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Επιχειρηματική διπλωματία 
στη βαλκανική

   Τη διαμόρφωση κινήτρων προκειμένου να αναστραφεί το 
φαινόμενο του brain drain που παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, 
ζητά με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας, που πριν λίγες μέρες βρέθηκε 
στη Βέροια, στην τελετή κοπής της βασιλόπιτας του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας.
   Οι θέσεις του κ. Μίχαλου για τον σταθεροποιητικό ρόλο 
της Ελλάδας στην ταραγμένη περιοχή των Βαλκανίων 
και της νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και για τη 
δυνατότητα αποφασιστικής συμβολής της χώρας μας στην 
ευρωπαϊκή πορεία των υποψήφιων προς ένταξη χωρών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στη σωστή κατεύθυνση. 
Ειδικά μετά την πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο 
διάστημα στην οικονομία της χώρας, με καταλυτικό στη 
συνεχιζόμενη αυτή προσπάθεια τον ρόλο των ελληνικών 
επιχειρήσεων, στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της 
μείζονος περιοχής της νοτιανατολικής Ευρώπης και των 
υπό ένταξη χωρών.
   Η παρέμβαση Μίχαλου αναδεικνύει εκ των πραγμάτων τον 
σημαντικό ρόλο των Επιμελητηρίων της Ελλάδας και φυσικά 
της Ευρώπης, εστιασμένο στα χρηματοδοτικά προγράμματα 
που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους συγκεκριμένους 
σκοπούς. Οι επιχειρήσεις μπορούν, και έχουν κυρίαρχο 
ρόλο στην ανάπτυξη, την εθνική οικονομία, αλλά και τα 
κρίσιμα εθνικά θέματα μέσω της δυναμικής παρουσίας τους 
στη βαλκανική.
Και τα Επιμελητήρια θα μπορούσαν να παίξουν τον δικό 
τους ρόλο στο κομμάτι αυτό...

2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΕ.Ι.Η.Ε.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

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

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018
Μήνας:2
Εβδομάδα:8
ΑνατολήΉλιου:07.05

ΔύσηΉλιου:18.12

053-311

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
+ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Πολυκάρπου Σμύρνης

Προτερίου ιερομάρτυρος

Ο Φίλιππος Πετσάλνικος
θα προεδρεύσει στο δημοτικό  

συμβουλίου Εφήβων
της Βέροιας

41έφηβοιδημοτικοίσύμβουλοιαπόταΛύκειατουΔήμου
Βέροιαςθακαθίσουνσταέδρανατουδημοτικούσυμβουλίου,
τηνΠαρασκευή23ΜαρτίουστηδεύτερησυνεδρίασητουΣυμ-
βουλίουΕφήβων,στηναίθουσασυνεδριάσεωντουΔημαρχεί-
ου.Οισύμβουλοιθααναδειχθούνμέσααπό

γραπτέςπαρουσιάσειςπου θα καταθέσουνσε τριμελή ε-
πιτροπήαξιολόγησηςστοσχολείο τους.Προσκεκλημένος της
φετινήςολομέλειαςθαείναιοπρώηνβουλευτήςκαιπρόεδρος
τηςΒουλήςΦίλιπποςΠετσάλνικος, ο οποίος θαπροεδρεύει
τουπρογράμματος,όπωςείχεκάνειπέρυσι,έτεροςτέωςπρό-
εδροςτηςΒουλήςοΑπόστολοςΚακλαμάνης.

Δυναμική 
επανεκίνηση

Η νεοσύστατηΈνωσηΦωτογρά-
φων Κεντροδυτικής Μακεδονίας
μπορεί να λέγεται ΚεντροδυτικήςΜα-
κεδονίας,αλλάανέκαθενείχεέδρατην
Ημαθία.Ουσιαστικά τον τελευταίοκαι-
ρό, έκανε μια επανεκκίνηση και μετά
απόμια χρόνιαπαύση, μπαίνει δυνα-
μικάστηνδιεκδίκησηκαλύτερωνόρων
λειτουργίαςτουεπαγγέλματόςτους.Τα
μέληπροςτοπαρόνείναιόλααπότον
νομόΗμαθίας, αλλά υπάρχουνπολλά
θετικά μηνύματα  ότι ενδιαφέρονται
πάρα πολλοί συνάδερφοί τους  από
τους όμορους νομούς για συμμετοχή
στην Ένωση. Η ισχύς εν τη ενώσει
και δυναμικά, από τους καλλιτέχνες
φωτογράφους τηςπεριοχής μας, που
όποτεχρειαστείμαςστηρίζουνκαιστο
φωτορεπορτάζ…

4διατάξειςγιατουςΟΤΑ
Δύοτροπολογίεςμετιςοποίεςεισηγείταιτέσσεριςδιατάξεις.κατέ-

θεσεοΥπουργόςΕσωτερικώνΠάνοςΣκουρλέτηςστοΣχέδιοΝόμου
τουΥπουργείουΠαιδείας, με τίτλο: «ΊδρυσηΠανεπιστημίουΔυτικής
ΑττικήςκαιΛοιπέςΔιατάξεις»,

Με τηνπρώτηδιάταξη,δίνεταιηδυνατότηταμίσθωσηςακινήτων
γιατηστέγασησχολικώνμονάδωνΑ/θμιαςκαιΒ/θμιαςΕκπαίδευσης,
σεπεριοχέςμεεπιτρεπόμενηχρήσηδιάφορηαπότηζητούμενημετη
σχετικήδιακήρυξη,υπόπροϋποθέσεις.

Μετηδεύτερη,παρατείνεταιεκνέουηπροθεσμίαεπέκτασηςτης
χωρικής αρμοδιότητας τωνΔημοτικώνΕπιχειρήσεωνΎδρευσης και
Αποχέτευσης(ΔΕΥΑ),έωςτις31.12.2018.

Με την τρίτη διάταξη, ορίζεται ότι οι τοποθετήσεις σε θέσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων τηςΔημοτικήςΑστυνομίας, με
την κατάπροτεραιότητα αξιοποίηση των υπαλλήλωναπό τουςσυ-
γκεκριμένους κλάδους, κατηγορίαςΠΕκαιΤΕ,αφορούν το επίπεδο
Διεύθυνσης.

Καιμετηντέταρτηδιάταξη,παρατείνεταιηδιάρκειατουΠρογράμ-
ματος«ΘΗΣΕΑΣ»μέσωτουοποίουχρηματοδοτούνταιδράσειςανά-
πτυξηςκαιβελτίωσηςτωνυποδομώνοργάνωσηςκαιλειτουργίαςτων
ΟΤΑ,καθώςκαιτωντεχνικώντουςυποδομών,μέχριτις30.6.2018.

Μεγάλες πληρότητες αλλά μείον μία διανυκτέρευση
Το 95% έπιασε ηπληρότητα των

ξενοδοχείωντηςΗμαθίαςστοδεύτερο
τριήμερο της αποκριάς. Σύμφωναμε
ταστοιχεία τουπροέδρουτηςΈνω-
σηςΞενοδόχωνΗμαθίαςΔημήτρη
Μάντσιου, το υπολειπόμενο 5% α-
φορά ξενοδοχεία στηνΑλεξάνδρεια
και στηΒεργίναπου δεν κατάφεραν
να γεμίσουν όλα και όλες τις μέρες.
Χαρακτηριστικό επίσης τηςπεριόδου,
πουαφοράτημείωσητηςκαταναλωτι-
κήςδύναμηςτωνεπισκεπτών,είναιτο
γεγονόςότιτατριήμερατωνπροηγού-
μενωνχρόνων έγιναν φέτοςδιήμερα
(διανυκτερεύσεις Σάββατο και Κυρια-
κή),ενώτηνΚαθαράΔευτέραυπήρχε
μεγάλοενδιαφέρονγιατιςεκδηλώσεις
τηςΜελίκης,παράτονβροχερόκαιρό.

Μερική...
απόσυρση
Συνεχίζεται η στρεβλή

προσέγγιση της καθημε-
ρινότητας στην αποκομιδή
των απορριμμάτωνστο κέ-
ντροτηςΒέροιας,μεπαντός
τύπου...καθήμεναδίπλακαι
έξω από τους κάδους!Με-
τά από τις παλιές λεκάνες
τουαλέτας, τώρα και καθί-
σματα αυτοκινήτου μαζί με
λάστιχα! Κάτι σαν μερική...
απόσυρση!

Τί άλλο δηλαδή να πει
κανείς,πλέον!

lΤοθέμα της χαλασμένηςστέ-
γηςτουθεάτρουάλσουςέθεσεστη
συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίουΒέροιαςοδημοτικόςσύμ-
βουλος της μείζονος μειοψηφίας
ΖήσηςΠατσίκας.

-Δίνετε τόσα χρήματα για άλλα
έργα,βρείτεέναποσόκαιγι’αυτό,
είναικρίμα!σημείωσε.

lΓια μια ακόμη φορά το έργο
«Σέλι-ΆνωΣέλι»στησυνεδρίαση,
μεαφορμήάλλημιαένσταση.

-Επιτέλους να κλείσει αυτό το
θέμαπουέρχεταιαπότο2006.Με
προσβάλουν όσοι υποστηρίζουν
ότιαυτότοέργοέκανε50.000.Μό-
νογιαναπάνεταμηχανήματαεκεί
χρειάζονταιτόσαχρήματα,είπεμε-
ταξύάλλωνοαντιδήμαρχοςΘανά-

σηςΣιδηρόπουλος,αναφερόμενοςσεσχετικήκαταγγελία
τουπρώηναντιδημάρχουΔημήτρηΔάσκαλου.

lΤο ζήτημα των νέων ταυτο-
τήτων και τωνφωτογραφιώνπου
δίνονται με νόμο σε μία εταιρεία,
έθεσε στο σώμα η δημοτική σύμ-
βουλοςτηςελάσσονοςμειοψηφίας
Σοφία Ελευθεριάδου, ζητώντας
σχετικόψήφισμαστήριξηςτουσω-
ματείουφωτογράφων.
lΑναφορές του αντιδημάρχου

ΒασίληΠαπαδόπουλουστοθέ-
μα τωναδέσποτων, με αφορμή
σχόλιαδημοτώνστοδιαδίκτυο.

-Ο δήμος μας έχει πάρει τα
εύσημα για όλες τις ενέργειές
του χρόνια τώρα. Σε μεγάλες
πόλεις ακόμη έχει ακυρωθεί το
πρόγραμμα, ενώ εμείς το τρέ-
χουμε κανονικά και με αδειοδο-
τημένο χώρο, στηρίζοντας στο
έπακρο τις διαδικασίες σε σχέση με τα αδέσποτα στο

πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθε-
σίας,είπε.

lΓια το ξεκίνημα της νέαςδο-
μής του δημοτικού φαρμακείου
ενημέρωσε ο αντιδήμαρχοςΘεό-
φιλοςΚορωνάς,μεδύουπαλλή-
λους,όπωςείπε.

l Στα
π α ρ κ α -
ρ ι σ μ έ -

να αυτοκίνηταπου δημιουργούν
κομφούζιοστο κέντρο τηςπόλης
και ειδικά στηνπεριοχή τουΦι-
λίππειου γυμναστηρίου, αναφέρ-
θηκεοδημοτικόςσύμβουλος της
ελάσσονος μειοψηφίας Νίκος
Μπέκης, αφήνοντας αιχμές για
σιωπηρή ανοχή ή απουσία της
δημοτικήςαστυνομίας.

ΠαραλειπόμενααπότοδημοτικόσυμβούλιοΒέροιας
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Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 
από την  Π.Ε Ημαθίας

Διανομή χυμών στους 
ωφελούμενους 

του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ σε Βέροια, 
Νάουσα και Αλεξάνδρεια

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου η  Π.Ε Ημαθίας, πρόκειται να πραγματοποιήσει διανομή 
χυμών στους ωφελούμενους του προγράμματος (ΚΕΑ-ΤΕΒΑ) σε Βέροια, Νάουσα και Α-
λεξάνδρεια. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 3742 άτομα και μαζί με τα προστα-
τευόμενα μέλη των οικογενειών τους  8900 σε όλη την Ημαθία.

Σημεία διανομής.
1)Για το Δήμο Βέροιας Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί, μέχρι τις 5 το 

απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού  COSMOS  τέρμα Γεωρ. Κονδύλη Μα-
κροχώρι – Βέροιας.

2)Για το Δήμο Νάουσας Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί, μέχρι τις 5 το 
απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Α.Σ.Επισκοπής στην Επισκοπή Νάου-
σας.

3)Για το Δήμο Αλεξάνδρειας Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το 
απόγευμα στα ψυγεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Παλαιό Σκυλίτσι στο κέντρο του 
Χωριού.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή με sms 
για το σημείο διανομής που θα προσέλθει ο καθένας .Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να 
έχει μαζί του το βιβλιάριο κοινωνικής του ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο, από όπου 
προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α του. Όπως ορίζει το πρόγραμμα, σε περίπτωση που ο ωφελούμε-
νος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύ-
ναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση 
γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Αιματηρή συμπλοκή 
στο Κέντρο
 Φιλοξενίας 
Προσφύγων 

της Αλεξάνδρειας
Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ της Τετάρτης στο Κέντρο Φιλοξε-

νίας Προσφύγων στην Αλεξάνδρεια, μεταξύ ατόμων που διαμένουν εκεί. Κατά τη συμπλοκή 
τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε νεαρό συριακής καταγωγής, με έναν από τους επιτιθέμενους να 
μαχαιρώνει άλλον νεαρό Ιρακινό στην πλάτη. Μετά το επεισόδιο, οι τέσσερις άγνωστης εθνικό-
τητας εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ και ο νεαρός Iρακινός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας χωρίς να διατρέχει 
κίνδυνο η ζωή του.

Αντιδράσεις κρεοπωλών 
για τη σύνδεση ζυγιστικής 

και ταμειακής μηχανής
-Παρέμβαση του προέδρου Ν. Κακαφίκα 
στη συνέντευξη του Φώτη Κόβα από το 
Σύλλογο Βοοτροφών, στον ΑΚΟΥ 99.6

Η σύνδεση της ζυγι-
στικής, με την ταμειακή 
μηχανή των κρεοπωλεί-
ων είναι ένα θέμα που 
βάζει εδώ και καιρό 
προς συζήτηση ο Σύλ-
λογος βοοτρόφων Βέ-
ροιας, στο πλαίσιο της 
επισήμανσης και των 
ελέγχων του κρέατος. 
Στη χθεσινή εκπομπή 
της Σοφίας Γκαγκούση 
«Πρωϊνές σημειώσεις» 
στον ΑΚΟΥ 99.6, οκ. 
Φώτης Κόβας, μέλος 
του Συλλόγου, μίλησε 
για τον νόμο που ψη-
φίστηκε τον Οκτώβριο 
του 2017 ο οποίος θα 
μπει σε ισχύ από τον 
ερχόμενο Απρίλιο, που 
υποχρεώνει τελικά μόνο 
την αναγραφή του είδους του μοσχαρίσιου κρέατος και 
της προέλευσής του και μόνο στην ταμειακή μηχανή 
των κρεοπωλείων, ενώ το σχέδιο διαβούλευσης προέ-
βλεπε τη σύνδεση της ταμειακής με τη ζυγιστική μηχανή 
για απόλυτο έλεγχο. Οι βοοτρόφοι είχαν ζητήσει ένα 
οργανωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας, από το στάβλο 
στο πιάτο, ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής τη διαδρο-
μή του κρέατος, εάν είναι ελληνικό από πού προέρχε-
ται, πόσους μήνες εκτράφηκε στην Ελλάδα κ.λπ.

