παρατηρητής:Γιακουμής(Αθηνών)

19:30Ολυμπιακός-Πανιώνιος
Διαιτητής:Νεοφυτιάδης(Κορινθίας)
Βοηθοί:Καρσιώτης (Κορινθίας),Παλαμίδας (Λα-

κωνίας)
4οςΔιαιτητής:Γιαννουλάκης(Χανίων)
Παρατηρητής:Ιωσηφόγλου(Αθηνών)

ΔΕΥΤΕΡΑ19/2
19:30ΑΕΛ-Παναθηναϊκός
Διαιτητής:Στυλιαράς(Αιτωλοακαρνανίας)
Βοηθοί:Δίπλαρης (Καρδίτσας),Κολοσιώνης (Αι-

τωλοακαρνανίας)
4οςΔιαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Παρατηρητής:Ταπαντζάς(Θράκης)

Super League: Οι διαιτητές
της 22ης αγωνιστικής

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Παιδικότμήμα
Το Σάββατο 17/2/2018 το παιδικό τμήμα του

ΑγροτικούΑστέρα, αγωνίζεται στο γήπεδοΡάχης
στις11:00,μετοαντίστοιχοτμήματηςΑ.Ε.ΠΒέροι-
ας,γιατην11ηεξαναβολήςαγωνιστικήτουπαιδι-
κούπρωταθλήματοςτηςΕΠΣΗμαθίας.

Ησυγκέντρωσητωνπαικτώνθαγίνειστις09:15
τοπρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςκαιημε-
τακίνησηθαγίνειμειδίαμέσα.

ΤμήματαΥποδομής
ΤοΣάββατο 17/2/2018 τα τμήματα υποδομής

τηςΑκαδημίας (προπαιδικό, τζούνιορ,προτζούνι-
ορ-μπαμπίνο) τουΑγροτικούΑστέρα, αγωνίζονται
στις11:00στογήπεδο τηςΠατρίδαςσε τουρνουά
με τα αντίστοιχα τμήματα της τοπικής ακαδημίας,
τουΚοπανού και τουΆγιαξ.Ησυγκέντρωση των
τμημάτωνθαγίνειστις10:30πρωίστογήπεδοτης
Πατρίδαςκαιημετακίνησηθαγίνειθαγίνειμειδία
μέσα.Οιμικροίαθλητέςναέχουνμαζίτουςπράσι-
νηστολή.

Οιαγωνιστικέςυποχρεώσεις
τουΑγρ.ΑστέραΑγ.Βαρβάρας

τοΣάββατο

Η απόφαση του ΠΑΣ Λαμία για 
μη έκδοση εισιτηρίων οριστι-
κοποιήθηκε και ο ΠΑΟΚ πήρε 

θέση για τον αγώνα του Σαββάτου 
Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
απευθύνθηκε στους φιλάθλους της 
ενόψει της αναμέτρησης της 22ης 
αγωνιστικής με αντίπαλο τη Λαμία, 
μετά τόσο την απαγόρευση μετακίνη-
σης φιλάθλων όσο και την απόφαση 
της Λαμίας να μην κυκλοφορήσουν 
εισιτήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΠΑΕ
ΠΑΟΚανακοινώνειστουςφιλάθλους,πωςμεαπό-
φαση της ΓΓΑαπαγορεύεται η μεμονωμένηή ορ-
γανωμένημετακίνησηφιλάθλωνγιατοναγώνατης
Λαμίας, ενώμεαπόφαση της γηπεδούχουομάδα
δενθαδιατεθούναπλάεισιτήριακαιδικαίωμαεισό-
δουθαέχουνμόνοοικάτοχοιεισιτηρίουδιαρκείας

τηςΛαμίας.
Παρακαλούμε οι παραπάνωαποφάσεις να γί-

νουν απολύτωςσεβαστές, χωρίς καμίαπαρέκκλι-
ση.ΟΠΑΟΚμαςείναισυνυφασμένοςμετονκόσμο
του και όραμάμας είναι επιτέλους να διεξάγονται
αγώνες με ασφάλεια και τηνπαρουσίαφιλάθλων
καιτωνδυοομάδωνστογήπεδο.

