
Ετοιμάζονται πυρετωδώς στη Βέροια

ΔΕΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ 
σε διπλάσιες φέτος οικογένειες 

θα μοιραστούν 
από τη Μητρόπολη 

Πρωτοσύγκελος π. Αθηναγόρας: 
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο 

που συμπαραστέκεται 
αυτές τις Άγιες Ημέρες

CMYK

Tετάρτη   
20

Δεκεμβρίου
2017 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 11.843 

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
Κιν. 6974 030002
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
news@laosnews.gr

laosveroia@gmail.com
Λογιστήριο:  info@laosnews.gr

Σελ.  3

Εμφανής πρωτιά της 
ΔΑΚΕ στις χθεσινές 

εκλογές των καθηγητών 
για νέο Δ.Σ. 

στην ΕΛΜΕ Ημαθίας

Ομηρία 
των Νέων 
Αγροτών

Toυ Τάσου Μπαρτζώκα
Δικηγόρου – Πολιτευτή ΝΔ

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ

«Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο»
Έρευνα-Επιμέλεια: Μάκης Δημητράκης

Υπηρεσία μιας στάσης 
στην Π.Κ.Μ. για την 
επιχειρηματικότητα
 και την καινοτομία

Σελ. 3

Σελ. 5

Σελ. 7

Σελ. 4



Ομάδα που κερδίζει...
   Ασφαλώς δεν είναι ευχάριστα τα όσα ακούγονται για 
την ΑΝΗΜΑ, σε σχέση με τους διαγκωνισμούς και το 
παρασκήνιο για τη θέση του επόμενου προέδρου της. 
Το βέβαιο είναι ότι η εταιρεία έχει βρει τον δρόμο της. 
Πολλές παλιές πληγές και βαρίδια ετών έκλεισαν τον 
τελευταίο χρόνο με τις προσπάθειες της σημερινής 
διοίκησης και του προέδρου Θεόφιλου Τεληγιαννίδη, με 
τη βοήθεια του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, 
του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. 
Μακεδονίας Παναγιώτη Σπυρόπουλου και την αρωγή 
της Π.Ε. Ημαθίας.
   Με το νέο πρόγραμμα Leader προ των πυλών το 
πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, η Αναπτυξιακή Ημαθίας 
έχει την ευκαιρία να εδραιωθεί καλά στη θέση της ως 
πυλώνας ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, έχοντας 
μια ομάδα δράσης έτοιμη και έμπειρη γι’ αυτό. Το 
ενδιαφέρον ιδιωτών, δήμων και φορέων για το Leader 
είναι έντονο, κάτι που γεννά ελπίδες για την πορεία και 
την επιβίωση της εταιρείας.
   Το ποιος θα είναι πρόεδρος στη νέα αυτή πορεία της 
εταιρείας θα το αποφασίσουν οι μέτοχοι στη γενική της 
συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα της 
τελευταίας τριετίας και όχι μόνο πολιτικές ισορροπίες. 
Θεωρούμε βέβαιο ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα. Μια 
δική μας γνώμη επί του θέματος, μάλιστα με... 
ποδοσφαιρικούς όρους, είναι ότι ομάδα που κερδίζει 
δεν αλλάζει.
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Η βραδιά της Μαρίνας

Μεγάλος τελικός απόψε στοVoice και πολλές ευχές στη
ΒεροιώτισσαΜαρίναΚυριαζοπούλου.Ένα δικό μας κορίτσι
καιμιαυπέροχηφωνή,πουμαςχάρισεόμορφεςστιγμέςμέχρι
σήμεραστοτηλεοπτικόσόουτουΣΚΑΪ.Αξίζεινατηστηρίξουμε
καινασυνεχίσουμεμέχριτοτέλοςτοταξίδιτης!

ΠροσφοράτουΕΣΕΠΑστοΔήμοΒέροιας
ΤοδήμαρχοΒέροιαςεπισκέφθηκεχθεςοΝίκοςΣαχινίδηςμεσκοπόνατονενημερώσειότιοΕΣΕΠΑεπιθυμείναπρο-

σφέρει«βαριέςστολέςγιαταχιόνιακαιτοκρύογιατιςανάγκεςτουπροσωπικού,καιμιαγεννήτρια,απότονεξοπλισμό
τωνΡιζωμάτων.

Οκ.ΣαχινίδηςμαςείπεότιαυτάείναιταελάχισταπουμπορείναπροσφέρειστοΔήμο,καιέχουνκατάνουκαιάλλες
προσφορέςκαισεεπίπεδοοχημάτων…

Ίδωμεν!

Συνεχίζουν…
ΣυνεχίζειτηλειτουργίατουτοΧρι-

στουγεννιάτικο bazaar τουΣυλλόγου
«Πρωτοβουλία για το Παιδί» και
εντυπωσιάζειμετηνποικιλίατωνχει-
ροποίητωνεκθεμάτων.

Το μυστικό της επιτυχίας του, οι
ακούραστες εθελόντριεςπου δίνουν
κάθεχρόνοτονκαλύτεροεαυτότους.
Βάζουντομεράκι,τοταλέντο,τηνκα-
λαισθησία τους, την χωρίς σύνορα
αγάπητουςγιαταπαιδιά.

Τοτελευταίοαυτόστοιχείο,ανκαι
δεν υπάρχει στο λεξικό, είναι αυτό
πουορίζειτονεθελοντή.

Στηφωτογραφίακάποιααπότιςε-
θελόντριεςτηςΠγΠπουεδώκαιχρό-
νιαχαρίζουνχαμόγελασταπαιδιά.

Έσωσαν χθες τον πάγκο τους

Τιςχειροποίητεςκατασκευέςτωνμαθητώνμετηβοήθειατωνκαθηγητώντους,παρουσίασανχθεςστηνΠλατεία
ΔημαρχείουτοΕιδικόΕπαγγελματικόΓυμνάσιοκαιΛύκειοτηςΒέροιας,ενόψειτωνγιορτών.Τοσχολείοείναινε-
οσύστατο,διανύειτηνΤρίτηχρονιάτουκαιέχει51μαθητές,οιοποίοι,όπωςμάθαμε,πρόκειταιναπαρουσιάσουνμια
ταινίαμικρούμήκουςπουδημιούργησαν,μεθέματηδιαφορετικότητα.Παράλληλατοσχολείοέχειπροσκληθείαπό
τηνΕΤΡ3,γιαμίαεκπομπήπουθααφοράστηνπαράδοσητουτόπουμας.ΤοΕιδικόΕπαγγελματικόσχολείοδου-
λεύειπολλάπρογράμματακαιδράσειςπολιτισμού,αγωγήςυγείαςκαισταδιοδρομίαςκαιόπωςφαίνεται,σ’όλααυτά
σημαντικόρόλοπαίζειοανθρώπινοςπαράγονταςκαιοισχέσειςτουςμετονδ/ντήτουΚυριάκοΠαπαγεωργίουκαιτις
καθηγήτριεςκαικαθηγητέςτους.

Ησυνταγήτωνκαλώνσχέσεωνείναιεξάλλουκλασσικήκαιπετυχημένη,κιόποιοςκατάλαβε,κατάλαβε!

Προσβολή μνήμης
Γιαπροσβολή μνήμης μίλησε στην αρχή της συνε-

δρίασηςτουδημοτικούσυμβουλίουΒέροιαςοδημοτικός
σύμβουλος τηςμείζονοςμειοψηφίαςΑντώνηςΚαγκελί-
δης,μεαφορμήτηνπρόσφατηεπίσκεψηΕρντογάνστην
Ελλάδα.«Αντίνατονυποχρεώσουμεναζητήσειδημόσια
συγνώμηγια ταθύματα τηςγενοκτονίας, τονβάζαμεσε
σχολειά τηςΘράκης μεπαιδιά τρίτης γενιάς, τηνώρα
που τα δικά μας ταπαιδιά σφαγιάστηκαν» είπε μεταξύ
άλλωνοκ.Καγκελίδης,μιλώνταςγια«ντροπή»και«προ-
δοσία»πουδεντιμάειτουςπολιτικούςμας.

Μετεχνητόχιόνι
οιγιορτές

στα3-5Πηγάδια
Τεχνητό χιόνι άρχισε ναπαράγε-

ταιαπότακανόνιαστοχιονοδρομικό
των3-5Πηγαδιώναμέσωςμόλιςξε-
κίνησαν οι αρνητικές θερμοκρασίες.
Από τη μισθώτρια εταιρεία γίνεται
προσπάθειαώστεναξεκινήσειηπί-
στα2στοσυρόμενοενόψειτωνγιορ-
τώντωνΧριστουγέννων.Μακάρι!

Ησυνεδρίαση,οΛαφαζάνηςκαι...τοσαμποτάζ
ΥπότησκιάτηςεπίσκεψηςΛαφαζάνηκαιτηςπαράλληληςομιλίαςτουστηνΕληάέγινεησυνεδρίασητουδημοτικού

συμβουλίουΒέροιαςτηΔευτέρα(πουπαράταεξήντακαιπλέονθέματαολοκληρώθηκεσελιγότεροαπόδύοώρες,χρό-
νοςρεκόρ).Μάλισταδενήτανλίγοιοισύμβουλοιόλωντωνπαρατάξεωνπουστις7ήλίγοαργότερααποχώρησανπρο-
κειμένουναπαρευρεθούνστηνομιλίατουεπικεφαλήςτηςΛαϊκήςΕνότητας.Ορισμότηςσυνεδρίασηςάλλημέραλόγω
τηςεπίσκεψηςΛαφαζάνηήθελεοεπικεφαλήςτηςελάσσονοςμειοψηφίαςΑντώνηςΜαρκούλης,σχολιάζονταςμεχιούμορ
πάντως:«Εκτόςκιανοπρόεδροςτουδημοτικούσυμβουλίουσαμποτάρειτιςσυγκεντρώσειςάλλωνκομμάτων...»

Απότηνπλευράτουοκ.ΤσαπαρόπουλοςαπάντησεότιδενείναιηπρώτηφοράπουπολιτικόςεπισκέπτεταιτηΒέροια
ημέρακαιώρασυνεδρίασηςδημοτικούσυμβουλίου.



Ευχετήρια απάντηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας

 στον Δήμαρχο  Βέροιας
Με μία σύντομη ανακοίνωση και 

ευχές προς όλους τους πολίτες, απα-
ντάει ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, 
στο χθεσινό δελτίο Τύπου του Δημάρ-
χου Βέροιας. Ο κ. Κώστας Καλαϊτζίδης 
αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη έκπληξη παρατήρη-
σα  τον λίβελο  του δημάρχου Βέροιας, 
ο οποίος σε  είκοσι σειρές κειμένου  
αναφέρεται στο όνομα μου έξι φορές! 

Αδυνατώ να τον ακολουθήσω, λό-
γω αρχών και αξιοπρέπειας, στο μένος 
και την ανασφάλεια που τον χαρακτη-
ρίζει.

Αυτές τις Άγιες Μέρες ας ευχηθούμε να πλημμυρίσει  γαλήνη 
στην καρδιά των συνανθρώπων μας, μακριά από κακίες, μίση και 
μυθομανίες. 

Χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες της Ημαθίας και φυσικά 
και στον δήμαρχο Βέροιας».

Ευχετήρια και η 
απάντηση του Δημάρχου
στον  Αντιπεριφερειάρχη

Με μια ακόμα πιο σύντομη ανα-
κοίνωση απαντά ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κώστας Βοργιαζίδης στον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαιτζίδη. 
Γράφει:

«Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να είστε 
καλά. Μας κάνατε να γελάσουμε με τα γραφόμενά σας. Χρόνια 
Πολλά». 
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Κρεμάστηκε 
από δέντρο 
51χρονος 

στον Κοπανό
Τέλος στη ζωή του έδωσε  51χρονος , την 

περασμένη  Δευτέρα στον Κοπανό. Σύμφωνα 
με την αστυνομία ο αυτόχειρας κρεμάστηκε 
από ροδακινιά σε αγρόκτημα της περιοχής, 
αφήνοντας σημείωμα για τα αίτια της πράξης 
του.

Εμφανής πρωτιά της 
ΔΑΚΕ στις χθεσινές 

εκλογές των καθηγητών 
για νέο Δ.Σ. 

στην ΕΛΜΕ Ημαθίας
Ο λ ο κ λ η -

ρώθηκαν χθες 
το  βράδυ  ο ι 
εκλογές και η 
κ α τ α μ έ τ ρ η σ η 
ψήφων για νέο 
Δ.Σ. στην ΕΛ-
ΜΕ Ημαθίας με 
εμφανή πρωτιά 
της ΔΑΚΕ και 
στους καθηγη-
τές. Σύμφωνα 
με τα αποτελέ-
σματα ψήφισαν 
793, βρέθηκαν 
22 άκυρα και 
35 λευκά και επί 
των 736 εγκύ-
ρων έλαβαν:

ΔΑΚΕ: 283ψ.
Ανεξάρτητος 

σ υ ν δ υ α σ μ ό ς 
(Εκπαιδευτική 
Π α ρ έ μ β α σ η ) : 
172 ψ.

Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ): 147 ψ.
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ): 111 ψ. 
Προοδευτική Ενότητα Εκπαιδευτικών (ΠΕΚ) : 23 ψ.
Εκλέγονται:
Από τη ΔΑΚΕ (3 έδρες) οι: Θόδωρος Κακαγιάννης, Πανα-

γιώτα Τζουνοπούλου και Αναστάσιος Παντζαρτζίδης.
Από την Εκπαιδευτική Παρέμβαση (2 έδρες) οι: Αλέξανδρος 

Μόσχος και Νίκος Μπέκης.
Από την ΣΥΝΕΚ (1 έδρα) ο Μεγακλής Αστέρης.
Αγωνιστική Συσπείρωση (1 έδρα) ο Μιχάλης Γαλουζής.
Σημειωτέον ότι στις χθεσινές εκλογές η ΔΑΚΕ ανέβασε την 

δυναμική της σε ψήφους σημειώνοντας μεγάλη διαφορά από το 
δεύτερο συνδυασμό. 

Το νέο Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σε Σώμα, το πιθανότερο, μετά τις 
γιορτές.

Διπλάσια τα δέματα αγάπης φέτος από την Μητρόπολη
Πρωτοσύγκελος π. Αθηναγόρας: Η οδηγία 
του  Σεβασμιότατου, είναι να μην φεύγει 

κανείς, χωρίς να έχει πάρει έστω και κάτι...

