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Η Ελλάδα
των πολλών ταχυτήτων

  Μια φράση-κλισέ πρώην πρωθυπουργού για τις 
πολλές Ελλάδες έρχεται εκ νέου στην επιφάνεια, στο 
διάβασμα μιας πρόσφατης μελέτης του συνεργάτη μας 
Απόστολου Ιωσηφίδη για τους πληθυσμούς των δήμων 
του Καλλικράτη, με αφορμή τις επερχόμενες δημοτικές 
εκλογές. Εκεί όπου η Ημαθία έχει να... υπερηφανεύεται 
ότι μαζί με τους δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
είναι κατά μέσο όρο ανάμεσα στους μεγαλύτερους 
δήμους της χώρας πληθυσμιακά.
  Διότι όταν ο μέσος όρος των δήμων στην Ημαθία είναι 
48.000 κάτοικοι, κι ο αντίστοιχος π.χ. της Πέλλας 
36.000, των Σερρών 29.000 και της Χαλκιδικής 21.000, 
αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο ισότιμα παίζεται 
το παιχνίδι της ανάπτυξης, μάλιστα μέσα στην ίδια 
Περιφέρεια. Για να μην μιλήσουμε για τους μέσους 
όρους των πληθυσμών των δήμων στον νότο, που δεν 
ξεπερνούν τις 30-35.000.
  Την ίδια στιγμή λοιπόν που στη σύγχρονη Ελλάδα 
ένας νέος νόμος ετών δημιουργεί δήμους-τέρατα από τα 
2.000 υψόμετρο μέχρι τον κάμπο, πιθανότατα κάποια 
πολιτικά συμφέροντα ρίχνουν στα ρηχά άλλες περιοχές. 
Και η χώρα καλείται με αυτούς τους όρους να επιδιώξει 
την ισόρροπη ανάπτυξη. Αλλά να είναι σαφώς πιο κοντά 
στην ανισόρροπη.
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Συνεχίζει
η Μαρίνα

Έπεισε τον κόουτς της Σά-
κηΡουβάτοβράδυτηςΤρίτης
καιπέρασεστην επόμενηφά-
ση του Voice η Βεροιώτισσα
ΜαρίναΚυριαζοπούλου. Ερ-
μηνεύοντας ένα ξένο τραγούδι
η κόρη του πρώην βουλευτή

ΣτέφανουΚυριαζόπουλουπαραμένειστοδημοφιλέςτηλεοπτι-
κόπαιχνίδιτουΣΚΑΪκαιβάζειπλώρηγιατοντελικό.

Καλήσυνέχεια!

Δεκατέσσερις γυναίκες, επαγγελματίες και δραστήρι-
ες,ηκάθεμίαστοντομέατης,συμμετέχουνστονσυνδυ-
ασμό της «ΕπιχειρηματικήςΑνανέωσης» τουΓιώργου
Μπίκαπουπαρουσιάστηκεχθεςβράδυστην«Εληά».

Ηβραδιάλοιπόντηςεπίσημηςπαρουσίασηςολοκλη-

ρώθηκε με γυναικεία «σφραγίδα».Όλες οι υποψήφιες
μαζί με τον επικεφαλής,φωτογραφήθηκαν, στέλνοντας
τομήνυμα,ότιοιγυναίκεςμπορούν,αρκείναέχουνευ-
καιρίες!

Αντιπλημμυρική πατέντα

Μπορεί κάποια αντιπλημμυρικά έργα να μηνπροχω-
ρούν,ωστόσο κάποιεςπρόχειρες... πατέντες διάσωσης
του αυτοκινήτουπαρουσιάζουν ένασχετικό ενδιαφέρον.
Όπωςαυτό τηςφωτογραφίας, με τοαυτοκίνητοσερόλο
αλόγουέξωαπότοσαλούνστοΦαρΟυέστ!

Ζημιές και... στην τελευταία κατοικία!

Ζημιέςμέχρικαιστα...νεκροταφείαείχαμελόγωτωνάσχημωνκαιρικώνσυνθηκώντωνπροηγούμενωνημερών,
τηςπολλήςβροχής και του τρελούαέραπουακολούθησε.Συνέπεια τωνακραίωνφαινομένωνήτανηπτώση του
δέντρουτηςφωτογραφίαςεπάνωσετάφουςστακοιμητήριατουΓιαννακοχωρίου!Μετηνκοινότηταναέχειήδηπάρει
πρωτοβουλίεςγιαάμεσηαποκατάστασητηςζημιάς.

Ούτεστηντελευταίασουκατοικίαναμηνβρίσκειςησυχία!

Ακριβό...«κοστούμι»γιατονδήμοΝάουσας
Δεν έχουν τελειωμό τα ζητήματα των

εκκαθαρίσεων των πρώην δημοτικών ε-
πιχειρήσεωνστηΝάουσα.Μετάτηνεκκα-
θάριση τηςΤΑΒ (3-5Πηγάδια) που ήλθε
πρόσφαταστοδημοτικόσυμβούλιοκαισό-
καρε την τοπική κοινωνία (1,7 εκατ. ευρώ
υποχρεώσεις), ακολουθεί μέσα στονΔε-
κέμβριοηεκκαθάρισητηςπρώηνΚΕΠΑΠ
(πολιτισμός), όπου και εκεί τα ανοίγματα
είναι μεγάλα (υπάρχει ήδη αναφορά για
3,5εκατ.ευρώμόνογιαχρήσειςτωνετών
2010 και 11). Επόμενη δοκιμασία είναι
φυσικάηεκκαθάρισητηςΕΤΑ(ΆγιοςΝικό-
λαος), μέσαστον Ιανουάριο όπωςλένε οι
πληροφορίες,μεάλλαμεγάλακαιαντίστοι-
χα νούμερα νααναμένονται και από εκεί.
Ένα...«κοστούμι»πολύακριβόγιατονδήμοΝάουσαςσ’αυτέςτιςδύσκολεςσυνθήκεςγιατηνΑυτοδιοίκηση,πουφυσικά
δυσκολεύει ταμέγιστατοέργοτηςσημερινήςδιοίκησης.Πουόσοκιανπέτυχεστον ισολογισμότου2016πλεόνασμα
500.000ευρώκαιυψηλόδείκτηρευστότητας(3),κιόσοναυπολογίζειέσοδααπόταυδροηλεκτρικάέργα,ταβαρίδιατου
αναγκαστικούδανεισμούθαφρενάρουνσεένανβαθμότηνπροοπτικήτουδήμου.

Ακόμηπιοκοντάτοφυσικόαέριο
Εγκρίθηκε το δάνειο ύψους 48 ε-

κατ. ευρώ για τηνΕταιρείαΔιανομής
ΑερίουΛοιπήςΕλλάδας (ΔΕΔΑ) από
τηνΕυρωπαϊκήΤράπεζαΕπενδύσεων,
για την κατασκευή δικτύων διανομής
φυσικού αερίου (από το 2018ως το
2023) σε 18πόλεις, ανάμεσαστις ο-
ποίεςηΒέροια και ηΑλεξάνδρεια.Για
την κατασκευή των δικτύων θα αξιο-
ποιηθείεπίσηςχρηματοδότησηαπότο
ΠΕΠΚεντρικήςΜακεδονίας,όπωςέχει
ενημερώσειστοπεριφερειακόσυμβού-
λιο τηςΒέροιας τονΜάιο του 2016ο
περιφερειάρχηςΑπόστολοςΤζιτζικώ-
στας.Ο σχεδιασμός τηςΔΕΔΑπρο-
βλέπει κατασκευήπλήρους υποδομής
διανομήςφυσικούαερίου,προκειμένου
τοσύνολο των κτηρίων νααποκτήσει

πρόσβασηστοφυσικόαέριο.Κάτιπουθαοδηγήσειστημείωσητουκόστουςπαραγωγήςγιατουςεπαγγελματίεςκαιστη
μείωσητηςατμοσφαιρικήςρύπανσης.

Μετοκαλό!

…με άρωμα γυναίκας

“Κουνήθηκε”χθεςβράδυηΗμαθία
«Κουνήθηκε»χθεςηΗμαθία,απόσεισμόπουέγινεαισθητός,μετάτις9.00τοβράδυσχεδόνσεόλοτοΝομό.Οιπρώ-

τεςπληροφορίεςπουδενήτανεπίσημεςέκανανλόγογιασεισμόκοντάστα4ρίχτερ,οοποίοςέγινεαισθητός–σύμφωνα
μεμαρτυρίεςκαιστηνΚοζάνη.
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Σήμερα στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας

Συλλαλητήριο 
διαμαρτυρίας από συλλόγους
 γονέων και εκπαιδευτικούς

Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας διοργανώνουν σήμερα Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στις 12:30 το μεσημέρι 
στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ν. 
Ημαθίας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και η ΕΛΜΕ Ημαθίας. Για τον 
λόγο της απεργίας το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ κηρύσσει δίωρη στάση εργασίας για τις δύο τελευταίες ώρες του 
πρωινού κύκλου.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης:
• Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης Πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων.
• Μόνιμους, μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών.
• Άμεση, γρήγορη και συνολική, απ’ την αρχή, κάλυψη με προσλήψεις όλων των κενών των σχολείων.
• Επαναλειτουργία όλων των τμημάτων των ΕΠΑΛ του νομού που «κόπηκαν» φέτος απ’ το υπουργείο.
• Απόσυρση του νομοσχεδίου για το Νέο Λύκειο, που υποβαθμίζει το μορφωτικό χαρακτήρα του και 

το μετατρέπει σε κέντρο εξετάσεων.
• Δωρεάν και ασφαλής μεταφορά για όλους τους μαθητές χωρίς περιορισμούς.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αναγγελία ζημιάς από πλημμύρα

Την Πέμπτη 16 
Νοεμβρίου 2017 ση-
μειώθηκε πλημμύρα 
που έπληξε καλλιέρ-
γειες στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου 
Βέροιας. 

Οι αγρότες των ο-
ποίων οι καλλιέργειες 
επλήγησαν καλούνται 
να καταθέσουν δηλώ-
σεις έως την Παρα-
σκευή 1 Δεκεμβρίου 
2017 στο γραφείο 3 
του Δήμου Βέροιας, 
στον κ. Σιδηρόπουλο 
Αθανάσιο.

Έλαβε ειδικό σήμα 
καταλληλότητας η παιδική 

των Αγίων Αναργύρων
Το ειδικό σήμα καταλληλότητας 

από το υπουργείο Εσωτερικών πα-
ρέλαβε την Τετάρτη ο δήμος Βέροι-
ας, για την παιδική χαρά στην οδό 
Ανοίξεως, στην περιοχή Αγίων Α-
ναργύρων. Σύμφωνα με το σχετικό 
δελτίο τύπου του δήμου Βέροιας, 
πρόκειται για την πρώτη παιδική 
χαρά στον Νομό Ημαθίας που πα-
ραλαμβάνει το ειδικό σήμα καταλ-
ληλότητας, ενώ θα συνεχιστούν οι 
προσπάθειες ώστε ως το τέλος του 
έτους να υποβληθούν και άλλοι φά-
κελοι στην αρμόδια επιτροπή.

Ο δήμος Βέροιας ευχαριστεί την 
Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών 
και όλους όσους συνέβαλλαν «στην 
προσπάθεια να παράσχουμε ένα 
ασφαλές περιβάλλον ψυχαγωγίας για τα παιδιά μας» όπως αναφέρεται. 

Στη φωτογραφία ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών 
Ημαθίας Βασίλη Τζουβάρα.

Εγκρίθηκαν 900.000 ευρώ 
για την αποκατάσταση

 του δίδυμου οθωμανικού 
λουτρού της Βέροιας

Με κοινό 
δελτίο Τύπου 
ο ι  βουλευ -
τές Ημαθίας 
του ΣΥΡΙΖΑ, 
Καρασαρλί-
δου Φρόσω, 
Ουρσουζίδης 
Ν. Γιώργος 
και Αντωνίου 
Χρήστος, ε-
νημερώνουν 
ότι με από-
φ α σ η  τ ο υ 
αναπληρωτή 
Υ π ο υ ρ γ ο ύ 
Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρου Χαρίτση, εγκρίθηκε πίστωση  900.000 € για το έργο αποκατά-
στασης του δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού της Βέροιας. Η χρηματοδότηση έχει ως στόχο την μορφολογι-
κή και δομική αποκατάσταση των ανδρικών και γυναικείων λουτρών τα οποία είναι ενωμένα σε ένα κτηρι-
ακό σώμα χτισμένο στα τέλη του 15ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένης της αναδόμησης του προστώου του 
ανδρικού τμήματος που καθαιρέθηκε την δεκαετία του εξήντα. 

Ως προς τις χρήσεις, το αντρικό τμήμα θα παραμείνει μουσείο, το δε γυναικείο τμήμα θα φιλοξενεί πε-
ριοδικές εκθέσεις και πολυμεσικές εφαρμογές, συναφείς με τον χώρο και τις λειτουργίες του.

Ένα χρόνιο αίτημα-απαίτηση των κατοίκων της πόλης, που αφορά στην ανάγκη προστασίας και ανά-
δειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς - επιτέλους ικανοποιείται.

Παρέμβαση συ-
νολικού προϋπολογι-
σμού 1,5 εκ. ευρώ για 
την ενίσχυση της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, 
υλοποιεί η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδο-
νίας, έπειτα από την 
έγκριση χρηματοδότη-
σης του απαιτούμενου 
εξοπλισμού, από το 
ΕΣΠΑ, που υπέγρα-
ψε ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώ-
στας.

Ο κ. Τζιτζικώστας 
είχε δεσμευτεί στην 
ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας ότι η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του ΕΣΠΑ θα 
εκσυγχρονίσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό του 
Σώματος, κατόπιν των προτεραιοτήτων που θα ιε-
ραρχήσει η ΕΛΑΣ.

«Με την Ελληνική Αστυνομία έχουμε αναπτύξει 
διαχρονική και εξαιρετική συνεργασία και φροντίζουμε 
ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να τη στηρί-
ζουμε στο πολύ δύσκολο έργο της, με κάθε διαθέσιμο 
μέσο. Η ασφάλεια των πολιτών είναι ζήτημα πρώτης 
προτεραιότητας, γι’ αυτό και φροντίσαμε να εξασφα-
λίσουμε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 1,5 εκ. ευρώ ώστε να προμηθεύσουμε 
την ΕΛΑΣ και ειδικά την Τροχαία σε όλη την Κεντρι-
κή Μακεδονία με σύγχρονα οχήματα, εξοπλισμό και 
μέσα αστυνόμευσης, προκειμένου να ανταποκριθεί 
πλήρως στα καθήκοντά της και να συνεισφέρει στην 
προστασία των πολιτών, αλλά και στην ασφάλεια 
των μετακινήσεων σε όλο το οδικό δίκτυο ευθύνης 
μας. Υπενθυμίζω ότι η στήριξή μας στην ΕΛΑΣ δεν 
είναι όψιμη. Ήδη μέσω του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ενι-
σχύσαμε την υλικοτεχνική υποδομή της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περιοχή μας και φροντίσαμε ώστε 
να προμηθευτεί με 24 οχήματα για την κάλυψη των 
αναγκών αστυνόμευσης και δημόσιας ασφάλειας, 
συνολικού προϋπολογισμού 607.692 ευρώ. Επίσης, 
για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της ΕΛΑΣ, η 
Περιφέρεια και πάλι στην προηγούμενη Προγραμμα-
τική Περίοδο διέθεσε άλλα 820.710 ευρώ. Σε αυτά τα 
σημαντικά κονδύλια, προσθέτουμε από το νέο ΕΣΠΑ 
επιπλέον 1,5 εκ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και 
σε συνθήκες κρίσης, το έργο της αστυνόμευσης και 
της τήρησης της δημόσιας τάξης, αλλά και της προ-
στασίας των πολιτών είναι για εμάς πρώτη προτεραι-
ότητα. Αυτή τη φορά η παρέμβασή μας είναι εστια-

σμένη στην ενίσχυση της Τροχαίας, για την πρόληψη 
και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τη βελτίωση 
των συνθηκών ασφάλειας στη μεταφορά προσώπων 
και αγαθών, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την 
τήρηση των νόμων σε όλο το φάσμα των μεταφορών 
και μετακινήσεων στους δρόμους της Κεντρικής Μα-
κεδονίας», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Με τα 1,5 εκ. ευρώ η ΕΛΑΣ θα προμηθευτεί τα 
εξής:

-Οχήματα για τη μετάβαση τροχονόμων σε σημεία 
ελέγχων της τροχαίας, ρύθμισης της κυκλοφορίας, 
συμβάντος τροχαίου ατυχήματος, επιτήρησης της 
κυκλοφορίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, 
σχετικά με της κυκλοφοριακές συνθήκες (λόγω πυ-
κνότητας κίνησης οχημάτων κ.α.).

-Δίκυκλα για τη μετάβαση τροχονόμων σε σημεία 
ελέγχων της τροχαίας, ρύθμισης της κυκλοφορίας, 
συμβάντος τροχαίου ατυχήματος, επιτήρησης της 
κυκλοφορίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, 
σχετικά με της κυκλοφοριακές συνθήκες (λόγω πυ-
κνότητας κίνησης οχημάτων κ.α.).

-Οχήματα τύπου SUV, για την πρόσβαση τρο-
χονόμων σε περιπτώσεις π.χ. δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.

-Οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων, 
για τη μετάβαση ικανού αριθμού τροχονόμων με ικα-
νή ποσότητα τροχονομικού υλικού σε σημεία ελέγχων 
της Τροχαίας.

-Συσκευές ελέγχου για τη μέτρηση ταχύτητας οχη-
μάτων.

-Συσκευές ασυρμάτου επικοινωνίας των τροχονό-
μων για τον ευχερέστερο συντονισμό της επικοινωνί-
ας κατά τη διάρκεια της παροχής οδικής ασφάλειας.

Εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Με 1,5 εκ. ευρω 
μέσω του ΕΣΠΑ 

ενισχύεται η Ελληνική 
Αστυνομία
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ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης 

Σμαραγδής επανέρχεται με το νέο κινηματογρα-
φικό του έργο και με κατάθεση ψυχής φωτίζει 
και τιμά τον σπουδαιότερο Έλληνα συγγραφέα 
και στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη

Κάθε μέρα: 19.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΟΔΥΣΣΕ-

ΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙ-
ΔΗΣ, ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ, ΓΙΟΥΛΙΚΑ ΣΚΑΦΙΔΑ, ΜΑΡΙΑ 
ΣΚΟΥΛΑ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΞΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙ-
ΟΣ, ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑ-
ΤΟΣ, ΣΤΑΘΗΣ ΨΑΛΤΗΣ

JUSTICE LEAGUE
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 21.45
Στο Justice League θα παίζουν οι Henry 

Cavill (Superman), τον Ben Affleck (Batman), 
την Gal Gadot (Wonder Woman), τον Ezra Miller 
(Flash), τον Jason Momoa (Aquaman) και τον 
Ray Fisher ως Cyborg,

Σκηνοθεσία: ΖΑΚ ΣΝΑΪΝΤΕΡ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΤΕΡΙΟ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ, ΝΤΑΙΑΝ ΛΕΙΝ, ΤΖΕ-

ΡΕΜΙ ΑΙΡΟΝΣ, ΑΜΠΕΡ ΧΕΡΝΤ, ΤΖΕΙΣΟΝ ΜΟ-
ΜΟΑ, ΧΕΝΡΙ ΚΑΒΙΛ, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ, ΕΪΜΙ 

ΑΝΤΑΜΣ, ΤΖΕΣΕ ΑΙΖΕΝΜΠΕΡΓΚ, ΕΖΡΑ ΜΙΛΕΡ, 
ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, ΡΕΪ ΦΙΣΕΡ, ΓΚΑΛ ΓΚΑΝΤΟΤ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
Κάθε μέρα: 19.30
(Συνεχίζει για 3η εβδομάδα)
Σκηνοθεσία: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΓΚΡΙΝ
Ηθοποιοί: ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΦΕΡ, ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕ-

ΝΤΣ, ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΝΤΑΦΟΕ, 
ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΝΤΕΡΕΚ ΤΖΑΚΟΜΠΙ, ΤΖΟΣ 
ΓΚΑΝΤ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ, ΝΤΕΪΖΙ 
ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΣΙ ΜΠΟΪΝΤΟΝ, ΜΑΡΟΥΑΝ ΚΕΝΖΑ-
ΡΙ, ΤΟΜ ΜΠΕΪΤΜΑΝ, ΛΕΣΛΙ ΟΝΤΟΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, 
ΜΑΝΟΥΕΛ ΓΚΑΡΣΙΑ-ΡΟΥΛΦΟ, ΣΕΡΓΕΪ ΠΟΛΟΥ-
ΝΙΝ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      23/11/17 - 29/11/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου
Το νέο βιβλίο της Ελισάβετ Τάρη 
«Όταν η γοργόνα συνάντησε τον 

Αλέξανδρο» παρουσιάζεται στη Βέροια
 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, οι εκδόσεις Διάπλους 

και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας παρουσιάζουν το 
βιβλίο της σχολικής συμβούλου  και συγγραφέως Ελισάβετ Τάρη 
με τίτλο «Όταν η γοργόνα συνάντησε τον Αλέξανδρο» σε εικονο-
γράφηση της Δέσποινας Περηφανοπούλου. Η παρουσίαση θα γίνει 
το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιώργης Μελίκης, Δημοσιογράφος 
και Πρόεδρος του Εθνογραφικού Μουσείου Μελίκης και η συγγρα-
φέας Ελισάβετ Τάρη. Θα συμμετέχει η χορωδία του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας με τη Μουσικό Ειρήνη Κουρκούλη.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
«Όταν η γοργόνα συνάντησε τον Αλέξανδρο». Είναι ο τίτλος του 

νέου βιβλίου της συγγραφέως-Σχολικής Συμβούλου Ελισάβετ Τάρη. 
Πρόκειται για μια παραμυθο-ιστορία βασισμένη στον γνωστό μύθο 
της αναζήτησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την αδελφή του τη γοργόνα. Με τη διαφορά ότι στην 
ιστορία αυτή η γοργόνα, αφού με έναν μαγικό τρόπο αποκτά πόδια, αναζητά τον ξακουστό αδελφό της 
όχι στη θάλασσα, αλλά στη στεριά. Είναι μια περιπλάνηση στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που έχτισε και 
αγάπησε ο Μεγαλέξανδρος και ένα ταξίδι στην μακρινή όαση της Σίβας, με μια ευχάριστη έκπληξη στο 
τέλος.

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στη «Στέγη»
«Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά» 
από το Μικρό Θέατρο της Λάρισας

Το ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ πιστό στο ραντεβού με του μι-
κρούς και μεγάλους φίλους του, συνεχίζει με σεβασμό και συνέπεια 
τις ποιοτικές παιδικές παραγωγές του και την φετινή θεατρική χρο-
νιά. Έπειτα από την επιτυχία που σημείωσαν σε όλη την Ελλάδα 
οι παιδικές παραστάσεις : Ο Βασιλιάς των Λιονταριών ,Ο Λύκος 
& τα 3 Γουρουνάκια ,Η Πεντάμορφη & Το Τέρας & Οι Μύθοι του 
Αισώπου (καλοκαίρι) έρχεται για 8η χρονιά στη Βέροια, με « ΤΑ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ « τουHans Christian Andersen

Δύο παραστάσεις θα δοθούν στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 5.15 μ.μ. και στις 
7.15 μ.μ.

Παίζουν & Χορεύουν οι Ηθοποιοί  Γιώργος Δάσκαλος, Άννα 
Μαλτέζου, Δημήτρης Κατσογιάννος, Δήμητρα Κωνσταντίνου, Κων-
σταντίνος Παπαδόπουλος 

Σκηνοθεσία : ΜΙΜΗΣ ΚΑΠΕΡΔΟΣ Διασκευή : ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑ-
ΤΖΕΣΚΑΚΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτη : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ Σχεδιασμός Φωτισμών : ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΚΑΣ                                                                                   
Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Σκηνικά : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Κοστούμια : ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ                                          
Κινησιολογία : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ Μουσική Επιμέλεια : ΧΡΥΣΑ ΚΑΖΑΚΟΥ  
Διάρκεια :  80 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών) Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ηλεκτρονική Προπώληση : VIVA.GR Πληροφορίες : 6974797109 
Προπώληση : 7€ - Ταμείο : 9€ (από 2 ετών & άνω) *Το έργο απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας*         

Καθημερινές ιστορίες στα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης, ιστορίες με 
χιούμορ, αλλά και με πικρό χαμό-
γελο ενίοτε, παρουσιάστηκαν στη 
σκηνή της «Στέγης» χθες και προ-
χθές το βράδυ από την ομάδα «Έκ-
φραση β΄» του Τμήματος Θεατρικής 
Υποδομής Ενηλίκων του ΔΗΠΕΘΕ 
Βέροιας με σκηνοθέτη τον Κωστή 
Αποστολίδη. Κείμενα τριών συγγρα-
φέων, του βεροιώτη Νίκου Μανού-
δη και των Ζωρζ Κουρτελίν και Ντά-
ριο Φ, έγιναν θεατρικά στιγμιότυπα 
σε λειτουργικό σκηνικό, με κέφι και 
δημιουργική διάθεση, αποτέλεσμα 
της δουλειάς των μαθητών του Τμή-
ματος με τον σκηνοθέτη τους.

Ιδιαίτερα ταλαντούχος ο Κώστας 
Αποστολίδης έχει δώσει εξαιρετικά 
δείγματα δουλειάς και θεατρικής ο-
πτικής, δύσκολων κειμένων, κατά 
καιρούς, γνώσης του θεάτρου που 
το υπηρετεί αθόρυβα αφήνοντας το 
αποτέλεσμα να μιλήσει… (θυμόμα-
στε δουλειές όπως «Σαν κραυγή», 
«Κεκλεισμένων των θυρών», «Πα-
ρεξήγηση» κ.ά.).

Οι ηθοποιοί φάνηκε ότι το χάρη-
καν αυτό που έκαναν, με συνέπεια 
και έντιμη δουλειά, από τον ελάχιστο ελεύθερο χρό-
νο τους, αφού όλοι είναι ενήλικες και εργαζόμενοι. 
Δικαίως πήραν το θερμό χειροκρότημα του κοινού 
που ανταποκρίθηκε στην παράσταση.

Και βεβαίως το Τμήμα δεν σταματάει εδώ. Περι-
μένουμε την επόμενη δουλειά τους!

Σκηνικά: Ροδούλα Παπαδάκη
Κοστούμια: ομάδα «ΕΚΦΡΑΣΗ B’»
Πρωτότυπη Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης 

και Λάζαρος Μπίντσης
Πνευστά (φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο) : Λά-

ζαρος Μπίντσης
Πιάνο: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος - Kωνσταντίνος Απο-
στολίδης

Τεχνικός Σκηνής: ομάδα «ΕΚΦΡΑΣΗ B’»
Αφίσα - πρόγραμμα : Σίμος Καραγαβριηλίδης
Έπαιξαν (με σειρά εμφάνισης): 
Ζωή Τσαγκαλίδου – Κατερίνα Σαμαρτσίδου
Νίκος Μουρτζίλας – Αντώνης Μπιδέρης
Αλέξανδρος Μανούδης - Γιώτα Σπυρίδου
Χαρά Κοντού, Γαβριήλ Μιχαηλίδης, Μαίρη Μεγ-

γιάνη
Σπύρος Καραγιάννης, Μαρία Στόκα
 Λευτέρης Κορυφίδης, , Ιωάννα Κοντοτάσιου
Οργάνωση παραγωγής – προβολή: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου.

Δύο βιβλία της Ανθούσας Κορτσίνογλου 
παρουσιάζονται στη Μελίκη

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, 
στις 11:30 π.μ., θα πραγματοποι-
ηθεί εκδήλωση με την παρουσί-
αση των έργων της θεολόγου και 
συγγραφέως Ανθούσας Κορτσί-
νογλου,’’Η Λέξα και το Άνοιγμα 
του Νεραϊδόκοσμου’’ και ‘’Το Μωβ 
Σκαντζοχοιράκι’’.

 Η εκδήλωση θα γίνει στο χώ-
ρο του Κ.Α.Π.Η σε συνεργασία με 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θρακιω-
τών Μελίκης ‘’Το Κωστί’’. 

«Ιστορίες της κρίσης» που χάρηκε 
το κοινό της Στέγης

Από την ομάδα «Έκφραση β΄» του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
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Σύλληψη 24χρονου για ναρκωτικά
Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομι-

κούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας ένας 24χρονος, διότι σε αστυνομική έρευνα 
στο σπίτι του εντοπίσθηκαν 2 συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 140 γραμ-
μαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Για τέταρτη χρονιά η Π.Ε. Ημαθίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας διοργανώνει τη χριστουγεννιάτικη «Γιορ-
τή Σοκολάτας και Ζαχαροπλαστικής» στο πάρκο «Εληάς» 
στη Βέροια, από τις 15 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2017. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό τριήμερο δημιουργικής χαράς, γεμάτο 
σοκολάτα και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. 

«Σ’ αυτή μας την τολμηρή προσπάθεια, ζητούμε να στα-
θείτε συμπαραστάτες και μαζί να καταφέρουμε το καλύτερο, 
μοιράζοντας γλυκά χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους τις 
γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων», αναφέρει ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης της Π.Ε. Ημαθίας Κώστας Καλαΐτζίδης.

Εν όψει των εκδηλώσεων, οι διοργανωτές απευθύνουν 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προετοιμα-
σία και τη συμμετοχή στη γιορτή σε: •    Ζαχαροπλαστεία, 
αρτοζαχαροπλαστεία, επιχειρήσεις εμπορίας πρώτων υλών 
ζαχαροπλαστικής κ.τ.λ. • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλη-
σης Παιδιών και Παιδικούς Σταθμούς • Σχολές και Ινστιτούτα 
Αισθητικής • Ωδεία, Χορωδίες και Σχολές Μουσικής • Σχολές 
χορού • Εθελοντές κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θυνθούν στην Π.Ε. Ημαθίας, στο τηλέφωνο 23313 50217 
(Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Ανδρεάδου Μαρία)έως την 
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Μορφωτικού Χορευτικού Συλλόγου Χαρίεσσας‘’ Άγιος Δημήτριος ‘’

Αναβολή εκδήλωσης
Το διήμερο δωρεάν  προληπτικών ιατρικών εξετάσεων και ενημέρωσης για την 

προαγωγή της υγείας στην Χαρίεσσα που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 
25/11 και Κυριακή 26/11 ΔΥΣΤΥΧΩΣ αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας, θα εκ-
δοθεί νεώτερη ανακοίνωση για την ημερομηνία πραγματοποιήσήςτου. Ευχαριστούμε 
για την κατανόηση.

Το Δ.Σ.του συλλόγου

Ιορδάνης Κυρατλίδης
Υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο 

«ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ»

Στους δύσκολους καιρούς για τη χώρα μας, η 
παραγωγή και οι εξαγωγές αποτελούν τη μοναδική 
διέξοδο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και 
την εγγύηση της ανοδικής πορείας για την περιοχή 
μας. Ως Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Μέσης και Αντιπρόεδρος της Κοινοπραξίας Ομά-

δων Παραγωγών Ημαθίας, εργάζομαι με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας των 
προϊόντων και της προώθησής τους στις αγορές όλου του κόσμου. Η συμμετοχή 
μου στο εξαγωγικό τμήμα του Επιμελητηρίου Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο «ΗΜΑΘΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ» και επικεφαλής τον ΤΑΣΟ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ έρχεται σε ένα πολύ κρίσιμο 
σημείο της τοπικής και εθνικής οικονομίας, τώρα που όλοι μας χρειάζεται να δουλέ-
ψουμε ακόμη περισσότερο και ακόμη μεθοδικότερα ώστε να εξασφαλίσουμε την προ-
οπτική για τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους μας. Σε μια παραγωγική Ημαθία 
του επιχειρείν και του επιμελείν.

Ιορδάνης Κυρατλίδης
Υποψήφιος στο Εξαγωγικό Τμήμα  του Επιμελητηρίου Ημαθίας

 με το συνδυασμό «ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ»

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Αιτήσεις αποζημίωσης για τους 
πληγέντες από την πλημμύρα σε 
κύριες κατοικίες και οικοσκευές 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί τους 
δημότες που υπέστησαν ζημίες, από 
την πλημμύρα που έλαβε χώρα στις 
15 και 16 Νοεμβρίου 2017, μόνο στις 
κύριες κατοικίες τους καθώς και στις 
οικοσκευές (εξοπλισμός κουζίνας χώ-
ρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός 
κ.λ.π.) και όχι σε κτίρια άλλης χρή-
σης (π.χ. βοηθητικοί χώροι, αποθή-
κες, καταστήματα κ.λ.π. (σύμφωνα με 
την Κ.Υ.Α. Π2α/οικ.2673/29-08-2001 
(ΦΕΚ 1185/τ.Β΄/11-09-2001), να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την  08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2017  στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1] Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2] Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3] Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4] Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016 (έντυπο Ε1).
5] Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2016.
6] Αντίγραφο Εντύπου Ε9.
7] Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (για ενοικιαζόμενη 

κατοικία).
Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 

23330/53071 και 53072
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΑΑΚ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ - ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ
Mε την Υφυπουργό Οικονομικών 

ο Τάσος Γιάγκογλου

Οι στρεβλώσεις που 
προκάλεσε η επιβολή του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης (ΕΦΚ) στον καφέ, με 
μείωση της κατανάλωσης, 
αύξηση του λαθρεμπορίου, 
επιβάρυνση των εξαγωγών 
και προβλήματα βιωσιμότη-
τας ορισμένων επιχειρήσε-
ων του κλάδου, τονίστηκαν 
το πρωί της Τρίτης 21 Νο-
εμβρίου από το Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Καφέ (ΕΕΚ) στην 
Υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου.

Η Υφυπουργός από την πλευρά της δήλωσε ότι δεν προ-
βλέπεται εξάλειψη ή μείωση του ΕΦΚ τουλάχιστον μέχρι τον 
Αύγουστο 2018, αν και είναι στις επιδιώξεις του Υπουργείου.

Στην προγραμματισμένη συνάντηση έγινε ενημέρωση για 
την ίδρυση της ΕΕΚ και την επιθυμία του πρώτου Δ.Σ. (Τά-
σος Γιάγκογλου, Γιώργος Κούκος, Ηλίας Παπαδόπουλος και 
Γιάννος Μπενόπουλος) να είναι οι επίσημοι συνομιλητές του 
Υπουργείου για θέματα που αφορούν στον κλάδο. Τέθηκαν και 
άλλα ζητήματα, για τα οποία η Υπουργός δεσμεύτηκε να υπάρ-
ξει στενή συνεργασία με την ΕΕΚ, ιδιαίτερα στα τεχνικά θέμα-
τα. Από την πλευρά τους τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΚ επιφυλά-
χθηκαν να επανέλθουν με συγκεκριμένες προτάσεις μετά από 
την επίσης προγραμματισμένη συνάντησή τους την ερχόμενη 
εβδομάδα με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή.

ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος του Μεταποιητικού 

Τμήματος του Επιμελητηρίου Ημαθίας και Υποψήφιος Πρό-
εδρος Τάσος Γιάγκογλου είχε ενημερωτική συζήτηση με την 
Υφυπουργό κ. Παπανάτσιου για το θέμα της μεταστέγασης 
του Τελωνείου Ημαθίας στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής 
Αγοράς Κουλούρας.

ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η υποβοήθηση της εξαγωγικής προσπάθειας με τη δημι-
ουργία ειδικής τράπεζας εξαγωγικών πληροφοριών και την 
οργάνωση εξαγωγικών συνεδρίων όπου θα γίνεται αναλυτική 
μελέτη των εξαγωγικών δυνατοτήτων και προοπτικών των 
αγροτικών και άλλων προϊόντων, τέθηκαν μεταξύ άλλων στις 
επισκέψεις του Υποψηφίου Προέδρου του Επιμελητηρίου Ημα-
θίας Τάσου Γιάγκογλου σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ιδι-
ώτες εξαγωγείς νωπών προϊόντων την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου. 
Στη διάρκεια των συζητήσεων συμφωνήθηκε από όλους ότι θα 
πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες όλων ώστε οι εξαγωγές 
στην παρούσα συγκυρία να αποτελέσουν ένα υγιές κομμάτι 
της τοπικής οικονομίας, για να βοηθήσουν στον μέγιστο βαθμό 
στην τόνωση της τοπικής αγοράς, δεδομένου ότι η Ημαθία δι-
αθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό κατά κύριο επάγγελμα αγροτών 
στην Ελλάδα. Ο κ. Γιάγκογλου τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Επι-
μελητήριο Ημαθίας μπορεί και πρέπει να έχει ρόλο στην προ-
σπάθεια αυτή και κάλεσε όλους να προχωρήσουν σε συνέργει-
ες που θα ευνοήσουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό, τις δυ-
νατότητες και τις προοπτικές του στο σύγχρονο και απαιτητικό 
περιβάλλον. Ο κ. Γιάγκογλου στη διάρκεια των επισκέψεών του 
συνοδευόταν από τους υποψήφιους του συνδυασμού «Ημαθία 
Επιμελείν» Ιορδάνη Κυρατλίδη και Στέλιο Βουγιούκα.

ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ      Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την 4η Γιορτή Σοκολάτας και Ζαχαροπλαστικής στη Βέροια
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο 
Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο 
Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο 
τηλ. 6979 221678, 23310 72525.

Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK.

1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας
Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 
ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας
Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 

Νοεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΘΩΜΑ ΓΡΗΓ.
ΚΟΥΤΕΡΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά

Τα εγγόνια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην οικία 28ης Οκτωβρίου 18

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 

Νοεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα (Κυριωτίσ-
σης) Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας πατέρα και παππού

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ.
ΚΟΛΙΟΥ

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

Τα παιδιά
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος:
Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου το 

πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης 
Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου 
Κλήμεντος Αρχιεπισκόπου Αχρί-
δος.

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου 
και Αγίας Ελένης Βεροίας επί τη 
εορτή του Αγίου Νικοδήμου του 
Βεροιέως.

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου στην Βρα-
χιά επί τη εορτή της Αγίας Με-
γαλομάρτυρος Αικατερίνης της 
Πανσόφου.

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 
στις 5:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Μελίκης όπου 
θα μεταφερθεί η Ιερά Εικόνα της 
Παναγίας Μελικιώτισας με την 
ευκαιρία της συμπληρώσεως 
100 ετών από της κτίσεως του 
Ιερού Ναού.

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Στυλιανού Παφλαγόνος «προστάτου του ομίλου 
προστασίας παιδιών Βεροίας».

Την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου το απόγευμα θα συνοδεύσει την Ιερά Εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά στο Κιλκίς με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Πέντεκαιδεκα 
Μαρτύρων.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στο Κιλκίς με την ευκαιρία της 
εορτής των Αγίων Πέντεκαιδεκα Μαρτύρων.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατα-
σκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλα-
τάνου επί τη εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ – ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Οσίου Νικοδήμου 
στις Εργατικές Κατοικίες Βεροίας. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν κατά το ακόλου-
θο πρόγραμμα:

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου
7.00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
6.00 μ..μ Μεθέορτος Εσπερινός και Παράκλησις του Οσίου Νικοδήμου

Iερό 
Σαρανταλείτουργο

Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας θα 
τελείται κάθε ημέρα θεία λειτουργία από 15 Νοεμβρίου έως 
25 Δεκεμβρίου2017.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 22 

Νοεμβρίου 2017 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ο Ιωάννης Ιντζεβίδης σε ηλι-
κία 58 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 22 

Νοεμβρίου 2017 από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής στην 
Πατρίδα Ημαθίας η Αντωνία 
Παπαδοπούλου σε ηλικία 80 
ετών. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Τὴν Κυριακὴ 26  Νοεμβρίου 2017 στὶς 7 τὸ ἀπόγευμαστὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς 
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1οςὄροφος) ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς 
Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, κ. Κουκουσᾶς 
Βασίλειος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «Σχέσεις Ἐκκλησίαςκαί Πολιτείας στό σύγ-
χρονο Ἑλληνικό κράτος».

Εἴσοδοςἐλεύθερη

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση – 
Πρόσκληση

Το Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βεροίας καλεί 
όλες τις συνδρομήτριες, φίλες, δωρήτριες και όλους τους 
φίλους του, στην καθιερωμένη Θεία Λειτουργία στην εκκλη-
σία των Αγ. Αναργύρων στις 26 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή 
γιορτή του Αγ. Στυλιανού.

Τη λειτουργία θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
κ.κ. Παντελεήμονας.

Με χαρά και φροντίδα θα σας προσφέρουμε τον πρωινό 
καφέ στο κέντρο Παπαγάλος. Σας περιμένουμε.

Το Δ.Σ.



Την επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων  του 
συνδυασμού της «Επιχειρηματικής Ανανέωσης, για 
τις εκλογές του Επιμελητηρίου Ημαθίας,  έκανε σή-
μερα Τετάρτη, παρουσία δημοσιογράφων, ο υπο-
ψήφιος πρόεδρος και επικεφαλής του συνδυασμού, 
Γιώργος Μπίκας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η 
ανάγκη επανεκκίνησης του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
και η μετατροπή του σε ένα πολυεργαλείο, παροχής 
βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών,  για όλες 
τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και των επιχειρήσε-
ων,  μας έκανε να συναποφασίσουμε στη δημιουργία 
ενός πολυσυλλεκτικού συνδυασμού».  «Διεκδικούμε 
την ψήφο των συναδέλφων μας, έχοντας ως βασικό 
στόχο να βάλουμε το Επιμελητήριο σε ένα δρόμο α-
νάπτυξης και καινοτομίας» τόνισε χαρακτηριστικά και 
χωρίς πολλά λόγια προχώρησε στην επιγραμματική 
αναφορά  των βασικών θέσεων του συνδυασμού του 
και στη συνέχεια παρουσίασε τους υποψήφιους ανά 
τομέα.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
Σε σχέση με τις προτεραιότητες που παρουσίασε, 

έδωσε έμφαση και στα εξής:
Περιφερειακά γραφεία Επιμελητηρίου 
Δημιουργία δύο (2) Περιφερειακών γραφείων, στη 

Νάουσα και την Αλεξάνδρεια.
Κέντρο Διαμεσολάβησης - Θεσμικής Διαιτη-

σίας 
Για πρώτη φορά ενεργοποιούμε και στο Επιμε-

λητήριο Ημαθίας ενα Κέντρο «Επίλυσης Διαφορών 
και Θεσμικής Διαιτησίας» χωρίς προσφυγή στα δικα-
στήρια, με ταχύτητα, εμπιστευτικότητα, εγκυρότητα 
και λιγότερο κόστος για τον επαγγελματία και την 
επιχείρηση.

Πάταξη παρεμπορίου, 
με τη συνεργασία των Εμπορικών Συλλόγων Βέροιας, 

Νάουσας και Αλεξάνδρειας και κάθε αρμόδιου φορέα. 
Καθιέρωση ετήσιας Εμπορικής Έκθεσης Ημαθίας 

για την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων και της 
τοπικής παραγωγής.

Δημιουργία «έξυπνου» Internet Portal Επιμε-
λητηρίου

Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Επιμελητηρίου Η-
μαθίας. Δωρεάν ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα μέλη 
του, δωρεάν λογαριασμός εταιρικού e-mail και mini 
website για κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση.

Δωρεάν συμμετοχή σε κλαδικές και θεματικές 
εκθέσεις

Παροχή δωρεάν χώρου σε περίπτερα του Επι-
μελήτηρίου Ημαθίας, σε επιλεγμένες θεματικές και 
κλαδικές εκθέσεις για την αποτελεσματική προβολή 
προϊόντων παραγωγικών μονάδων του νομού.

Δημιουργία εξειδικευμένου γραφείου (help 
desk) Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

Πλήρης ανάπτυξη εξειδικευμένων ομάδων δράσε-
ων, για την υποστήριξη της Ημαθιώτικης γυναικείας 
επιχειρηματικότητας.

Πλήρης ενεργοποίηση της Υπηρεσίας μιας 
Στάσης 

Μέσω του Επιμελητηριου Ημαθίας δυνατότητα 
σύστασης ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ εντός 14 ημερών, παρα-
λαβή και έλεγχος δικαιολογητικών, προέλεγχος επω-
νυμίας και διακριτικού τίτλου, λήψη φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας, χορήγηση ΑΦΜ, κατα-
χώρηση εταιρίας στο ΓΕΜΗ, δωρεάν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε φορολογικά και νομικά θέματα. 

Δημιουργία ομάδων δράσεων ενίσχυσης και 
προβολής της Ημαθίας ως ιδιαίτερου Τουριστι-
κού Προορισμού 

Στοχεύουμε στην προσέλκυση επισκεπτών Οι-
νικού και Γαστρονομικού τουρισμού, Συνεδριακού, 
Αθλητικού, Εκκλησιαστικού και Θρησκευτικού, Φυ-
σιολατρικού, Αρχαιολογικού και Μουσειολογικού, με 
κύριο στόχο την αναζωογόνηση της τοπικής αγοράς 
και την ανάδειξη του τοπικού τουριστικού προϊόντος 
όπως αξίζει στο Νομό μας.

Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων 
Πρόκειται για ολοκληρωμένη δομή υποστήριξης 

νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών (ανύπαρ-
κτη σήμερα στην Ημαθία), με ισχυρή εξωστρέφεια 
και ανάδειξη επιχειρηματικών σχημάτων, στα οποία 
παρέχονται εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες, εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και ενέργειες 
δικτύωσης με δυνητικούς επενδυτές. 

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων 

Γεφυρώνοντας τα ιδιωτικά ε-
πενδυτικά κεφάλαια με τις νέες, 
καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, 
σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε 
και στην Ημαθία δίκτυα επιτυχη-
μένων επιχειρηματιών, που εν-
διαφέρονται να μοιραστούν την 
εμπειρία τους και να επενδύσουν 
σε αυτές. 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Στε-
λέχωσης Επιχειρήσεων 

Ανάπτυξη μιας ολοκληρω-
μένης πλατφόρμας αναζήτησης 
εργασίας και πρόσληψης προ-
σωπικού με δωρεάν ηλεκτρονική 
καταχώριση αγγελιών από εργο-
δότες, με ταυτόχρονη δημιουρ-
γία και διαχείριση ηλεκτρονικού 
επαγγελματικού προφίλ από υ-
πο-ψηφίους. 

Διευκόλυνση εξωστρέφειας 
Ενημέρωση για ξένες αγο-

ρές, δυνατότητες επενδύσεων 
και εμπορίου, διμερείς σχέσεις, 
καθώς και για επικείμενες εμπο-
ρικές εκθέσεις-συνέδρια στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παροχή συμβουλευτικών υ-
πηρεσιών Τραπεζικού συστή-
ματος

Καθιέρωση B2B (business to 
businness) συναντήσεων χρη-
ματοοικονομικών συμβούλων 
με τους επιχειρηματίες-μέλη μας 
στα γραφεία του Επιμελητηρίου, 
για την παροχή συμβουλών σε 
ότι αφορά τις σχέσεις τους με τις 
Τράπεζες (business plan-διεκδι-
κήσεις-αντιπαραθέσεις).

Αναβάθμιση σεμιναρίων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης για στελέχη επιχειρήσεων 

Διεύρυνση επαγγελματικής προοπτικής, μέσω 
προγραμμάτων κατάρτισης (ΛΑΕΚ) για εργαζόμε-
νους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προγράμματα 
επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε θέ-
ματα τεχνικού ασφαλείας, υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων, εξαγωγών κ.λ.π., επιμορφωτικές ημερίδες 
σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Επιχειρησιακά Προ-
γράμματα

Μετατρέπουμε το Επιμελητήριο Ημαθίας σε φο-
ρέα εξατομικευμένης ενημέρωσης για τις ενισχύσεις 
που παρέχονται από επιδοτούμενα ευρωπαϊκά Επι-
χειρησιακά Προγράμματα.

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct

Πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε θέ-
ματα λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, δικαιωμάτων και τρόπων άσκησης, 
προτεραιοτήτων και πολιτικών της Ε.Ε., αναζήτησης 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και επίσημων εκδόσεων, 
ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλες 
δυνατότητες.

Συμμετοχή στη Λέσχη Ευρωπαϊκών Μητροπο-
λιτικών Επιμελητηρίων

Διεκδικούμε την ένταξη του Επιμελητηρίου Η-
μαθίας στη Λέσχη Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών 
Επιμελητηρίων ύστερα απο επαφές που έχουν προ-
ηγηθεί με το προεδρείο της, με στόχο τη συλλογική 
προώθηση και προάσπιση των αναγκών της τοπικής 
επιχειρηματικότητας προς τα ευρωπαϊκά όργανα και 
ανταλλαγή πρακτικών και τεχνογνωσίας σε θέματα 
επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Ενημέρωση μελών σε θέματα επιχειρηματικού εν-

διαφέροντος, επεξεργασία νομοσχεδίων και υποβο-
λή παρατηρήσεων σε υπουργεία και άλλους φορείς, 
διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, συμμετοχή 
σε ομάδες εργασίας για θέματα που αφορούν την 
επιχειρηματικότητα, παρεμβάσεις στην Πολιτεία για 
την επίλυση γραφειοκρατικών και άλλων προ¬βλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Δημιουργία Ενεργειακού Τμήματος Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας

Αντιλαμβανόμενοι τα ιδιαίτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο κλάδος της παραγωγής ενέργειας 
προωθούμε τη δημιουργία νέου τμήματος στο Επι-
μελητήριό μας, το οποίο θα προασπίζει τα συμφέρο-
ντα των εμπλεκόμενων τοπικών επιχειρήσεων στον 
τομέα της ενέργειας.

Τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού της 
«Επιχειρηματικής Ανανέωσης», όπως υποβλήθηκαν 
για τις εκλογές στο Επιμελητήριο Ημαθίας είναι:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ   
ΓΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   
ΔΑΜΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
ΔΙΠΛΑΡΙΔΟΥ  ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ   
ΕΞΑΡΧΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ   
ΖΟΥΖΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
ΗΛΙΑΔΗΣ  ΙΩΑΚΕΙΜ   
ΚΑΛΛΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ   
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΚΑΝΤΣΑΔΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ   
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΣΥΜΕΛΑ   
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΘΑ   
ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   
ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
ΜΠΙΖΕΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
ΜΠΙΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
ΝΟΥΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ   
ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
ΠΛΑΤΣΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΣΑΡΔΕΛΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΤΣΕΛΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ   
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΝΕΓΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΑΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΓΕΝΝΑΤΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 
ΖΙΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΚΑΖΙΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  
ΚΑΤΣΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ  
ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΜΠΛΑΝΤΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΑ  
ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΑΡΑΒΙΤΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΑΝΝΑ  
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  
ΖΑΧΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΤΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΝΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΣΙΜΗΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΖΕΤΖΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΤΣΙΟΝΑ  ΕΥΔΟΚΙΑ
ΧΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ  
ΩΡΟΛΟΓΑ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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Επιμελητήριο «πολυεργαλείο» για όλη την Ημαθία 
και επανεκκίνηση του θεσμικού αναπτυξιακού ρόλου του

ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ»  ΤΟΝΙΣΕ  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΚΑΣ, 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ



Παραμυθένια Χριστούγεννα με την Εύξεινο 
Λέσχη Χαρίεσσας

Ζήσε την μαγεία! H Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας ενώνει 
τις δυνάμεις της για 3η συνεχόμενη χρονιά, για την δημι-
ουργία και την υλοποίηση ενός γιορταστικού προγράμμα-
τος για μικρούς και μεγάλους!!! 

Με χαρά σας παρουσιάζουμε για τα Χριστούγεννα ένα 
ιδιαίτερα όμορφο πρόγραμμα ικανό να καλύψει όλες τις 
επιθυμίες και να σκορπίσει χαρά! Το 2017 τελειώνει και το 
αποχαιρετούμε με τον δικό μας μοναδικό τρόπο! Στόχος 
μας και φέτος είναι οι ημέρες αυτές αλλά κυρίως ο Δεκέμ-
βριος να είναι μια γιορτή…με ανοιχτές εκδηλώσεις για όλο 
το κοινό! Πάντα με επίκεντρο τα παιδιά… σκορπίζουμε ζε-
στασιά, χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον!

Με εκτίμηση το Δ.Σ
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Προετοιμασίες στο Μακροχώρι  για τη 
γουρουνοχαρά
Πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέν-

νων και της Πρωτοχρονιάς. Ετοιμασίες πολ-
λές και απ’ όλους. 

Έτσι έγινε και στο Μακροχώρι  την Κυ-
ριακή 12 Νοεμβρίου 2017.

 Παραδοσιακή μουσική, πολλά μεζεδά-
κια, τσίπουρο, κρασί  και άρχισαν οι προε-
τοιμασίες για την γουρουνοχαρά που διορ-
γανώνει κάθε χρόνο  ο Λαογραφικός Σύλλο-
γος Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων. 

 Τη μέρα λοιπόν αυτή το διοικητικό συμ-
βούλιο  μαζί με μέλη της ομάδας των παρα-
στάσεων αλλά και πολλούς φίλους, ετοίμα-
σαν το λίπος (λίγδα) που θα χρειαστεί, για 
να νοστιμίσει το κρέας, που θα βράσει στα 
καζάνια.

