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Ένα Σαββατοκύριακο
με χιλιάδες επισκέπτες

  Το βαρύ brand name της Ημαθίας στον εναλλακτικό 
τουρισμό αναδείχθηκε και αυτό το τριήμερο της αποκριάς. 
Οι Μπούλες στη Νάουσα προσέλκυσαν και φέτος 
χιλιάδες επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα ενός δρώμενου που 
συγκινεί και διδάσκει. Σταθερή αξία εδώ και πολλά 
χρόνια και το καρναβάλι της Μελίκης, γίνεται πόλος έλξης 
επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή.
  Την ίδια ώρα στα δύο χιονοδρομικά μας κέντρα 
χιλιάδες επισκεπτών γέμισαν τις πίστες και τα καφέ, 
αφού οι πρόσφατες θεαματικές χιονοπτώσεις δεν άφησαν 
ασυγκίνητους τους πολλούς φίλους του βουνού και της 
χιονοδρομίας.
  Το τουριστικό προϊόν της Ημαθίας αποδεικνύεται 
ελκυστικό και δυνατό ακόμη και σε συγκεκριμένες 
περιόδους του έτους, αφού τα νούμερα των επισκεπτών 
είναι μεγάλα και με σταθερή άνοδο τα τελευταία χρόνια. 
Κοντά στα παραπάνω ο πολιτισμικός τουρισμός παραμένει 
το ισχυρό μας πλεονέκτημα, με τα σημαντικά έργα στις 
αρχαίες Αιγές (αλλά και στη Μίεζα) να υπόσχονται ακόμη 
μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα στα επόμενα χρόνια.
  Ο τουρισμός της Ημαθίας δηλώνει βροντερό παρών 
στις δυνατές ημερομηνίες του έτους. Η ακόμη καλύτερη 
οργάνωση και οι συνέργειες θα δώσουν τη δυνατότητα να 
μεγαλώσει ο ωφέλιμος τουριστικός χρόνος στη διάρκεια του 
έτους. Έχουμε το προϊόν, ας συνεχίσουμε την προσπάθεια.

2 www.laosnews.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΕ.Ι.Η.Ε.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
KIN.6974030002
FAX2331502481
www.laosnews.gr
news@laosnews.gr
laosveroia@gmail.com

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018
Μήνας:2
Εβδομάδα:8
ΑνατολήΉλιου:07.08

ΔύσηΉλιου:18.10

051-313

ΤΕΤΑΡΤΗ
21

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τιμοθέου εν Συμβόλοις,

Ευσταθίου Αντιοχείας

Βούλιαξαν τα χιονοδρομικά!

Βούλιαξαναπόκόσμοτοτριήμεροταχιονοδρομικάκέντρα
Σελίου και 3-5Πηγαδιών.Αναμενόμενη εξέλιξηφυσικά, χάρις
στοάφθονοκαιποιοτικόχιόνιτηςπερασμένηςεβδομάδας,σε
συνδυασμόμετοτριήμεροτηςαποκριάς.ΛιγότεροτοΣάββατο
καιπερισσότεροΚυριακή καιΚαθαρήΔευτέρα, χιλιάδες επι-
σκέπτεςβρέθηκανστοβουνόμαςγιανααπολαύσουντοάθλη-
ματουσκι,αλλάκαιόλεςτιςχαρέςπουπροσφέρειτοχιόνικαι
τουψόμετρο.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα κοσμικόπρωτί-
στως γεγονός, η δεξίωση-εκδήλωση της κοπής τηςπίτας
απότηνέαδιοίκησητουΕπιμελητηρίουΗμαθίας.

Πολιτικοί, βουλευτές εκπρόσωποι κομμάτων, επιχει-
ρηματίες, τοπικές αρχές, μέλη και φίλοι, καλεσμένοι του
προέδρου και μεταξύ αυτών, οπρόεδρος τουΚεντρικού
ΕπιμελητηρίουΑθηνώνΚ.Μίχαλος, ο οποίος ήρθεαπο-
κλειστικάγιατηβραδιάκαιμάλισταδήλωσετηναμέριστη
στήριξήτουστονβηματισμότηςδιοίκησης,όχιμόνοεντός
αλλάκαιεκτόςΕλλάδας.Όπως,καιοΠεριφερειάρχηςΑπ.
Τζιτζικώστας ο οποίος τον τελευταίο καιρό έγινε μάλλον
επίτιμοςπολίτηςΗμαθίας.Σχολιάστηκεωστόσοαρνητικά

απόαρκετούς,τοτραπέζιστηντελευταίασειράτηςαίθου-
σας,στοντοίχο,στοοποίοκάθισαν,σύμφωναμετοπλά-
νο,οπρώηνπρόεδροςΝ.Ουσουλτζόγλου καιμέλη της
πρώηνδιοίκησηςτουεπιμελητηρίου,ενώσχολιάστηκεκαι
ηέλλειψηοποιασδήποτεαναφοράς,κατάτηνομιλίατουΓ.
Μπίκα,στηθητεία της.Πέραν τούτων,πολλοί θαήθελαν
ναείναιοι τυχεροίαπόταπιτάκιαπουμοιράστηκανστον
κόσμο,καθώςτοφλουρίαντιστοιχούσεσεμίαχρυσήλίρα.
Εντυπωσιακό και το καλωσόρισμαμε έναwelcomedrink
στονπροθάλαμο τηςαίθουσας του«ΑιγέςΜέλαθρον», ο
οποίοςλίγομετάτηνκοπήτηςπίταςγέμισεμεμικτάπηγα-
δάκια,απόόλουςτουςχώρουςκαιόλεςτιςπλευρές.

Παίρνει μορφή
ο “Παρθενώνας”

της Μακεδονίας και 
ανοίγει αρχές Μαΐου
ΣτιςαρχέςΜαΐουπρόκειταιναξεσκεπαστούν

τα περίφημα ψηφιδωτά και να ανοίξει για το
κοινότοανάκτοροτωναρχαίωνΑιγών,ο«Παρ-
θενώνας τηςΜακεδονίας» κατά τουςαρχαιολό-
γους.Οχρονικός ορίζονταςπεραίωσης του έρ-
γουείναιτοτέλοςτου2022,ωστόσοσύντομαθα
προκύψει ολοκληρωμένη η εικόνα του κτιρίου,
πουθαείναιαντιπροσωπευτικότηςκλασικήςαρ-
χιτεκτονικήςστηΜακεδονίακαιθαπροσφέρειτο
πιοσημαντικόδείγμαπουυπήρξεσεολόκληρο
τονβορειοελλαδικόχώρο.Οιίδιεςπηγέςαναφέ-
ρουνότιτοπολυκεντρικόμουσείοτωνΑιγώνθα
είναιέτοιμοναλειτουργήσειπλήρωςμεόλεςτου
τιςεκθέσειςτηνάνοιξητου2020.

Χείμαρρος οπρόεδρος τουΝομικούΠροσώπουΚΑ-
ΠΑ τουΔήμουΒέροιας (στον οποίο ανήκουν οιπαιδικοί
σταθμοί)γιατηνπρόθεσητηςκυβέρνησηςναοδηγήσεισε
κλείσιμοτουςδημοτικούςσταθμούςμεσκοπόναενισχύσει
τανηπιαγωγείακαιτιςπροσλήψειςεκπαιδευτικών.

Μίλησεεπίσηςγιατηδύναμητωνσυνδικαλιστώναλλά
καιτηνάνισημεταχείρισηεκμέρουςτουΥπουργείουμετα-
ξύιδιωτικώνκαιδημοτικώνπαιδικώνσταθμών.

Ο κ.Διαμάντης, εμφανώςθυμώμενος είπεμεταξύάλ-
λων στονΑΚΟΥ 99.6 απαντώντας στην ερώτηση εάν
υπάρχειπερίπτωσηναδοθείκάποιοςχρόνοςγιαδιάλογο
ήπροσαρμογή:

«Είναι δρομολογημένο…Δεν μας είπαν: κοιτάξτε, αν
σε 3 χρόνια,ωςΔήμος δενπροσαρμοστείς τότε θαστο
κλείσω.Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Βέροιας έχει έτοιμο 
χαρακτηρισμένο οικόπεδο στα Γιοτζαλίκια,  έτοιμη με-
λέτη και δεν τον  χρηματοδοτούν. Βγαίνει η κ. Φωτίου 
και λέει ότι θα δημιουργήσει 2.400 θέσεις. Πώς; Με το 
κλείσιμο των  μισών  παιδικών σταθμών;Θα κάνουν
1200προσλήψεις…Εδώδενμπορούννακρατήσουντους
υπάρχοντεςυπαλλήλους.Είναι να τρελαίνεσαι...Φτάνεις 
σε σημείο που λες ακούω καλά ή θα πηδήξω από τον 
5ο όροφο; ΤαπαιδάκιαπουέρχονταισεεμάςστονΔήμο
είναι όλα επιδοτούμενα από το ευρωπαϊκόπρόγραμμα.

ΗΚεντρικήδιοίκησηδενμαςδίνειούτεμιαδραχμή.Αντι-
θέτως τα νηπιαγωγεία ταπληρώνουν οι κύριοι και στις
12μισηηώραταπαιδιάθαπρέπειναπηγαίνουνστοσπίτι
τους.Τιναπω;Γιατουςελέγχους;Γιατοτιμαθαίνουντα
παιδιά;Ηθέρμανση τους;Τοφαγητό τους;Ας έρθει η κ.
Φωτίουναμαςκάνειέλεγχο…Ναδούμετιπαρέχουμεσε
αυτάταπαιδιάκαιπόσοευχαριστημέναείναι,με τηφτώ-
χια…Κι’αυτάτακάνειοΔήμοςμέσαστηνκρίση…»

«Είναι να τρελαίνεσαι… Να πηδάς από τον πέμπτο,
μ’ αυτά που ακούμε»

Πανταχού
παρών!

ΤηνΠέμπτη ήταν στη βασιλόπιτα της
ΟΝΝΕΔΗμαθίας στηνΑλεξάνδρεια, την
Παρασκευή στη βασιλόπιτα τουΕπιμελη-
τηρίου στη Βέροια και την Κυριακή στις
εκδηλώσεις της αποκριάς στηΝάουσα ο
περιφερειάρχηςΑπόστολοςΤζιτζικώστας,
που συνεχίζει αεικίνητος το έργο και τις
παρουσίες του στηνΚεντρικήΜακεδονία.
Είναιπροφανέςότι τοΣάββατοτουδώσα-
μερεπό!

Τακοσμικάτηςδεξίωσης
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 Πνιγμένος βρέθηκε στον Αλιάκμονα 
ο 85χρονος 

που εξαφανίστηκε 
 την περασμένη Πέμπτη

Στα νερά του Αλιάκμονα έδωσε τέλος στη ζωή του ο 85χρονος 
Βασίλης Κεφτές που εξαφανίστηκε από το μεσημέρι της περασμένης 
Πέμπτης, από τη Βέροια,  λίγες ώρες μετά την κηδεία της γυναίκας 
του. Το πτώμα του σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες βρέθηκε  το 
μεσημέρι του Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου, μέσα στο ποτάμι στο ύψος 
της Μονής  Μουτσιάλης, από εθελοντές πολιτικής προστασίας που 
ερευνούσαν με βάρκα. Η κηδεία του έγινε την χθές Τρίτη από τον Ι 
Ν. Αγίου Αθανασίου (κοιμητήρια) Βέροιας.

Στον ανακριτή 
ο 19χρονος που μαχαίρωσε  

τον 15χρονο αδελφό του
Στον ανακριτή παραπέμφθηκε χθες  Τρίτη ο 19χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 15χρονο αδελφό του 

την ώρα που κοιμόταν,  την περασμένη εβδομάδα. 
 Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός του, εξαφανίστηκε αμέσως μετά το 

μαχαίρωμα και αναζητούνταν από την Αστυνομία. Τελικά συνελήφθη σε περιοχή της Ημαθίας, όπου κρυβόταν 
σε  αποθήκη φίλου του. Μετά τη σύλληψή του ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και κρατήθηκε για να πα-
ραπεμφθεί  στον ανακριτή Βέροιας. 

Ο φίλος του που κατηγορείται για υπόθαλψη του δράστη, αφέθηκε ελεύθερος και γι αυτόν θα οριστεί δικάσι-
μος.

Ξεσήκωσε αιρετούς και εργαζόμενους η απόφαση 
της κυβέρνησης για τα υποχρεωτικά «προνήπια»

Πρόεδρος Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας: «Κλείνουν 
τους παιδικούς σταθμούς για να μην κλείσουν νηπιαγωγεία...»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δη-
μαρχείο της Βέροιας, έκαναν χθες το πρωί οι 
εργαζόμενοι στους δημοτικούς παιδικούς σταθ-
μούς, με τη στήριξη του δημάρχου Κ. Βορ-
γιαζίδη και του πρόεδρου του ΚΑΠΑ κ. Στ. 
Διαμάντη, λίγο πριν την αναχώρησή τους για 
τη Θεσσαλονίκη όπου συμμετείχαν σε γενική 
συγκέντρωση, έξω από το Υπουργείο Μακεδο-
νίας – Θράκης με κάλεσμα της ΚΕΔΕ. Αιτία, η 
τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που επι-
βάλει για δύο χρόνια υποχρεωτική προσχολική 
εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία , από την ηλικία 
των 4 ετών.

Όπως επισημαίνουν οι δήμαρχοι σε υπόμνη-
μά τους, η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επηρεάσει 
άμεσα την λειτουργία 1.600 προνηπιακών τμη-
μάτων, που λειτουργούν σήμερα πανελλαδικά 
σε παιδικούς σταθμούς των δήμων και αφορούν 
τα τετράχρονα παιδιά, καθώς  επίσης και πε-
ρισσότερους από 3.500 εργαζόμενους που κιν-
δυνεύουν με απόλυση, αφού μεγάλος αριθμός 
προνηπίων θα φύγει υποχρεωτικά από τους δη-
μοτικούς παιδικούς σταθμούς, ενώ πολλοί εργα-
ζόμενοι γονείς θα έρθουν αντιμέτωποι με σοβα-
ρά προβλήματα, κυρίως με το ωράριο λειτουρ-
γίας και τις αργίες των σχολείων-νηπιαγωγείων, 
τα οποία δεν λειτουργούν το καλοκαίρι και τις 
αργίες των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 

Επίσης, στα νηπιαγωγεία που δεν είναι ο-
λοήμερα, το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 
8.00 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, ενώ δεν 
διασφαλίζεται η σίτιση των παιδιών και οι πρό-
σθετες υπηρεσίες των παιδικών σταθμών, όπως 
οι παιδίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, κοι-
νωνικοί επιστήμονες κ.α.

