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Εν όψει του σχεδίου οικιστικής
αποκατάστασης από τον Δήμο Βέροιας
Οργανώνονται οι κάτοικοι
του Εργοχωρίου για
την αποτελεσματικότερη
διαχείριση του
προβλήματος με τους Ρομά
της περιοχής τους

για την ονομασία
της ΠΓΔΜ

PΑναμένεται
ραντεβού με Ζάεφ
PΠέντε ονόματα
στο τραπέζι... Σελ. 20
Έσπασαν κλαδιά
και δέντρα στις αυλές
του 6ου -13ου
Δημοτικού Βέροιας
και στο Γυμνάσιο
Μακροχωρίου
Σελ. 5

Αύριο Σάββατο 20 Ιανουαρίου στη «Στέγη»

Προβολή 4 ταινιών μικρού μήκους των
τμημάτων κινηματογράφου της ΚΕΠΑ
Σελ. 13
SPORT

Βέροια Εργοτέλης

με διαιτητή
τον κ.
Αγγελάκη
(Μακεδονίας)
Σελ. 10

Σελ. 3
Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Έκτακτη συνεδρίαση
και ψήφισμα για
την ονομασία της
πρώην Π.Γ.Δ.Μ
Σελ. 3

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
επί της οδού Ανοίξεως για
φορτοεκφορτώσεις
αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Βέροιας
Σελ. 3
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Η υπηρεσία καθάριζε αλλά τα νεκροταφεία γέμισαν
χθες φύλλα και κλαδιά από τον αέρα

ΕΤΟΣ:
2018

07.38
Ανατολή Ήλιου:
.34
Δύση  Ήλιου: 17
019-346
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Ευγενικού
πτίου, Μάρκου
Μακαρίου Αιγυ

παρίσσια… Όπως, δεν μπόρεσε να μείνει ούτε ένα κερί αναμμένο.
Ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο ο καιρός να είναι καλύτερος για τους επισκέπτες και τους συγγενείς των κεκοιμημένων…

Σεβασμός
στο δημόσιο χρήμα
Άλλη μια καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο (την περασμένη Τετάρτη), αυτή τη φορά
για τις κρατικές ενισχύσεις στην ΕΝΚΛΩ την περίοδο
2007-2009. Με τη χώρα μας να δίνει τότε ενισχύσεις
σημαντικών ποσών στην άλλοτε κραταιά βιομηχανία, που
φυσικά κάθε άλλο παρά βοήθησαν στην επιβίωσή της.
Ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την κοινοτική νομοθεσία,
που όμως δεν οδήγησαν στη συμμόρφωση της χώρας
μας και στην ανάκτησή τους. Εξ ου και η πρόσφατη
καταδίκη.
Ασφαλώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε
το ίδιο έργο, ως θεατές και ως πρωταγωνιστές ενίοτε. Με
τις κυβερνήσεις μας να αποφασίζουν και να εκτελούν
επιλογές -συνήθως ψηφοθηρικού χαρακτήρα- που
ευνοούν ευκαιριακά σημαντικές ομάδες πληθυσμού, οι
οποίες ωστόσο στην πορεία επαναφέρονται στη σκληρή
πραγματικότητα μέσω της επιστροφής ενισχύσεων ή
απόρριψης υπεσχημένων. Με τον αγροτικό κλάδο
πρωταγωνιστή στον τομέα αυτό και ουκ ολίγα τα
παραδείγματα.
Η χώρα μας οφείλει να λειτουργεί με την απαραίτητη
υπευθυνότητα σε κάθε επίπεδο διοίκησης, σεβόμενη το
δημόσιο χρήμα, ελληνικό ή ευρωπαϊκό! Το στιγμιαίο
πολιτικό όφελος κάποιων, σημαίνει ταυτόχρονα τεράστιο
οικονομικό κόστος για τη χώρα και τους πολίτες.
Επιτέλους, ας σοβαρευτούμε.

Διευκρινήσεις Αποστόλου

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Βολεύεται η ιεραρχία της φυλής
Σε έντονο, αρκετές φορές, κλίμα
πραγματοποιήθηκε προχθές βράδυ η
συνέλευση των κατοίκων του Εργοχωρίου σε καφέ της περιοχής, δείγμα της
φόρτισης που υπάρχει γύρω από το
θέμα το τελευταίο διάστημα, με αφορμή
τους χειρισμούς του δήμου. Κι όπως
μας έλεγε αμέσως μετά το τέλος της συνέλευσης ένας από τους παλαιότερους
κατοίκους της περιοχής, η σημερινή κατάσταση στον καταυλισμό βολεύει τους
αρχηγούς της φυλής, αφού σε καμία
περίπτωση δεν θέλουν οι ομόφυλοί τους
να ανεβάσουν επίπεδο και να φύγουν
προς την πόλη με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά τους.
«Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που οφείλει να δει η οργανωμένη Πολιτεία το ταχύτερο δυνατό, χτυπώντας την παραβατικότητα που κατά καιρούς εντείνεται επικίνδυνα στον χώρο και δεν αφορά όλες τις οικογένειες» μας είπε φανερά
προβληματισμένος.
Μεγάλο το στοίχημα για την οργανωμένη Πολιτεία...

Με διαφορά 1.700 ετών

Εικόνες μιας πραγματικότητας με διαφορά χιλιάδων ετών αντικρίσαμε σε φωτογραφικό υλικό του Ηλία Τσέχου, από
μια περιήγησή του στην περιοχή Μαρίνας-Πολλών Νερών, στα βόρεια σύνορα του νομού μας με την Πέλλα. Από τη
μια, εικόνα από το παρόν και το μέλλον, στις εργασίες του αγωγού φυσικού αερίου που συνεχίζονται με ένταση στην
περιοχή. Και λίγα μόλις μέτρα δίπλα στο αγωγό, οι αρχαιολόγοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ημαθίας να σκάβουν και να
σκουπίζουν σκελετούς σε ένα νεκροταφείο ύστερων ρωμαϊκών- παλαιοχριστιανικών χρόνων.
Ημαθία, Ελλάδα, χθες, σήμερα, αύριο, πάντα...

2015, 2016 και 2017 τα πιο θερμά έτη
που έχουν καταγραφεί στα χρονικά

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Του Αγίου Αθανασίου χθες και  
τα κοιμητήρια της Βέροιας είχαν
γιορτή, αφού η εκκλησία τους είναι  
του Αγ. Αθανασίου του Μεγάλου.
Ο κόσμος παρά το κρύο και
τις καιρικές συνθήκες κατηφόρισε
την Βενιζέλου προς Σταδίου, και
πολλοί ήταν αυτοί που την παραμονή καθάρισαν και περιποιήθηκαν τους τάφους των δικών τους
ανθρώπων. Όπως και η υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου, από τις
προηγούμενες ημέρες φρόντισε
για τον χώρο.
Όμως, ο δυνατός αέρας δεν
άφησε τίποτα καθαρό, ούτε τους
τάφους, ούτε τους δρόμους και
διαδρόμους των κοιμητηρίων που
γέμισαν από κλαδάκια και φύλλα
που έπεφταν συνέχεια από τα κυ-

Μήνας: 1
Εβδομάδα: 3

Διευκρινίσεις για πρόσφατες δηλώσεις του (Δευτέρα) που
προκάλεσαν αναταραχή σε όλους τους ροδακινοπαραγωγούς
αναφορικά με τις αποζημιώσεις των καλοκαιρινών βροχοπτώσεων έδωσε τελικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, σε συνάντησή του με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
Πέλλας Γιάννη Σηφάκη.
Οι αποζημιώσεις λοιπόν που θα ξεκινήσουν να πληρώνονται από τον Φεβρουάριο δεν θα αφορούν τις βροχοπτώσεις,
αλλά ζημιές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα πορίσματα και
αφορούν όλα τα πυρηνόκαρπα στις περιοχές Πέλλας και Ημαθίας. Συνολικά 52 εκατ. ευρώ! Ως προς τις ζημιές από τη βροχόπτωση, το θετικό είναι ότι ο υπουργός δεσμεύτηκε για μια
ακόμη φορά πως θα καλυφθούν από τον ΕΛΓΑ, χωρίς όμως να
αναφέρει κάποιο χρονοδιάγραμμα...

Τα τρία τελευταία χρόνια ήταν τα πιο
θερμά που έχουν καταγραφεί στα χρονικά και ο ρυθμός με τον οποίο υπερθερμάνθηκε ο πλανήτης σε αυτήν τη
χρονική περίοδο ήταν «ασυνήθιστος»,
προειδοποίησε ο ΟΗΕ.
«Επιβεβαιώθηκε πλέον ότι τα έτη
2015, 2016 και 2017 είναι τα τρία θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ»
ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), μια ειδική
υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.
Επηρεαζόμενο από το πανίσχυρο
φαινόμενο Ελ Νίνιο, το 2016 βρίσκεται
στην κορυφή της λίστας καθώς η μέση
θερμοκρασία του ήταν κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από εκείνη της προβιομηχανικής εποχής. Το 2017 έσπασε το ρεκόρ του θερμότερου έτους
που έχει καταγραφεί ποτέ χωρίς να ευθύνεται για αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο.
«Τα νέα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι ο κόσμος υπερθερμαίνεται γρήγορα», τόνισε ο Ντέιβιντ Ρέι, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, σχολιάζοντας την έκθεση του WMO.
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Εν όψει του σχεδίου οικιστικής αποκατάστασης από τον Δήμο Βέροιας

Οργανώνονται οι κάτοικοι του Εργοχωρίου
για την αποτελεσματικότερη διαχείριση
του προβλήματος με τους Ρομά της περιοχής τους
Ως πρόβλημα όλου του Δήμου, λόγω της παρουσίας σχολικών μονάδων στην περιοχή όπου φοιτούν παιδιά
από άλλες περιοχές και χωριά της Βέροιας, περιγράφηκε το ζήτημα του καταυλισμού των Ρομά του Εργοχωρίου, σε μια ακόμη συνέλευση των κατοίκων που έγινε το βράδυ της Τετάρτης.
Παρουσία του δικηγόρου τους Θωμά Παπαδόπουλου αποφασίστηκε η σύσταση ενός πολιτισμικού συλλόγου ώστε να ενισχυθεί ο διαπραγματευτικός ρόλος των κατοίκων της περιοχής, αλλά και η συγκέντρωση
στοιχείων για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στην επικείμενη διαβούλευση με τον δήμο Βέροιας για
το θέμα. Όλοι συμφώνησαν ότι η ύπαρξη του συλλόγου θα αποτελέσει την απαρχή νομικών διαδικασιών σε
βάρος των αρμόδιων υπηρεσιών ώστε να εφαρμοστούν οι νόμοι στον καταυλισμό των Ρομά, με στόχο να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να βελτιστοποιηθεί η καθημερινότητα στην περιοχή.
Στη διάρκεια της συνέλευσης επισημάνθηκε επίσης από τους κατοίκους η ανάγκη να δοθεί οριστική λύση
στο φλέγον ζήτημα, αφού πρόκειται για μια κοινότητα όπου υπάρχει υψηλή παραβατικότητα και αντιθέτως
πλημμελής τήρηση των νόμων και των ελέγχων από όλες τις αρμόδιες αρχές. Αναφορικά με το ζήτημα της
αναγκαίας ενσωμάτωσης των Ρομά στην κοινωνία, τονίστηκε ότι η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη επιλογή είναι η αξιοποίηση των χρημάτων που υπάρχουν για σταδιακή εκμίσθωση σπιτιών εντός της πόλης για
τις μόνιμες οικογένειες του καταυλισμού, αφού η ανάπτυξη καλύτερων υποδομών στον συγκεκριμένο χώρο θα
εντείνει το ήδη υπαρκτό πρόβλημα της γκετοποίησης, μέσω της μετακίνησης μεγαλύτερου αριθμού Ρομά από
άλλες περιοχές. Από αρκετούς μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται πολλαπλασιασμός
των τσαντιριών στον καταυλισμό.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ανοίξεως για
φορτοεκφορτώσεις αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας Χρήστος Σιμούλης, Αστυνομικός Διευθυντής, αποβλέποντας στην
ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων αρχαιοτήτων, ενόψει του έργου της διαμόρφωσης
του αύλειου χώρου του ενταύθα Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας, έλαβε τα παρακάτω μέτρα:
Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, εξαιρούμενων των οχημάτων
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βέροιας και των αντίστοιχων οχημάτων που θα υλοποιήσουν τις ανωτέρω εργασίες, στην οδό
Ανοίξεως, έμπροσθεν του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας, κατά το χρονικό διάστημα από 18-01-2018 έως 28-02-2018 και
από ώρες 07:00΄ -15:00΄, έκαστη ημέρα.
Οι ρυθμιστικές πινακίδες, λοιπές σημάνσεις και μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ) σύμφωνα με
την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011) και
θα τοποθετηθούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βέροιας, ως υπεύθυνη υλοποίησης των εργασιών, με μέριμνα της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας. Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 52, 103, 104 και 105 Ν.2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας». Άρθρο 4ο Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν
από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Έκτακτη συνεδρίαση και ψήφισμα για την
ονομασία της πρώην Π.Γ.Δ.Μ
Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σήμερα Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, στις 7.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Έκδοση ή μη, ψηφίσματος για την ονομασία της πρώην Π.Γ.Δ.Μ. Εισηγητής: Δήμαρχος
Ενόψει της αυξημένης κινητικότητας που παρατηρείται στο θέμα της ονομασίας του κράτους της FYROM.
Έγκριση ή μη, υποβολής πρότασης του Δήμου Νάουσας στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα,
Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών
ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση, προς τους Ενδιάμεσους Δήμους όλης της χώρας, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Νάουσας. Εισηγητής: Δήμαρχος
Η υποβολή προτάσεων έχει ξεκινήσει την 16/1/2018 και επειδή κατά την αξιολόγηση της πρότασης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η σειρά με την οποία κατατίθενται οι προτάσεις μέχρι της εξάντλησης του συνολικού διατιθέμενου ποσού.
Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (Συνεδριακό Κέντρο) Σχολής Αριστοτέλους¨ Αρ. Μελ. 19/2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Η Α.Δ.Σ. πρέπει να ληφθεί έως την 21/1/2018, επειδή καθυστέρησε η συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου 2,5 μήνες και προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη βεβαίωση περάτωσης εργασιών. Η προθεσμία 21/1/2018 είναι οριακή.
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Στάθης Γκατζούρας
Με ένα «Ζήτω» και με Ζωή Τηγανούρια
η πρώτη του δισκογραφικά δουλειά
-Βεροιώτης μουσικός και κιθαρίστας,
γνωστός στα τοπικά μουσικά δρώμενα
O Στάθης Γκατζούρας, βεροιώτης
μουσικός και κιθαρίστας, γνωστός στα
τοπικά μουσικά δρώμενα, περνάει τα όρια της πόλης και μας
συστήνεται μέσα από
την πρώτη του δισκογραφική δουλειά και
τη συνεργασία του
με την εξαίρετη σολίστ, βιρτουόζο του
ακορντεόν και συνθέτρια Ζωή Τηγανούρια
. Το πρώτο τραγούδι
με τίτλο ‘’Ζήτω’’ περ ι λα μ β ά ν ε τα ι σ το
album που κυκλοφορεί από την ZOE
MUSIC LTD.
Ένα τραγούδι το
οποίο σύμφωνα με τον ερμηνευτή είναι ο καθρέφτης της ίδιας της ζωής, με την μουσική της Ζωής
Τηγανούρια που σε παρασύρει στον ρυθμό και την
έντασή της και τον στίχο του Ηλία Κατσούλη που
αναφέρεται σε εκείνα τα στοιχεία που δίνουν αξία
στη ζωή μας.
Τον γνωρίσαμε συνέντευξη που έδωσε στον
Άκου 99.6, στην εκπομπή «πρωινές σημειώσεις»
-Νιώθεις τυχερός που συνεργάστηκες με την
Ζωή Τηγανούρια; Πως έγινε η γνωριμία;
«Νιώθω πάρα πολύ τυχερός και δεν είχα ποτέ
στο μυαλό μου ότι θα συμβεί αυτή η συνεργασία.
Σαν όνειρο δεν σας κρύβω ότι υπήρχε. Την Ζωή Τηγανούρια την ήξερα πολλά χρόνια πριν. Ήξερα την
πορεία της, είναι από τους καλλιτέχνες που σίγουρα
κάπου την έχεις ακούσει. Έτσι λοιπόν συνέβη και σε
εμένα, ως ακροατής θαύμασα την τέχνη της. Έγινε
κάποια γνωριμία, όχι όμως κάποια συνεργασία. Ωστόσο παρακολουθώντας την πορεία της μέσα στα
χρόνια που περνούσαν ανέβαινε στην εκτίμηση μου
και έβλεπα ότι και η ίδια ήταν και είναι συνεπής και
αγαπάει αυτό που κάνει, αλλά κυρίως σέβεται την
μουσική και επομένως και τους ακροατές. Αυτό ενέπνευσε και εμένα όλα αυτά τα χρόνια και όταν έφτασε η στιγμή που έγραψα και τα δικά μου τραγούδια
ήταν ο άνθρωπος που ήθελα να απευθυνθώ γιατί
ένοιωθα ότι την ήξερα. Ήταν οικείο άτομο για εμένα,
οπότε όταν της έστειλα τα δικά μου τραγούδια, της
άρεσαν κι εκεί που δεν το περίμενα άρχισε να μου
δίνει κάποιες συμβουλές. Διακριτικά λοιπόν, ρώτησα αν θέλει να κάνουμε κάποια παραγωγή μαζί και
έτσι έγινε. Ένα δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε
λίγο καιρό μετά με τίτλο « Σε ένα άδειο χαρτί» είναι
σε στίχους και μουσική δική μου».
Ακολουθεί λοιπόν το δεύτερο τραγούδι του
album ‘’σ΄ ένα άδειο χαρτί’’ σε μουσική και στίχους