 Τα ρουγκάτσια  αλλά και το έθιμο της 
γουρουνοχαράς προετοιμάζονται λοιπόν α-
πό νωρίς, για να υποδεχτούν όλους τους 
φίλους στο Μακροχώρι, στις 25 και 26 Δε-
κεμβρίου.

Ενημέρωση των προβατοτρόφων και
αιγοτρόφων, σε ημερίδα της ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.

Η Βιομηχανία Ζωοτροφών ΒΙΟΖΩΚΑΤ 
Α.Ε. διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση 
την Τρίτη 21Νοεμβρίου στις 7:30 μ.μ. 
στο Ξενοδοχείο “ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ”, 
στη Νέα Περιφερειακή Οδό Βέροιας - 
Νάουσας. Η εκδήλωση είχε ως σκοπό 
την επιμόρφωση και την ενημέρωση των 
προβατοτρόφων & αιγοτρόφων, με θέμα: 
«Διατροφή προβατίνων και αιγών στις 
διάφορες φάσεις του παραγωγικού τους 
κύκλου» .

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν κτη-
νοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της 
Βέροιας. Το κύριο θέμα της ομιλίας ήταν 
η διατροφή προβατίνων και αιγών στις 
διάφορες φάσεις του παραγωγικού τους 
κύκλου με ομιλητή τον κύριο Ακρίτα Κα-
λούση, Γεωπόνο - Ζωοτέχνη MSc, Γενικό 
Τεχνικό Διευθυντή ΒΙΟΖΩΚΑΤ. Τη συζή-
τηση συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της 
ΒΙΟΖΩΚΑΤ, κ. Τάσος Κυριακίδης. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος 
του Σωματείου Κτηνοτρόφων Αιγοπροβα-
τοτρόφων Βέροιας κ. Κύρτσιος Στέργιος, 
ο Πρόεδρος &Διευθ. Σύμβουλος της ΒΙΟ-
ΖΩΚΑΤ κ. Δημήτριος Τριανταφύλλου και 
ο κ. Αντώνης Δαλαμπούρας, Τεχνολόγος 
Ζωικής Παραγωγής (κινητό: 6974375709) 
υπεύθυνος πωλήσεων για τον Νομό Ημα-
θίας. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε 
ο κύριος Ακρίτας Καλούσης με ευχαρίστη-
ση δέχθηκε και απάντησε σε πάσης φύσεως ερωτήματα σχετικά με τις παθήσεις των αιγών και των προβάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια,  21 Νοεμβρίου 2017
Α.Δ.:   22/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 22/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 16η/20-

10-2017 (Θέμα 1ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια 
«Ειδών Καθαριότητας» (CPV: 19640000-4, 24455000-
8, 33721000-0, 33741100-7, 39224300-1, 39315000-3, 
39831200-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδες 
Βέροιας και Νάουσας, στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014, 
συνολικού προϋπολογισμού εκατόν σαράντα εννέα χιλιά-
δων διακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και οκτώ λεπτών 
(149.214,08€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 28-11-2017 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 15-12-2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 22-12-2017 και 
ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής 
Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία ανάρ-
τησης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο 
συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακή-
ρυξης είναι 48521. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του 
Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331359157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

Δωρεά των 
Νεφρο-
παθών 

Ημαθίας 
στους 

πληγέντες 
της Αττικής

Ο Σύλλογος Νε-
φροπαθών Ν. Ημαθί-
ας αποφάσισε να κά-
νει δωρεά 300 ευρώ 
σε τρόφιμα για να βο-
ηθήσει την δύσκολη 
κατάσταση που βιώ-
νουν οι κάτοικοι στην 
Μάνδρα Αττικής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου Νεφροπαθών 
Ν. Ημαθίας ευχαρι-
στεί το δημοβεροιασ 
συγκρότημα ‘ECHO 
AND FRIENDS ‘, την 
Δήμητρα Μιτρεντζη και 
την παιδική χορωδία 
‘CANTO A TEMPO ‘, 
την SECURITY ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ για την συ-
νεισφορά τους στην 
εκδήλωση που έγινε 
στο Χώρο Τεχνών στις 
18 Νοεμβρίου για την 
Δωρεά Οργάνων            

  ΤΟ Δ.Σ.



Στην επιστροφή του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό 
πετρέλαιο έτους 2015 αναφέρονται ο 
Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ - Βουλευτής 
Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, η 
Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων – Βουλευτής Σερρών κ. 
Φωτεινή Αραμπατζή και Βουλευτές της 
ΝΔ με κοινοβουλευτική τους παρέμ-
βαση προς τους Υπουργούς Οικονο-
μικών κ. Ε. Τσακαλώτο και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Απο-
στόλου.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: 
«Μεγάλη απογοήτευση υπάρχει στους 
αγρότες για την επιστροφή του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρε-
λαίου για το έτος 2015. Παρά το ότι η 
εκκαθάριση του ΕΦΚ για το συγκεκριμένο έτος, ύψους πε-
ρίπου 110 εκατ. ευρώ, ήταν να ολοκληρωθεί αρχικά έως τα 
τέλη Φεβρουαρίου του 2017, και παρά τις επανειλημμένες 
κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για άµεση διεκπεραίωσή της, 
η εν λόγω επιστροφή του ΕΦΚ δυστυχώς δεν έχει ακόμη 
πραγματοποιηθεί. 

Εν τω μεταξύ, η γραφειοκρατική συμφόρηση, που προ-
καλεί η αδυναμία πλήρους και ορθής διασταύρωσης των 
στοιχείων τους (οφειλών και επιστροφών) με τα αρχεία 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΗΔΙΚΑ), σε ό,τι αφορά τους συμ-
ψηφισμούς 2013-2014, δημιουργεί 
σύγχυση στους παραγωγούς για τα 
ποσά, που καταβλήθηκαν.

Την ίδια στιγμή βέβαια, που οι 
δικαιούχοι αγρότες παραμένουν αδι-
καιολογήτως στο «περίμενε», χωρίς 
να γνωρίζουν καν το τελικό ποσό της 
επιστροφής, που θα λάβουν λόγω 
των συμψηφισμών των οφειλόμενων 
με χρωστούμενους φόρους και ει-
σφορές, τόσο από το τρέχον όσο και 
από τα προηγούμενα έτη, καλούνται 
να πληρώσουν τις δόσεις του φόρου 
εισοδήματος, το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ 
και την μηνιαία πλέον ασφαλιστική 
τους εισφορά στον ΕΦΚΑ».

Στην Ερώτησή τους αναφέρουν 
ότι «η συγκεκριμένη επιστροφή φόρου αποτελεί ανάσα ρευ-
στότητας στην απόλυτη οικονομική ασφυξία, που βιώνουν 
και οι Έλληνες παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Για πρώτη φορά στα χρονικά υπάρχει αυτή η καθυστέ-
ρηση στην εκκαθάριση και αποπληρωμή της επιστροφής 
του ΕΦΚ, όταν πάγια τον Οκτώβριο κάθε έτους ολοκληρω-
νόταν η εκκαθάριση του τρέχοντος.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατήργησε, με το 3ο μνη-
μόνιο σταδιακά και σε 2 δόσεις,  την επιστροφή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Κατά 50% 
την 1η Οκτωβρίου του 2015 και το υπόλοιπο 50% την 1η 
Οκτωβρίου του 2016, αυξάνοντας έτι περαιτέρω το κόστος 
παραγωγής για τους αγρότες.

Στα υπόλοιπα Κράτη – Μέλη υπάρχει ευνοϊκό καθεστώς 
μερικής ή πλήρους φοροαπαλλαγής, γεγονός, που καθιστά, 
για έναν ακόμη λόγο τους Έλληνες γεωργούς σε δυσμενέ-
στερη θέση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό».

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθεται το ακόλου-
θο ερώτημα: «Πότε επιτέλους θα προχωρήσετε στην πλη-
ρωμή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο του έτους 2015;».
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Αυγενάκης, Αραμπατζή και Βουλευτές 
της ΝΔ προς αρμόδιους Υπουργούς: 

«Πότε θα επιστραφεί ο ΕΦΚ 
στο αγροτικό πετρέλαιο έτους 2015;»

Σε εγκαταστάσεις 
υδροπονίας στον Βόλο 

ο Πολιτιστικός Σύλλογος  
και παραγωγοί 

του Αγίου Γεωργίου

Σύγχρονες εγκαταστάσεις υδροπονίας στον Βόλο επισκέφτηκαν τα μέλη του δ.σ. του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου μαζί με παραγωγούς, στο πλαίσιο της Επετεια-

κής Ημερίδας για την καλλιέρ-
γεια Κηπευτικών υπό κάλυψη. 
Με τη συμβολή του Ομότιμου 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας κ. Κων/νου Κίττα και 
του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 
Κατσούλα οργανώθηκε μία εκ-
παιδευτική επίσκεψη σε οργα-
νωμένες μονάδες θερμοκηπίων 
στον Βόλο, όπου την ξενάγηση 
έκανε ο Γεωπόνος κ. Βάιος Αρ-
γυράκης. 

Οι παραγωγοί είχαν την ευ-
καιρία να έρθουν σε άμεση ε-
παφή με νέες εφαρμογές της 
θερμοκηπιακής καλλιέργειας 
και να συζητήσουν με τον υ-
πεύθυνο Γεωπόνο ποικίλα 
θέματα για την οργάνωση και 
τη διαχείριση των σύγχρονων 
μονάδων. Ιδιαίτερη εντύπωση 
έκανε ο τρόπος συνεργασίας 
της ομάδας παραγωγών που ο-
δήγησε και στη δημιουργία των 
επισκέψιμων μονάδων.

Θεατρική παράσταση 
από τον

 «Προμηθέα»
για την ενίσχυση της 
Μονής Καλλίπετρας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ παρουσιάζει 
την κωμωδία του Α.Σακελάριου ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ 
(από τις παλιές καλές κωμωδίες) σε σκηνοθεσία του Διο-
νύση Καρολίδη. Για την οικονομική ενίσχυση της Ι.Μονής 
Καλλίπετρας, την ΔΕΥΤΕ-
ΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, 
στις 8.00 μ.μ.  στην Αντω-
νειάδειο Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών Βεροίας.

Η Ιερά Μονή ευχαρι-
στεί το Δήμο Βεροίας και 
την ΚΕΠΑ για την παρα-
χώρηση της αίθουσας και 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στις πρόσφατες ζημίες. Ι-
διαιτέρως ευχαριστεί τον 
Σύλλογο ΠΡΟΜΗΘΕΑ, 
την θεατρική ομάδα και 
φυσικά τον κ.Διονύση Κα-
ρολίδη γιατί πάντα βρίσκε-
ται στις επάλξεις και τον 
αγώνα υπέρ της Μονής.



CMYKCMYK
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Στους ορισμούς της 5ης αγω-
νιστικής στη Football League 
προχώρησε χθες Τετάρτη 

(22/11) η ΚΕΔ-ΕΠΟ, με τον Φουκάκη 
να είναι ο «άρχοντας» της αναμέτρη-
σης στο ντέρμπι του «Κλ. Βικελίδης». 
Τον αγώνα της Βέροιας με τον ΑΟΧ/
Κισσαμικό στα Χανιά θα διευθύνει ο 
Ηρακλειώτης διαιτητής κ Βισκαδού-
ρος  Αναλυτικά το πρόγραμμα με ώρα 
έναρξης 15.00

Σάββατο25Νοεμβρίου
Άρης–Παναχαϊκή(ΕΡΤ3)
Διαιτητής:Φουκάκης(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Κεσίσογλου(Πέλλας),Θεοδώρου(Πιερίας)

ΟΦΗ–Καλλιθέα
Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)
Βοηθοί:Πάγκαλος (Λασιθίου), Χρηστάκος (Πει-

ραιά)

Πανσερραϊκός–ΠΑΕΚαραϊσκάκης
Διαιτητής:Κιγιντζή(Θράκης)
Βοηθοί:Διαμαντης,Τερζόπουλος(Έβρου)

ΑναγέννησηΚαρδίτσας–ΑπόλλωνΛάρισας
Διαιτητής:Σιδηρόπουλος(Πέλλας)
Βοηθοί:Δεμερτζής(Πέλλας),Καλύβας(Φθιώτιδας)

Κυριακή26Νοεμβρίου
ΔόξαΔράμας–Εργοτέλης(WebTVΕΡΤ)
Διαιτητής:Φωτιάδης(Καστοριάς)
Βοηθοί:Νατσιόπουλος (Μακεδονίας), Χριστάκο-

γλου(Χαλκιδικής)

ΑΟΧ-Κισσαμικός-Βέροια
Διαιτητής:Βισκαδούρος(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Δασκαλάκης,Μαυραντωνάκης(Ηρακλείου)

Παναιγιάλειος–ΑΟΤρίκαλα(ΕΡΤ3)
Διαιτητής:Μανούχος(Αργολίδας)
Βοηθοί: Παπανικολάου (Κορινθίας), Κορτέσης

(Αθηνών)

Αιγινιακός-ΑπόλλωνΠόντου
Διαιτητής:Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)
Βοηθοί: Δημόπουλος (Φλώρινας), Στεφανής

(Καρδίτσας)

Ανακοινώθηκαν οι διατητές και 
οι βοηθοί της 11ης αγωνιστι-
κής της Γ Εθνικής στον 2ο 

όμιλο, που διεξάγεται την Κυριακή 
26/11. Στον 2ο όμιλο και συγκεκριμέ-
να τις ομάδες της Ημαθίας, το εντός 
έδρας παιχνίδι του Φίλιππου Αλεξάν-
δρειας  με τον Μακεδονικό, θα τον 
διευθύνει ο Μέγας από την Πιερία, με 
βοηθούς τους Βρούζο και Σαλτσίδη 
από την ίδια Ένωση. Το παιχνίδι του 
Πιερικού με τον Μέγα Αλέξανδρο Τρι-
κάλων, θα το «σφυρίξει ο Τεβεκέλης 
του Συνδέσμου Μακεδονίας, με βοη-
θούς τους Παπαδόπουλο και Φράγιο 
από τον ίδιο Σύνδεσμο.

ΣτονΛαγκαδά την αναμέτρηση της τοπικής
ομάδαςμετηΝΑΟΥΣΑ,θαδιευθύνειοΧάψαςαπό
τις Σέρρες, με βοηθούς τουςΚαμπούρη καιΑνα-
στασιάδηαπότονίδιοΣύνδεσμο.

Αναλυτικάόλοτοπρόγραμμα

ΆρηςΠαλαιοχωρίου-ΑλμωπόςΑριδαίας
Διαιτητής:Αγγελάκης (Μακεδονίας), βοηθοί:

Τοροσιάδης,Τυριακίδης(Μακεδονίας)

Ηρακλής-Καμπανιακός
Διαιτητής:Πουλικίδης(Δράμας),βοηθοί:Παστι-

άδης(Δράμας),Χασιώτης(Μακεδονίας)

ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας-Μακεδονικός
Διαιτητής:Μέγας (Πιερίας), βοηθοί: Βρούζος,

Σαλτσίδης(Πιερίας)

Κιλκισιακός-ΑΕΚαρίτσας
Διαιτητής:Λυμπούδης (Μακεδονίας), βοηθοί:

Τασόπουλος,Κωνσταντίν(Μακεδονίας)

ΑΠΕΛαγκαδά-ΝΑΟΥΣΑ
Διαιτητής: Χάψας (Σερρών), βοηθοί: Καμπού-

ρης,Αναστασιάδης(Σερρών)

Πιερικός-ΤΡΙΚΑΛΑ
Διαιτητής:Τεβεκέλης(Μακεδονίας),βοηθοί:Πα-

παδόπουλος,Φράγιος(Μακεδονίας)

Εδεσσαϊκός-ΑΟΚαρδίας
Διαιτητής:Δραγάτης (Χαλκιδικής), βοηθοί:Μα-

λανδρής,Σκούτας(Χαλκιδικής)
Ρεπό:ΑγροτικόςΑστέρας

Β’ Εθνική

ΑΟΧ/Κισσαμικός-Βέροιαδιαιτητής
οκ.Βισκαδούρος(Ηρακλείου)

Γ΄Εθνική

Οι διαιτητές και βοηθοί της 11ης 
αγωνιστικής του 2ο ομίλου

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος του 
συνδέσμου Δωδεκανήσων, 
ορίστηκε από την ΚΕΔ/ΕΠΟ 

να διευθύνει το παιχνίδι της 12ης 
αγωνιστικής της Super League, ανά-
μεσα στον Πανιώνιο και τον ΠΑΟΚ, 
που θα γίνει την Κυριακή (26/11) στο 
γήπεδο της Νέας Σμύρνης. 

Στο επίσης σημανικό ματς του Σαββάτου στο
Περιστέρι, μεταξύ τουΑτρομήτου και τουΠανα-
θηναϊκού, διαιτητής θα είναι οΣταύροςΜάνταλος
απότηνΕΠΣΚαβάλας.