Το θέμα αυτό προκάλεσε στον αέρα, την παρέμβαση 
του προέδρου των κρεοπωλών Βέροιας κ. Νίκου Κακα-
φίκα ο οποίος, παίρνοντας τον λόγο ανέφερε:

«Αυτός ο νόμος δεν ισχύει κατ’ αρχήν, ακόμη… Τα 
κρεοπωλεία της Βέροιας πρώτα απ’ όλα κρατούν ισοζύ-
γιο κρέατος, που σημαίνει ότι από τη ζυγιστική μηχανή, 
με το τιμολόγιο που έχουμε από τον παραγωγό, εκδί-
δουμε το πόσα κιλά κρέας πουλάμε, ποια είναι η χώρα 
γέννησης και ποια είναι η χώρα προέλευσης. Που αμέ-

σως αυτό σημαίνει, ότι ο κόσμος γνωρίζει τί πουλάμε… 
Και εφόσον οι βοοτρόφοι διαθέτουν τα μοσχάρια τους 
σε κρεοπωλεία και όχι σε σούπερ-μάρκετ, τα κρεοπω-
λεία είναι αυτά που πουλάνε το ελληνικό κρέας» τόνισε 
ο κ. Κακαφίκας κάνοντας λόγο και για καταγγελίες πα-
ράνομων ελληνοποιήσεων που εκκρεμούν…

Ο κ. Κόβας διαβεβαίωσε ότι οι καταγγελίες που υ-
πάρχουν αφορούν άλλους νομούς και όχι την Ημαθία.

Ο κ. Κακαφίκας, υπογράμμισε επίσης ότι οι κρεοπώ-
λες «δέχονται ένα ακόμη αστυνομικό μέτρο το οποίο θα 
πληρώσουν από την τσέπη τους, ενώ έχουν ήδη χρε-
ωθεί τις ζυγιστικές μηχανές που πληρώθηκαν περίπου 
3.000 ευρώ και τώρα καλούνται να πληρώσουν και για 
ταμειακές, οι οποίες και πάλι δεν θα προσφέρουν κάτι 
παραπάνω, αφού έτσι κι αλλιώς το βγάζουν το ισοζύγιο 
κρέατος…».

Όπως είπε ο πρόεδρος των κρεοπωλών, η Συντε-
χνία επιφυλάσσεται και θα επανέλθει στο θέμα…
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ 15:17
THE 15:17 TO PARIS
του ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ 
Προβολές : 
Πέμπτη 22/2 στις 19.15 και 21.15
Παρασκευή 23/2 στις 19.15
Σάββατο 24/2 στις 19.15 και 21.15
Κυριακή 25/2 19.15 και 21.15
Δευτέρα 26/2 στις 20.30
Τρίτη 27/2 στις 19.15
Τετάρτη 28/2 στις 20.30
Σκηνοθεσία: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Σενάριο: ΝΤΟΡΟΘΙ ΜΠΛΙΣΚΑΡ
Ηθοποιοί: ΤΟΜΑΣ ΛΕΝΟΝ, ΤΖΕΝΑ ΦΙΣΕΡ, 

ΤΖΟΥΝΤΙ ΓΚΡΙΡ, ΤΟΝΙ ΧΕΪΛ, ΑΝΤΟΝΙ ΣΑΝΤΛΕΡ, 
ΑΛΕΚ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΣΠΕΝΣΕΡ ΣΤΟΟΥΝ, ΡΕΪ ΚΟ-
ΡΑΣΑΝΙ

ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ
το «ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ» θα είναι μια από τις 

καλύτερες κωμωδίες της χρονιάς
Σκηνοθεσία: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Σενάριο: ΜΑΝΟΣ ΨΙΣΤΑΚΗΣ
Προβολές : Πέμπτη 22/2 στις 19.15 και 21.15
Παρασκευή 23/2 - εκτός  
Σάββατο 24/2 στις 19.15 
Κυριακή 25/2 19.15 
Δευτέρα 26/2 στις 19.15 και 21.15
Τρίτη 27/2 - εκτός
Τετάρτη 28/2 στις 19.15 και 21.15
Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Μ.ΜΑΛΦΑ,  Σ.ΚΑΛΥΒΑ-

ΤΣΗΣ,   Α.ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,  Θ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, 
Δ.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ, Κ.ΣΤΙΚΟΥ-

ΔΗ, Σ.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Α.TΣΙΛΙΜΠΙΟΥ, Μ.ΨΙΣΤΑΚΗΣ, 
Ν.ΛΑΜΗ, Κ.ΜΕΤΑΞΑ, Α.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μ.ΜΟΥΣΤΑ-
ΚΑ, A.DALLAS        

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Γ.ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, 
Τ.ΤΡΥΠΗ, Γ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ Χ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το Γατοξόρκι - Lino (ΜΕΤΑΓΛ.)
Ώρα προβολής:  17.30 (προβολές μόνο   Πα-

ρασκευή 23/2 – Σάββατο 24/2 – Κυριακή 25/2)

Black Panther   (Marvel )
του Ράιαν Κούγκλερ 
Προβολές  Μόνο : Παρασκευή 23/2 – Σάββατο 

24/2 – Κυριακή 25/2 στις 21.15 
Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ
Σενάριο: Ράιαν Κούγκλερ, Τζο Ρόμπερτ Κό-

ουλ Πρωταγωνιστούν: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, 
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Ντανάι 
Γκουρίρα, Αντζελα Μπάσετ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για ό-
λο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω:  http://www.cinestar.gr  http://www.
facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     22/2/18 - 28/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου
Το βιβλίο 

του Παύλου Κάγιου
 «Ο κλήρος της τρικυμίας» 
παρουσιάζεται στη Βέροια

Οι εκδόσεις Καστανιώτη και το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο πα-
ρουσιάζουν το νέο μυθιστόρημα του Παύλου Θ. Κάγιου «ο κλή-
ρος της τρικυμίας». Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 7 Μαρτίου 
στις 7.00 μ.μ. στο «Εκτός Χάρτη - Art Gallery, Books & Coffee» 
(Βενιζέλου 3, Βέροια).

Με τον Παύλο Θ. Κάγιο θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος και 
συγγραφέας Αλέκος Χατζηκώστας. Θα ακολουθήσει συζήτηση με 
το κοινό και ο συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου 
του.

Η Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρία «ΤΕΧΝΗ» 
Κιλκίς μετά από πρόσκληση που απηύθυνε  στη  
Θεατρική  ομάδα «Πειραματική Σκηνή» του  Τμή-
ματος  Θεατρικής   Υποδομής   του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  
Βέροιας,  παρουσιάζει  την  παράσταση «Οι Δού-
λες» του Ζαν Ζενέ. Η παράσταση θα δοθεί το 
Σάββατο  24  Φεβρουαρίου  στις  8.30μ.μ. στο 
Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κιλκίς με είσοδο 8€, 
ανέργων, σπουδαστών, μαθητών 5€.

οι συντελεστές της παράστασης:
Σκηνοθεσία: Kωνσταντίνος Αποστολίδης
Σκηνικά : Ροδούλα Παπαδάκη
Κοστούμια : ομάδα «Πειραματική Σκηνή»
Πρωτότυπη Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης 

και Λάζαρος Μπίντσης
 Πιάνο: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Sound effects and ambient performance: Λάζα-

ρος Μπίντσης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος - Kωνσταντίνος 

Αποστολίδης
Αφίσα - πρόγραμμα : Σίμος Καραγαβριηλίδης
Οργάνωση παραγωγής – προβολή: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου

τους ρόλους ερμηνεύουν: 
Σολάνς: Όλγα Παπαδοπούλου
Κλαίρη: Εύη Μαρκοπούλου 
Κυρία:  Μαίρη Μεγγιάνη 
Σημείωμα σκηνοθέτη
Τρεις γυναίκες, που στριμώχνονται σε δύο 

σώματα, ένα παράθυρο σε ένα σπίτι χωρίς καμία 
αχτίδα φωτός. Μια θεατρική παράσταση, στημένη 
και χιλιοπαιγμένη από τις δούλες στην υπέρτατη 
υπερβολή, πάνω σ’ ένα  σανιδένιο πάλκο καθη-
μερινής ζωής. Ένα θέατρο μέσα στο θέατρο. Η 
Πειραματική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας για 
μια ακόμη φορά παίζει μαζί σας ένα παιχνίδι. Ένα 
παιχνίδι ενηλίκων, που αναζητά την αλήθεια μέσα 
στην υπερβολή, τον ψίθυρο μέσα στην κραυγή, τη 
λογική μέσα από την τελετουργία, τη διέξοδο μέσα 
από τον παραλογισμό. Που αναζητά και αποζη-
τά τη διανοητική συνέργεια των θεατών σ’ ένα 
παιχνίδι ερωταποκρίσεων με κυρίαρχο ερώτημα: 
θέλουμε να ονειρευόμαστε ξέροντας ότι υπάρχουν 
κι οι εφιάλτες? Ο Ζαν Ζενέ αναφέρει, ιερά ή όχι, οι 
δούλες είναι τέρατα, όπως είμαστε κι εμείς, όταν 
ονειρευόμαστε πως είμαστε τούτο ή εκείνο. 

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ «ΣΤΑΡ»  ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ    

Stand up Comedy «Best Of» 
με τον Λάμπρο Φισφή 

 
Μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας 

στο Stand up Comedy και έχοντας στο ενερ-
γητικό του δύο one man show, εκατοντάδες 
παραστάσεις και συνολικά πάνω από 6 ώρες 
υλικού ο Λάμπρος Φισφής μαζεύει τις μεγα-
λύτερες επιτυχίες του, τον χρυσό του δίσκο, 
τα μεγάλα σουξέ και τα ενώνει σε μια παρά-
σταση «Best Of» που υπόσχετε να σας κάνει 
να πονάτε από τα γέλια. 

Μια παράσταση που εναλλακτικά θα μπο-
ρούσε να έχει τίτλο «Ένας πιλότος που κανείς 
δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει, 

τρώει φέτα ενώ του επιτίθονται περιστέρια 
που πίνουν φραπέ μέσα σε ένα σπίτι φτιαγ-
μένο από το IKEA , γεμάτο με νιόπαντρα 
ζευγάρια που κυνηγάνε κατσαρίδες, γιατί μια 
Ελληνίδα μάνα τους είπε να προσέχουν το 
μωρό,  που δεν τους αφήνει να κοιμηθούν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά
Ώρα έναρξης  :  9.15 ΜΜ
 Γενική είσοδος : 12 € – Προπώληση : 10 

€
Πληροφορίες-κρατήσεις:  www.viva.gr  & 

ΣΙΝΕ STAR  ( τηλ. 23310 22 373)        

VERIA DANCE 2018  - Πέμπτη 2 Μαρτίου  

Baroque, είπατε;
-Παράσταση χορού στο Χώρο Τεχνών 

από το ΑΕΝΑΟΝ Χοροθέατρο
Παράσταση χορού με τίτλο «Baroque, εί-

πατε ;»,  θα δοθεί  στο  ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ 
Βέροιας, από το ΑΕΝΑΟΝ Χοροθέατρο, την 
Πέμπτη 2 Μαρτίου στο πλαίσιο του Διαγωνι-
σμού VERIA DANCE 2018                                           

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Κονσέρτο για 2 βιολιά κaι ορχήστρα σε ρε 

μινόρε ΒWV 1043
Vivace
Αναστασία Πανοπούλου, Ιωάννα Χρυσο-

μάλλη, Πένυ Αδαμοπούλου 
Eλένη Γκιάλα, Ήρα Μάιμπα, Ελισάβετ Α-

θανασίου
Largo ma non tanto
Πάρης Βλάχος, Βάσια Περουτσέα , Ιωάν-

νης Διβάνης
Allegro
Αναστασία Πανοπούλου, Ιωάννα Χρυσο-

μάλλη , Πένυ Αδαμοπούλου, Eλένη Γκιάλα, 
Ήρα Μάιμπα, Ελισάβετ Αθανασίου

MAîtrEs dE BALLEt : 
Έυα Παγουλάτου, Ζέφη Μπαρτζώκα , Ανα-

στασία Πανοπούλου
Είσοδος 5€ , ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 

ΣΤΗ «ΦΛΟΓΑ»

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας ταξιδεύει με την 
Ομάδα «Πειραματική Σκηνή» 

«Οι Δούλες» του Ζαν 
Ζενέ στο Κιλκίς



Από τον  Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι 
στην προσπάθεια του να ενθαρρύνει όλους τους πο-
λίτες να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά 
τους και να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, 
προμηθεύτηκε και τοποθέτησε υπαίθρια όργανα 
γυμναστικής στην κεντρικής πλατεία της Τοπικής 
Κοινότητας Παλαιοχωρίου. Τα όργανα απευθύνονται 
σε όλες τις ηλικίες και κοινωνικές ομάδες και έχουν 
ως στόχο τη μυϊκή ενδυνάμωση των χρηστών. Όλα 
τα όργανα πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και έχουν ανα-
λυτικές οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα σε 
ευανάγνωστη ταμπέλα. 

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες 
του Παλαιοχωρίου θα μπορούν να εκγυμνάσουν 
τους μύες των κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλι-
ακής χώρας με τη χρήση των οργάνων stepper, 
έκτασης ποδιών, ποδηλάτου και βάδισης αέρα. Με 
τα όργανα της ελλειπτικής κίνησης, των εκτάσεων 
και του ποδηλάτου θα μπορούν να τονώσουν τους 
γοφούς, τους μηρούς και τη σπονδυλική στήλη. 
Μέσω της αερόβιας άσκησης βελτιώνεται η καρ-
διοαναπνευστική λειτουργία, η κυκλοφορία του 
αίματος στον οργανισμό,  αλλά και η λειτουργία των 
πνευμόνων και του πεπτικού συστήματος.

«Στόχος μας είναι να γυμνάζεται ο πολίτης του 
Δήμου Αλεξάνδρειας δωρεάν. Τα όργανα αυτά δεν 
απευθύνονται μονάχα στις παιδικές ηλικίες αλλά 
κυρίως σε ενήλικες και πιο ηλικιωμένους. Θα ήθελα 
να παροτρύνω τους ενήλικες δημότες μας να μην 
ντρέπονται να αθλούνται δημόσια ούτε και να δι-
στάσουν να ζητήσουν καθοδήγηση ή πληροφορίες 
από τους γυμναστές του Δήμου μας (ΚΕΔΑ)», τό-
νισε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρί-
νης, ο οποίος συνεχίζοντας δήλωσε: «Πρόκειται για 
μια θετική κίνηση που απώτερο στόχο έχει την ανά-
δειξη της σημασίας της άθλησης στη ζωή μας. Έ-

χοντας ως όραμα έναν Δήμο με 
ενεργούς και υγιείς πολίτες θα 
προχωρήσουμε στο επόμενο 
πιλοτικό μας έργο, τη δημιουρ-
γία ενός Πράσινου Ενεργειακού 
Αθλότοπου.