του Στάθη Γκαντζούρα που το παρουσίασε στο κοινό το καλοκαίρι του 2017 στις συναυλίες της Ζωής
Τηγανούρια.
-Στάθη ξεκίνησες από την φιλαρμονική του
Δήμου Βέροιας…Τι κρατάς από εκείνα τα χρόνια;
Ήμουν περίπου 10 ετών. Η φιλαρμονική είναι
μεγάλο σχολείο. Έμαθα κάτι που με συνοδεύει μέχρι
και τώρα. Να συνεργαζόμαστε με τον διπλανό μας
και να δίνουμε χώρο. Η μουσική είναι, να δίνουμε
χώρο στα μέτρα των διπλανών μας. Όποιος έχει το
θέμα. Τώρα έχει θέμα η τρομπέτα, μετά έχει θέμα
το κλαρίνο… Συνεργαζόμαστε και μαθαίνουμε να
σέβεται ο ένας τον άλλον. Όλα αυτά ξεκίνησαν από
παρέες. Εγώ παρασύρθηκα από την δική μου παρέα, κάποιοι φίλοι μου πήγαιναν στην φιλαρμονική
και τους ακολούθησα. Αυτό είναι που με συνοδεύει
μέχρι και τώρα, δηλαδή η παρέα. Αυτό που κάνω
τώρα, με μουσικά σχήματα σε μαγαζιά, δεν μπορώ
να το κάνω αν δεν υπάρχει πρώτα παρέα. Να δουλεύουμε σαν παρέα. Να γινόμαστε φίλοι. Να μην
είναι αυτό το τυπικό, ότι ήρθαμε παίζουμε και φεύγουμε και θα βρεθούμε την επόμενη φορά. Ειδικά
σε κοινωνίες σαν την Βέροια που είναι μικρές είναι
απαραίτητο να υπάρχουν αυτές οι παρέες και να
μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα, επομένως είναι αυτό που κρατάω».
Η επιλογή των μουσικών στα τοπικά σχήματα, γίνεται κυρίως μέσα από φιλίες;
Λίγο πολύ έτσι και ανάλογα με το τι μπορεί να
φιλοξενήσει ο κάθε χώρος που παίζουμε. Δυστυχώς
η κρίση έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, να
μην μπορούν να φιλοξενηθούν σχήματα άνω των 4
ατόμων. Μερικές φορές και οι τέσσερις είναι πολλοί.
Βγαίνει όμως το μερο-νυχτοκάματο;
Μεροκάματο υπάρχει, αλλά όχι έτσι όπως θα
θέλαμε. Δεν μπορώ να πω ότι κάθε μουσικό σχήμα
έχει τις ίδιες ευκαιρίες. Άλλες ευκαιρίες έχει ένα λαϊκό
σχήμα, άλλες ευκαιρίες έχει ένα ροκ ή ένα τζαζ μουσικό σχήμα.
-Εάν ένας καλλιτέχνης θέλει να προωθήσει
την μουσική του, πως το κάνει σήμερα;
Υπάρχουν κάποιες δισκογραφικές, όμως οι περισσότερες δουλειές γίνονται με πρωτοβουλία των
ίδιων των δημιουργών, μουσικών, στιχουργών,
συνθετών , οι οποίοι αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα,
την προώθηση, τα πάντα. Στο τέλος, δυστυχώς, η
δουλειά που κάνουν, ο κόπος τους, δεν αντιστοιχεί
όπως παλιά σε κάποια κέρδη. Είναι πολύ δύσκολη
κατάσταση. Κάποτε οι δισκογραφικές αναλάμβαναν
την προώθηση. Τώρα ο καλλιτέχνης αναλαμβάνει
όλα τα έξοδα και έχει να κάνει έναν αγώνα καθαρά
μόνος του σε έναν κόσμο του Internet, που βλέπουμε χιλιάδες τραγούδια συνέχεια. Το καλό είναι ότι
μπορούμε άμεσα να κάνουμε ένα τραγούδι και να το
κοινοποιήσουμε. Βέβαια τι ανταπόκριση θα έχει και
σε ποια αυτιά θα φτάσει αυτό, είναι ένα άλλο θέμα.
-Πού παίζετε αυτό τον καιρό στη Βέροια;
Κάθε Σάββατο βρισκόμαστε στο «Αγγελικό μεζεδοπωλείο». Τις Πέμπτες παίζουμε με ένα άλλο
σχήμα στη «Στάση» με λίγο πιο ροκ διάθεση, ενώ υπάρχον κάποια μελλοντικά σχέδια και για συναυλίες.

Σήμερα στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ “Ανείπωτα”
Στα τραγούδια της
καρδιάς του θα μάς
ταξιδέψει φέτος ο
Γιάννης Κότσιρας. Ανήσυχος και με διαρκή
διάθεση για ανανέωση, ο αγαπημένος ερμηνευτής αποφάσισε,
με τις φετινές ζωντανές του εμφανίσεις
του να πάει κόντρα
στο προβλέψιμο. Το
πρόγραμμα που θα
παρουσιάσει δεν θα
στηρίζεται, όπως θα
περίμενε κανείς, στα
πιο δημοφιλή τραγούδια του, αλλά σε εκείνα που μπορεί να μην
παίχτηκαν τόσο πολύ,
κατέχουν όμως σημαντική θέση στην ψυχή
του.
«Όταν επιχειρείς
να δομήσεις ένα καινούριο πρόγραμμα
πάντα είσαι εγκλωβισμένος σε κάποιες
συγκεκριμένες επιλογές. Μία από τις δυσκολότερες είναι να συνδυάσω τα τραγούδια που έχουν
αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο και τα τραγούδια
που έχω αγαπήσει εγώ ως ερμηνευτής περισσότερο. Αρκετές φορές αυτά τα τραγούδια δεν
ταυτίζονται. Έτσι λοιπόν, φέτος αποφάσισα να
πω τραγούδια από τη δισκογραφία μου που
έχουν μείνει έξω από τα προγράμματά μου. Να
τραγουδήσω, με μία λέξη, τα δικά μου “ανείπωτα”
εξηγεί ο ίδιος.
Και αναφέρεται σε τραγούδια πολύ όμορφα,

όπως “Η μεγάλη
αποκάλυψη”, το
“Να ‘χα δυο ζωές”,
το “Alma Libre”, το
« Όπου πας θα σε
κοιτάζω» και πολλά
άλλα που θα αποτελούν και το βασικό
κορμό της νέας μουσικής παράστασής
του.
Το πρόγραμμα
θα συμπληρώνεται
με μια επιλογή αγαπημένων λαϊκών
τραγουδιών μεγάλων δημιουργών, όπως ο Άκης Πάνου,
ο Δήμος Μούτσης, ο
Σταύρος Ξαρχάκος
και πολλοί ακόμα
που επίσης δεν έχει
«αγγίξει» ερμηνευτικά μέχρι σήμερα ο
τραγουδιστής.
Μαζί του: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος:
ενορχήστρωση &
πλήκτρα, Γιάννης
Αγγελόπουλος: τύμπανα, Παρασκευάς Κίτσος:
μπάσο, Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι Κώστας
Μιχαλός: κιθάρα, Μανος Γρυσμπολάκης: ακκορντεον. Τον ήχο επιμελειται ο Λάμπρος Μπούνας και ο Στρατής Καραδημητράκης.
Προπώληση Εισιτηρίων
• Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας • Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο • Καφέ Μπρίκι • Public • www.
ticketservices.gr Πληροφορίες: 2331078100
Οργάνωση Παραγωγής: Menta Art Events –
www.menta3.com - 2108617577

Αύριο Σάββατο 20 Ιανουαρίου στην «Εληά»

Ομιλία του Σάββα Καλεντερίδη
για τις γεωπολιτικές εξελίξεις
O Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ημαθίας (Αστυνομικών-Λιμενικών-Πυροσβεστών) Σ.Α.Σ.Α.Ν.Η.
διοργανώνει εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον εκδότη-συγγραφέα Σάββα Καλεντερίδη για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή
και τις προκλήσεις για τον Ελληνισμό -Κύπρος-Αιγαίο-Θράκη-Σκοπιανό-Αλβανικό.
Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στις 11:00 π.μ.στον πολυχώρο «Εληά» της Βέροιας.

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"
The Post: Απαγορευμένα
Μυστικά
Κάθε μέρα 19.00 και
21.15
(Συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ
Σενάριο: Λιζ Χάνα, Τζοζ
Σίνγκερ
Πρωταγωνιστούν: Τομ
Χανκς, Μέριλ Στριπ, Αλισον
Μπρι, Σάρα Πόλσον, Κάρι Κουν, Ντέιβιντ Κρος,
Μπρους Γκρίνγουντ, Τρέισι Λετς, Μπομπ Οντενκερκ
Ο Επιβάτης - The Commuter
(Λίαμ Νίσον)
Κάθε μέρα : 21.15
Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Βέρα Φαρμίγκα, Πάτρικ Γουίλσον, Σαμ Νιλ
Σκηνοθεσία: Ζομ-Κολέτ Σερά
Σενάριο: Μπάιρον Γουίλινγκερ, Φιλίπ ντε
Μπλάσι, Ράιαν Ενγκλε
Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα
Ώρα προβολής: 19.00

18/1/18 - 24/1/18

(Προβολές μόνο Παρασκευή 19/1– Σάββατο
20/1 – Κυριακή 21/9)
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέικ Κάσνταν με τους: Ντουέιν Τζονσον, Κέβιν Χαρτ,
Τζακ Μπλακ, Κάρεν Γκίλαν
Σκηνοθεσία: Jake Kasdan
Σενάριο: Chris McKenna, Jeff Pinkner, Scott
Rosenberg, Erik Sommers
Παίζουν: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack
Black, Karen Gillan, Missy Pyle
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ
παρακάτω:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Η Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Βέροιας το
ονοματολογικό της ΠΓΔΜ
Με αφορμή την συζήτηση στην
τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας σχετικά με το
ονοματολογικό της ΠΓΔΜ ως Λαϊκή
Συσπείρωση θέλουμε να τονίσουμε
τα εξής:
Το τελευταίο διάστημα επιταχύνονται οι διεργασίες με στόχο να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία μέχρι το Μάρτη, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για να προετοιμαστεί, ολοκληρωθεί και εγκριθεί τον Ιούλη, στη Σύνοδο
Κορυφής του ΝΑΤΟ, η πρόσκληση προς την ΠΓΔΜ να γίνει
πλήρες μέλος της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας.
Παρά τις διαφορετικές αναγνώσεις και προσεγγίσεις γύρω
από το ονοματολογικό, η κυρίαρχη άποψη που προβάλλουν
τα αστικά επιτελεία είναι ότι η σημερινή συγκυρία αποτελεί
την καταλληλότερη τα τελευταία χρόνια για να υπάρξει «επαναπροσδιορισμός» των σχέσεων με την ΠΓΔΜ, που θα
δώσει ώθηση στην «ευρωατλαντική ολοκλήρωση» των Βαλκανίων, στην ένταξη δηλαδή και των υπόλοιπων κρατών της
Βαλκανικής (Αλβανίας και κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας) στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, από την οποία η ελληνική αστική
τάξη προσδοκά ισχυρά οφέλη.
Γι’ αυτό η κυβέρνηση αναλαμβάνει αναβαθμισμένο ρόλο
στην εμπέδωση αυτών των σχεδιασμών, που δεν εκπορεύονται βέβαια από το συμφέρον των λαών της περιοχής να ζουν
ειρηνικά και σε συνεργασία, αναπτύσσοντας σχέσεις στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, αλλά από τις επιδιώξεις ισχυρών
μονοπωλιακών ομίλων να κατοχυρώσουν αγορές, ενεργειακούς διαύλους και δρόμους για τα εμπορεύματά τους, προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους, ανταγωνιστικά προς άλλα
ιμπεριαλιστικά κέντρα και κράτη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εξελίξεις του τελευταίου
διαστήματος τροφοδοτούνται κατά κύριο λόγο από την προσπάθεια των ΗΠΑ να περιορίσουν τη ρωσική επιρροή στα
Βαλκάνια.
Ωστόσο, στην περιοχή των Βαλκανίων δεν εκφράζεται
μόνο η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, αλλά
και ο ανταγωνισμός με την Κίνα, που χαράσσει μέσα από τη
Βαλκανική ένα τμήμα του «νέου Δρόμου του Μεταξιού». Αλλά
και τα πιο ισχυρά κράτη - μέλη της ΕΕ (π.χ. Γερμανία), όπως
και η Μεγάλη Βρετανία, διατηρούν ιδιαίτερα συμφέροντα στην
περιοχή, γεγονός που επιδρά στις σχέσεις με τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, αλλά και με τη Ρωσία. Η Τουρκία, τέλος, της οποίας οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ βρίσκονται σε ένταση
και αντίστροφα ενισχύει τη συνεργασία με τη Ρωσία, διεκδικεί
αναβαθμισμένη παρουσία, μέσω των μουσουλμανικών πληθυσμών στα κράτη των Βαλκανίων και τις προνομιακές σχέσεις με την Αλβανία.
Συμπερασματικά η αναζωπύρωση της ονοματολογίας για
το Σκοπιανό και οι μικροκομματικές επιδιώξεις που εκδηλώνονται απ’ όλες τις πλευρές, δεν πρέπει να κρύψουν ότι βασική κοινή επιδίωξη, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και των
άλλων κομμάτων και των εκπροσώπων τους στην Τοπική
Διοίκηση είναι η όποια επίλυση του ζητήματος να συνδεθεί με
την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που
ήταν κι είναι οι βασικοί παράγοντες αποσταθεροποίησης, πολέμων κι αλλαγής συνόρων στα Βαλκάνια και την ευρύτερη
περιοχή.
Ταυτόχρονα με την επιδίωξή τους αυτή είναι ξεκάθαρη
και η προσπάθεια που γίνεται για να πείσουν ότι οι διάφοροι
ιμπεριαλιστικοί σχηματισμοί όπως ΝΑΤΟ και ΕΕ λειτουργούν
προς το συμφέρον των λαών και ότι βάζοντας τον λύκο να
φυλάει τα πρόβατα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, ενώ ο
καημός τους είναι και το δηλώνουν έτσι ακριβώς να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη των εργαζόμενων προς τις λυκοσυμμαχίες της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ.
Ως Λαϊκή Συσπείρωση εκφράζουμε την ξεκάθαρη θέση: Σε
μια διαπραγμάτευση για εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης,
στην οποία περιλαμβάνεται με οποιονδήποτε τρόπο το όνομα
Μακεδονία και όποια παράγωγά του, αυτό θα πρέπει ρητά να
γίνει αποδεκτό μόνο ως γεωγραφικός προσδιορισμός.
Να μπει τέλος στην αλυτρωτική προπαγάνδα, να υπάρξει
αμοιβαία αναγνώριση του απαραβίαστου των συνόρων, της
εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας των δύο χωρών.
Με βάση όλα τα παραπάνω, χρειάζεται ο λαός να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να βρίσκεται σε εγρήγορση, απορρίπτοντας τους πανηγυρισμούς και τις μεγαλοστομίες της
κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, που κρύβουν
το πραγματικό υπόβαθρο των διευθετήσεων στα Βαλκάνια,
για να στρατεύουν το λαό στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου,
για να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ.
Λαϊκή Συσπείρωση Βέροιας
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Έσπασαν κλαδιά και δέντρα
στις αυλές του 6ου -13ου
Δημοτικού Βέροιας και
στο Γυμνάσιο Μακροχωρίου

Ο δυνατός αέρας που εκδηλώθηκε και στη Βέροια είχε και τις ζημιές
του, κυρίως στην πτώση δέντρων και κλαδιών που έσπασαν εξ’ αιτίας
του ισχυρού ανέμου.
Λίγο μετά τις 11.00 χθες το πρωί, στην αυλή του 6ου -13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας (Καρατάσου – Τρεμπεσίνας), όπως μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Βασ. Παπαδόπουλος, ένα μεγάλο κλαδί έσπασε
και κρεμόταν από το δέντρο έως ότου κατέφθασε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία και το έκοψε. Σήμερα Παρασκευή η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου, θα κλαδέψει το δέντρο ώστε να αναζωογονηθεί και να συνεχίσει να προσφέρει τη σκιά του στους μαθητές, οι οποίοι ευτυχώς εκείνη
την ώρα βρισκόταν στις αίθουσες για το μάθημά τους.
Μια ακόμα πτώση δέντρου, «Αριζώνα» σημειώθηκε στο Γυμνάσιο
Μακροχωρίου, καθώς από τον δυνατό αέρα ξεριζώθηκε και έγειρε
πάνω σε άλλο δέντρο. Σήμερα το πρωί προγραμματίστηκε και για την
περίπτωση αυτή, παρέμβαση των συνεργείων του Δήμου.

Κάλεσμα
αγροτών σε σύσκεψη από
τον «Μαρίνο Αντύπα»
Σύσκεψη με θέμα την καλύτερη οργάνωση του αγώνα κατά των κυβερνητικών μέτρων σε βάρος των αγροτών πραγματοποιεί τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου
στο «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς) ο Αγροτικός Σύλλογος «Μαρίνος
Αντύπας».
« Το 2 0 1 8
μας βρήκε απλήρωτους,
παράλληλα αυξάνονται κι άλλο
οι ασφαλιστικές
εισφορές 2%,
ενώ στα αντιαγροτικά σχέδια
περιλαμβάνεται
και το ενδεχόμενο αύξησης
του ΕΝΦΙΑ στα
χωράφια κατά
200 εκατ. ευρώ,
πράγμα που
σημαίνει ότι ο
κάθε αγρότης
θα πληρώνει 12
ευρώ το στρέμμα» αναφέρει
μεταξύ άλλων
το σχετικό κάλεσμα του συλλόγου προς τους
αγρότες.

Κηδεύεται σήμερα
ο Νίκος Κουκούδης
Πέθανε χθες και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 19 Ιανουαρίου
στις 11.30 π.μ. από τον Ι.Ν. Αγίου
Αντωνίου ο γνωστός συμπολίτης
μας Νίκος Κουκούδης σε ηλικία 87
ετών.
Ο Νίκος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της Βέροιας μαζί με τον αδελφό του Γιάννη.
Η κτηνοτροφική τους μονάδα,
μεγάλου ύψους εκτροφής μόσχων ήταν η πρώτη στην Ελλάδα και τα φορτηγά ψυγεία έφευγαν από τα σφαγεία της
Βέροιας, με κρέατά τους, για την Αθήνα.
Η εφημερίδα μας της οποίας ήταν συνδρομητής από την
έκδοσή της, εκφράζει μέσα από τις στήλες της θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Ο «Λαός»

Επανορθώνουμε

Το επεσήμαναν αναγνώστες μας - και ορθώς- και επανορθώνουμε με τη σειρά μας, σχετικά με το επάγγελμα του
Αθηνόδωρου Καραθανάση, το οποίο είναι ορθοδοντικός και
όχι οδοντοτεχνίτης, όπως αναφέρθηκε σε σχεσινό δημοσίευμα.
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ΠΕΜΠΤΗ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2018
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό
Αγίων Αναργύρων Βέροιας
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της ψυχής
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και
αδελφού

Τελούμε την Κυριακή 21
Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό
Ναό Υπαπαντής στην Πατρίδα
Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤ.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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, Ο αδελφός,
Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΗΔΕΙΑ

Τελούμε την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό
Αναλήψεως του Σωτήρος Παπάγου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

ΕΚΑΤΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κηδεύεται σήμερα
Παρασκευή 19 Ιανουρίου 2018 στις 10.00
π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου
Βέροιας ο Απόστολος Κυρ. Δαμιανίδης
σε ηλικία 78 ετών.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Δεξίωση θα γίνει στον πολυχώρο «Ελιά»

Η Βέροια έχει
ανάγκη ένα
δεύτερο Κοιμητήριο

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
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, Ο εγγονός
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Τελούμε την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό
Αγίων Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς,
αδελφής και θείας

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους
προς το Θεό.
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια - Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΟΦΟΚΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ
(Ο ΣΟΦΟΣ)
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 αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Τελούμε την Κυριακή 21
Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό
Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου
Τριποτάμου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής της αγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας, κόρης, αδελφής και νύφης

Κηδεύτηκε χθες
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αντωνίου
Βέροιας η Μαρίκα Γεωρ. Τσαλουχίδου σε
ηλικία 85 ετών.