Αναλυτικάοιορισμοίτης12ηςαγωνιστικής:
Σάββατο25/11

ΠΑΣΓιάννινα-Ξάνθη(15:00)
Διαιτητής:ΔημήτρηςΚαραντώνης(Ημαθίας)
Βοηθοί: ΙωάννηςΚαραγκιζόπουλος (Ημαθίας),

ΙορδάνηςΔημητριάδης(Καστοριάς)

ΑπόλλωνΣμύρνης-Λαμία(17:15)
Διαιτητής:ΔημήτρηςΣτυλιαράς(Αιτ/νίας)
Βοηθοί: ΙωάννηςΚουράκης (Ηρακλείου),Αθα-

νάσιοςΚολοσιώνης(Αιτ/νίας)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός(19:30)
Διαιτητής:ΣταύροςΜάνταλος(Καβάλας)
Βοηθοί: ΚούλαΧασάν (Ξάνθης), ΒασίληςΚα-

μπούρης(Εύβοιας)

Κυριακή26/11
Πανιώνιος-ΠΑΟΚ(15:00)
Διαιτητής:ΑναστάσιοςΣιδηρόπουλος (Δωδεκα-

νήσου)
Βοηθοί:ΗλίαςΑλεξέας (Μεσσηνίας),Δημήτρης

Γκάγκας(Λάρισας)

Παναιτωλικός-ΑΕΛ(17:15)
Διαιτητής:ΑθανάσιοςΣέζος(Κιλκίς)
Βοηθοί:ΙωάννηςΤουμπακάρης(Αθήνας),Βασί-

ληςΝικολακάκης(Ηρακλείου)

ΑστέραςΤρίπολης-Λεβαδειακός(17:15)
Διαιτητής:ΆγγελοςΕυαγγέλου(Αθήνας)
Βοηθοί:ΧρήστοςΑκρίβος(Αθήνας),Εμμανουήλ

Βλάσσης(Λασιθίου)

Κέρκυρα-Ολυμπιακός(19:30)
Διαιτητής:ΠραξιτέληςΖαχαριάδης(Μακεδονίας)
Βοηθοί: ΚυριάκοςΜερκενίδης (Μακεδονίας),

ΚωνσταντίνοςΝικολαΐδης(Μακεδονίας)

Δευτέρα27/11
ΑΕΚ-Πλατανιάς(19:30)
Διαιτητής:ΓιώργοςΤζοβάρας(Φθιώτιδας)
Βοηθοί:Μιχαήλ Καρσιώτης (Κορίνθου), Κων-

σταντίνοςΚωνστάντιος(Εύβοιας)

Ο Σιδηρόπουλος στο Πανιώνιος-ΠΑΟΚ, 
ο Καραντώνης ΠΑΣ Γιάννενα- Ξάνθη

Έγιναν χθες τα πρώτα 
παιχνίδια κυπέλλου 
της ΕΠΣ Ημαθίας 

χωρίς μεγάλες εκπλήξεις. 
Βασικά το ντέρμπι μεταξύ 
του Φίλιππου Αλεξάνδρειας 
και της Νάουσας έληξε με 
νίκη των γηπεδούχων και 
σκορ 2-1, κάτι που σημαί-
νει ότι αφήνει ελπίδες στην 
Νάουσα να διεκδικήσει την 
πρόκριση παίζοντας στο 
γήπεδό της στους επαναλη-
πτικούς που θα διεξαχθούν 
στις 6 Δεκεμβρίου.

Στο Κλειδί έστω και με 0-1 οΜ.Αλέξανδρος
ΤρικάλωνκέρδισετονΕθνικόπαίζονταςμεπολλούς
αναπληρωματικούς . ΣτοΔιαβατό οΑτρόμητος α-
ντιστάθηκε στονΠΑΟΚΑλεξάνδρειας αλλά το 1-1
δεναφήνειπολλάπεριθώριαγιαπρόκριση.Ανοικτό
παραμένει και τοπαιχνίδι τηςΑγ.Μαρίνας με τον
ΆρηΠαλαιοχωρίου αφού οι φιλοξενούμενοιπήραν
πολύτιμηισοπαλίαμε0-0

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα

ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας–ΦΑΣΝάουσα2-1
Εθνικός Κλειδίου –ΜέγαςΑλέξανδρος Τρικά-

λων0-1
ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας–ΆρηςΠαλαι-

οχωρίου0-0
ΑτρόμητοςΔιαβατού–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας1-1
*οι επαναληπτικοί έχουν οριστεί για τηνΤετάρτη
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ΕΠΣ Ημαθίας - Κύπελλο

ΦίλιπποςΑλεξ.-Νάουσα2-1



Ο αθλητικός όμιλος Ενόργανης Γυμνα-
στικής της Νάουσας «ΗΡΑΚΛΗΣ»  
ολοκλήρωσε τις επισκέψεις του 

στα σχολεία στην πόλη της Νάουσας στο 
πλαίσιο της βιωματικής δράσης με θέμα : 
«Μαθαίνω για την Ενόργανη Γυμναστική».

Ηδράσηαυτήείναιστοπλαίσιοτηςδιάδοσηςτου
αθλητικούπνεύματοςκαιτηςενασχόλησηςτωννέων
παιδιών με τον αθλητισμό καιπραγματοποιείται με
επιλεγμένουςΓυμναστές –Προπονητές τηςΕλληνι-
κήςΓυμναστικήςΟμοσπονδίας,μετάαπόάδειαπου
δόθηκεαπότοΥπουργείοΠαιδείαςπροκειμένουνα
ενημερωθούνοι μαθητές και μαθήτριες για ταΟλυ-
μπιακάαθλήματατηςΓυμναστικής.

Ο προπονητής του συλλόγου «ΗΡΑΚΛΗΣ» κ.
ΧρήστοςΖάλιοςμετάαπόσυνεννόησημετουςσχο-
λικούς συμβούλους και τους διευθυντές/ντριες των
σχολείων,επισκέφτηκεταΝηπιαγωγείακαιτιςπρώ-
τες τάξεις τωνΔημοτικών Σχολείων, με στόχο οι
μικροίμαθητέςναγνωρίσουντοάθληματηςΕνόργα-

νηςΓυμναστικής.
Στην πρώτη φάση του προ-

γράμματος έγινε παρουσίαση
του αθλήματος στα παρακάτω
σχολείατηςΝάουσας:

Στις 26/9/2017 η δράση
πραγματοποιήθηκεστο8οΝηπι-
αγωγείοΝάουσας

Στις 26/9/2017 η δράση
πραγματοποιήθηκεστο8οΔημο-
τικόσχολείοΝάουσας.

Στις 3/10/2017 η δράση
πραγματοποιήθηκεστο2οΝηπι-
αγωγείοΝάουσας.

Στις 4/10/2017 η δράση
πραγματοποιήθηκεστο4οδημο-
τικόσχολείοΝάουσας

Στις 31/10/2017 η δράση
πραγματοποιήθηκεστο9οδημο-
τικόσχολείοΝάουσας.

Στις 31/10/2017 η δράση
πραγματοποιήθηκεστο9οΝηπι-
αγωγείοΝάουσας.

Στη δεύτερηφάσηπου ακο-
λούθησε, έγινεπαρουσίαση του
αθλήματος σταπαρακάτωσχο-
λείατηςΝάουσας:

Στις 7/11/2017 η δράση
πραγματοποιήθηκεστο6οκαιτο

10οΝηπιαγωγείοΝάουσας
Στις 8/11/2017 η δράσηπραγματοποιήθηκεστο

10οΔημοτικόΣχολείοΝάουσας
Στις14/11/2017ηδράσηπραγματοποιήθηκεστο

3οΔημοτικόΣχολείοΝάουσας.

Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία μέσα από
προβολήβίντεοναγνωρίσουνποιαείναιτααντρικά
καιποιαταγυναικείααγωνίσματατηςΕΝΟΡΓΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.Ακόμηπαρακολούθησαν στιγμιό-
τυπααπόαγώνεςακροβατικού τραμπολίνο, διπλού
μίνιτραμπολίνοκαιακροβατικούδιαδρόμουκαιείχαν
την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε
απλέςασκήσειςστομίνι τραμπολίνο,με τηβοήθεια
πάντοτετουπροπονητήτηςΕνόργανηςΓυμναστικής
κ.ΧρήστουΖάλιου.Ηδράσησύμφωναμετηγνώμη
τωνΝηπιαγωγώντωνΔασκάλωνκαιτωνμικρώνμα-
θητών,στέφθηκεμεαπόλυτηεπιτυχία.

ΣτηνεπόμενηφάσηηΒιωματικήδράσηθασυνε-
χιστείστασχολείαστηνευρύτερηπεριοχήτουΔήμου
Νάουσας.

Στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας θα διεξαχθεί 
το Σάββατο ο αγώνας μεταξύ 
του Φιλίππου και του Φοίβου 

Συκεών και αυτό επειδή την ίδια μέρα 
στο Φιλίππειο θα διεξαχθεί το Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα καράτε και θα 
φιλοξενήσει πολλούς αθλητές 
και αθλήτριες . Άλλωστε όπως 
μας δήλωσε ο πρόεδρος του 
ΚΑΠΑ κ. Στέργιος Διαμάντης 
μέχρι το Σάββατο θα έχει ολο-
κληρωθεί και η επισκευή του 
κλειστού Γυμναστηρίου και θα 
δοθεί και για τις ανάγκες του 
μπάσκετ. 

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Σάββατο25Νοεμβρίου2017
Κραχτίδης 18:00, Χιλιώτης ΓΣΔράμα

1986-ΧΑΝΘ (Πατιός-Τσιάνας, Χατζηγε-
ωργίου)

ΔΑΚΒικέλας18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-
Φοίβος Συκεών (Λινάρδος-Αναστασίου,
Αγγελίδης)

ΔΑΚΈδεσσας18:00,ΑερωπόςΈδεσ-
σας-ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλόςΞυνή(Τζα-
φερόπουλος-Χασκής,Μεϊμαρίδης)

ΝέαΚίος19:00,ΔιομήδηςΆργους-ΑΣΕ
Δούκα(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Νικολίτσας)

Καματερού20:00,ΓΑΣΚαματερού-Πα-
νελλήνιος(Τσάκωνας-Φωκίτης,Μίγκας)

ΟΦίλιπποςΒέροιαςγιορτάζειτα40
χρόνιαχειροσφαίρισηςστηνΕλλάδα

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία και ο
χώρος τηςσυναυλίαςπου διοργανώνει ο
ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας,σεσυνεργασίαμε
τοΒεροιώτικοΜουσικόΣχήμα “Μπούσου-
λας”.

Μεαφορμήτηνεπέτειοτων40χρόνων
χειροσφαίρισηςστηνΕλλάδα, οΦίλιππος
καλεί όλους τουςφίλους της χειροσφαίρι-
σης και όχι μόνοσεμιαμουσική γιορτήη
οποία θα κρύβει μοναδικέςστιγμέςσυγκί-

νησης.Ησυναυλίαθαπραγματοποιηθεί τηνΔευτέ-
ρα 4Δεκεμβρίου καιώρα20:30στην αίθουσα του
ΧώρουΤεχνώντουΔήμουΒέροιας.

Καλούνται οι φίλοι της χειροσφαίρισης, οι φίλοι
τουΦιλίππουΒέροιας, να τιμήσουνμε τηνπαρου-
σία τους τη γιορτή των40 χρόνωνχειροσφαίρισης
τουΑθλητικούΠολιτιστικούΣυλλόγου!

CMYKCMYK
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ΤοΣάββατο 18Νοεμβρίου , στις νέες εγκαταστάσεις τουΑ.Σ.Ρωμιός επί της οδούΕλευθερίας 8 ,
διεξήχθημε επιτυχία το 2οσεμινάριοπυγμαχίας από τηνΠαγκόσμιαΠρωταθλήτριαπυγμαχίαςΈλενα
Πλατάνα.Στοσεμινάριοσυμμετείχαντοπικοίκαθώςκαιαπότιςγειτονικέςμαςπόλειςδάσκαλοικαιαθλη-
τές,ανεξαρτήτουηλικίας.Συνεχήδραστηριότηταγιατονσύλλογοπουπροχωράειεντυπωσιακάκαιστον
αγωνιστικότομέα,ανκρίνουμεαπόταμετάλλιακαιτιςεπιτυχίεςτωντελευταίωναγώνων.

Ρωμιός
2ο σεμινάριο πυγμαχίας από την 

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια πυγμαχίας 
Έλενα Πλατάνα

ΣτοΔΑΚΔ.ΒικέλαςτοΣάββατο
6μ.μ.Φίλιππος-Φοίβος

Ο Φίλιππος γιορτάζει 40 χρόνια Χάντμπολ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΔΡΑΣΗ«Μαθαίνωγια
τηνΕνόργανηΓυμναστική»2017



Παρελθόν 
από τον 
Απόλλωνα 

Λάρισας αποτελεί 
ο Σέρβος επιθε-
τικός. Στη λύση 
της συνεργασίας 
τους με τον Αλε-
ξάνταρ Μίλιτς 
προχώρησαν την 
Τετάρτη (22/11) οι 
Θεσσαλοί, με το 
«διαζύγιο» να έρχε-
ται ύστερα από αίτημα του 
ποδοσφαιριστή. Συγκεκρι-
μένα, ο 28χρονος φορ επι-
καλέστηκε οικογενειακούς 
και προσωπικούς λόγους, 
ζητώντας από τη Διοίκηση 
της ομάδας την ελευθέρας 
του, για να επιστρέψει στην 
πατρίδα του, όπως και τελι-
κά συνέβη. Η ανακοίνωση:

«ΗΠΑΕΑπόλλωνΛάρισας ανακοι-
νώνει την κοινή συναινέσει λύση της
συνεργασίας τηςμε τονΑλεξάνταρΜί-
λιτς...

ΟΣέρβος επιθετικός ζήτησε για κα-
θαράοικογενειακούς καιπροσωπικούς
λόγουςναεπιστρέψειστηνπατρίδατου
και η διοίκηση της λαρισινής ομάδας
δεν είχεπάρει να του ικανοποιήσει το
αίτηματου.

ΗΠΑΕΑπόλλωνΛάρισαςθέλει να
ευχαριστήσει τονΜίλιτς για την όποια
προσφορά του, στο σύντομο όπως α-
ποδείχθηκε,πέρασμα του, από την ο-
μάδαμας, αλλά και για τοακέραιο του
χαρακτήρα του και παράληλα να του
ευχηθεί τα καλύτερα για την συνέχεια
τηςκαριέραςτου,μευγεία».
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Στη διάθεση που υπάρχει στα απο-
δυτήρια στάθηκε ο ποδοσφαιρι-
στής της Δόξας Δράμας, Γιώργος 

Λίτσκας. Στην «Arena Press» μίλησε 
ο 22χρονος επιθετικός. Συγκεκριμένα, 
αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Καλλι-
θέα στην Ελευσίνα, στις απουσίες των 
«Μαυραετών», ενώ δήλωσε πως κανέ-
να ματς στη Football League δεν είναι 
εύκολο. Τέλος, τόνισε ότι με συγκέ-
ντρωση θα πάρουν αυτό που θέλουν 
από τον Εργοτέλη στο επερχόμενο 
παιχνίδι, στο πλαίσιο της πέμπτης αγω-
νιστικής της διοργάνωσης. Αναλυτικά 
οι δηλώσεις:

«Τοκλειδίήτανότιμπήκαμεσυγκεντρωμέναστην
Ελευσίνα και ήμασταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια.
Είχαμε ευκαιρίες να καθαρίσουμε νωρίτερα το διπλό
και δυοδοκάρια.Πετύχαμε γκολσε καλόσημείο και
γενικάήμαστανσοβαροί καιπειθαρχημένοι, δεν δώ-

σαμεπολλάδικαιώματαστοναντίπαλο.Κάναμε δια-
χείρισητηςκατάστασηςμεωριμότητα,αφούδιαθέτου-
μεέμπειρηομάδα.Τοατούμαςείναιηισορροπίαστις
γραμμές, δεν δεχτήκαμε ακόμα γκολ, ενώ υπάρχει
μεγάλοβάθοςστονπάγκο.Έχουμεοικογενειακόκλί-
μακαι…τρέλαπουμαςμεταδίδειοπροπονητήςμας!
Δενφαίνονταιοιαπουσίεςκαιήτανσημαντικέςμεσοε-
πιθετικά,αυτόμεγαλώνειτιςδιαστάσειςτηςεπιτυχίας.
Δείξαμεανεπηρέαστοι, έστω και χωρίςΠετρόπουλο,
Κάσες,Ματσούκα,Γουνδουλάκη!

Όλοι νιώθουμε χρήσιμοι.Επίσης, έχουμε ισχυρές
προσωπικότητες στηΔόξα, τόσοσαν μονάδες, όσο
καιωςσύνολο.Δεν υπάρχει εύκολο ματς στηΦού-
τμπολΛιγκ, ειδικά ότανπαίζεις σε τόσοακατάλληλα
γήπεδα. Είναι καλό το ξεκίνημά μας, θέλουμε να
είμαστεψηλάωςτοτέλοςκαιστογκρουπτωνπρωτα-
γωνιστών,αλλάείναινωρίςγιαναλέμεγιαμηνύματα
πρωταθλητισμού.Μαςαπασχολείμόνοηνίκησεκάθε
ματς, αυτόν έχουμε ξεχωριστόστόχο.Μαςπεριμένει
το δύσκολο παιχνίδι στηΔράμα με τον Εργοτέλη,
μεσυγκέντρωσηθαπάρουμεαυτόπουθέλουμε, δε
φοβόμαστε κάτι. Ευχαριστούμε τον κόσμοπου είναι
12οςπαίκτης, όχι μόνο εντόςαλλά και εκτός έδρας.
Είμαιπολύχαρούμενοςπουτοπρώτομουγκολσεε-
παγγελματικέςκατηγορίεςσυνδυάστηκεμενίκη,αλλά
τελείωσεαυτόκαιβλέπουμεμπροστά».

Την προετοιμασία του για την 
σαββατικάτικη εντός έδρας 
αναμέτρηση με την Παναχαϊ-

κή (25/11, 15:00) συνεχίζει ο Άρης. 
Χωρίς τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο 
προληπτικά, λόγων ενοχλήσεων 
στη μέση, αλλά με τους Μπάμπη 
Παυλίδη και Κενάν Μπαργκάν 
να συμμετέχουν κανονικά, πραγ-
ματοποιήθηκε το πρόγραμμα της 

Τετάρτης (22/11) στους «κιτρινό-
μαυρους».

Ακόμη, οΑλέξανδροςΑναγνωστόπουλοςσυ-
νέχισετοπρόγραμματηςαποθεραπείαςτου,ενώ
όλοι οι υπόλοιποιπροπονήθηκαν κανονικά, στο
Δασυγένειοαθλητικόκέντρο.