Ήδη το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού του 
Δήμου μας έχει προβεί στις προαπαιτούμενες  ε-
νέργειες, ώστε να συνδυαστεί η έννοια της άθλησης 
με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της 
κίνησης (θα μπορεί για παράδειγμα ένας νέος να 
φορτίζει το κινητό του τηλέφωνο μέσω της κίνησης 
του σώματος του σε ένα στατικό ποδήλατο). Πρόκει-
ται για ένα πρότυπο ενεργειακό αθλότοπο, ο οποίος 
θα προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο, θα 
δώσει κίνητρο στον αδρανή πληθυσμό να ασκείται 
και θα κάνει πιο βιωματική την έννοια της πράσινης 
ενέργειας».
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Επισκοπή 21-2-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  
  Ο Αγροτικός Συν/σμός Επισκοπής Ο.Π. δέχεται προσφορές 

για την κατασκευή και εγκατάσταση πλήρους συγκροτήματος 
επεξεργασίας και μηχανικής ταξινόμησης κερασιών, δυναμικό-
τητας 2,5 τ/h.

   Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από 21-2-2018 έως και 
28-2-2018 και ώρα 3.00 μ.μ. στα γραφεία του συν/σμού.

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στην εποχή της κρίσης αρχών και αξιών, όπου 

όλα ισοπεδώνονται και χάνουν το νόημά τους στο 
βωμό της αδιαφορίας και της ιδιοτέλειας, το συναπά-
ντημα με ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ αποτελεί μία πρώτης τάξης 
ευκαιρία αναφοράς και επαίνου.

 Ο λόγος για το προσωπικό του Πυροσβεστικού 
Σώματος, της ΕΜΑΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας,  και 
των εθελοντικών  οργανώσεων, την Λέσχη Καταδρο-
μέων Ημαθίας, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας, 
την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης, 
την  Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βέροιας-Αλεξάνδρει-
ας-Νάουσας,  την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ημα-
θίας, την ΛΕΦΕΔ Ημαθίας και την Λέσχη Μοτοσικλε-
τιστών Βέροιας,  που με φιλότιμο και αυταπάρνηση, 
σε συντονισμό από την Πολιτική Προστασία της Π.Ε 
Ημαθίας, συνέβαλλαν τα μέγιστα στον εντοπισμό του 
πατέρα μας, ο οποίος αγνοείτο στην περιοχή των 
Πιερίων.

 Aγνόησαν το ωράριο και τις προσωπικές τους 
ανάγκες και με μόνα όπλα τους την αίσθηση του 
καθήκοντος προς τον συνάνθρωπο, ανταποκρίθηκαν 
στην έρευνα  με επαγγελματισμό, αλλά και με μεγα-
λείο ψυχής. 

Θα θέλαμε ως οικογένεια να τους ευχαριστήσουμε 
θερμά και να τους ευχηθούμε υγεία και δύναμη. 

Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση
Σάκης Βασιλείου και Νίκη Καρατζιούλα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ψήφισμα για 

τους δημοτικούς 
παιδικούς σταθμούς

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Νομού Ημαθίας 
κατέθεσε προς το Δ.Σ. σήμερα  στις 21/2/2018 το 
παρακάτω ψήφισμα και το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα 
από το Δημοτικό Συμβούλιο

• Να παραμείνει ως  έχει το δικαίωμα επιλογής 
των γονέων για την φοίτηση των παιδιών τους στο 
Νηπιαγωγείο ή στο Παιδικό Σταθμό.

• Να υπάρξει μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 
τριών ετών προτού εφαρμοστεί το Π.Δ. για τις τεχνι-
κές προδιαγραφές των παιδικών σταθμών.

• Να υπάρξει η απαιτούμενη χρηματοδότηση των 
υφισταμένων δομών ώστε αυτές να δύναται να αντα-
ποκριθούν στα νέα δεδομένα τόσο από την πολιτεία 
όσο και από τους Δήμους

• Να δοθεί βάρος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση  
ώστε να ενισχυθούν  και δημιουργηθούν νέες βρεφο-
νηπιακές δομές

• Μόνιμη και σταθερή απασχόληση για όλους 
στους εργαζομένους στους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς 

Ένας ακόμη 
υπαίθριος αθλότοπος 

στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Καπνός χωρίς φωτιά, 
ευτυχώς, στον Άγιο 

Αντώνιο Βέροιας

Ο καπνός που παρατηρήθηκε στο χώρο που ανάβουν τα κεριά , στο εσωτερικό του Αγίου 
Αντωνίου, κινητοποίησε τον νεωκόρο που βρισκόταν χθες το μεσημέρι στο ναό και  κλήθηκε η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας. 

Άμεσα κατέφθασαν  δύο οχήματα  με  7 άνδρες  που  πρόλαβαν οποιαδήποτε δυσάρεστη 
εξέλιξη του περιστατικού.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόγραμμα 
ακολουθιών 

για το 
ψυχοσάββατο

Φέρεται εις γνώ-
σιν των ευσεβων 
χριστιανων, ο,τι το 
Σάββατο 24-2-2018

Ειναι το Ψυχο-
σάββατο του δια 
κολλυβων Θαυμα-
τος.

Το πρόγραμμα 
των ιερων ακολου-
θιων στα κοιμητηρια 
βεροιας εχει ως εξής:

Παρασκευή 23-
2-2018

17:00-18:00 Τρι-
σαγια επι των μνη-
ματων.

18:00-18:30 Νε-
κρωσιμος κανων και 
επιμνημόσυνη δέη-
ση.

19:00-20:15 Α’ 
Στάσεις Χαιρετισμων 
εις την.Υπεραγια Θε-
οτοκο

Σαββατο 24-2-18

7:00-9 :30  Ορ-
θρος-Θεια Λειτουρ-
γία- Επιμνημόσυνη 
δέηση.

9:30-12-00 Τρισα-
για επι των μνημα-
των.

16:00-17:00 Τρι-
σαγια επι των μνη-
ματων.

Προς διευκόλυν-
ση των πιστων την 
Παρασκευή το από-
γευμα θα κατασκευ-
άστει απο το Ιερο 
Ναο ενας κοινος δι-
σκος κολλυβων.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ

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

Η σύζυγος, 
Ο γιος - Η νύφη 

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

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

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡ. 
ΚΟΥΚΟΥΔΗ
(ζωέμπορου) 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Ο δισέγγονος

Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

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

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ 

ΕΥΘΥΜΟΥΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

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

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΣΚΟΥΦΙΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος :

Την Παρα-
σκευή 23 Φε-
βρουαρίου το 
πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό 
Ναό Αγίας Πα-
ρασκευής και 
Αγίου Χαραλά-
μπους Κυδωνι-
άς.

Την Παρα-
σκευή 23 Φε-
βρουαρίου στις 
7:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στην 
Α’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας.

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

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

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

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

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

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

ΚΤΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Την Κυριακή της «Ορθοδοξίας θά τελεσθει στον Ιερό 

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

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

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

10:30-11:15π.μ.: Κτιτορικό Μνημόσυνο.

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών κατανυκτικών ακολουθιών της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής, ή Ιερά μας Μητρόπολη λαμβάνει ειδική 
μέριμνα γιά τους πιστούς πού λόγω άλλων επαγγελματικών 
ή οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν νά παρακο-
λουθήσουν την ακολουθία τών Χαιρετισμών της Ύπεραγίας 
Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή τελείται δεύτερη ακολουθία τών Χαι-
ρετισμών (ώρα έναρξης 9 μ.μ.) στους παρακάτω Ιερούς 
Ναούς τής Βέροιας:

- Αγίου Αντωνίου Πολιούχου
- Αγίων Αναργύρων
- Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης
- Παναγίας Χαβιαρά (ενορίας Υπαπαντής)
- Παναγίας Δεξιάς (ενορίας Αγίου Γεωργίου)
- Αγίας Παρασκευής



Την εξέλιξη των έργων για τον Διαδρια-
τικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP AG) 
παρουσίασε η Διευθύντρια του Έργου 

για την Ελλάδα, Κατερίνα Παπαλεξανδρή, στο 
ετήσιο Athens Energy Forum που διοργανώθηκε 
το διήμερο 15 και 16 Φεβρουαρίου 2018, με τη 
συμμετοχή εκλεκτών ομιλητών –  συμπεριλαμ-
βανομένου του Υπουργού Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος, κ. Γιώργου Σταθάκη. 

Η κα Παπαλεξανδρή συμμετείχε στο πά-
νελ με θέμα «Συμπληρώνοντας το παζλ του 

midstream: εξάγοντας φυσικό αέριο από την Α-
νατολική Μεσόγειο και την Κασπία Θάλασσα» κι 
αναφέρθηκε στην πρόοδο των κατασκευαστικών 
έργων του ΤΑΡ στην Ελλάδα, την Αλβανία και 
την Ιταλία –τις τρεις χώρες δηλαδή που φιλοξε-
νούν τον αγωγό– στο πλαίσιο των ενεργειακών 
εξελίξεων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 
Η Διευθύντρια του Έργου τόνισε επίσης τη ση-
μασία και συμβολή του ΤΑΡ στην επίτευξη των 
ενεργειακών στόχων της Ευρώπης. 

Στο περιθώριο του Athens Energy Forum, ο 
ΤΑΡ οργάνωσε ενημερωτική εκδή-
λωση για τους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ, στους οποίους η κα Παπα-
λεξανδρή έδωσε αναλυτικότερες 
πληροφορίες για τις εξελίξεις στο 
ελληνικό τμήμα του αγωγού, καθώς 
και για το εκτεταμένο πρόγραμμα 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών ε-
πενδύσεων που υλοποιούνται στις 
περιοχές από τις οποίες διέρχεται.

Στην Ελλάδα, σημείωσε, η κατασκευή συ-
νεχίζεται και στις τρεις βόρειες Περιφέρειες της 
χώρας που διατρέχει ο αγωγός. Από τα συνο-
λικά 550 χλμ. της ελληνικής όδευσης του ΤΑΡ: 
• 532 χλμ. έχουν καθαριστεί και διαμορφωθεί  • 
493 χλμ. αγωγού έχουν ενωθεί και 472χλμ. συ-
γκολληθεί   • 394 χλμ. τάφρου έχουν καλυφθεί 
με χώμα, και  • 280 χλμ. γης βρίσκονται σε φάση 
αποκατάστασης 

Επίσης, προχωρούν οι εργασίες του Σταθμού 
Συμπίεσης στους Κήπους του Έβρου κοντά στην 
Αλεξανδρούπολη από την ανάδοχο του ΤΑΡ κοι-
νοπραξία Renco/ΤΕΡΝΑ, ενώ έχουν παραδοθεί 
όλοι οι σωληναγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν 
στο ελληνικό τμήμα του αγωγού.

Τέλος, η κα Παπαλεξανδρή συνόψισε τα πολ-
λαπλά οφέλη του ΤΑΡ για την Ελλάδα σε επίπε-
δο εθνικό, τοπικό και ατομικό, τονίζοντας τη ση-
μασία του ως «οδικού χάρτη» για την υλοποίηση 
έργων υποδομής στη χώρα, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ

Εκλογές για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9/25-1-2018 έγγραφο της Α.Π.Ο.Ε.Α., το άρθρο 5 του 
Ν. 1301/82 και της υπ’ αριθμ. 1 πράξη το ΔΣ. Του Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας, προκηρύσσο-
νται δια του Προέδρου εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας στις 4-3-2018 και για την ανάδειξη εκπροσώπου στην Α.Π.Ο.Ε.Α. 
στα Γραφεία του Συνδέσμου από 9η πρωινή μέχρι 14η μεσημβρινή της Κυριακής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυρια-
κή 11 Μαρτίου 2018 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.

Οι υποψηφιότητες για τη συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. θα υποβάλλονται μέχρι τις 2-3-
2018 ημέρα Παρασκευή.

Παρακαλούνται τα μέλη, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές να προσέλ-
θουν στα Γραφεία για την εξόφλησή των, ώστε να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθε.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Φράγκος

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
στον Π.Γ.Σ. “Ο Προμηθέας”

Λόγω μη απαρτίας την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018, η Τακτική Γενική Συνεύ-
λεση του συλλόγου «Προμηθέας» της Βέροιας, θα επαναληφθεί την Κυριακή 25 
Φεβρουαρίου στις 11:30 πμ, στο χώρο του συλλόγου. Καλούνται όλα τα μέλη να προ-
σέλθουν προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Απολογισμός  Διοικητικού Συμβουλίου
2) Εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής
3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

 Κάλεσμα σε Γενική 
Συνέλευση την Κυριακή 

25 Φεβρουαρίου
Η ΕΚΣΔΗ Ημαθίας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους 

συνταξιούχους που δεν έχουν κάνει ακόμα το πρώτο βήμα, 
να εγγραφούν στον Σύνδεσμο Συνταξιούχων Δημοσίου και 
να πάρουν μέρος στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., την Κυρια-
κή 25 Φεβρουαρίου 2018, από τις 11:00 π.μ. εως 6:30 μ.μ., 
στην έδρα του Συνδέσμου(παρ. Βερμίου 3, Βέροια) και σε 
περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, ίδιες 
ώρες και στον ίδιοχώρο.

Συμμετέχουμε μαζικά και ουσιαστικά στις εργασίες της 
Γ.Σ. ώστε η συζήτηση που θα αναπτυχθεί να είναι γόνιμη 
και οι αποφάσεις για την επόμενη περίοδο να είναι αποτέ-
λεσμα συλλογικών διαδικασιών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης εκτός από τα καυτά θέμα-
τα της επανάκτησης των κεκτημένων, θα πρέπει να τεθεί το 
θέμα της ανασύνταξης του κινήματός μας, αναγνωρίζοντας 
ότι τίποτα δεν αλλάζει, αν δεν το διεκδικήσουμε αγωνιστικά, 
δυναμικά.

Διαμορφώνουμε τα αιτήματά μας με κριτήριο τις ανάγκες 
των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, με βάση τις 
παραγωγικές δυνατότητες της εποχής και τις σύγχρονες 
ανάγκες, κόντρα στα εγκληματικά σχέδια των αστικών δυ-
νάμεων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Ε.Ε. και επιχειρη-
ματικών ομίλων.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Κατάργηση ΟΛΩΝ των αντιασφαλιστικών νόμων και α-

ποκατάσταση ΟΛΩΝ των απωλειών. Επαναφορά της 13ης 
και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης.

• Λέμε όχι στον επανυπολογισμό που θα επιφέρει περαι-
τέρω μείωση των συντάξεων έως και 18% από 1-1-2019, 
τη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, και τον αυτόματο 
κόφτη που σε κάθε περίπτωση μπορεί να ενεργοποιηθεί.

• Ενιαίο, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δημόσιο και δωρεάν σύγχρο-
νο σύστημα Υγείας-Πρόνοιας, χωρίς καμιά επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε αυτό το χώρο.

• Να μπει τέλος στην φορολογική αφαίμαξη των συνταξι-
ούχων. Να φορολογούνται με 45% τα κέρδη και τα περιου-
σιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου.

• Μονομερή διαγραφή όλου του χρέους. Κατάργη-
ση όλων των αντεργατικών, αντισυνταξιουχικών, αντιλαϊκών 
νόμων. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι συνταξιούχοι του Δημοσίου
Πάρτε μέρος στην Γ.Σ., εμπιστευτείτε και ενισχύστε με 

την ψήφο σας την ΕΚΣΔΗ Ημαθίας
Η Διοίκηση  

Στην Αγία Κυριακή 
για τους Γ’ Χαιρετισμούς 

το ΚΑΠΗ Βέροιας
Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει προσκυνηματική  

εξόρμηση στην Μονή Αγ.Κυριακης ( Λουτρό Ημαθίας) για 
την παρακολούθηση της  ακολουθίας  των  Γ΄ Χαιρετισμών  
την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.