Ανακοίνωση

ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ.

Τα Μεγαλύτερα ΄΄ Πανεπιστήμια ΄΄ της ζωής μας είναι
σίγουρα τα Κοιμητήρια και τα Νοσοκομεία. Εάν κάνουμε
μία βόλτα,έξω από αυτά θα καταλάβουμε το γιατί. Ο Άγιος
των ημερών μας Παίσιος έλεγε ΄΄ Μόλις περνάμε έξω από
τα Νοσοκομεία να κάνουμε τρείς φορές τον Σταυρό μας.
Μία για τους ασθενείς. Μία για τους συνοδούς αυτών.
Και μία για εμάς που δεν είμαστε, μέσα σε αυτά. Μόλις
περνάω έξω από τα Κοιμητήρια στην Βέροια, κάνω τον
Σταυρό μου. Δύο φορές. Μία για τους Κεκοιμημένους.
Και μία εάν ΄΄φύγω΄΄ από τον Κόσμο να βρεθεί, θέση
και χώρος να βάλουν το αμαρτωλό σαρκίο μου.
Ο κορεσμός είναι πια εμφανής. Επιτέλους ο Δήμος
Βέροιας με συνεργασία και άλλων φορέων, πρέπει κάτι να
κάνει. Η Βέροια πρέπει να αποκτήσει και δεύτερο Κοιμητήριο. Από σεβασμό στους Κεκοιμημένους μας.
Από την σκέψη και μόνο ότι κάποια στιγμή θα έρθει
η σειρά μας. Όπως το σπίτι μας, τον δικό μας χώρο τον
θέλουμε καθαρό. Με ευπρέπεια να έχουμε και το ΄΄σπίτι΄ ΄
των προσφιλών μας Κοιμηθέντων. Επιτέλους κάτι πρέπει
να γίνει, γιατί το πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας.
Πόσα χρόνια ακούμε, όχι εδώ έχουμε θέμα. Όχι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ας τον δούμε σοβαρά πιά το θέμα. Η
Βέροια το έχει ανάγκη, το δεύτερο Κοιμητήριο. Ο Προστάτης και Άγιος των Κοιμητήριων Βέροιας Αθανάσιος,
ας δώσει την βοήθεια Του. Επιτέλους για το καλό όλων
μας.
Παύλος Α. Κυρατσής

ΙΕΡOΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους
προς το Θεό.
Ο σύζυγος, Τα τέκνα,
Η μητέρα, η αδελφή, η πεθερά
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Επί τη εορτή του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις θα τελεστεί την Παρασκευή, 19η
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9.00 μ.μ., στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας
τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής
Αγοράς.
Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για
οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 ,
ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 ,
IBAN: GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024
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«Koμιστής
θείων δώρων»
Ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου
ως πνευματικός μαθητής αυτού,ήρθε στην Αγιοτόκο
Πόλη μας και στόλισε αυτήν με την πληθωρική παρουσία του ,κομίζων ως δώρο προς αυτήν , όπως εκόμισε
στην Θεσσαλονίκη πριν από 40 χρόνια την Κάρα του
Μυρόβλητου Αγίου Δημητρίου από το Σαν Λορέντσο της
Ιταλίας, τον Θεσμό και την δημιουργία των <<Παυλείων>> εκδηλώσεων,προς τιμή του ιδρυτή της τοπικής
μας εκκλησίας ,Απόστολου Παύλου. Κατά την 24ετή παρουσία του στην Βέροια ,ανέδειξε αυτή παγκοσμίως με
τις πολιτιστικές - πολιτισμικές εκδηλώσεις που ακολουθούν κατά τον εορτασμό του Αποστόλου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά, την σπουδαιότητά της και την
εξέχουσα χριστιανική συμπεριφορά της.Δεν σταμάτησε
όμως εκεί.Ακολούθησαν και άλλα αξιομνημόνευτα έργα
τα οποία ελάμπρυναν περαιτέρω την Μούσα της Μακεδονίας. Η οργάνωση της Μοναστικής ζωής της Παναγίας του Δοβρά και η οικοδόμηση του περίλαμπρου Ι.Ν.Αγίου Λουκά του Ιατρού είναι λίγα απ΄αυτά! Η ίδρυση της
Σχολής Αγιογραφίας <Ι.Καλλέργης > της Βυζαντινής
μουσικής σχολήςτου Ραδιοφωνικού σταθμού,του βιβλιοπωλείου και πολλά άλλα είναι υλοποίηση δικών του οραμάτων και σκέψεων. Μελιστάλακτος, πράος, ευγενής
και βαθυστόχαστος ,με την εξέχουσα φυσιογνωμία του
κοσμεί την όμορφη πόλη μας και την χαριτώνει επάξια.
Είναι ο σεβάσμιος Μητροπολίτης μας κ.κ. Παντελεήμων
,ο οποίος με τις εύστοχες παρεμβάσεις του σε πολλά
ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο και την πόλη
μας, δρα καταλυτικά. Εδώ και 24 χρόνια είναι πλέον
ένας από εμάς και θεωρείται άξιος συνδημότης μας
και πνευματικός μας ποιμένας ,τον οποίο οφείλουμε να
συνδράμουμε και να εμπιστευόμαστε στην πνευματική
μας πορεία.Ευχαριστούμε Σεβασμιότατε για την αγάπη
σας ,την προσφορά σας και την αμέριστη φροντίδα σας
για την πόλη μας και τους ανθρώπους αυτής αλλά και
όλης της Ημαθίας. Να είστε γερός και καλή συνέχεια….
Ε. Γουγουλέφας
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Κοπή βασιλόπιτας
και ετήσιος χορός

Πληροφορούμε τα μέλη και τους φίλους της Ενώσεώς
μας ότι η κοπή της Βασιλόπιττας έτους 2018 του Παραρτήματος θα λάβει χώρα την 27η Ιανουαρίου 2017, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βεροίας, από 20.30 ώρας, σε
συνδυασμό με τον ετήσιο χορό μας και τη βράβευση των
αριστούχων μαθητών-τέκνων των μελών μας.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ορχήστρα με ζωντανή
μουσική. Θα διατίθεται (ενισχυμένη φέτος) ποικιλία εδεσμάτων (μπουφές) και ποτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους από το Παράρτημα (τηλέφωνο 2331027463) μέχρι το μεσημέρι της 23ης Ιανουαρίου 2018 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.
Η συμμετοχή φίλων και συγγενών συνίσταται. Θα περάσουμε καλά. Η γραβάτα δεν είναι υποχρεωτική.
Για το Τοπικό Συμβούλιο:
Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος
Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας

Μαθηματικοί Διαγωνισμοί
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»
Το παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας, διοργανώνει τους μαθηματικούς διαγωνισμούς
«ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου,
που πέτυχαν στον Ημαθιώτικο διαγωνισμό «ΥΠΑΤΙΑ»
καθώς και «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» για τους μαθητές από την Β΄
Γυμνασίου έως την Γ΄ Λυκείου που πέτυχαν στον διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ».Στον Ημαθιώτικο διαγωνισμό «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» συμμετέχουν και μαθητές από τους νομούς
Έβρου , Κοζάνης ,Πιερίας και Φλώρινας με την συνεργασία
των τοπικών παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε.
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στις 09.00 το πρωί στο 4ο ΓΕΛ Βέροιας (Εργατικές Κατοικίες).
Στην ιστοσελίδα του παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ
(www.emeimathias.gr), στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://
hms.gr) αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να βρουν τα θέματα και τις λύσεις των αντίστοιχων διαγωνισμών προηγούμενων χρόνων.
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Δομή υποστήριξης των
κοινωνικών επιχειρήσεων αποκτά
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Με τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου της,
πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των
εταίρων του διακρατικού έργου «Action Plan for Social
Entrepreneurship», για την
κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
και η ελληνική συμμετοχή
περιλάμβανε εκπροσώπους
και των άλλων δυο εταίρων,
πλην της Περιφέρειας και
του Περιφερειακού Ταμείου,
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης, συμμετείχαν ο Δήμος Γιοκορούντα της Βουλγαρίας και η
Σχολή Καλών Τεχνών του Νοτιοδυτικού Πανεπιστημίου «Neofit Rilski», επίσης της Βουλγαρίας,

Τελικός στόχος είναι η δημιουργία μιας οργανωμένης, σταθερής δομής που θα στηρίζει διαρκώς
τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Σε αυτόν τον τομέα
θα συνδράμει η συμμετοχή των τριών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που συμμετέχουν, με μεγάλη
εμπειρία σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
«Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας μπορεί να συμβάλει σε ένα βιώσιμο περιφερειακό και τοπικό πρότυπο ανάπτυξης με σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά για την
οικοδόμηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας
στην Περιφέρειά μας, αλλά και ευρύτερα στη διασυνοριακή ζώνη. Οι μέχρι σήμερα πολιτικές και
παρεμβάσεις δεν έχουν κατορθώσει να διαμορφώσουν ένα ευνοϊκό και φιλικό περιβάλλον για
την ενίσχυση και την προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας. Αυτό το κενό προσπαθεί να καλύψει
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διακρατικό έργο»,
τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
έργο «Action Plan for Social Entrepreneurship»
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
τους:
-Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη, Αν. Προϊστάμενο
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, τηλ. 2313 319198 email
k.michailidis@pkm.gov.gr.
-Χρυσάνθη Κισκίνη, Προϊσταμένη Τμήματος
Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, τηλ. 2310
403074 email c.kiskini@rdfcm.gr.

ενώ εκπροσωπήθηκε και η Διαχειριστική Αρχή
του Προγράμματος Interreg «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020».
Στην εναρκτήρια συνάντηση, εκτός της παρουσίασης των εταίρων, κατατέθηκαν οι βασικοί
στόχοι, με τους συμμετέχοντες να παρουσιάζουν
τα «πακέτα εργασίας» τους, ενώ έγινε
και εκτενής διάλογος. Μέσα από τη
συνάντηση αναδείχτηκε η σημαντική
ευκαιρία για μεταφορά γνώσης, εμπειΑγαπητέ κύριε Δήμαρχε,
ρίας και παραγωγικής συνεργασίας
το Δ.Σ. και τα μέλη του Π.Γ.Σ. «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
ανάμεσα στους εταίρους, ενώ εξετάΒέροιας σας εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλστηκε ενδελεχώς και η σωστή διαχείριλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας σας Ελευθερίας
ση του έργου.
Βοργιαζίδου. Να έχετε κουράγιο και υγεία να τη θυμάστε.
Η επόμενη συνάντηση της ομάΜε τιμή
δας έργου του «Action Plan for Social
το Δ.Σ.
Entrepreneurship» (Διασυνοριακό
Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και
Λειτουργία ενός ΕκτελεΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
στικού Μηχανισμού για
την Υποστήριξη και Προώθηση της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας στο
πλαίσιο της Κοινωνικής
Γνωστοποιείται σύμφωνα με
Οικονομίας και Καινοτομίτο άρθρο 1369 του Αστικού Κώας) θα πραγματοποιηθεί
δικα ότι:
τον ερχόμενο Μάιο, αυτή
Ο ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
τη φορά στο Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας.
Κων/νου και της Μαρίας, το γένος
Η Περιφέρεια ΚεντριΟι γεννημένοι άρρενες του έτους 2002, οι οποίοι είναι
Διάλλα, που γεννήθηκε και κατοικής Μακεδονίας και το
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Αλεξάνκεί στη Βέροια και η ΖΑΦΕΙΡΗ
Περιφερειακό Ταμείο Κεδρειας (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΑΝΤΩΝΙΑ του Σωτηρίου και της
ντρικής
Μακεδονίας,
ως
ΝΙΔΩΝ) ανεξάρτητα από τη Δημοτολογική τους εγγραφή
επικεφαλής
φορείς
στοΚυριακής, το γένος Χατζηβασικαι τον τόπο γέννησής τους, υποχρεούνται να επικοινωχεύουν στη συγκέντρωση
νήσουν με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου
λειάδου, που γεννήθηκε και καδεδομένων αναφορικά με
για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα σύμφωνα με
τοικεί
στη
Βέροια,
πρόκειται να παντρευτούν με
τις κοινωνικές επιχειρήτις σχετικές διατάξεις του άρθ. 16 του Ν.Δ. 2119/93 «περί
θρησκευτικό
γάμο
που
θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ.
σεις
και
στην
εκπαίδευση
Μητρώων Αρρένων», από 18/1/2018 έως και τις 2/3/2018
του προσωπικού τους.
Κων/νου και Ελένης στη Βέροια.
Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08:00 έως και 14:00.

Συλλυπητήριο

Κατάρτιση
στρατολογικού πίνακα
έτoυς 2002

Πληροφορίες: κα Ζαρκάδα Ολυμπία, στο τηλέφωνο:
2333350150.
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κοπή πίτας

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης στην κοπή
της βασιλόπιτας που θα γίνει την Κυριακή 21 Ιανουαρίου
2018 και ώρα 1.00 το μεσημέρι στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή Εληάς. Η συμμετοχή κατά άτομο είναι
12 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες γεύμα, κρεατικό, σαλάτα, ούζο με ζωντανή μουσική.
Δηλώσεις συμμετοχής ή περνώντας από τα γραφεία
της Λέσχης Ανοίξεως 90 ή τηλεφωνείστε στο 23310 25654.
Η λέσχη μας είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
από ώρες 10.30 έως 12.30 π.μ.
Το Δ.Σ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ «ΑΙΓΕΣ»

Κοπή βασιλόπιτας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» καλεί τα
μέλη και τους φίλους του στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στις 4.30μμ.
στο χώρο εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Βεργίνας.

Μέλλων Γάμος
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Προκήρυξη τριών
θέσεων εργασίας
από
τον Σύλλογο
«Πρωτοβουλία για
το Παιδί»

Η Πρωτοβουλία για το
Παιδί, προκειμένου να υλοποιήσει το Πρόγραμμα «Επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και στήριξης οικογένειας της Βέροιας», προκηρύσσει
την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:
Α. Ενός Διευθυντή για όλον τον Οργανισμό, πλήρους
απασχόλησης, για διάστημα 22 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για αόριστο χρόνο.
Β. Ενός (μίας) Παιδαγωγού, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, πλήρους απασχόλησης, για διάστημα 22
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για
αόριστο χρόνο.
Γ. Ενός (μίας) οδηγού, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, μερικής απασχόλησης, για διάστημα 10 μηνών,
με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για αόριστο
χρόνο.
Ειδικότερα ζητούνται:
Α. Διευθυντής του Οργανισμού, ως διοικητικός
υπεύθυνος όλων των Δομών του, ηλικίας 35-58 ετών,
πλήρους απασχόλησης, για εργασία διάρκειας 22 μηνών,
με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής, σχετικής
με το αντικείμενο (Διοίκησης Επιχειρήσεων-Management ή
Οικονομικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου).
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
(προσωπικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση
προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Δομών.
4.Δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδότησης.
5.Ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις.
6.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν
υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Β. Παιδαγωγός, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε ανάγκη και σε κίνδυνο, ηλικίας 30-50
ετών, για εργασία διάρκειας 22 μηνών, με δυνατότητα
ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, σχετικής με το

αντικείμενο (Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Σχολές Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας).
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη φροντίδα παιδιών.
2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτικότητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Γνώσεις μαγειρικής και πρώτων βοηθειών.
6. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
7. Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν
υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους άνδρες.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Γ. Οδηγός, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας,
ηλικίας 30-50 ετών, για εργασία μερικής απασχόλησης διάρκειας 10 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο
χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης Σχολής.
2.Δίπλωμα οδήγησης.
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη μεταφορά παιδιών.
2. Προθυμία, πνεύμα συνεργασίας και ευγένεια.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν
υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους άνδρες.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο
Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ
59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή
ταχυδρομικά, μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.
-Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος
ΔΣ, τηλ. 2331029571 και 6944661092.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ομιλία του δασκάλου
Δημήτρη Νατσιού για την
παιδεία των 3 Ιεραρχών και
τη σημερινή εκπαίδευση
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας με αφορμή της εορτής των Τριών Ιεραρχών,
διοργανώνει ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Η παιδεία των Τριών Ιεραρχών και η σημερινή εκπαίδευση», με ομιλητή τον δάσκαλο και θεολόγο κ. Δημήτρη Νατσιό.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00
το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς).
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους δημότες.

Πρόσκληση στην κοπή πίτας
του Γηροκομείου Βέροιας
Τα Δ.Σ. του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` , οι Τρόφιμοι και το Προσωπικό , σας προσκαλούν στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας , την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και
ώρα 12.00., στην κοπή της βασιλόπιτας , από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Βέροιας Ναούσης και Καμπανίας κ` Επίτιμο Πρόεδρό μας , κ.κ. Παντελεήμονα.
Η Πρόεδρος του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ .
``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``.
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ
ΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΕΥΔΟΞΙΑ.

Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, επί της πλατείας Ωρολογίου, με θέματα:
1.Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού των Δομών του Συλλόγου
2. Κύρωση του νέου Οργανισμού των Δομών του Συλλόγου
3. Ανακήρυξη μεγάλων Δωρητών και Ευεργετών του Συλλόγου
4. Κύρωση του οικονομικού απολογισμού έτους 2017 και προϋπολογισμού έτους
2018
5. Θέματα που θα αναδείξουν τα μέλη
Σε περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη προειδοποίηση
και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε.
Καλούμε τα μέλη μας να παραβρεθούν στη σημαντική αυτή συνέλευση, ενόψει της
έναρξης λειτουργίας των νέων αναβαθμισμένων Δομών του Συλλόγου (νέου Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας και νέας πτέρυγας του Σπιτιού της Βεργίνας).
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
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Η βασιλόπιττα
του χορευτικού
του ΠΟΞ

Με αφορμή την επανέναρξη των χειμερινών μαθημάτων χορού μετά την
περίοδο των Εορτών, το τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου πραγματοποίησε την Τρίτη, 16-01-2018, την καθιερωμένη
γιορτή της βασιλόπιτας
Με μέριμνα και προσφορά των γυναικών του Ξηρολιβάδου, οργανώθηκε
στην αίθουσα διδασκαλίας χορού, ένα αυθόρμητο γλέντι στο οποίο προσήλθαν Ξηρολιβαδιώτες και φίλοι του χωριού, που συμμετέχουν στα δρώμενα
του ΠΟΞ.
Την βασιλόπιττα του χορευτικού έκοψε ο χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τσιαμήτρος.
Τυχερός της χρονιάς αναδείχθηκε το μέλος του χορευτικού συγκροτήματος
του ΠΟΞ Μανώλης Λύχνας, στο κομμάτι του οποίου βρέθηκε το τυχερό νόμισμα.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε η παρουσίαση της
συλλογής διηγημάτων με τίτλο «Ο κόκκινος σπάγκος» του Γιώργου Σιώμου,
μέλους του χορευτικού συγκροτήματος του ΠΟΞ, που θα γίνει την Τετάρτη 24
Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
«Θ.Ζωγιοπούλου»
Η γιορτή ολοκληρώθηκε με ένα γνήσιο κυκλικό ξηρολιβαδιώτικο χορό στον
οποίο συμμετείχαν όλοι τραγουδώντας τραγούδια του τόπου.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ
Ανακοινώνεται ότι ο ετήσιος χορός των Ξηρολιβαδιωτών θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στις Σαραντόβρυσες της Βέροιας, το
Σάββατο βράδυ 10 Φεβρουαρίου 2013.
Στον χορό θα τηρηθεί και η παράδοση της βασιλόπιτας των Ξηρολιβαδιωτών.
Καλούνται όλοι οι Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι του χωριού να συμμετάσχουν στο ξεχωριστό αυτό χειμωνιάτικο γλέντι.
Το Δ.Σ.