Για το θέμα που προέκυψε μίλησε χθες ο 
πρόεδρος ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας κ. Στέργιος 
Διαμάντης, στον ΑΚΟΥ 99.6, στην εκπομπή 
«πρωινές σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκού-
ση.

«Δυστυχώς  μετά την συνάντηση που είχαμε 
με την κ. Φωτίου παρουσία της ΚΕΔΕ, η οποία 
σημειωτέον δεν εκλήθη. βλέπουμε ότι η υπουρ-
γός και η κυβέρνηση συνεχίζουν ένα άδικο για 
τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς νομοσχέ-
διο, απομακρύνοντας  τα παιδιά από τα προνή-
πια και πηγαίνοντάς τα στα νηπιαγωγεία, ενώ 
μας βάζουν κάποιους όρους και κανονισμούς 
λειτουργίας. Ζητούν από εμάς να αλλάξουμε τις 
αίθουσες μέσα  και τους προαύλιους  χώρους, 
αλλά δεν κάνει το ίδιο πράγμα στα νηπιαγωγεία. 

Να φύγουν δηλαδή τα παιδιά και θα 
πάνε στα νηπιαγωγεία, όταν τα νηπια-
γωγεία στεγάζονται  σε ενοικιαζόμενα 
μαγαζιά, όταν τα νηπιαγωγεία είναι σε 
container ,όταν τα νηπιαγωγεία σχολά-
νε στις 12:30 η ώρα και οι εργαζομένοι 
φεύγουν από τις δουλειές τους στις 
3.00 μ.μ.. Είναι πάρα πολλά τα θέμα-
τα... Υπάρχει αγανάκτηση και προβλη-
ματισμός. Εμάς, ως νομικό πρόσωπο 
του Δήμου Βέροιας , αυτή τη στιγμή θα 
μας φύγουν πάνω από 200 παιδιά». 

-Σας υποχρεώνει κατά κάποιον 
τρόπο να…

«Το υποχρεωτικό υπάρχει μόνο 
στην Κορέα και πάνε να το κάνουν και 
στην Ελλάδα. Αυτά είναι τριτοκοσμικά. 
Μια αριστερή κυβέρνηση να οδηγεί σε 
κλείσιμο τους παιδικούς σταθμούς των 
Δήμων και να τα πηγαίνει στους ιδιώ-
τες. Ο ιδιώτης σήμερα φωνάζει έναν 
μηχανικό και του λέει ότι θέλει σε ένα  
μήνα θέλω να του έχει έτοιμο τον παι-
δικό σταθμό. Ο Δήμος δεν μπορεί να 
επενδύσει ούτε μια δραχμή σε κτήρια 
τα οποία δεν είναι δικά του… Κι όταν 
δεν μας υπογράφουν τα εντάλματα, θα 
οδηγηθούμε σε κλείσιμο των παιδικών 
σταθμών».

-Ποια είναι  η εκτίμησή σας γι’ 
αυτή την απόφαση της κυβέρνη-
σης; 

Συνδικαλιστικά οι δάσκαλοι με τους 
νηπιαγωγούς είναι πάρα πολλοί, πιο 
οργανωμένοι και δυνατοί και παίζουν 
το παιχνίδι του συνδικαλιστικού ορ-
γάνου που είναι στην δημόσια διοίκη-
ση. Αυτό γίνεται για να μην κλείσουν 
κάποια νηπιαγωγεία λόγω συγχω-
νεύσεων, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. 
Παίρνουν τα παιδιά από τα προνή-
πια και τους παιδικούς σταθμούς, για 
να κρατήσουν με νύχια και με δόντια 
κάποιους εκπαιδευτικούς στις θέσεις 
τους. Στο ένα  πρόβλημα δημιουργούν 
και άλλο πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε 
τίποτα  με κανέναν. Κοιτάμε ποιο είναι 
το καλό και το σωστό.Τώρα το τι θα 
κάνει με τους νηπιαγωγούς, που θα πάνε στις 
συγχωνεύσεις ας το λύσει η κυβέρνηση  το πρό-
βλημα. 

Εκπρόσωπος εργαζομένων: Με την νέα 
απόφαση, απαξιώνουν τους παιδικούς σταθ-
μούς 

Η εκπρόσωπος των εργαζομένων στους παι-
δικούς σταθμούς του Δήμου, Ευγενία Καλογε-

ρίδου, καταθέτει τη θέση των συναδέλφων της, 
στις «πρωινές σημειώσεις»:

Στην απεργία κατεβαίνει πάρα πολύς κόσμος 
ο οποίος πληρώνεται από το ΕΣΠΑ, που είναι 
ευρωπαϊκό χρήμα, το οποίο έρχεται σε εμάς, 
στους παιδικούς και ενισχύει τις φτωχές οικο-
γένειες. Υπάρχουν παιδάκια που έχουν ανάγκη 
ακόμη και για την ψαρόσουπα ή το φαγητό που 
κάνουμε, Έχουν ανάγκη από την θέρμανση. Έ-
χουν ανάγκη και από την τόσο καλή καθαριότη-

τα. Αυτά τα προσέχει ιδιαίτερα ο Δήμος. Έχουν 
ανάγκη και από όλα αυτά τα παιδικά προγράμ-
ματα που υλοποιούνται από τις  συναδέλφισες. 

Αυτά που γίνονται με την νέα απόφαση, δη-
μιουργούν απαξίωση των παιδικών σταθμών οι 
οποίοι από το 1900 που δημιουργήθηκαν, σκο-
πός τους ήταν να προστατέψουν την κοινωνία. 
Για αυτούς τους λόγους πρέπει να προστατέ-
ψουν και τα παιδιά..». 

Στ. Διαμάντης: Κλείνουν 
τους παιδικούς σταθμούς  για να μην 

κλείσουν νηπιαγωγεία
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Οι Τρεις Πι-
νακίδες Εξω α-
πό το Εμπινγκ, 

στο Μιζούρι
T h r e e 

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

του Μάρτιν 
ΜακΝτόνα

Κάθε μέρα : 
21.15

Σκηνοθεσία: 
Μάρτιν ΜακΝτόνα

Σενάριο: Μάρτιν ΜακΝτόνα
Πρωταγωνιστούν: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Σαμ 

Ρόκγουελ, Γούντι Χάρελσον, Τζον Χοκς, Πίτερ 
Ντίνκλατζ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Το αδιαχώρητο το Σαββατοκύρια-
κο στην αποκριά της Νάουσας. Χι-
λιάδες κόσμου από όλη την Ελλάδα 
και το εξωτερικό βρέθηκαν στην πό-
λη και γλέντησαν με την ψυχή τους. 
Με το δρώμενο της Μπούλας να σα-
γηνεύει και να δημιουργεί νέους μύ-
στες της παράδοσης, τα λαογραφι-
κά συγκροτήματα να παρασέρνουν 
τους πάντες σε χορούς κυκλικούς, 
το ξινόμαυρο και τις τοπικές γεύσεις 
να κερδίζουν και τους πιο απαιτητι-
κούς φίλους του κρασιού. 

«Η αποκριά μας ανέδειξε την ει-
κόνα της νέας Νάουσας, που ανοί-
γει την αγκάλια της και υποδέχεται 
τους επισκέπτες της νιώθοντας σί-
γουρη για τον εαυτό της» αναφέρει 
σε δήλωσή του ο δήμαρχος Νίκος 
Κουτσογιάννης, αποδίδοντας την κοσμοσυρροή της Κυριακής 

στην εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει τη διοίκηση του Δήμου και 
στην κοπιώδη δουλειά των τελευταίων ετών. Στις φωτογραφίες 
από τις άδειες των μπουλουκιών από τον δήμαρχο, ο περιφε-

ρειάρχης Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, 
οι βουλευτές Φρό-
σω Καρασαρλίδου, 
Χρήστος Αντωνί-
ου και Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, ο 
αντιπεριφερειάρ-
χης Κώστας Καλα-
ϊτζίδης, οι εντεταλ-
μένοι του Κινέζου 
Πρέσβη κ.ά.

Με την παρέλαση των 
αρμάτων 
έληξε το 

Μελικιώτικο 
Καρναβάλι

Με ακμαίο ηθικό, παρά τον βροχερό καιρό, 
έγινε την Καθαρά Δευτέρα η 
παρέλαση των αρμάτων και 
το κάψιμο του καρνάβαλου 
στη Μελίκη Ημαθίας , ση-
ματοδοτώντας τη λήξη της 
Αποκριάς και την αρχή της 
Σαρακοστής. Οι καρναβαλι-
στές, τα χορευτικά συγκρο-
τήματα και ο κόσμος διασκέ-
δασαν με σατυρική διάθεση 
και έδωσαν ραντεβού για 
την επόμενη χρονιά σε ένα 
από τα πιο παραδοσιακά και 
επιτυχημένα Καρναβάλια 
της περιοχής μας.

Γιόρτασε την Αποκριά 
και η Βέροια

Με καλές καιρι-
κές συνθήκες κατά 
τη διάρκεια των 
4ήμερων εκδηλώ-
σεων που συνδι-
οργανώθηκαν από 
Δήμο  Βέρο ιας ,  
ΚΕΠΑ, Επιμελητή-
ριο και ιδιοκτήτες 
καφέ - μπαρ και 
κέντρων διασκέ-
δασης, ολοκληρώ-
θηκαν οι αποκριά-
τικες εκδηλώσεις στο εμπορικό κέντρο, τους πεζόδρομους και την οδό Εληάς της 
Βέροιας.

Ζωντανή μουσική, χορός, τραγούδι, ψησταριές και παιγνιώδης διάθεση από μα-
σκαρεμένους και μη, χαρακτήρισαν το κλίμα των ημερών που έδωσε την ευκαιρία 
σε όσους έμειναν στην πόλη να μπορέσουν να βγουν από το σπίτι και να διασκεδά-
σουν στις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις και αποκριάτικα πάρτι.

Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να θεσμοθετήσουν αυτό το τετραήμερο και να συ-
μπεριλάβουν του χρόνου και την Καθαρά Δευτέρα, με κούλουμα και παραδοσιακό 
βεροιώτικο φασουλονταβά.

Χιλιάδες κόσμου από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό στην αποκριά της Νάουσας

Στο επίκεντρο οι Μπούλες



Με μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκαν 
εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού και 
εμπορικού κόσμου καθώς και τοπικές στρατιωτικές 
και αστυνομικές Αρχές , η Διοίκηση του Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας έκοψε το βράδυ της Παρασκευής 
16 Φεβρουαρίου, την πίτα της νέας χρονιάς, την 
οποία ευλόγησε ο    πρωτοσύγκελος αρχιμανδρίτης 
Αθηναγόρας Μάρδας, στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέ-
λαθρον» της Βέροιας.  Ο πρόεδρος Γιώργος Μπί-
κας μοίρασε τα κομμάτια της βασιλόπιτας τα οποία 
παρέλαβαν πρόεδροι των  τμημάτων  του Επιμελη-
τηρίου με τυχερό το τμήμα Μεταφορών στο οποίο 
έπεσε το φλουρί. Στα πιττάκια για τους καλεσμένους 
τυχερή ήταν η κα Νίκη Καπράρα που κέρδισε μαζί 
με το φλουρί, μια χρυσή λίρα. Παίρνοντας το λόγο ο 
κ. Μπίκας αναφέρθηκε στις δράσεις του Επιμελητη-
ρίου σύμφωνα με τις προγραμματικές θέσεις που εί-
χε εξαγγείλει, όπως είπε,  η νέα διοίκηση και κάλεσε 
όλους τους επιχειρηματίες να συμμετέχουν ενεργά σ’ 
αυτές τις δράσεις. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρό-
εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων  Ελ-
λάδος κ. Κωσταντίνος Μίχαλος, υπογραμμίζοντας  
τη στήριξή του στο Επιμελητήριο Ημαθίας. Όπως 
προανήγγειλε το επιμελητήριο Ημαθίας θα συνερ-
γαστεί με την ΚΕΕ και το ΕΒΕΑ στο κομμάτι των 
νεοφυών επιχειρήσεων ενώ θα προτείνει την ένταξή 
του στο κλαμπ των μητροπολιτικών ευρωπαϊκών 

επιμελητηρίων. Ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας παίρνοντας το λόγο, δή-
λωσε την εμπιστοσύνη του στο θεσμό και την στενή 
συνεργασία της Περιφέρειας  με τα Επιμελητήρια η 
οποία θα συνεχιστεί και θα βαθύνει περισσότερο, ό-
πως είπε. Μάλιστα ανέφερε ότι θα υπάρξουν θετικές 
εξελίξεις με τη «Αμάλθεια Α.Ε.» για την αξιοποίηση 
της Κουλούρας.

Παρουσίες
Την εκδήλωση, εκτός από τους προαναφερθέ-

ντες,  τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές 
Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου, Χρήστος Αντωνίου, 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, , ο αντιπεριφεριφερειάρ-
χης Κώστας Καλαϊτζίδης, ο πρ.υφυπουργός Υποδο-
μών, Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος,οι πρώην 
βουλευτές Ημαθίας Μιχάλης Χαλκίδης Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης, , Ηλίας Φωτιάδης, Γεωργία Μπατσαρά 
και  Άγγελος Τόλκας, ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος 

Κουτσογιάννης, οι 
αντιδήμαρχοι Βέροι-
ας Στέλιος Ασλάνο-
γλου, Βασίλης Λυ-
κοστράτης, ο πρόε-
δρος του ΔΗΠΕΘΕ 
Νίκος Μαυροκεφα-
λίδης,  δημοτικοί 
σύμβουλοι Βέροιας 
και  Νάουσας, , οι 
περιφερειακοί σύμ-
βουλοι Νίκη Καρατζιούλα, και Θεόφιλος Τεληγιαν-
νίδης, ο στρατηγός της Ι Μεραρχίας. Γ Βύνιος, ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας Χρ. Σιμούλης, ο 
δοιηκητής Σχολής Μετεκπαίδευσης Αστυνομικών  
Διον. Κούγκας, ο αστυνομικός υποδιευθυντής Βάιος 
Γούναρης, μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου,  
ο  Τάσος Γιάγκογλου , μέλος του Δ.Σ. και γραμμα-

τέας της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, ο πρ. πρόεδρος 
Ν. Ουσουλτζόγλου και μέλη της πρ. διοίκησης, ο 
πρόεδρος της ΝΟΔΕ κ. Π. Παλπάνας, ο πρόεδρος  
Αλ. Καλαιτζίδης και μέλη της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, οι 
πολιτευτές της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας και Απ. Εμ-
μανουηλίδης, οι πρόεδροι  των  Εμπορικών  Συλ-
λόγων  Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας Αθηνά 
Τσιπουρίδου, Γ. Δημητριάδης και Αγγ. Κάλλης και 

μέλη των Συλλόγων , ο πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου κ. Φώτης Καραβασίλης, οι πρόεδροι  του 
τοπικού Οικονομικού Επιμελητηρίου και της Ένω-
σης Φοροτεχνικών κ.κ. Τσιλογιάννης και Ζυγουλιά-
νος, ο πρόεδρος των Ξενοδόχων κ. Δημ. Μάντζιος, 
ο πρόεδρος των Επαγγελματοβιοτεχνών Βέροιας κ. 
Θωμάς Ζιώγας, επιχειρηματίες του Νομού κ.α.