Μέχρι όμως ναφτάσουμε στο σημείοπου θα
μπορεί αυτό να διασφαλιστεί από όλους τους ε-
μπλεκόμενους,οφείλουμεόλοιμαζίναδιαφυλάξου-
μετονΣύλλογο,τονστόχοτουΠρωταθλήματοςκαι
ναμηνδώσουμετηνευκαιρίασεόσουςεπιβουλεύ-
ονται τη θέσημας, να επιδιώξουν μια αβάσταχτη
τιμωρία.

Παρακαλούμεμηνθεωρείτε τηνπροτροπήμας
μια τυπικήαναφορά.Οιπληροφορίεςκαιοι ενδεί-
ξεις γιαπροβοκάτσια είναι έντονες και κανείς δεν
μπορεί ναπροστατεύσει την ομάδαπερισσότερο
απόεσάςτουςίδιους!

Τοεπόμενοραντεβούμαςείναιστις25Φεβρου-
αρίουστηνΤούμπακαισαςθέλουμεόλουςεκείγια
νασυνεχίσουμεναδιεκδικούμεόλοιμαζίτοόνειρό
μας!»

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Μην πάτε Λαμία, 
ραντεβού στις 25/2»

Νέος 
προπονητής 

της ΠΑΕ 
Σπάρτης είναι 
πλέον ο Σάκης 
Θεοδοσιάδης
Ο42χρονος(23/05/1975)τεχνικόςερ-

γάστηκεφέτοςστονπάγκο τουΑπόλλω-
ναΛάρισας,τονοποίοανέλαβεμετάαπό
6 σεζόν στον πάγκο τηςΑναγέννησης
Καρδίτσας.

ΟπροπονητήςαπότηνΠέλλασεαυ-
τές τις έξι χρονιέςστηνΑναγέννησηπέ-
τυχε δύοανόδους (από τοΠεριφερειακό
στη Football League 2 και κατόπιν στη
FootballLeague),«άγγιξε»ταπλέι-οφα-
νόδουστηSuperleagueτησεζόν2014-15
καιπρόπερσι, σε μία απίστευτηπορεία,
κατάφερε ναπαραμείνει στηΒ’ κατηγο-
ρία, πραγματοποιώντας τεράστια προ-
σπάθεια τόσο στην κανονική διάρκεια,
όσοκαισταπλέι-άουτ.
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Με κλείσιμο 
των δημοτικών παιδικών 

σταθμών την Τρίτη 
αντιδρούν ΚΕΔΕ, ΠΟΕ-
ΟΤΑ και εργαζόμενοι

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Α. Τσίπρα ζητούν με κοινή 
επιστολή τους ΚΕΔΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΑΣΥΒΝ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Βρεφονηπιοκόμων) προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις δυσμενείς 
επιπτώσεις που θα προκαλέσει σε χιλιάδες οικογένειες και εργαζόμενους, η 
ψήφιση της νομοθετικής διάταξης, η οποία προβλέπει την ένταξη των παι-
διών ηλικίας τεσσάρων ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Παράλληλα ανακοινώνουν κοινή δυναμική και κινητοποιήσεις, με κλεί-
σιμο των δημοτικών παιδικών σταθμών την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών στις 10 το 
πρωί.

Η σχετική διάταξη, όπως τονίζουν ΚΕΔΕ, ΠΟΕ- ΟΤΑ και ΠΑΣΥΒΝ, έχει 
συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, «χωρίς να προηγηθεί διάλογος και με αυθαίρετο τρόπο».

Επισημαίνουν ακόμη ότι η απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει τα 
παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση οδηγεί σε 
αδιέξοδο δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενες οικογένειες. Θέτει σε κίνδυνο τη 
λειτουργία 1.600 δημοτικών δομών που λειτουργούν μέχρι σήμερα υπο-
δειγματικά. Οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες συμβασιούχους εργαζόμενους. 
Επίσης τονίζουν ότι οι συνέπειες της ψήφισης μιας τέτοιας διάταξης, στον 
προγραμματισμό χιλιάδων οικογενειών και στη λειτουργία των δημοτικών 
δομών θα είναι ιδιαίτερα δυσμενείς και θα δημιουργηθούν αδιέξοδα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κοινωνικό Τιμολόγιο 

ΔΕΗ: Άνοιξε μόνο 
για την μία κατηγορία 
η αίτηση στην ΗΔΙΚΑ

Ξεκίνησε χθες Πέμπτη, 15 Φεβρουαρί-
ου, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 
αιτήσεων για την υπαγωγή των δικαιού-
χων στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 
(ΚΟΤ).