Ημερίδα για τον έλεγχο
και την προστασία του
δομημένου περιβάλλοντος
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και η Νομαρχιακή Επιτροπή Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνουν στη Βέροια ημερίδα με θέμα
«Παρουσίαση του Ν.
4495/2017: Έλεγχος
και προστασία του
Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί
σήμερα Παρασκευή
19 Ιανουαρίου στις
10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας(
οδός Μητροπόλεως
46).

www.laosnews.gr

Η Πανελλήνια
Ομοσπονδία
Συνοριακών Φυλάκων
ενημερώνει για την
επικείμενη μισθοδοσία
Φεβρουαρίου
Το θέμα της εφαρμογής του νέου μισθολογίου και των
αναπροσαρμοζόμενων κρατήσεων για τα Ταμεία παρακολουθεί στενά η Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων η
οποία σε ενημερώνει ότι ήδη η εφαρμογή τους τον περασμένο μήνα, προκάλεσε απορίες και ανησυχίες σχετικά με
τις αυξημένες κρατήσεις και τις μειώσεις που προέκυψαν
στις μισθολογικές αποδοχές.
«Σχετικά με την επικείμενη μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου, διαφαίνεται απ’ την ενημέρωση που έχουμε,
-πως δεν θα εφαρμοστεί ούτε σε αυτή την μισθοδοσία
αναδρομική εκκαθάριση αποδοχών και κρατήσεων του
έτους 2017. Η μισθοδοσία θα τρέξει όπως και η προηγούμενη, με αποκατάσταση μεμονωμένων λαθών που εντοπίστηκαν.
-Πραγματοποιείται προσπάθεια να αποδοθεί αναδρομικά για το 2017 το επίδομα παραμεθορίου όπως ορίζεται
και περιγράφεται για τους δικαιούχους στο Ν.4472/2017,
τόσο για τους μόνιμους υπαλλήλους όσο και για τους αποσπασμένους που υπηρέτησαν ή υπηρετούν ακόμη σε
ακριτικές περιοχές που δικαιούνται το επίδομα και οι μεταβολές τους είναι ορατές στο σύστημα.
-Οι κρατήσεις των Ταμείων παραμένουν ως έχουν με
την προηγούμενη μισθοδοσία, εκτός του ΤΕΑΠΑΣΑ που
ήδη στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη μισθοδοσία
με ΚΥΑ έχει αναπροσαρμόσει τα ποσοστά.
-Οι κρατήσεις στα νυχτερινά με βάση το νέο πλαίσιο
εφαρμογής απαλείφονται, εκτός της κράτησης για το επίδομα Αλληλεγγύης και του ΜΤΠΥ (1%).
Στο πλαίσιο των επαφών και της ενημέρωσης που λαμβάνει η Ομοσπονδία, οι ανωτέρω διευκρινήσεις διαφαίνεται
πως θα εφαρμοστούν στη νέα μισθοδοσία εκτός απροόπτου» τονίζει στο ενημερωτικό δελτίοο Πρόεδρος Παναγιώτης Χαρέλας και ο Γ. Γραμματέας Ιωάννης Τοτονίδης.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Συμμετοχή στο συλλαλητήριο
για την Μακεδονία
Από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας, ανακοινώνεται ότι ο σύλλογος θα συμμετάσχει με λεωφορείο, από τη Νάουσα, την
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία μας! Η Μακεδονία
είναι μία και είναι ελληνική... όλοι μαζί στο
συλλαλητήριο!Δηλώσεις συμμετοχής έως την
Παρασκευή 19/1 στα τηλέφωνα 6972020962
& 2332022577. Αναχώρηση λεωφορείου
στις 11:00 π.μ. από το κτίριο του Συλλόγου.
Για τον παραπάνω λόγο η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση μεταφέρεται το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ.
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Μανώλης Κεφαλογιάννης:
«Απαράδεκτη και
επικίνδυνη η διάταξη
του πολυνομοσχεδίου που
επιτρέπει στα καζίνο
να χορηγούν δάνεια
στους πελάτες τους»

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ψήφιση
διάταξης στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που παρέχει τη δυνατότητα στα καζίνο να δανειοδοτούν τους παίκτες. Μία διάταξη που εγκυμονεί σοβαρούς κοινωνικούς κινδύνους τόσο για την προστασία
των ίδιων των παικτών όσο και για την πιθανολογούμενη εμφάνιση
κρουσμάτων «νόμιμης» τοκογλυφίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος εντός των καζίνο.
Με την ερώτησή του ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ζητά να ενημερωθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή αν η συγκεκριμένη διάταξη
που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα αποτελεί
μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μας ή είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Α΄ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - Ευχαριστήριο

Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βέροιας, θα θέλαμε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ. κ. Παντελεήμονα, για την αμέριστη βοήθεια του, στην προετοιμασία και διεκπεραίωση της εκδήλωσης με θέμα «Τα Νέα Θρησκευτικά στο Νέο
Σχολείο», που έγινε υπό την αιγίδα της Μητρόπολης, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018
στο Χώρο Τεχνών.
Αναγνωρίζουμε με ειλικρινή και ευγνώμονα αισθήματα, πως χάρη στην πολύτιμη
στήριξη του, προς όλες τις κατευθύνσεις, την πνευματική του καθοδήγηση, τις χρήσιμες συμβουλές του καθώς και την εμπιστοσύνη που μας επέδειξε, κατάφερε η εκδήλωση να είναι επιτυχής. Ευχόμαστε (και στο μέλλον) να είναι πάντα κοντά μας αρωγός
και συμπαραστάτης!!
Το Δ.Σ. της Ένωσης

CMYK
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Βέροια - Εργοτέλης διαιτητής Οι διαιτητές της Γ’ Εθνικής
ο κ. Αγγελάκης (Μακεδονίας)
στο 2ο όμιλο
Σάββατο 20 Ιανουαρίου
Άρης – Καραϊσκάκης (15:00 ΕΡΤ3)
Διαιτητής: Κουναλάκης (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Βρούζος (Πιερίας), Μανασής
(Τρικάλων)
Κυριακή 21 Ιανουαρίου
ΟΦΗ - Απόλλων Πόντου (15:00 ΕΡΤ3)
Διαιτητής: Ρατσιάτος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Αδαμόπουλος (Μεσσηνίας), Αναστασάκης (Χανίων)
Παναιγιάλειος - ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00)
Διαιτητής: Αδαμόπουλος (Ζακύνθου)
Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας), Καλαμπόκης (Αιτ/νίας)
Αναγέννηση Καρδίτσας – Αιγινιακός
(15:00)
Διαιτητής: Μπαλατσούκας (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Παπαδημητρίου (Θεσσαλίας),
Θανασιάς (Ηπείρου)
Πανσερραϊκός – Τρίκαλα (15:00 Web TV)
Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Χανίων)
Βοηθοί: Τζιαμπάσης (Κοζάνης), Κουβαλάκης (Δράμας)

Ο

Δόξα Δράμας - Απόλλων Λάρισας (15:00)
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Γούτας, Μανανδρής (Χαλκιδικής)

ρίστηκαν από την ΕΠΟ οι
διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Football League. Τον

αγώνα της Βέροιας με τον Εργοτέλη
θα διευθύνει ο κ. Αγγελάκης του Συνδέσμου Μακεδονίας.

Σπάρτη – Καλλιθέα (15:00)
Διαιτητής: Δημητρόπουλος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Πασπάτης (Σάμου)
Βέροια – Εργοτέλης (15:00)
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Φράγιος (Μακεδονίας), Κρυωνάς (Σερρών)

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΣΑΒΒΑ ΑΒΕΤΙΔΗ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Προπονητών Νομού Ημαθίας εκφράζει τα πιό θερμά του συλλυπητήρια
στην οικογένεια του φίλου και αγαπητού συναδέλφου
Σάββα Αβετίδη για την αδόκητη απώλειά του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Α

πό την ΚΕΔ
ανακοινώθηκαν οι διαιτητές και οι βοηθοί
που θα διευθύνουν
τα παιχνίδια της
20ης αγωνιστικής
στον 2ο όμιλο της
Γ’ Εθνικής. Το
Ημαθιώτικο ντέρμπι ανάμεσα στον
Φίλιππο Αλεξάνδρειας και τον Μ. Αλέξανδρο Τρικάλων
θα διευθύνει ο κ.
Σιδηρόπουλος από
τον Σύνδεσμο της
Πέλλας Τον αγώνα
του Κιλκισιακού με
την Νάουσα διαιτητής θα είναι ο κ.
Παρχαρίδης από την Δράμα.

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα
ΑΕ Καρίτσας-Άρης Παλαιοχωρίου
Διαιτητής: Θεοχάρης Δημήτριος (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Νίκζας Αχιλλέας, Καρακώστας (Λάρισας)
ΑΠΕ Λαγκαδά-Αλμωπός Αριδαίας
Διαιτητής: Τρακαλιάνης (Σερρών)
Βοηθοί: Καμπούρης, Αναστασιάδης (Σερρών)
Ηρακλής-Πιερικός
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Κελεσίδης Μιχάλης, Παπαδάκης (Ημαθίας)

Ο Πρόεδρος
Γκαϊτατζής Φώτης

ΑΟ Καρδίας-Μακεδονικός
Διαιτητής: Χανίδης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Κωνσταντίν, Χατζηβασιλείου (Μακεδονίας)
Εδεσσαϊκός-Αγροτικός Αστέρας
Διαιτητής: Πολυχρονίου (Καστοριάς)
Βοηθοί: Μωυσιάδης, Στεφούλης (Γρεβενών)
Κιλκισιακός-Νάουσα
Διαιτητής: Παρχαρίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Οικονομίδης Κωνσταντίνος, Ραβικάλης
(Δράμας)

Η Ακαδημία ποδοσφαίρου Πατρίδας
έκοψε την πίτα της

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Οικογένεια  της Α.Ε.Π Βέροιας
αποχαιρετά με πόνο ψυχής τον φίλο και πρώην προπονητή της, άξιο
εκπαιδευτικό, ΣΑΒΒΑ ΑΒΕΤΙΔΗ.
Τα θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένεια του.

Φίλιππος Αλεξ/ας-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Πέλλας)
Βοηθοί: Δεμερτζής Χρήστος, Κεσίσογλου (Πέλλας)

Μέσα σε οικογενειακό
κλίμα το απόγευμα της Τετάρτης 17-1-2018 μετά την
προπόνηση, η Ακαδημία
ποδοσφαίρου Πατρίδας
πραγματοποίησε την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
στο γήπεδο της Πατρίδας.
Εκ μέρους της διοίκησης
στους μικρούς Ποδοσφαιριστές και στους γονείς,
μετέφερε τις ευχές όλων ο
Πρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος Ιωάννης και πρόσφερε
στον τυχερό ποδοσφαιριστή
Τσιγγενόπουλο Παναγιώτη
το δώρο του.

CMYK
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Ο

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος «Η Καλλιθέα» Βέροιας
σε συνεργασία με το ΚΑΠΑ
του Δήμου Βέροιας και την τεχνική
υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων
Βέροιας, ανακοινώνει την διεξαγωγή

1ος Αγώνας
Ορεινού
Τρεξίματος
«ΜΝΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ»,
13χλμ Παναγία
Σουμελά Βέρμιο
του 1ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος
«ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ», 13χλμ την
Κυριακή 13 Μαΐου 2018.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί πέριξ της Ιεράς Μονής
Παναγία Σουμελά στο όρος Βέρμιο.
Η σχετική προκήρυξη του αγώνα θα ακολουθήσει προσεχώς.

Θετικός ο απολογισμός από την συμμετοχή
του Πήγασου στην ημερίδα ορίων

www.laosnews.gr
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ΕΚΑΣΚΕΜ Β’

Οι Αετοί υποδέχονται
τον ΓΑΣ Βαφύρα

Ξ

εκινά το Σάββατο 20/1 ο δεύτερος γύρος της Β ΕΚΑΣΚΕΜ, που
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όσον αφορά το ποιες ομάδες
θα συμμετέχουν στα play off για τις
δύο προνομιούχες θέσεις. Οι Αετοί
Βέροιας, που ολοκλήρωσαν αήττητοι
το πρώτο μισό του πρωταθλήματος,
ξεκινούν τη σειρά των 11 υπόλοιπων
αγώνων από το ΔΑΚ «Βικέλας», αποδεχόμενοι τον ΓΑΣ Βαφύρας.

Οι Ημαθιώτες, που είχαν επικρατήσει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Πιερία με 80-50,
προετοιμάστηκαν κατάλληλα για τη συγκεκριμένη
αναμέτρηση από την οποία θα απουσιάσει ο τραυματίας Χάρης Χρυσάφης.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 20/1 και
ώρα 18.00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
Φίλιππος Ν Πέλλας – Μ Αλέξανδρος Λεπτοκαριάς
Κούπα Κιλκίς – ΓΑΣΠ Πάνθηρες (20.00)
ΑΣ Κολινδρού – Άθλος Αλεξάνδρειας
ΑΟΚ Γουμένισσας – Έργοναθλος
ΑΚΕ Πιερίας – Ατρόμητοι Νέας Σάντας
Αετοί Βέροιας – ΓΑΣ Βαφύρας

Φίλιππος Μπάσκετ

Η ημερίδα ορίων αγωνιστικών κατηγοριών κολύμβησης ήταν μια ακόμη πολύ θετική εμπειρία για τους αθλητές και τις αθλήτριες του Πήγασου. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2018 στο
Ποσειδώνιο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Τα 11 δελφί-

νια του Πήγασου εκτός από τα πολλά ατομικά ρεκόρ
που πραγματοποίησαν, κατάφεραν να πετύχουν νέα
όρια συμμετοχής στους χειμερινούς αγώνες Βόρειας
Ελλάδας. Στους αγώνες συμμετείχαν οι αθλητές και
οι αθλήτριες με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Κορασίδων
Μπρούσας Βιβιάννα
50 μέτρα πρόσθιο 2η 00:37.93, 100 μέτρα πρόσθιο 9η 01:27.40, 200 μικτή ατομική 4η 02:43.35, 50
μέτρα ύπτιο 20η  00:37.39, 100 μέτρα ελεύθερο 22η
01:07.05
Τριγώνη Δέσποινα
100 μέτρα ύπτιο 8η 01:18.51, 50 μέτρα πρόσθιο
18η 00:47.84, 50 μέτρα πεταλούδα 23η 00:36.24
Τσανακτσίδου Βασιλική
50 μέτρα πρόσθιο 3η 00:38.45, 50 μέτρα πεταλούδα 8η 00:33.04, 100 μέτρα πρόσθιο 10η
01:27.50
Παγκορασίδων Α
Μπόγκοτς Ελένη Μιχαέλα
1500 μέτρα ελεύθερο 3η 20:47.49, 400 μέτρα
ελεύθερο 5η 05:05.98, 800 μέτρα ελεύθερο 6η
10:42.14, 100 μέτρα ελεύθερο 9η 01:07.91
Εφήβων
Λαζαρίδης Νικόλαος
200 μέτρα πεταλούδα 2ος 02:22.21, 50 μέτρα ε-

λεύθερο 6ος 00:26.57, 200 μέτρα ελεύθερο 02:06.66
Παίδων
Μπόγκοτς Χρήστος
400 μέτρα ελεύθερο 10ος 04:43.53, 50 μέτρα
ελεύθερο 19ος 00:28.06, 200 μέτρα ελεύθερο 26ος
02:17.45
Πασίδης Απόστολος
200 μέτρα πεταλούδα 9ος 02:52.42, 50 μέτρα
ελεύθερο 37ος 00:31.46, 200 μέτρα ελεύθερο 38ος
02:26.91
Παμπαίδων Α
Τσανακτσίδης Άγγελος
50 μέτρα ύπτιο 3ος 00:33.20, 200 μέτρα μικτή ατομική 5ος 02:37.36, 50 μέτρα ελεύθερο 9ος
00:29.01
Παμπαίδων Β
Θυμιόπουλος Κωνσταντίνος
200 μέτρα μικτή ατομική 2ος 02:40.30, 800 μέτρα
ελεύθερο 10:17.26, 100 μέτρα ύπτιο 4ος 01:16.63,
400 μέτρα μικτή ατομική 4ος 05:39.07, 50 μέτρα ύπτιο 5ος 00:35.89, 100 μέτρα πρόσθιο 7ος 01:27.83
Λαζαρίδης Φίλιππος Τηλέμαχος
50 μέτρα πεταλούδα 1ος 00:32.45, 100 μέτρα πεταλούδα 01:11.01, 400 μικτή ατομική 1ος 05:34.68,
200 μέτρα μικτή ατομική 3ος 02:41.44, 100 μέτρα
πρόσθιο 6ος 01:27.69
Πασίδης Χαράλαμπος
100 μέτρα ύπτιο 1ος 01:09.11, 200 μέτρα ύπτιο
1ος 02:29.52, 50 μέτρα ύπτιο 1ος 00:32.39, 200 μέτρα μικτή ατομική 1ος 02:37.18, 50 μέτρα ελεύθερο
2ος 00:29.75, 200 μέτρα ελεύθερο 2ος 02:17.56

Συλλυπητήρια
για τον θάνατο
του Στράτου
Καραθανάση

Σύσσωμο το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Φιλίππου Βέροιας εκφράζει την απέραντη θλίψη του για τον τόσο πρόωρο και άδικο χαμό του Στράτου Καραθανάση, γιου
του φίλου της ομάδας μας Δώρη Καραθανάση.  Τα λόγια τέτοιες στιγμές είναι λίγα για να αποτυπώσουν
την οδύνη.  Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει ...