Ακολούθησε επίσημο δείπνο για τους καλεσμέ-
νους.
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Παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, 
επιχειρηματικού κόσμου και των τοπικών Αρχών 

κόπηκε η πίτα του Επιμελητηρίου Ημαθίας 

Δράστες, 2 αδέλφια ηλικίας 27 και 18 ετών
Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος 83χρονης στην Ημαθία

-Ο 27χρονος συνελήφθη για κλοπή και απόπειρα κλοπής από οικίες που έγιναν χθες στην Ημαθία
Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ληστεία σε βάρος 83χρονης που έγινε το απόγευμα της 14 Φεβρουαρί-

ου 2018 σε μονοκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 2 αδελφών ημεδαπών ηλικίας 27 
και 18 ετών. Ειδικότερα, τα 2 αδέλφια ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστη πόρτα σε μονοκατοικία 83χρονης ημεδαπής και με τη χρήση σω-
ματικής βίας την ακινητοποίησαν, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, 4 δαχτυλίδια που φορούσε και ένα κινητό τηλέφωνο. 

Επίσης προέκυψε 
ότι ο 27χρονος  στις 
18 Φεβρουαρίου  το 
πρωί μπήκε σε οικία 
στην Αλεξάνδρεια 
και προσπάθησε να 
αφαιρέσει αντικεί-
μενα, ωστόσο έγινε 
αντιληπτός και συ-
νελήφθη από ειδο-
ποιηθέντες αστυνο-
μικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξάν-
δρειας.Στην κατοχή 
του βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν ένα κινητό 
τηλέφωνο που όπως 
προέκυψε είχε αφαιρέ-
σει νωρίτερα από οικία 
σε κοντινή περιοχή και 
αποδόθηκε στον κάτο-
χο της.Η έρευνα των 
αστυνομικών συνεχίζε-
ται για να εξακριβωθεί η 
τυχόν συμμετοχής τους 
και σε άλλες παρόμοιες 
αξιόποινες πράξεις. Η 
δικογραφία που σχη-
ματίσθηκε θα υποβλη-
θεί στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας.



6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018  

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Kων/ου και Ελένης  
(Εργατικά) Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, 
Ο γιος - Η νύφη 

Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας πα-
τέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡ. 
ΚΟΥΚΟΥΔΗ
(ζωέμπορου) 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Ο δισέγγονος

Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα,  
παππού, αδελφού και θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ 

ΕΥΘΥΜΟΥΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Ο εγγονός
Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας και γιαγιάς

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΣΚΟΥΦΙΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος :
Την Τετάρτη 21 Φε-

βρουαρίου το πρωί 
θα τελέσει την πρώτη 
Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στο Καθο-
λικό της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά στην 
Βέροια.

Την Παρασκευή 23 
Φεβρουαρίου το πρωί 
θα τελέσει Προηγια-
σμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής και Αγίου 
Χαραλάμπους Κυδω-
νιάς.

Την Παρασκευή 23 
Φεβρουαρίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στην Α’ Στάση των Χαιρετισμών της 
Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Χαλάστρας.

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Πολυκάρπου 
Πρασινάδας.

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Μέγα Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης όπου εν 
συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας 25 Φεβρουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης 
και εν συνεχεία θα τελέσει Δοξολογία επί τη ενάρξη της Ε-
παναστάσεως του 1822 στην πόλη της Νάουσας.

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει 
ο ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης.

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ
Την Κυριακή της Όρθοδοξίας, 25 Φεβρουαρίου, στις 6 

το απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό πού θα τελεσθή 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βέροιας, θα χο-
ροστατήση ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελε-
ήμων. Όμιλητης θα είναι ό Όσιολογιώτατος Ιερομόναχος Ά-
ντίπας Αγιορείτης. με θέμα: «Μακροθυμείτε προς πάντας».

ΚΤΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Την Κυριακή της «Ορθοδοξίας θά τελεσθει στον Ιερό 

Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας τό άπό του 1841 καθιερωμένο 
κτιτορικά μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πά-
ντων των κτιτόρων και δωρητών του Ιερού Ναού. Οι ακο-
λουθίες θα τελεσθούν κατά τό ακόλουθο πρόγραμμα:

7:00-10:10π.μ.: Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία,

10:10-10:30π.μ.: Τελετή της Άναστυλώσεως τών εικό-
νων,

10:30-11:15π.μ.: Κτιτορικό Μνημόσυνο.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 
20 Φεβρουαρίου 2018 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ντωίου Βέροιας η Μου-
λίτσα - Ρόζα Κίρτσιου 
(συζ. Ιωάννη Κίρτσιου) 
σε ηλικία 72 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 
20 Φεβρουαρίου 2018 α-
πό τον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στον 
Αγ. Γεώργιο Ημαθίας ο 
Κωνσταντίνου Άκης σε 
ηλικία 75 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Δευτέ-
ρα 19 Φεβρουαρίου 2018 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Δη-
μητρίου Πολυδενδρίου η 
Καλλιόπη Χρ. Μπούλι-
ου σε ηλικία 78 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 12 Φε-

βρουαρίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Ανδρέας Δημ. 
Ξογιάννης σε ηλικία 83 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 19 

Φεβρουαρίου 2018 από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Παναγιώτα 
Χαρ. Ελευθεριάδου σε ηλικία 
87 ετών. 



Συνεδριάζει σήμερα στις 6.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια 
διάταξη:

-Έγκριση ή μη ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροι-
ας, έτους 2018.

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2018 απόφασης της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού 
της, έτους 2017.

-Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Οδική σύνδεση οι-
κισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου» κατά του τρο-
ποποιημένου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
και έγκριση ή μη του τροποποιημένου πρωτοκόλλου προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κά-
τω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου»

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 221/2017 απόφα-
σης του Δ.Σ. περί έγκρισης α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβα-
σης μεταξύ Δ.Βέροιας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, β) 
ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπο-
γραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

-Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Εσωτερικών για 
τον προγραμματισμό πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στον 
Δ.Βέροιας

-Έγκριση ή μη επικαιροποίησης-τροποποίησης της υπ’ αριθ. 
588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου 
Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας.

-Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 40/1976 απόφα-
σης του κοινοτικού συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Μακρο-
χωρίου και β) ορισμού εκπροσώπου του Δήμου

-Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 316/2011 
απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης της 
χρήσης δημοτικών ακινήτων στην Κ.Ε.Π.Α. και β) μερικής ανά-
κλησης της υπ’ αριθ. 384/2015 απόφασης του Δ.Σ. 

-Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση 
της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητή-
σεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών

-Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

-Ορισμός α) μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγω-
γής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της διαδικτυακής εφαρ-
μογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων 
(Κ.Η.Σ.Κ.) και β) των χρηστών της διαδικτυακής εφαρμογής.

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) 
και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής του έργου «Ανακα-
τασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την 
πιστοποίησή τους»

-Έγκριση ή μη διενέργειας 
της δαπάνης για την εκτέλεση 
του έργου «Συντήρηση αγροτι-
κών δρόμων».

-Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του 
έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας»

-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίω-
σης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης 
κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έρ-
γου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Αγίας Βαρβάρας»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 
«Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας».

-Αποδοχή ή μη προτεινόμενου συμβιβασμού μεταξύ Δήμου 
Βέροιας και της εταιρίας «ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛ.-ΤΑΡΑΡΑ 
Κ. Ο.Ε.»

-Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017 της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας

-Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού 
χώρου στον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α Νομού Ημαθίας για την προβολή δρα-
στηριοτήτων του.

-Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για δράσεις τουριστικής 
προβολής

-Έγκριση ή μη α) δαπάνης για τη φιλοξενία ομάδας γιατρών 
Γερμανικής φιλοζωικής οργάνωσης, β) εξουσιοδότησης του 
αντιδημάρχου οικονομικών και γ) διάθεσης της σχετικής πίστω-
σης

-Έγκριση ή μη α) δαπάνης στο πλαίσιο πραγματοποίησης 
της δεύτερης συνεδρίασης του Δ.Σ. Εφήβων Βέροιας και β) 
εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.

-Έγκριση ή μη α) δαπάνης στο πλαίσιο πραγματοποίησης 
της τελετής αποκαλυπτηρίων της οδού «Χαράλαμπου Αμανα-
τίδη», β) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και γ) 
ψήφισης της πίστωσης

-Έγκριση ή μη α) μετάβασης του αντιδημάρχου τουρισμού 
στο Βερολίνο της Γερμανίας, β) εξόδων μετακίνησης, γ) δαπά-
νης, δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και ε) 
ψήφισης της σχετικής πίστωσης

-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  
της Θ.Ακριβοπούλου

-Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊ-
κών αγορών στον Δ.Κελεσίδη

-Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλ-
λόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων 
Δήμου Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του 
ισογείου χώρου του Δημαρχείου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 14 Φεβρουαρίου 2018
Α.Δ. : 2/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Βέροι-

ας κατόπιν των  αριθ. 8/13-06-2017 (Θέμα Ε.Η.Δ. 4ο),                           
15/29-09-2017 (Θέμα 7ο) και 3/01.02.2018 (θέμα Ε.Η.Δ. 
3ο) πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγι-

σμένες προσφορές για την εκμίσθωση χώρων του Νοσο-
κομείου, για την τοποθέτηση επτά (7) συνολικά αυτόματων 
πωλητών αναψυκτικών και εμφιαλωμένου ύδατος, ροφη-
μάτων, αναψυκτικών κ.λπ. εντός των χώρων του Νοσοκο-
μείου.

Ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 15η 
Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30΄ π.μ. στο 
Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος. Πέρας κατάθεσης των 
προσφορών η 15η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:30΄ π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  Π.Δ.715/1979 «Περί τρόπου ενέργειας υπό 
των Ν.Π.Δ.Δ., προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν 
γένει, αγορά ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 
πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».

Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα υπέρ του Νοσοκομεί-
ου (ποσό εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των εννιακοσίων  
(900,00€) ευρώ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη. 
Η αριθμ. 2/2018 Διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες των Δημόσιων Υπηρεσιών και είναι αναρτημένη  στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.verhospi.gr).

Αρμόδιος υπάλληλος Α. Πασιόπουλος. Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 23313 – 51157, 51314.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2018 
Αρ. Πρ. :8966 (198)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συν-
δυασμό με την  Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει 
στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να 
λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική 
πληροφορία, περί του με αρ. πρ.: 6846/19-12-2017  έγγραφο 
του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
της ΑΔΜΘ που αφορά την   Διαβίβαση φακέλου για την 
Ανανέωση - Τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. 3266/08-
05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΑΟP1Υ-9ΝΩ) Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας “Βιομηχανίας 
επεξεργασίας φρούτων ” της  εταιρείας “ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΕΠΕ 
”, η οποία είναι εγκατεστημένη στο 1ο χλμ της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού Βέροιας Αλεξάνδρειας στη περιοχή του Δ. 
Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας  και ανήκει στην υποκατηγορία 
Α2, της 2/9ης ομάδας,  με Α/Α 6/1, 6, 9 .

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΕΡ ΕΠΕ

 Αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ της ΑΔΜΘ (Τηλ. 2313309253 Θεοδωρίδης Ε. 
εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια υπηρεσία για παροχή πληροφοριών και στοιχείων :
1. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Τηλέφωνο 

2313319843 κ. Ελπίδα Πίτη εργάσιμες ημέρες και ώρες)
2. Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Ημαθίας.
Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.
pkm.gov.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Ενημέρωση/Περιβαλ-
λοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων/Δημοσιοποιή-
σεις Περιφερειακού Συμβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
«ΛΑΟΣ» στις  21 Φεβρουαρίου 2018.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στον 
Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δρα-
στηριότητας. (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ. 
Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος

Ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος είναι ο νέ-
ος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Ημαθί-
ας, μετά τις πρόσφατες εκλογές (12 Φε-
βρουαρίου). Η πλήρης σύνθεση του νέου 
Δ.Σ. είναι η εξής:

Πρόεδρος Τζαφερόπουλος Μιχαήλ
Γ. Γραμματέας Πέτρου Βασιλική
Α΄ Αντιπρόεδρος Σοφιανίδης Ηρακλής
Β΄ Αντιπρόεδρος Τσολαρίδης Ευθύ-

μιος
Ταμίας Δούρδας Αναστάσιος
Οργ. Γραμματέας Πίπιλας Θωμάς
Αν. Γραμματέας Λαφάρας Σταύρος
Ελεγκτική Επιτροπή
Καραντίνας Χρήστος
Μοτσιόπουλος Χρήστος
Ευγενίδης Θωμάς
Για την εκπροσώπηση 
στην ΠΟΣΥΦΥ:

Χαρέλας Παναγιώτης
Τσολαρίδης Ευθύμιος
Πέτρου Βασιλική
Λαφάρας Σταύρος
Για την ΑΔΕΔΥ:
Γιδιώτης Σωτήρης
Σοφιανίδης Ηρακλής
Ζγούρος Νικόλαος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 919/2018 διακήρυξης

Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί  
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙ-
ΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΛΙΘΙΝΗ ΠΛΗΡΩΣΗ (ΖΑΡΖΑΝΕΤΙΑ)» (cpv 71351914-3 «Αρχαιολογικές Υπηρεσίες», 
cpv: 44333000-3 «Σύρµα»). 