Ώρα Αναχώρησης: 2:30 μμ
Τιμή Εισιτηρίου: 3 ευρώ το άτομο

Πληροφορίες στα γραφεία των ΚΑΠΗ

Α’ Χαιρετισμοί στην 
Παναγία Χαβιαρά

Σήμερα  Παρασκευή  23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 
9.00-10.00 το βράδυ θα τελεσθεί η Ακολουθία των Χαι-
ρετισμών της Θεοτόκου στο παρεκκλήσιο της Παναγίας 
Χαβιαρά.

Η Ακολουθία των Χαιρετισμών θα τελείται στο παρεκκλή-
σιο της Παναγίας Χαβιαρά  κάθε Παρασκευή της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής από 9.00-10.00 μ.μ. 

Ενημέρωση για τα έργα του ΤΑΡ στο πλαίσιο 
του Athens Energy Forum

Καταβίβαση συγκολλημένου τμήματος αγωγού, Βόρεια Ελλάδα, 
Νοέμβριος 2016 

Συνάντηση Διευθύντριας ΤΑΡ για την Ελλάδα με ΜΜΕ, Athens 
Energy Forum 2018



Ογδόντα πρότυπες επιχειρήσεις θέτει υπό την 
«ομπρέλα» της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, που συμμετέχει δυναμικά στην 27η DETROP 
BOUTIQUE (24-28 Φεβρουαρίου 2018, Διεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ-HELEXPO, Θεσσαλονίκη), 
σε μία ακόμη από τις μεγαλύτερες εγχώριες εκθέ-
σεις για τον πρωτογενή τομέα, με διεθνή αντίτυπο, 
προβολή και συμμετοχή.

Συνεπής στο ραντεβού της με τη Διεθνή Έκθεση 
Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και 
Συσκευασίας, την 27η DETROP BOUTIQUE, η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απηύθυνε κάλεσμα 
στις πιο εξωστρεφείς και δυναμικές επιχειρήσεις της 
περιοχής ευθύνης της, προκειμένου η φετινή συμ-
μετοχή να έχει αντιστοίχως θετικά αποτελέσματα. 
Παράλληλη είναι και η συμμετοχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην ταυτόχρονη Διεθνή 
Έκθεση Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Μηχανημά-
των, Εξοπλισμού και Έτοιμων Προϊόντων, την 8η 
ARTOZYMA.

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Οικονομίας Φάνης Παπάς «σκοπός της συμμετοχής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 27η 
DETROP BOUTIQUE είναι η δικτύωση και γνωρι-
μία των επαγγελματιών του κλάδου των τροφίμων 
και ποτών από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο με 
τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία παρά-
γονται από επιχειρήσεις σε όλες τις περιφερειακές 
ενότητες και τους παραγωγούς τους. Στόχος της 
συμμετοχής μας είναι η αποτελεσματική ανάδειξη 
της ποιότητας και της μοναδικότητας αυτών των 
‘προϊόντων- σημαίας’ της Κεντρικής Μακεδονίας, η 
προώθησή τους σε νέες αγορές του εσωτερικού και 
του εξωτερικού και η δικτύωση και γνωριμία των ε-
παγγελματιών του κλάδου των τροφίμων και ποτών 

από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο με τα συγκεκρι-
μένα προϊόντα και τους παραγωγούς τους. 

Στο πλαίσιο της φετινής συμμετοχής μας στην 
27η DETROP BOUTIQUE, 80 πρότυπες επιχει-
ρήσεις από όλες τις περιφερειακές ενότητες της 
Κεντρικής Μακεδονίας θα παρουσιάσουν εκλεκτά 
τοπικά προϊόντα, τα οποία προσδιορίζουν την ισχυ-
ρή ταυτότητα του πρωτογενή τομέα της Κεντρικής 
Μακεδονίας και ενισχύουν τη φήμη και την ποιότητα 
των μοναδικών αγροδιατροφικών προϊόντων στις 
περιοχές προέλευσής τους. Μέσα από τη DETROP 
BOUTIQUE συνεχίζουμε την καμπάνια μας για την 
προβολή και προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονι-
κής Κουζίνας με τη συνεργασία της Λέσχης Αρχιμα-
γείρων Βορείου Ελλάδος και της Λέσχης Αρχιζαχα-
ροπλαστών Ελλάδος και την αρωγή των διάσημων 
που θα μας ταξιδέψουν σε γευστικά σταυροδρόμια 
παράδοσης», υπογραμμίζει ο κ. Παπάς.

Η 27η DETROP BOUTIQUE και  η  8η 
ARTOZYMA απευθύνονται σε εξωστρεφείς επιχει-
ρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους που ασχολού-
νται με την παραγωγή ποιοτικών, παραδοσιακών 
και πιστοποιημένων προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου των εκθέσεων 
θα πραγματοποιηθούν καινοτόμες παράλληλες εκ-
δηλώσεις, με γνώμονα την εξωστρέφεια, οι οποίες 
θα αφορούν σε θεματικά εστιατόρια, σεμινάρια και 
διαδραστικές συζητήσεις, καθώς και ξεχωριστά εκ-
θετήρια καινοτόμων προϊόντων. Μέσω της έκθεσης 
παρέχεται στους εκθέτες η προοπτική άμεσων ε-
παγγελματικών συνεργασιών και συμφωνιών κατά 
τη διάρκεια των 5.500 προκαθορισμένων επιχειρη-
ματικών ραντεβού και των επαφών τους με τις 300 
ομαδικές αποστολές εμπορικών επισκεπτών από 

Αίγυπτο, Αμερική, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμα-
νία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ισπανία, Ιτα-
λία, Καναδά, Ντουμπάι, Ολλανδία, Ρωσία, 
Σαουδική Αραβία Σουηδία και φυσικά από 
όλες τις Βαλκανικές χώρες. Σε προηγού-
μενες εκθέσεις υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον 
από όλες τις αλυσίδες σουπερμάρκετ της 
Ελλάδας και από εισαγωγείς, χονδρεμπό-
ρους, καταστήματα deli κ.ά.

Η περσινή συμμετοχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας μάλιστα είχε συ-
γκεντρώσει τα εύσημα, αλλά και το έντονο 
ενδιαφέρον επιχειρήσεων και πολιτών, ενώ 
αποτέλεσε τη βάση για επικερδείς εμπορι-
κές συμφωνίες, που οδήγησαν μάλιστα σε 
ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ των επι-
χειρήσεων της περιοχής που συμμετείχαν.

Το έργο με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» έχει ενταχθεί στοΕ-
πιχειρησιακόΠρόγραμμαΠεριφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός του προγράμματος είναι η δωρεάν 
φαρμακευτική περίθαλψη απόρων, αναξιοπα-
θούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώ-
χειας, αστέγων, ανέργων και ανασφάλιστων  
καθώς και  μεταναστών, αιτούντων διεθνούς 
προστασίας και πολιτών τρίτων χωρών νόμι-
μα διαμενόντων στο Δήμο Βέροιας, ύστερα 
από έγγραφο αίτημά τους -το οποίο θα ανα-
νεώνεται κάθε χρόνο- και υπό προϋποθέσεις.                                                         
Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό Φαρμακείο θα 
παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και 
παραφαρμακευτικά προϊόντα, πάντοτε κατόπιν 
επίδειξης και υπόδειξης της ιατρικής συνταγής.

Όλα τα στοιχεία των αιτούντων και των ω-
φελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι  
απόρρητα και τηρούνται οι Αρχές Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. Ο χώρος του Κοινω-
νικού Φαρμακείου τηρεί τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εντα-
χθούν ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Φαρμακείου 
καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα 
δικαιολογητικά τους από τη Δευτέρα 19 Φεβρου-
αρίου μέχρι  τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και κα-
τά τις ώρες  10:00π.μ. με  15:00 μ.μ. στο χώρο 
του Κοινωνικού Φαρμακείου που βρίσκεται στη 
διεύθυνση Σταδίου 51 (Τηλέφωνο πληροφοριών: 
2331353822), προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιο-
λογητικά:                                                                                         

1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2.Πιστοποιητικό γέννησης για ανηλίκους
3.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.
4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο 

ή αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ω. ή αντίγραφο 
μισθωτηρίου συμβολαίου μέσω TAXIS, από το 
οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας 

5.Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο 
του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προ-
σώπων

6.Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έ-
ντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής 
ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμε-
νων μελών 

7.Μία μικρή φωτογραφία τύ-
που διαβατηρίου

8.Αίτηση (συμπληρώνεται από 
τον αρμόδιο υπάλληλο)

9.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ε-
φόσον πρόκειται για άνεργο (των 
αιτούντων ή και των προστατευό-
μενων μελών)

10.Επίσημη ιατρική γνωμάτευ-
ση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα 
υγείας (των αιτούντων ή και των 
προστατευόμενων μελών)

11.Γνωμάτευση Πρωτοβάθ-
μιας Επιτροπής ή Κέντρου Πι-
στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) 
περί ποσοστού αναπηρίας, εφό-
σον πρόκειται για Άτομα Με Ειδι-
κές Ανάγκες (των αιτούντων ή και 
των προστατευόμενων μελών)

12.Αντίγραφο εξατομικευμέ-
νης έκθεσης κοινωνικής έρευνας 
από αρμόδια δημόσια ή δημοτική 

υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία να δια-
πιστώνεται η οικογενειακή-οικονομική-κοινωνική 
κατάσταση του ατόμου και οι συνθήκες διαβίω-
σής του ή της οικογένειας του

13.Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας
14.Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισό-

δημα Αλληλεγγύης)
15.Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες, 

ομογενείς
16.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί 

απαραίτητο κατά περίπτωση
Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια των δυνητικά 

ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι 
τα εξής:   

 - άτομα με εισόδημα έως 4.500 € ετησίως
 -νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 

6.750 € ετησίως.
 -νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώ-

μενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδη-
μα έως 8.100 € ετησίως.

 - νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώ-
μενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδη-
μα 9.450 € ετησίως.

  - νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρ-
τώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με 
εισόδημα έως 10.800 € ετησίως.

- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώ-
μενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδη-
μα έως 5.850 € ετησίως .

 - νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώ-
μενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδη-
μα 7.200 € ετησίως.

- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώ-
μενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδη-
μα 8.550 € ετησίως.
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, 

Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Άγιος Μάρκος ο 
Ευγενικός. Ο πρόμαχος της Ορθοδοξίας». Ομιλητής: ο κ. Αβραάμ Κοκκάλης, 
Θεολόγος-Ιεροκήρυξ. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

Mε 80 πρότυπες επιχειρήσεις 
η συμμετοχή της 

περιφέρειας K. Μακεδονίας 
στην 27η detrop boutique



Η ετήσια γενική 
συνέλευση του πα-
νευρωπαϊκού δικτύου 
δημόσιων και ιδιωτι-
κών δομών παροχής 
γεωργικών συμβου-
λών (EUFRAS) έλαβε 
χώρα στην Βαρσοβία, 
την Τετάρτη 21/2/2018 
στο πλαίσιο διήμερου 
συνεδρίου που διορ-
γανώνει το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Πολωνίας, με θέ-
μα τις προοπτικές της 
αγροτικής συμβουλευ-
τικής μετά το 2020. 

Στο πλαίσιο της γε-
νικής συνέλευσης του 
EUFRAS, εξετάστηκε 
και έγινε ομόφωνα α-
ποδεκτή, η αίτηση έ-
νταξης της GAIA ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΕΙΝ στο πανευ-
ρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής συμβουλευτικής.

To EUFRAS είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αντιπροσωπευτι-
κής ένωσης των δημόσιων και ιδιωτικών παροχών υπηρεσι-
ών αγροτικής και γεωργικής επέκτασης (αγροτικές συμβου-
λευτικές υπηρεσίες). Ως δίκτυο για τις αγροτικές συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες, το EUFRAS  έχει ως σκοπό να διαδραματίσει 
έναν ρόλο εκπροσώπησης των μελών του, ιδιαίτερα στα 
όργανα της ΕΕ, στον τομέα των γεωργικών πολιτικών και της 
αγροτικής ανάπτυξης. Το δίκτυο είναι ανοικτό για τις δημόσιες 
και ιδιωτικές δομές παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
που στοχεύουν στην υποστήριξη, τόσο των αγροτικών ορ-
γανώσεων, όσο και των μεμονωμένων παραγωγών. Βασική 
επιδίωξη του EUFRAS αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας 
και η μεταφορά τεχνογνωσίας στις αγροτικές περιοχές και στη 
γεωργία. Η ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για 
την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών και η συνεργασία μετα-
ξύ των συμβουλευτικών δομών αποτελεί κεντρική επιδίωξη. 
Στο ίδιο πλαίσιο, επιδιώκεται να βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα  της εργασίας των γεωργικών και αγρο-
τικών συμβούλων.

Παρουσιάζοντας την αίτηση ένταξης της GAIA ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΕΙΝ, ο Γενικός Δ/της Γ. Κορμέντζας ανέφερε: ‘Η κατάρρευση 
της αγροτικής συλλογικότητας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να δι-
καιολογηθεί από την απουσία ανεξάρτητων συμβουλευτικών 
δομών, η ύπαρξη των οποίων δημιουργεί ικανές συνθήκες, 
τόσο για την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος των μελών 
μιας συλλογικότητας, όσο και για την αποτελεσματική της 
διαχείριση. Από την μια πλευρά, η αγροτική συλλογικότητα 
της ψηφιακής εποχής έχει ανάγκη την καινοτομία και την τε-
χνολογία, από την άλλη πλευρά οποιαδήποτε ευφυΐα και αν 
αναπτυχθεί, είναι πρακτικά κενή περιεχομένου δεδομένης της 
μικρής της επιρροής δίχως ανοιχτές συλλογικότητες.’ 

Στην δευτερολογία του και απαντώντας σε ερώτηση σχε-
τικά με την ιδιοκτησία των προσωπικών δεδομένων των πα-
ραγωγών, τεκμηρίωσε επαρκώς την σημαντική διαφορά που 
υπάρχει μεταξύ των πρωτογενών δεδομένων και αυτών που 

προκύπτουν από την συσχέτιση με άλλες σχετικές πηγές 
προκειμένου να δημιουργηθεί νέα πληροφορία προστιθέμε-
νης αξίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι σε κάθε περίπτωση 
είναι καλύτερα η ιδιοκτησία αυτών των νέων επεξεργα-
σμένων δεδομένων να ανήκει και να αξιοποιείται από τις 
συλλογικότητες και όχι από τις εμπορικές εταιρείες εισροών, 
μηχανημάτων, κοκ. 

Ενδιαφέρουσα στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η τοπο-
θέτηση της εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Inge van Oost, σύμφωνα με 
την οποία οι επιχειρησιακές ομάδες (OGs) που προβλέπο-
νται στον δεύτερο πυλώνα της τρέχουσας ΚΑΠ αποτελούν 
πολύ καλό πεδίο εφαρμογής σύγχρονων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Με την εξαίρεση τεσσάρων βαλκανικών χωρών 
(Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κροατία) έχει μορφοποιη-
θεί ένας μεγάλος αριθμός επιχειρησιακών ομάδων, οι οποίες 
δείχνουν τον δρόμο για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί η αγρο-
τική συμβουλευτική της επόμενης προγραμματικής περιόδου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι ο σχεδιασμός αφορά τρεις 
διαστάσεις, ήτοι ανεξάρτητοι σύμβουλοι οργανωμένοι σε δο-
μές, ερευνητές (που συμπεριλαμβάνουν και τους ίδιους τους 
παραγωγούς στην λογική ότι ο παραγωγός διαθέτει χρήσιμη 
πρακτική γνώση) και επιχειρησιακά αγροτικά δίκτυα. 