Στο Κιλκίς
την Κυριακή
η Νάουσα

Με εντατικό ρυθμό συνεχίστηκαν οι
προπονήσεις του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ. Χθες
(17-1) η ομάδα προπονήθηκε στο γήπεδο
Γιαννακοχωρίου και σήμερα (18-1) στο
γήπεδο του Αγ. Νικολάου. Το πρόγραμμα
περιελάμβανε μεταξύ άλλων, ασκήσεις ταχυδύναμης, ενδυνάμωσης, παιχνίδι με την
μπάλα και τακτική. Στη διάθεση του προπονητή είναι όλοι ποδοσφαιριστές για τον
εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής, όπου
στόχος της ομάδας μας είναι η νίκη.   
Τον αγώνα της 20ης αγωνιστικής με
τον Κιλκισιακό ορίστηκε να διευθύνει ο
διαιτητής κ. Παρχαρίδης Περικλής (ΕΠΣ
Δράμας), με βοηθούς τους κ.κ. Οικονομίδη Κων/νο και Ραβικαλη Πέτρο (ΕΠΣ
Δράμας).
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Παγκόσμια
μέρα χιονιού
την Κυριακή
στο
χιονοδρομικό
κέντρο Σελίου
από τον ΣΧΟΒ

Ο

Σύλλογος Χιονοδρόμων
Ορειβατών Βέροιας - ΣΧΟΒ,
σε συνεργασία με το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, γιορτάζουν
την Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού 2018,

την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, πού
αλλού... στα χιόνια... στο Σέλι! Φέρτε
τα παιδιά σας στο χιόνι να μυηθούν
στον υπέροχο κόσμο της χιονοδρομίας, να παίξουν, να μάθουν και να
διασκεδάσουν!!!
Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις, διάφορα παιχνίδια, πάρκο χιονιού και δωρεάν κάρτες χρήσης
αναβατήρων (για παιδιά έως 12 ετών) από το χιονοδρομικό κέντρο!!!
Παράλληλα το μεσημέρι θα γίνει και η κοπή της
βασιλόπιτας του Συλλόγου!!
Σας περιμένουμε ΟΛΟΥΣ!

Έλενα Μούρνου: ‘’Είμαστε μέσα
σε όλους τους στόχους μας’’

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα
του Final Four του Κυπέλλου
της ΕΚΑΣΚΕΜ

Α

νακοινώθηκε το πρόγραμμα
του Final Four του Κυπέλλου
της ΕΚΑΣΚΕΜ, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 17 και 18/2
στο ΔΑΚ Κολινδρού.

Αναλυτικά:
«Στο FINAL FOUR του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ,
αγωνιστικής περιόδου 2017-18, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 17 & 18 Φεβρουαρίου
2018, στο ΔΑΚ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, θα πάρουν μέρος
οι παρακάτω ομάδες οι οποίες κατέκτησαν την
πρώτη θέση της βαθμολογίας του κάθε ομίλου της
κανονικής περιόδου (σύνολο τέσσερις) και είναι:
ΑΓΕ Πιερίας
ΓΑΣ Μελίκης
ΦΟ Αριδαίας
Εδεσσαϊκός
Ημιτελική Φάση
ΑΓΕ Πιερίας – ΓΑΣ Μελίκης (17/2 – 17.00)
ΦΟ Αριδαίας – Εδεσσαϊκός (17/2 – 19.00)
Τελική Φάση

Μικρός Τελικός (18/2 – 17.00)
Μεγάλος Τελικός (18/2 – 19.00)
Η νικήτρια ομάδα θα καταλάβει την 1η θέση
και θα ανακηρυχθεί ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., η ηττημένη θα καταλάβει την
2η θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του
Κυπέλλου.
Την 3η θέση καταλαμβάνει η νικήτρια ομάδα
του μικρού τελικού.»

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της
Αγ. Βαρβάρας το Σαββατοκύριακο
20/21/1

Γ

ενάτο αγωνσιτική δράση είνια
και αυτό το Σαββατοκύριακό για
τα τμήματα του Αγροτικού Αστέρα Αγ. Βαρβάρας. Αναλυτικά

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ
Η γυναικεία ομάδα του Αγροτικού Αστέρα, αγωνίζεται την Κυριακή 21/1/2018 στις 15:00, στο γήπεδο
της Αγίας Βαρβάρας με την αντίστοιχη γυναικεία
ομάδα Αμαζόνες Θεσπρωτίας, για τη 7η αγωνιστική
του πρωταθλήματος της Β´ Εθνικής κατηγορίας.
ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η ανδρική ομάδα του Αγροτικού Αστέρα αγωνίζεται το Σάββατο 20/1/2018, στις 15:00 στο γήπεδο
της Αγίας Βαρβάρας, με την αντίστοιχη ομάδα του
Ολυμπιακού Νάουσας, για την 11η αγωνιστική της
Α2 ερασιτεχνικής κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας.

Η

Έλένα Μούρνου, η Βεροιώτισσα παίκτρια χάντμπολ του
ΠΑΟΚ, μίλησε στον Arena FM
για τους φετινούς στόχους της ομάδας της σε όλες τις διοργανώσεις,
ενώ αναφέρθηκε και στον επικείμενο
ημιτελικού Κυπέλλου κόντρα στην
Αναγέννηση Άρτας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:
Για το πρόσφατο ματς κόντρα στον Φιλώτα:‘’Ήταν εύκολο παιχνίδι, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Ο
Φιλώτας δεν ήταν σε καλή κατάσταση γιατί ήταν
το τελευταίο τους παιχνίδι στην Α1. Εμείς κοιτάμε
παρακάτω,
θέλουμε να πάμε στο Final 4 και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Το κύπελλο είναι ένας
από τους στόχους που έχουμε θέσει φέτος στην
ομάδα.’’
Για την Αναγέννηση Άρτας, την οποία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου:
‘’Η Άρτα είναι έμπειρη ομάδα, το έχει αποδείξει όλα
αυτά τα χρόνια και τα κορίτσια θα προσπαθήσουν
να κάνουν ότι μπορούνε. Εμείς θα προσπαθή-

σουμε να είμαστε έτοιμες, έχουμε πολύ δρόμο
μπροστά μας. Κάθε παιχνίδι είναι κάτι διαφορετικό.
Δεν ξέρουμε πως θα εμφανιστεί η Άρτα, αλλά εμείς
θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο
του εαυτού μας και στόχος είναι η πρόκριση στον
τελικό.’’
Για το πρωτάθλημα: ‘’Πρώτα θα κοιτάξουμε το
Κύπελλο και μετά το πρωτάθλημα, αυτή τη στιγμή
είμαστε πρώτες και πιστεύω ότι πηγαίνουμε αρκετά
καλά. Μόλις τελειώσει το κύπελλο θα κοιτάξουμε
και το πρωτάθλημα. Έχουμε και δυο παιχνίδια με
την Κροατία στις αρχές Φεβρουαρίου, για το Ευρωπαϊκό. Στην επόμενη αναμέτρηση για το πρωτάθλημα παίζουμε με τον Φίλιππο, το επόμενο
σαββατοκύριακο.’’
Για τους φετινούς στόχους της ομάδας: ‘’Είμαστε μέσα στους στόχους μας γιατί δεν έχουμε κάνει
καμία ήττα, εκτός από τον αγώνα στο εξωτερικό,
στην Βοσνία, που χάσαμε με ένα γκολ. Μέχρι τώρα
πιστεύω η ομάδα πάει αρκετά καλά και κερδίσαμε
μάλιστα την Νέα Ιωνία μέσα στην έδρα μας στο
πρώτο παιχνίδι. Μετά το Final 4 παίζουμε με την
Νέα Ιωνία το επόμενο σαββατοκύριακο. Πιστεύω
είμαστε αρκετά καλά, δεν έχουμε κάνει κάτι που
δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μας.’’

Ομάδες Ακαδημίας
Παιδικό τμήμα
Το Σάββατο 20/1/2018 το παιδικό τμήμα του Αγροτικού Αστέρα, αγωνίζεται στο γήπεδο Αγίας Μαρίνας στις 11:00, με το αντίστοιχο τμήμα του Μ.
Αλέξανδρου, για την 8η αγωνιστική του παιδικού
πρωταθλήματος της ΕΠΣ Ημαθίας.
Η συγκέντρωση των παικτών θα γίνει στις 09:15
το πρωί στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας και η μετακίνηση θα γίνει με ιδία μέσα.
Τμήματα Υποδομής
Το Σάββατο 20/1/2018 τα τμήματα υποδομής

της Ακαδημίας (προπαιδικό, τζούνιορ, προτζούνιορ-μπαμπίνο) του Αγροτικού Αστέρα, αγωνίζονται
στις 10:30, στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας με τα
αντίστοιχα τμήματα της ακαδημίας Πατρίδας για την
9η αγωνιστική του πρωταθλήματος υποδομών.
Η συγκέντρωση θα γίνει στις 09:45 πρωί στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας.
Οι μικροί αθλητές να έχουν μαζί τους πράσινη
στολή.
Ο Αγροτικός Αστέρας καλεί το φίλαθλο κόσμο του
Ν. Ημαθίας  και της γύρω περιοχής, για να βοηθήσει
στις προσπάθειες των ομάδων, που αγωνίζονται το
προσεχές Σαββατοκύριακο.

Προπόνηση στη Τούμπα
λόγω ανέμων
Η απόφαση για την «μετακόμιση» από τη Νέα Μεσημβρία στη Τούμπα αποδείχθηκε σωστή, καθώς οι
προβλέψεις της ΕΜΥ για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν χθες, επιβεβαιώθηκαν.
Η κατάσταση στη Νέα Μεσημβρία, λόγω των δυνατών ανέμων, θα κρατούσε τους ποδοσφαιριστές στο
γυμναστήριο, όμως το χθεσινό ραντεβού είχε αλλάξει, με την προπόνηση να γίνει κανονικά, στο γήπεδο της
Τούμπας.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε το βάρος του στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης της Κυριακής (21/1)
με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης, με ασκήσεις για τη συνολική λειτουργία της ομάδας σε αμυντικό κι επιθετικό κομμάτι, ενώ στο τελευταίο σκέλος της προπόνησης υπήρχε δίτερμα δέκα εναντίον δέκα.
Οι Χοσέ Κάνιας και Εβγέν Σάχοβ πήραν κανονικά μέρος στην προπόνηση, σε αντίθεση με τον Παναγιώτη
Δεληγιαννίδης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί.
Η προτελευταία προπόνηση θα γίνει σήμερα το πρωί στη Ν. Μεσημβρία (11:00).
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«Αλλάζω τον εαυτό μου, αλλάζω τον κόσμο όλο»

Ομιλία του κ. Ιάκωβου
Μαρτίδη στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Το Λύκειο των
Ελληνίδων Βέροιας, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Βέροιας, οι εκδόσεις
Αρμός και το Βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο,
σας προσκαλούν
στην ομιλία του Ιάκωβου Μαρτίδη με
θέμα: «Αλλάζω τον
εαυτό μου, αλλάζω
τον κόσμο όλο»
Την Τετάρτη 24
Ιανουαρίου 2018
και ώρα 18.30 στη
Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη της Βέροιας, στην οδό Έλλης 8.
Τον συγγραφέα
προλογίζει η κ. Αλκμήνη Γαλανοπούλου – Μπεμπέτσου
Ο Ιάκωβος Θ. Μαρτίδης γεννήθηκε το 1957 στην Δράμα όπου και
μεγάλωσε. Το 1975 πέρασε με υποτροφία στην Ιατρική Σχολή του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια της εξειδίκευσής του στην Ψυχιατρική, εκπαιδεύτηκε μεταξύ άλλων στην οικογενειακή θεραπεία και στην θεραπεία ζεύγους. Τελείωσε με άριστα τις
μεταπτυχιακές του σπουδές στην Κοινωνική Ψυχιατρική. Είναι μέλος
διαφόρων επιστημονικών συλλόγων και εταιρειών που ασχολούνται
με την ψυχική υγεία και την ψυχοθεραπεία και ιδρυτικό μέλος της
Ελληνικής Εταιρείας για την Γνωστική και τη Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία.
Ζει και εργάζεται στη Δράμα ως ψυχίατρος, ασχολούμενος με την
ατομική ψυχοθεραπεία, την ομαδική ψυχοθεραπεία, την συμβουλευτική γονέων, την οικογενειακή θεραπεία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Από το 1993 διοργανώνει ανελλιπώς, καθ’όλη την διάρκεια
του έτους, ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια που στόχο έχουν, αφ’ ενός
μεν τον μεγαλύτερο βαθμό εναισθησίας και αυτογνωσίας του συμμετέχοντος, με την ταυτόχρονη διεύρυνση και εμβάθυνση της οπτικής
ματιάς απέναντι σε ανθρώπους και διεργασίες ζωής, αφ’ ετέρου δε
την ανάδειξη των βαθύτερων αναγκών του ανθρώπινου προσώπου
και την ανανοηματοδότηση της καθημερινότητας με τρόπο ώστε να
ευοδώνεται η εσωτερική πληρότητα και να καλλιεργείται το βίωμα του
ευ ζην.
Είναι συγγραφέας των βιβλίων: “Τα μυστικά των άλλων”, “Πλάθοντας ευτυχισμένα παιδιά” και «Η αγάπη στην πρίζα” που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρμός.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ –
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:30 μμ
(έναρξη) χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»
στο Μακροχώρι.
Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος
του Κέντρου θα ανοίξει στις 12:00 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις
12:30.
Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για μεσημεριανό φαγητό,
συνδυάζοντάς το με αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά
προτίμηση οι παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.
Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο πιάτο κρεατικό, γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά κατά βούληση. Τιμή συμμετοχής 15,00 € το
άτομο.
Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3,
Βέροια, τηλ. 2331060278 και από τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 24
Ιανουαρίου 2018, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο
τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε.
Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

www.laosnews.gr
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Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στη «Στέγη»

Προβολή 4 ταινιών μικρού
μήκους των τμημάτων
κινηματογράφου της ΚΕΠΑ

Προβολή ταινιών μικρού μήκους, παραγωγής της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί από τα τμήματα κινηματογράφου της ΚΕΠΑ και τον υπεύθυνο διδασκαλίας σκηνοθέτη Νίκο Καλλαρά. Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής:
• Σσστ
• Σάντουιτς
• Πρωινό γεύμα
• Σταθμός
Θα προβληθεί επίσης το Ιστορικό ντοκιμαντέρ: Βέροια Αναμνήσεις Ντοκουμέντα και Μαρτυρίες.
Η προβολή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7 το βράδυ στην Αντωνιάδειο Στέγη
Γραμμμάτων και Τεχνών, με ελεύθερη είσοδο.
Λίγα λόγια για τον Νίκο Καλλαρά από τους μαθητές του
Υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση για έναν Δάσκαλο να μαθαίνει ότι κατέχει μία θέση
στην Καρδιά των Μαθητών του;
Η Άννα, ο Λευτέρης, η Ανδρομάχη, ο Γιάννης, η Βίκυ, ο Δημήτρης, η Ελίζα, ο Αντώνης,
ο Γιάννης, ο Θωμάς, ο Άγγελος, ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Γιάννης είμαστε οι μαθητές του
Νίκου Καλλαρά. Όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε μεταξύ μας, το σίγουρο είναι ότι ομονοούμε
στο πιο σημαντικό.
Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια, κι όμως ακόμα τον αποκαλούμε Δάσκαλο, φίλο και αδερφό. Ο Νίκος Καλλαράς είναι η ψυχή. Αποτελεί έμπνευση. Είναι ο εκκεντρικός επαγγελματίας καλλιτέχνης. Είναι ρεαλιστής και ανθεκτικός.
Ο Νίκος Καλλαράς είναι στη σκέψη μας ως ο επαναστάτης. Μας έμαθε τους κανόνες αλλά
και πώς να τους καταργούμε δημιουργικά.
Ο Νίκος ήταν ο ανεκτικός οδηγός που με τις γνώσεις του, το γέλιο και το χιούμορ μάς ταξίδεψε στον κόσμο του κινηματογράφου.
Ο Δάσκαλός μας δημιούργησε κάτι που δεν υπήρχε στη Βέροια, τα σεμινάρια του κινηματογράφου. Έτσι κάλυψε ένα κενό στην πόλη αλλά και ανταποκρίθηκε σε μία δική μας ανάγκη,
να μάθουμε για τον κινηματογράφο, ένα θέμα που αγαπούσαμε και για το οποίο αναζητούσαμε γνώση.
Ο Νίκος Καλλαράς μας πρόσφερε ένα όμορφο ταξίδι γνώσεων και δημιουργίας που θα
μας μείνει αξέχαστο.
Σ’ ευχαριστούμε Δάσκαλε.
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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 ,
17:30,
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
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr
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Μέχρι το τέλος του 2018

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών συνήθους
συντήρησης, στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Μαλιακός - Κλειδί
Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας,
λόγω εργασιών, ετήσιας διάρκειας, συνήθους συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. Μαλιακός - Κλειδί, Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής έλαβε τα εξής μέτρα:
--Στο τμήμα της Εγνατίας Οδού: - Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης
(ΛΕΑ) καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, σε όλο το
μήκος του τμήματος της Εγνατίας Οδού, στην
κατεύθυνση από Βέροια προς Θεσσαλονίκη, από
τη χ/θ 283,000 έως και τον Α/Κ Κλειδίου, καθώς
και στον κλάδο κυκλοφορίας από Βέροια προς
Αθήνα του Α/Κ Κλειδίου και - Τον εναλλάξ τοπικό
αποκλεισμό της αριστερής μόνο ή της δεξιάς
μόνο λωρίδας κυκλοφορίας, καθημερινά καθ’ όλο
το 24ωρο, σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού,
στην κατεύθυνση από Βέροια προς Θεσσαλονίκη, από τη χ/θ 283,000 έως και τον Α/Κ Κλειδίου.  
-- Στα τμήματα παράπλευρων οδών & κάτω
διαβάσεων Αυτοκινητόδρομου Αθήνας – Θεσσαλονίκης: - Την τοπική στένωση οδοστρώματος
(όταν το εναπομένον πλάτος κυκλοφορίας είναι
τουλάχιστον 5,50 μ.) ή εναλλακτικά, τον εναλλάξ
τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας
της μίας κατεύθυνσης, με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο
ρευμάτων, από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας της
άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στο ακόλουθο τμήμα
των παράπλευρων οδών του αυτοκινητόδρομου:
Παράπλευρη Οδός Οδικό Τμήμα Χ.θ. επί του
αυτοκινητόδρομου  Από  Έως Αρχή  Τέλος Δυτική
Χ.Θ. 471+000 Χ.Θ. 469+800 (Γέφυρα Αλιάκμονα) 471+000 469+800  
- Τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας
κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης, με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των
δύο ρευμάτων, από τη λωρίδα κυκλοφορίας της
άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από την ανατο-

Φαρμακεία

Παρασκευή 19-01-2018
13:30-17:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
45 23310-26757
20:30-01:00 + διαν. ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ
4 (πεζόδρομος αγοράς)
23310-73124

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Ιανουάριος 2018

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 15-01-2018 μέχρι 21-012018 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

λή  έως τη δύση του ηλίου, στην ακόλουθη κάτω
διάβαση του αυτοκινητόδρομου: Τύπος Διάβασης
Οδικό Τμήμα Χ.Θ. επί του αυτοκινητοδρόμου
Κάτω διάβαση Σύνδεση παράπλευρων οδών
470+510 Άρθρο 2ο α) Η ισχύς της παρούσης
αρχίζει από την έκδοσή της έως την 31/12/2018,
εξαιρουμένων των περιόδων:   από 16/02/2018
έως 20/02/2018,   από 23/03/2018 έως
25/03/2018,   από 05/04/2018 έως 10/04/2018,
• από 27/04/2018 έως 02/05/2018,   από
25/05/2018 έως 29/05/2018,   από 10/08/2018
έως 16/08/2018,   από 26/10/2018 έως
29/10/2018,   από 21/12/2018 έως 31/12/2018,
• καθώς και όλα τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 16/06/2018 έως και
09/09/2018.
- Γίνεται μνεία ότι οι ακριβείς ημερομηνίες
εκτέλεσης των εργασιών θα ορίζονται, κατά περίπτωση, από την «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές συνθήκες την περίοδο εκτέλεσης των
εργασιών και εφαρμόζοντας όλα όσα αναλυτικά
αναφέρονται στο ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο.  
β Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών, η
εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα
με τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας και
Συντήρησης, καθώς και με τις Προδιαγραφές και

Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των
Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη
προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες και
από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Η ανωτέρω
έγκριση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». υφίσταται
υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης ενημέρωσης αυτής, για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό
κατά την τοποθέτηση και την άρση του εν λόγω
εξοπλισμού της σήμανσης, από την «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.». γ) Η ανωτέρω
εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται και θα
απομακρύνεται από τον ανάδοχο του έργου της
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»., με μέριμνα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
-- Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5,
52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί  κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως ισχύει. Άρθρο 4ο Η ισχύς
της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος
του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται
με τροχονόμους.-

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική, 	 23310199,2331068.400  
Νοσοκομείο, 	
2331351.100
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΙΡΚΜΑΛΗ ΑΙΚ.	 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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γωγή ρόδια 8 ετών,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

κέντρο, Αστικά, γκαρ-

μή Internet, κεντρική

960 δένδρα, με 25

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

θέρμανση, T.V., κλι-

τόνους παραγω-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

δωμάτιο, σαλοκου-

ματιστικό, ηλ. κου-

γής, περίφραξη,

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ζίνα, μπάνιο, ανα-

ζινάκι με φούρνο,

ν ε ρ ό . Τη λ . : 6 9 8 4

ΓΡΑΦΕΙΑ-

καινισμένη, ατομική

ψυγείο κ.λπ. Πληρ.