Η διαχείριση της διαδικασίας θα πραγ-
ματοποιηθεί από την Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης στην η-
λεκτρονική διεύθυνση www.idika.gr/kot/. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν 
τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων, 
TAXISnet, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να ει-
σέλθουν στην πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτηση.

Δημιουργούνται δύο κατηγορίες δικαιούχων ΚΟΤ: Η πρώτη κατηγορία (ΚΟΤ 
Α) αφορά στους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, οι οποίοι 
έχουν έκπτωση έως 70% στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη δεύτε-
ρη κατηγορία (ΚΟΤ Β) που αφορά τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος 
η έκπτωση φτάνει το 35%.

Η πλατφόρμα θα έχει δυο διαφορετικά πεδία για τις αιτήσεις ανάλογα με την 
κατηγορία. Θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη κατη-
γορία (ΚΟΤ Α), ενώ στις αμέσως επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί η διαδικα-
σία και για τη δεύτερη (ΚΟΤ Β). Θα υπάρξει μεταβατική περίοδος μέχρι την 30η 
Απριλίου, κατά την οποία όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν το χρόνο να υποβάλουν 
τη νέα αίτηση ένταξης, με βάσει τα νέα στοιχεία, ακόμα κι αν υπάγονται ήδη στο 
ΚΟΤ.

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας παρέ-
χεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης, σε όλους εκείνους τους 
εργοδότες που είχαν δημιουργήσει χρέη προς τα Ταμεία, λόγω 
επιβολής προστίμων από ανασφάλιστη απασχόληση. Επίσης, 
καλύπτει η ρύθμιση και τους αγρότες και τους αυτοαπασχολού-
μενους, που είχαν χρέη τα οποία αμφισβητούν δια της δικαστι-
κής οδού. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση αφορά χρέος έως 
50.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στη ρύθμιση είναι να δοθεί το 
«πράσινο φως» από το ΚΕΑΟ. Όμως, το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών θέτει μια σειρά από παραμέτρους που 
εστιάζονται κυρίως στο εισόδημα και στην περιουσία του οφει-
λέτη για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν μια αίτηση υπαγωγής 
στην σχετική ρύθμιση.

Σε κάθε περίπτωση, εντός ρύθμισης μπορούν να ενταχθούν 
χρέη που βεβαιώθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Πρέπει 
να τονιστεί ότι η υποβολή της αίτησης είναι ηλεκτρονική και 
μπορεί να γίνει μία και μοναδική φορά, έως την 31η Δεκεμβρίου 
2018.

Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν:
Α. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρό-

σωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και συνολικές οφει-
λές που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή / και οφειλές προς 
Ταμεία που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

Β. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, 
με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οφειλές προς Ταμεία 
έως 50.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα 
πρόσωπα που έχουν οι ίδιοι την υποχρέωση καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών. Στο εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα εντάσσεται και το εισόδημα από επιχειρηματική 
αγροτική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει σε μια 
τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, να προκύπτει θε-
τικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. 
Επίσης :

* Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση 
για υπαγωγή στον Πτωχευτικό Κώδικα πρέπει να παραιτηθούν 
από τις διαδικασίες (αν εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφα-
σης).

*Φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έναρξης 
εργασιών φυσικού προσώπου με το ίδιο ΑΦΜ.

* Νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και 
εκκαθάρισης πρέπει να αναβιωθούν.

ΕΩΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ
Ποιοι εργοδότες «κερδίζουν» από τη νέα 

ρύθμιση για χρέη προς τα Ταμεία

Την σύνδεση του Κτηματολογίου 
με το TAXISnet προβλέπει απόφαση 
που εκδόθηκε από τα δύο συναρμόδια 
υπουργεία για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της αδήλωτης ακίνητης πε-
ριουσίας