Ο προϋπολογισµός είναι 84.677,42 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  Τόπος  

Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.  
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέ-
πει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει µε τµηµατικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της έως 31-
12-2019.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν ογδό-
ντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 

∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 

ΕΣΠΑ- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020  «Στερέωση, 
Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση ∆.1» (mis 5002588) κωδ.: 
2017ΣΕ11410000 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού.
 Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες www.yppoa.gr, 

www.aigai.gr την 2002-2018
 Περισσότερα στο ιχε ία  κα ι  πληροφορίες  γ ια  τη δ ιακήρυξη δ ίδοντα ι  στα 

τηλ.2331092347-2331029737 , Fax 2331092347-2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Ολυµπία 
Φελεκίδου, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.        

 ΒEΡΟΙΑ, 20-02-2018
Η Νόμιμος εκπρόσωπος

Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Αγγελική Κοτταρίδη

Αρχαιολόγος
Ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος νέος πρόεδρος 

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Συνοριακής Φύλαξης Ημαθίας

Συνεδριάζει σήμερα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας



Οι Πρόσκοποι της Βέροιας, στα πλαίσια των εορτασμών 
για τα 100 χρόνια λειτουργίας τους  και τον εορτασμό  της 
Ημέρας Σκέψεως και Φιλίας, επαναλαμβάνει για 22η  συνεχή 
χρονιά (τα πρώτα 10 χρόνια  συγκέντρωση φαρμακευτικού 
βάμβακος για την Ακτή Ελεφαντοστού, και τα 11 τελευταία 
χρόνια συγκέντρωση τροφίμων για φορείς – ιδρύματα κοι-
νωνικής πρόνοιας της πόλης μας) την δράση Περισυλλογής 
Τροφίμων το  Σάββατο  24  Φεβρουαρίου  2018.

Και φέτος η ποσότητα τροφίμων που θα συγκεντρωθεί, 
θα σταλεί στο Γηροκομείο Βέροιας, τη    Φιλόπτωχο Αδελφό-
της Κυριών Βέροιας, το Συσσίτιο Αγάπης Ι.Ν. Αγίου Σάββα, 
Συσσίτιο Αγάπης Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου, Συσσίτιο,  καθώς και 
στον Σύλλογο Απόρου Παιδιού Βέροιας.

Η εξόρμηση αυτή θα γίνει από το πρωί του Σαββάτου 
24/2/2018 και ώρα 09:00, μέχρι το μεσημέρι στις 15:00. 
Συνεργεία Προσκόπων , Λυκόπουλων και Ανιχνευτών  θα 
βρίσκονται στην κεντρική είσοδο των καταστημάτων  για 
την περισυλλογή των τροφίμων που θα αγοράζονται από το 
καταναλωτικό  κοινό.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Κανάρη 20,  T.K. 10674  Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Αθήνα, 20/02/2018
Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με Κωδικό 024.9iv Α/Α ΟΠΣ 1524 και Αρ. Πρωτ. 3612/2.6.2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-

αχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέ-
μηση της φτώχειας-ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δομές 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο».

2. Τον από Ιουνίου 2016 Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία υπάγεται στην Εθνική Αρχή 
Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6871/10.10.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» και με κωδικό ΟΠΣ 
5001736 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

4. Το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη της θέσης της ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιός στο πλαίσιο 
της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 5/2017 του Δικαιούχου Φορέα.

..Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) 

έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του 
προγράμματος, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής έντα-
ξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο 
Δήμο Παρέμβασης και ανά ειδικότητα, ο εξής αριθμός ατόμων με τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα:

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να: i) 

έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) 
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη 
και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋ-
πόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους 
(ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε 
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.

2.Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχί-

ζει από την 22/02/2018 έως και την 05/03/2018.
(Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήξη του δεκαημέρου συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Σάββατο 

03/03/2018, η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα)
3. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων 

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση “Δομές Παροχής Βασικών 
Αγαθών”»]:

α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (δι-
εύθυνση: Κτίριο Λόγγου-Τουρπάλη Τ.Κ. 59200 Νάουσα)   και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης. 

4. Αιτήσεις:
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ: α) στο δικτυακό τόπο του 

Φορέα (www.epeka.gr), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Κτίριο Λόγγου-Τουρ-
πάλη Τ.Κ. 59200 Νάουσα) και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης. Καλούνται να την συμπλη-
ρώσουν και να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Φορέα στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300 (ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00), απευθύνοντάς 
την στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.», υπόψη Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης/ Τμήματος Προ-
σωπικού, σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 5/2018). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων.

Περίληψη της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2018 Ανακοίνωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας»

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δ/Σ 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

      Τη Δευτέρα 12  Φεβρουαρίου, αποχαιρετήσαμε με ένα τελευταίο αντίο το ιδρυτικό και 
ιστορικό μέλος  του Συλλόγου  μας Τάκη Πατσαβούρα.  Το Δ/Σ του Συλλόγου Βλάχων Βέροι-
ας, συντριμμένο από τον αδόκητο και πρόωρο χαμό του, σε έκτακτη συνεδρίαση (Κυριακή, 
11/2/2018) αποφάσισε:

1. να συμμετάσχει  σύσσωμο το  Δ/Σ στην εκφορά
2. να καταθέσει στεφάνι
3. να εκφράσει και δια του τύπου τα βαθιά και ειλικρινή του    
συλλυπητήρια προς τους οικείους του.
4. να αφιερώσει μια μελλοντική εκδήλωση στη μνήμη του.

    Για το Δ/Σ
               Ο Πρόεδρος         Ο γεν. Γραμματέας
        Μητριτώνης Γιάννης     Τσίρης Γιώργος

Ευχαριστήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώ-

χου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την 
ευγενική τους προσφορά:

1) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, σε 
είδη μαναβικής και μπακαλικής.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, υπέρ 
προσφιλών νεκρών.

3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη 
μνήμη της μητέρας του.

4) Την κ. Νίτσα Κανδύλα, επίτιμο μέλος της Φιλοπτώ-
χου, για τα δέκα κιλά χαλβά.

5) Ανώνυμη κυρία για το ένα πεντάλιτρο λάδι.
6) Ανώνυμο κύριο για τα επτά κιλά κιμά.
7) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε κιλά αλεύρι.
8) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα τσουβαλάκια πατά-

τες. 
9) Ανώνυμη κυρία για το ένα πεντάλιτρο λάδι
10) Aνώνυμο κύριο για το ένα πεντάλιτρο λάδι.

Ευχαριστήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώ-

χου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την 
ευγενική τους προσφορά:

1) Το Ροταριανό Όμιλο « ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΑΛΑΜΙΣ ΚΥ-
ΠΡΟΥ» για τη δωρεά  των 50  ΕΥΡΩ, στη μνήμη του Βα-
σίλη Ιατρόπουλου, με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών 
από το θάνατό του.

2) Την κ. Βαφειάδου Χρυσούλα για τη δωρεά των 90 
ΕΥΡΩ, στη μνήμη των γονέων της Δημήτρη και Μαρίας.

3) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τη δωρεά των 60 ΕΥΡΩ 
για τις ανάγκες του Συσσιτίου.

4) Την κ. Μαζαράκη Κατερίνα, για ένα πλήρες γεύμα 
στη μνήμη της αγαπημένης μητέρας της, Τούλας  Δαβό-
ρα, με τη συμπλήρωση έξι μηνών από το θάνατό της.

5) Τον κ. Παπαναστασόπουλο Αθανάσιο, για τα 30 
κιλά ρύζι, 10 κιλά κριθαράκι, 10 κιλά φασόλια και 10 κιλά 
φακές.

6) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τα οκτώ κιλά φασόλια.
7) Ανώνυμο κύριο για τα δύο κιλά ρύζι και πέντε κιλά 

μακαρόνια.
8) Τον κ. Παπαγιάννη Νικόλαο για τα πέντε λίτρα λάδι.
9) Το ψητοπωλείο Πράπα για την μεγάλη ποσότητα 

ψημένου γύρου.

Προσκοπικές δράσεις
Περισυλλογή 

τροφίμων για τα 
ιδρύματα της Βέροιας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συγκέντρωση 
σήμερα στην 

Πλατεία Ωρολογίου 
για τους 

πλειστηριασμούς
Με αφορμή την έναρξη των ηλεκτρονικών πλει-

στηριασμών το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας 
καλεί όλους τους συνταξιούχους,  εργαζόμενους, 
αυτοαπασχολούμενους, ανέργους, φτωχούς αγρότες 
στη συγκέντρωση .

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑ-
ΣΜΟΥΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΛΕΒΑΡΗ στις 5:30μ.μ. ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Κάνεις να μην μείνει μονός σ’ αυτήν την επίθεση. Με 
οργάνωση και αποφασιστικότητα να δώσουμε τη μάχη, 
να βάλουμε φραγμό στα αρπακτικά που θέλουν να μας 
πετάξουν στο δρόμο, να αρπάξουν τον ιδρώτα, τους 
κόπους μιας ζωής για να έχουμε ένα κεραμίδι στο κε-
φάλι μας, εμείς και τα παιδιά μας. Δεν έχει καμιά ευθύνη 
ο εργαζόμενος που έμεινε άνεργος, που του μείωσαν 
το μισθό του, ο συνταξιούχος που του πετσόκοψαν τη 
σύνταξη, ο αυτοαπασχολούμενος που η μπότα των επι-
χειρηματικών ομίλων τον ανάγκασε να κλείσει το μαγαζί 
του, που δεν μπορεί να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώ-
σεις είχε δημιουργήσει.

Κάτω τα χέρια από την λαϊκή κατοικία – Όχι στις κατα-
σχέσεις και τους πλειστηριασμούς.
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr



Παρά τα άσχημα τελευταία γεγο-
νότα που έφεραν την Βέροια 
ένα βήμα ..πριν την αποχώρη-

ση της από το πρωτάθλημα την Κυρια-
κή οι παίκτες έκαναν το καθήκον τους 
και πέτυχαν  μετά από πολλές αγωνι-
στικές την νίκη επί του Παναιγιαλείου 
που μάχεται και αυτός για την σωτη-
ρία του. Με γκολ σχεδόν από τα απο-
δυτήρια ξεκίνησαν οι φιλοξενούμενοι 
αφού στο 2’ λεπτό μετά το τραγικό 
λάθος του Δόρη ο Τιμούρ Αγιούποφ 
μόνος του πλάσαρε τον Γιαγκιόζη και 
άνοιξε το σκορ για τον Παναιγιάλειο. 

ΟιπαίκτεςτηςΒέροιαςμετάτηνψυχρολουσίαα-
νέλαβαντηνπρωτοβουλίατωνκινήσεωνέχονταςτον
έλεγχο τουπαιχνιδιού , δημιουργώντας και κάποιες
ευκαιρίεςγιατηνισοφάριση.

Τελικάστο30’λεπτόσεμίαφάσηδιαρκείαςστην
περιοχήτουΠαναιγιαλείουοΔαμιανάκηςμεκεφαλιά
ισοφάρισεσε1-1.Μέχρι τηνλήξη τουα’ημιχρόνου
δεν είχαμεσπουδαίεςφάσειςκαιστιςδύοεστίεςμε
αποτέλεσμαοιδύοομάδεςναπάνεστααποδυτήρια
μεσκορ1-1.

ΚαλύτερηηΒέροιαστοΒ’ημίχρονο
Μεσαφείςεπιθετικούςπροσανατολισμούςξεκίνη-

σεστοβ’ημίχρονοηΒέροιαμετονΤόληΤερζήςνα
βάζειστοναγώνατονταλαντούχοΓιάννηΜπαστιά-
νοοοποίοςέκανεκυριολεκτικάάνωκάτωτηνάμυνα
τουΑιγίου.

Έτσι στο 58’ λεπτό σε έναφάουλ τουΜπαστι-
άνου και ασθενή απόκρουση τωνφιλοξενουμένων
οΜπλέτσας από το ύψος τηςπεριοχής με δυνατό
σουτέστειλεγιαδεύτερηφοράτηνμπάλασταδίκτυα
γράφονταςτο2-1.

Στο63’ λεπτόοΠαναιγιάλειος έμεινε με 10παί-
κτεςμετάτην2ηκίτρινηκάρταπουδέχθηκεοΓκού-
μας οπότε η υπεροχή τηςΒέροιας ήτανπλέον κα-
θολική .Οιπαίκτεςέλεγχαναπόλυτατοπαιχνίδικαι
χάριςστην δραστηριότητα τουΜπαστιάνουστο 72’
λεπτόήρθεκαιτο3-1 .ΉτανμίαεπέλασητουΜπα-
στιάνουαπόδεξιάέκανεσυρτήσέντρακαιοαμυντι-
κός τουΑιγίου Γραμματίκας έστειλε την μπάλαστο
βάθοςτηςεστίαςτουγράφονταςτο3-1.

Στο87’σε έναλάθοςκτύπημαπλαγίουοΔόρης
δέχθηκετην2ηκίτρινηκάρτακαιαποβλήθηκεγιατα
υπόλοιπα7’λεπτάμετιςκαθυστερήσεις.

ΗΒέροιαήτανκαλύτερη
κέρδισεδίκαια

Τελικά δεν ανταποκρίθηκε
ο κόσμοςπροτίμησε τα καρνα-
βάλια των γύρωπεριοχών της
Ημαθίας,  και το γήπεδο ήταν
και πάλι άδειο. Κόπηκαν μόλις
51 εισιτήρια. Παρόλα αυτά και
το βαρύ κλίμα που έχει δημι-
ουργηθείτιςτελευταίεςμέρεςοι
παίκτεςτηςΒέροιαςέδωσανκαι
πάλι τον καλύτερο εαυτό τους
καιπήρανμίανίκηπουσεσυν-
δυασμό και της  πιθανής επι-
στροφής των τριών βαθμών ,
αλλά και της πληρωμής έστω
και ενός μισθούστουςπαίκτες
, βάζει  την ομαδα σε τροχιά
σωτηρίας.Όλοιοιπαίκτεςήταν
μαχητικοί καιπαρά τηνψυχρολουσία του 0-1 τόσο
νωρίς γύρισαν τοπαιχνίδι καιφυσικάστο τέλοςδέ-
χθηκαν το χειροκρότημα των λίγων αλλά ηρωικών
φιλάθλων.ΟΓιάννηςΜπαστιάνοςέκανετηνδιαφορά
στηνεπίθεση,αλλάάξιοςσυγχαρητηρίωνείναικαιο
ΠαύλοςΛάσκαρηςπουγύρισεαπότραυματισμόκαι
διακρίθηκεμετοπάθοςκαιτηνμαχητικότητατου.