704671.

ΓΚΑΡΑΖ-

θέρμανση πετρελαί-

τηλ.: 23310 24939,

ΧΩΡΑΦΙΑ

ου, αιρ κοντίσιον,

6973 015833.

γρός με ροδάκινα

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πλήρως επιπλωμένη,

και πομώνα στην ά-

πάρκιγκ στο κέντρο

ευχάριστη, φωτεινή.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

σφαλτο 7.500 τ.μ.,

της πόλης, περιο-

Ενοίκιο 180,00 ευ-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κοντά στην.Αγ. Μα-

χή Αστικά, κοντά στο

ρώ. Μεσιτικό γραφείο

πρώην εξουσιοδο-

ρίνα και Αγ. Γεώργιο.

6ο και 13ο Δημοτικό

« Σ ΤΟ Χ Ο Σ » . Τη λ . :

τημένο συνεργείο

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

α-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

στον 3ο όροφο ευή-

πεδο 1.100 τ.μ. στα

30 τ.μ., αυτόνομη

Τηλ.: 6945 122583

Σχολείο. Τηλ.: 6976

23310 68080, 6973

OPEL, πλήρως εξο-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

λιο και ευάερο, σε

Παλατίτσια. Από τον

θέρμανση και θέση

Euromesitiki.

845732.

735020.

πλισμένο, με πολύ κα-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

πολύ καλή κατάσταση

ιδιοκτήτη. Μεσίτες

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

πλησίον της πλατείας

αποκλείονται. Τηλ.:

870915.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1)

Ωρολογίου. 2) Οικό-

6937 226223.

Διαμέρισμα 26 τ.,μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ-μπαρ
επί της οδού Εληάς

ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της
πολυκατοικίας Πα-

λό ενοίκιο. Τηλ.: 6944
860080.

στέρ 8 στη Βέροια,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ενοικιάζεται γκαρ-

πωλείο στη Βέροια,

ι δ ι ώτ η κα ι ν ο ύ ρ γ ι ο

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

σονιέρα 1ΔΧΛΚ, ε-

με σταθερή πελατεία.

κατάστημα 45 τ.μ.

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

πιπλωμένη και έχει

Τηλ.: 6942 424470.

στο κέντρο της Βέ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-

εγκατάσταση   γραμ-

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι α π ό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

π λ ή ρ ω ς ε ξο π λ ι -

τος» κοντά στο Α-

ροιας (Κεντρική 5

ράφι 12 στρ. στο

σμένη. Τηλ.: 6945

ντλιοστάσιο. Τηλ.:

δρόμο Βέροια-Λα-

013461.

23310 24097.

- δίπλα στο Επιμελητήριο), με πατάρι

ζοχώρι, σε παρα-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστοποίηση και εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: ο-

www.mesitikoveria.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

δοντίατρος για συΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχή Παπάγου στα μπετά
100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές)
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

στέγαση και κοπέλα
για να εργασθεί σαν
βοηθός οδοντιάτρου
στη Βέροια. Τηλ.:
6946 145626.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για φούρνο
στη Νάουσα. Τηλ.
επικοινωνίας: 6982
643134.
Η

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α

αναζητεί βοηθό ψυκτικού για μόνιμη
εργασία και επίσης
αναζητεί άτομο με
γνώσεις σε βιομηχανικό σχέδιο. Αποστολή βιογραφικών
info@inoxcon.gr. Τηλ
2332024771.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άν-

-Ειδικός ιατρός παθολόγος ή γενικός γιατρός
για πρωϊνό ωράριο - πλήρη απασχόληση
-Νοσηλευτές-τριες για πλήρη απασχόληση
-Εργοθεραπεύτρια ή Εργοθεραπευτής για πρωϊνό ωράριο εργασίας με 4 ώρες εργασίας

δρες για εργασία σε
συσκευαστήριο τροφίμων στο Μακρο-

Παράδοση βιογραφικών και συμπλήρωση αίτησης καθημερινά από 8.00 π.μ. - 4.00 μ.μ. στη
Γραμματεία του Θεραπευτηρίου.

χώρι Ημαθίας. Τηλ.:
23310 70401.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200

e-mail: asklipiosae@hol.gr

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ά το μο για delivery έως
40 ετών για μόνιμη
εργασία για το κατάστημα «Κρεπούλης»

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή
στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.

-ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται οικοδομή επί της Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000 €
-ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται χωράφι 23 στρ. στο «66» γωνιακό. Τιμή 35.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 60 τ.μ.
με 2ΔΣΚWC, ασανσέρ, πλατεία Κόρακα, τιμή 29.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης
30.000 ευρώ.
-Κατάστημα πωλείται σε καινούργια οικοδομή στο κέντρο 40 τ.μ. Τιμή 19.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

inoxcon sofkos

Από το Θεραπευτήριο
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

Προσφορά της εβδομάδας

στη Βέροια. Τηλ.:
2331504753.
ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ
ζητούνται κοπέλες
για εργασία. Τηλ.:
6984 472747, κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμ-

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρέμματα στη Φυτειά σε πολύ καλή τοποθεσία μόνο 15.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κοντά στο κέντρο 110 τ.μ., 3 Υ/Δ, σαλοκοζίνα, W.C., τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, καινούργια οικοδομή
130.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ. με 3 Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, W.C., 1ος όρ., 50.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα επί της Μητροπόλεως 75 τ.μ., 4ος όρ.,
ασανσέρ 28.000 ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο της Θεσ/νίκης κοντά στο Τουρκικό
Προξενείο γωνιακό κατάστημα 190 τ.μ. με 190 τ.μ. πατάρι,
νοικιασμένο 600 ευρώ. Τιμή 75.000 ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο 1.200 τ.μ. στη Λευκόπετρα εντός οικισμού, τιμή 9.500 ευρώ.
-Πωλείται χωράφι 3,5 στρ. στη Λευκόπετρα. Τιμή 3.800 ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προς Λαζοχώρι πριν τις
γραμμές με πολύ μεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο.
Τιμή 60.000 ευρώ.
-Πωλείται κατάστημα 173 τ.μ. Θεσ/νίκης 110.000 €
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο 65.000 €
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στη Νάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος, 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., σε πολύ καλή κατάσταση Π.Δ. 150Α
-Πωλείται ισόγειο 50 τ.μ. στη Νάουσα 12.000 €, χρίζει ανακαίνισης ΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στην Πλατεία Αγ. Αντωνίου
120.000 € ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000 € ΠΚ 172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτο στη θάλασσα, χτίζει 90 τ.μ. Τιμή 100.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5 στρ., κοντά στο Π. Σκυλίτσι, ποτιστικό, 10.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Καλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250
τ.μ. οικόπεδο, 50.000 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ

-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί της Μητροπόλεως
1000 € ΕΚ70
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Θεσσαλονίκης σε 3 επίπεδα με
εξοπλισμό για ταβέρνα, BAR με πολύ καλό ενοίκιο ΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Θεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350 € ΕΚ74
-Ενοικιάζονται 4 καταστήματα Πλατεία Αγίου Αντωνίου από
200 έως 300 €
-Ενοικιάζεται κατάστημα 35 τ.μ. επί της Βενιζέλου 350 € ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ. Μητροπόλεως
200 € Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείο στο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C. 150 € Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί της Μητροπόλεως 60 τ.μ.
και42 τ.μ. Τιμή συζητήσιμη Ε220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπει Βενιζέλου 200 € Ε221
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Πιερίων περίπου 500 τ.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
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23841 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Γκαρσονιέρα
συνολικής επιφάνειας 21 τ.μ. στον 4 ο όροφο.
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1978
και διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα,
A/C, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 120 € .
Κωδ. 23015 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται χωρίς
κοινόχρηστα , αυτόνομη γκαρσονιέρα studio 35
τ.μ., κατασκευή 1972, ενιαίος χώρος , έχει καινούργια αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια,
η θέρμανση είναι με A/C και ξυλόσομπα , 1 ος όροφος , ενοίκιο μόνο 130€, Αποκλειστική διάθεση
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
Κωδ: 24092 - ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ωραιότατη
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ.
ευρίσκεται στον 2 ο όροφο σχετικά καινούργιας οικοδομής με έτος κατασκευής το 1990.
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα
και Μπάνιο .  Διαθέτει ανεξάρτητη θέρμανση
Κλιματισμό Inverter. Βλέπει σε ανοιχτωσιά
,έχει  Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά τζάμια ,
πολύ φωτεινή. Τιμή: 180 €.
κωδ. 23399 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, καινούργια
γκαρσονιέρα 50 τ.μ. 1 ος όροφος , βλέπει σε
ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σε πολύ καλή κατάσταση, καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, άριστη διαρρύθμιση, οι χώροι της λειτουργικοί, αυτόνομη θέρμανση με ογκομετρητές
, χωρίς κοινόχρηστα , μόνο 180€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ 23751 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
65 τ.μ., 1ος ορ. , βλέπει σε ανοιχτωσιά , ανακαινισμένο μερικώς , με καινούργια κουζίνα, σε
εξαιρετική κατάσταση και με καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση πετρελαίου και τέντες , με κλιματιστικό
και θωρακισμένη πόρτα εισόδου, γωνιακό, σε
πολύ καλή τιμή μόνο 230€.
κωδ. 24140 ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ, Ενοικιάζεται
διαμέρισμα 72 τ.μ., κατασκευή 94, 2 υ/δ, 1
ος όροφος, ενοίκιο μόνο 100€. Θα δοθεί και
χρονικό περιθώριο με δωρεάν παραμονή στον
μισθωτή για καθάρισμα και συμμάζεμα.
Κωδ: 23967 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΤΕΡΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ., βλέπει
σε ανοιχτωσιά, 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υ/Δ , μία ωραία  Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έχει
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια, Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ μεγάλο
και δυνατότητα 2ης θέσης στάθμευσης, Τέντες,
Σίτες  , BBQ, Μπαλκόνια 16 τ.μ.  - Τιμή: 300 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ 23243 ΠΙΕΡΙΩΝ, Μονοκατοικία 95

τ.μ., κατασκευή 1965, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, σε
ανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική θέρμανση πετρελαίου, με καινούργια συνθετικά
κουφώματα , διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, με
πολύ άνετη βεράντα και με ανοιχτό parking, το
οποίο είναι και αυλή δική του  .Ενοίκιο 270€ .
Κωδ. 24335 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Μονοκατοικία
112 τ.μ., σε δύο επίπεδα κατασκευή 1985,
3υ/δ, εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , άψογα συντηρημένο, η ευπρέπεια των χώρων
δεδομένη, ξύλινα κουφώματα με διπλά τζάμια,
επιμελημένης κατασκευής, ατομική θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ, με δύο ντουλάπες και με ηλεκτρικές
συσκευές , ιδανικό για κατοικία, με δύο μπάνια
και με ανοιχτό parking , σε γαλήνιο περιβάλλον σίγουρα και σε πολύ καλή τιμή 350€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη
κουζίνα, χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα),
επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό
θερμοσίφωνα, έχει δύο μπάνια  , προσφέρεται
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 380€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24424 - ΩΡΟΛΟΙ  Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 80 τ.μ. σε ημιυπόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο ενιαίο με wc.  Τιμή: 100 €.
Κωδ.105076 ΠΙΕΡΙΩΝ, Αποθήκη 90 τ.μ.,
ισόγεια, κατασκευή 78, σε καλή κατάσταση,
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί, γωνιακό, σε τιμή προσφοράς 200€, Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει
κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €.
Κωδ: 24303 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
πολυτελή γραφεία συνολικής επιφάνειας 183
τ.μ. 1ος ορ. Διατίθενται 6 χώροι και WC. Είναι
κατασκευασμένα το 1972 και διαθέτουν θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. Πρόκειται για
ακίνητο με εξαιρετική προβολή , Κουφώματα
Συνθετικά καινούργια και πόρτα θωρακισμένη. Υπάρχει ανελκυστήρας, και αποθήκη , μίσθωμα βολικό 600 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 24514 – Στη ΔΕΗ κοντά ΕΝΟΙΚΙΑ-

τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 22.000 €.
Κωδ.14614 ΚΕΝΤΡ0, ευκαιρία μεγάλη
κοντά στα ΚΤΕΛ πωλείται επαγγελματική στέγη , 5 χώρων με 2 WC συνολικά 110 τ.μ., 1 ος
όροφος και με εξαιρετική προβολή , κατάλληλο
για άπειρες χρήσεις  , εξαιρετική περίπτωση ,
τιμή μόνο 80.000€.

ΕΔΡΑ: ΕΛΗΑΣ 14 ΒΕΡΟΙΑ

ΖΟΝΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα γραφεία νεόδμητα συνολικής επιφάνειας 185 τ.μ. 1ου ορ..
και πάνω σε κεντρικό δρόμο . Είναι κατασκευασμένα το 2010 και διαθέτουν θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Πόρτα
Θωρακισμένη και Αποθήκη. Μίσθωμα 500 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105034 ΚΕΝΤΡΟ , ενοικιάζεται Κατάστημα 33 τ.μ. Ισόγειο, 32 τ.μ. Υπόγειο και 20
τ.μ. πατάρι, κατασκευή 2000, 1 υ/δ, σε καλή
κατάσταση, οι χώροι του λειτουργικοί, εξαιρετικής προβολής, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις , σε μεγάλο εμπορικό δρόμο , σπάνιο
κατάστημα, σε πολύ καλή τιμή μόνο 350€,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105035 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
και στη Μητρόπολη κοντά κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ.
ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και
WC , ενοίκιο 200€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 105037 - Κέντρο στην Εδέσσης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο
χώρο στο ισόγειο , πατάρι μεγάλο και WC.
Ενοίκιο μόνο 400 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 105078 - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ενοικιάζεται κατά αποκλειστικότητα Πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 13 τ.μ. Τιμή: 50 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105021 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 97 τ.μ. στον
2 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1979 και διαθέτει θέρμανση Θερμοσυσσωρευτής, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια
20 τ.μ. - Τιμή: 65.000 €.
Κωδ: 105025 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέ-

ρισμα συνολικής επιφάνειας 98 τ.μ. στον 3 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Αποθήκη τιμή: 45.000 €.
Κωδ: 105026 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 130 τ.μ. στον 1 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1977
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα,
Ανελκυστήρα, Αποθήκη - Τιμή: 67.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105081 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, πωλείται
μονοκατοικία 100 τ.μ., σε 516 τ.μ. οικόπεδο
, κατασκευή 8, 2 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο , νεοαναγειρόμενη , απλά
ονειρεμένη και σε άψογη κατάσταση, αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, επιμελημένης
κατασκευής , ατομική θέρμανση , υποδοχή
για τζάκι , ιδανική για κατοικία, μεγάλος κήπος
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, μόνο 80.000 €,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105082 ΡΑΧΗ, Μονοκατοικία 216
τ.μ., και 108 τ.μ. υπόγειο σε 1000 τ.μ. οικόπεδο στη ζώνη , κατασκευή 2005, 4 υ/δ, σε δύο
επίπεδα μεζονέτα , διαθέτει θέα απρόσκοπτη
και εντυπωσιακή , ολοκαίνουργια κατοικία με
ωραιότατη κατασκευή, με καινούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά τζάμια, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, με ατομική θέρμανση πετρελαίου,
BBQ, διαθέτει τζάκι και μία αποθήκη, με δύο
ντουλάπες , είναι ιδανικό για κατοικία και για
απαιτητικούς αγοραστές , σε τιμή εκπληκτικά
συμφέρουσα, 280.000 €, Πληροφορίες μόνο
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κεντρικό
δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης μόνο
17.000€.

ρισμό σπιτιών. Τηλ.εφω-

την φροντίδα ηλικιω-

σ κ ά λ ε ς . Τη λ . : 6 9 4 6

ποίηση ηλικιωμένων σε

νο: 6999 262565.

μένων & καθαρισμα

479828.

678697.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

θαρίστρια σε σπίτι και

μονογονικής οικογένειας,

γραφεία. Τηλ. επικοινωνί-

ζητάει εργασία, για φύλα-

ας: 23310 73642.