ΟΔημήτρηςΣπάνοςπροετοιμάζειτουςποδο-
σφαιριστέςτουμεστόχοτο«5Χ5»απέναντιστην
Παναχαϊκή,προκειμένουοΆρηςνασυνεχίσεινα
οδηγεί την κούρσα της Football League, δίχως
απώλειες.

Δόξα Δράμας

«Έχουμεοικογενειακόκλίμα
και...τρέλα»

Άρης
Εκτός ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος

Απόλλων Λάρισας

ΤέλοςοΑλεξάντερΜίλιτς

Αιγινιακός
«Προσοχή στις 

στημένες φάσεις»
Στον Αιγινιακό, ο Κώστας 

Νικολαΐδης ανέλυσε τα 
λάθη στους παίκτες του από 
το ματς με τον Παναιγιάλειο. 
«Δεν πρέπει να επαναλη-
φθούν», τους είπε μεταξύ 
άλλων.

«Προσοχήστιςστημένεςφάσεις»,επα-
νέλαβεξανά,μεαφορμή τογκολαπότον
Παναιγιάλειο.

ΓιατηνομάδατηςΠιερίαςεπίκειταινέο
δύσκολοπαιχνίδι κόντρασε ομάδαμε υ-
ψηλούς στόχους, όπως οΑπόλλωνΠό-
ντου.

Στααγωνιστικά,ενοχλήσειςνιώθουνοι
Πολύζος,ΣοφιάνηςκαιΓιαζιτζόγλου,ωστό-
σοθαπαίξουνκόντραστονΑπόλλωνα.

Κατάταάλλα,θέμαημερώνείναιημε-
ταβίβασητωνμετοχών,όπωςτουλάχιστον
υποστηρίζουνστοΑιγίνιο,τηστιγμήπουοι
πρώτεςσυζητήσειςμεταξύτων ιθυνόντων
κάνουν λόγο για την απόκτηση τουλάχι-
στον4-5έμπειρωνπαικτών.



Πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 
2017, στο Κέντρο «Ακρόπολη», η καθιερωμένη ετή-
σια Γιορτή Επιβράβευσης των Εθελοντών της Πρω-
τοβουλίας για το Παιδί. Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Βουλευτής Ημαθίας κ. Αντωνί-
ου, ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοριαζίδης, ο Στρατηγός 
ε.α. κ. Σιδηρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος κ. Ασλάνο-
γλου, εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων κ.α.

Μπροστά σε ένα κοινό που το αποτελούσαν εθε-
λοντές, μέλη και φίλοι του Συλλόγου, απονεμήθηκαν 
από το χέρι των παιδιών και του προσωπικού μας, 
ηθικές αμοιβές στους ακόλουθους εθελοντές και 
υποστηρικτές του έργου μας:

Από τον τομέα των Υγειονομικών βραβεύτηκαν, 
η κυρίαΕιρήνη Αναξαγόρου – Παπιάνου  Φαρμακο-
ποιός στη Βεργίνα, η Μικροβιολόγος κυρία Σοφία 
Εφραιμίδου,  ο κύριος Γιώργος Καραϊωσήφ, συντ. 
Παιδίατρος και επόπτης – γιατρός στο Σπίτι της Βερ-
γίνας, η Δερματολόγος κυρία Αντωνία Μανουσάρη  
και ο Γυναικολόγος κύριος Νικόλαος Τσαμπάζης,  η 
Ψυχίατρος κυρία Ειρήνη Τσίρκα, η Μικροβιολόγος 
κυρία Ευτυχία Υγροπούλου και ο Οδοντίατρος κύρι-
ος Στράτος Χατζόπουλος.

Από τον τομέα του Δημιουργικού τμήματος (ε-
θελόντριες των Bazaarκαι των εργαστηρίων του 
FRONT), βραβεύτηκαν οι κυρίες Κική Καστούδη, 
Μάρα Κοκκίνου, Γιό Κοντοπούλου και Φωτούλα 
Στεργιοπούλου.

Από τον τομέα της Μαθησιακής Υποστήριξης, 
της Δημιουργικής Απασχόλησης και της Συνοδείας, 
βραβεύτηκαν οι κυρίες Τάνια Ανδρεάδου, Βαρβάρα 
Ζουμπούδη, Αλεξάνδρα Ιωσηφίδου, Ελένη Μπακα-
λούδη, Λίτσα Παπαδοπούλου, Νανά Παπαϊωάννου, 
Σοφία Παύλου, Ιφιγένεια Ρήγα και Λίτσα Σίμου.

Από τον τομέα της Σίτισης (μαγείρεμα, προμή-
θειες) βραβεύτηκαν η κυρία Ρούλα Ανδρονικίδου, ο 
κύριος Μέρκος Κούγκας, η κυρία Μαρία Λαζαρίδου, 
η κυρία Κατερίνα Νίκου και ο κύριος Γρηγόρης Κοτζαχρήστος.

Τέλος, για τη συνολική και πολυεπίπεδη συνεισφορά τους στο 
έργο μας βραβεύτηκαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ», ο 
Σύλλογος Παγκρατίου Αθλήματος «ΗΜΑΘΙΩΝ» και το Ωδείο Βεροίας 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ».

Ακολούθησε ψυχαγωγικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε το μουσικό 
σχήμα «ΚΙΒΩΤΟΣ» υπό την ευθύνη του κυρίου Κώστα Ρίζου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης:
1. Τον κύριο Νίκο Τσιλιγγιρίδη, ιδιοκτήτη της «Ακρόπολης», κα-

θώς και το προσωπικό του κέντρου, που φιλοξένησαν άψογα και με 
μεγάλη αγάπη τους εθελοντές, τους φίλους, τα μέλη μας και ιδίως τα 
παιδιά μας.

2. Τον κύριο Κώστα Ρίζο και  όλους τους  μουσικούς του σχήματος 
«Κιβωτός», καθώς και όσους συνεργάστηκαν μαζί τους, όπως τον 
Γιώργο Κονιτόπουλο.

3. Τον «ΗΧΟ ΖΟΡΜΠΑΣ», που βοήθησε αφιλοκερδώς στην ηχοληψία.
4.Τον κύριο Βασίλειο Γιάτρα, για την διάθεση των κρεατικών.
5.Το Οινοποιείο Μπουτάρη και προσωπικά τον κ. Κανελλίδη – για 

τη διάθεση των εκλεκτών κρασιών του.
6. Το Οινοποιείο «ΒΑΕΝΙ» για τη διάθεση εκλεκτών κρασιών.
7.Την Επιχείρηση  «Αντώνης  Βεζύρογλου και ΣΙΑ ΟΕ» για τη διά-

θεση λαχανικών-σαλατικών.
8.Την AGRITEX, για τη διάθεση τομάτας.
9.Την Επιχείρηση «ΕΥΓΕ» για τη διάθεση μεγάλης ποικιλίας σαλατών.
10. Το Ζαχαροπλαστείο «ΛΙΝΤΟ» της οικογένειας Κουτόβα, για τη 

διάθεση γλυκών.
11. Τη Βιομηχανία χυμών «ΑΣΠΙΣ», για τη διάθεση χυμών.
12. Την «Τραπεζανλίδης Γ. & Χ. και ΣΙΑ» για τη διάθεση φρούτων.
13. Την κυρία Κυριακή Παπαδοπούλου-Σακαρέκου, για τη διάθεση ρυζιού.
14. Τον κύριο Χαρέλα Θωμά, για τη διάθεση πατατών Πολυμύλου.
15. Τον κύριο Καρέλη  Μιχάλη για τη διάθεση κρεμμυδιών και καρότων.
16. Τον κύριο Αλέκο Ψώνη, για τη διάθεση ηλιέλαιου.
17. Την κυρία Παναγιωτοπούλου Αναστασία, για τη διάθεση  αγ-

γουριών και τομάτας.
18. Τα «ΑΒ Βασιλοπουλος» , για τη διάθεση αναψυκτικών.
19.  Το καφενείο «ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ» , για τη διάθεση αναψυκτικών.
20. Το Σούπερ Μάρκετ «Κότσυφας», για τη διάθεση αναψυκτικών.
21. Το Σούπερ Μάρκετ Μητρόπουλος στη Βεργίνα , για τη διάθεση 

αναψυκτικών.
22.  Το ψητοπωλείο «Γωνία Ελιά», της κ. Παυλίδου Βικτωρίας στη 

Βεργίνα, για τη διάθεση αναψυκτικών.
23. Τον Φούρνο Χονδραντώνη για τη διάθεση ψωμιού.
24. Τον Φούρνο  «ILFORNO», για τη διάθεση ψωμιού. 
25. Τον Φούρνο του Θέμη Θανασούλη  της  Νάουσας, για τη διά-

θεση ψωμιού. 
26. Την κυρία Γενοβέφα Βρανοπούλου, για τη διάθεση αποφλοιω-

μένης πατάτας.
27. Τον «ΚΟΡΜΟ» του κυρίου Στέφανου Γιτόπουλου, για τη διάθε-

ση αναψυκτικών και νερών.
28. Τον κύριο Γιάννη Δάσιο, για τη διάθεση λάχανων και καρότων.
Ακόμη, ευχαριστούμε τα καταστήματα και τους φίλους που ενί-

σχυσαν τη λαχειοφόρο αγορά της εκδήλωσης προσφέροντας είδη και 

προϊόντα τους:
1.Το Κοσμηματοπωλείο των ΑφωνΤρανίδη.
2. Το Κοσμηματοπωλείο του κυρίου Κώστα Γαβριηλίδη.
3. Το Κατάστημα ORIENTO του κ. Νίκου Νικολαΐδη.
4. Το κατάστημα LOISIR
5. Το πωλητήριο του FRONT της Βεργίνας, της Πρωτοβουλίας για το Παιδί.
6. Το Parafarmasy της κ. Καραγκιζοπούλου.
7. Την κυρία  Έφη Βαλδακά.
8. Το Φαρμακείο της κ. Κατερίνας Νεδέλκου.
9. Το κατάστημα «ΑΜΑΡΑΝΤΟ».
10. Το κατάστημα «SPORTDESIGN».
11. Το κατάστημα «CENTER».
12. Το κατάστημα «Πρόδρομος και υιός».
13. Το κατάστημα «PAPILLON».
14. Το κατάστημα «HOMESTYLE Μαρκάκης».
15. Τοκατάστημα «PRINCESS per donna».
16. Το κατάστημα του κ. Τσιπουρίδη.
17. Το Φαρμακείο της κ. Παπαδοπούλου.
18. Το κατάστημα «NIGHTWEAR».
19. Το κατάστημα «SISLEY» του κ. Ηλία Λαζού.
20. Τις ανδρικές κομμώσεις «Δέσποινα».
21. Το κατάστημα παιδικών παιχνιδιών «ΤΖΑ».
22. Το κατάστημα “ACCESSORIESROSE”.
23. Το κατάστημα «ΜΟΥ».
24. Το κατάστημα  «Ιωαννίδης».
25. Το κατάστημα  «Πρόδρομος-κέντημα».
26. Το Βιβλιοπωλείο  «ΠΑΙΔΕΙΑ».
27. Το βιβλιοπωλείο «ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ».
28. Το κατάστημα  «Gατης».
29. Το κατάστημα “BABYDOLL”.
30. Το κατάστημα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ».
31. Το κατάστημα πυροσβεστικών ειδών του κ. Σπύρου Πασβαντίδη.
32. Τοκουρείο “Just men coiffure”.
33. Την αισθητικό κ. Γκουντή Ειρήνη.
34. Το κρεοπωλείο Χατζημασούρα.
35. Το κομμωτήριο της κ.  Μαρίας Χατζηπαυλίδου.
36. Την δερματόξεση με διαμάντι – DermaCare
37. Το κατάστημα «Διεθνής αθλητική ΕΠΕ».
38. Την αισθητικό κ.  Ελπίδα Τροχοπούλου.
39. Την κ. Σοφία Τροχοπούλου.
40. Το κατάστημα «mariodani».
41. Το κατάστημα «Voi&Noi».
42. Το κατάστημα «Βambino».
43. Το κατάστημα «Vicko».
44. Το αρτοποιείο των Αφων Παπακώστα.
45. Την ΕΛΒΙΖ Α.Ε.
46. Την «Βιοηλιακή – Ενεργειακή».
47. Ανώνυμες εθελόντριες του Δημιουργικού Τομέα.
Τέλος ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές και τις εθελόντριες που 

υποστήριξαν την εκδήλωση από όλους τους τομείς της και τους φί-
λους μας που παραβρέθηκαν σε αυτήν.

ΤΟ Δ.Σ.
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Ενημερώθηκαν για την πρόληψη 
της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης και την καμπάνια 
«ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»

Μ ε  γ ν ώ -
μονα την α-
ποτροπή της 
παιδικής κα-
κ ο π ο ί η σ η ς , 
όπου επιβάλ-
λεται η μόνιμη 
ε κ π α ί δ ε υ σ η 
στα παιδιά και 
εκτενής ενη-
μέρωση στους 
γονείς, η Εύ-
ξεινος Λέσχη 
Χ α ρ ί ε σ σ α ς , 
π ρ α γ μ α τ ο -
πο ί η σ ε  τ η ν 
Κυρ ιακή  το 
απόγευμα 19 
Νοεμβρίου ε-
νημέρωση για 
την πρόληψη 
της παιδικής 
σεξουαλικής 
κακοποίησης 
και προβολή 
της  καμπά -
νιας «ΕΝΑ στα 
ΠΕΝΤΕ» του 
συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα. 

Στην κατάμεστη αίθουσα της λέσχης, γονείς και παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να μάθουν για τον «Κανόνα του εσωρούχου» και να διδαχτούν 
ποίο είναι το καλό και ποιο το κακό άγγιγμα και ότι υπάρχουν καλά και 
κακά μυστικά! Ο Κανόνας των εσωρούχων είναι ένας απλός  τρόπος 
που βοηθά τους γονείς να εξηγήσουν στα παιδιά τους ποια είναι τα ση-
μεία του σώματος που δεν πρέπει να αγγίζουν οι άλλοι, πως πρέπει να 
αντιδράσουν και που να στραφούν για βοήθεια. Κι όλα αυτά γίνονται με 
τρόπο κατανοητό προς τα παιδιά, με την βοήθεια των κινούμενων σχε-
δίων και παραμυθιών. Στους γονείς θα διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό 
ενώ όλα τα παιδιά θα έλαβαν δωρεάν DVD «Το Μυστικό της Νίκης» και 
την ιστορία «Ο ΚΙΚΟ και το ΧΕΡΙ»

Ευχαριστίες
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε, στην συντονίστρια της εκστρατείας « 

ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» στην Ελλάδα και μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέ-
λευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κα Έλενα Ράπτη για την άριστη 
συνεργασία και την παραχώρηση του υλικού. 

Εβδομάδα Μικρασιατικού Πολιτισμού
«Η Μακεδονία των 

προσφύγων» από το 
σύλλογο Μικρασιατών Ημαθίας

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Ο  Σ ύ λ λ ο γ ο ς 
Μικρασιατών Ημα-
θίας , το Σάββατο 
25 Νοεμβρίου 2017 
παρουσιάζει τη θε-
ατρικομουσικοχο-
ρευτική παράσταση                         

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΤΩ Ν  Π Ρ Ο Σ ΦΥ-
ΓΩΝ»

   Η παράσταση 
παρουσιάζει  την 
Μακεδον ία  που 
γνώρισαν οι πρόσφυγες και  τη Μακεδονία που ζουν σήμερα, μέσα 
από θεατρικά δρώμενα ,παραδοσιακές μουσικές, έθιμα, χορούς και 
τραγούδια καθώς και προβολή εικόνων. Αυτό το ταξίδι των 100 χρόνων  
στη φιλόξενη γη της Μακεδονίας μέσα από τη ματιά του συλλόγου Μι-
κρασιατών Ημαθίας, παρουσιάζεται από τα χορευτικά τμήματα και τη 
χορωδία του συλλόγου.

   Έτσι η Εβδομάδα Μικρασιατικού Πολιτισμού , ανοίγει εφέτος  στο 
Χώρο Τεχνών Βέροιας, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, με ώρα έναρ-
ξης 8:30μμ.

Αριθμημένες προσκλήσεις εισόδου διατίθενται από το σύλλογο 
Μικρασιατών Ημαθίας στα τηλέφωνα,6974366521, 6974938713, 
6977460574.

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» 
τίμησε τους εθελοντές 

και υποστηρικτές του έργου της 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό20-11-2017 μέχρι26-11-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Πέμπτη 23-11-2017

13:30-17:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ
Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓα-
λάνη)23310-73324

20:30-01:00+διαν.ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙ-
ΑΣ23310-25000

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

ΟΔήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας σε συ-
νεργασία με την θεατρική ομάδα «ΤοΚαρπούζι»
παρουσιάζει την ξεκαρδιστική επιθεώρηση του
Γιάννη Καραμπέλκου «SurvivorΑλλιώς...Made
inGreece», τηνΚυριακή26Νοεμβρίου2017 και
ώρα21:00στοΔημοτικόΘέατροΝάουσας.

Ηεπιτυχημένηθεατρικήπαράστασηεπαναλαμ-
βάνεται για φιλανθρωπικό σκοπό και το σύνολο
των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του
λαϊκούζωγράφουτηςΝάουσαςΔημήτρηΣκούπερ.

Κείμενα-Σκηνοθεσία:ΓιάννηςΚαραμπελκος
Σκηνικά-Ενδυματολογία: ΕλισάβετΠαπακων-

σταντίνου
Φωτισμός-Ήχος:ΦίλιπποςΠηδάσης
Μοντάζμουσικής:ΓρηγόρηςΓκιούρος

Παίζουν:ΆσπαΠιτάκη, ΦένιαΣτοΐδου,
ΚορίναΤσιγαρίδα,ΕλισάβετΠαπακωνστα-
ντίνου, Γρηγόρης Καμτσικάς,Δημήτρης
Δούτσης,ΓρηγόρηςΓκιούρος,ΤρύφωνΓια-
βάλκας,ΝίκοςΘεοδωρίδης,ΝτίνοςΜαλιά-
σας,ΓιάννηςΚαραμπέλκος.