Ενδείξεις για απόκρυψη της πραγματι-
κής ακίνητης περιουσίας από πολλούς φο-
ρολογούμενους έχουν στο υπουργείο Οι-
κονομικών. Οι ενδείξεις αυτές προέρχονται 
από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις 
μεταβιβάσεων ακινήτων οι φορολογούμενοι 
προχωρούν σε σημαντικές διορθώσεις των 
χαρακτηριστικών των ακινήτων τους προ-
κειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Οι κυριότερες μορφές απόκρυψης στα 
ακίνητα αφορούν τη μη αναγραφή των 
πραγματικών χαρακτηριστικών του ακινή-
του, όπως είναι η επιφάνεια, η μεταφορά 
επιφάνειας κύριων χώρων στους βοηθητι-
κούς χώρους που μειώνει το φόρο, η μη δήλωση στο Ε9 ακινήτων 
που είναι ημιτελή και η απόκρυψη από τη δήλωση Ε9 συγκεκρι-
μένων δικαιωμάτων όπως είναι η ψιλή κυριότητα ή η επικαρπία. 
Επίσης, στο ΥΠΟΙΚ υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλοί έχουν αποκρύ-
ψει και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν.

Μετά και από απόφαση που προβλέπει την διασύνδεση τιυ 
TAXISnet με το κτηματολόγιο είναι θέμα χρόνου το ηλεκτρονικό 
μπλόκο στα αδήλωτα ακίνητα.

Με τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων οι ελεγκτές 
της ΑΑΔΕ θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία του Ε-
θνικού Κτηματολογίου και θα εντοπίζουν άμεσα όλα τα ακίνητα 
και εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία 
κλπ) που υπάρχουν σε αυτά τόσο στις εντός όσο και στις εκτός 
σχεδίου πόλεως περιοχές και τα οποία δεν είναι δηλωμένα στο 
έντυπο Ε9.

Επίσης, από το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα εντοπίζονται ακίνητα 
που ενώ έχουν δηλωθεί στην εφορία, δεν έχουν δηλωθεί στο Κτη-
ματολόγιο.

Περισσότεροι είναι ωστόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι 
έχουν δηλώσει τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο, αλλά δεν τα έχουν 
δηλώσει στην εφορία στο σύνολό τους ή ακόμη έχουν «ξεχάσει» 
να εμφανίσουν το πραγματικό τους εμβαδόν.

Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει κτηματογραφηθεί 
το σύνολο της χώρας, αλλά σχεδόν όλα τα αστικά κέντρα. Εφ’ό-
σον από τη διασταύρωση προκύψουν αποκλίσεις μεταξύ κτημα-
τογραφημένης περιουσίας και δήλωσης Ε9, ο φορολογούμενους 
πρόκειται να κληθεί για παροχή εξηγήσεων. Στη συνέχεια, θα 

πρέπει να προχωρήσει σε τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 και να 
καταβάλει τα σχετικά πρόστιμα, πρόσθετο ΕΝΦΙΑ και προσαυξή-
σεις.

Επίσης, και οι Δήμοι θα μπορούν να ενημερώνονται για να ει-
σπράττουν δημοτικά τέλη από αδήλωτη ακίνητη περιουσία.

Ειδικότερα με την απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη 
διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εται-
ρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.

Η απόφαση
Πιο συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει:
1. Τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων 

και ανταλλαγή δεδομένων αφορά στην παροχή αμοιβαίας δυ-
νατότητας άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών 
αρχείων που τηρούν για την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων 
ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων.

2. Την ανταλλαγή μεταξύ των φορέων των στοιχείων και των 
δεδομένων που συλλέγουν και τηρούν, δύναται να επιτυγχάνεται 
τεχνικά με δύο εναλλακτικούς τρόπους και συγκεκριμένα:

* τη μαζική αποθήκευση και διακίνησή τους με ψηφιακά μέσα 
μεταφοράς.

* Με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
3. Τα δεδομένα που ανταλλάσσουν οι δύο φορείς δεν επιτρέ-

πεται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής.
4. Η διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων 

διέπεται από την αρχή της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας 
των πληροφοριών.

Ηλεκτρονικό «μάτι» από 
Κτηματολόγιο και TAXISnet θα εντοπίζει 
αδήλωτα τετραγωνικά αλλά και ακίνητα