Ημέρες αλληλεγγύης, ημέρες Χριστουγέννων και η 
φροντίδα ανθρώπων και οικογενειών που έχουν ανάγκη, 
είναι πλέον επιβεβλημένη. Πολλοί πολίτες, επιχειρήσεις, 
φορείς, σύλλογος, φιλόπτωχα ταμεία, κοινωνικά παντο-
πωλεία, Αυτοδιοίκηση και εκκλησία, συνδράμουν ο καθέ-
νας από την πλευρά του για την ανακούφιση απόρων συμπολιτών μας.

Το έργο της Εκκλησίας, παραδοσιακά, αυτές τις ημέρες διπλασιάζεται 
σε κοινωνικό επίπεδο.

«Βέβαια όλο τον χρόνο περνάνε πολλοί άνθρωποι από το φιλόπτωχο 
ταμείο και γενικώς από την Μητρόπολη αλλά αυτές τις μέρες όπως και 
τις ημέρες του Πάσχα πάντα οι άνθρωποι έχουν περισσότερα προβλή-
ματα. Θέλουν να γιορτάσουν καλύτερα τις διακοπές τους και εμείς κατά 
το δυνατόν προσπαθούμε κάπως να τους αναπαύσουμε. Βέβαια φέτος 
σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι άλλες χρονιές. Φανταστείτε ότι τα 
αιτήματα για τα δέματα που θα δώσουμε έχουν διπλασιαστεί από πέρυ-
σι», ανέφερε ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Βέροιας, Νάουσας και 
Καμπανίας π. Αθηναγόρας Μπίρδας, μιλώντας στον ΑΚΟΥ 99.6 στις 
«πρωινές σημειώσεις» της  Σοφίας Γκαγκούση. 

Μόνο το φιλόπτωχο ταμείο της Μητρόπολης μοιράζει φέτος  600- 650 
δέματα. Από κει και πέρα,  η κάθε ενορία έχει τη δική της δράση και τους 
δικούς της ανθρώπους. 

Εάν κάποιος σας επισκεφθεί αυτές τις ημέρες, τι θα δει;
«Θα δει μια προετοιμασία, να ετοιμάζονται τα δέματα , να τρέχουμε 

πρωί πρωί να πάρουμε τα υλικά από τον χασάπη ή τον τυροκόμο για να 
είναι φρέσκα διότι  δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε από το βράδυ , 
θα δει ένα πυρετό εργασίας για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα». 

Τα τρόφιμα, τα αγοράζει η Μητρόπολη;
«Φέτος είχαμε μια πολύ μεγάλη δωρεά σε ξηρά τροφή , σε προϊόντα 

που δεν χαλάνε, από την  Alpha Bank. Μας έβγαλε από ένα πολύ με-
γάλο αδιέξοδο… άλλες χρονιές υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που 
δίνουν κάποια τρόφιμα, αλλά σκεφτείτε ότι χρειάζονται εφόδια για 600 
με 650 δέματα. Εμείς ως Μητρόπολη συμπληρώσαμε με τα τυριά, με το 
κρέας, με όλα αυτά τα είδη, τα οποία τα αγοράζουμε».

Στην Βέροια υπάρχουν δύο σημεία διανομής, ένα στην Παναγία Φα-
νερωμένη και ένα στο συσσίτιο, ενώ  οι ενορίες τα 
μοιράζουν από τους χώρους τους η κάθε μία.. 

Για να είναι κάποιος ωφελούμενος αυτής 
της δράσης ,τι πρέπει να κάνει;

«Μετά από μια προσωπική επαφή που έχουμε 
με τους ανθρώπους  που έρχονται όλη τη διάρκεια 
του έτους, ζητούμε κάποια χαρτιά, τα οποία είναι 
απόρρητα και δεν μπορεί κανείς να έχει πρόσβα-
ση σ αυτά εκτός από εμάς και από εκεί και πέρα 
ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθέ-
να, θα βοηθήσουμε. Πολλές φορές έρχονται χωρίς 
χαρτιά… εντάξει δεν θα διώξουμε κανέναν. Το μή-
νυμα που μας έχει δώσει ο Σεβασμιότατος, είναι 
κανείς να μην φύγει χωρίς να έχει πάρει έστω και 
κάτι. Βεβαίως, εκτός από τα τρόφιμα υπάρχουν 

σε ορισμένες περιπτώσεις και οι χρηματικές ενισχύσεις που αφορούν 
άλλα θέματα. Φάρμακα, γιατροί, ενοίκια, θέματα των φοιτητών και πολλά 
ακόμη. 

Φέρνουν και λογαριασμούς στη Μητρόπολη;
«Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όπως πριν 

γιατί οι λογαριασμοί που μας έρχονται είναι εξωφρενικοί, είναι τεράστιοι. 
Αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς 2- 3 ετών με ποσά 2.000 – 3.000 
ευρώ και μας τους φέρνουν... Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε 
τέτοια ποσά.  Θα συνεισφέρουμε, θα καταθέσουμε ένα ποσό στην ΔΕΗ, 
κατευθείαν, αλλά από εκεί και πέρα…». 

Φέτος πως διαμορφώνεται το τυπικό των Χριστουγέννων στη 
Μητρόπολη ;

«Φέτος, υπάρχει μια τροποποίηση του τυπικού, γιατί η ημέρα των 
Χριστουγέννων πέφτει Δευτέρα, επομένως οι μεγάλες ώρες και ο εσπε-
ρινός με την Θεία Λειτουργία δεν θα γίνονται την Κυριακή, την Παραμο-
νή, αλλά θα τελούνται την Παρασκευή 22 του μηνός. Την Κυριακή τελεί-
ται κανονικά η Θεία Λειτουργία και ο Όρθρος όπως κάθε Κυριακή και το 
απόγευμα στις 6.00, θα τελεστεί ο μεγάλος Εσπερινός των Χριστουγέν-
νων στον Ναό του Αγίου Αντωνίου. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις στους 
Ναούς , ενώ θα γίνει και δεύτερη Θεία Λειτουργία για να διευκολυνθούν 
κάποιοι οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά και δεν μπορούν να σηκωθούν στις 
5 η ώρα το πρωί. Αλλά σε δύο Ναούς της πόλης θα έχουμε και αγρυπνία 
από βραδύς».

Κλείνοντας ο π. Αθηναγόρας, ευχαρίστησε  όλο τον κόσμο που συ-
μπαραστάθηκε αυτές τις μέρες στον έρανο της αγάπης. «Όχι μόνο τις 
κυρίες που αψήφησαν τις δουλειές τους και τα σπιτικά τους και έτρεξαν 
από πόρτα σε πόρτα για να μαζέψουν έστω και αυτό που μαζεύτηκε 
υπέρ του γενικού φιλόπτωχου ταμείου, αλλά και όλο τον κόσμο που είτε 
από το περίσσευμα είτε και το υστέρημα, συνέδραμε σε αυτό το έργο».
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«Χριστούγεννα και ΣΙΑ»
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
 Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, 

με τη φωνή του Πάνου Μουζουράκη
Σκηνοθεσία: Αλέν Σαμπά
Ηθοποιοί: Αλέν Σαμπά, Πιο Μαρ-

μάι, Γκολσιφτέ Φαραχανί, Οντρέι 
Τοτού, Μπρούνο Σάντσες, Λουϊζ Σά-
μπα, Νταβίντ Μαρσέ, Γκρεγκουάρ 
Λουντί

COCO 
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: Λ. ΑΝΚΡΙΤΣ & Α. ΜΟΛΙΝΑ
Σενάριο: ΛΙ ΑΝΚΡΙΤΣ & ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΑΤΖ

STAR WARS: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ JEDI
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 19.00 και 

22.00
Σε 3D προβολή μόνο Πέμπτη και Παρασκευή 

στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Σενάριο: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ, Α-

ΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ, ΜΠΕΝΙΣΙΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, ΝΤΟΜ-
ΧΝΟΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, ΚΑΡΙ ΦΙΣΕΡ, 

ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙΤΑ 
ΝΙΟΝΓΚΟ, ΑΝΤΟΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛΣ, ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕ-
ΚΑ, ΓΚΟΥΕΝΤΕΛΙΝ ΚΡΙΣΤΙ, ΚΕΛΙ ΜΑΡΙ ΤΡΑΝ

 
WONDER WHEEL  (ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ)
Κάθε μέρα 21.45
Σκηνοθεσία: ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ Σενάριο: ΓΟΥΝΤΙ 

ΑΛΕΝ Ηθοποιοί: ΚΕΙΤ ΓΟΥΙΝΣΛΕΤ, ΤΖΑΣΤΙΝ 
ΤΙΜΠΕΡΛΕΙΚ, ΤΖΟΥΝΟ ΤΕΜΠΛ, ΤΖΙΜ ΜΠΕΛΟΥΣΙ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
(η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Συνεχίζει για 4η και τελευταία εβδομάδα
Κάθε μέρα: 19.30 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      14/12/17 - 20/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Σήμερα Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
Πόσο γνωρίζουμε τον ελληνόφωνο 

πολιτισμό της Κάτω Ιταλίας;
-Η Φωτεινή Καϊμάκη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Πέρασε περισσότερο α-

πό ένας αιώνας από τη δι-
άλεξη που έδωσε το Μάϊο 
του 1896 στην αίθουσα του 
συλλόγου Παρνασσός στην 
Αθήνα ο μεγάλος Ιταλός και 
Καλημερίτης ποιητής και φι-
λόλογος VitoPalumbo (1854-
1918) με θέμα <<Περί της 
ελληνοσαλεντινής αποικί-
ας>>, ζητώντας συμπαρά-
σταση από το ελληνικό κρά-
τος για τους ελληνόφωνους 
της Κάτω Ιταλίας. Η συστη-
ματική κρατική συμπαράστα-
ση δεν έφθασε, όμως ένας 
πολύ μικρός αριθμός Ελλή-
νων επιστημόνων στον αιώ-
να που πέρασε ασχολήθηκαν με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των ανθρώπων αυτών, που καυχώνται 
για την ελληνική καταγωγή τους. Μία από αυτούς είναι η κ. Φωτεινή Καϊμάκη.

Η κ. Καϊμάκη- προσκεκλημένη των Φίλων του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας και της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης και με αφορμή την έκδοση του τελευταίου βιβλίου της <<Με τη φτερούγα του 
ταξιδιού>> θα μιλήσει στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης με θέμα <<Ένα ταξίδι 21 
χρόνων στην Πούλια και στην Καλαβρία>>. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 
2017, ώρα 6.30 μ.μ. και θα συνοδεύεται από έγχρωμες διαφάνειες και γκρεκάνικη μουσική. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Η κ. Καϊμάκη είναι φιλόλογος, ποιήτρια, βραβευμένη φωτογράφος και αφοσιωμένη ερευνήτρια του 
πολιτισμού της Κάτω Ιταλίας. Μετά από μακρόχρονες και πολύμοχθες έρευνες εξέδωσε το 2003 το 
βιβλίο <<Ελληνόφωνη Καλαβρία>>, ένας τόμος 400 σελίδων με 340 φωτογραφίες από τα ελληνόφω-
να χωριά της Καλαβρίας. Το 2008 εξέδωσε τον τόμο <<Η Ελλάδα του Σαλέντο>> 600 σελίδων με 800 
φωτογραφίες ντοκουμέντα από τις βραχώδεις εκκλησίες, τις κρύπτες του Σαλέντο και τον πολιτισμό της 
GreciaSalentina

Το 2013 παρουσίασε τη φωτογραφική έκθεση <<Βυζαντινό Σαλέντο>> στο Βυζαντινό και Χριστιανι-
κό Μουσείο Αθηνών. Επίσης, έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια με θέμα τη Μεγάλη Ελλάδα.

Με το τελευταίο βιβλίο της μας ταξιδεύει στον μοναδικό κόσμο της Κάτω Ιταλίας, στα μνημεία της, 
στην ποίηση μιας γλώσσας ελληνικής πανάρχαιας και στους ανθρώπους που την μιλούν.

Έρευνα-Επιμέλεια: 
Μάκης Δημητράκης

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα 
παγκόσμιο θα λέγαμε σήμερα έθιμο, 
πριν από 250-300 χρόνια δεν ήταν 
καν πανευρωπαϊκό. Περιοριζόταν στις 
γερμανικές χώρες ή και τις σκανδινα-
βικές από όπου ίσως κατάγεται. Μετά 
πέρασε στη Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία 
και στη συνέχεια «ταξίδεψε» στην Αμε-
ρική και έγινε παγκόσμιο.

Είναι βέβαια ότι η ρήση αειθαλούς δέντρου, 
σαν σύμβολο της αιώνιας ζωής, αποτελούσε αρ-
χαίο έθιμο των Αιγυπτίων, των Κινέζων και των 
Εβραίων.

Στην αρχαία Ελλάδα είχαμε το έθιμο της «Ει-
ρεσιώνης» κατά το οποίο τα παιδιά τραγουδού-
σαν στις γειτονιές και μάζευαν δώρα, κρατώντας 
την «Ειρεσιώνη» που ήταν ένα κλαδί άγριας 
ελιάς (κότινος),, πλεγμένο με φύλλα δάφνης, 
στολισμένο με άσπρο και κόκκινο μαλλί (είρος 
= έριον, μαλλί), και 
στολισμένο επίσης 
με διάφορους καρ-
πούς του φθινοπώ-
ρου. Η Ειρεσιώνη 
ήταν αφιερωμένη 
στη Θεά Αθηνά και 
στον Θεό Απόλλω-
να αλλά και τις Ώρες 
(Ευνομία – Δίκη – 
Ειρήνη) και τα παι-
διά κρατώντας την 
τραγουδούσαν τις 
Καλένδες, τα Κάλα-
ντα θα λέγαμε σή-
μερα.

Το έθιμο της «Ει-
ρεσιώνης» πιθανό-
τατα μεταδόθηκε 
από Έλληνες μετα-
νάστες-αποίκους ή 
ταξιδευτές – εμπό-
ρους και στους βό-
ρειους λαούς της 
Ευρώπης, οι οποίοι 
μη έχοντας κλαδιά 
ελιάς, χρησιμοποίη-
σαν κλαδιά δέντρων 
π ο υ  φ ύ τ ρ ω ν α ν 
στους τόπους τους. 
Την αρχαία «Ειρεσιώνη» στα κατοπινά χρόνια, 
αλλά και στις μέρες μας αντικατέστησε στα νησιά 
και στα παράλια το «καραβάκι» και στις χερσαίες 
περιοχές το αστέρι και η «φωτισμένη» βυζαντινή 
εκκλησιά που σε αρκετά μέρη της πατρίδας μας 
αποκαλείται «Αγία Σοφιά».