Κλείνοντας αναφέρθηκε, ότι ένα εκπαιδευτικό κοινο-
τικό πρόγραμμα αγροτικών συμβούλων στην λογική του 
ERASMUS δεν είναι μακριά. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Προσκυνηματική 
επίσκεψη 

Προσκυνηματική επίσκεψη για τους χαιρετισμούς στο Ιερό η-
συχαστήριο Αγίου Γεωργίου και Παναγίας Παραμυθιάς Άνυδρου 
Γιαννιτσών. Την Παρασκευή 2 Μαρτίου και ώρα αναχώρησης 
15.30.

Πληροφορίες: Η Λέσχη είναι ανοιχτή Δευτέρα-Τετάρτη-Παρα-
σκευή ώρες λειτουργίας 10.30 έως 12.30. Τηλ.: 23310 25654.

Στα προβλή-
ματα που δημι-
ουργε ί  στους 
μαθητές και τις 
μαθήτριες που 
συμμετέχουν σε 
εθνικές ομάδες 
η νέα Υ.Α. που 
ρυθμίζει, μετα-
ξύ άλλων, τ ις 
απουσίες των 
μαθητών/τριών 
αναφέρετα ι  ο 
Γραμματέας ΠΕ 
ΝΔ-Βουλευτής 
Ηρακλε ίου  κ . 
Λευτέρης Αυγε-
νάκης, με κοι-
ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή 
του παρέμβα-
ση προς τους 
Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γα-
βρόγλου, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
κ. Λυδία Κονιόρδου και Υφυπουργό 
Αθλητισμού κ. Γεώργιο Βασιλειάδη. 

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: 
«Η συμμετοχή των μαθητών και των 
μαθητριών σε αθλητικές δραστηριότη-
τες αποτελεί συστατικό στοιχείο της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, καθώς προ-
άγει την ευγενή άμιλλα, την αριστεία, 
την συνεχή προσπάθεια για βελτίω-
ση, το ευ αγωνίζεσθαι και το αθλητικό 
πνεύμα. Ειδικότερα, για τους μαθητές 
και τις μαθήτριες που κάνουν πρω-
ταθλητισμό ή/και συμμετέχουν στις ε-
θνικές μας ομάδες, η τιμητική αυτή 
συμμετοχή που προσφέρει διακρίσεις 
στη χώρα μας και προάγει το αθλητικό 
ιδεώδες, οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα 
αυξημένες και οι συνθήκες συνδυα-
σμού σχολείου και αγωνιστικής προε-
τοιμασίας είναι σημαντικά απαιτητικές. 

Μέχρι τώρα, η πολιτεία μεριμνού-
σε, ως όφειλε, ώστε να στηρίζονται οι 
μαθητές και οι μαθήτριες που κάνουν 
πρωταθλητισμό ή/και συμμετέχουν σε 
εθνικές ομάδες. Μεταξύ αυτών, η πολι-
τεία αναγνώριζε στους μαθητές και μα-
θήτριες που συμμετέχουν σε εθνικές ο-
μάδες το δικαίωμα δικαιολογημένης α-
πουσίας από το σχολείο, προκειμένου 
για την αθλητική τους προετοιμασία, 
στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην 
εθνική ομάδα. Είναι αξιοσημείωτο, ότι 
για τους μαθητές και τις μαθήτριες της 
επαρχίας, οι οποίοι/ες αναγκάζονται να 
ταξιδεύουν στην Αθήνα προκειμένου 
να προετοιμασθούν για τους αθλητι-
κούς αγώνες, η ανάγκη απουσίας από 
το σχολείο είναι πολύ μεγαλύτερη. 

Με την υπ’ αριθ. 10645/ΓΔ4 Υ-
πουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 120/23-
01-2018) «Εγγραφές, μετεγγραφές, 
φοίτηση και θέματα οργάνωσης της 
σχολικής ζωής στα σχολεία της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης» ορίζονται, 
μεταξύ άλλων, οι απουσίες που δεν 
λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτη-
ρισμό της φοίτησης. Ειδικότερα, στο 
άρθρο 24 § 6 ορίζεται ότι «Με απόφα-
ση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/
ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προ-
σμετρώνται οι απουσίες των μαθη-
τών/-τριών λόγω συμμετοχής τους:…γ) 
σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρε-
ώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, 
με την εκάστοτε εθνική ομάδα με α-
νώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, 
λαμβανομένων υπόψη των προϋπο-

θέσεων της παρ. 
46, του άρθρ. 13, 
του ν. 3149/2003 
(Α ́141)». 

Δ υ σ τ υ χ ώ ς , 
το όριο των δέ-
κα (10) ημερών 
είναι ελάχιστον 
για τις απαιτήσεις 
προε το ιμασ ίας 
αθλητών και α-
θλ η τ ρ ι ώ ν  πο υ 
συμμετέχουν σε 
εθνική ομάδα. Οι 
μαθητές και οι μα-
θήτριες των εθνι-
κών ομάδων, και 
ιδιαίτερα όσοι μέ-
νουν στην επαρ-
χία, αναγκάζονται 
να απουσιάσουν 

αρκετές μέρες από το σχολείο τους, 
τόσο κατά την προετοιμασία, όσο και 
κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών και 
παγκοσμίων αγώνων που συμμετέ-
χουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
σημαντικό πρόβλημα. 

Το γεγονός δε ότι η προαναφερόμε-
νη Υ.Α. έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό 
έτος 2017-2018, παρότι δημοσιεύθηκε 
στο μέσο της σχολικής χρονιάς, δη-
μιουργεί σοβαρά προβλήματα, αφού 
υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες που 
συμμετέχουν σε εθνικές ομάδες, οι ο-
ποίοι έχουν ήδη ξεπεράσει το προα-
ναφερόμενο όριο των απουσιών. Ερω-
τήματα δημιουργεί το γεγονός ότι, ενώ 
για άλλα ζητήματα η ισχύς της ως άνω 
Υ.Α. ξεκινά από το επόμενο σχολικό έ-
τος 2018-2019, για το θέμα των απου-
σιών η Υ.Α. ισχύει από την τρέχουσα 
σχολική χρονιά. 

Η ρύθμιση αυτή του Υπουργείου 
Παιδείας δημιουργεί σημαντικά προ-
βλήματα σε μαθητές και μαθήτριες 
που τιμούν τη χώρα μας με τη συμ-
μετοχή τους και την παρουσία τους 
σε εθνικές ομάδες. Παράλληλα, το γε-
γονός αυτό αποτελεί σημαντικό πλήγ-
μα για τον αθλητισμό, αφού αθλητές 
καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των 
αγωνιστικών τους υποχρεώσεων και 
της φοίτησής τους στο σχολείο. Η πο-
λιτεία οφείλει να παρέμβει άμεσα και 
να πράξει το αυτονόητο, ώστε, τουλά-
χιστον, να μην δημιουργεί προσκόμ-
ματα στους μαθητές και μαθήτριες που 
διακρίνονται με τη συμμετοχή τους σε 
εθνικές ομάδες. Αποτελεί χρέος της 
πολιτείας να στηρίζει την ευγενή άμιλ-
λα και την αριστεία». 

Με την κοινοβουλευτική παρέμβα-
ση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: 

«1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε 
να προβείτε άμεσα για την αντιμετώ-
πιση του ζητήματος που έχει προκύψει 
με τις απουσίες των μαθητών και μα-
θητριών που συμμετέχουν σε εθνική 
ομάδα; 

2. Για ποιο λόγο η προαναφερόμε-
νη Υ.Α. ισχύει για το τρέχον σχολικό 
έτος, παρότι ψηφίσθηκε εν μέσω του 
σχολικού έτους; Προτίθεστε να τεθεί 
σε ισχύ για το επόμενο σχολικό έτος 
2018-2019;   

3. Ποιος ο σχεδιασμός σας για την 
στήριξη και την προαγωγή του αθλητι-
σμού και την έμπρακτη συμπαράστα-
ση των μαθητών και μαθητριών που 
συμμετέχουν σε εθνικές ομάδες;».  

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
νέο μέλος του πανευρωπαϊκού 

δικτύου δημόσιων 
και ιδιωτικών δομών παροχής

 γεωργικών συμβουλών 

Λ. Αυγενάκης: 
«Πλήγμα για τον 

αθλητισμό οι απουσίες 
των μαθητών/τριών
 που συμμετέχουν 

στις εθνικές ομάδες»



Ο Γιώργος 
Χατζάρας, 
πρώην 

παίκτης και προ-
πονητής της ποδο-
σφαιρικής ομάδας 
της Βέροιας μίλησε 
στον ΑΚΟΥ 996 
και στην εκπομπή 
«Σιγά τον Πολυέ-
λαιο» σχετικά με 
την διάλυση της 
ομάδας. 

Πως αισθάνεσαι εσύ 
με αυτή την εξέλιξη που 
έχουμε στην Βασίλισσα 
του Βορρά;

Εδώ και αρκετό καιρό
ήμουνσυνειδητοποιημένος
μεαυτήτηνκατάσταση.Πε-
ρίμενα ότι θαφτάσει αυτή
η στιγμή.Φαινόταν η Βέ-
ροια και ήμουν από τους
λίγουςπουέβγαινανκαιτο
στιγμάτιζααυτότοπράγμα
γιαπολύ καιρό ακόμη και
ότανανέλαβεοκ.Καρυπί-
δης.Δυστυχώς αυτό που
φοβόμασταν δεν αποφεύ-
χθειαλλάοισαβάνεςστην
Αφρική ξαναγεννιoύνται α-
φού καίγονται.Επομένος ,
αυτόπουπρέπειναδούμε
εμείς είναι η επόμενη μέ-
ρακαιη επόμενημέραθα
ανήκει στηνΒέροια.Υγιής
πλέον και με τα υγιή κομ-
μάτιαπου υπάρχουνστην
Βέροια να συνθέσουν την
καινούριαμετηνπαλιάΒέ-
ροιακαιτηνιστορίατης.

Δεν πονάει όμως που 
φτάνει στον πάτο;

Μετονπόνοδενβγαίνει

τίποτα.Όλοι πονάμε, όσο
περισσότερο ή λιγότερο
και ανπονάει έναςΒεροι-
ώτηςαυτόδενλέει τίποτα.
Εμείς ειδικάπου την υπη-
ρετήσαμε και το κάναμε
αυτό σε καταστάσεις πο-
λύ σκληρές ώστε να πά-
ρει αυτό το προσωνύμιο
της Βασίλισσας του Βορ-
ρά, νομίζω ότι και παιδιά
που έφυγαν και μας κοι-
τάνε τώρααπό εκείψηλά,
πρόεδροιπουέχουνφύγει,
καταλαβαίνειςλοιπόνότιτο
καθεστώς ήτανσάπιο στο
ότιψάχναμεεμείςκαιόχιη
επίσημηΠΑΕ μια φανέλα
για να τιμήσουμε τους αν-
θρώπουςπουέφυγαναπό
την ζωή καταλαβαίνεις τη
σύψυχηκατάντιαμιαςομά-
δαςπου θα είχε αυτή την
κατάληξη.

Αυτή η συμπεριφορά
τηςΠΑΕ ξεκίνησε όταν οι
επιχειρηματίες ήταν  εκτός
Βέροιας,δηλαδήοσυγχω-
ρεμένος ο Τσαμήτρος, ο
Λέκκαςόλοιοιάλλοι…ήταν
Βεροιώτες και πονούσαν
την ομάδαδιαφορετικά, ό-
λοι οι άλλοι έβλεπαν την
ομάδαεπιχειρηματικά.

Αν ήταν κάποιος σω-
στός άνθρωποςπουμπο-
ρούσε να προσφέρει στο
ποδόσφαιρο όλα θα ήταν
καλά. Εγώ έβλεπαπράγ-
ματα που δεν ταίριαζαν
σε αυτό το σωματείοπου
λέγεται Βέροια. Όταν δη-
λαδήστηρίζεσαισεξένους
ποδοσφαιριστές και δεν
βγάζεις από τα σπλάχνα
σουπαίκτεςπουναπονά-
νε την ομάδα όπως είναι

οι επαρχιακές ομάδες δεν
μπορείςναπεριμένειςκάτι
άλλο.Γιαυτόκαι τοποδό-
σφαιρο πήγε στον πάτο.
Είναιχειρότεροκαιαπότις
Αλβανίαςσε εισιτήρια. Εί-
μαστε τελευταίοι στηνΕυ-
ρώπηκαιαυτόκάτιδείχνει.
Για να μην πεταγόμαστε
όμωςαπότοέναστοάλλο,
το θέμα είναι ότι ηΒέροια
διοικήθηκεάσχημακαιείχε
αυτή την κατάληξη.Εμένα
δεν μ’αρέσει ναπετροβο-
λώκάποιον, ο οποίος έχει
πέσειστοπάτωμα.Θατον
χτυπήσω όταν είναι όρθι-
οςκαιμπορείναδώσεικαι
αυτός καμιά μπουνιά.Τώ-
ραπουείναιπρησμένοςο
ιδιοκτήτης, αυτοί που δι-
αχείρίστηκαν την Βέροια,
όλα αυτά τα παιδιά καλό
θαήταν10χιλιόμετραέξω
απότηνΒέροια,ναμηνξα-
ναπατήσουνστογήπεδο.

Βλέπω ότι έχεις συ-
νειδητοποιήσει την επό-
μενη μέρα και καλά κά-
νεις και το νιώθεις και 
το θέτεις έτσι. Βρσκόμα-
σταν στην Ελιά με τον 
σύλλογο Παλαιμάχων 
και τέθηκε μια πρόταση. 
Τι θα γίνει τελικά;

Δυστυχώς, εγώ ξαφ-
νιάστηκα γιατί όλοι πι-
στεύω ότι είχαν καλή
πρόθεση αλλά με λάθος
σκεπτικά.Ο Στέφανος ο
Γαιτάνος, ο Εμμανουηλί-
δης, ο Τσαχουρίδης, εν-
δεχομένωςκαιάλλοιπου
ξεχνάω αυτή την στιμή,
είχαν μια λάθος κατεύ-
θυνση να μιλήσουν με
τον ιδιοκτήτη, ο οποίος
έχει φέρει τόσα δεινά σε
αυτό τοπράγμαώστε να
μπορέσουν να πάρουν
την ομάδα 5 με 10 χρό-
νια.Αφού βλέπουμε ότι
αυτήηομάδαδενμπορεί
ναανταποκριθεί.Αυτό εί-

ναι ένα παράλογο πράγ-
μα ή τουλάχιστον έτσι το
βίωνα εγώ.Θα κάνεις μια
επιτροπή και θα μαζέψεις
χρήματα. Θα πεις παιδιά
εγώ έχω και διαχειρίζομαι
αυτά τα χρήματα και ελά-
τε και εσείς ότι μπορούμε
νακάνουμε.Μετοναείμαι
μια επιτροπή και να έχω
κάποιες γνωριμίες ψηλές

δεν κάνουμε τίποτα.Αυτά
τα έχουμε ακούσει 1000
φορές.Νομίζωότι ταπαι-
διάεκτέθηκανκαιεμείςδεν
θέλουμε να εκτεθεί κανείς.
Το μέλλον της Βέροιας
θα πρέπει να αρχίσει να
προδιαγράφεται από τώ-
ρα. Πρέπει να σκεφτούμε
όχιπρόχειρα.Ναβάλουμε
δικηγόρους οι οποίοι γνω-
ρίζουν τους νόμους του
ποδοσφαίρου να έχουν
ειδικότητα στοποδόσφαι-
ρο, να γνωρίζουν για τις
ΠΑΕ και με την σύσταση
μιαςνέαςομάδαςώστενα
συνθέσουμε όλο το υγιές
κομμάτι της κοινωνίας της
Βέροιαςπου θα έχει μέλ-
λον και τίποτα πάνω της

από ταπροηγούμενα.Με
καινούριαχρώματα,όνομα
ακόμη και το γήπεδο. Ε-
πειδή το γήπεδο δεν είναι
δικό της ακόμη νομίζωότι
και στο Γ’ τοπικό να πέ-
σει η ομάδα, αλλάζει αυτά
τα πράγματα και είσαι α-
παλλαγμένοςαπόαυτά τα
χρέη. Η ομάδα θα ανήκει
στον κόσμο και σε όλους

αυτούς που αγαπάνε την
ομάδα γιατί είναι πολλοί
που απομακρύνθηκαν και
έριξαν μαύρη πέτρα και
δενπήγαινανστο γήπεδο.
Εγώ κατάλαβα την κατά-
σταση πέρυσι που ήταν
200άτομαστογήπεδοκαι
αυτοί ήταν κούτρα , δηλα-
δήούτεπλήρωνεκανένας.
Σε μια τέτοια κατάσταση
που κινδυνεύει η ομάδα
και γυρίζει ο κόσμος την
πλάτη καταλαβαίνεις ότι έ-
χειτελειώσεικαιδυστυχώς
φτάσαμε στα σημερινά ε-
πίπεδα.