Έπειτα από διεκδίκηση τηςΠεριφέρειαςΚε-
ντρικήςΜακεδονίας τουΥπουργείουΤουρισμού,
τουΑριστοτελείουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης
και του Thessaloniki Convention Bureau, στη
Θεσσαλονίκηθαφιλοξενηθεί τονΟκτώβριοη8η
ΔιεθνήςΣυνάντησητουΠαγκόσμιουΟργανισμού
ΤουρισμούτωνΗνωμένωνΕθνώνγιατονΤουρι-
σμότουΔρόμουτουΜεταξιού.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή συνά-
ντηση, που φέρει τον τίτλο «8th UNWTO
InternationalMeetingonSilkRoadTourism»και
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από τον Πα-
γκόσμιοΟργανισμόΤουρισμού τωνΗνωμένων
Εθνών.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
ΜακεδονίαςΑπόστολος Τζιτζικώστας κατά τη
διάρκειασυνέντευξηςΤύπου«κατακτήσαμεέναν
μεγάλο στόχο, μέσα από τη συνεργασία με το
Υπουργείο Τουρισμού και όλους τους φορείς,
καθώςδιεκδικήσαμεκαιφέρνουμεστηΘεσσαλο-
νίκη την κορυφαίαδιοργάνωση τουΠαγκόσμιου
ΟργανισμούΤουρισμού τωνΗνωμένωνΕθνών,
ηοποίαπραγματοποιείταιγιαπρώτηφοράεκτός
ΑσίαςκαιγίνεταιγιαπρώτηφοράστηνΕυρώπη
και την Ελλάδα.Άλλωστε η Βόρεια Ελλάδα, η
ΚεντρικήΜακεδονία και ηΘεσσαλονίκη, έχουν
κομβικήθέση,γεωγραφικάκαιιστορικά,στοΔρό-
μοτουΜεταξιού».

Ο κ.Τζιτζικώστας, ο οποίος χαρακτήρισε τη
διοργάνωσηως «κορυφαίο γεγονός - ορόσημο
για τηνΚεντρικήΜακεδονία», αναφέρθηκε επί-
σηςστησημασίαπουδίνειηΠεριφέρειαΚεντρι-
κήςΜακεδονίαςστησυνεργασία, τονίζοντας ότι
«πιστεύουμεστηδυναμική τωνσυμπράξεωνσε
όλουςτουςτομείς,αλλάκαιειδικάστονανταγωνι-
στικότομέατουτουρισμού».

Επίσης οΠεριφερειάρχης ΚεντρικήςΜακε-
δονίας αναφέρθηκε στο έργο τηςΠεριφέρειας

ΚεντρικήςΜακεδονίαςστοντομέατουτουρισμού
τονίζονταςότι:

-ΗΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας είναι η
πρώτηΠεριφέρειαστηνΕλλάδασεαφίξειςτουρι-
στώντατελευταίαχρόνια.

-Οι οδικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 1 εκα-
τομμύριο, ξεπερνώνταςπλέον συνολικά τα 6,5
εκατομμύρια.

-αυξήθηκεκατά30%τοτουριστικόρεύμακατά
τους μήνες εκτός της θερινής τουριστικήςπερι-
όδου.

-ΤοαεροδρόμιοΜακεδονίαείχετημεγαλύτερη
αύξησηαφίξεωνσεσύγκρισημεόλα ταπεριφε-
ρειακάαεροδρόμιαμεποσοστό33%.

-Καταγράφηκε αύξηση κατά 300%στις επι-
σκέψεις μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
στηνπεριφέρειάμας.

-Τοπρώτο εξάμηνο του 2017 καταγράφηκε
αύξηση κατά 8,3% στις επισκέψεις, και κατά
9,7%σταέσοδααπότοντουρισμό.

-Καταγράφηκεάνοδος39θέσεωνστηνευρω-
παϊκήκατάταξητωνπόλεων,καθώςκαιάνοδος
ρεκόρ65θέσεωνστηνπαγκόσμια κατάταξη για
τηΘεσσαλονίκηστονσυνεδριακότουρισμό.

«Ηπολιτική τηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜα-
κεδονίας στονΤουρισμό είναι μια σύγχρονη ε-
πιθετική πολιτική που λειτουργεί, αποδίδει και
φέρνει καρπούς. Η διαφοροποίηση του τουρι-
στικούπροϊόντος τηςΚεντρικήςΜακεδονίας, η
εξειδικευμένηπροσέγγιση ειδικών κοινώνπου
ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες μορφές τουρι-
σμού, η επέκταση της τουριστικήςπεριόδου και
η καθιέρωση τουδωδεκάμηνου τουρισμού, ηα-
νάπτυξησυνεργιώνκαισυμπράξεων,ησύνδεση
του τουρισμούμε τοναγροδιατροφικό τομέα και
τονπολιτισμό, καθώςκαι τοάνοιγμασε νέεςα-
γορές–στόχους,είναιόλεςοιεπιμέρουςδράσεις
πουσυναπαρτίζουντηνολοκληρωμένηκαιενιαία

πολιτικήμαςστονΤουρισμό.Μεαλλάάλλαλόγια
διαμορφώνουμεσήμερα, τηναναπτυξιακήβάση
τηςεπόμενηςπενταετίας,γιατοντουρισμόστην
ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας», υπογράμμι-
σεχαρακτηριστικάοκ.Τζιτζικώστας.