ξη ηλικιωμένων και καθα-

σπιτιών, γραφείων και

για φύλαξη μωρού ή κα-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14602 - Περιοχή ΔΕΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 86 τ.μ. στο ισόγειο, με πολύ μεγάλη βιτρίνα και άλλο τόσο υπόγειο.   Είναι κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 100.000 €.
Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού
δρόμου   ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατάστημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ.
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή
κομπλέ μόνο 30.000 €.
Κωδ: 115727 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Σοφουλιό πωλείται αγροτεμάχιο συνολική επιφάνειας
14.750τ.μ. σε τιμή προσφοράς 37.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105793 ΦΥΤΕΙΑ πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 30.000 τ.μ. σε
προνομιακή τοποθεσία, έχει μέσα αμπέλια, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας όλο μαζί μόνο 60.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΩΔ. 14587 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 197
τ.μ., ιδανικό για κατοικία, σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία για μεγάλη υπεραξία, γωνιακό
οικόπεδο, σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα
μόνο 22.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14641 - ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1220
τ.μ. Τιμή: 75.000 €.
Κωδ.14385 ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ σε πολύ χαμηλή

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -   ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33

βάνει τη φύάλη και περι-

24ωρη βάση. Τηλ.: 6993
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Στην οικοδομή Κονίτσης 12 – Βέροια, ρετιρέ οροφοδιαμέρισμα, 3 δωμάτια, σαλόνι με τζάκι, κουζινοτραπεζαρία,
λουτρό. Εξοπλισμένο με:
-κεντρική θέρμανση (ωρομετρητές) και πλήρη κλιμα-κουζίνα με εντοιχισμένα: ψυγείο, ηλ. Φούρνο, ηλ. Εστίες, συσκευή μικροκυμάτων, πλυντήριο πιάτων
-ηλιακό 150 L και Θ.Σ. 120 L
-δάπεδα δωματίων ξύλινα παρκέ, 2 ντουλάπες
-στο λουτρό: καμπινάτη μπανιέρα, έπιπλο μπάνιου,
λεκάνη W.C., σετ αξεσουάρ
-βεράντα: πίσω μεγάλη με κλειστό χώρο με ντουλάπια
και παροχές για πλυντήριο ρούχων
-βεράντα στην πρόσοψη μεγάλη με τηλεχειριζόμενη
τέντα και κιγκλιδώματα αλουμινίου
-εσωτερικές πόρτες από μαόνι έπιπλο
-εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου βαρέως τύπου με
θερμογέφυρα, ρολά και σίτες
Κλειστή θέση πάρκιγκ και μεγάλη αποθήκη
Πληρ. τηλ.: 23310 24939, 6973 015833

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Εταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει για Άμεση Πρόσληψη
άτομα (γυναίκες ή άνδρες) με Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα είναι : όρεξη
για δουλειά , δίπλωμα αυτοκινήτου και συνεργασία με την εταιρεία
για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας ,
Θεσσαλονίκης 45 - Βέροια 59131. Τηλ.: 23310 27102.

ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,
2ος όροφος, αιρ κοντίσιον. Τηλ.: 6974 053442.

τιμή πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1.538 τ.μ.
μέσα στο σχέδιο του χωριού 20.000€ μόνο
, ευκαιρία σπάνια. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 14404 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ χαμηλά ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 2.026 τ.μ.
άρτιο και οικοδομήσιμο. Μόνο 30.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140 ΔΕΗ, Πωλείται πάρκινγκ ισόγειο με ανεξάρτητη γκαραζόπορτα 15 τ.μ.,
με εξαιρετικά καλή πρόσβαση , μόνο 7.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ 105436 ΚΕΝΤΡΟ , Πωλείται Επιχείρηση - Καφέ 90 τ.μ., σε σημείο εξαιρετικό, για
λόγους αναχώρησης από τη Βέροια , κομπλέ
ως έχει τιμή 45.000€ μόνο και με πολύ λογικό
μίσθωμα στα 1.900 €, Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.24593 Στην Εληά και σε οικοδομή
περιωπής ενοικιάζεται ένα ωραίο  γραφείο για
επαγγελματία που επιθυμεί μεγάλη προβολή
. Ένας ενιαίος χώρος  με κουζίνα και WC  ,  η
θέρμανση του με κλιματιστικό , τιμή κομπλέ
με όλα ρεύμα , νερό , με παροχή internet  και
κοινόχρηστα μόνο 120 €.
Κωδ. 14457 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο 420
τ.μ., εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , , αμφιθεατρικό οικόπεδο , ελαφρώς επικλινές , σε
μοναδική τοποθεσία, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, πολύ σπάνια ευκαιρία, 50.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,  
Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν.
Κωδ: 105028 ΩΡΟΛΟΙ, Διαμέρισμα 115
τ.μ., μικτά και 101 τ.μ. καθ. κατασκευή 75, 3
υ/δ, 3 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά και
χρήζει συνολικής ανακαίνισης , κουφώματα με
μονά τζάμια, καλόγουστο, ανεξάρτητη μεγάλη
κουζίνα, ατομική θέρμανση πετρελαίου και
με ανελκυστήρα, αλλά και με δύο ντουλάπες
, σε αμφιθεατρική θέση, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα μόνο
70.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 105040 ΚΕΝΤΡΟ , ενοικιάζεται μεγάλος ημιυπόγειος χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα - αποθήκη με 324
τ.μ., πολύ φωτεινός , με πολύ καλή και ομαλή
πρόσβαση , χωρίς θέρμανση και με ράμπα
αυτοκινήτου , ενοίκιο 500 €.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου μας

Για να τα δείτε όλα μπείτε στο     www.mesitiki.
www.mesitiki.gr

ΔΙΑΦΟΡΑ

6974 867093.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

για γνωριμία. Τηλ.: 6972
371446.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

με στρώμα και υφα-

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-

κυρια από 50 ετών έως

σματάκια προστατευ-

ος 50 ετών ψάχνει εμφα-

70 για σοβαρή σχέση.

τικά, σχεδόν αχρησι-

νίσιμη κυρία ως 50 ετών

Τηλ.: 6989 007541.

μοποίητο. Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.

τισμό
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Τηλ.: 6977 430658.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ε ξ ο πλισμός καφετέριας
(καφετιέρα ASTORIA
M O N H ) , π λυ ν τ ή ρ ι ο
πιάτων (DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (επαγγελματική-βαρέως τύπου), τοστιέρα
(επαγγελματική 2
εστιών), 2 στρογγυλά τραπέζια, 7 καρέκλες (με κουπαστή)
και 8 ψηλά σκαμπό.
Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:

18
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φοιτητικες Γκαρσ. Στο κεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ Μονοκατοικια 65 τ.μ με οικοπεδο 200 τ,μ 50000€
ΙΚΑ 95 τ.μ Α.Θ  Κοπλαμ, ασανσερ,ρετιρε  43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ανω, οικόπεδο .600τ,μ 24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   93τ.μ 1Ος 2ΔΣΚ Ατ.αεριο 52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk, Α.Θ 3ΔΣΚ  
τζακι αναμ. 140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ οικ.375 τ,μ με παλια κατοικια 28000
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ, 2ΔΣΚ του  2003 80000€
ΚΕΝΤΡΟ 120 τ.μ 2ΔΣ-Κ  Θέα,αποθ. Α.Θ ανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ με Θεα,Α.Θ ,τζακι παρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc 130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ Στουντιο-Γραφειο   30 τ.μ με θεα,προσοψης Ευκαιρία 10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ Μονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα 30000€
EΛΗΑ 1Δ Κουζινακι WC 38 τ.μ ευχαριστο,τελικη τιμη 10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 380 Τ.Μ κεντρο σ.δ 1,2 καλη τιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ καινουριο με θεα, 3ος 92 τ.μ +γκαραζ,Α.Θ 85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Μον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο 0100€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ πλησιον 2ΔΣ-Κ Α.Θ.επιπλωμενο 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Στουντιο Λουξ επιπλωμενο Α.Θ. 230€       
Π.ΜΕΛΑ   3ος.3ΔΣΚ 2 WC Α.Θ πανελ, καλό 300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  4ος 1ΔΣ-Κ WC Κ.Θ 170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΣΚ  4oς Θερμ/τες με  θεα 170€
Π.ΜΕΛΑ 2ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ ,μωσαικο-ξυλο 220€
ΚΕΝΤΡΟ 2ος 3ΔΣΚ 2 WC Α.Θ ηλιακος, 280€
ΩΡΟΛΟΙ Στουντιο ,χωρις Θερμανση  1ος - 100€
ΠΑΠΑΓΟΥ 1ΔΣΚ Α.Θ χωρις κοιν. ισογειο και 3ος 120€
ΠΑΠΑΚΙΑ 80 τ.μ 2ΔΣΚ Α.Θ. 1ος ανακαινις.2017- 250€
ΚΕΝΤΡΟ 2ΔΣΚ. Α.Θ. ΡΕΤΙΡΕ Κοπλαμ, 260€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣ-Κουζινα χωριστα Α.Θ,Κοπλαμ 300€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ 25ετιας διαμπερες με 3ΔΣΚ Ωρ/ση 300€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Βεροιας Φιλέτο 16 στρ.πανω στην άσφ.  σ.δ 02 16€
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ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 10500 τ.μ αγροοικοπεδο  Ευκαιρια  25000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κοντα στου Τσεσμελη 19 στρ.με επιτραπεζια, μετοχή Πομόνας κ μπεκακια 2800€ το στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Βιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγαστρο 200 τ.μ εντος γηπεδου 1500 τ.μ   30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρεμ. με πομωνα+ροδακ. 25000€
ΠΡΟΣ Αγ.Γεωργιο 7500 τ.μ στην ασφαλτο 35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ 42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5στρ. αρτιο με Θέα 25.000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣ πανω από 66΄ 35 στρεμ. 70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ διπλα στο χωριο μπαξες 3 στρ. 10000€                                                                    
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6500 τ.μ. κοντα στο χωριο 30.000€ ΤΩΡΑ 24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 10στρ 20000€ -  ΣΤΑΥΡΟΣ 15 στρ. 45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 7500 τ.μ  κοντα σε ασφαλτο ποτιστικο,  24000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ θεση Τουμπα,4 στρ 4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 10 στρ,πανω στην ασφαλτο κοντα στην Πατριδα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ κ  Καρατασου    καταστηματα 40τ.μ 30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ καταστημα   50 τ.μ 30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣ καταστ.75 τ.μ+60 οροφος 50000€
AΓΓΕΛΩΝ καταστ.25 τ.μ κατάλληλο και για γκαραζ 23000
ΩΡΟΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 33 τ.μ  προσοψης 18000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χωρος προσοψη, 400+400 τ.μ 700€
ΙΑΤΡΕΙΟ διχωρο κοντα στην Βενιζελου 250€
ΚΤΕΛ στην εισοδο,καταστημα 60 τ.μ +60 υπογειο 5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ενας χωρος + wc  80€
ΑΠΟΘΗΚΗ  ισόγεια  επι της Ανοίξεως 180 τ.μ  200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο 50 τ.μ Λουξ πρόσοψη 300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Διώροφο Νεοκλασικό κεντρο για Καφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον  ΠΡΟΜΗΘΕΑ υπογεια αποθηκη 80 Τ.μ 7000€
ΩΡΟΛΟΙ Γκαραζ κλειστο  ενοικιο 50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Επαγγελματικος χωρος 100τ.μ 200€   
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1300τ.μ                                       
Για διαλογητηριο η παρομοιες χρησεις,με ψυκτικους θαλαμους..

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 25 τ.μ. επιπλωμένο 120 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 30 τ.μ. επιπλωμένο 160 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ. καλό 130 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. επιπλωμένο 160 ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ 40 τ.μ. 120 ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ 45 τ.μ. καινούργιο 220 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένο θέα 250 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 140 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 50 τ.μ. ανακαινισμένο 190 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 50 τ.μ. ανακαινισμένο επιπλωμένο 200 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 50 τ.μ. 15 ετών καλό 180 ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 55 τ.μ. 10 ετών 220 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 60 τ.μ. 1ΔΣΚ καλό 180 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 60 τ.μ. επιπλωμένο 10 ετών 250 ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 δωμάτια, καλή 220 ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένο 250 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. ατομική θέρμανση 180 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 90 τ.μ. ατομικός λέβητας καλό 200 ευρώ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80 τ.μ. ανακαινισμένο 240 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 15 ετών ηλιακό, πάρκιγκ 250 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο επιπλωμένο 250 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ διαμέρισμα 100 τ.μ. σε μονοκατοικία ατομική θέρμανση 250 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση 300 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση τζάκι 350 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση, θέα 320 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 4 δωμάτια, 10 ετών 250 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. 4 δωμάτια, 10 ετών, θέα, γκαράζ, 400 ευρώ
ΕΛΙΑ 120 τ.μ. επιπλωμένο, 400 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10 ετών τζάκι, ατομική θέρμανση,
επιπλωμένο 400 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 35 τ.μ. πολύ καλό 370 ευρώ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100 τ.μ. επί της Βερμίου 1800 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40 τ.μ. καλό 380 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 60 τ.μ. πλατεία 400 ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 150 τ.μ. με υπόγειο 60 τ.μ. 400 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 25 τ.μ. καλό 8000 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΣΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο, θωρακισμένη,
βλέπει μπροστά 16500 ευρώ
ΕΛΙΑ 30 τ.μ. στην πλατεία 4ος 11000 ευρώ
ΕΛΙΑ 75 τ.μ. ισόγειο κόπλαμ παράθυρα 12000 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 55 τ.μ. κόπλαμ 13000 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 75 τ.μ. καινούργιο 2Δ, πάρκιγκ, αποθήκη
58000 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 68 τ.μ. καλό 18000 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 100 τ.μ. 4ος ατομική θέρμανση 29000 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 75 τ.μ. ανακαινισμένο πάρκιγκ ατομική θέρμανση 37000 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 18 ετών 2 δωμάτια 48000 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. 18 ετών θέα 67000 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ. 2ος 28000 ευρώ
ΚΝΕΤΡΟ 100 τ.μ. τζάκι, ανακαινισμένο, θέα, αποθήκη,
καλό 48000 ευρώ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, 2 γκαράζ, 62000 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 130 τ.μ. καινούργιο, 3 δωμάτια, πάρκιγκ
118000 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 150 τ.μ. καινούργιο, ατομική θέρμανση, γκαράζ 95000 ευρώ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ 160 τ.μ. σε 2 επίπεδα, 10 ετών, 145000 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 140 τ.μ. θέα ατομική θέρμανση πολύ καλό,
20 ετών, 95000 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 130 τ.μ. 10 ετών, 3 δωμάτια, 95000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 με ελιές 8500 ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα με ροδάκινα 39000 ευρώ
ΜΕΣΗ 10.000 μέτρα με ροδάκινα 30000 ευρώ
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 15.000 μέτρα με αχλάδια 45000 ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 5.000 μέτρα 15000 ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 50.000 μέτρα με ροδάκινα 130000 ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ 1.100 μέτρα με δένδρα 3500 ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 5.000 μέτρα 15000 ευρώ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 44.000 μέτρα 75000 ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ 16.000 μέτρα 26000 ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ 43.000 μέτρα 125000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρεζάκι
καινούργιο με 33 ώρες
εργασίας. Τιμή 400,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνης ΜΒ6500. Ισχύς 6,5 Ηρ, Πλάτος εργασίας 50
cm, βάθος εργασίας 17,5-35 cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν,
μαχαίρια 6+6, κωδ. 009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

Στην πολυκατοικία επί της οδού Μ. Μπότσαρη 87, περιοχή
Πασά Κιόσκι στη Βέροια, ιδιοκτήτης διωρόφου οικοδομής με
ανεξάρτητη ιδιόκτητη είσοδο στους χώρους, υπάρχει σε πλήρη
διαμόρφωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 219/2006 για
τη λειτουργία γυμναστηρίου με την ακόλουθη διάρθρωση σε
χώρους:
-Χώρος ιδιαίτερος επιφάνειας 30 τ.μ. (για μασάζ κλπ)
-Σαλόνι γυμναστηρίου επιφάνειας 200 τ.μ.
-Αποκλειστικής ανάπτυξης ΣΠΑ κλπ
-Τουαλέτες και αποδυτήρια Α-Γ και ντουζιέρες καμπινάτες
-Επαγγελματική σάουνα εν λειτουργία και προεργασία εγκαταστάσεων για χαμάμ (ανδρών-γυναικών) και υδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Με πλήρες σετ επαγγελματικών οργάνων γυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστό και κρύο νερό
-Τριφασική παροχή ρεύματος
-Άνετος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων
-Δίκτυο τηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα μεγάλης χωρητικότητας (400
λίτρων)
Ενκρίσεις
-Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
-Προέγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία Αδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ από γνώστη του κλάδου για λειτουργία του συγκροτήματος (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ
219/2006
Για επιτόπου συνάντηση και ενημέρωση:
Τηλ. 2331024939 και 6973015833