Όμωςσήμερα κανείς δεν υστέρησε και δίκαια η
ομάδαέφθασεστηννίκη.

ΣΚΟΡΕΡ:30’Δαμιανάκης,59’Μπλέτσας,75’αυτ
Γραμματίκας-2’Αγιούποφ

ΚΟΚΚΙΝΗ:88’Δόρης-64’Γκούμας
Βέροια(ΤόληςΤερζής):Γιαγκιόζης,Κα-

ψάλης, Κοζάκης,Δαμιανάκης,Λάσκαρης,
Μπλέτσας,Λαζόπουλος (80’Οφέι),Δόρης,
Λίταινας,Γιαμόα (46’Μπαστιάνος),Βανκε-
βάι(90’Μέξης).

Παναιγιάλειος (ΠέτροςΔημητρίου):
Τσάπαλος, Γραμματίκας, Βλάχος,Μηλιώ-
της, Σμίλτος (55’Τζένετ),Πολινιάδης (70’
Χαρίτος),Αγιούποφ,Γαβριηλίδης,Γκούμας,
Σκαρτσίλας,Σταματής.

Καλόςοδιαιτητήςκ.Σιδηρόπουλοςαπό
τονΣύνδεσμοτουΈβρου.

ΤόληςΤερζής:‘Πετύχαμετρίαγκολ
καιδεναπειληθήκαμε»-ΝίκοςΚοζάκης.

«Παλεύουμαιμόνοιμας»
Στιςδυσκολίεςπουπέρασεπριντοματς

μεένασορόπροβλήματααναφέρθηκεστις
δηλώσεις του, μετά το 3-1 επί τουΠαναι-
γιάλειουοπροπονητής τηςΒέροιαςΤόλης
Τερζής.

«Περάσαμε μια δύσκολη εβδομάδα.
Ταπαιδιά ζήτησαν ναπροπονηθούνμόνα
τους και κάναμε μόνο δυο προπονήσεις
όλοιμαζίτηνΠέμπτηκαιτηνΠαρασκευή .
Πετύχαμε τρία γκολ χωρίς να απειληθού-
με.Ταπαιδιά έκανανμεγάληπροσπάθεια.
Μπράβο τους.Θαπεριμένουμε μέχρι την
Τετάρτη.Περιμένουμεμεαγωνίαναβρεθεί
λύση.Αν βρεθεί λύση και γνωρίζοντας ότι
έχουμετουςλιγότερουςπαίκτες,θακάνου-
με τηνπροσπάθειά μας.Ταπαιδιά θα τα
δίνουνόλαστο γήπεδο» είπεο κ.Τερζής.

Σε ερώτηση οτι μπορεί τελικά να επιστραφούν οι
τρειςβαθμοί τόνισε. «Πράγματι υπάρχει αυτήηπε-
ρίπτωσηγιαέναέγγραφοπουπήγεχωρίςσφραγίδα
καιθασταλείστηνεπιτροπήτηνΤρίτη.

Από την πλευρά των παικτών της Βέροιας, ο
Νίκος Κοζάκης ήταν κατατοπιστικός και ανέφερε
ανοικτάαυτάπουσυμβαίνουνστηνομαδακαιτιπε-
ριμένουναπότηνεπιτροπή.

«Ήταν έναπαιχνίδι με ιδιαιτερότητες λόγω των
προβλημάτων μας.Θέλαμε να κερδίσουμε για να
τραβήξουμεανθρώπους κοντάστηνομάδα.Ξεκινή-
σαμεμεψυχρολουσίααλλάαντιδράσαμεκαι ισοφα-
ρίσαμε.Είχαμεθέλησηκαιπίστη,βρήκαμεχώρους,
δημιουργήσαμεευκαιρίεςκαιφτάσαμεστηνίκη.Δώ-
σαμεμιαδιορίαγιαναλυθούνταπροβλήματαόπως
γιαπαράδειγμα να αποκτηθούνπαίκτες, να γίνουν

πληρωμές, να υπάρξει ιατρικό τιμ αλλά δεν έγινε
τίποτα. Είπαμε να μας δώσουν έναν μισθό για να
μπορούμε να κινούμαστε.Ήτανμιαπερίεργη εβδο-
μάδα.Οι κ. Εμμανουηλίδης, Γαϊτάνος,Μεϊμαρίδης,
μας ζήτησαν να κάνουμε μιαπροσπάθεια και την
Τρίτηθαγίνειέναραντεβούγιατηνμεταβίβασητης
ομάδας.Οκ.Εμμανουηλίδηςμαςέλυσεκαιτοπρό-
βλημαμετοφαγητό».Είμαστεέτοιμοιναπαλέψουμε
γιατίξέρουμετοβάροςαυτήςτηςφανέλας«.

CMYKCMYK
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ΕπέστρεψεστιςνίκεςηΒέροια3-1τονΠαναιγιάλειο
Κόπηκαν μόλις 51 εισιτήρια!! - Δηλώσεις Τερζή και Κοζάκη

Αδιαφορία των φιλάθλων προς την ομάδα
Football League

Τααποτελέσματα
ΔόξαΔράμας–Πανσερραϊκός..................3-1
ΑΕΚαραϊσκάκης–ΑπόλλωνΛ.................2-0
Εργοτέλης–Τρίκαλα................................0-2
Βέροια–Παναιγιάλειος..........................3-1
Άρης–ΑναγέννησηΚαρδ.........................3-0
Αχαρναϊκός–ΑπόλλωνΠ................. 0-3α.α.
Παναχαϊκή–Αιγινιακός.............................0-1
ΑΕΣπάρτη—ΟΦΗ..................................0-3
ΑΟΧΚισσαμικός–Καλλιθέα.....................2-0

ΗΒαθμολογία
1)ΆρηςΘ....................................................45
2)ΟΦΗ.......................................................39
.........................................................................
3)Παναχαική..............................................37
4)Τρίκαλα...................................................30
5)Κισσαμικός.............................................30
6)ΔόξαΔράμας..........................................27
7)Σπάρτη...................................................25
8)Καραισκάκης..........................................25
9)ΑπόλλωνΛάρισας..................................25
10)ΑπόλλωνΠόντου..................................22
11)Αιγινιακός..............................................22
12)Καρδίτσα..............................................21
.........................................................................
13)Εργοτέλης.............................................16
14) Βέροια  ......................................14
15)Καλλιθέα...............................................13
16)Πανσερραικός.......................................13
17)Παναιγιάλειος.......................................13
18)Αχαρναικός..........................................-51
ΟΚισσαμικόςέχει1αγώναλιγότερο
ΑπότηνΒέροιαέχουναφαιρεθεί3βαθμοίκαι
έχειένααγώναλιγότερο

Παρότι όλη την εβδομάδα υπήρξε μία κινητι-
κότηταμε τηνπρώτησύσκεψηστηνΕληάκαι την
σύσταση μιας επιτροπήςπουπήρε το ρίσκο να
στηρίξουντηνομάδαμετουςπαίκτεςκαιτουςφι-
λάθλουςναδίνουνμίατελευταίαευκαιρίαώστενα
προχωρήσειηομάδαστηνσωτηρίατης.

Το πρώτο βήμα και σημαντικό έγινε αφού οι
παίκτεςπήραν την απόφαση να κατέβουν και να
αγωνιστούνεναντίοντουΠαναιγιαλείουκαιμάλιστα
πέτυχανσπουδαίανίκηκαιμεανατροπήτουσκορ.

Τοπρόβλημαμετιςπροσφυγέςκαιτηναφαίρε-
σηβαθμώνσύμφωναμετονκ.Εμμανουηλίδηέχει
τακτοποιηθεί και η αφαίρεση των 3 βαθμών είναι
άκυρη.Μπορεί μέσα στις πόμενες ημέρες αφού
σταλείστηνεπιτροπήκάποιοέγγραφοπουδενείχε
την σφραγίδαπου χρειαζόταν να βάλει ταπράγ-
ματαστηνθέσητους.Όμωςτομεγάλοπρόβλημα
παραμένειηπληρωμήτωνπαικτώναπόταδεδου-
λευμέναμέχρισήμεραΤετάρτη.Τοξεκαθάρισεάλ-
λωστεστηνσυνέντευξητύπουκαιοΝίκοςΚοζάκης
μιλώνταςγια την τραγικήκατάστασηπουβιώνουν
ωςπαίκτες και άνθρωποι.Που θα βρεθούν τόσα

χρήματαότανστην έκκληση τηςΕπιτροπήςπρος
τουςφιλάθλους να στηρίξουν τουςπαίκτες ηθικά
και οικονομικά στον αγώνα με τονΠαναιγιάλειο
κόπηκανμόλις51εισιτήρια.Ποιόςθαβάλειτοχέρι
στηντσέπηγιανακαταβάλειένασεβαστόποσό(
περίπου20.000ευρώ)πουθαδώσεικαιπάλιμία
προσωρινήλύσηδενθαλυθείτοπρόβλημα.

Ημικρήπροσέλευση τωνφιλάθλωνδείχνει οτι
δεντουςενδιαφέρειηπορείατηςομάδαςπροςτον
γκρεμό,καιπολλοίείναιαυτοίπουλένεναπληρώ-
σουναυτοίπουτηνέφερανσεαυτότοχάλι.

Πρέπει όμως να αφήσουν την ιστορική ομάδα
την βασίλισσα του βορρά να φθάσει στην κατα-
στροφή.Δενπρέπει να υπάρξει μία τελευταία ευ-
καιρία.Μήπωςκάτιμπορείναγίνειώστενασωθεί
προσωρινάηομάδακαιμετάβλέπουμε.Αξίζειτον
κόπο‘ηείναιτζάμπακόπος!!

Μήπως τοπροχθεσινόπαιχνίδι ήταν το τελευ-
ταίοτηςΒέροιαςστηνΒ’Εθνική,Ποιόςξέρειπότε
καισεποιακατηγορίαθατηνξαναδούμε.!!

Β.Β.

Μεγάληαδιαφορίατωνφιλάθλωνπροςτην
ομάδατηςΒέροιας.Θαείναιτοτελευταίοπαιχνίδι

τηςβασίλισσαςτουβορράστηνΒ’Εθνική(;)



CMYKCMYK

11ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

Συνεχίζονται οι καλές εμφανί-
σεις και τα αποτελέσματα για 
την Κάτια Πατσίκα που συμμε-

τείχε στους αγώνες πρωταθλήματος 
Ε2 για Κορίτσια 12, που διεξήχθη 
στη Λαμία. Η νεαρή τενίστρια αν 
και δεν έχει συμπληρώσει τα 11, 
κατάφερε να διακριθεί, αφού μπήκε 
στην οκτάδα σε μονά και διπλά και 
πήρε τους ανάλογους βαθμούς στην 
πανελλήνια κατάταξη.

ΣταμονάαντιμετώπισετηνΚαρκάντου(Λάρισα)
την οποία κέρδισε με 6-1 6-0, στη συνέχεια την
Ψαρρού(3ΒΗΤΑΑθήνα),τηνοποίαεπίσηςκέρδισε
με6-06-1.Ηκλήρωσητηνέφερενααντιμετωπίσει
την πανίσχυρη και εντός έδραςΤρίγκα (Λαμία),
από την οποία ηττήθηκε μετά από ένα αξιόμαχο
παιχνίδι και η οποία κατέκτησε τηνπρώτη θέση
στοτουρνουά.

ΣταδιπλάηΚάτιαέπαιξεζευγάριμετηΝικολέ-
ταΑνεσιάδου(Θεσ/νικη),λόγωβαθμολογίαςπέρα-
σανbyeστοδεύτερο γύρο, όπουηττήθηκανμετά
από ένα αμφίρροποπαιχνίδι από τιςΠαναγιωτί-
δου(Θεσ/νικη)Μπατζή(Καβάλα).ΗΚάτιασυνεχίζει
τιςαγωνιστικέςυποχρεώσειςτηςτοερχόμενοσαβ-
βατοκύριακομετοΕνωσιακόπρωτάθλημαΕ3που
θαδιεξαχθείστηνΠτολεμαΐδα.

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα 
ο Φίλιππος Βέροιας επικράτησε 
με 31-19 του HONDA Πανό-

ραμα για την 12η αγωνιστική της Α1 
των γυναικών. Όπως αναφέρει το 
e-handball, η ομάδα της Βέροιας ήταν 
καλύτερη σε όλη την διάρκεια της 
αναμέτρησης και είχε κορυφαία την 
Μπατζαρακούδη με εννέα τέρματα. 
Από την ομάδα του HONDA Πανορά-
ματος ξεχώρισε η Καραβέλη η οποία 
σημείωσε πέντε γκολ.

Ταπεντάλεπτα: 4-1, 7-2, 10-4, 10-6, 12-7, 16-9
(Ημίχρονο), 20-13, 22-15, 26-15, 29-17, 30-19, 31-
19

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΓιώργοςΤσικινας):Νάτσο
2, Κατσικαρώνη,Ντόβα,Εμμανουηλιδου 3,Παπα-
δοπούλου 6, Καραχαρίση 5, Β.Θεοδοσοπούλου,
Σπυριδοπούλου5,Μπατζαρακούδη9,Γεωργιάδη1,
Μ.Θεοδοσοπούλου,Βασιλειάδου,Σαμαρά,Νοχου-
σίδου.

HONDAΠΑΝΟΡΑΜΑ(ΤριαντάφυλλοςΧριστοδου-
λίδης):Σπανού,Νταντίρα,Χαριτάκη,Αναστασιάδου,
Καραβέλη5,Ιωαννίδου1,Αμανατίδου4,Σεβδίλη3,
Μεντεσίδου 1, Κυρικλίδου 2,Μανάβη, Χριστοδου-
λίδου3,Παπαδοπούλου,Λιόντα,Καρτσίμ,Αργυρο-
πούλου.

Διαιτητές: Στεφανίδης-Μαυρίδης.Δίλεπτα: 4-2,
Πέναλτι:3/3-3/5.