Πρώτος που στόλισε δέντρο αναφέρεται ο 
Μαρτίνος Λούθηρος, Γερμανός Θεολόγος, ο η-
γέτης της μεταρρύθμισης και ιδρυτής του Προτε-
σταντισμού. Είναι βέβαιο πάντως ότι το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο προϋπήρχε στο Βυζάντιο ήδη 
από τον 6ο αιώνα, όπως επίσης είναι βέβαια 
πως το έθιμο δεν είναι ελληνικό αλλά ξενόφερτο.

Πριν το 1833 κανείς δεν ήξερε το δέντρο. Οι 
περισσότεροι λαογράφοι μας συμφωνούν ότι 

ήρθε στη χώρα μας την εποχή του 
βασιλιά Όθωνα και το δέντρο «πρω-
τοστολίστηκε» στο Ναύπλιο (παλιά 
πρωτεύουσα της Ελλάδας) και μετά 
στην Αθήνα. Το έθιμο εκλαϊκεύτηκε 
μετά το 1940.

Μετά τη Φάτνη και τους Μάγους 
η πιο συμβολική παράσταση για τη 
γιορτή των Χριστουγέννων είναι το 
Δέντρο. Το έθιμο έχει ριζώσει αν και 
έχει πολλούς εχθρούς κυρίως τους 

οικολόγους, που προτείνουν αντί για 
δέντρα τα στολισμένα καραβάκια. Προσωπικά 
αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα και ποτέ δεν το έ-
ζησα/ Εμείς οι στεριανοί από μικροί ζήσαμε το 
δέντρο (πουρνάρια στην αρχή) ενώ τη θάλασσα 
και τα καράβια τα μάθαμε αργότερα. Οι θιασώτες 
του έλατου – υποστηρίζουν πως το στόλισμα 
μπορεί να γίνει σε τεχνητά δέντρα ή ότι τα φυσι-
κά καλλιεργούνται συστηματικά γι’ αυτό τον σκο-
πό και αποτελούν γεωργική ασχολία και κατά συ-
νέπεια οικονομικό παράγοντα των περιοχών που 

καλλιεργούνται όπως 
το χωριό Ταξιάρχης 
της Χαλκιδικής.

Ίσως αν  ανα -
τρέξουμε, σε βάθος 
χρόνου, να βρούμε 
κάποια σχέση με-
ταξύ θάλασσας-νη-
σ ιών -καράβ ι .  Ο ι 
περισσότεροι όμως 
στεριανοί πρωτόμα-
θαν το έλατο γι’ αυτό 
και τραγουδάνε «Άχ 
έλατο, αχ έλατο…» 
και «σαν τη νύφη 
στολισμένο φουντω-
τό καμαρωτό, νάτο 
δέντρο στολισμένο 
στο σαλόνι τ’ ανοι-
χτό…».

Δεν μπορεί κανείς 
ν’ αρνηθεί το έθιμο 
σαν θέαμα και σαν 
πηγή χαράς. Το δέ-
ντρο μέσα στο σπίτι, 
στολισμένο με καρ-
πούς και λιχουδιές 
ήταν και είναι η χαρά 
μικρών κυρίως αλλά 
και μεγάλων. Βέβαια 

σήμερα όλα έχουν αντικατασταθεί με φανταχτερά 
μπιχλιμπίδια και λαμπιόνια που πήραν τη θέση 
των κεριών (με μορφή μανταλακιού) και που 
συχνά-πυκνά γινόταν αιτία να «λαμπαδιάζει» το 
δέντρο.

Δεν χρησιμοποιούσαμε έλατο από την αρχή. 
Πουρνάρι αγκαθωτό ή κάτι άλλο σχετικό, πάντα 
όμως αειθαλές και καταπράσινο μέσα στο κατα-
χείμωνο.

Η διαδικασία του στολίσματος αποτελεί ένα 
ψυχαγώγημα υγείας για τα παιδιά όπως αναφέ-
ρει ο ιδρυτής της ομώνυμης σχολής  Σπ. Χαρο-
κόπου γι’ αυτό αγαπητοί μου συνεχίστε τη δια-
τήρηση του εθίμου, καλό στόλισμα και ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ.

Η  Ομάδα Δράσης και Αλληλεγγύης Αλεξάνδρειας 
, διοργανώνει  αφήγηση παραμυθιού με διαδραστικό 
παιχνίδι,  με σκοπό την  συγκέντρωση  φαρμάκων 
για το κοινωνικό φαρμακείο Αλεξάνδρειας. 

Η Ζωή Καραγεωργίου, εκπαιδευτικός, συγγρα-
φέας και ηθοποιός μέσα από μία πολυμεσικήδια-
δραστική παράσταση θα μας παρουσιάσει τι συνέβη 
στην κυψέλη της βασίλισσας Μυρτώς, μόλις η πιο 
κακιά εργάτρια, η Κιάρα, ανακάλυψε την Μπλουμ, το 
παράξενο μελισσάκι.

Ελάτε στη  Δημοτική βιβλιοθήκη  Αλεξάνδρει-

ας  να εκτελέσουμε μαγικές συνταγές, να πάρουμε 
δύσκολες αποφάσεις, να πούμε τραγούδια και να 
παίξουμε θέατρο.

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 5:30 το 
απόγευμα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάν-
δρειας  Για παιδιά από 5 ετών και πάνω

Συγκεντρώνουμε φάρμακα (κατά προτίμηση παι-
δικά) με σκοπό να ενισχύσουμε το κοινωνικό φαρ-
μακείο του Δήμου Αλεξάνδρειας

Είσοδος ελεύθερη
Ο.Δ.Α.Αλ.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολιβάδου παρουσιάζει σήμερα 

το ημερολόγιο του 2018
     Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου προσκαλεί όλα τα μέλη του 

και τους φίλους του χωριού στην παρουσίαση ενός ακόμη συλλεκτικού 
ημερολογίου για το 2018, με θέμα τις ‘Παραδόσεις, τους Θρύλους και 
Μύθους των Αρμάνων (Βλάχων)’, όπως αυτοί πέρασαν από γενιά σε 
γενιά μέσα στη λαϊκή μας παράδοση. Η παρουσίαση θα γίνει την Τε-
τάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 7.00 μμ, στο Cafe-BarMcOza στον 
πρώτο όροφο, με ομιλητές τον Ομότιμο καθηγητή Γλωσσολογίας του 
ΑΠΘ  κ. Αντώνη Μπουσμπούκη, ο οποίος επιμελήθηκε τα κείμενα της 
έκδοσης και το χοροδιδάσκαλο του Ομίλου και λαογράφο κ. Ιωάννη 
Τσιαμήτρο. 

Αφήγηση παραμυθιού με διαδραστικό παιχνίδι για την 
ενίσχυση του κοινωνικού φαρμακείου Αλεξάνδρειας

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ

«Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο»



Πράξη γίνεται ο «Μηχανισμός Υποστήριξης 
Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματι-
κότητας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
μετά την έγκριση της σχετικής εισήγησης στη χθε-
σινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για την υπηρεσία μιας στάσης 
(onestopshop) για την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία, που αποτέλεσε δέσμευση της διοίκη-
σης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με 
στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, των καθυ-
στερήσεων και της ταλαιπωρίας των πολιτών. Η 
δημιουργία της δομής θα χρηματοδοτηθεί από το 
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με 
συνολικό προϋπολογισμό 1.357.000 ευρώ.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, πρόκειται για 
έναν μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει 
στην είσοδο της Κεντρικής Μακεδονίας σε μια πε-
ρίοδο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τις επενδύσεις 
και την επιχειρηματικότητα και διασυνδέοντας την 
έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες 
που παράγονται στα πανεπιστημιακά μας ιδρύ-
ματα και τα ερευνητικά κέντρα με την πραγματική 
οικονομία. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πα-
ρέμβαση, για προσέλκυση επενδύσεων, την αξιο-
ποίηση της παραγόμενης γνώσης, την παραγωγή 
νέου εισοδήματος, τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικό-
τητας, που θα δώσει την ευκαιρία για τη διασύν-
δεση των ερευνητικών φορέων και παραγωγών 
καινοτομίας με τις επιχειρήσεις, δίνοντας ώθηση 
στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που πα-
ράγονται στην περιοχή. 

Η δημιουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού 
και του onestopshop καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας αποτελεί μέρος της 
στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση 
RIS3, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση 
του αναπτυξιακού μοντέλου και την πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ο στόχος του μηχανισμού είναι η 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τη 
φυσική και οικονομική υλοποίηση των 
παρεμβάσεων RIS3, τόσο προς τις δο-
μές Συντονισμού και Διαχείρισης της 
RIS3, όσο και προς τις δομές χάραξης 
πολιτικής και λήψης στρατηγικών α-
ποφάσεων (Περιφερειάρχης , ΠΣΕΚ, 
ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ,κλπ). Παράλληλα ο μηχα-
νισμός αυτός θα ασκεί καταλυτικό ρόλο 
ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης 
μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και 
της αγοράς, αλλά και μεταξύ της Περι-
φέρειας και των επιχειρηματικών επεν-
δύσεων.

Ο μηχανισμός παρακολούθησης πε-
ριλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

-Συλλογή και επε-
ξεργασία των πληρο-
φοριών σχετικά με την 
επίτευξη των αναμενό-
μενων εκροών, αποτε-
λεσμάτων και επιπτώ-
σεων της Στρατηγικής 
όπως αυτές διαμορφώ-
νονται και επικαιροποι-
ούνται μέσα από τη δι-
αδικασία της επιχειρη-
ματικής ανακάλυψης.

-Υποστήριξη της 
Αυτοτελούς Διεύθυν-
σης Υποστήριξης Και-
νοτομίας και Επιχειρη-
ματικότητας (ΑΔΥΚΕ), 
σχετικά με το συντονι-
σμό των παρεμβάσεων 
για τη διασφάλιση της 
επίτευξης των Γενικών 
και Ειδικών Στρατηγι-
κών Στόχων της Περι-
φερειακής RIS3, αλλά 
και την πραγμάτωση 
του οράματός της.

-Υποστήριξη των οργάνων που συμμετέχουν 
στο στρατηγικό επίπεδο διακυβέρνησης της Πε-
ριφερειακής RIS3 για θέματα σχεδιασμού και τεκ-
μηρίωσης της περιφερειακής RIS3. Υποστήριξη 
της διεύθυνσης για την ενημέρωση της ΠΣΕΚ μέ-
σω αναφορών - εισηγήσεων για θέματα της RIS3.

-Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ για τον καλύτερο συ-
ντονισμό δράσεων της RIS3 των φορέων του πε-
ριφερειακού συστήματος καινοτομίας στο σύνολο 
του περιφερειακού ιστού.

-Συνδρομή της ΑΔΥΚΕ για την υπο-
στήριξη των εμπλεκομένων φορέων της 
περιοχής για την προσαρμογή τους και 
συμμετοχή τους στην Περιφερειακή Στρα-
τηγική RIS3. Περιλαμβάνεται ενδεικτικά η 
υποστήριξη στην αναζήτηση χρηματοδο-
τικών εργαλείων και επικοινωνία με τους 
φορείς χρηματοδότησης της Έξυπνης 
Εξειδίκευσης για τα χρηματοδοτικά εργα-
λεία των δράσεων.

-Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ στην επικοι-
νωνία, και συνεργασία με τους φορείς 
υλοποίησης δράσεων της Έξυπνης Ε-
ξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο, με στόχο 
τον καλύτερο συντονισμό. Υποστήριξη 
και όπου κριθεί αναγκαίο η παρουσία, 
αναφορικά με το συντονισμό, την προε-
τοιμασία και τη συμμετοχή στην εκπρο-
σώπηση της Περιφέρειας ενώπιον άλλων 
περιφερειακών, εθνικών ή ευρωπαϊκών 

αρχών (άλλες περιφέρειες, Υπουργεία, Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή κλπ.) σχετικά με τη RIS3.

-Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ στην παρακολούθη-
ση της πορείας υλοποίησης της Περιφερειακής 
RIS μέσα από την δημιουργία ενός συστήματος 
συλλογής στοιχείων από διάφορες πηγές δημο-
σιοποίησης δεδομένων, εντός κι εκτός της Περι-
φέρειας, η ανάλυση και σύγκριση με τους δείκτες, 
τους στρατηγικούς στόχους και το όραμα της 
RIS3, η επεξεργασία και σύνταξη αναφορών, με 
τη χρήση μίας όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποι-
ημένης διαδικασίας που θα συνθέτει μία ευρύτερη 
κατηγορία εργαλείων και μεθοδολογιών (Business 
Intelligence).

-Υποστήριξη κοινής δομής διαμεσολάβησης 
(one-stop liaison office) μεταξύ των ακαδημαϊκών 
και ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας μέσω της οποίας θα δίνεται 
στις επιχειρήσεις η δυνατότητα αναζήτησης: (α) 
ερευνητικών ομάδων, (β) δικαιωμάτων πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας προς εκχώρηση, (γ) ώριμων 
προς εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, 
(δ) εργαστηριακού εξοπλισμού και ερευνητικών υ-
ποδομών προς χρήση, (ε) αποτελεσμάτων επιδει-
κτικών έργων, (στ) παροχή τεχνικής στήριξης για 
αξιοποίηση ευκαιριών και συνεργειών στο πλαίσιο 
της RIS3 (ΕΠΑΝΕΚ, ΠΕΠ, HORIZON κλπ.).

-Δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας σε θέ-
ματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ του Σταύρου και της Ιω-
άννας, το γένος Γιαννακοπούλου, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κα-
τοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και 
η ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
του Γεωργίου και της Μαρίας, το 

γένος Τσιναφορνιώτου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Ευχαριστίες 
στο Ίδρυμα  Ωνάση  

 Το  2017  κλείνει  πολύ ευχάριστα  για  το  3ο Δημοτικό  
Σχολείο  Νάουσας ΄΄Γαλάκεια΄΄  με  την  παραλαβή  και  ε-
γκατάσταση της χορηγίας από  το  Ίδρυμα  Ωνάση  φωτοτυ-
πικού μηχανήματος τελευταίας τεχνολογίας , πλήρη σετ η-
λεκτρονικού  υπολογιστή  και σύγχρονου  βιντεοπροβολέα .

 Οι  μαθητές  και   σύλλογος  διδασκόντων ευχαριστούμε 
θερμά και  ευχόμαστε  καλές  γιορτές και ευτυχισμένο και 
δημιουργικό  το  2018. 