Ποιο είναι το επόμενο 
βήμα;

Δενπρέπειναβιαστού-

με. Ήδη από σήμερα να
κινητοποιηθύμε. Η συζή-
τησηστηνΕλιάάναψε την
σπίθα.Ανταλλάξαμε από-
ψειςκαιπιστεύωότιοιπιο
σωστέςαπόαυτέςέιναινα
βρούμε έναν νομικό σύμ-
βουλοναμαςκαθοδηγήσει
καιπάνωσεαυτόναβρού-
μεανθρώπουςθαενδιαφέ-
ρονταιώστεναδημιουργη-
θεί πάλι η Βασίλισσα του
Βορράαλλάμε νέοόνομα
που και πάλι θα είναι Βέ-
ροια.Πάντωςαπόσήμερα
ξεκινάει η επόμενη μέρα.
Αυτή τη στιγμή πονάμε
γιατίέχουμεκαείαλλάηα-
ναγέννησηέρχεται.

Παντως να ξέρετε ότι
τα μέσα τα δικά μας είναι
στην διάθεσησας για οτι-
δήποτεχρειάζεστε.

ΟιΠαλαίμαχοιπιστεύω
ότι θα είμαστεπρωτεργά-
τες.Πρέπειναξαναχτίσου-
μεμε καινούρια και εφικτά
σκεπτικά. Όταν βλέπεις
μια Ελλάδα η οποία έχει
πτωχεύσει και εμείς αντί
ναεξάγουμεπαίκτεςόπως

έκανε ηΑργεντινή, εμείς
εισάγουμε τότε καταλαβαί-
νεις ότι αυτό είναι τρελό
γιατί δεν θα σε οδηγήσει
πουθενά.Τώραπλέονδεν
φεύγουν τα χρήματα από
τις τσέπες τουκαθενός.Υ-
πάρχει μια οικονομική δυ-
σχέρειασεόλοτονκόσμο.
Θα κάνεις έτσι μια ομάδα
που όσο υπάρχουν μανά-
δες και πατεράδες θα υ-
πάρχουν και ταλέντα. Γιατί
να φέρεις ένανΑφρικανό,
φέρεταλέντααπόεδώ.

Στην Αγγλία πάει αυ-
τός που είναι όμως στην 
Εθνική ομάδα δεν πάει 
όποιος να ναι, το καράβι 
δεν μπορεί να τους παίρ-
νει όλους.

Εκεί για αυτό και είναι
ανεβασμένο το επίπεδο
τουποδοσφαίρου.Αν δεν
είσαι διεθνής δεν μπορείς
να κάνεις μεταγραφή και
να παίξεις στην Αγγλική
League. Που σημαίνει ότι
εγώ κάνω μεταγραφή και
ξεκινάω από ένα επίπεδο
υψηλό, άρα και το ποδό-
σφαιρο μου θα είναι υψη-
λό,άρα και οι ομάδεςμου
θα είναι υψηλές, άρα θα
φέρουμε ένα προϊόν το
οποίο θα το πουλήσουμε
ακριβά...και αυτό κάνουνε.
Εδώ βλέπεις τώρα στην
ΑΕθνική ξεκινούσαν με 5
εκατομμύρια budget που
ήταν χορηγίες της nova
και τώρα θα φτάσουν με-
μονωμένα, θαπαίξουν 4-
5 ομάδες μόνες τους  και
οι υπόλοιποι ότι βρουν, ε-
πομένως το ποδόσφαιρο
θα διαλυθεί. Εγώ το είχα
αντιληφθεί από το 2005-
2006 που έλεγα ότι αλ-
λάζει το ποδόσφαιρο και
κάναμε ομάδα πάνω σε
τέτοια πρότυπα.Βρήκαμε
Έλληνεςπαίκτες που δεν
τουςήξερε κανείς καισιγά
σιγά επενδύσαμε σε αυτά
τα παιδιά.Αλλά υπήρχαν
παράγοντες. Το ελληνικό
ποδόσφαιροπάσχει επει-
δή δεν υπάρχουν παρά-
γοντες.Όταν δεν υπάρχει
παράγοντας, δεν υπάρχει
καλόςπροπονητής, καλοί
ποδοσφαιριστές, καλές
ομάδες και μέλη στο πο-
δόσφαιρο και όλααυτά τα
πράγματα έρχονται σαν
τσουνάμι μετά και σε βρί-
σκουν.

Υπάρχει μια αισιοδοξία
από τον Γιώργο Χατζάρα
και ελπίζουμενασυνεχίσει
έτσιώστε ναμπουν οι γε-
ρέςβάσεις.

Σήμεραείναιμιαμαύρη
σελίδα. Σήμερα μπορού-
μενακλάψουμε.Αλλάαπό
αύριο θα ανοίξει η καρδιά
μας και θα τα δούμε όλα
βήμα βήμα. Στην ψυχή
μουτοκαλοκαίριδενέρχε-
ται το καλοκαίρι αλλάστις
22Δεκεμβρίου όταν κάθε
μέραπουπερνάειπουλέ-
με σπυρί  σπυρί μεγαλώ-
νει.Τότε στην καρδιά μου
μπαίνει η άνοιξη. Το ίδιο
και τώρα θα μπει η άνοι-
ξη και η αναγέννηση για
τηνΒέροια.Όσουπάρχουν
μάνες και πατεράδεςπου
γεννούν ταλέντα,παίκτες
που αύριο μεθαύριο γίνο-
νται παίκτες και φίλαθλοι
τότε δενπεθαίνει κανένας.
Μια ιδέα δενπεθαίνει, αλ-
λάταλάθηπρέπειναγίνο-
νταιμαθήματα.

CMYKCMYK
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ΓιώργοςΧατζάρας:«ΗΒέροιαδενπρόκειταιναχαθεί
απότονΕλληνικόποδοσφαιρικόχάρτη»
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Η απόφαση των ποδοσφαιρι-
στών της Βέροιας να αποχω-
ρήσουν, μαζεύοντας τα πράγ-

ματά τους από τα αποδυτήρια είναι 
πλέον οριστική. Επιστροφή, όπως 
φαίνεται, δεν υπάρχει, ενώ αρκετοί 
ετοιμάζονται ήδη για να επιστρέψουν 
στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. «Δεν 
πάμε στην Καλαμαριά, η ομάδα δια-
λύθηκε», έλεγαν ποδοσφαιριστές της 
ομάδας της Ημαθίας και ήδη βρίσκο-
νται σε επικοινωνία με τον ΠΣΑΠ, 
προκειμένου μέσω ΕΠΟ να δοθεί 
ένα περιθώριο και να τους επιτραπεί 
να διαπραγματευτούν τη μεταγραφή 
τους.

Όσογιατηδιοργανώτρια;ΌπωςαναφέρειτοFL
News,ηFootballLeagueδενμπορείναπροχωρή-
σει σε καμία κίνηση εάνπροηγουμένωςηΒέροια
δεν στείλει έγγραφο με το οποίο να δηλώνει ότι
αποσύρεται.Γιανασταλεί,βέβαια,αυτόθαπρέπει
προηγουμένως ναπαρθεί σχετική απόφασηαπό
τοΔΣ τηςΠΑΕ.Άγνωστο και αυτό εάν γίνει έως
τηνΠαρασκευή (23/02), αφού έως το απόγευμα
της Τετάρτης (21/02) δεν υπήρχε η παραμικρή
ενημέρωση.Σύμφωναμεπληροφορίες τοσχετικό
έγγραφοστάλθηκετηνΠέμπτητοπρωί,οπότεδεν
θαορίζονταιστομέλλονπαιχνίδιατηςΒέροιας.

Εννοείται πως αν η Βέροια δεν δηλώσει ό-
τι αποσύρεται, τότε οΑπόλλωνΠόντου θαπρέ-
πει ναπαραταχθεί στο γήπεδό του την Κυριακή
(25/02),ώστεακολούθωςνακλείσειτοφύλλοαγώ-
να.Υπενθυμίζεται ότι τηΔευτέρα (26/02) εκπνέει
ηπροθεσμία εξόφλησης τωνΓκονζάλες,Μπατιόν.
Εάνέστωκαιοέναςδενπληρωθεί,τότετηνΤρίτη
(27/02) η διοργανώτρια θαανακοινώσει την απο-
βολήτης«ΒασίλισσαςτουΒορά

Πιο δύσκολα απ’ ότι έδειχνε 
το σκορ του πρώτου ημιχρό-
νου επικράτησε ο Φίλιππος 

Βέροιας του Χιλιώτη ΓΣ Δράμα 1986, 
στο εξ’αναβολής παιχνίδι για την 16η 
αγωνιστική της Handball Premier. Οι 
δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο η 
καθεμιά, ωστόσο οι γηπεδούχοι στα 
τελευταία λεπτά ήταν πιο ψύχραιμοι 
και πήραν τελικά τη νίκη με 32-31.

ΟΦίλιπποςΒέροιας χωρίς τονΑρσενασβίλι στη
σύνθεσή του λόγω της μπλε κάρταςπου δέχθηκε
στοπαιχνίδι με τονΠανελλήνιο, αλλά με τους διε-
θνήςαθλητέςπουεπέστρεψαναπότηΜεσογειάδα,
έκανε ένα ιδανικό ξεκίνημα.Οι γηπεδούχοι βρέθη-
καναπό ταπρώτα λεπτά της αναμέτρησηςαρκετά
μπροστάκαιπήγανστααποδυτήριαμετουπερτους
21-13.

Στοδεύτερομέρος,ήτανησειρά τηςΔράμαςνα
δείξειτοκαλότηςπρόσωποκαιμεένακαλόσερίε-
πέστρεψεστοπαχνίδι.Μάλισταέφτασεκαιστηνισο-
φάρισηπέντελεπτάπριναπότηλήξητουαγώνα.Το
παιχνίδιεξελίχθηκεσεντέρμπι,ωστόσοοΦίλιππος
είχετιςαπαντήσειςστιςεπιθετικέςπροσπάθειεςτων
παικτώντηςΔράμας.Στοτέλοςήτανπιοψύχραιμος
και έτσι κατάφερε ναπάρει τη νίκημε32-31και να
φύγειμετοροζφύλλοαγώνα.Κορυφαίοςσκόρεργια
τουςφηπεδούχουςήτανοΚωστακίδηςμε14τέρμα-
τα ενώγια τουςφιλοξενούμενους ξεχώρισε γι άλλη
μιαφοράοΤουνγκελίδηςμε13γκολ.

Πλέονφτάνει τους14βαθμούςστοπρωτάθλημα
καιβρίσκεταιστην7ηθέση.Τηνεπόμενηαγωνιστική
έχει μια δύσκολη έξοδο στηνΘεσσαλονίκη για να
τεθείαντιμέτωποςμετονΠΑΟΚ,ενώαπότηνάλλη
μεριάοΧιλιώτηςΓΣΔράμα1986πάειστηνΈδεσσα
γιαναπαίξειμετονΑερωπόσεένακρίσιμοπαιχνίδι
γιαυτόν.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ –ΧΙΛΙΩΤΗΣΓΣΔΡΑΜΑΣ
8632-31

Ταπεντάλεπτα:4-1,8-1,11-3,14-7,17-10,21-13
(ημχ.)22-16,23-17,24-21,26-24,28-27,32-31

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΘόδωροςΠαυλίδης): Κο-
τσιφάς,Ζλατάνος,Ζευγαρόπουλος2,Τριανταφυλλί-
δης,Μπαλτατζής1,Παπαδόπουλος,Τζίμπουλας1,
Χαραλαμπίδης5,Σεϊρεκίδης2,Φιλοσόγλου,Κωστα-
κίδης14,Αποστολίδης5,Σιαματάς1,Κουκουτσίδης,
Καλλιαρίδης,Γρηγοριάδης1.

ΧΙΛΙΩΤΗΣΓΣΔΡΑΜΑΣ86 (ΣάκηςΒαλαβάνης):
Παπάζογλου,Μπέτζιος, Χαϊτίδης 3, Τουνγκελίδης
13, Κοτσαμαρίκογλου 1, Θωμίδης,Αντάμοβιτς 9,
Κοβογλανίδης,Κουρουτζίδης 2, Γιαννακόπουλος 1,
Μαλαμίδης,Τσιτσίγκος1,Κουρτίδης1,Στρατηγέλης,
Σίνα,Αλμπάντης.

Διαιτητές:Νάσκος-Χαρίτσος,Δίλεπτα:5-5,Πέναλ-
τι: 4/4-3/3,Κόκκινη κάρτα: Γρηγοριάδης 56.47 (τρία
δίλεπτα)

Οι διαιτητέςσημείωσανστοφύλλοαγώνα: «Στο
59.45 του αγώνα αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο
προπονητήςΒ’ τηςΒ’ομάδας (ΧιλιώτηςΓΣΔράμας
86)κ.ΤογανίδηςΘεόδωροςμετάαπόυπόδειξητου
παρατηρητήτουαγώνα,διότισυνέχισεναδιαμαρτύ-
ρεταιστιςαποφάσειςτωνδιαιτητώνενώπροηγουμέ-
νωςείχανδοθείειςβάροςτωνσυνοδώντηςομάδας
του,παρατήρησηκαιδίλεπτοςαποκλεισμός».