Γενικήείσοδος5€.
Εισιτήριαπροπωλούνται στα εξής κα-

ταστήματα:
Ζαχαροπλαστείο «Σούλα», Ζαφειράκη

10,τηλ.:2332027311
Βιβλιοπωλείο «Έμμετρη Γνώση»,Δημ.

Βλάχου6,τηλ.:2332301344
ΚάβαΓιαβάλκα,Ζαφειράκη,τηλ.:23320

24434

Επιθεώρηση στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας

«SurvivorΑλλιώς...
MadeinGreece»,γιατηνενίσχυση

τουλαϊκούζωγράφου
τηςΝάουσαςΔημήτρηΣκούπερ

ΣΥΛΛΟΓΟΣΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

Νέα κατανομή αξιωμάτων
ΜετάαπόπαραίτησητηςΠίγκαΒηθλεέμτοΔ.Σκάλεσετηνπρώ-

τηεπιλαχούσαπουήτανηΤράμπαληΙλαρίαηοποίααρνήθηκενα
έρθει στοΔ.Σ γιαπροσωπικούς λόγους και κλήθηκε η επόμενηη
οποίααποδέχεται την θέση της Γραμματέος και είναι ηΠαντούλη
Κωνσταντίνα.

Ηνέαανακατανομήαξιωμάτωνπουέχειωςεξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΛΙΟΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤ/ΔΟΣ:ΣΠΑΝΟΥΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΠΑΝΤΟΥΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ:ΞΕΝΙΔΗΣΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΕΛΗ:ΓΚΟΥΝΕΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΡΓΥΡΙΟΥΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΚΑΡ-

ΒΟΥΝΙΔΗΣΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΕΚΤΟΥΔ.Σ.

Ομιλία του Αριστείδη Βούλγαρη στη Νάουσα
«Κατασκευάζονταςτομηχανισμότων

Αντικύθηρωνμεαρχαίαελληνικάεργαλεία»
Συνεχίζεται για18ηχρονιάησειρά τωνομιλιών«Αστέρια καιΆνθρωποιστη

ΝέαΧιλιετία»,πουδιοργανώνειτοΠαράρτημαΝάουσαςτηςΕταιρείαςΑστρονο-
μίαςκαιΔιαστήματοςΒόλου.ΗδεύτερηεισήγησηπραγματοποιείταιτοΣΑΒΒΑΤΟ
25ΝΟΕΜΒΡΙΟΥκαιώρα20:00στηναίθουσα τουΠολυχώρουΠολιτισμού του
ΔήμουΝάουσαςΧΡΗΣΤΟΣΛΑΝΑΡΑΣ–ΒΕΤΛΑΝΣ,δίπλααπότονοσοκομείοτης
Νάουσας.OΚατασκευαστήςαστρονομικώνοργάνωνκαιμουσικόςΣυμφωνικής
ΟρχήστραςΑριστείδηςΒούλγαρηςθαμιλήσειμεθέμα:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣΤΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΤΩΝΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝΜΕΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑΕΡΓΑΛΕΙΑ.

Κατάτηδιάρκειατηςομιλίαςθαγίνειπαρουσίασηκαιχρήση,τουλειτουργι-
κούαντιγράφου τουΜηχανισμού τωνΑντικυθήρων και θαδοθεί η δυνατότητα
στουςπαρευρισκόμενουςναχειριστούνοιίδιοιταδύολειτουργικάαρχαίαμηχα-
νουργικάεργαλείαπουκατασκευάστηκαναπότηνομάδαTheFRAMeProject.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ για αγορά δι-
αμέρισμα από 80 έως
90 τ.μ., σε οικοδομή έ-
ως20ετίας, από ιδιώτη,
στιςπεριοχές:Καλλιθέα,
Προμηθέας ήΑνοίξεως,

από 2ο όρ. και πάνω.
Τηλ.: 23310 43365 &
6946765029.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόροφη
οικοδομή με όλα τα κο-
νφόρ και πολλά έξτρα
στην οδόΓρεβενώνστη
Βέροια. Τιμή λογική.
Τηλ.:6982993632,6949
215864,6934971109.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο
προσόψεως που μετα-
τρέπεται σε στούντιο,
30 τ.μ., στην Πλ. Πλα-
τάνων,σετιμήευκαιρί-
ας.Τηλ.:6945122583.

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 οικόπεδο
στις Βαρβάρες Βέροιας
μεωραίαθέαστοκέντρο.
Πληρ.τηλ.:6981058526.

ΡΑΧΙΑ  πωλούνται
τρία οικόπεδα από 400
τ.μ. το καθένα, μεμονω-

μέναήόλαμαζί,στοκέ-
ντρο του χωριού, πίσω
από το Σχολείο. Τηλ.:
2331020051.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  πω-
λείται οικοπεδοχώραφο
4.750μέτρα,έγινεΠράξη
Σχεδίου, κοντά στοΛύ-
κειοΜακροχωρίου.Τηλ.:
6979083821.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με

ροδακινιές (δένδρα 7ετί-
ας)μεπομώνα,εκτάσεως
10.500 τ.μ. εντός συνοι-
κισμού Κυδωνοχωρίου
(ΜΟΥΣΤΑΛΙ).Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331023184,6976
631156,6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ74, ενοι-

κιάζεται διαμέρισμα 55
τ.μ., 3ος όρ., κεντρική
θέρμανση,πάρκιγκ, ηλι-
ακό.Τηλ.:2331051102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 65 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας,

πάροδος Μερκουρίου
Καρακωστή 1, 1ος ό-
ροφος,σαλόνι,κουζινα,
δωμάτ ιο,  W.C.-μπά-
ν ιο,  χωλ,  μπαλκόνι ,
με αυτόνομη θέρμαν-
ση. Πληρ. τηλ.: 23310
65745&6976688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ο-
λοκαίνουργιο studio 35

τ.μ. πλήρως επιπλωμέ-
νο και εξοπλισμένο με
τηλεόραση, κλιματισμό,
ηλ. θερμοσίφωνα, Wi-
Fi, θέση πάρκιγκ και
πλυντήριο σε νεόδμητη
οικοδομή, στο κέντρο
της Βέροιας. Πληρο-
φορίες στο τηλ : 6948
457059.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κα-
ζαντζάκη 21, ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέραΔΚWC,
μεγάλο μπαλκόνι, σε
νέα οικοδομή, 1ος όρ.,
ντουλάπα,έξτρααποθή-
κη.Τηλ.:2331071653&
6984427753.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο OPEL,
πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο -
πωλείο στη Βέροια, με
σταθερήπελατεία.Τηλ.:
6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ε-
ταιρίαΟλύμπιαΓη,με έ-
δρα τοΔιαβατό, κοπέλα
για το λογιστήριο. Τηλ.:

6987 791718 & 23310
41499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία ή
κύριοςγιαφροντίδακαι
περιποίηση ηλικιωμέ-
νου.Τηλ.:2331025176
&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοαπό
εταιρία αυτοκινήτων για
τοτμήμαανταλλακτικών
με πολύ καλή γνώση
Η/Υ, αγγλικών και γνώ-
σειςμηχανολογίας.Τηλ.:
23310 62780 & 6978
770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρεο-
πωλείοστηΒέροια,κρε-
οπώληςγιαπλήρηεργα-
σία. Τηλ. επικοινωνίας:
2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτων από επι-
χείρησηστηΒέροια, για
πλήρηαπασχόληση. Ικα-
νοποιητικήαμοιβή.Ώρες
επικοινωνίααπό9.00π.μ.
έως6.00μ.μ.Τηλ.:23310
71553&2331062900.
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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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής
γιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαιφρο-
ντίδακυρίαςμεσοβαρόκινη-
τικόπρόβλημα,μεκαροτσάκι
μεταφορικόμέσοθαεκτιμη-
θεί.Τηλεπικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας από
22 έως 40 ετών, δίπλωμα
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,
γνώστης χειρισμού κλαρκ.
Τηλ.: επικοινωνίας: 6976
777999.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑζητείταικύριοςάνω
των30 ετώνμεάνεσηλό-
γουκαιευχέρειαστιςδημό-
σιεςσχέσειςνααναλάβειε-
ταιρίαστοΝομό.Τηλ.:6934

888738κοςΚώστας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

εργασία σε sport cafe σαν
σερβιτόρα για πρωινή ή α-
πογευματινή εργασία, στο
κέντρο της Βέροιας. Τηλ.:
6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα με
μεταφορικό μέσο για καφέ
ουζερί στοΜακροχώρι απέ-
ναντι από τοπαλιό κρατικό
ΚΤΕΟ,γιααπογευματινέςώ-
ρεςαπό4.00μ.μ.έως01.00
μ.μ. Τηλ.: 6977 755040,
6983 469968 & 23310
41541.

ZHTEITAI κοπέλα για
εργαστήριο ζαχαροπλαστι-
κήςστηΒέροια.Ηλικία από

25-35 ετών, ελληνίδα.
Οποιαδήποτε εμπειρία
θαληφθείυπόψιν.Τηλ.:
23310 22174, ώρες
για πληροφορίες 8.00-
13.00.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τηνπεριποίησηκαιφρο-
ντίδα εντός του δικού
της σπιτιού στηΝάου-
σα,ηλικιωμένηςκυρίας.
Τηλ.:2332023475.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τη φύλαξη και περιποί-
ηση ηλικιωμένων σε
24ωρηβάση.Τηλ:6993
678697&6947705456.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκα-
θαρίστρια σε σπίτι και
γραφεία.Τηλ.επικοινωνί-
ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμέ-
νων & καθαρισμα σπι-
τιών, γραφείωνκαισκά-
λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυ-

χιούχοςΑΠΘ με ειδι-
κότητα στα Αρχαία,
παραδίδει μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασί-
ου-ΛΥκείου, μεμνωμέ-
να και σε γκρουπ.Δι-
ανέμονται σημειώσεις.
Τηλ.:6980160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μα-
θηματικός με πολυετή
πείραπαραδίδει μαθή-
ματα για όλα τα επίπε-
δασεμαθητέςΓυμνασί-
ου,Λυκείου και ΕΠΑΛ.
Αναλαμβάνει προετοι-
μασία για τιςΠανελλα-
δικές εξετάσεις. Τιμές
λογικές.  Τηλ.:  6936
679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙ-
ΛΟΛΟΓΟΣ  με  φρο-
ντιστηριακή πείρα και
ειδικότητα στηνΈΚθε-
ση,παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματασεμαθητέςΔη-
μοτικού, Γυμνασίου,Λυ-
κείου,μεμονωμένακαισε
γκρουπάκια. Τιμές προ-
σιτές.Τηλ.:6973707829.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑ-
ΣΤΗΡΙΟ τροφίμων ζη-
τείται αποθηκάριος.Α-
παραίτηταπροσόντα:

-Εμπειρία
-Ηλικίαέως35ετών
-Χρήση ηλεκτρικού

ανυψωτικού(Κλαρκ)
-Κάτοχοςμεταφορι-

κούμέσου
-Βιογραφικόσημείωμα
Τηλ. επικοινωνίας:

2331070401.
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ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμα-
θήματα σεπαιδιάΔημοτι-
κού-Γυμνασίου.Τιμέςπρο-
σιτές.Τηλ.:6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣπαραδίδειμαθή-
ματα σε μαθητές δημοτι-
κού, γυμνασίου και λυκεί-
ου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.ε-
πικοινωνίας:6976802836.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΓαλλικών
απόφοιτοςΑ.Π.Θ., κάτοχος
Proficiency,μεπολυετήπείρα,-
παραδίδειιδιαίτεραμαθήματα
γαλλικώνκαιαγγλικώνσεόλα
ταεπίπεδα.Ενισχυτικηδιδα-
σκαλίαγιαταμαθήματατου
σχολείου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.
επικοινωνίας:6907042956.

ΔΑΣΚΑΛΑ Πτυχιού-
χος του Παιδαγωγικού
Α.Π.Θ., κάτοχος πτυχίου
Proficiency,παραδίδειιδιαί-
τεραμαθήματασεμαθητές/
τριεςΔημοτικού,σεόλα τα
μαθήματακαισταΑγγλικά.
Τιμέςπροσιτές.Τηλ.Επι-
κοινωνίας:6943908929.

ΙΤΑΛΙΔΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,
πτυχιούχος πανεπιστημί-
ουΙταλίας,μεμεταπτυχιακές
σπουδέςστοΑΠΘ,παραδί-
δειμαθήματα ιταλικών.Όλα
ταεπίπεδα, ιδιαίτερακαισε

groups,προετοιμασίαγιαεξετά-
σεις,υποστήριξησεφοιτητές.Τη-
λέφωνο:6937844084.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,
πτυχιούχοςτουΠαιδαγωγικού
ΤμήματοςΕΙδικήςΑγωγήςΒό-

λου,αναλαμβάνει τηνπαράλ-
ληληστήριξηνηπίωνκαιμα-
θητώνΔημοτικού,ιδιαίτεραμα-
θήματακαθώςκαιδημιουργική
απασχόληση-φύλαξη. Τιμές
προσιτές.Τηλ.:6955331841.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

Κωδ23261ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
40τ.μ.,επιπλωμένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο3οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,σεπράγματι
καλήκατάσταση,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικό,ελάχιστακοινόχρηστακαισεπολύ
καλήτιμήμόνο150€.

Κωδ:105722 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,μεΑνελκυστήρα
καιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλ-
κόνια30τ.μ. -Τιμή:140 .ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

Κωδ.23386ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Γκαρσονιέρα
45 τ.μ.,ωραιότατη , κατασκευή2002,1υ/δ
σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,1οςόροφος,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,νεόδμητη ,μεκαινούργια
αλουμινίουκουφώματακαιδιπλάτζάμια,σίτες
,διαθέτειμίαντουλάπακαιηλεκτρικήκουζίνα
, έχειαυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές
καικλιματιστικό , ενοίκιο160€,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθεροαπό1/12/2017.

Κωδ:23808-ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμασυ-

νολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρική-Πε-
τρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,
Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υ/Δ ,μία
ωραίαΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένο το2001καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομικήμεΠετρέλαιο, έχειΚουφώματα
Αλουμινίου,Ανελκυστήρακαινούργιο , κλει-
στόγκαράζμεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσης
στάθμευσηςΤέντες,Σίτες ,BBQ,Μπαλκόνια
16τ.μ.καιβλέπεισεανοιχτωσιά-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου280€,

Κωδ:23211-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας110τ.μ.
ισόγειομεμικρήαυλήδική της .Είναιδύο
επιπέδωνκαιαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια
στονόροφο,Σαλονοκουζίναστοισόγειοκαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένη το1970και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,μία
αποθήκη ,Τζάκι και Ηλιακόθερμοσίφωνα
-Τιμή:220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχεί-
ρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:14101-ΚΑΤΩΕΛΗΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητηαποθήκη
συνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκοληπρόσβαση.Απο-
τελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευήςτο
2004-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22752ΩΡΟΛΟΙ,σεπερίοπτηθέση

καιμεεξαιρετικήπροβολήενοικιάζονταιγρα-
φεία,μεμονωμένααλλάκαιπερισσότερααπό
έναέωςκαι12τεμάχια,από29τ.μ.,έως36
τ.μ.τοκαθένα,στονίδιοόροφοκατάλληλογια
κάθεεπαγγελματικήχρήση,κατασκευή1969,
2οςόροφος,διάθεσηανάληψηςανακαίνισης
απότηνπλευράτων ιδιοκτητώνδυνατή ,μί-

σθωμαανάλογαμε τιςανάγκεςχώρωντου
μισθωτή.

Κωδ:22767-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπόένανενιάιο
χώρου.Είναι κατασκευασμένο το1999και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΚουφώματαΣυνθετικάκαινούργιακαιΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:180€.

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρους
καιέχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλου-
μινίουσυρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο
,διαθέτειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Το
γραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσε

άκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευασμένο
το1965καιμεπολύκαλόμίσθωμαστα300
€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείται από έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια.Ενοίκιο170€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22761-ΣτηνΑγίαΒαρβάραΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημα
επίτουκεντρικούδρόμουσυνολικήςεπιφάνει-
ας65τ.μ.Ενοίκιομόνο:160€.

Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδι-
αθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινί-
ου,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Διπλά
τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:55.000€

Κωδ:12805 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας104τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1977καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουκαι
με Ανελκυστήρα.Χρήζειανακαίνισης -Τιμή:
40.000€.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφομεμονα-
δικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.Τα
Κουφώματα τουΣυνθετικά, εξοπλισμένομε
ΠόρταΘωρακισμένηασφαλείας ,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,Σίτες,Διπλά
τζάμια,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητηΜο-
νοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας120 τ.μ.2
επιπέδων.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίου,Αποθήκη ,Κήπο,Τζάκι,Έπιπλα,
Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,BBQ,Μπαλκόνια
24τ.μ.-Τιμή:210.000€.