ΌπωςείπεηΑντιπεριφερειάρχηςΘεσσαλονί-
κηςΒούλαΠατουλίδου,«ησυγκεκριμένηδιεθνής
συνάντηση,πουθαγίνειστηΘεσσαλονίκηαπο-
τελεί τημεγαλύτερηπαγκόσμια διοργάνωση του
είδουςκαιείναιμεγάληευκαιρίαγιατηνπεριοχή
μας ναπροβληθεί σε τέτοιο υψηλό επίπεδο.Το
μεγάλοπροσόν καιπρονόμιο αυτού του τόπου
είναιοιάνθρωποίτου».

ΟΑντιπεριφερειάρχηςΤουρισμού καιΠολιτι-
σμούΑλέξανδροςΘάνοςυπογράμμισεότι«είναι
μεγάλη ευκαιρία όλων των εμπλεκόμενων φο-
ρέων εν όψει του μεγάλουαυτούσυνεδρίου να
προετοιμαστούν για να ενταχθεί ηπεριοχή μας
στονμεγάλοΔρόμοτουΜεταξιού.Αυτήηδιοργά-
νωση είναι το καλύτεροόχημαγια το τουριστικό
άνοιγμαπουεπιχειρούμεπροςτηνΑνατολή,είναι
τοκαλύτεροόχημαγιαναμπούμεκιεμείςσεμια
από τις σημαντικότερεςπολιτιστικές διαδρομές
παγκοσμίως,στοΔρόμοτουΜεταξιού».

Κατά τη διάρκεια τηςσυνέντευξηςΤύπου το-
ποθετήσεις πραγματοποίησαν ακόμη η Προϊ-
σταμένη της ΠεριφερειακήςΥπηρεσίαςΤουρι-
σμού ΚεντρικήςΜακεδονίας του Υπουργείου
ΤουρισμούΠερσεφόνηΤρίχα, οΠρόεδρος του
ThessalonikiConventionBureau ΙωάννηςΑσλά-
νης, ηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιφερει-
ακής και ΤουριστικήςΑνάπτυξης του τμήματος
ΟικονομικώνΕπιστημώντουΑΠΘκαιΠρόεδρος
τουΕυρωπαϊκούΔιεπιστημονικούΚέντρουΤου-
ρισμού τουΔρόμου τουΜεταξιού Στέλλα Κω-
στοπούλου,καθώςκαιηΔιευθύντριαΠωλήσεων
ΒορείουΕλλάδοςκαι ΙονίωνΝήσωντηςAegean
AirlinesΕιρήνηΣιδηροπούλου.
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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

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018
ΣτηΘεσσαλονίκηη8ηδιεθνήςτουριστικήσυνάντηση

τουπαγκοσμίουοργανισμούτουρισμού
τωνΗνωμένωνΕθνών

Φαρμακεία
Παρασκευή 16-02-2018

13:30-17:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙ
ΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

20:30-01:00+διαν.ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑ-

ΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα1ΔΧΛΚ,επιπλωμένη.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκέντρο,
Αστικά, γκαρσονιέρα
3ου ορόφου, δωμάτιο,

σαλοκουζίνα, μπάνιο,
ανακαινισμένη, ατομική
θέρμανση πετρελαίου,
αιρ κοντίσιον, πλήρως
επιπλωμένη,ευχάριστη,
φωτεινή.Ενοίκιο180,00
ευρώ. Μεσιτικό γρα-
φείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.:
23310 68080, 6973
735020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

6986123486.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙέμπειροάτομο
για τοκυλικείοστοΝοσοκο-

μείοΒέροιας.Βιογραφι-
κάαυτοπροσώπωςστο
κυλικείο.