Στάλθηκε το έγγραφο για οριστική 
αποχώρηση της ΠΑΕ Βέροια

από το πρωτάθλημα

Χάντμπολ Α1 Ανδρών

«Τρόμαξε»οΦίλιπποςνακερδίσει
τηΔράμαμε32-31

16οFinalFourΚυπέλλουΓυναικών,
HandballPremier(17ηαγωνιστική)
Παρασκευή23Φεβρουαρίου2018
16οFinalFourΚυπέλλουΓυναικών
Λευκόβρυσης17:30(ΕΡΤ3),ΟΦΝΙωνίας-Φίλιπ-

ποςΒέροιας (Λινάρδος-Αναστασίου,
Αγγελίδης)

Λευκόβρυσης20:00(ΕΡΤ3),ΠΑΟΚ
RED-LED-ΦέταΉπειροςΑναγέννηση
Άρτας (Στεφανίδης-Μαυρίδης,Μεϊμα-
ρίδης)

Σάββατο24Φεβρουαρίου2018
16οFinal FourΚυπέλλουΓυναι-

κών
Λευκόβρυσης18:00(ΕΡΤ3)Τελικός

(Πατιός- Τσιάνας,Αγγελίδης-Μεϊμα-
ρίδης)

HandballPremier(17ηαγωνιστική)
ΔΑΚΈδεσσας18:00,ΑερωπόςΈ-

δεσσας-ΧιλιώτηςΓΣΔράμα1986(Κα-
τσίκης-Μιχαηλίδης,Θεοδοσάκης)

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, ΠΑΟΚ
ΒΕΡΓΙΝΑTV-ΦίλιπποςΒέροιας (Σα-
πανίδης-Ηλιάδης,Χατζηγεωργίου)

Πανελληνίου 18:00, Πανελλήνιος
ΓΣ-Φοίβος Συκεών (Τσάκωνας- Χα-
σκής,Κυριακούλιας)

ΧΑΝΘ18:00,ΧΑΝΘ- ΓΑΣΚαματε-
ρού (Τζαφερόπουλος-Μπέτμαν,Λια-
κόπουλος)

ΜελίναΜερκούρη21:00,Ολυμπια-
κόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή-ΔιομήδηςΆρ-
γους(Τόλιος-Κουτσός,Κορρές)

Κυριακή25Φεβρουαρίου2018
HandballPremier(17ηαγωνιστική)
Καματερού15:30(webTVΕΡΤ),ΑΣΕΔούκα-ΑΕΚ

(Βήτας-Σκλαβενίτης,Αντωνόπουλος)

Πρόγραμμα Finar Four γυναικών

Σήμεραστις17.30(ΕΡΤ3)
Ιωνία-Φίλιππος

Ένα από τα πιο δύ-
σκολα εναπομείναντα
παιχνίδιαγιατοτέλοςτης
σεζόν,δίνουντοΣάββατο
24/2οιΑετοίΒέροιας.

Η ομάδα του Ντάνη
Τυριακίδη υποδέχεται
στοΔΑΚΒικέλας (18.00)
τονΓΑΣΠΠάνθηρες,που
βρίσκονται στη δεύτερη
θέση της βαθμολογίας
καιέχουνμόλιςδύοήττες
στοφετινόπρωτάθλημα.

Τοματς είναι καθοριστικό για την τελική κατά-
ταξη τηςπρώτης τετράδας της ΒΕΚΑΣΚΕΜ και
τη διασταύρωση των play off, από την οποία θα
προκύψουνοι δύοομάδεςπουθα κερδίσουν την
άνοδοτουςστηνανώτερηκατηγορία.

Για τουςΗμαθιώτες, δεν υπολογίζεταιπλέον ο
ΝίκοςΛούσταςοοποίοςμετέβηστοεξωτερικόγια
επαγγελματικούς λόγους, ενώ αμφίβολος είναι ο

ΓιώργοςΠάππουλόγωίωσης.

Τοπρόγραμματης16ηςαγωνιστικής
ΑΚΕΠιερίας–ΜΑλέξανδροςΛεπτ(16.00)
ΑετοίΒέροιας–ΓΑΣΠΠάνθηρες
ΓΑΣΒαφύρας–ΆθλοςΑλεξάνδρειας
ΑτρόμητοςΝέαςΣάντας–Έργοναθλος
ΑΣΚολινδρού–ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας
ΑΟΚΓουμένισσας–ΚούπαΚιλκίς

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Ντέρμπιπρωτοπόρων

Αετοί - Πάνθηρες



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

Ήμουν η πρώτη αθλή-
τρια της Ελληνικης 
αποστολής που θα 

αγωνιζομουν στο αγώνισμα 
του Αλπικου Σκι στους Χειμερι-
νους Ολυμπιακους Αγωνες της 
PYEONGCHANG2018, όμως οι 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
με τις επαναλαμβανόμενες ανα-
βολες του χρονοδιαγραμματος 
που περιμένεις να αγωνιστείς 
και τελικά δεν αγωνίζεσαι δεν 
είναι ότι καλύτερο για τον 

αθλητή κ κυρίως 
την ψυχολογία του!

Καθε αθλητής αντιμε-
τωπίζει τις καταστάσεις
διαφορετικα.

Ετσικαιεγω..
Καποιες κέρδισαν,κά-

ποιες εγκατέλειψαν,κα-
ποιες τερμάτισαν .. Εζη-
σα μοναδικά συναισθη-
ματα που με έκαναν να
νιώσω ως επι το πλεί-
στονσυγκινητικά-εκπλη-
κτικά-υπεροχα!!!

Ολα αυτά σε κάνουν
καλύτεροπιοδυνατοαπό
κάθεπλευράςάνθρωπο.

Ειλικρινα είμαι ευ-
γνώμωνπου ειχα για 3η
φορά την ευκαιρία να α-
γωνιστωστηνπαγκόσμια
γιορτη του Αθλητισμού
κρατώντας τηνΕλληνική
σημαία μας με περηφά-
νια ανοίγοντας την αυ-

λαίατης..
Τελοςθαήθελαναπωότιησυγκεκριμέ-

νηΟλυμπιακήμουσυμμετοχήήταναπότις
πιοαπαιτητικέςκάθεάποψης(χιόνι,χαραξη
διαδρομης, πίστα) και φυσικά το επίπε-
δοσυμμετοχής τωναθλητριών ήτανπάρα
πολύδυνατοκαι υψηλο.Ευχαριστώόλους
εσάςπου ξενυχτίσατε για να μεπαρακο-
λουθήσετε και ευχαριστώ το καθένα ξεχω-
ριστά για ταπάραπολλάμηνύματα ,ευχες
καιφυσικατηστήριξησας!!!

Ελπιζω να βιώσατε μαζι μου καποια
συναισθήματα και ευχομαι σε ολους τους
αθλητές και τις οικογένειές τους κάποια
στιγμήστηζωητουςναπροσπαθήσουνκαι
νααποκτήσουνμιατετοιαεμπειριαζωηςκ
συγκίνησης!!!

ΑνακοινώθηκανχθεςΠέμπτηοιδιαιτητέςκαιβοηθοίτης
9ηςαγωνιστικήςστηΒΕθνικήΓυναικών.

ΣτηναναμέτρησηανάμεσαστονΑγροτικόΑστέραΑγίας
Βαρβάρας και στιςΝεφέλεςΠιερίας (25/2, 15.00) ηΚΕΔ
όρισεδιαιτητήτονΜιχάληΚαρυπίδηαπότηνΕΠΣΠέλλας,
μεβοηθούςτιςΜαρίαΚουπαράνη(φωτ)καιΧρυσήΤσαλώ-
νηαπότηνίδιαΈνωση.

ΤηνίδιαώραστηνΠαραμυθιάκαιστοναγώναανάμεσα
στιςΑμαζόνεςΘεσπρωτίας και τονΜαγνησιακό, διαιτητική
τριπλέταθα είναι οι ΣπύροςΖαμπάλας,Ευαγγελία Γκανά-
τσιουκαιΚώσταςΓούκοςαπότηνΕΠΣΗπείρου.

Το«ευχαριστώ»τηςΣοφίας
Ράλλημέσωfacebook

Τριπλέτα από την 
Πέλλα στο ντέρμπι

του 2ου ομίλου 
της Β΄ Εθνικής 

Γυναικών

Το Αθλητικό 
Σωματείο 
ΑμεΑ «Εν 

Σώματι Υγιεί» Βέροι-
ας, ανακοινώνει ότι 
θα συμμετέχει ξανά 
με δική της ομάδα 
δρομέων, μετά από 
από απουσία ενός 
έτους, στον 13ο 
Διεθνή Μαραθώνιο 
«Μέγας Αλέξανδρος» 
και στους Δρόμους 
Υγείας 5 & 10χλμ.

Δηλώστε συμμετοχή ομά-
δα τουΑ.Σ.ΑμεΑΕΝΣΩΜΑΤΙ
ΥΓΙΕΙΒέροιας, ελάτε ναφτιάξουμε μια μεγάληπαρέα, να
τρέξουμεστην άδεια απόαυτοκίνηταΘεσσαλονίκη και να
ενισχύσουμεμε αυτό τον τρόπο, τόσο την υγεία μας, όσο
καιτονκοινωνικόσκοπότηςσυμμετοχήςμας.Γιαακόμαμια
φοράμέρος των εσόδωναπό τησυμμετοχή τωνδρομέων
μας, θα διατεθεί γιαΦιλανθρωπικόΣκοπό.Την ομάδα θα
πλαισιώσεικαιθαστηρίξειγιαακόμαμιαχρόνιαηReferee
TeamΘεσσαλονίκης -Διαιτητές Ποδοσφαίρου από την
Ε.Π.Σ.Μακεδονίαςκαιόχιμόνο-.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν email στην
διεύθυνσητηςσελίδαςμαςr4rehab@yahoo.comγιαπερισ-

σότερεςλεπτομέρειεςήναμαςστείλουνμήνυμαστησελίδα
μαςστοfacebookκαιστοτηλ.6976591081.

ΔηλωσειςσυμμετοχήςμέχριΚΑΙ τηνΤετάρτη7Μαρτίου
2018

ΣυμμετοχήστονΜαραθώνιοΔρόμο:20€
ΣυμμετοχήστουςΔρόμουςΥγείας5-10χλμ:15€
Παροχές:Αναμνηστικόμπλουζάκι, αριθμόςσυμμετοχής,

ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αναμνηστικόμετάλλιο,παροχή
νερού,παροχή ιατρικώνυπηρεσιών,πιστοποιητικόσυμμε-
τοχής(μέσωεπίσημηςιστοσελίδας)

Ηφόρμα εγγραφής της ομάδας μας είναι έτοιμη! Επι-
κοινωνήστε μαζί μας,ώστε νασαςαποσταλλεί και να την
επιστρέψετεσυμπληρωμένημεταστοιχείασας!

13οςΔιεθνήςΜαραθώνιος«Μέγας
Αλέξανδρος»καιΔρόμοιΥγείας5&10χλμ

Θεσσαλονίκη,01Απριλίου2018
Επιστροφή της ομάδας μας στην διοργάνωση

μετά από ένα χρόνο απουσίας! 
Τρέχουμε και διασκεδάζουμε όλοι μαζί για Φιλανθρωπικό Σκοπό! 
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Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο 
το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας

Την Τετάρτη 21 Φε-
βρουαρίου 2018 μέλη 
του Δ.Σ. του Λυκείου ε-
πισκέφτηκαν το 8ο Δη-
μοτικό Σχολείο Βέροιας 
στα πλαίσια του προ-
γραμματος « Το Λύκειο 
των Ελληνίδων ντύνει 
τα νιάτα του τόπου 
μας». Τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία να δουν, 
να φορέσουν αλλά και 
να ακούσουν κάποια 
πράγματα για αντιπρο-
σωπευτικες φορεσιές 
της πατρίδος μας .

Η αειφορική ανάπλαση και διαχείριση του 
δημοτικού πάρκου Νάουσας και η σύνδεσή του 
με τον αστικό ιστό, η περιβαλλοντική αναβάθμι-
ση και ανάδειξη της κοίτης της Αράπιτσας, πεζο-
δρομήσεις εντός του εμπορικού κέντρου, νησί-
δες πρασίνου και η ανάπλαση της πλατείας Κα-
ρατάσιου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις 
πρώτες προκηρύξεις του εγκεκριμένου Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Νάου-
σας, που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου της ερχόμενης Δευτέρας 
(7μμ). Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκε-
κριμένης προκήρυξης είναι 2.168.000 ευρώ.

Μια ακόμη προκήρυξη στο ίδιο σχέδιο αφορά 
σε ενέργειες βελτίωσης της αστικής κινητικό-
τητας, μέσω της διεύρυνσης της χρήσης ήπιων 
μέσων μαζικής μεταφοράς και προώθησης ε-
ναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, με προϋπο-
λογισμό 100.000 ευρώ. Τέλος, άλλη προκήρυξη 
στο ίδιο σχέδιο αφορά τον αρχιτεκτονικό φωτι-
σμό δημοσίων κτιρίων και κτιρίων τουριστικού 
ενδιαφέροντος, με προϋπολογισμό 88.000 ευρώ.

Ένα ακόμη θέμα που θα συζητηθεί στη συνε-
δρίαση είναι ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης 
του κλειστού γυμναστηρίου.

-2η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), 
κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυ-
ξης.  

-3η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος 
και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νά-
ουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών και Ανάπτυξης.

-Υποβολή ή μη πρότασης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα προτε-
ραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της 
χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Ανάπτυξη 
/ αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από 
Δημόσιους Φορείς στις περιοχές παρέμβασης των 
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 
της πόλης της Νάουσας»  (Κωδικός πρόσκλησης: 
095.2c, A/A OΠΣ 2545, 558/6-2-2018).

Εισηγητής: Δήμαρχος.
-Υποβολή ή μη πρότασης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα προτε-
ραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Αστική κινητικό-
τητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της 
Νάουσας»,   (Κωδικός πρόσκλησης: 110.4e, A/A 
OΠΣ 2555, 555/6-2-2018).

Εισηγητής: Δήμαρχος.
-Υποβολή ή μη πρότασης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα προτε-
ραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος 
και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», 
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο 
«Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουρι-
στικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 
της πόλης της Νάουσας» (Κωδικός πρόσκλησης: 
103.6c, A/A OΠΣ 2558, 556/6-2-2018)  Εισηγητής: 
Δήμαρχος.

-Υποβολή ή μη πρότασης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα προτε-
ραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος 
και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», 
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο 
«Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιό-
τητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 
της πόλης της Νάουσας» (Κωδικός πρόσκλησης: 
110.6e, A/A OΠΣ 2569, 557/6-2-2018).  Εισηγητής: 
Δήμαρχος.

-Υποβολή ή μη πρότασης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ-
ΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμη-
λών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση 
στις αστικές περιοχές.», ο οποίος συγχρηματοδοτεί-
ται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 
Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθ-
μισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξι-
οποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις». Εισηγητής: 
Δήμαρχος.

-Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προ-
σωπικού έτους 2018 με κάλυψη της δαπάνης από 
τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το Κο-
λυμβητήριο ( πισίνα ) Τ.Κ. Ζερβοχωρίου της Δ.Ε. 
Ειρηνούπολης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας.

- Προγραμματισμός προσλήψεων ή μη, έκτακτου 
προσωπικού έτους 2018 με κάλυψη της δαπάνης υ-
πό τη μορφή αντιτίμου στο Δημοτικό Ωδείο « Εστία 
Μουσών »  και στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δή-
μου Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
και Τουρισμού.

-Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 
χαρακτήρα.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
και Ανάπτυξης.

-Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της 
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυ-
ξης.

-Πρόσληψη ή μη, εποχιακού προσωπικού για 

κατεπείγουσες ανάγκες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος.

-Πρόσληψη ή μη, υδρονομέων άρδευσης έτους 
2018. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 
Ανάπτυξης.