*53.52′ΚόκκινηκάρταΣπυριδοπούλου(Φίλιππος
Βέροιας)

ΓιώργοςΤσικίνας:«Δίκαιακέρδισαν
τακορίτσιατουΦιλίππου»

Απόλυτα ικανοποιημένοςαπό την απόδοση της
ομάδας του κόντραστοHONDAΠανόραμα έμεινε
ο ΓιώργοςΤσικίνας. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του
Φίλιππου Βέροιας τόνισε μετά τον αγώνα στο e-
handball.gr: «Ήτανμια καθαρή νίκη.Δεναπειληθή-
καμεσεκανένασημείοτουαγώνακαιεπιβάλαμετον
ρυθμόμαςκαιτοπαιχνίδιμας.Τακορίτσια

σήμερα είχανπάθος και πολύ καλή αγωνιστική
παρουσία.Αυτήηνίκηαξίζειστακορίτσιαπουέδει-
ξαν τον καλύτερό τους εαυτό,παρά τα όποιαπρο-
βλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουμε.Η ομάδα
δείχνειπωςβρίσκει ταπατήματά της και είναιστον
στόχοτης».

ΤΕΝΙΣ
Μπήκε στην 8αδα η Κάτια Πατσίκα

σε μονά και διπλά στο Ε2 της Λαμίας

Χάντμπολ Α1 γυναικών

Φίλιππος-Πανόραμα31-19

Μετάαπομεγάλη  εμφάνιση στο1οΕ2
πανελλήνιοΤουρνουάΤέννις κοριτσιών 12
ετώνπουδιεξήχθηστηΛαμία,ηαθλήτριαΓι-
τοπούλουΤατιάνα-ΕλενατουΑ.Σ.ΝηρέαΒέ-
ροιαςμετηνσυμπαίκτριατηςΡήγαΚορνηλία
τουΦθιωτικούΟ.Α.κατέκτησαν  τηνπρώτη
θέσησταδιπλάκοριτσιώνεπικρατώνταςτων
αντιπάλων τουςμε 6-2, 6-1στον τελικό και
ξεκινώνταςτηνχρονιάμετοπρώτοτηςΧρυ-
σό που τηνκαθιερώνειστιςπρώτεςθέσεις
τουπαννελήνιουπρωταθλήματοςτέννιςΚ12.

Τέννις
Μεγάληεπιτυχία
γιατηνΤατιάνα-
ΈλεναΓιτοπούλου
πουκατέκτησε
τηνπρώτη

θέσηστοδιπλό
κοριτσιών

Την ήττα 
γνώρισε 
η ομάδα 

Κ-19 της 
Βέροιας παίζο-
ντας στα Τρί-
καλα με την 
τοπική ομάδα.  
Το ματς δεν 
ήταν ιδιαίτερα 
καλό… είχε 
λίγες φάσεις 
και πιο πολύ 
παίχτηκε στη 
δύναμη. Το 
μοναδικό γκολ 
ήρθε στο 38ο λεπτό όταν από σέντρα 
του Κατσαντώνη, ο Κοντογιώργος με 
κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

ΟπροπονητήςτηςομάδαςτηςΒέροιαςΓιάννης
Καψαλιάρης είχε αρκετάπροβλήματα λόγο τραυ-
ματισμούτωνΠαρασχόπουλουκαιΣοφιανίδηπου
αποχώρησαναπότοναγώναοπρώτοςμόλιςστο
17’λεπτόκαιοδεύτεροςλίγομετάτηνέναρξητου
β’ημιχρόνου.

ΑΟΤρίκαλα (Καρακούσης-Μπούτας):Μπου-
ρούσης,Μανάφας,Νικολαρέας,Αλεξίου,Τσιμπού-
κας,Γερεντές(70΄Καινούργιος),Αλμπάνης(65΄Πα-
ϊλας), Κοντογεώργος (78΄Νικλητσιώτης), Κατσα-
ντώνης,Αλεξανδρής (83΄Μπακατσής),Μπαρτζιώ-
κας.

Βέροια (Καψαλιάρης):Πάνου,Παρασχόπουλος
(17΄λ.τρ.Κουκουλιάντας), Τρούπκος (80΄Ματελό-
πουλος),Καγκελίδης,Ταουσάνης,Τζάνι,Χατζηγε-
ωργίου,Σοφιανίδης(68΄λ.τρ.Λούτσης),Φωτόπου-
λος (75΄Βασίλτσης),Λίπε, Γκιλιόπουλος (60΄Θεο-
δώρου).

K19 - Ήττα στα Τρίκαλα 1-0 
για την Βέροια 

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης21.02.2018
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(21ηαγωνιστική)
ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ15.30ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ
Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΚΥΠΕΛΛΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ(5ηαγωνιστική)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ14.30ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ-ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ14.30Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτησία:ΠΑΡΑΣΙΟΥ-ΠΙΤΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ήττα γνώρισαν και οι τρεις 
ομάδες του Νομού Ημαθίας 
στην σημερινή αγωνιστική. 

Μάλιστα Νάουσα και Τρίκαλα ηττήθη-
καν στην έδρας τους.

Αναλυτικάταπαιχνίδια
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνΗμαθίας-Άρης

Παλαιοχωρίου0-1
ΣΚΟΡΕΡ:50’Ιγνατίδης
Στην κορυφή τηςβαθμολογίας επανήλθεοΑρης

Παλαιοχωρίου μετά τη νίκη του με 1-0 επί τουΜ.
ΑλεξάνδρουΤρικάλωνκαισεσυνδυασμόμετηνήττα
τουΗρακλή από τονΜακεδονικό.Το γκολ για την
ομάδατηςΧαλκιδικήςπέτυχεοΙγνατίδηςστο50’.Ο
Μ.Αλέξανδροςολοκλήρωσετοναγώναμεδέκαπαί-
κτεςλόγωαποβολήςτουΚίτσαΛ.(65’).

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Καστανιώτης):
Αργυρόπουλος, Κίτσας Λ., Τσότρας, Πετκάκης,
Τσουλχάη, Κιρκιλιανίδης (65’ Ποτουρίδης), Ζαχα-
ριουδάκης (55’ Παρσόπουλος), Κουκουράκης (66’
Συμπεθέρης), Πατσιαβούρας, Καπετάνος, Καφές
(80’Τερζής).

ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Βελιτζέλος): Καρακού-
τσης,Δημητρακόπουλος,Αγτζίδης,Τσότρας,Ταΐρης,
Αποστόλου(60’Μπάλιος),Σκέμπι(70’Σαμπιασβίλι),
Κουκουλέκης,Ιγνατίδης,Καρλόπουλος(75’Αποστο-
λάς),Σιμόνι(80’Στογιάννης).

Νάουσα-Καμπανιακός1-2
Ηττα-σοκαπότονουραγόκαικαταδικασμένοΚα-

μπανιακό υπέστη εντός έδρας ηΝάουσα χάνοντας
πολύτιμοέδαφοςστημάχητηςσωτηρίας.ΟΚαμπε-
ράι (68’,83’)πέτυχεταγκολγιατηνομάδατηςΧα-
λάστρας,ενώηΝάουσαείχεισοφαρίσειπροσωρινά
μετονΖούρκοστο78’.ΑποβλήθηκεοΑργυρίουστο
90’ γιαδιαμαρτυρίεςστονδιαιτητή,οοποίοςδενυ-
πέδειξεπέναλτισεμαρκάρισμαπάνωστονΚαψάλη.
ΟιΝαουσαίοιδιαμαρτύρονται,επίσης,πωςτοδεύτε-
ρογκολτουΚαμπεράιπροήλθεαπόθέσηοφσάιντ.

ΝΑΟΥΣΑ (Ασλανίδης): Γρηγοριάδης,Περηφανό-
πουλος,Αργυρίου, Γιαννόπουλος, Ζούρκος,Νίκου
(69’Λαμπριανίδης),Μουρίκι, Χατζόπουλος (62’Κα-
ψάλης),Παντζαρτζίδης,Μαντώς,Κυζιρίδης.

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ (Ταλιχμανίδης):Μπόικος, Ζου-
μπούλης,Αλμπάνης, Χριστοδουλίδης, Ρακαβίνας,
Βασαΐτης,Καραλιόλιος(56’Χατζηβασιλειάδης),Τσό-

τσκας, Χατζηαποστόλου, Καμπεράι, Παπάζης (63’
Μπιτσικόπουλος).

Κιλκισιακός-ΑΣΦΑλεξάνδρεια1-0
ΣΚΟΡΕΡ:53’πενΠροβατίδης
Οσο κερδίζει, ελπίζει.Με φόρα από το σπου-

δαίο«διπλό»στονΛαγκαδάοΚιλκισιακόςπήρενέο
«τρίποντο»αυτήτηφοράκόντραστονΦίλιπποΑλε-
ξάνδρειαςκαιπαραμένει«ζωντανός»στοκυνήγιτης
παραμονής.ΤογκολγιατηνομάδατουΜάκηΚατσα-
βάκηπέτυχεστο53’μεεύστοχηεκτέλεσηπέναλτιο
Προβατίδης.ΤοπέναλτικέρδισεοΙορδανίδης.Δοκά-
ριγιατονΚιλκισιακόείχεοΠαπαδημητρίουστο34’.
ΗΑλεξάνδρειαολοκλήρωσετοματςμεεννέαπαίκτες
λόγωαποβολής τωνΣκλιοπίδη (89’),Χουσεϊνογλου
(91’).

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ:Κολιοφούκας, Καραμπάς (90’+2’
Τοπαλίδης),Ραφαελίδης,Παλάσκας,Ιορδανίδης,Κα-
ρασίμος,Δρόσος,Λογγινίδης(46’Μοσχάκης),Παπα-
δημητρίου,Προβατίδης(81’Ματεντζίδης),Καθάριος.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Κούζας, Σκλιοπί-
δης,Αβραμόπουλος,Δημητρίου,Χουσεΐνογλου,Κα-
ραχαλίδης, Κιβρακίδης,Πέικος,Μπουτανίμαλι, Τα-
λαίπωρος,Τσιουτσούδης(55’Ηλίου).

Τααποτελέσματα
ΑγροτικόςΑστέρας–ΑλμωπόςΑριδαίας..... 2-1
ΑΕΚαρίτσας–Πιερικός............................... 0-0
ΑΟΚαρδίας–ΑΠΕΛαγκαδά........................ 0-1
Κιλκισιακός–ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας......... 1-0
Μακεδονικός–Ηρακλής.............................. 1-0
ΜΑλέξανδροςΤρικάλων–ΆρηςΠαλ.......... 0-1
ΦΑΣΝάουσα–Καμπανιακός...................... 1-2

Βαθμολογία
1)ΆρηςΠαλαιοχωρίου.................................. 51
2)Ηρακλής................................................... 49
3)Αριδαία..................................................... 39
4)Μακεδονικός............................................. 37
5)Αγρ.Αστέρας............................................ 33
6)Εδεσσαικός.............................................. 33
7)Πιερικός.................................................... 30
8)Νάουσα.................................................... 30
9)Λαγκαδάς.................................................. 28
10)ΑΟΚαρδίας............................................ 27
11)Κιλκισιακός............................................. 25
12)Τρίκαλα................................................... 25
13)Καρίτσα.................................................. 24
14)Αλεξάνδρεια............................................ 18
15)Καμπανιακός.......................................... 10

Στον Τελικό Αγώνα του Final 
Four Πρωταθλήματος Εφήβων 
που έγινε στο ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙ-

ΤΣΩΝ,  18 Φεβρουαρίου 2018 και 
ώρα 19:00΄,  ο ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗΣ επικράτησε της ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 
με σκορ 62-59  και είναι η Πρωτα-
θλήτρια Ομάδα Εφήβων της Ε.ΚΑ.
Σ.ΚΕ.Μ. αγωνιστικής περιόδου 2017-
18. Τρίτη ομάδα στην κατάταξη είναι 
η ομάδα ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ, αφού νίκησε 
στον Μικρό Τελικό την ομάδα του 
Συλλόγου ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
με σκορ 54-52.

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα και σ’ ένα κατάμεστο
γήπεδο έγιναν οι απονομές του Κυπέλλου, των
μεταλλίωνκαιτωναναμνηστικώνδιπλωμάτωναπό
τονΠρόεδρο κ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΑΝΤΩΝΗ και

τους Συμβούλους της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. κ.κ. ΠΑΠΑ-
ΝΙΚΟΛΑΟΥΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ&ΛΙΑΝΟΧΡΗΣΤΟ.

Πολυτιμότεροςπαίκτης τουΤελικού ήταν ο α-
θλητήςτουσυλλόγουΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΥΑΡΧΕΛΑΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,ΤσιρογιάννηςΚωνσταντίνος, την α-
πονομήτουοποίουέκανεοΟμοσπονδιακόςΠρο-
πονητής, υπεύθυνοςΚεντρικής&ΔυτικήςΜακε-
δονίας κ. ΤούφαςΝικόλαος και οΠεριφερειακός
ΠροπονητήςΚεντρικήςΜακεδονίας κ. Κασιμίδης
Ιωάννης.

Τους ημιτελικούς αγώνες διαιτήτευσαν οι κ.κ.
ΠαπαγερίδηςΚωνσταντίνος,Μητώνας Γεώργιος,
Χρυσάφης Σταύρος&Χατζημπαλίδης Γεώργιος-
στους οποίους απονεμήθηκαν αναμνηστικά από
τον Πρόεδρο της  ΚΕΔ /ΕΚΕΣΚΕΜ κ. Καλότση
Αθανάσιο.

ΤονΜικρόΤελικόδιαιτήτευσανοικ.κ.Εκίζογλου
Κωνσταντίνος & Χατζηχαρίσης Σωκράτης , ενώ
τονΤελικό οι κ.κ.ΤαρενίδηςΚωνσταντίνος&Ευ-
φραιμίδηςΣταύρος,στουςοποίουςαπονεμήθηκαν
αναμνηστικάαπό τομέλος της ΚΕΔ /ΕΚΕΣΚΕΜ,
ΕθνικόΚαθηγητήΔιαιτησίαςκ.ΤανατζήΓιώργο.