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

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

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ενοίκιο250€.
Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,ενοικιάζεταιμίαμονο-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22838-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υ-
γραερίου στηνπεριοχή τηςΒέροιας μεπλυντή-
ριο, λιπαντήριο,πάρκιγκφορτηγών καιπελατεία
θέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβαρές
προτάσεις.Τηλ.:6940507491.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
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 30 τ.μ με θεα,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.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το
στρέμμα

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.μκονταστηνασφαλτο22000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

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

Τηλ.: 6979 159954.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

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

gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Στη χώρα βιώνουμε συνθήκες παράλυσης δια της 
ανάλυσης...

P Ανάλυσέ το, χωρίς Ντε Νίρο και Μπίλι Κρίσταλ. 
Μόνο με νονούς.

P Κι ούτε ένα δώρο πια...

P Ακόμη κι αν ενδώσουμε στο όνομα Μακεδονία, 
να μην ξεχνάμε πως και η Σικελία είναι ελληνική.

P Από το this is Sparta, στο this is πάρτα όλα.

P Οι πενήντα αποχρώσεις του γκρι παίζουν αυτόν 
τον καιρό στο σινεμά. The final countdown.

P Τίποτε δεν είναι τυχαίο τελικά. Οι τελευταίες αποχρώ-
σεις του γκρι ήλθαν σε φάση ομαδικής βαλκανικής παρά-
κρουσης και οθωμανικού χαστουκιού.

P Ακόμη περισσότερες αποδείχθηκαν αυτόν τον 
καιρό οι αποχρώσεις του γκριλ.

P Και φέτος πάντως θα φορεθεί το μαύρο. Ως άμυνα 
στο γκρι και επίθεση στο γκριλ.

P Καλή η μέρα των ερωτευμένων, αλλά ακόμη κα-
λύτερη η νύχτα ε;

P Άμεση αντίδραση της κυβέρνησης στις επιθετικές 
διαθέσεις της Τουρκίας στα Ίμια. Σταματά όλα τα τουρκικά 
σίριαλ.

P Θα επιμείνει μέχρι τέλους στην 
απόφαση, εκτός αν παρατηρηθεί μα-
ζική μετανάστευση ελληνικού πληθυ-
σμού προς Ανατολάς.

P Μας σώνει το youtube σας λέω!

P Καλά είναι να περιοριστούν 
πάντως οι τούρκικες σειρές. Υπάρχει 
συνωστισμός στα κανάλια.

P Εμείς να ευχαριστούμε τους Αμε-
ρικανούς, οι Τούρκοι να τους χαστουκί-

ζουν, κι οι Αμερικάνοι να βρίσκουν το δίκιο στη μέση.

P Τέτοια κάνουν και θα το χαρούμε μέχρι κι εμείς 
τυχόν οθωμανικό χαστούκι.

P Στην ηλικία που διανύουμε πρέπει να αρχίσουμε να 
γιορτάζουμε την παγκόσμια μέρα «τίνος παιδί είσαι εσύ;» και 
«Μπα! Πώς μεγάλωσες έτσι βρε;»...

P Ευτυχώς χρειάζεσαι πολλά χρόνια για να κατα-
λάβεις ότι γέρασες. 

P Και:

Στην άκρη της λίμνης, ο άντρας βλέπει μια γυναίκα να 
πνίγεται και, μη ξέροντας 

κολύμπι ο ίδιος, βάζει τις φωνές και καταφτάνει ένας ψα-
ράς. 

-Πνίγεται η γυναίκα μου και δεν ξέρω κολύμπι. Σώσε την 
και θα σου δώσω 100 ευρώ, λέει ο τύπος. 

Βουτάει αμέσως ο ψαράς και με 10 γερές απλωτές φτάνει 
τη γυναίκα, τη μαγκώνει απ’ τα μαλλιά και τη βγάζει στην ό-
χθη. Καθώς την αποθέτει στα πόδια του άντρα, ζητάει τα 100 
ευρώ.

-Κοίταξε να δεις, λέει ο άντρας: όταν την είδα να βυθίζεται 
νόμισα ότι ήταν η γυναίκα μου, αλλά τώρα βλέπω ότι είναι η 
πεθερά μου!

-Πω πω γκαντεμιά, μουρμουρίζει ο ψαράς και, γυρνώντας 
προς τον άντρα, ρωτάει: Δηλαδή πόσα σου χρωστάω τώρα;

K.Π.

www.laosnews.gr20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018  

CMYK


	160218fbig
	160218g(high)
	160218fbig
	160218g(high)
	160218fbig
	160218g(high)
	160218fbig