Ο Δ/ντής του Σχολείου 
Μπιλιούρης  Λάζαρος

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Υπηρεσία μιας στάσης (onestopshop) για 
την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

-Με προυπολογισμό 1.357.000 ευρω από το ΕΣΠΑ



Ο Σεβασμιώτατος:
Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου στις 7:30 

μ.μ. θα παραστεί και θα χαιρετίσει την κε-
ντρική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ι-
εράς Μητροπόλεως στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην 
Νάουσα. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί 
το μουσικοθεατρικό ανάγνωσμα «Ο Ληστής 
των Χριστουγέννων».

  Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στις 10:30 
π.μ. θα ομιλήσει στην Σύναξη Ιερέων στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

  Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Πα-
ρασκευής Βεροίας επί τη εορτή της Αγίας 
Αναστασίας της Φαρμακολύτριας.

  Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 11:00 
π.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού 
«ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα, θα παρα-
στεί και θα χαιρετίσει την Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση του Γραφείο Νεότητος και του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως με τίτλο: «Περιμέ-
νοντας τον Χριστό» .

  Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα παραστεί και θα χαιρετίσει την Χριστου-
γεννιάτικη εκδήλωση των Κατηχητικών και του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

  Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βεροίας και εν συνεχεία θα δεχθεί τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μητροπολιτικό Μέγα-
ρο.

  Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό των Χριστουγέννων στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου θα 
ομιλήσει ο Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής.

  Την Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στις 5:00 π.μ. θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή των Χριστουγέννων.

  Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ναούσης.

  Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην πα-
ράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό 
του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

  Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Πρωτομάρ-
τυρος Στεφάνου Βεροίας.

  Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και εν 
συνεχεία θα βραβεύσει φοιτητές που διακρίθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας.

  Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Νέα Νικομήδεια επί τη εορτή 
των εν Νικομηδεία Δισμυρίων Μαρτύρων.

  Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου στις 8:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροί-
ας θα τελέσει Θεία Λειτουργία και θα ομιλήσει στους νέους.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας θα τελέσει την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελ-
φοθέου και εν συνεχεία θα δεχθεί τα κάλαντα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό επί τη 
εορτή του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και θα κόψει την βασιλόπιτα στον Ιερό Ναό Αγίων 
Νεομαρτύρων Χαλάστρας.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου στις 11:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό επί τη 
αλλαγή του έτους και θα κόψει την βασιλόπιτα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας.

  Την Δευτέρα 1 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πο-
λιούχου Βεροίας και εν συνεχεία θα τελέσει Δοξολογία επί του νέου έτους του 2018.

  Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ στο χιονοδρομικό κέντρο Σε-
λίου όπου και θα κόψει την βασιλόπιτα του Γραφείου Νεότητος 
της Ιεράς Μητροπόλεως.

  Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου στις 5:00 μ.μ. θα παραστεί στη Σύ-
ναξη Μοναχών και Μοναζουσών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Θα ομιλήσει ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος.

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου
 Βέροιας

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας, την Παρα-
σκευή 22 Δεκεμβρίου,  τιμά την προστάτιδά του Αγία 
Αναστασία τη Φαρμακολύτρια και τελεί, στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής, όπου βρίσκεται το παρεκκλήσι της 
Αγίας Αναστασίας (Πασά Κιόσκι), μνημόσυνό υπέρ 
αναπάυσεως των κεκοιμημένων μελών αυτού, όπου 
θα ιερουργήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. 
Παντελεήμων.

Οι αποβιώσαντες φαρμακοποιοί
Ασημάκης Ασημακόπουλος
Φίλιππος Aρνής
Αντώνιος Αντωνιάδης
Βασίλειος Βεζερίδης
Μαρία Θωμαδάκη
Αντώνιος Κατσαμάκας

Δημοσθένης Μαζαράκης
Ειρήνη Μασούρα
Κωνσταντίνος Μπέρσος
Νικόλαος Νικολαΐδης
Θεμιστοκλής Οικονομόπουλος
Ιάκωβος  Παναγιωτίδης
Δημήτριος Σμυρλής
Ευάγγελος Τριανταφυλλίδης
Δημήτριος Χατζηδημητρίου
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

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

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 9.00 μ.μ.

Προπαραμονή 
Χριστουγέννων θα διαβαστούν 

Μεγάλες Ώρες των Χριστουγέννων 
(Όρθρος-Μεγάλες Ώρες-Αρτοκλασίες-
Θεία Λειτουργία Ιωαν. Χρυσοστόμου)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, εορτή της Αγίας εν-

δόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, 
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παρασκευής Βεροίας.

Οι ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου
5.300 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλα-

σίας
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου
7.00 π.μ. Όρθρος-Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-

γία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – 
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αγρυπνία εορτής 
Χριστουγέννων

Αγρυπνία Χριστουγέννων θα τελεσθεί την Κυριακή 24 
Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αναλήψεως – Αγ. Νεκταρίου 
Βεροίας από την 21.00 και θα ολοκληρωθεί την 12.30 το 
βράδυ ανήμερα της Δεσποτικής εορτής τη Δευτέρα θα γί-
νει και δεύτερη ακολουθία 7.00-10.00.

22 και 24 Δεκεμβρίου 
οι ευχές και τα κάλαντα 

στον Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-

σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων θα δεχθεί ευχές 
και τα κάλαντα των Χριστουγέννων την Παρασκευή 
22 Δεκεμβρίου 11:00 π.μ.-01:30 μ.μ. και την Κυρια-
κή 24 Δεκεμβρίου 11:00 π.μ.-01:30 μ.μ. στο Επισκο-
πείο της Ιεράς Μητροπόλεως στην Βέροια.

Ενορία Αγίας Παρασκευής Βέροιας

ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 5.00 μ.μ.

Επί τη έναρξη 
του Αγίου Δωδεκαημέρου

H κίνηση του ΜητροπολίτηΟ Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Ημαθίας τιμά την προστάτιδά του 

Αγία Αναστασία τη Φαρμακολύτρια



Γράφει ο Λευτέρης Αυγενάκης*

Ολοκληρώθηκαν, την Κυριακή, οι εργασίες του 11ου Συ-
νέδριο Αρχών και Θέσεων της Νέας Δημοκρατίας, ένα ιδεο-
λογικοπολιτικό συνέδριο, ένα συνέδριο όπου συζητήσαμε με 
εποικοδομητικό και ειλικρινή τρόπο για όλα τα θέματα.

Πάνω από 5000 σύνεδροι και παρατηρητές συμμετείχαν 
το Σαββατοκύριακο στις εργασίες του Συνεδρίου. Η αθρόα 
συμμετοχή των συμπολιτών μας, δίνει δύναμη κι αισιοδοξία. 
Μια συμμετοχή  που αναδεικνύει ότι ο κορμός της παράταξης 
μας είναι πιο δυνατός και πιο αποφασισμένος παρά ποτέ να 
ξαναφέρει την ελπίδα στους Έλληνες. Εντυπωσιακή η πα-
ρουσία νέων ανθρώπων, με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας 
σε Συνέδριο της παράταξής μας, αναδεικνύοντας την ενεργό 
συμμετοχή των νέων, που εκφράζουν τις αγωνίες τους και 
στηρίζουν τις ελπίδες τους στην ΝΔ. 

Η παρουσία και οι τοποθετήσεις προσωπικοτήτων των 
γραμμάτων, της σκέψης και των τεχνών, του ακαδημαϊκού 
και καλλιτεχνικού χώρου προσέφεραν εποικοδομητικά στον 
διάλογο που αναπτύχθηκε και ενδυνάμωσαν την ελπίδα. Το 
υψηλό επίπεδο των τοποθετήσεων των Συνέδρων και των 
προσκεκλημένων ομιλητών, η ποιότητα των εισηγήσεων, η 
κρισιμότητα των θεμάτων που συζητήθηκαν, οι ουσιαστικές 
προτάσεις που διατυπώθηκαν  συνέβαλαν καθοριστικά στην 
ανάπτυξη ενός εξαιρετικά γόνιμου διαλόγου, στην ανταλλαγή 
απόψεων και στη διαμόρφωση ενός ελπιδοφόρου και ρεαλι-
στικού προγραμματικού κυβερνητικού πλαισίου.

Η ενεργός και δυναμική παρουσία όλου του Κόμματος, 
Γραμματείες, Τομείς, Βουλευτές, Μέλη της Πολιτικής Επιτρο-
πής, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επαγγελ-
ματικών οργανώσεων, στελέχη της ΟΝΝΕΔ, των μελών μας 
από όλα τα σημεία της χώρας δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα 
αισιοδοξίας. Παράλληλα, έδωσαν ηχηρό μήνυμα ότι όλα μας 
τα στελέχη, όλα μας τα μέλη είναι έτοιμα να δουλέψουν σκλη-
ρά, να μεταδώσουν το μήνυμα της ελπίδας και να συμβάλ-
λουν, ο καθένας, η καθεμία από το δικό του/της μετερίζι στην 
έξοδο από την κρίση και τη μιζέρια, στην επιστροφή στην 
ελπίδα και την αισιοδοξία. 

Ήταν ένα βήμα έκφρασης και συζήτησης της ζώσας 
κοινωνίας, από όλους τους τομείς της επιστήμης, των επαγ-
γελμάτων, της δημιουργίας, της επιχειρηματικότητας. Tα 
θέματα συζήτησης, στους διαδρόμους δεν ήταν λίστες και 
γραμμές, αλλά θέματα πολιτικά, ζητήματα που απασχολούν 
την κοινωνία και τον πολίτη. Μετά από πολλά χρόνια, ανα-
πτύσσεται η έννοια της πολιτικής οικογένειας στους κόλπους 
της ΝΔ. Αναδείχτηκε με τις σημαντικές παρουσίες και ομιλίες 
παλαιότερων και έμπειρων στελεχών, αλλά και των νέων με-
λών που έρχονται καθημερινά και προστίθενται στη μεγάλη 
οικογένεια της ΝΔ.

Με το κλείσιμο του και την ομιλία του Προέδρου μας Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος της 
αντιπολιτευτικής πορείας της ΝΔ και εγκαινιάστηκε η έναρξη 
της επόμενης περιόδου, της προεκλογικής περιόδου. Πρό-
κειται για ένα καθαρά πολιτικό συνέδριο, όχι για συνέδριο για 
«ζήτω» και «μπράβο». 

Οι ιδέες οι δικές μας στερεώνουν αξίες και πρότυπα. 
Κοιτάνε στο αύριο και θέλουν την Ελλάδα, στον πυρήνα της 
Ευρώπης, με ενότητα, όχι με διχαστικά συνθήματα και ταξικό 
πόλεμο. Με σταθερούς θεσμούς και όχι με καχεκτική Δημο-
κρατία, λαϊκισμούς και ακρότητες. Με αληθινό πατριωτισμό. 
Όχι με εθνική ευθύνη για λόγους κομματικής τακτικής. Η εθνι-

κή ευθύνη είναι στην ιδεολογία σου. Την πιστεύεις. Εμείς το
έχουμε αποδείξει με δύσκολες αποφάσεις σε δύσκολες 

περιόδους. Αποφάσεις που δικαιώθηκαν από την Ιστορία.
Θέλουμε την Ελλάδα με ανάπτυξη όχι με φοροκαταιγίδα. 

Κανένα έθνος,
ποτέ στην ιστορία, δεν επέζησε της φορολογικής επιβά-

ρυνσης που έφτασε
τα δύο τρίτα του εθνικού εισοδήματός του. Με αληθινή ευ-

ημερία που δεν μπορεί να δώσει το μεγάλο κομματικό κράτος 
που προωθούν. Με πραγματικές, καλοπληρωμένες δουλειές. 
Κανένας εργαζόμενος δεν έζησε μια ζωή αξιοπρεπή όταν 
χρειάστηκε να εργάζεται τις 4 από τις 5 ήμερες για το κράτος 
και τη μία για την οικογένειά του. Με αληθινή αξιοπρέπεια, 
όχι με το χέρι απλωμένο συνεχώς μια στο κράτος

για επιδόματα ντροπής και μια στους ξένους για δανεικά.
Θέλουμε μεσαία τάξη στιβαρή και όχι καθημαγμένη και 

κατακρεουργημένη από τη φορολογία. Διότι η μεσαία τάξη 
είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας. Με ελεύθερους ε-
παγγελματίες και ιδιωτική πρωτοβουλία. Όχι με επίθεση στην 
ιδιωτική οικονομία για λόγους ταξικού μίσους.

Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να αλλάξουμε την 
Ελλάδα. Ο κάθε συμμετέχων στο συνέδριο πείστηκε ότι το 
πιστεύουμε και ότι θα το κάνουμε πράξη. Είμαστε έτοιμοι και 
αποφασισμένοι και ξέρουμε πολύ καλά που πάμε.

Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης είναι Γραμματέας της Πολι-
τικής Επιτροπής της Ν.Δ. και Βουλευτής Ηρακλείου

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει 
τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ

Η Τράπεζα Πειραιώς, αντί εταιρικού δώρου 
στους πελάτες και τους συνεργάτες της, εφέτος 
θα προσφέρει το ποσό για την ενίσχυση όλων των 
δράσεων της ΕΛΕΠΑΠ.  

Με τον τρόπο αυτό, στηρίζει τα γενναία παιδιά 
της ΕΛΕΠΑΠ,  η οποία γιορτάζει εφέτος τα 80 χρό-
νια προσφοράς στα άτομα με αναπηρία.

Πρόκειται για το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερ-
δοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, το οποίο πα-

ρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές 
δυσκολίες από το 1937.
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Στο σχολείου του Σταυρού 
το Λύκειο των Ελληνίδων

Την  Τρ ί τη 
19 Δεκεμβρί-
ου 2017 μέλη 
του Δ.Σ. του 
Λυκε ίου επι -
σκέφτηκαν το 
Δημοτικό Σχο-
λείο Σταυρού  
στα πλαίσια του 
προγράμματος 
« Το Λύκειο των 
Ελληνίδων ντύ-
νει τα νιάτα του 
τόπου μας». Τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν, να φορέσουν αλλά και να ακούσουν κάποια πράγ-
ματα για αντιπροσωπευτικές φορεσιές της πατρίδος μας .

Ομηρία των Νέων 
Αγροτών

Περί τους 118 είναι οι επιλαχόντες του Υπο-
μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στον Νομό 
Ημαθίας, οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε μια 
ιδιότυπη ομηρία. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και 
ενώ έχουν προβεί σε έναρξη της αγροτικής τους 
δραστηριότητας, αναμένουν με αγωνία τις τελικές 
αποφάσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για το 
αν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και λάβουν τελι-
κώς την ενίσχυση που προβλέπεται. 