Γ’ Εθνική

Αποτελέσματα-βαθμολογία
Οιαγώνεςτωνομάδων

Πρωταθλητής Εφήβων Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 
αγωνιστικής περιόδου 2017-18 ο ΣΦΚ 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΠΣΗμαθίαςΑ1
Ξέφυγε ποιο πολύ η Νίκη Αγκαθιάς 

ΜπορείηΑγκαθιάναπήρετοπαιχνίδιμετηνΔόξαΛιανοβεργίουσταχαρτιάκαιπρόσθεσεακόμητρεις
βαθμούςξεφεύγονταςαπότονΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςπουέκανετορεπότου

Αναλυτικάτααποτελέσματα
ΝέαΓενεάΝικομήδειας–ΚεραυνόςΕπισκοπής.................................................................................. 2-3
ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας–ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου........................................................... 2-2
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–Μακροχώρι....................................................................................................... 1-0
ΔόξαΛιανοβεργίου–ΝίκηΑγκαθιάς..............................................................................................0-3α.α.
ΓΑΣΡοδοχωρίου–ΠοντιακήΝεολαίαΑράχου..................................................................................... 3-0
ΓΑΣΚοπανού–ΑΕΧαρίεσσας.............................................................................................................2-0
ΑχιλλέαςΝάουσας–ΑτρόμητοςΔιαβατού.......................................................................................(21/2)
Ρεπό:ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας

Συγχαρητήρια ανακοίνωση εξέ-
δωσε η διοίκηση των Αετών 
Βέροιας, για την κατάκτηση 

της 3ης θέσης στο πρωτάθλημα της 
ΕΚΑΣΚΕΜ από το Εφηβικό τμήμα 
του ΑΟΚ Βέροιας. Η ομάδα του 
Κωνσταντίνου Ηλιάδη επικράτησε 
με 54-52 του συμπολίτη Φίλιππου 
στον μικρό τελικό και κατέκτησε την 
3η θέση στο πρωτάθλημα, την ίδια 
ώρα που πρωταθλητής για τη φετινή 
σεζόν αναδείχτηκε ο Πιερικός Αρχέ-

λαος.

Αναλυτικά:
«Η διοίκηση τωνΑετώνΒέροιας συγχαίρει το

ΕφηβικότμήματουΑΟΚΒέροιαςγιατηνκατάκτη-
σητης3ηςθέσηςστοαντίστοιχοπρωτάθληματης
ΕΚΑΣΚΕΜ.

Ηκαθημερινήδουλειά τουπροπονητή κ.Κων-
σταντίνουΗλιάδη και τωνπαικτώνφάνηκεπερί-
τρανα και τηφετινή χρονιά, αποδεικνύονταςπως
τομπάσκετστηνΗμαθίαέχειλαμπρόμέλλον.

Νασυγχαρούμε επίσης και την ομάδα τουΦι-
λίππουΒέροιας για την εξαιρετική τουςπαρουσία
στοπρωτάθλημα και να τους ευχηθούμεπολλές
επιτυχίεςστομέλλον»

Αετοί Βέροιας

Ηδουλειάτουκοουτς
ΚώσταΗλιάδηκαιτωνπαικτών

φαίνεταιστοπαρκέ



Με μεγάλη επιτυχία για μια ακόμη χρονιά ο Σύλλογος Βλάχων Βέ-
ροιας πραγματοποίησε σε συνδιοργάνωση με τον ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ το 
δρώμενο ‘’Οι Καπεταναίοι’’ με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου την περα-
σμένη Παρασεκυή 16 Φεβρουαρίου στο σπίτι των Βλάχων. Ο Δήμαρχος 
της πόλης σε σύντομο χαιρετισμό του τόνισε ότι το έθιμο των ‘’Καπετα-
ναίων’’ τείνει να γίνει πλέον θεσμός για την Βέροια.

Πιστοί φίλοι, μέλη και  καλεσμένοι από άλλα μέρη της Ελλάδος συ-
γκεντρώθηκαν από νωρίς στην αυλή του σπιτιού του Συλλόγου, όπου 
είχαν την ευκαιρία να γευτούν διάφορα ψητά με κρασί, τσίπουρο και 
πολλά εδέσματα που πολύ πρόθυμα προσέφεραν οι υπεύθυνοι του 
Συλλόγου.

Η εξαιρετική Μπάντα των Μηνάδων με τους χαρακτηριστικούς βλάχι-
κους ήχους έδινε τον τόνο παρασύροντας τους παρευρισκόμενους στο 
χορό. 

Τα μέλη του Συλλόγου, ντυμένοι με τις γνήσιες βλάχικες παραδοσι-
ακές στολές, έδωσαν μια πολύχρωμη και εύθυμη νότα και ενθουσίασαν 
του παρευρισκομένους.

Το μπουλούκι με τις παραδοσιακές στολές και ο κόσμος που το συ-
νόδευε περιηγήθηκαν στους δρόμους της πόλης ξεσηκώνοντας περα-
στικούς και καταστηματάρχες.

Θα ήταν παράλλειψη να μην αναφέρουμε την τηλεοπτική κάλυψη της 
ΕΡΤ3 με ορισμένα στιγμιότυπα από το δρώμενο των ‘’Καπεταναίων’’ 
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βέροι-
ας Κ. Βοριατζίδης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Β. Παπαδόπουλος, 
ο πρόεδρος της ΚΑΠΑ Σ. Διαμάντης, ο Δημοτικός σύμβουλος Νίκος 
Μπέκης, οι Περιφερειακοί σύμβουλοι Θ. Τεληγιαννίδης και Αθανάσιος 
Χειμώνας , ο πολιτευτής Τάσος Μπαρτζώκας, ο Πρόεδρος του Τ.Δ. 
Κάτω Βερμίου Αντώνιος Πιτούλιας, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Κουμαριάς 
Κωνσταντίνος Τζήμας, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανηλίου 
Μετσόβου Ερασμία Τσαρούχη, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Κουμαριάς(ΝΤΟΛΙΑΝΗ) Ασημάκης Δημόπουλος, το μέλος του ΠΟΞ Δ. 
Μπλατσιώτης, ο Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κόνιτσας Κώστας Παγα-
νιάς, η Πρόεδρος της Ε.Μ.ΙΠ.Η. Ολυμπία Μπέτσια.

Ευχαριστίες
Ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια 

τους χορηγούς του Συλλόγου μας για τις ποικίλλες προσφορές των 
προιόντων τους, που για ακόμη μια φορά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά 
μας με μεγάλη προθυμία και τους οποίους αναφέρουμε παρακάτω:

Την εταιρία ‘’ΦΑΡΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ’’ Φουτσιτζόγλου Κωνσταντίνος
Την εταιρία κρεάτων ‘’ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΖΟΛΑ’’
Τα σφαγεία ‘’ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΑ’’
Το εμπόριο κρεάτων ‘’ΑΦΟΙ ΓΑΛΛΙΚΑ’’
Το αγρόκτημα ‘’ΘΑΝΟΣ’’
Την επιχείρηση ΜΠΙΚΑ ‘’SABI’’
Το κρεοπωλείο Χατζημασούρας
Το κρεοπωλείο Κάτσιος Παναγιώτης

Την ταβέρνα ‘’Στάσου μύγδαλα’’
Τους κτηνοτρόφους Βόλκο Γιάννη, Τσιαμήτρο Κώστα και Γιάννη Τά-

κη(Γιάκας)
Το αρτοποιείο Χονδραντώνη
Τους οινοπαραγωγούς Μπέλλα Γιώργο και Κορώνα Χρήστο
Το κατάστημα χαρτικών TSS MEDICAL MON. IKE(Τσιαπάρας Γεώρ-

γιος)
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη και τους φίλους του 

Συλλόγου μας που συνέβαλαν αποφασιστικά για την επιτυχία της εκ-
δήλωσης καθώς και τους ψήστες Στέργιο Ντέλλα, Νίκο Μητριτώνη και 
Τάκη Μάρτο οι οποίοι με την εμπειρία τους ικανοποίησαν και τους πιο 
απαιτητικούς καλοφαγάδες.

Από την επιτροπή τύπου 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας
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Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της 
Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαρι-
στούν θερμά:

-Τους Αδελφούς και  Ανεψιούς Ελένης Χατζη-
νικολάκη,για την δωρεά του ποσού των 250 Ε,εις 
μνήμη της αγαπημένης τους αδελφής και θείας 
Ελένης Χατζηνικολάκη,με την συμπλήρωση 3 ετών 
από την απώλειά της.

-Την κ.Λιούλια Χρυσούλα,για την δωρεά του 
ποσού των 70 Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώ-
πων.

-Το Υγειονομικό Προσωπικό του Κέντρου Υγείας 
Βέροιας ,πρώην (ΠΕΔΥ) ΙΚΑ,για την δωρεά του 
ποσού των 52 Ε,εις μνήμη του ιατρού Συμεών 
Δερέ.

-Τον κ.Κυριάκο Καραγιώργο,για την ευγενική 
προσφορά ειδών μαναβικής για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Γκόντρια Φρόσω,για την ευγενική προ-
σφορά ειδών υγειινής και οικιακών σκευών.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 
2 πίτες για τους Ηλικιωμένους του Ιδρύματος,εις 
μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμο Αρτοποιείο ,για την ευγενική προ-
σφορά 10 λαγάνες για την ημέρα της Κ.Δευτέρας 
καθώς επίσης και για την καθημερινή τροφοδοσία 

άρτου ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βεροίας.
-Την κ.Ασλανίδου Σεβαστή,για την ευγενική 

προσφορά ενός πλήρους γεύματος ,εις μνήμη του 
πατέρα της.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά 
40 τεμ.πάστες ,για τους Ηλικιωμένους του Γηρο-
κομείου.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά 40 
τεμ.πίτες καθώς και χαλβά Φαρσάλων.

-Τον κ.Γεώργιο Τσούπελη,για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη της μη-
τέρας του με την συμπλήρωση 3 ετών από τον 
θάνατό της.

-Το Ιχθυοπωλείο Ιωάννη Τσιλιγκερίδη, για την 
ευγενική προσφορά ψαριών,για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Νίτσα Μαζαράκη,για την δωρεά του πο-
σού των 50 Ε,αντί στεφάνου,εις μνήμη της θείας 
της Κορνηλίας Καλλιγά.

- Την κ.Μαριάννα Μαζαράκη,για την δωρεά του 
ποσού των 50 Ε,αντί στεφάνου,εις μνήμη της θείας 
της Κορνηλίας Καλλιγά. 

- Την κ.Δόξα Μούρτζιου,για την δωρεά του πο-
σού των 50 Ε,αντί στεφάνου,εις μνήμη της θείας 
της Κορνηλίας Καλλιγά. 

Εκ της Δ/νσεως 

-Τον Ερυθρό Σταυρό Τμήμα  Βέροιας,για την 
επίσκεψη και κοπή της βασιλόπιτας τους  στο Γη-
ροκομείο Βέροιας καθώς επίσης και για την ευγενι-
κή  προσφορά εδεσμάτων,γλυκών  και του ποσού 
των 150 Ε.  

    -Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας , τα Παιδιά της 
Άνοιξης και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς για την 
επίσκεψή τους στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς 
επίσης και για την ευγενική προσφορά γλυκών 
,τροφίμων και ειδών προσωπικής υγειινής για τους 
Ηλικιωμένους του Ιδρύματος. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  

Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Α-
τόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι:

1. Ομοσπονδία Π.Ο.Ε. ΔΕΥΑ  και 
τον πρόεδρο Παύλο Δραγκόλα για την 
επιλογή τους να στηρίξουν οικονομικά την 
Μέριμνα με την παραγγελία σε πίνακες 
ζωγραφικής των νέων μας για την κοπή 
της πίτας τους.

Ευχόμαστε Καλή & Δημιουργική Χρο-
νιά, με υγεία σε όλους  

2. Το Δ.Ι.Ε.Κ Νοσηλευτικής Νοσο-
κομείου Βέροιας (Β΄& Δ΄ εξάμηνο) την Δι-
ευθύντρια κ. Δέσποινα Γεωγριτζίκη, τις καθηγήτρι-
ες κ. Κακούλη Αναστασία, κ. Παρασκευή Παρτσιο-
πούλου για την επίσκεψη τους   στο Κέντρο μας & 

την διεξαγωγή Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών   
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Η «χάσκα» από το 
Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018, χορευτικά τμήματα του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας αναπαρέ-
στησαν το έθιμο της Χάσκας ( με αυτό το έθιμο οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια έδειχναν συμβολικά ότι άρ-
χιζε η νηστεία. Έτσι, έκλειναν το στόμα τους με ένα αυγό και το Πάσχα που τελείωνε η νηστεία το άνοιγαν 
πάλι με ένα κόκκινο αυγό).

Μαθητική επίδειξη του 
Ωδείου της Μητρόπολης

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας, διοργανώνει μαθητική επίδειξη που θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, και ώρα 12 μ., στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας.

 Θα συμμετέχουν οι εξής μαθητές:  Τμήμα Βυζαντινής τά-
ξης Σωτήρη Ζερδαλή: Φαντίδου Βάγια, Ζερδαλής Χρήστος, 
Ζερδαλής Κυριάκος, Ζερδαλής Γιώργος, Ζερδαλής Λεωνίδας, 
Ζερδαλή Μαρία, Δένη Δέσποινα, Αναγνώστης Παναγιώτης, Γκέ-
κας Αθανάσιος, Ιντζεβίδης Αβραάμ, Ρέππας Στέργιος, Τμήμα 
Βυζαντινής τάξης Γιώργου Ορδουλίδη: Παυλίδου Μαρία, Βε-
νιόπουλος Άνθιμος, Τμήμα Κρουστών τάξης Σωτήρη Ζερδαλή: 
Αναγνώστης Παναγιώτης, Ηλιάδης Νίκος, Τμήμα Πιάνου τάξης 
Πέτρου Φάκα: Καντιάς Δημήτρης, Καντζίδου Γεωργία,  Εκμε-
κτσόγλου Κων/νος, Ιωσηφίδου Μυρτώ,  Μπαμπανέλος Βαγγέ-
λης, Μπαντής Ορέστης,  Τμήμα Πιάνου τάξης Βιργινίας Καρα-
φούσια: Καλαντζοπούλου Ευδοξία, Αναγνωστης Παναγιώτης 
Τμήμα Βιολιού τάξης Βανάουτσεκ Νικολάε: Μιχαηλίδης Γιώργος, 
Καραμούτη Λυδία, Φαντίδου Βάγια. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ευχαριστήριο του Γηροκομείου Βέροιας

Ευχαριστίες για επισκέψεις στο Γηροκομείο Βέροιας

Οι Βλάχοι της  Βέροιας 
αναβίωσαν το έθιμο  των «Καπεταναίων’’



Το έργο με τίτλο: «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοι-

νωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» 
έχει ενταχθεί στοΕπιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρη-
ματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός του προγράμματος είναι η δωρεάν
φαρμακευτική περίθαλψη απόρων, αναξιοπα-
θούντωνπου ζουν κάτωαπό τα όρια τηςφτώ-
χειας, αστέγων, ανέργων και ανασφάλιστων
καθώς και  μεταναστών, αιτούντων διεθνούς
προστασίας και πολιτών τρίτων χωρών νόμι-
μα διαμενόντων στο Δήμο Βέροιας, ύστερα
από έγγραφο αίτημά τους -το οποίο θα ανα-
νεώνεται κάθε χρόνο- και υπόπροϋποθέσεις.
Στοπλαίσιο αυτό, το ΚοινωνικόΦαρμακείο θα
παρέχειδωρεάνφάρμακα,υγειονομικόυλικόκαι
παραφαρμακευτικάπροϊόντα, πάντοτε κατόπιν
επίδειξηςκαιυπόδειξηςτηςιατρικήςσυνταγής.