Κωδ:105082ΡΑΧΗ,Μονοκατοικία216
τ.μ.,και108τ.μ.υπόγειοσε1000τ.μ.οικόπε-
δοστηζώνη,κατασκευή2005,4υ/δ,σεδύο
επίπεδαμεζονέτα ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
καιεντυπωσιακή ,ολοκαίνουργιακατοικίαμε
ωραιότατηκατασκευή,μεκαινούργιασυνθετι-
κάκουφώματακαιδιπλάτζάμια,ιδιαίτερηςαρ-

χιτεκτονικής,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
BBQ,διαθέτει τζάκικαιμίααποθήκη,μεδύο
ντουλάπες ,είναι ιδανικόγιακατοικίακαιγια
απαιτητικούςαγοραστές ,σετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα,280.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-

κότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας200
τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Εί-
ναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000€

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ:12735 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1974καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Αλουμινίου,A/C,Διπλάτζάμια-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων

πωλείταιΚατάστημα56τ.μ.Ισόγειοκαι50τ.μ.
Υπόγειο,κατασκευή1972,σεπολύκαλήκα-
τάσταση,ξεχωριστόακίνητο,σεπρονομιακή
τοποθεσία ,γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσειςκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος,σεεμπορικόδρόμο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπροσφοράς
58.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστημα65τ.μ.Ι-
σόγειο,κατασκευή1974,οιχώροιτουλειτουρ-
γικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάληβιτρίνα,σε
πολύκαλήτιμήμόνο30.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13147ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στοκάτωμέ-

ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιχωραφοοι-
κόπεδο ,εξαιρετικό ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
4.875 τ.μ.,πάνωστηνάσφαλτο ,μεφάτσα
61μ. ,άμεσαοικοδομήσιμο ,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή220.000€,

Κωδ:12953 .ΡΑΧΗ ,πρόκειται γιαμία
σπάνιαευκαιρία ,πάνωστονκεντρικόδρό-
μοπωλείταιχωραφοοικόπεδο5.925τ.μ.,σε
προνομιακήθέσηκαιμεμεγάληφάτσαεπί
τουδρόμου,σεεξαιρετικάχαμηλήτιμήμόνο
35.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο ,ελαφρώςεπικλινές
,σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιά-
θεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,15.000€.

Κωδ.12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιοικό-
πεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικόμεσ/δ0,8
κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή75.000€.

Κωδ:12823-Τρίλοφοσεπολύκαλόση-
μείοΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφά-
νειας1520τ.μ.Τιμή:20.000€Τιμή:33.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησία τουΑγίουΓεωργίου ,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850 τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστην επέκταση τουσχεδίου και
μάλισταστο2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύο
οικοδομικάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυ-
ση,ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσε
άσφαλτο,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο
18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:1114 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Εί-
ναικατασκευασμένοτο1975καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουκαιΑνελκυστήρα -Τιμή:
25.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:12815 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο
1.300τ.μ.,προνομιούχοτρίφατσοοικόπεδο,
γίνεταικαιδύοοικόπεδαάρτιαοικοδομήσιμα
,σε τιμήμοναδικήςευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,πολύ
σπάνιαευκαιρία,8.000€.

Κωδ:12742 -ΚΑΛΛΙΘΕΑΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
106τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένο το1995και διαθέτει θέρ-
μανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,Κουφώματα
Αλουμινίου,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθή-
κη4τ.μ.,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα
-Τιμή:35.000€.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕλαι-
ώνας11.500τ.μ.,σεπλήρηπαραγωγήγιαοι-
κονομικούςλόγουςτιμή3.000€/στρη34.500
€,συνολικά , εξαιρετικήευκαιρία .Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

ψη,πωλητήμεεμπειρίαστιςπωλήσεις.Αποστολήβιογραφικούκαι
συνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας09:00π.μ.με14:00μ.μ.Τηλ.
Κέντρο:2331027102μεεσωτερικότονούμερο4.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

λατολόγιο και πλήρη εξοπλισμό. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.Τηλέφωνο:6974030000ώρες9.00π.μ.
-1.00μ.μ.

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

ΑΒΕΕ) σε διπλογραφικά βιβλία 
(Γ΄ κατηγορίας), αναλαμβάνει 
λογιστήρια ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ &

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

Η εταιρία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα τα
Γιαννιτσά, ζητά υπάλληλο για
την στελέχωση του τμήματος
εξαγωγών.

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

γωγών-έκδοση και διαχείρισηφορτωτικών& εξαγωγικών εγγρά-
φων-Επικοινωνίακαισυνεργασίαμεμεταφορικέςεταιρίες-Συμ-
μετοχήσεεκθέσειςεξωτερικού.

Προφίλ υποψηφίου: 
•ΑπόφοιτοςΑ.ΕΙ,Τ.Ε.ΙήΙ.Ε.Κ
•Άριστηγλώσσατηςαγγλικής(προφορικά&γραπτά)
•Γνώσηεπιπλέονευρωπαϊκήςγλώσσαςθασυνεκτιμηθεί
•ΑρίστηγνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνMSOFFICE
•Προϋπηρεσίασεαντίστοιχήθέση(τμήμαεξαγωγών)
•Κάτοχοςδιπλώματοςοδήγησης
•ΔυνατότηταταξιδιώνεκτόςΕλλάδας
Παροχές εταιρίας:
•Aνταγωνιστικόπακέτοαποδοχών
•Δυναμικόκαιφιλικόεργασιακόπεριβάλλον
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 2382-083590 ,email k.anastasia@pavlides-group.gr,

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπό-
νοςφυτικής/ζωϊκήςπα-
ραγωγήςΑΕΙήΤΕΙγια
απασχόληση,μεπροϋ-
πηρεσίαστοναγροτικό
χώρο κατάπροτίμηση

σε συστήματα ποιότητας (βιολογική γεωργία, κτλ), με
γνώσηχειρισμούΗ/Υ,καλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαι
άδειαοδήγησης.Θαεκτιμηθείηδιάθεσηγιαεργασία.

Η εταιρείαπροσφέρει:Ανταγωνιστικές αποδοχές,
Συνεχήκαιεξειδικευμένηεκπαίδευση,Εργασίασεευχάρι-
στοπεριβάλλον.Προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής
ανάπτυξης.

Αποστολήβιογραφικών:Greencontrol2@gmail.com
ήΠΡΑΣΙΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣ, 10ο χλμΒέροιας-ΣκύδραςΤ.Κ
59035,ΤΘ50.
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ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙ-
ΚΩΝ  απόφοιτη του ΑΠΘ πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
παιδιάΔημοτικού, Γυμνασίου,

Λυκείου και ενήλικε επίσης, α-
ναλαμβάνει την καθημερινή με-
λέτη σε παιδιάΔημοτικού. Τι-
μές πολύ προσιτές. Τηλ.: 6972
119753.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,Πτυχι-
ούχος τουΠαιδαγωγικούΤμήμα-
τοςΕιδικήςΑγωγήςΒόλου, ανα-
λαμβάνει τηνπαράλληληστήριξη
νηπίωνκαιμαθητώντωνπρώτων
τάξεων τουΔημοτικού, καθώς και
κατ’οίκονμαθήματα.Τιμέςπροσι-
τές.Τηλ.:6979818703.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-

ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών,

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,μ60000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ οικ.375 τ,μ με παλια κατοικια 28000ΚΕ-
ΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφ/σμα3ΔΣΔΚΑ.Θ,Θεακαιαερα
80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1ΔΣΚεπιπλωμενοΑυτ.Θερμ.ξυλ.παραθ.160€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ4ΔΣΚΩΡ/ΣΗΠαρκιγκκαινουριο400€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1Δ-Σ-Κπροσοψη,ξυλινπαραθ.Α.Θ170€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ02
16€3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπιτρα-
πεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

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.μ800€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο600€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη330€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

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

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτι-
κή εμπειρία και εξειδίκευση
στς μεθόδους διδασκαλίας
Γλώσσας καιΜαθηματικών
καθώς και κάτοχος άδειας
διδασκαλίας αγγλικών πα-
ραδίδει μαθήματα ελληνικών
καιαγγλικώνσεμαθητέςδη-
μοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές
πολύπροσιτές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6980973819.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπαπέλλετ εσωτερικού χώρου και αερόθερμη,
ιταλική,μάρκαςLaNordica-ExtraFlame,συνδέεταιμεκαλοριφέρ,
μοντέλοiside102020,5Kw-Kw-H2O-15,7Kw,Kv-χώρο-3,1Kw
έως150τ.μ.,χρώμαμπορντώ.Τηλ.:6984870277.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833
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καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαι
συνέπεια στο χρόνο.Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) πλυντήρια
ρούχων, ψυγείο και ηλεκτρική
κουζίνα ελαφρώςμεταχειρισμένα

και β)πλήρεςφοιτητικό δωμάτιο
λευκό, καναπέδες ΙΚΕΑ και διά-
δρομος γυμναστικής.Πληρ. τηλ.:
6978335129&2310813678 κα
Χριστίνα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ
σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
και υφασματάκιαπροστατευτικά,
σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-
καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977
430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
καφετέριας (καφετιέρα
ASTORIA MONH),
πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φρα-
πιέρα (επαγγελματι-
κή-βαρέως τύπου),
τοστιέρα (επαγγελ-

ματική 2 εστιών), 2 στρογγυλά
τραπέζια,7καρέκλες(μεκουπα-
στή)και8ψηλάσκαμπό.Πωλού-
νταισετιμήευκαιρίας.Τηλ.:6974
867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυρια

από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος με

ανώτερη μόρφωση ζητεί γνω-
ριμίαμεκοπέλαευχαρίστουχα-
ρακτήρα.Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει κυρία
χωρίς υποχρεώσεις, φτωχειά,
για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 23310
26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-
ποχρεώσεις ζητά κυρίαμέχρι 50
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλούνται 8φωτιστικά για
επαγγελματικό χώρο (τύπου σκαφάκι) λευ-
κούχρώματος,κομπλέ,μετιςλάμπεςτουςκαι
ανακλαστήρεςσε άριστη κατάσταση, όλαμαζί
ή μεμονωμένα.Τηλ.: 23310 66913 (από 9.00
π.μ.-3.00μ.μ.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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



Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπονται πρώην στε-
λέχη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, κατηγο-
ρούμενα για σωρεία διαχειριστικών και οικονομικών 
ατασθαλιών κατά την περίοδο 2007-2015.

Πρόκειται για έξι πρόσωπα, μεταξύ αυτών τρεις 
πρόεδροι, ένας αντιπρόεδρος και δύο διευθυντές το 
επίμαχο διάστημα, που, σύμφωνα με βούλευμα του 
Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζουν 
την κατηγορία της κακουργηματικής απιστίας. Όπως 
περιγράφεται στο βούλευμα, η οικονομική ζημιά που 
προκλήθηκε στην περιουσία της βορειοελλαδίτικης 
επιχείρησης ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ.

Στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου παραπέμπονται 
ακόμη έξι άτομα, που -κατά περίπτωση- υπήρξαν 
πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβου-
λοι τριών συνεργαζομένων εταιρειών (πελατών της 
ΕΒΖ). Για ένα ακόμη πρόσωπο που περιλαμβανόταν 

στη δικογραφία δεν προέκυψαν τελικά ποινικές ευ-
θύνες και απηλλάγη με το ίδιο βούλευμα.

Η υπόθεση πήρε το δρόμο τη Δικαιοσύνης, ύστε-
ρα από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στις αρ-
χές του 2016, η τότε διοίκηση της ΕΒΖ. Είχε προηγη-
θεί διαχειριστικός έλεγχος από ανεξάρτητη εταιρεία 
κατά την οποία ελεγκτές έκαναν «φύλλο και φτερό» 

έγγραφα, εκθέσεις ελέγχου, συμβάσεις – 
τιμολόγια πώλησης κ.ά. της Βιομηχανίας.

Στην πολυσέλιδη αναφορά καταγγελλό-
ταν ότι οι προηγούμενες διοικήσεις συνέχι-
ζαν να χορηγούν ζάχαρη επί πιστώσει στις 
τρεις παραπάνω εταιρίες-πελάτες, παρότι 
αυτές δεν τηρούσαν τους όρους που προ-
βλέπονταν στις σχετικές συμβάσεις και 
παρά το γεγονός ότι οι οφειλές τους ανέρ-
χονταν σε υπέρογκα ποσά.

Με βάση την παραπάνω αναφορά είχε 
διαταχθεί έρευνα, την οποία διενήργησε 

η Οικονομική Αστυνομία, το πόρισμα της 
οποίας διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Δια-
φθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέα Ζήση, που 
με τη σειρά του παρήγγειλε διώξεις εις βά-
ρος των εμπλεκόμενων προσώπων, ενώ 
ακολούθησε κύρια ανάκριση.

«Δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια για 
τη θέσπιση προκαθορισμένης (έγγραφης) 
διαδικασίας σχετικά με τη λήψη-έγκριση 
των παραγγελιών ζάχαρης από πελάτες 
της και την εκτέλεσή τους προς αυτούς, 
παρότι το ηλεκτρονικό σύστημα της Ε-
ΒΖ είχε τη δυνατότητα προειδοποίησης 
σε περίπτωση υπέρβασης των εγκεκρι-
μένων πιστωτικών ορίων και μάλιστα είχε 
δοθεί προφορική εντολή από το δ.σ. της 
ΕΒΖ στην υπηρεσία μηχανογράφησης να 
εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης 
του πλαφόν κάθε πελάτη, ούτως ώστε να 
μπλοκάρεται αυτομάτως η φόρτωση σε 
περίπτωση υπέρβασης, εντολή για την ε-
κτέλεση της οποίας ουδέποτε μερίμνησαν ή 
έλεγξαν ως προς το εάν εκτελέστηκε» ανα-
φέρεται στο βούλευμα για τα κατηγορούμενα 
στελέχη της Βιομηχανίας.

Σε άλλο σημείο του βουλεύματος επιση-
μαίνεται ότι οι ίδιοι κατηγορούμενοι «δεν με-
ρίμνησαν για τη θέσπιση και λειτουργία (νω-
ρίτερα από τον Ιανουάριο του 2013) ειδικού 
τμήματος με αρμοδιότητα τον προληπτικό 
έλεγχο για τη γενική πιστοληπτική ικανότη-

τα-φερεγγυότητα 
των πελατών (…), 
την παρακολού-
θηση των εγκε-
κριμένων πιστω-
τικών ορίων κάθε 
πελάτη, των όρων 
πληρωμής  κα ι 
των παρεχόμενων 
αναλογιών καλύ-
ψεων από αυτόν 
(…), την εποπτεία 
ως προς τη γενι-
κότερη τήρηση 
των συμβατικών 
όρων συνεργασί-
ας με κάθε πελάτη 
(…)». Πηγή: 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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PΒλέποντας ντοκιμαντέρ για την κρίση, αυτό 
που συμπεραίνει κανείς είναι πως ενώ όλοι οι 
επιστήμονες κάνουν πειράματα σε ζώα, οι οικονο-
μολόγοι κάνουν πειράματα σε ανθρώπους...

PΠειράματα σπουδάματα.

PΗ οικονομία μας τα τελευταία χρόνια πήρε 
μεταγραφή στα γραμματικά φαινόμενα: έχει μια 
γενική πτώση.

PΚαι όχι μόνο η οικονομία να πούμε...

PΌλα τα έξτρα κόπηκαν στην κρίση. Εκτός 
από την όρεξη.

PΆρα: όλα τα έξτρα κόπηκαν, εκτός από τα 
έξτρα λαρτζ.

PΔύο μυστήρια δεν μπορούν να λύσουν οι 
επιστήμονες: τον τετραγωνισμό του κύκλου και 
το πώς είναι δυνατόν να πεινάς αμέσως μετά το 
φαγητό.

PΑλλά μεγαλύτερο μυστήριο όλων ο γάμος.

PΠου εκτός των άλλων, παχαίνει κιόλας.

PΌταν με γνώρισε η αγάπη ήμουν στα 70 
κιλά. Αλλά τότε ο ΦΠΑ ήταν 36%.

PΉμουν βλέπετε γαμπρός πολυτελείας.

PΣιγά μην κλάψω, σιγά μη ζυγιστώ...

PΣήμερα ήλθα στη δουλειά αφήνοντας μισό 
ταψί προφιτερόλ στο ψυγείο. Τελικά είναι πολύ 
δύσκολες οι σχέσεις από απόσταση.

PΤο ιδανικό βάρος για το ύψος μου είναι 
από τα μαθητικά μου χρόνια. Σιγά μην είχα 
κρατήσει και τη μόδα της δεκαετίας.

PΣτο πρωινό ξύπνημα πρέπει να είμαι ο βα-
σιλιάς του πέντε λεπτά ακόμα.

PΠλέον το μόνο πράγμα που μου δίνουν 
στις τράπεζες είναι καμιά καραμέλα.

PΜε τέτοιες τιμές δεν βγαίνει πια ούτε ο λεκές.

PΤο μόνο βουνό που συνεχώς αυξάνει ύ-
ψος είναι η στοίβα με τα άπλυτα.

PΚαι:
Μετά το τέλος του μεγάλου φεστιβάλ μπύρας 

στη Γερμανία όλοι οι πρόεδροι των εταιρειών 
Ζυθοποιίας αποφάσισαν να βγουν έξω για μία… 
μπύρα.

Το αφεντικό της Corona  κάθεται στο μπαρ και 
λέει:

-Θα ήθελα την καλύτερη μπύρα που κυκλοφο-
ρεί στον κόσμο, μια Corona παρακαλώ.

Ο μπάρμαν πιάνει ένα μπουκάλι από το ράφι 
και του το δίνει.

Το αφεντικό της Budweiser λέει:
-Θα ήθελα την καλύτερη μπύρα του πλανήτη! 

The King of Beers! Μια Budweiser, παρακαλώ!
Ο μπάρμαν του δίνει μία.

Ο τύπος από την Coors:
-Θα ήθελα τη μόνη μπύρα που είναι φτιαγμένη 

με πραγματικό νερό πηγής από τα Βραχώδη Ό-
ρη. Δώσε μου μια Coors.

Παίρνει κι αυτός την μπύρα του.
Ο τύπος από την ελληνική μπύρα κάθεται και 

λέει:
-Δώστε μου μια Coca-Cola.
Ο μπάρμαν ξαφνιάζεται λίγο, αλλά του δίνει 

ό,τι παρήγγειλε.
Οι άλλοι όμως ζυθοπαραγωγοί τον κοιτάζουν 

περίεργα και ρωτάνε γιατί δεν πήρε ελληνική 
μπύρα!

Και εκείνος :
-Να, σκέφτηκα!… αφού δεν πίνετε εσείς μπύ-

ρα, γιατί να πιω εγώ;
Κ.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ

Σε δίκη παραπέμπονται πρώην στελέχη της ΕΒΖ
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