Συγχρόνως, τα έξοδα για την υποστήριξη των 
καλλιεργειών τους ΄΄τρέχουν΄΄, οι ασφαλιστικές τους 
εισφορές σε ΕΛΓΑ το ίδιο, όπως και οι φορολικές 
τους υποχρεώσεις, οι οποίες καταβάλλονται αναλό-
γως. Την ίδια στιγμή έχουν γίνει όμηροι των προσ-

δοκιών που δημιουργούν οι δηλώσεις τόσο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης όσο 
και του ίδιου του Πρωθυπουργού για διεκπεραίωση του αιτήματος τους μέσω υπερδε-
σμευμέσεων πόρων και τελική ένταξη ορισμένου αριθμού επιλαχόντων.

Να θυμίσω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ ενέταξε για πρώτη φορά όλους 
τους επιλαχόντες του προγράμματος του 2014 (3224 συνολικά σε όλη την χώρα) και 
με άμεσες διαδικασίες καταβλήθηκαν οι ενισχύσεις στους νέους αγρότες, απόφαση 
η οποία αποτελεί την καλύτερη απόδειξη στήριξης και εκπλήρωσης του στρατηγικού 
στόχου ενδυνάμωσης του πρωτογενούς τομέα μέσω της ηλιακής ανανέωσης του α-
γροτικού πληθυσμού. 

Τάσος Μπαρτζώκας
Δικηγόρος – Πολιτευτής ΝΔ

Ένα Συνέδριο Υπευθυνότητας και 
Χειροπιαστής Ελπίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 7788Δ’/1-12-2017 έκθεση του δικα-

στικού επιμελητού Βεροίας Σταύρου Κεσόγλου επιδόθηκε 
προς τον κ. Εισαγγελία Πρωτοδικών Βεροίας για τον αγνώ-
στου διαμονής Γεωργίου Γκούνα η με αριθμό κατάθεσης 
264/ΤΜ/2017 αγωγή απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρω-
τοδικείο Βεροίας, με την οποία ο ενάγων Νικόλαος Γκίλινας 
του Αργυρίου, κάτοικος Βεροίας επιδιώκει την διαγραφή 
από τα Κτηματολογικά Φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου 
Βεροίας από τα υπ’ αριθμ. 388 και τμήμα του 389 τεμαχίων 
του ανωτέρω εναγομένου και τα οποία βρίσκονται στη θέση 
«Καλίγκα» του δήμου Βεροίας ολικής εκτάσεως 10.077τμ 
Υπενθυμίζεται ότι η τελική ημεροχρονολογία κατάθεσης 
προτάσεων και αποδεικτικών μέσων είναι η 04-03-2018.

Βέροια 11-12-2017
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ



Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
του Σωματείου Εργαζομένων της ΑΛ.Μ.ΜΕ. 

για τα παιδιά των εργαζομένων της

 Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο το 
Σωματείο Εργαζομένων της  ΑΛ.Μ.ΜΕ. για τα παιδιά των εργαζομένων της στον πολυχώρο - ΒowlingCityClub, λίγο έξω 
από την πόλη της Βέροιας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος της ΑΛ.Μ.ΜΕ., κ. Ντόβας Ιωάννης, μαζί με τον πρόεδρο των εργαζομέ-
νων, κ. Λουκανόπουλο Αποστόλη, εξέφρασαν τις χριστουγεννιάτικες ευχές τους και μοίρασαν χρηματικά έπαθλα στους 
επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων και τους αριστούχους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.  Τη γιορτή τίμησε με τη 
παρουσία του ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού της Μέσης, κ. Κυρατλίδης Ιορδάνης. Στη συνέχεια μοιράστηκαν 
δώρα στα μικρότερα παιδιά των εργαζομένων από τον Άγιο Βασίλη, τα ξωτικά του και τα μέλη του σωματείου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους γονείς και τα παιδιά τους να ανταλλάσσουν ευχές και να τραβούν αναμνηστικές 
φωτογραφίες. 
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Εορταστικό Πρόγραμμα  
2017 -2018 :

Τετάρτη: 20.12.2017   09:00-14:00  17:00 - 21:00
Πέμπτη: 21.12.2017   09:00-14:00  17:00 - 21:00
Παρασκευή: 22.12.2017 09:00-14:00 17:00 - 21:00
Σάββατο: 23.12.2017   09:00-16:00 
Κυριακή: 24.12.2017   11.00-17.00
Δευτέρα: 25.12.2017    ΑΡΓΙΑ
Τρίτη:  26.12.2017       ΑΡΓΙΑ
Τετάρτη: 27.12.2017   09:00-14:00  17:00 – 21:00
Πέμπτη: 28.12.2017   09:00-14:00  17:00 – 21:00
Παρασκευή: 29.12.2017 09:00-14:00  17:00 – 21:00
Σάββατο 30.12.2017     09:00- 16:00 
Κυριακή 31.01.2017     11.00-17.00
Δευτέρα 01.01.2018     ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ  02.01.2018       ΚΛΕΙΣΤΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Το τμήμα μπάσκετ του «Φιλίππου» 

Βεροίας και ιδιαίτερα τον κύριο Ηλία Λαζό 
και τον κύριο Δημήτρη Γκίμα, που πιστοί 
στη θέση συνεργασίας και υποστήριξης 
του έργου μας, διέθεσαν και εφέτος πο-
σοστό των εσόδων από τα εισιτήρια δι-
αρκείας της ομάδας για τις ανάγκες των 
παιδιών μας. Ευχόμαστε στη διοίκηση, 
τους προπονητές και τους αθλητές του 
αγαπητού μας «Φιλίππου» υγεία και προ-
κοπή στην προσωπική και οικογενειακή 
τους ζωή και κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος στην αθλητική τους δραστηριότητα!

2.Την εταιρεία μεταφορών «Νέος Ί-
καρος» για τη δωρεάν μεταφορά γκαζόν 
από τη Θεσσαλονίκη στη Βεργίνα.

3.Την οικογένεια του Βασιλείου Τζιώ-
τα, για τη δωρεά ποσού 400€ αντί στεφά-
νου, στη μνήμη του.

4.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 
150€ στη μνήμη του γιού της.

5.Την εταιρεία των Αδελφών Γαλλίκα 
για την παροχή κρεάτων για τις ανάγκες 
των Σπιτιών μας.

6.Την κυρία Παναγιώτα Κωνσταντινί-
δου για την δωρεά δύο καναπέδων.

7.Την κυρία Αναστασία Ιντζεβίδου για 
τη δωρεά ποσού 155€.

8.Τον κύριο Μιχαήλ Νούσια, για τη 
δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Ιωάννη 
Ιντζεβίδη.

9.Ανώνυμο φίλο για την προσφορά 
μπουφάν.

10.Την ταβέρνα «Μεϊντάνι» των Σω-
τήρη και Παναγιώτη Σαουλίδη στις Σα-
ραντόβρυσες, για την υπέροχη φιλοξενία 
των παιδιών μας στον «Παραμυθοχώρο» 
που ετοίμασαν.

11.Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων του 16ου Δημοτικού Σχολείου Βεροί-
ας για την προσφορά γλυκών.

12.Την κυρία Σωτηρία Τακιβίδου και 
τον κύριο Μανώλη Κυριαζόπουλο, για 
την προσφορά πάριζας, ζαμπόν και κα-
σεριού.

13.Την κυρία ΤάσαΣουκιούρογλου για 
την προσφορά ρουχισμού.

14.Το κατάστημα «Δια τυρός και βου-
τύρου» για την προσφορά ενός τενεκέ 
τυριού.

15.Τον κύριο Παύλο Μαριάτο για τη 
δωρεά χρηματικού ποσού.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κ. ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ έχασε την άδεια ικανότητας 

οδήγησης αγροτικού ελκυστήρα στην περιοχή της Βέροι-
ας. Όποιος την βρει ας την παραδώσει στο πλησιέστερο 
Αστυνομικό Τμήμα.

Στα Γιαννιτσά «Η Κυρία τσαγερό» 

Στον  Σύλ -
λογο Ποντίων 
Γιαννιτσών σε 
συνεργασία με 
την υπεύθυνη 
δημοσίων σχέ-
σ ε ω ν  Μ α ρ ί α 
Μογλουσ ίδου 
και την καΠαυ-
λ ίδου  Κάκ ια , 
Πρόεδρο του 
Συλλόγου Φί-
λων Βιβλ ίου, 
έγινε την Κυρια-
κή 17 Δεκεμβρί-
ου στις 6.30 μ.μ 
η παρουσίαση 
του βιβλίου «η 
Κυρία τσαγερό» απο την συγγραφέα Όλγα -Κουτμηρίδου Μεταξά.

Η συγγραφέας, με πολύ χαρά υποδέχτηκε τα παιδιά του συλλόγου ,που με την σει-
ρά τους έπαιξαν ένα μικρό σκετς από το παραμύθι .Η συγγραφέας με πολύ συγκίνηση 
ευχαρίστησε τους Συλλόγους ,τα παιδιά και τον υπόλοιπο κόσμο που την τίμησε με την 
παρουσία του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του 
Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά  όλους τους διοργανω-
τές του ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  στην Βέροια την 10-12-
17 για την άψογη διοργάνωση.

Συγχαίρει τους συμμετέχοντες αθλητές του Κέντρου 
Μέριμνας ΑμΕΑ Παύλο Γκόγκο & Γιώργο Τσαλέρα (Επι-
στημονικός Διευθυντής) και εύχεται εξίσου επιτυχημένες 
συμμετοχές για το μέλλον. 

Ευχαριστούμε επίσης τους σεφ Αντώνη Μουστάκα & 
Μαρίνο Χονδρολίδη που μαγείρεψαν μαζί με τα παιδιά 
μας Παύλο Γκόγκο & Τάσο Ιγνατίδη στο eventμαγειρηκής 
την 9-12-17 στην πλατεία Δημαρχείου Βέροιας.

Με εκτίμηση
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια

 και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν -
νιάτικη γιορτή στο 
Κ.Η.Φ.Η του Δήμου 
Βέροιας πραγματο-
ποιήθηκε την Δευ-
τέρα 18 Δεκεμβρίου 
2017. Τα μέλη του 
συλλόγου μικρασια-
τών  με επικεφαλή 
την πρόεδρο κ.Ανα-
στασία Παυλίδου Α-
λεξοπούλου και τον 
κ.Τελλίδη Δημήτριο 
παρουσίασαν ένα 
πολύ όμορφο εορ-
ταστικό πρόγραμμα 
με χριστουγεννιά-
τικα τραγούδια και 
έψαλλαν κάλαντα α-
πό τον Πόντο και τη 
Μικρά Ασία στους 
ωφελούμενους του προγράμματος γεγονός που πλημμύρισε με συγκίνηση τους ηλικιωμένους που ξέ-
σπασαν σε χειροκροτήματα.

Οι μικρασιάτες έφεραν το πνεύμα των Χριστουγέννων στο κέντρο και γέμισαν τις καρδιές των ηλικιω-
μένων με αγάπη και ελπίδα.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία αφού πρώτα έψαλλαν όλοι μαζί τα κάλαντα και αντάλλα-
ξαν ευχές για ευτυχισμένα Χριστούγεννα και ένα ειρηνικό και δημιουργικό 2018.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων και το Κ.Α.Π.Α δήμου Βέροιας 
ευχαριστούν θερμά τον σύλλογο Μικρα-
σιατών Ημαθίας για την εθελοντική συ-
νεργασία τους.
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Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

Συγκέντρωση Τροφίμων
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια του Κοι-

νωνικού και Φιλανθρωπικού χαρακτήρα, διοργανώνει 
συγκέντρωση τροφίμων, στα γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, 
για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βεροί-
ας η οποία προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε άπορες 
οικογένειες.

Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και 
Παρασκευή και από τις ώρες 10.30 έως 12.30 το πρωί. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Κάλαντα στο Γηροκομείο 
από το Λύκειο 

των Ελληνίδων Βέροιας
Την Κυριακή 

17 Δεκεμβρίου 
2017, το Λύκειο 
των Ελληνίδων 
Βέροιας με 2 
από τις χορευτι-
κές του ομάδες,  
μέλη του Δ.Σ. 
και τους χοροδι-
δασκάλους του 
επ ισκέφτηκαν 
το Γηροκομείο 
της πόλης μας. 
Τα παιδιά χόρε-
ψαν, έψαλλαν  
τα κάλαντα κι ευ-
χήθηκαν στους 
τροφίμους του 
Οίκου Ευγηρί-
ας καλές γιορ-
τές μοιραζοντάς 
τους χειροποίητα 
χριστουγεννιάτικα στολίδια που έφτιαξαν, χορευτές του Λυκείου, μέλη του Δ.Σ. και ο χοροδιδάσκαλος κ. Κ. 
Νικολαϊδης.

 Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους,  το Δ.Σ. του Γηροκομείου και τους ηλικιωμένους για τη θερμή υπο-
δοχή. 

Το Δ.Σ. 
Συλλυπητήρια δήλωση της εκπροσώπου 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μανταλένας 

Παπαδοπούλου για την απώλεια του 
δημοσιογράφου Βασίλη Μπεσκένη

«Ένα μεγάλο «κρίμα» 
προκάλεσε η πρόωρη και τρα-
γική απώλεια του δημοσιογρά-
φου Βασίλη Μπεσκένη. Εκ-
φράζουμε τη βαθύτατη θλίψη 
μας για τον αδόκητο χαμό του 
και τα ειλικρινή μας συλλυπη-
τήρια στην οικογένειά του και 
τους οικείους του. Καλό του 
ταξίδι».

24, 26, 27 και 31 Δεκεμβρίου
«Ρουγκάτσια και  

Γουρουνοχαρά από τον 
Σύλλογο Ντόπιων 

Μακροχωρίου και Περιχώρων 

Ο Λαογραφικός και Χορευτικός Σύλλογος Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων  
προσκαλεί τον κόσμο, στις εκδηλώσεις του, «Ρουγκάτσια- Γουρουνοχαρά 2017».

 Τα «Ρουγκάτσια»  θα ξεκινήσουν φέτος και πάλι από την πόλη της Βέροιας  στις 
24 Δεκέμβρη, προσφέροντας στους δημότες μοναδικό θέαμα με το έθιμο, και σκορπί-
ζοντας σ’ όλη την πόλη τις νότες από τη μουσική της περιοχής του Ρουμλουκιού. 