Όλα τα στοιχεία των αιτούντων και τωνω-
φελούμενων τουΚοινωνικούΦαρμακείου είναι
απόρρητα και τηρούνται οιΑρχέςΠροστασίας
ΠροσωπικώνΔεδομένων.Ο χώρος τουΚοινω-
νικούΦαρμακείουτηρείτουςόρουςκαιτιςπροϋ-
ποθέσειςπροσβασιμότηταςγιαΑΜΕΑ.

Οιενδιαφερόμενοιπουεπιθυμούνναενταχθούν
ωςδικαιούχοι τουΚοινωνικούΦαρμακείουκαλού-
νταιναυποβάλλουντηναίτησηκαι ταδικαιολογη-
τικά τουςαπό τηΔευτέρα19Φεβρουαρίουμέχρι

τηΔευτέρα19Μαρτίου 2018 και κατά τιςώρες
10:00π.μ.με15:00μ.μ.στοχώροτουΚοινωνικού
ΦαρμακείουπουβρίσκεταιστηδιεύθυνσηΣταδίου
51 (Τηλέφωνοπληροφοριών:2331353822),προ-
σκομίζονταςτακάτωθιδικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικόοικογενειακήςκατάστασης
2.Πιστοποιητικόγέννησηςγιαανηλίκους
3.Φωτοτυπίααστυνομικής ταυτότηταςήδια-

βατηρίουκαιάδειαπαραμονήςσεισχύ.
4.Βεβαίωσημόνιμης κατοικίας από τοΔήμο

ήαντίγραφολογαριασμούΔ.Ε.Κ.Ω.ήαντίγραφο
μισθωτηρίου συμβολαίου μέσωTAXIS, από το
οποίοπιστοποιείταιηδιεύθυνσηκατοικίας

5.Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσηςφορο-
λογίας εισοδήματος (έντυποΕ1) και αντίγραφο
του εκκαθαριστικούσημειώματοςφυσικώνπρο-
σώπων

6.Αντίγραφοδήλωσηςστοιχείωνακινήτων(έ-
ντυποΕ9)ήυπεύθυνηδήλωσηπερίμηκατοχής
ακίνητηςπεριουσίας όλων τωνπροστατευόμε-
νωνμελών

7.Μίαμικρήφωτογραφίατύπουδιαβατηρίου
8.Αίτηση (συμπληρώνεται από τον αρμόδιο

υπάλληλο)
9.Κάρταανεργίαςσε ισχύ,εφόσονπρόκειται

γιαάνεργο(τωναιτούντωνήκαιτωνπροστατευ-
όμενωνμελών)

10. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον
υπάρχειπρόβλημαυγείας (τωναιτούντωνή και
τωνπροστατευόμενωνμελών)

11. ΓνωμάτευσηΠρωτοβάθμιας Επιτροπής
ή ΚέντρουΠιστοποίησηςΑναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
περίποσοστούαναπηρίας,εφόσονπρόκειταιγια
ΆτομαΜεΕιδικέςΑνάγκες (τωναιτούντωνήκαι
τωνπροστατευόμενωνμελών)

12.Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοι-

νωνικής έρευναςαπόαρμόδιαδημόσιαήδημο-
τική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία
να διαπιστώνεται η οικογενειακή-οικονομική-κοι-
νωνική κατάσταση του ατόμου και οι συνθήκες
διαβίωσήςτουήτηςοικογένειαςτου

13.Βεβαίωσηδανείουπρώτηςκατοικίας
14.ΕγκεκριμένηαίτησηΚΕΑ(ΚοινωνικόΕισό-

δημαΑλληλεγγύης)
15. Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες,

ομογενείς
16.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί

απαραίτητοκατάπερίπτωση
Ταετήσιαεισοδηματικάκριτήριατωνδυνητικά

ωφελούμενων τουΚοινωνικούΦαρμακείου είναι
ταεξής:

-άτομαμεεισόδημαέως4.500€ετησίως
-νοικοκυριάμεδύοενήλικεςμεεισόδημαέως

6.750€ετησίως.
-νοικοκυριάμεδύοενήλικεςκαιέναεξαρτώμε-

νοπαιδίηλικίαςκάτω των14 ετώνμε εισόδημα
έως8.100€ετησίως.

-νοικοκυριάμεδύοενήλικεςκαιδύοεξαρτώ-
μεναπαιδιάηλικίαςκάτωτων14ετώνμεεισόδη-
μα9.450€ετησίως.

-νοικοκυριάμεδύοενήλικεςκαιτρίαεξαρτώ-
μεναπαιδιάηλικίαςκάτωτων14ετώνμεεισόδη-
μαέως10.800€ετησίως.

-νοικοκυριάμεένανενήλικακαιέναεξαρτώ-
μενοπαιδίηλικίαςκάτωτων14ετώνμεεισόδημα
έως5.850€ετησίως.

-νοικοκυριάμεένανενήλικακαιδύοεξαρτώ-
μεναπαιδιάηλικίαςκάτωτων14ετώνμεεισόδη-
μα7.200€ετησίως.

-νοικοκυριάμεένανενήλικακαιτρίαεξαρτώ-
μεναπαιδιάηλικίαςκάτωτων14ετώνμεεισόδη-
μα8.550€ετησίως.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό19-02-2018 μέχρι25-2-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΙΤΗΣΕΙΣΚΑΙΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ

Από 1/2/2018 ξεκίνησε τη λειτουργία του
το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας

Φαρμακεία
14:30-20:30 ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.

ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-
64102

14:30-20:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

19:00-01:00+διαν.ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα1ΔΧΛΚ,επιπλωμένη.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκέντρο,
Αστικά, γκαρσονιέρα
3ου ορόφου, δωμάτιο,

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

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

εξουσιοδοτημένοσυνεργείο

OPEL, πλήρως εξοπλισμέ-

νο, με πολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός με
δίπλωμαΕ&ΠΕΙ για δρο-

μολόγια εξωτερικού. Τηλ.:

6972802615.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για
εργασίασε εργαστήριο κρε-

άτων. Πληροφορίες: 23310

42680. Ώρες επικοινωνί-

ας: 09.00-12.00, κ.Λευτέ-

ρης-Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
παραδοσιακό καφενείο στο

κέντρο της Βέροιας. Τηλ.:

6986123486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικός αυτοκινήτων

για συνεργείο στη Βέ-

ροια.Πληρ.τηλ.:23310

71553&6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  βο-
ηθός μάγειρα κα άτο-

μα για την κουζινα σε

γνωστή ταβέρνα στη

Βέροια. Τηλ.: 23310

70846 μετά τις 10.00

π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για το κυλικείο

στο Νοσοκομείο Βέ-

ροιας. Βιογραφικά αυ-

τοπροσώπως στο κυ-

λικείο.

BIOMHXANIA του
Νομού Ημαθίας ζητάει

Χημικό Μηχανικό. Α-

ποστολή βιογραφικών

στο: guru.recrui ts@

gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-
ντίατροςγιασυστέγαση

και κοπέλα για να ερ-

γασθεί σαν βοηθός ο-

δοντιάτρουστηΒέροια.

Τηλ.:6946145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
inoxcon sofkos α-

ναζητεί βοηθό ψυκτι-

κούγιαμόνιμηεργασία

και επίσης αναζητεί

άτομο με γνώσεις σε

βιομηχανικό σχέδιο.Α-

ποστολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
γιαεργασίασεσυσκευ-

αστήριο τροφίμων στο

Μακροχώρι Ημαθίας.

Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια
delivery έως 40 ετών

για μόνιμη εργασία για

το κατάστημα «Κρε-

πούλης» στη Βέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  με
πολευτή εμπειρία στον

αυτισμό αναλαμβάνει

παράλληλη στήριξη σε

όλες τις βαθμίδες εκ-

παίδευσης κατ’ οίκον

εκπαίδευση καθώς και

ψυχοεκπαίδευση και

συμβουλευτ ική γνέ-

ωνστον αυτισμό.Τηλ.:

6977980922.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-
νει τη φύάλη και περι-

ποίηση ηλικιωμένων

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορί-
εςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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σε24ωρηβάση.Τηλ.: 6993

678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-
νογονικήςοικογένειας, ζητάει

εργασία, γιαφύλαξη ηλικιω-

μένωνκαικαθαρισμόσπιτιών.

Τηλ.εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια

σεσπίτι και γραφεία.Τηλ. ε-

πικοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

φροντίδαηλικιωμένων&καθα-

ρισμασπιτιών, γραφείωνκαι

σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασματά-

κια προστατευτικά, σχεδόν

αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-

καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.:

6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέρ ιας  ( καφετ ι έρα

ASTORIAMONH),πλυντήριο

πιάτων (DIHR-Ιταλικό),φρα-

πιέρα (επαγγελματική-βαρέ-

ως τύπου), τοστιέρα (επαγ-

γελματική2εστιών),2στρογ-

γυλά τραπέζια, 7 καρέκλες

(με κουπαστή) και 8 ψηλά

σκαμπό.Πωλούνται σε τιμή

ευκαιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος

50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη

κυρίαως 50 ετών για γνω-

ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυρια από 50 ετών έως 70

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμος
με ανώτερημόρφωση ζητεί

γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-

στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ενοίκιο250€.
Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,ενοικιάζεταιμίαμονο-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22838-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το
στρέμμα

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μκονταστηνασφαλτο22000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

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

Τηλ.: 6979 159954.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

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

gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Αυτή η Καθαρή Δευτέρα 
είναι λογικά η τελευταία με μνημό-
νιο...

P Αφού μέχρι τώρα δεν μας 
καθάρισαν παντελώς δηλαδή.

P Θεωρείστε δεδομένο ότι 
από την επόμενη νηστεία η χαλβάς 
θα είναι γλυκύτερος.

P Κι οι χαλβάδες το ίδιο τα-
κτικοί ανάμεσά μας.

P Με τέτοια τιμή πάντως φέ-
τος ο ταραμάς έχει δίκιο η κατσίκα 
που δεν τον μασάει.

P Μ’ αρέσει η περίοδος της 
αποκριάς γιατί έχει εύκολο οδικό 
χάρτη: όπου σε βγάλει η τσίκνα.

P Επίκαιρο:
Ρωτάει την ξανθιά ένας φίλος 

της:
-Πού θα πάμε την Καθαρά Δευ-

τέρα;
-Πότε πέφτει;
-Την... Τρίτη (λέει εκείνος αστει-

ευόμενος)!
-Αυτήν ή την επόμενη;

P Κατά τα λοιπά. Αμετα-
κίνητος ο Τραμπ στο θέμα της 
οπλοχρησίας μετά και το νέο μα-

κελειό στις Η-
ΠΑ. Σκέφτεται 
σοβαρά όμως 
την κατάργηση 
των σχολείων.

P Γιατί δεν 
γίνεται το Σαρ-
βάιβορ σε ελληνικό νησί; Προφα-
νώς το απαγορεύουν οι Τούρκοι.

P Και αίφνης σε θέματα γε-
ωπολιτικής ενέσκηψαν και πλω-
τά γεωτρύπανα.

P Οι Τούρκοι δεν επιτρέπουν 
να προχωρήσει σε γεώτρηση στον 
στόχο «Σουπιά». Τους εξήγησε κα-

νείς ότι ο στόχος πλέον είναι 
νηστίσιμος;

P Οι βέρες είναι οι 
μικρότερες χειροπέδες του 
κόσμου.

P Το ίδιο και οι γείτο-
νες.

P Ο οίκος Fitch ανα-
βάθμισε το αξιόχρεο της 
Ελλάδας. Σαν να αναβάθ-
μισε το αξιόπλοο του Τιτα-
νικού.

P Επίκαιροι διάλογοι:

P-Μπαμπά, ποια είναι η δια-
φορά του δωρεάν με το τσάμπα;

-Να παιδί μου. Το σχολείο 
που πας είναι δωρεάν. Αλλά εσύ 
πηγαίνεις τσάμπα!

P-Τι νούμερο παντόφλες φοράει 
ο άνδρας σου;

-Στα πόδια 44. Στο κεφάλι 37!

P Δημόσιοι υπάλληλοι και 
δικαστικοί Τούρκοι αποβιβά-
στηκαν στις Οινούσσες και ζη-
τούν πολιτικό άσυλο. Θα έχουμε 
πραγματική κρίση όταν η ροή 
είναι αντίθετη.

P Και:

Μπαίνει ένας 80χρονος παπ-
πούς στο φαρμακείο και ρωτάει τον 
υπάλληλο:

«Μήπως έχετε βιάγκρα;»
«Φυσικά έχουμε» του απαντάει 

ο υπάλληλος.

«Χάπια για τις αιμορροΐδες έχε-
τε;» συνεχίζει ο παππούς.

«Βεβαίως και έχουμε» απαντά ο 
υπάλληλος.

«Φάρμακα για τη μνήμη έχετε;»
«Έχουμε και σε χάπι και ενέσι-

μα».
Συνεχίζει ο παππούς: 
«Μήπως έχετε αντιρευματικά;»
«Ναι έχουμε απ’ όλες τις εταιρίες 

που κυκλοφορούν».
«Μπαστούνια και Πι έχετε;»
«Έχουμε τα ποιοτικότερα της α-

γοράς» απαντά ο υπάλληλος που 
είχε αρχίζει να ιδρώνει.

Ο παππούς όμως συνεχίζει:
«Φάρμακα για τον ύπνο έχετε;»
Ο υπάλληλος του φαρμακείου 

είχε κοκκινίσει: 
«Ναι έχουμε… Αλλά δεν μου 

λέτε, θέλετε να τα αγοράσετε όλα 
αυτά; Προς τι όλες αυτές οι ερωτή-
σεις;»

Κι απαντάει ο παππούς:
«Την Κυριακή παντρεύομαι την 

Ελένη, 75 ετών, και φτιάχνουμε 
λίστα γάμου»!

Κ.Π.
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