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2
βιβλιοθοκήκες, 4 συρταριέρες με ρόδες, 1 καναπές, 2
καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές, όλα μαζί ή και
μεμονωμένα). Τηλ.: 6973 777747.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
Περιοχή Μητρόπολης,38 τ.μ ανακαινισμένο με a/c,
βλέπει  ακάλυπτο, επιπλωμένο 24000€
(κωδ ΓΚ53)
Ισόγειο στο βήμα του Αποστόλου Παύλου64 τ.μ
1ΔΣΚΜ χωρίς κοινόχρηστα οικοδομής 25000€
(κωδ ΓΚ48)
Κυριώτισσα 36 τ.μ 2ος ακάλυπτος 9000€
(κωδ ΓΚ44)
Ρολοι, 38τμ, βλέπει σε ακάλυπτο με ανοιχτωσια και
ήλιο,καινούργια κουφώματα και τέντες ,
επιπλωμένο , 18000€(ΓΚ54)
2 ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα 83 τ.μ 2ΔΣΚΜ  καινουργιο, ατομική θέρμανση,μεγάλη βεράντα, θέα στον κάμπο, 65000€ (κωδ 2Δ 140)
Προμηθέας, 94 τ.μ, 1ος ορ,2ΔΣΚΜ ,15ετίας,ελάχιστα χρησιμοποιημένο,δυνατότης αυτόνομης θέρμανσης 57000€ (κωδ 2Δ 134)
Τσερμένι, 70 τ.μ 1ος οροφος,2ΔΣΚΜ ,5ετίας , air
Condicion,πυλωτή, αποθήκη,από 60000 τώρα
45000€  (κωδ 2Δ 133)
Κοντά στην πλατεία Ωρολογίου 70τ.μ 2ΔΣΚΜ, 2ος
ανακαινισμένο,40000€ (κωδ 2Δ 132)
Καλλιθέα 125 τ.μ, 2ΔΣΚ 2 μπάνια,1ος οροφος, τιμή
80000€ (κωδ 2Δ 130)
Προμηθέας, καινούργια οικοδομή, ισόγειο με δική του
είσοδο,άριστη κατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό, ευχάριστο,2ΔΣΚΜ, πάρκινγκ, 42000€ (κωδ 2Δ152)
Καινούργια οικοδομή στο κέντρο,περιοχή Αγ. Αντωνίου,93 τ.μ 3ος, ιδανικό για επαγγελματική χρήση αλλά
και για κατοικία 65000€ (κωδ2Δ123)
Παράλληλη στην Πιερίων, 92 τ.μ 2ΔΣΚΜ, ατομική θέρμανση,3ος ορ. Πάρκινγκ, 8ετίας, 62000 € (κωδ 2Δ120)
Μητρόπολη,104 τ.μ ,2ΔΣΚΜ, τζάκι,ατομική θέρμανση,
ηλιακός, 3ος οροφος 65000 (κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ, 1ος,2ΔΣΚΜ, τζάκι, ηλιακός, τέντες,  
ωρομετρηση, κουφωτή ντουλάπα, πόρτα ασφαλείας
,θέα, ιδιωτική κατασκευή ,τιμή συζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στο κέντρο, σε πεζόδρομο,75 τ.μ 2ος ορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπει πίσω, χρήζει μερικής ανακαίνισης ,κατάλληλο
και για επαγγελματικη χρηση,τιμή
50000 (κωδ 2Δ125)
Φανάρια Κύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομική θέρμανση, πάρκινγκ 2 θεσεις, οικοδομή 10ετίας 60000€
(κωδ 2Δ85)
3 ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνω από το πασα κιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103 τμ, γίνονται και δύο διαμερίσματα, μπάνια
,άμεση πρόσβαση στην αυλή, κλειστό πάρκινγκ,καινούργιο,95000€ (κωδ3Δ86)
Πασα κιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2 μπάνια, ωραία βεράντα,70000€(δυνατότητα αγοράς κλειστού πάρκινγκ
έξτρα) (κωδ 3Δ93)
Βήμα Απ. Παύλου, 3ΔΣΚΜ, 4οςορ, σκεπή ,με ανακαινισμένα μπάνιο ,κουζίνα , κουφώματα,
διαμπερές 65000€(κωδ3Δ100)
Πωλούνται Διαμερίσματα με 2 δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2Δ 97τμ οροφοδιαμέρισμα, μεγάλο
σαλόνι, κουζίνα, χολ, μεγ.μπάνιο, ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ 120τμ.2Δ, ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC, κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες, ατομική (2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 85τμ, 2Δ, σαλοκουζίνα,WC, αποθήκη,
καινούρια πλακάκια 60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ πλήρως ανακαινισμένο, κόπλαν,πλακάκια 62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 2WC, χωνευτές ντουλάπες και στα δύο δωμάτια, 100τ.μ., air-condition,
πόρτα ασφαλείας, πάτωμα με μάρμαρο, τέντες και
ατομική θέρμανση διαμπερές 60.000€ (2Δ135)
Πωλούνται Διαμερίσματα με  3-4 δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 117τμ οροφοδιαμέρισμα,3Δ, μεγάλο σαλόνι, κουζίνα, μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3Δ σαλοκουζίνα, αποθήκη, ατομική
θέρμανση, κλειστό παρκινγκ 25τ.μ. 2008 έτος κατασκευής 80.000€ (3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑ κοντά στην Μπαρμπούτα, 3Δ τζάκι, ατομική θέρμανση, παρκινγκ, 2WC, 10 ετών, 105.000€
(3Δ79)  
Πωλούνται Γκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρα 60τμ.δωμάτιο, ανακαινισμένο
μπάνιο και κουζίνα, χολ με ντουλάπα, a/c, κόπλαν,
πόρτα ασφαλίας, τιμή 30.000€ (ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟ στούντιο 28τ.μ., τιμή ευκαιρίας 15.000€ (ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟ στην Ελιά 30τ.μ. 15.000€ (ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ σαλόνι, κουζίνα, σε πολύ καλή
κατάσταση 20.000€ (ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ 1Δ σαλόνι, κουζίνα 64τ.μ. ισόγειο, χωρίς
κοινόχρηστα, 25.000€ (ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ σαλοκουζίνα, ανακαινισμένο, καινούρια κουφώματα, 45τ.μ., ατομική θέρμανση, ανοιχτή θέση παρκινγκ, πρώτος όροφος, 35.000€ (ΓΚ6)
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 75τ.μ., σε
175τ.μ., ατομική θέρμανση, και 2 αποθήκες 50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, παρκινγκ, αποθήκη,
80τ.μ., 65.000€ (Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑ στο κέντρο 145τ.μ. οικόπεδο, 60τ.μ.
ο πάνω ο πάνω όροφος και 62τ.μ. ο κάτω όροφος,
80.000€ (Μ43)
•ΡΟΛΟΙ μεζονέτα, σαλοκουζίνα με τζάκι στον κάτω
όροφο και 2Δ με μπάνιο στον επάνω όροφο, ατομική
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, καινούρια κουφώματα,
ανακαινισμένο, 85τ.μ. κτίσμα, με 2 air-condition και
κλειστό παρκινγκ 100.000€ (Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣ μονοκατοικία με κήπο, 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 340τ.μ. οικόπεδο, 68τ.μ. κτίσμα, ατομική θέρμανση, με παρκινγκ 30.000€ (Μ145)
Πωλούνται Ημιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ 1200 τμ. οικόπεδο με κτίσμα ημιτελές
45τ.μ. 55.000€ (Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 200τ.μ. κτίσμα στα τούβλα, 50τ.μ. υπό-

γειο, 50.000€ (Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑ κτίσμα στα τούβλα 118τ.μ. με 90τ.μ. και
1041τ.μ. οικόπεδο 60.000€ (Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 500μ οικόπεδο, 50τ.μ. ισόγειο και
50τ.μ. 70.000€ (Η8)
Πωλούνται Χωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο 16 στρ. ΕΠΙΣΚΟΠΗ στον κόμβο της Εγνατίας (ΟΙΝ02)
•Οικόπεδο στον ΆΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ. με κτίσμα 386τ.μ. 50.000€ (Χ474)
•Οικόπεδο στα ΑΣΩΜΑΤΑ 1.200μ με θέα 65.000€
(ΑΧ07)
•Στην ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4650μ, 58μ φάτσα, 300μ από
την άσφαλτο, χτίζει 930τ.μ. 36.000€ (ΒΧ03)
Πωλούνται Μαγαζιά:
•Κατάστημα ΣΤΗΝ Ν.Π.Ο. 300τ.μ. (ΕΧ86)
•ΣΤΗ ΒΕΛΙΖΕΛΟΥ 120τ.μ. ισόγειο, και 120τ.μ. πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ μαγαζί 90τ.μ.,  Νοικιασμένο αυτήν την
στιγμή στα 800€ σε πολύ προσιτή τιμή (ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ μαγαζί, 85 τ.μ, με πατάρι και υπόγειο (ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟ μαγαζί με σπίτι από πάνω 60.000€ (ΕΧ60)
Πωλούνται Γραφεία:
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ γραφείο 4 χώρων,πλήρως ανακαινισμένο,  62.000€ (ΕΓ42)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 81τ.μ. 60.000€ (ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ 2 χώροι με WC 30.000€ (ΕΓ33)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ πλήρως ανακαινισμένο με εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα, 65τ.μ. με πατάρι
20τ.μ. 50.000€ (ΑΝΑ03)
•ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ γραφείο 2 χώροι 75.000€ (ΕΓ15)
Πωλούνται Γκαράζ:
•Γκαράζ, κλειστό ΣΤΟ ΤΣΕΡΜΕΝΙ, 100τμ., 10.000€
(900)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα με 2 δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Πασακιόσκι διαμέρισμα 3ου ορ.,
2 δωμ., σαλοκουζίνα, μπάνιο, a/c, ατομ. θέρμ., πετρ.
μεγάλη βεράντα με υπέροχη θέα, 270€
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ, ΣΛ,85τμ, καιν. κουζίνα, καιν. μπάνιο,
πλακάκια, κόπλαν, ντουλάπα, 230€ (2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ 2Δ, ΣΛΚ, 85τμ, καιν. διαμερισμα, ατομική,
τζάκι, αποθήκη, 280€ (2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλοκουζίνα μπάνιο, με ηλεκτρικές συσκευές, air-condition, ντουλάπα χωνευτή, καινούρια κουφώματα 190€ (2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλοκουζίνα μπάνιο οροφοδιαμέρισμα, με αυτόνομη θέρμανση, οικοδομή
2007, 80τ.μ. κουφώματα κόπλαν 250€ (2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι κουζίνα, κουφωτές ντουλάπες, καινούρια πατώματα, καινούρια πόρτα,

Κ Υ Ρ Ι Ο Σ ζη τά ν α

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

για σοβαρή σχέση.

σιμος με ανώτερη μόρ-

βρει κυρία χωρίς υπο-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

Τηλ.: 6984 040769.

φωση ζητεί γνωριμία

χρεώσεις, φτωχειά, για

με κοπέλα ευχαρίστου

σοβαρή σχέση. Τηλ.:

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

23310 26934.
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(ΓΚ128)
Ενοικιάζονται Μονοκατοικίες:
•Βίλλα, επιπλωμένη, 3Δ σαλόνι, κουζίνα, 2 βεράντες,
ατομική θέρμανση, τζάκι, κήπο,   (ΕΠ66)
Ενοικιάζονται Γραφεία:
•Καινούρια ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 58τ.μ με 2 χώρους και
46τ.μ. ένας χώρος, και τα δύο με κουζίνα και τουαλέτα
350€ και 260€ (ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο 2χώροι, καινούρια κουφώματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition, 250€ (ΓΡ03)
•ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 55τ.μ, επαγγελματικός
χώρος με πατάρι, χωρίς κοινόχρηστα, ανακαινισμένο
320€ (ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ γραφείο, 4 χώροι, κουζίνα, τουαλέτα, ανακαινισμένο, λούξ.(Μ13)
Ενοικιάζονται Μαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟ στο ποιο κεντρικό σημείο της αγοράς,
έτοιμο,40τμ, wc, κουζίνα, αποθήκη, (Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 50τμ, + 20τμ πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο, χωρίς κοινόχρηστα, 320€ (Μ82)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 7τμ +
13τμ βοηθητικός χώρος, 250€ (Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ, κατάστημα, 650τ.μ σε 10στρ οικόπεδο (Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί 70τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα, και αποθηκευτικό χώρο, 800€ (Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί 30τ.μ. με πατάρι και είσοδο από
δύο πλευρές ιδανικό για οποιαδήποτε χρήση (Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί στην αγορά με εξοπλισμό καφετέριας, 50τ.μ. και πατάρι 380€ (Ζ101)
Ενοικιάζονται Αποθηκευτική χώροι:
•Γκαράζ στο κέντρο περιοχή ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ 40€
•Γκαράζ στο κέντρο περιοχή ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ 50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗ αποθήκη, 110 τ.μ. 250€   (ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗ αποθήκη, 60τ.μ, 200€ (ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ, αποθήκη 280τμ.+100τμ., η αυλή με σκέπαστρο. (ΑΠ3).
Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμα στο Μακροχώρι, 85τμ, 2Δ, σαλοκουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, θέση πάρκινκ, 60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο διαμέρισμα ή επαγγ. Χώρος,
79τμ, 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,ατομική θέρμανση,
40.000€ (2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ, μεγάλο σαλόνι, σε μικρή οικοδομή, 65.000€
(2Δ143)
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1
στον πρώτο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
23310 68080, 6973 735020

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

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανί-

274316.

μεγάλοι χώροι 230€ (2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 2Δ σαλοκουζίνα, μπάνιο, μεγάλη βεράντα, διαμπερές, άριστη κατασκευή, με θέση παρκινγκ,
θέα, και τζάκι, 280€ (2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 2Δ σαλοκουζίνα, μπάνιο, επιπλωμένο
ή μη, ντουλάπα, αυτόνομη θέρμανση, 180€ (2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, βεράντα καινούρια πόρτα, καινούρια κουφώματα, 3ος όροφος, 200€ (2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ καινούρια κουζίνα, καινούρια κουφώματα, θωρακισμένη πόρτα, βεράντα, θέα, ατομική
θέρμανση (2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ 2WC 100τ.μ., μεγάλη βεράντα, τέντες,
ατομική θέρμανση με θερμοσυσσωρευτές, νυχτερινό
ρεύμα, διαμπερές 220€ (2Δ59)
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα με 3-4 δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ μεζονέτα με σαλοκουζίνα, δύο υπνοδωμ,άτια, μπάνιο, ατομ. θέρμανση στο κέντρο,
περιοχή Ωρολογίου.
•ΑΓ. Αντώνιος ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 3Δ ΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό, ατομική, ηλιακό 400€ (ΕΠ84)
•Μακροχώρι 120τμ, 3Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, τζακόσομπα, θερμοσυ., 200€ (3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ 3Δ, ΣΛΚ, κόπλαν, πλακάκια, καιν. κουζίνα,180€ (3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 3Δ, οροφοδιαμ. 109τμ,ΣΛΚ, αποθήκη,
πυλωτή, αυτόνομη θερμ. απεριόριστη θέα 320€ (3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ καινούριο3Δ ΣΛΚ, 3 κουφοτές ντουλάπες, ατομική, θέα απεριόριστη, 5ος, παρκινκ 280€
(3Δ34)
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σαλοκουζίνα με τζάκι, 2 a/c, μεγάλες
βεράντες 220€, περιοχή αστυνομίας.
•Στον Αγ. Αντώνη γκαρσονιέρα επιπλωμένη, δωμ,
σαλόνι, κουζίνα,καιν. κουφώματα, χωρίς θέρμανση
150€ (ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο, a/c, θέση πάρκινκ, λίγα κοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ γκαρσονιέρα καινούρια 2013,60τμ,
λουξ, 1Δ, σαλοκουζίνα, ωρομέτρηση, 250€ (ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη γκαρσονιέρα, καινούρια κουφώματα, διπλά τζάμια, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, κρεβάτι, τραπέζι, ντουλάπα 40τ.μ. 150€ (ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ 1Δ σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, άνετο και ευρύχωρο, μεγάλη καινούρια ντουλάπα, καινούρια κουφώματα, καινούρια πλακάκια, 90τ.μ. ατομική θέρμανση, 250€
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύσ τ η μ α λ έ β η τα π έ λ ε τ ,
μάρκας TOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μεταχειρισμένο, σε άριστη κατάσταση, μαζί με δοχείο αδρανείας [μπάφερ] 500 litr
για ακόμη πιο οικονομική
καύση, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 6944997269.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριο εσπεριδοειδών σε άριστη κατάσταση με:
Νο1 τράπεζα διαλογής
Νο2 μεταφορική ταινία
Νο3 κηρωτικό
Νο4 τουρμπίνα
Νο5 μηχανικός ταξινομητής με σταδιακό ανοιγμα
Νο6  λεκάνη συσκευασίας.
Δυνατότητα παραγωγής 5 τόνους την ώρα δυνατότητα να επεξεργαστούν τα εσπεριδοειδή και με φύλλα και
να κηρωθούν 100 %. Τηλ.: 23310 21063.

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

CMYK

20

www.laosnews.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

PΤο μυστικό όταν
φτιάξεις χρονομηχανή είναι να μην
τη χρησιμοποιήσεις
πρώτος...
P Π ό σ ο μ ά λ λο ν
προεκλογικά προγράμματα.
P Μέσω των οποίων προσβλέπεις
νίκη από τη Θεσσαλονίκη.
PΤο πρόβλημα δεν
είναι να φορέσει γραβάτα ο Τσίπρας. Αλλά ποιον θα φωνάξει να του τη σφίξει.
PΚαι ποιος τον σώζει μετά από
την Μπέτυ τον ευλογημένο σωτήρα
μας.
PΔιότι η δικαιοσύνη μπορεί να είναι
τυφλή. Η γυναίκα όχι.
PΤο πιο επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι πάντως θα ήταν ένα Σαρβάιβορ
με πολιτικούς που θα έπρεπε να
ανοίξουν και να διατηρήσουν επιχείρηση με τη σημερινή φορολογία.
PΤο λες και εμφύλιο πόλεμο, αν συνηγορήσουν τα κανάλια.
P Πάντως 9 στους 10 Έλληνες
δηλώνουν απαισιόδοξοι. Και ένας
στους 10 δηλώνει ακόμη Συριζανέλ.
PΚανονικά εκτός από τους «Ανώνυμους» πρέπει να υπάρξει και μια

ακτιβιστική ομάδα «Ανώρυμους». Που
προφανώς είμαστε περισσότεροι.
PΚατά τα λοιπά. Για το 2018 ζήτησα από τον Άγιο Βασίλη να ενταχθώ
στην κατηγορία Medium από ΧΧL.
Πλην αχαμνών οφκόρς.
PΝέα δίαιτα. Τρως ό,τι και όσο γουστάρεις και περιμένεις να έλθουν οι
χοντροί στη μόδα.
PΣτις γυναίκες ισχύει σε κυτταρίτιδα.
PΑν κερδίσω το Τζόκερ, θα αγοράσω το γυμναστήριο της γειτονιάς
και θα το κλείσω.
PΠου κατάντησε κάτι σαν οίκος
αντοχής.
PΤις προάλλες στη γιόγκα, μού
λέει ο άλλος να κάνουμε τη στάση
«λαμπάδα». Εγώ δεν παίζω με τη

φωτιά...
P... κι έκανα
τη στάση «σβήνει το καντήλι
μου».
PΦοβερές εκείνες οι βιταμίνες που
μου έδινε η μάνα μου μικρό για να μου
ανοίξει ο όρεξη. Ακόμη δεν έσβησε η
επίδρασή τους.

PΚαλό:
-Έλα μάνα, κάηκα στο δάχτυλο
με λάδι, τι να κάνω;
-Χώρισέ την αγόρι μου και βρες
μία να σου μαγειρεύει!
PΚαι:
Ο σύζυγος μπαίνει στο ζαχαροπλα-

στείο:
–Καλημέρα σας, θα ήθελα μια τούρτα γενεθλίων για τη γυναίκα μου! Με
σοκολάτα, όπως κάθε χρόνο.
–Μάλιστα κύριε. Πόσα κεράκια να
βάλω;
–Τριάντα πέντε όπως κάθε χρόνο!
Κ.Π.

Για την ονομασία της ΠΓΔΜ
Συναντήσεις Τσίπρα με Κοτζιά και Αρχιεπίσκοπο
για την πορεία των διαπραγματεύσεων
-Πέντε ονόματα φέρεται να κατέθεσε ο Μάθιου Νίμιτς

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά στο Μέγαρο
Μαξίμου, με αντικείμενο την πορεία των διαπραγματεύσεων μετά και τη συνάντηση του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ
Μάθιου Νίμιτς με τους διαπραγματευτές της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ, στους οποίους παρουσίασε τις προτάσεις του.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Πρωθυπουργός αναμένεται ραντεβού με τον κ. Ζάεφ για το συγκεκριμένο θέμα στις 24 Ιανουαρίου στο Νταβός.
Συνάντηση επίσης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο είχε στην Αρχιεπισκοπή ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας , ο οποίος ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ.
Εν τω μεταξύ, πέντε ονόματα φέρεται να κατέθεσε την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη ο Μάθιου Νίμιτς στους διαπραγματευτές Ελλάδος και ΠΓΔΜ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει το «Βήμα», οι οποίες επίσης δημοσιεύονται (εν όλω ή εν μέρει) στη σκοπιανή ιστοσελίδα «www.MKD.mk», τα ονόματα είναι στα σλαβικά και είναι τα
ακόλουθα:
Republika Nova Makedonija (Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας)
Republika Severna Makedonija (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
Republika Gorna Makedonija (Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας
Republika Vardarska Makedonija (Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη)
Republika Makedonija (Skopje) [Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σκόπια)]
Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση βρίσκεται εν αναμονή
και του συλλαλητηρίου της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη
όπου η μαζικότητα και η δυναμική του, αναμένεται να αποτελέσουν βαρόμετρο.