Το έθιμο θα συνεχιστεί  στο Μακροχώρι ανήμερα τα Χριστούγεννα, παίρνοντας 
την ευλογία του ιερέα της ενορίας του Τιμίου Προδρόμου και στις 26/12/2017 την ευ-
λογία του ιερέα  της ενορίας του Αγ. Γεωργίου. 

Τη ίδια μέρα, στις 26 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί όπως πάντα   η γουρουνο-
χαρά, στην οποία κάτοικοι αλλά και επισκέπτες θα καμαρώσουν τους χορευτές  αλλά 
και θα διασκεδάσουν με φαγητό, καλό κρασί και μουσική.

Στις 27/12/2017 τα Ρουγκάτσια, θα περπατήσουν στους δρόμους των χωριών 
Μέσης και  Διαβατού.Φτάνοντας στο τέλος αυτής της χρονιάς, στις 31/12/2017, τα 
Ρουγκάτσια θα δώσουν στο Μακροχώρι  τις τελευταίες ευχές προς όλους τους κατοί-
κους αλλά και όλους όσους θα περνούν με τα αυτοκίνητά τους από το χωριό εκείνη 
την ημέρα ,για καλή και ευλογημένη καινούργια χρονιά.

Σύλληψη 
38χρονου για κλοπή 

Συνελήφθη στις 15-12-2017 το απόγευμα σε περιοχή 
της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Νάουσας, 38χρονος ημεδαπός, καθώς όπως προέκυψε 
από την έρευνα, το μεσημέρι της ίδιας μέρας αφαίρεσε 
από γραφεία επιχείρησης το χρηματικό ποσό των 540 
ευρώ, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή  
στο Κ.Η.Φ.Η  Βέροιας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 13/2017
Ανακοινώνεται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού 

και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.),Καθηγητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 
54655, η διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτι-
κού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (CPV: 
30192700-8),αναλώσιμων ειδών, μελανωτήρων(τόνερ) εκτυπωτικών 
μηχανημάτων(CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης έτους 2018.

Ειδικότερα: εκτιμώμενη αξία Εκατόν Εξήντα Επτά Χιλιάδες Διακό-
σια Είκοσι Τέσσερα Ευρώ και

Οκτώ Λεπτά (167.224,08 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή Εκα-
τόν Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες

Οκτακόσια Πενήντα Οκτώ Ευρώ και Δεκατρία Λεπτά (134.858,13 
€) χωρίς ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα βάσει της 
συνολικά χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
ανά κατηγορία (Α ή Β) ειδών για κάθε Πόλη ή Πόλεις ανά Περιφερεια-
κή Ενότητα/ες.

Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 
Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. (Πληροφορίες: Γιώργος Νικήτας, Ε-
λένη Αβραμίδου, Ευγενία Γαλανού τηλ: 2313 309-437,151,388,419,    
e-mail: tpdy@damt.gov.gr).

Μετά την δημοσίευσή στο ΚΗΜΔΗΣ την  Τρίτη, 19/12/2017 η 
διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.
damt.gov.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη, 
20/12/2017 ώρα 08.00 π.μ.

  Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Δευ-
τέρα, 22/01/2018 15.00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών (Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού): Παρασκευή, 26/01/2018 ώρα 11.00 π.μ.

Με εντολή του
Συντονιστή της Α.Δ.Μ-Θ.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
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Mε οδηγό
την ελπίδα

και πίστη στις 
δυνάμεις μας,
ο νέος χρόνος 

ας φέρνει 
φώτιση, ειρήνη 

και αγάπη

www.omilosfr.gr
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Να δώσει συνέχεια στις καλές 
εμφανίσεις και να πάρει ένα 
θετικό αποτέλεσμα στο Αιγί-

νιο θέλει η Βέροια  Με ανεβασμένη 
την ψυχολογία μετά την εντός έδρας 
νίκη επί της Αναγέννησης Καρδίτσας 
οι παίκτες μπορούν να συνεχίσουν 

τις επιτυχίες και να πάρουν για 
πρώτη φορά την νίκη στο Αιγίνιο 
σήμερα Τετάρτη για το πρωτάθλημα 
της Β’ Εθνικής.

Μπορείοπροπονητήςτηςβασίλισσαςτουβορ-
ράναστερηθείτιςυπηρεσίεςτουταλαντούχουΓιάν-
νηΜπαστιάνουοοποίοςτηνίδιαμέραθααγωνιστεί
στηνΝτόχαστοΚατάρμε τηνφανέλα της εθνικής

Ελπίδων , αλλά από την άλλη
οΓκανέζοςΤζιντεονΟφέι ξεπέ-
ρασε ταπροβλήματα τραυματι-
σμούκαιθα τεθείστηνδιάθεση
τουκ.Χαραλαμπίδη.

Στην αποστολή για το αυρι-
ανόπαιχνίδι μετέχουν οι εξής:
Γιαγκιόζης,Τριαντάφυλλος,Κο-
ζάκης,ουνγιαλίδης,Δαμιανάκης
,Σουλιώτης, Καψάλης,Δόρης,
Μπλέτσας,Οφέι,Ρούνει,Βαλίς
Λίταινας, Τσιούχας,Λαζόπου-
λος,Μέξης,καιΖυγκερίδης.

Εκδρομή
τουQueen’sBoyz

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων
ΒέροιαςQueen’s Boyz ενημε-
ρώνει ότι όσοι επιθυμούν να
βρεθούνκοντάστηνομάδα,δι-
οργανώνεται εκδρομή τηνΤΕ-
ΤΑΡΤΗ(20/12/17)γιατοναγώ-
ναΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ (Ώρα
συγκέντρωσης 13:00μ.μ στην
περιοχήΕΛΙΑ).

Πρέπει όλοι να είμαστε εκεί
δίπλαστηνομάδαμας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕΧΡΙΤΗΝΤΡΙΤΗΤΙΜΗΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ5ΕΥΡΩ.

Ταχρήματαθαπάνε γιαφι-
λανθρωπικόσκοπό.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ
(6987958592) – ΓΙΩΡΓΟΣ
(6972192539)
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Παρά τον 
κακό 
αγω-

νιστικό χώρο 
ήταν εξαιρετική 
η εμφάνιση της 
ομάδας των 
νέων της Δόξας 
στην  πρεμιέρα 
του πρωταθλή-
ματος Κ-19 στο 
βόρειο όμιλο. 
Καλύτεροι στο 
μεγαλύτερο 
διάστημα του 
παιχνιδιού οι 
παίκτες του Χρήστου Αθανασιάδη 
κέρδισαν την αναμέτρηση με 1-0 και 
ικανοποίησαν τον κόσμο που αψήφη-
σε το έντονο κρύο για να τους παρα-
κολουθήσει και τελικά να χειροκροτή-
σει την προσπάθεια τους.

Μια νίκη που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία
απότηνεξίσουκαλήεμφάνισητωννεαρώνπαικτών
της Βέροιας αλλά και το μικρό χρονικό διάστημα
στο οποίο έχει δημιουργηθεί η ομάδα των νεαρών
«μαυραετών».

Πλούσιο σε φάσεις το παιχνίδι και για τις δύο
ομάδες,ηΔόξαξεκίνησενικηφόραταπαιχνίδιατης

μεέναγκολπουπέτυχεστο75’οΠαπαγεωργίουμε
κοντινήπροβολή, έπειτα από εκτέλεσηφάουλ του
Διγκόζη.

ΟΧρήστοςΑθανασιάδηςξεκίνησετηναναμέτρη-
σημε τουςΒεζυρίδη,Θεοδωρίδη,Χατζηδημητρίου,
Μαυροσαββίδη, Παρασκευά, Κούτκα, Παπαγεωρ-
γίου,Αντωνιάδη,Πούλα,Διγκόζη ενώστο δεύτερο
ημίχρονο έπαιξαν και οι:Μακράκης,Κορώνης,Αν-
δρεάκηςκαιΚαλλιμάνης.

Για τους Νέους Κ19 της Βέροιας του Γιάννη
Καψαλιάρη  έπαιξαν οι: Πάνου, Τρούπκος, Κου-
κουλιάντας, Ταουσάνης, Καγκελίδης, Xhani, Χα-
τζηγεωργίου,Λίπε,Ματελόπουλος, Κουτσούκης,
Φωτόπουλος. Στο β’ ημίχρονοαγωνίστηκαν και οι:
Σοφιανίδης,Παρασχόπουλος,Βασίλτσης,Λούτζης,
Γκιλιόπουλος.

ΧωρίςτονΜπαστιάνοσήμερα
ηΒέροιαστοΑιγίνιο

ΠρωτάθλημαΚ-19

Δόξα Δρ. - ΠΑΕ Βέροια 1-0

Η διοίκηση των «πρασί-
νων» βρήκε στο πρό-
σωπο του Απόστολου 

Πάππα τον νέο προπονητή, 
με σημαντική εμπειρία από 
την κατηγορία. Να σημει-
ώσουμε πως δεν υπάρχει 
ανακοίνωση σχετικά με την 
αποχώρηση του Νίκου Ανα-
στασόπουλου, για τον οποίο 
οι πληροφορίες κάνουν λόγο 
για παραίτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τονΑ-
πόστολο Πάπα :«Η διοίκηση τουΑΣΦΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ είναι στην ευχάριστηθέση ναανακοινώσει
τηνπρόσληψη στοπόστο τουπροπονητή ,τον έ-
μπειροκαικαταξιωμένο,κ.ΑπόστολοΠάππα.

Ονέοςμαςπροπονητήςέχονταςθητείασεπολ-
λές και ιστορικές ομάδες (ΑπόλλωναΚαλαμαριάς,
Μακεδονικό,Μουδανιά,Μακροχώρι,ΑΕΕυόσμου,
Χαλκηδόνα),ήδηέχειξεκινήσειτηναναζήτησηνέων

έμπειρωνπαικτώνσεσυνεργασίαπάνταμε τηνδι-
οίκησηγια τηνδημιουργίαενόςπιοανταγωνιστικού
ρόστερπουσκοπόθα έχει τηνπαραμονή τηςομά-
δαςστηνκατηγορίατηςΓΕθνικής.

Ταυτόχροναηδιοίκησηανακοινώνεικαιτηνπρό-
σληψη στο πόστο του τεχνικού διευθυντή τον κ.
ΔημήτρηΚανάκη.

Τουςευχόμαστεκαλήαρχήκαιναπετύχουντους
στόχους,τουςοποίουςαπόκοινούέχουμεθέσει.»

Νέοςπροπονητής
στονΦίλιπποΑλεξάνδρειας
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Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar της 

Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο ρα-
ντεβού της, ανακοινώνει το Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar της, που θα γίνει από την Κυριακή 10 
έως και το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017, στον 
πεζόδρομο της Παναγή Τσαλδάρη 42 (απέναντι 
από τον φούρνο Σερεμέτα). 

Το κατάστημα θα είναι ανοικτό κάθε μέρα από 
τις 9:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 
20:30 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως 
τις 15:00.

Οι εθελόντριες του Οργανισμού από την Η-
μαθία και άλλες περιοχές της Ελλάδας, έβαλαν 
πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και μεγάλη τέχνη και 
δημιούργησαν και φέτος θαυμάσια έργα, χρηστι-
κά, διακοσμητικά, εδώδιμα, στολίδια, κοσμήματα, 
εποχιακά και άπειρα άλλα είδη υψηλής αισθητι-
κής και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα τα διατεθούν σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε όλοι οι φίλοι και οι υποστηρικτές 
του έργου της Πρωτοβουλίας να μπορέσουν για άλλη μία φορά να βοηθήσουν στην φροντίδα και προστα-
σία των φιλοξενούμενων παιδιών της. Σας περιμένουμε!

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκαν οι χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις του συλλόγου μας, 
το χριστουγεννιάτικο παζάρι μας 
και η καθιερωμένη προβολή χρι-
στουγεννιάτικης ταινίας για τους 
μικρούς και μεγάλους φίλους μας 
στο κινηματογράφο Σταρ στη Βέ-
ροια.

Ευχαριστούμε από καρδιάς 
Το Δήμο Βέροιας και το Δή-

μαρχο κύριο Κωνσταντίνο Βορ-
γιαζίδη

Την Περιφερειακή Ενότητα Βέ-
ροιας

Την Ιερά Μητρόπολη Βέροιας
Την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας 
και τον κύριο Διονύση Διαμαντό-
πουλο

Τις διευθύνσεις και το εκπαι-
δευτικό προσωπικό όλων των δη-
μοτικών σχολείων του νομού μας 

Την οικογένεια Βλαχογιάννη 
για τη δωρεάν παραχώρηση του 
χώρου όπου πραγματοποιήθη-
κε το διήμερο μπαζάρ μας και η 
προβολή της ταινίας

Το ΚΕΔΔΥ Ημαθίας και την κυ-
ρία Ειρήνη Αναγνώστου ,αναπλ.
προϊσταμένη ,σχολική ψυχολόγος

Τις φίλες και φίλους του συλ-
λόγου μας ,που μας προσέφεραν 
χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγάπη και 
μεράκι για το παζάρι του συλλόγου μας

Την  κυρ ία  Λ ί να  Τουπεκτσή  , ε τα ιρε ία 
Linasexclusivejewels,για την προσφορά του γου-
ριού που σχεδίασε για το σύλλογό μας αλλά και για 
τη συνεχή υποστήριξή της

Το ΚΕΜΑΕΔ (Κέντρο Μέριμνας Ατόμων με Ειδι-
κές Δεξιότητες) και τη μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ Βέροιας 

Τους πολιτιστικούς συλλόγους  Λύκειο Ελληνί-
δων Βέροιας ,Σύλλογο Κρητών, Σύλλογο Ντόπιων 
Μακροχωρίου

Τον αγροτικό συνεταιρισμό ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ  
(Άμμος)για την ευγενική τους χορηγία 

Τη σχολή χορού της κυρίας Μελίνας Παπαδο-
πούλου 

Την οικογένεια Παπαοικονόμου (ξενοδοχείο Αι-
γές ,Ελια,ζαχαροπλαστείοElite) για τη συνεχή  προ-
σφορά  και στήριξή τους 

Την οικογένεια Κόγια (φούρνοι Κόγιας) και την 
κυρία Χριστίνα Μάλλιου(σεφ ζαχαροπλαστικής) για 
την ευγενική τους δωρεά και προσφορά γλυκισμά-

των
Την κυρία Ελένη Μιχαηλίδου(ΒeautybyMixailidou 

NAILS)
Την κυρία Σοφία Ελευθεριάδου (‘Είδωλο΄’ φωτο-

γραφείο)
‘ΕπιπλοΔοβλέτογλου’  
‘ΕπιπλοΖάννος ‘
Την εταιρεία ΑφοιΧωματά (οικιακά είδη )
Τον κύριο Στογιάννο (Τσίπουρο ΦΥΤΕΙΑ Ημαθί-

ας)
‘Όλα τα τοπικά  έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
Τους εθελοντές και εθελόντριες του συλλόγου 

μας που βρίσκονται πάντα στο πλευρό μας προ-
σφέροντας απλόχερα τη βοήθειά τους και φυσικά 
όλους εσάς που στηρίζετε  και ενισχύετε το σύλλογό 
μας.

Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό σας  εύχεται για 
τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων υγεία ,δύναμη 
,αγάπη ,ευτυχία. Το 2018 να φέρει νέα όνειρα, αισι-
οδοξία και χαμόγελα!

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

Με την επίσκεψη του τμήματος Μαγειρικής – 
Ζαχαροπλαστικής του ΙΕΚ Βέροιας στο σχολείο 
μας, με στόχο τη γνωριμία και «αδελφοποίηση» με 
το αντίστοιχο εργαστήριο αρτοποιίας – μαγειρικής 
– ζαχαροπλαστικής που λειτουργεί στο πλαίσιο 
της κατάρτισης που προσφέρουμε στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Νάουσας από το 2013, τοποθετήθηκαν οι βάσεις 
για συνεργασία, αμοιβαιότητα, κοινή δράση για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.  

Οι σπουδαστές με τους καθηγητές τους, γνώρι-

σαν τους μαθητές μας και αποφασίστηκε μνημόνιο 
ενεργειών ώστε οι απόφοιτοι μας που θα έχουν 
ισάξια επαγγελματικά δικαιώματα να γνωρίζουν 
τους δρόμους επαγγελματικής αποκατάστασης 
που ανοίγονται μπροστά τους επιδεικνύοντας 
έμπρακτα το πόσο σημαντική είναι η απορρόφηση 
των αποφοίτων μας από την αγορά εργασίας. Το 
κεντρικό μήνυμα της συνάντησης είναι πως δεν 
είμαστε ανταγωνιστές αλλά συνοδοιπόροι.         

Η Διεύθυνση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας

Eυχές και ευχαριστήριο 
από τη Μ.Α.μ.Α

Το τμήμα Μαγειρικής – 
Ζαχαροπλαστικής του ΙΕΚ Βέροιας 

στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας

4ο «NaoussaSantaRun» 
στις 22 Δεκεμβρίου 

στην Πλατεία Καρατάσου
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας διοργα-

νώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά τον αγώνα 4ο 
«NaoussaSantaRun» απόστασης περίπου 1.700 
μ. που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 
2015 και ώρα 18:30 το απόγευμα με αφετηρία την 
Πλατεία Καρατάσου.

Οι συμμετέχοντες δρομείς θα είναι ντυμένοι με 
στολές του Αϊ Βασίλη σε έναν αγώνα συμβολικού 
χαρακτήρα χωρίς χρονομέτρηση, αφού στόχος 
της διοργάνωσης είναι η δημιουργία χριστουγεν-
νιάτικης ατμόσφαιρας στο κέντρο της πόλης. Η 
εκδήλωση θα πλαισιωθεί με χριστουγεννιάτικα 
χάπενινγκς και πολλές εκπλήξεις.

Η εκκίνηση και τερματισμός του αγώνα θα γίνει 
στην Πλατεία Καρατάσου και αφού διανύσει περί-
που 1.700μ. σε κεντρικές οδούς της πόλης (Πλα-
τεία Καρατάσου-Βενιζέλου-Μ. Αλεξάνδρου-Βασ 
Φιλίππου-Πλ. Αγίου Μηνά-Ζαφειράκη-Δημ. Βλά-
χου-Κωνσταντινίδη) θα τερματίσει στην Πλατεία 
Καρατάσου.

Ο αγώνας είναι ανοικτός σε όλους τους πολίτες 
όλων των ηλικιών είτε επιθυμούν να τρέξουν ή να 
περπατήσουν ντυμένοι απαραίτητα με στολή ή με 
σκούφο του Αϊ-Βασίλη. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν ανα-
μνηστικά διπλώματα συμμετοχής και συμβολικά 
δώρα.

Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νάουσας, (τηλ.: 23323 50360 & 50375).

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» 
διοργανώνει διήμερες εκδηλώσεις «Χριστούγεννα 
στη Βεργίνα», με το παρακάτω πρόγραμμα:

• Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 
17.30 το απόγευμα στην πλατεία της Βεργίνας 
θα στολίσουμε και θα φωτίσουμε το Δέντρο των 
Ευχών, θα γράψουμε γράμμα στον Άη Βασίλη, 
θα κάνουμε ζωγραφική προσώπου και θα μοιρα-
στούμε πολλές γλυκές εκπλήξεις! Την εκδήλωση 
θα πλαισιώσει η Χορωδία του Συλλόγου υπό τη 
διεύθυνση της κ. Ελένης Αναγνώστου, ενώ τα 
Αστεράκια της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου 

θα τραγουδήσουν τα κάλαντα. • Την Πέμπτη 21 
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 το απόγευμα 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχεί-
ου Βεργίνας τα Αστεράκια του Συλλόγου θα μας 
παρουσιάσουν τη χριστουγεννιάτικη θεατρική πα-
ράσταση «Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗ» και 
τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Βεργίνας-Παλα-
τιτσίων θα μας παρουσιάσουν τη «ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ 
Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ».

Όλα τα παιδιά θα μας τραγουδήσουν τα κάλα-
ντα.

Το Δ.Σ. 

Χριστούγεννα 
στη Βεργίνα με διήμερες εκδηλώσεις
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό18-12-2017 μέχρι24-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mε κεντρικό μήνυμα “Το 
καλό μας συνδέει”, η 
Vodafone σχεδίασε και υλο-

ποίησε δράσεις Εθελοντισμού για 
τους εργαζόμενους της, με στόχο 
την ενίσχυση κοινωφελών σκοπών 
και συγκεκριμένα του έργου της 
ActionAid Ελλάς στο Επίκεντρο, 
ενός χώρου που δημιουργήθηκε 
για να στηρίξει συμπολίτες μας που 
έχουν πληγεί από την οικονομική 
κρίση και των Παιδικών Χωριών 
SOS. 

Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι της
VodafoneΕλλάδαςπροσέφεραν τον χρόνο και
τις ικανότητές τους μαζί με τις πιο ζεστές και
γιορτινέςευχέςγιατηνκατασκευήχειροποίητων
παιχνιδιών για τα 200παιδιά που υποστηρί-
ζονται από τα προγράμματα του Επίκεντρου
τηςActionAid, αλλά και για την παρασκευή
χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων, με την καθο-
δήγησητουchefΓιώργουΤσούλη.Παράλληλα,
36 εργαζόμενοιαπό τα τμήματα εξυπηρέτησης
πελατών της εταιρείαςπροσέφεραν το χρόνο
τουςκαιτηνεμπειρίασυμμετέχονταςστο5νθή-
μεροΧριστουγεννιάτικοBazaar τωνΠαιδικών
ΧωριώνSOSστοΣύνταγμα,όπουσυγκεντρώ-
θηκεέναπολύσημαντικόποσόγιατηνκάλυψη
των αναγκών θέρμανσης τωνπαιδιώνσε όλη
τηνΕλλάδα.

«ΣτηVodafoneαποστολήμας είναι νασυν-
δέουμετονκόσμογιαμιακαλύτερηζωήσήμερα
καιστομέλλον.Μεσυνεχείς δράσεις εθελοντι-
σμούκάνουμεπράξη τηναποστολήαυτήσυμ-
βάλλονταςωςConnectingforGoodPartnersστη

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων τωνπρο-
γραμμάτων του ΙδρύματοςVodafone», σημεί-
ωσε ηΝικόλ Ιωαννίδη,ΔιευθύντριαΕταιρικών
ΣχέσεωντηςVodafoneΕλλάδας.

ΑπότηνπλευράτηςActionAidΕλλάς,οΓε-
ράσιμοςΚουβαράς, ΓενικόςΔιευθυντής, δήλω-
σε:«ΜετοΊδρυμαVodafoneμοιραζόμαστεένα
κοινόόραμα:ναφέρουμετηναλλαγήμέσααπό
την ανάδειξη μόνιμων και μακροπρόθεσμων
λύσεων.Οστόχοςείναιηενδυνάμωσητωνευ-
άλωτωνομάδωνώστενααλλάξουντηζωήτους
με τις δικές τους δυνάμεις.Πιστεύουμε βαθιά
στο «μαζί» και σήμερα, στην ημέραΕθελοντι-
σμούΕργαζομένωντηςVodafone,ζήσαμεόλοι
μια μοναδική εμπειρία συνεργασίας και αλλη-
λεγγύηςπουθαδώσειμεγάληχαράσταπαιδιά
τουΕπίκεντρουκαιτιςοικογένειέςτους».

ΗΔιευθύντριαMarketing και ΕύρεσηςΠό-

ρων τωνΠαιδικών ΧωριώνSOS,Έλσα Στα-
θοπούλου δήλωσε: «Με το ΊδρυμαVodafone
μαςσυνδέει μια μακράσχέσηφιλίας, υποστή-
ριξηςκαιαμοιβαίαςεκτίμησηςτόσοσεεπίπεδο
Ιδρύματος, όσο και σε επίπεδο ανθρώπων.
Είναι πραγματικά συγκινητικό το πώς οι ερ-
γαζόμενοι της Vodafone ανταποκρίνονται σε
κάθεκάλεσμάμαςμεκέφι,μεενθουσιασμόκαι
μάλιστα και οι ίδιοι δημιουργούν ευκαιρίες για
ναυποστηρίξουν το έργομας.Αυτόδείχνει ότι
τοκάνουνμετηνψυχήτουςκαιπραγματικάτο
πιστεύουν,γιααυτόκαιθαθέλαμενα τουςευ-
χαριστήσουμεμέσααπότηνκαρδιάμας».

Σεδιάστημαενόςέτουςσυνολικάπάνωαπό
1200εργαζόμενοιτηςVodafoneέχουνεργαστεί
εθελοντικάσεδράσειςτηςεταιρίαςμεστόχοτην
ενίσχυσηπρογραμμάτωνπου υποστηρίζει το
ΊδρυμαVodafoneστηνΕλλάδα.

Φαρμακεία
Τετάρτη 20-12-2017

14:30-20:30ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

14:30-20:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

19:00-01:00+διαν.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ6(πλατείααστικών,διπλ.ΣταΚΤΕΛ)
23310-63620

Το“καλόσυνδέει”τουςεργαζόμενουςτηςVodafone
μετηνActionAidΕλλάςκαιταΠαιδικάΧωριάSOS



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώ-

τηκαινούργιο κατάστη-

μα45 τ.μ. στο κέντρο

τηςΒέροιας (Κεντρική5

-δίπλαστοΕπιμελητή-

ριο),μεπατάρι30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση

καιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:

6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-

φι 12 στρ. στο δρό-

μο Βέροια-Λαζοχώρι,

σε παραγωγή ρόδια

8 ετών, 960 δένδρα,

με 25 τόνους παρα-

γωγής, περίφραξη,

νερό.  Τηλ. :  6984

704671.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -

γρός  με  ροδάκ ι να

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ .μ. ,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα

με ροδακινιές (δένδρα

7ετίας) μεπομώνα, ε-

κτάσεως 10.500 τ.μ.

εντός συνοικ ισμού

Κυδωνοχωρίου (ΜΟΥ-

ΣΤΑΛΙ). Τηλ. επικοι-

νωνίας: 23310 23184,

6976 631156, 6977

511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

κ έ ν τ ρ ο ,  Α σ τ ι κ ά ,

γ καρσον ι έ ρα  3 ου

ορόφου ,  δωμάτ ιο ,

σαλοκουζίνα,  μπά-

νιο, ανακαινισμένη,

α τ ο μ ι κ ή  θ έ ρ μ α ν -

ση πετρελαίου,  α ιρ

κοντ ίσ ιον ,  πλήρως

επιπλωμένη,  ευχά-

ρ ιστη,  φωτε ινή.  Ε-

νοίκιο 180,00 ευρώ.

Μ εσ ι τ ι κ ό  γ ραφ ε ί ο

«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τη λ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίαςΠαστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάσταση

γραμμή Internet, κε-

ντρική θέρμανση,T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κου-

ζινάκι με φούρνο,ψυ-

γείο κ.λπ. Πληρ. τηλ.:

23310 24939, 6973

015833.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

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

λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ. πλήρως επιπλω-

μένο και εξοπλισμένο

με τηλεόραση, κλιματι-

σμό,ηλ.θερμοσίφωνα,

Wi-Fi, θέση πάρκιγκ

καιπλυντήριοσε νεό-

δμητη οικοδομή, στο

κέντρο της Βέροιας.

Πληροφορίεςστοτηλ :

6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-

μένοσυνεργείοOPEL,

πλήρως εξοπλισμένο,

μεπολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

με σταθερήπελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια

delivery έως 40 ετών

γιαμόνιμη εργασίαγια

το κατάστημα «Κρε-

πούλης» στη Βέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός ή

κοπέλαάνωτων25ετών

γιατογυράδικο«Πράπας

Grill»στηΒέροιαγιαερ-

γασίακαιντελίβερι.Τηλ.:

23310 71222 & 6982

271222(WUp)ήαυτοπρο-

σώπωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-

λόγος και μηχανικός

αυτοκινήτωναπό επι-

χείρηση στη Βέροια.

Ικανοποιητική αμοιβή.

Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή

κύριος για φροντίδα

και περιποίηση ηλικι-

ωμένου. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρεο-

πωλείοστηΒέροια,κρε-

οπώληςγιαπλήρηεργα-

σία.Τηλ. επικοινωνίας:

2332041875/42608.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοση βιογραφικών και συμπλήρωση αί-
τησης καθημερινάαπό8.00π.μ. - 4.00μ.μ. στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200
e-mail: asklipiosae@hol.gr

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

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαιφροντίδα

κυρίας μεσοβαρό κινητικό

πρόβλημα,μεκαροτσάκιμε-

ταφορικόμέσοθαεκτιμηθεί.

Τηλεπικ.6953010340.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΠΟΤΩΝ

ζητείταιάνδραςαπό22έως

40ετών,δίπλωμαοδήγησης

Γ΄κατηγορίας,γνώστηςχει-

ρισμούκλαρκ.Τηλ.: επικοι-

νωνίας:6976777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαμεμε-

ταφορικόμέσογιακαφέου-

ζερίστοΜακροχώριαπέναντι

απότοπαλιόκρατικόΚΤΕΟ,

γιααπογευματινέςώρεςαπό

4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.Τηλ.:

6977755040,6983469968&

2331041541.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-

λεςγιαεργασία.Τηλ.:6984

472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρίαμο-

νογονικήςοικογένειας,ζη-

τάει εργασία, γιαφύλαξη

ηλικιωμένων και καθαρι-

σμόσπιτιών.Τηλ.εφωνο:

6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημωρούή κα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων & καθαρισμα σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθη-

ματικός με πολυετήπείρα

παραδίδει μαθήματα για

όλα τα επίπεδα σε μαθη-

τέςΓυμνασίου,Λυκείουκαι

ΕΠΑΛ.Αναλαμβάνει προ-

ετοιμασία για τιςΠανελλα-

δικές εξετάσεις.Τιμές λογι-

κές.Τηλ.:6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΣ μεφροντιστηριακή

πείρα και ειδικότητα στην

ΈΚθεση,παραδίδει ιδιαίτε-

ρα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυ-

κείου, μεμονωμένα και σε

γκρουπάκια. Τιμές προσι-

τές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμα-

θήματα σε παιδιάΔημοτι-

κού-Γυμνασίου.Τιμέςπρο-

σιτές.Τηλ.:6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΣπαραδίδει μαθή-

ματασεμαθητέςδημοτικού,

γυμνασίου και λυκείου.Τι-

μέςπροσιτές.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6976802836.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕσεάσπροχρώμα,με

στρώμακαιυφασματάκιαπρο-

στατευτικά,σχεδόναχρησιμο-

ποίητο.Τιμήευκαιρίας150,00

ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώμα-
ταΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,A/C,
Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαιξυλόσο-
μπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας40 τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ:23589ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
50τ.μ.,μικτάκαι45τ.μ.καθ. ισόγεια ,κατα-
σκευή88,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,
ανακαινισμένημερικώς,σεάψογηκατάσταση,
καινούργιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλά
τζάμια,απίστευταεργονομική,άριστηδιαρρύθ-
μιση ,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές ,
επιπλωμένηκαιμεκλιματιστικό ,μόνο180€
μαζίμεκοινόχρηστακαινερό.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς ,μεκαινούργιακουζίνα,
σε εξαιρετική κατάστασηκαιμε καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιτέντες,μεκλι-
ματιστικόκαιθωρακισμένηπόρτα,γωνιακό,
ενοίκιο230€.

Κωδ: 23808 - ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,
Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου, έχει
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,Ανελ-
κυστήρακαινούργιο ,κλειστόγκαράζμεγάλο
καιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,Τέντες,
Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:300€.

Κωδ:23392-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταέναγωνιακόπολύ
φωτεινόδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή,μπάνιο
καιμίααποθήκη6τ.μ..Είναικατασκευασμέ-
νοτο1990καιδιαθέτειθέρμανσηκεντρικήη
οποίαλειτουργείάψογακαιπολύοικονομικά
αποδεδειγμένα,τακουφώματατουσυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,έχειεπίσηςανελκυστήρακαι
τέντες.ΗαπεριόριστηΘέαστονκάμποέστω
καιπλαγίωςεντάσσεται επίσηςσταπλεονε-
κτήματατου,ενοίκιο200€.ΈχουμετηνΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑκαιΠΛΗΡΗΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
τουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία

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

Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ενοίκιο280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23811-ΩΡΟΛΟΙενοικιάζεταικατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1987και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια-Μίσθωμα180€.

Κωδ: 23795 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.Ημιώρο-
φοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώ-
ρο,.Είναικατασκευασμένοτο1990καιδιαθέ-
τειθέρμανσηΚλιματισμός,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έπιπλα,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:250€.

Κωδ: 23819 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό3Χώρους,είναικατασκευα-

σμένοτο1976καιδιαθέτειδικήτουθέρμανση
μεκλιματιστικά , έχεικουφώματααλουμινίου
συρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
17 τ.μ. ισόγειο εξαιρετικής εμπορικότητας ,
ενοίκιο250€.

Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑ-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,ισόγειο,με
45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,εξαιρετικό
,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα,χωρίς
θέρμανση , αυτοτελές, κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις ,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο350€.

Κωδ:24332 -ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταισόγειοκατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας102τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα
επίτουκεντρικούδρόμου,ενοίκιο350€.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμίσθω-
σηνεόδμητου ισογείουκαταστήματοςσυνολι-
κήςεπιφάνειας175τ.μ.Είναικατασκευασμένο
το1997,διαθέτεικαιαποθήκη-Ενοίκιο400€.

Κωδ: 24234 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας 244 τ.μ.
4επιπέδωνκατάλληλογιαεμπορικόκαιόχι
μόνο.Σεπολύκεντρικόσημείοκαιμεδικότου
WC.-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948–Αρχ.Μουσείοδίπλαστην

Ανοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ
συνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13845-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας73 τ.μ.ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .
Είναι κατασκευασμένο το1973καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Ξύλινα,-Τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο16.000
€.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1οςΥπε-

ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέση
στάθμευσηςστηνΠυλωτή , έχει επίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα .προσφέρεται σετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυό-
ροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαι
δύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,
έχειΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο κλειστό
καιμεγάλο,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Δι-
αθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνι-
ακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:
πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13861-ΚαλήΠαναγίαΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, καιΜπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,Αποθήκη
, Κήπο, Τζάκι,Διπλά τζάμια - Τιμή μόνο
65.000€.

Κωδ:13846-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητηΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας167τ.μ.Ισόγειο.Αποτελεί-
ταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Αποθήκη ,Κήπο,A/C,Διπλά
τζάμια-Τιμή:65.000€.Σεεξαιρετικόοικόπεδο
1054τ.μ.τοοποίοβλέπεισεδύοδρόμουςμε
γκαράζδύοαυτ/των.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

τ.μ.,κατασκευή1985, ισόγεια,μεπολύάνετη
πρόσβαση,κέντροαπόκεντρο,σεπολύκαλή
τιμή,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή
100.000€,

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 2Χώρους, . Είναι κατα-
σκευασμένο το2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά τζάμια -Τιμή:
68.000€.

Κωδ:13748ΕΛΗΑ,Γραφείο92τ.μ.,κα-
τασκευή1975,2υ/δ,3οςόροφος,εκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,σεπολύκαλήκατάστα-
ση,σεπολυκατοικίααξιώσεωνκαιμεκουζίνα
ανεξάρτητη,οιχώροιτουλειτουργικοί,κεντρι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει τέντες,με
ανελκυστήρακαινούργιοκαιμεκλιματιστικό ,
άνετοιχώροι,εντυπωσιακόςχώρουποδοχής,
ιδανικόγιαεπαγγελματικήστέγηευρισκόμενο
σεθέσηπεριοπής ,μόνογιααπαιτητικούς
αγοραστέςπροσφέρεταισεπολύκαλή τιμή
μόνο95.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ:13760 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πί τηςΑριστοτέλουςκατάαποκλειστικότητα
κατάστημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.Μεικανοποιητικήβιτρίνα,διαθέτειεπίσης
προαύλιοχώροδικότουτιμή:20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο

3.800τ.μ.,μενεκταρίνιαBigΤop9ετώνπω-
λείταισεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο11.000€.

Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-
γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή
,υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

Κωδ.13857Πωλείταιαγροτεμάχιοστο
ΚαλοχώριΗμαθίας,μιαενιαίαπλάκα30στρ.
μενερό,τιμή88.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13762ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο333τ.μ.,

προνομιούχο οικόπεδο, σε τιμήπράγματι
χαμηλή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήγια
ξεπούλημα,μόνο10.000€,

Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425

τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές ,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία , τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€.

Κωδ13763ΚΑΣΤΑΝΙΑ,Οικόπεδο1.213
τ.μ., εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα , ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή έκπληξημόνο
20.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ., εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο , εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,η τιμή τουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310τ.μ.,μεάριστηπροβολή,σεπρονομια-
κήτοποθεσία,καταπληκτικόοικόπεδο,ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματιχαμηλή
μόνο22.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14036 ΑΓΙΟΑΝΤΩΝΙΟ, κλειστό

πάρκινγκ18τ.μ.,κοντάστηνοδόΚόδρουτιμή
15.000€,ευκαιρία.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13834 - Κέντρο στην αρχή της

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

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκεντρι-
κόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
μόνο29.000€,

Κωδ:24288-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταιπρος
μίσθωσηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.ισόγειο,μεμεγάλη
βιτρίνακαιπολύεύλογομίσθωματα400€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

HεταιρίαΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟΣΠΑΥΛΙ-
ΔΗΣΑΒΕΕ, μετά
την έγκαιρη απο-
πληρωμή  της α΄
ύληςγιατο2017,

σεένδειξηεταιρικήςευθύνηςκαιπιστήστιςδεσμεύσεις
της απέναντι στουςπαραγωγούςσυμπήρινου ροδα-
κίνου,προχωράσεπληρωμή της συμπληρωματικής
αξίαςσεόσουςσυνεργάστηκανσταπλαίσια τηςσυμ-
βολαιακήςγεωργίαςγιατηνεσοδεία2017.Στόχοςμας
είναιμιασταθερήκαισυνεπήςσχέσημεταξύτουαγρό-
τηκαιτηςβιομηχανίας.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH), πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (ε-

παγγελματική-βαρέως τύπου),

τοστιέρα (επαγγελματική 2 ε-

στιών), 2 στρογγυλά τραπέζια,

7 καρέκλες (με κουπαστή) και

8 ψηλά σκαμπό. Πωλούνται

σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6974

867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ, τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

ΚιόσκιστηΒέροια, ιδιοκτήτηςδιωρόφουοικοδομήςμεανεξάρτητη ιδιό-
κτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρηδιαμόρφωσησύμφωνα
με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για τη λειτουργία γυμναστηρίουμε
τηνακόλουθηδιάρθρωσησεχώρους:

-Χώροςιδιαίτεροςεπιφάνειας30τ.μ.(γιαμασάζκλπ)
-Σαλόνιγυμναστηρίουεπιφάνειας200τ.μ.
-ΑποκλειστικήςανάπτυξηςΣΠΑκλπ
-ΤουαλέτεςκαιαποδυτήριαΑ-Γκαιντουζιέρεςκαμπινάτες
-Επαγγελματικήσάουναενλειτουργίακαιπροεργασίαεγκαταστάσε-

ωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπό γνώστη του κλάδου για λειτουργία

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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από 50 ετών έως 70 για

σοβαρήσχέση.Τηλ.:6989

007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανί-

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητε ί  γνωριμ ία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά, για σοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά

κυρία μέχρι 50 ετών για

σοβαρήσχέση.Τηλ.:6984

040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

Απότηνεταιρία IDECOABEστηνΚουλούραΗμα-
θίας ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣ για μόνιμη απασχόληση με
απαραίτηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

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

ΟΓΡΑΦΙΚΟ»

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

PΣε επιδόματα να βρισκόμα-
στε...

PΓιατί από δουλειά...

PΑχτσιόγλου σ’ αγαπώ / και 

βαθιά σ’ ευχαριστώ / γιατί μ’ έμα-
θες να ξέρω (τι θέλω)...

PΑισιοδοξία είναι να είσαι στην 
Ελλάδα παραμονές του 2018 και 
να σπουδάζεις διοίκηση επιχειρή-

σεων.

PΟι επιχει-
ρήσεις πατάνε 
επί πτωμάτων 
και οι κυβερνή-

σεις επί 
ε π ι δ ο -
μάτων.

PΚι εμείς πάλι καλά! Ά-
ντε πάλι να μην έχεις κά-
ποιον στο σπίτι για να ξε-
σπάσεις.

PΗ αγάπη όλο το πρωί 
χθες μούλιαζε ρεβίθια και 
το βράδυ έπεσε για ύπνο 
στις 10. Ζει την κάθε της 
μέρα σαν να είναι η τελευ-
ταία.

PΚι εγώ όταν τα βράδια 
αργώ να γυρίσω και με πε-
ριμένει με την παντόφλα, ζω 
την κάθε μέρα σαν να είναι 
η τελευταία μου.

PΣε νύχτα.

PΤο μόνο πάντως που 
πέτυχε φέτος στα μελομα-
κάρονα η αγάπη, είναι τα 
καρύδια από επάνω.

P Τώρα θα αναγκα-
στούμε να πάρουμε από 
έξω. Διότι το ξένο είναι 
πιο γλυκό.

PΚάτι τέτοια κάνει η λα-
τρεία και μετά τρώω από τα 
έτοιμα.

PΕνώ υπήρξαν στιγμές 
που κάποιοι κακοπροαί-
ρετοι με κατηγόρησαν και 

για σώγαμπρο.

PΣιγά ρε μην πήρα και προίκα!

PΕπίκαιρος διάλογος:
-Καλημέρα, έναν καφέ θα ή-

θελα…
-Τι καφέ;
-Εναν φρέντο εσπρέσο με 17 

μελομακάρονα!

PΑν η βαρεμάρα ήταν ολυμπι-
ακό άθλημα, θα έβγαινα τέταρτος 
για να μην ανέβω στο βάθρο.

P Ο  Τ ζο ρ τ ζ 
Κλούνεϊ χάρισε σε 
14 κολλητούς του 
από ένα εκατομμύ-
ριο δολάρια! Santa 
Clooney!

PΤο πρωί χάσα-
με τον παππού αλλά 
το βραδάκι γύρισε 
πίσω. Ήταν σίλβερ 
αλερετούρ!

P Νεαρός Γερ-
μανός έκανε τον 
γύρο του κόσμου 
κάνοντας σεξ με 
100 γυναίκες σε 
100 χώρες. Δεν 
είναι ο μόνος Γερ-
μανός που τα κα-
τέφερε.

PΚαι:

Ένας δικαστής εκδίκαζε μια υ-
πόθεση λίγο πριν από τις διακοπές 
των Χριστουγέννων. Ρωτάει λοιπόν 
τον κατηγορούμενο:

-Γιατί βρίσκεστε κύριε εδώ;
-Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα 

χριστουγεννιάτικα δώρα! απαντάει 
ο κατηγορούμενος.

-Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, 
λέει ο δικαστής, πόσο πιο νωρίς 
ψωνίσατε δηλαδή;

-Λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα!

K.Π.
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