-Παράταση ή μη συμφωνητικού μίσθωσης (‘‘ανα-
ψυκτήριο Αγίου Νικολάου’’) Εισηγητής: Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

-Δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών για τη δι-
αχείριση των παγίων προκαταβολών των δημοτικών 
και τοπικών κοινοτήτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών και Ανάπτυξης.

-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ. Εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ. Εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

-Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλων παραλαβής παρο-
χής υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειση-
γητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης. 

-Καθορισμός ή μη, του ύψους των εξόδων παρά-
στασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π. 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Νάουσας για το έτος 2018 και έως τη λήξη 
της θητείας. Εισηγητής: Δήμαρχος.

-Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης για κάλυψη λει-
τουργικών δαπανών σχολείων από το υπουργείο 
Εσωτερικών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας.

- Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Ε-
πιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για 
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας.

-Τροποποίηση σύστασης Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών- 
Νηπιαγωγείων Δήμου Νάουσας» σύμφωνα με την 
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018. Εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Τροποποίηση σύστασης Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνα-
σίων-Λυκείων Δήμου Νάουσας» σύμφωνα με την 
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018.  Εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλογο 
«EvCanto». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
και τουρισμού.

-Έγκριση ή μη, δαπανών φιλοξενίας σπουδα-
στών της Εθνικής Σχολής Δικαστών στη σχολή 
Αριστοτέλους στο Δήμο Νάουσας. Εισηγητής: Αντι-
δήμαρχος Πολιτισμού και τουρισμού.

-Έγκριση ή μη, δαπάνης εκδήλωσης υποδοχής 
αντιπροσωπείας του S.E.D.M. στη Σχολή Αριστοτέ-
λους στο Δήμο Νάουσας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού και τουρισμού.

-Διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση βράβευ-
σης εκπροσώπων των “ΑΛΛΗΛΟΝ ΝΕΤ” και “ΔΡΟ-
ΜΕΑΣ” ως ανταπόδοσης σε δωρεά εξοπλισμού 
γραφείου στο Δήμο Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού και τουρισμού.

-Διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση υποδοχής 
αντιπροσωπείας του S.E.D.M. στη Σχολή Αριστοτέ-
λους στο Δήμο Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού και τουρισμού.

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη φιλοξενίας 
σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστών στη 
Σχολή Αριστοτέλους στο Δήμο Νάουσας.Εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και τουρισμού.

-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 230/2009 από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας που 
αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πόλη της Νά-
ουσας. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής.

-Αποδοχή ή μη, δωρεάν παραχώρησης χρήσης 
ενός αυτοκινήτου (κλούβα κλειστή) από τη ΔΕΥΑΝ.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

-Έγκριση ή μη του με αρ. 1/7-2-2018 Πρακτικού 
(3ο Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-
2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΚΠΟΝΗ-
ΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜ-
ΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».Εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Διατύπωση γνώμης για έγκριση ή μη, της 2ης 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017),κατά (140) ε-
κατόν  σαράντα  ημερολογιακές ημέρες (με ανα-
θεωρήσεις). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

-Σύσταση επιτροπής για τον καταρτισμό ετήσιου 
Μητρώου Αρρένων έτους 2017.Εισηγητής: Δήμαρ-
χος.

-Δημιουργία ή μη, επιτροπής καταστροφής κινη-
τών αντικειμένων.Εισηγητής: Δήμαρχος.

-Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός 
έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους. Εισηγητής: Αντι-
δήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης 

Επιτυχημένη συμμετοχή της Ευξείνου Λέσχης 
Ειρηνούπολης σε αποκριάτικες εκδηλώσεις 

σε Αγγελοχώρι και Κρύα Βρύση
Η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπο-

λης, γνωστοποιεί ότι συνεχίζοντας 
τις δραστηριότητές της, συμμετείχε 
σε δύο διαφορετικές εκδηλώσεις, 
στη διάρκεια της Αποκριάς. Συγκε-
κριμένα:

Την Κυριακή της Αποκριάς, τα 
χορευτικά συγκροτήματα συμμε-
τείχαν στην μεγάλη αποκριάτικη 
παρέλαση της Κρύας Βρύσης, 
έχοντας ως θέμα παρουσίασης, 
τον παραμυθένιο κόσμο των 
“Στρούμφ” και του “Τουίτι”. Ήταν 
μια αποκριάτικη εμφάνιση που 
κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά ταυ-
τόχρονα  προσφέροντας χαρά, κέ-
φι και διασκέδαση στον κόσμο, μαζί με τους υπόλοιπους καρναβαλιστές της εκδήλωσης.

Την Καθαρά Δευτέρα συμμετείχε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν ο Δήμος Νάουσας και η Τοπική 
Κοινότητα Ειρηνούπολης, στον αύλειο χώρο του παλιού Δημαρχείου στο Αγγελοχώρι, γιορτάζοντας τα 
πατροπαράδοτα “Κούλουμα”. Μέλη της Ευξείνου Λέσχης Ειρηνούπολης εργάστηκαν εθελοντικά μαζί με 
άλλους συνδημότες και συλλόγους, στο οργανωτικό μέρος της εκδήλωσης, βοηθώντας στη διανομή των 
παραδοσιακών εδεσμάτων της ημέρας, ενώ το χορευτικό συγκρότημα της Λέσχης χόρεψε ποντιακούς 
χορούς, καταχειροκροτούμενο.

Η διοίκηση της Ευξείνου Λέσχη Ειρηνούπολης ευχαριστεί τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό της, 
συγχαίρει τα μέλη και τους υπεύθυνους του χορευτικού συγκροτήματός της, για τις επιτυχείς εμφανίσεις 
τους και προετοιμάζεται για νέες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Παρασκευή 23-2-2018

13:30-17:00 ΛΕΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ)
23310-74374

20:30-01:00+διαν.ΖΑ-
ΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2623310-24123

Μαραθώνιασυνεδρίασημευψη-
λούς τόνους, έντονες κόντρεςπου
άγγιξαν και τηνπολιτική απρέπεια
χαρακτήρισετησυζήτησηστηΒουλή
για  συγκρότηση ειδικής επιτροπής
προκαταρκτικής εξέτασης.Τηναπό-
λυτηπλειοψηφία του αριθμού των
βουλευτώνσυγκέντρωσεηπρόταση
ΣΥΡΙΖΑκαιΑΝΕΛγια τησυγκρότη-
ση ειδικής επιτροπήςπροκαταρκτι-
κήςεξέτασηςκαιγιαταδέκαπολιτι-
κάπρόσωπα,ταοποίααναφέρονταν
στηνπρόταση οτι εμπλέκονται στο
σκάνδαλοτηςNovartis.

ΗΠροανακριτική Επιτροπή θα
έχειχρονικήδιάρκειαένανμήνακαι
θααπαρτίζεταιαπό21μέλη (10α-
πό τον ΣΥΡΙΖΑ,πέντε από τηΝΔ
καιέναναπόκάθεκόμματηςελάσ-
σονοςαντιπολίτευσης).

Έπειτααπόμιαμαραθώνιαδια-
δικασία,ηοποίαδιήρκησε21ώρες,
οαντιπρόεδροςτηςΒουλήςΓιώργος
Βαρεμένοςανακοίνωσεότι, κατόπιν
των αποτελεσμάτων της διεξαχθεί-
σας μυστικήςψηφοφορίας, γίνεται
δεκτή ηπρόταση της Ειδικής Κοι-
νοβουλευτικήςΕπιτροπήςγια τηδι-
ενέργειαπροκαταρκτικής εξέτασης
που κατέθεσανΣΥΡΙΖΑ καιΑΝΕΛ.
Διότι συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθμού των
βουλευτώνπουπροβλέπεται στην
παράγραφο9 τουάρθρου155 του
Κανονισμού της Βουλής για τους
δύοπρώηνπρωθυπουργούς,Αντώ-
νηΣαμαρά καιΠαναγιώτηΠικραμ-
μένο,καθώςκαιγιατουςοκτώπρώ-
ην υπουργούς Γιάννη Στουρνάρα,
ΕυάγγελοΒενιζέλο,ΔημήτρηΑβρα-

μόπουλο,ΑνδρέαΛοβέρδο,Ανδρέα
Λυκουρέντζο,Μάριο Σαλμά,Άδωνι
ΓεωργιάδηκαιΓιώργοΚουτρουμάνη.
Συνολικάψήφισαν218βουλευτές.

Στηνκάλπηγιατονπρώηνπρω-
θυπουργόΑντώνηΣαμαράψήφισαν
218βουλευτές.Υπέρτηςπρότασης
182,κατά3,«παρών»6,άκυρα27.

Στηνκάλπηγιατονπρώηνυπη-
ρεσιακόπρωθυπουργόΠαναγιώτη
Πικραμμένο,ψήφισαν 218βουλευ-
τές.Υπέρ τηςπρότασης 170, κατά
8,«παρών»12,άκυρα28.

Στην κάλπη για τον πρώην υ-
πουργόΟικονομικώνΓιάννηΣτουρ-
νάρα, ψήφισαν 218 βουλευτές.
Υπέρ της πρότασης 182, κατά 2,
«παρών»6,άκυρα28.

Στην κάλπη για τον πρώην υ-
πουργό Οικονομικών Ευάγγελο
Βενιζέλο,ψήφισαν 217 βουλευτές.
Υπέρ τηςπρότασης185,«παρών»
6,άκυρα26.

Στην κάλπη για τον πρώην υ-
πουργόΥγείαςΔημήτρηΑβραμό-
πουλο, ψήφισαν 218 βουλευτές.

Υπέρ τηςπρότασης188,«παρών»
4,άκυρα27.

Στην κάλπη για τον πρώην υ-
πουργόΥγείαςΑνδρέαΛοβέρδο,ψή-
φισαν217βουλευτές.Υπέρτηςπρό-
τασης186,«παρών»4,άκυρα27.

Στην κάλπη για τον πρώην υ-
πουργό ΥγείαςΑνδρέαΛυκουρέ-
ντζο,ψήφισαν218βουλευτές.Υπέρ
της πρότασης 180, κατά 2, «πα-
ρών»8,άκυρα28.

Στηνκάλπηγιατονπρώηνανα-
πληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο
Σαλμά,ψήφισαν218βουλευτές.Υ-
πέρ της πρότασης 159, κατά 17,
«παρών»16,άκυρα26.

Στην κάλπη για τον πρώην υ-
πουργόΥγείας‘ΑδωνιΓεωργιάδηψή-
φισαν218βουλευτές.Υπέρτηςπρό-
τασης186,«παρών»6,άκυρα26.

Στηνκάλπηγιατονπρώηνυπουρ-
γόΕργασίαςκαιΚοινωνικήςΑσφάλι-
σης ΓιώργοΚουτρουμάνηψήφισαν
217βουλευτές.Υπέρ τηςπρότασης
180,κατά1,«παρών»11,άκυρα26.

Η στάση των κομμάτων στην

ψηφοφορία
-ΟΣΥΡΙΖΑψήφισευπέργιαόλα

ταπρόσωπα.
-ΟιΑΝΕΛψήφισανυπέργιαόλα

ταπρόσωπα, ενώοπρόεδρος του
κόμματοςΠάνοςΚαμμένοςδήλωσε
ότι δενθαψηφίσει γιαπαραπομπή
τονΜάριοΣαλμά,αλλάανέφερεότι
οιβουλευτές τουθαψηφίσουνκατά
συνείδηση.

-ΗΝΔπαρίστατοστηνψηφοφο-
ρία,αλλάδενπροσήλθεστιςκάλπες.

-ΗΔΗΣΥέριξεσεόλεςτιςκάλ-
πεςψηφοδέλτιοπουανέγραφε«Ναι
στηνσύστασηΕπιτροπής γιαΠρο-
καταρκτικήΕξέταση(μεπλήρειςαρ-
μοδιότητεςσύμφωναμε τοΣύνταγ-
μακαιτονΚανονισμότηςΒουλής)»,
τοοποίοκαταμετρήθηκεωςάκυρο.

- Η ΧρυσήΑυγή ψήφισε υπέρ
γιαόλαταπρόσωπα.

-ΤοΚΚΕψήφισε υπέρ για όλα
ταπρόσωπα.

- ΗΈνωση Κεντρώωνψήφισε
«παρών»

-ΤοΠοτάμιέριξεσεόλεςτιςκάλ-
πες,ψηφοδέλτιοτοοποίοανέγραφε
«Ναι στηνσύστασηΕπιτροπής για
Προκαταρκτική Εξέταση (με πλή-
ρεις αρμοδιότητεςσύμφωναμε τον
Κανονισμό τηςΒουλής)», το οποίο
καταμετρήθηκεωςάκυρο.

Στα χέρια τηςΔικαιοσύνης ανα-
μένεταιναεπιστρέψειηδικογραφία
για τη Novartis σύμφωνα με εκτι-
μήσεις δικαστικώνπηγών, ενώ την
ίδια ώρα, νέα στοιχεία που προ-
κύπτουν καταδεικνύουν ότι ο φαρ-
μακευτικός κολοσσός συνέχιζε τις
δωροδοκίεςκαιτο2017.

ΈντονεςκόντρεςστηΒουλήπουάγγιξαν
τηνπολιτικήαπρέπειαγιατοσκάνδαλοτηςNovartis

Συγκροτείται Προανακριτική Επιτροπή που θα έχει χρονική διάρκεια
έναν μήνα για δέκα πολιτικά πρόσωπα



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1)Δια-
μέρισμα 26 τ.,μ. στον 3ο
όροφοευήλιοκαιευάερο,
σεπολύ καλή κατάσταση
πλησίον τηςπλατείαςΩ-
ρολογίου. 2) Οικόπεδο
1.100 τ.μ. στα Παλατί-

τσια.Από τον ιδιοκτήτη.
Μεσίτες αποκλείονται.
Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στο κέντρο της Βέ-
ροιας(Κεντρική5-δίπλα
στο Επιμελητήριο), με
πατάρι 30 τ.μ., αυτόνομη

θέρμανση και θέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι
10 στρέμματα με δέντρα
(ροδακιν ιές)  στον 5ο
χρόνο, στηνπεριοχή της
Μέσης, 500 μέτρα από
το χωριό. Τηλ. επικοινω-
νίας:6971629160.

ΠΩΛΕΙΤΑΙγωνιακόοικό-
πεδοστοΆνωΜακροχώρι,
700 τ.μ.,με2κατοικίες60
τ.μ.και75 τ.μ.ηκάθεμία,
ενοικιαζόμενες και οι δύο,
στη μία υπάρχουν φωτο-
βολταϊκά,μεεισόδημα7.000

ευρώτοχρόνο.Τηλ.:6976
555452.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
510τ.μ.,στοΔιαβατό.Τι-
μήσυζητήσιμηχωρίςμε-
σίτες.Τηλ.:6980357675.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-
ντρο, πωλείται οικόπεδο,
σεκεντρικόδρόμο,απερι-
όριστηθέα,320 τ.μ.Τηλ.:
6947263810κ.Μαρία.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός με
ροδάκινα και πομώνα
στην άσφαλτο 7.500 τ.μ.,
κοντάστην.Αγ.Μαρίνακαι
Αγ. Γεώργιο. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα
1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη.Εχει
κεντρικήθέρμανση,κλιμα-
τιστικό, T.V., ψυγείο, ηλ.
κουζινάκι (φούρνο-εστί-
ες), εγκατάσταση internet
κ.λπ. Πληρ. τηλ.: 23310
24939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκέντρο,
Αστικά,γκαρσονιέρα3ουο-
ρόφου,δωμάτιο,σαλοκουζί-
να,μπάνιο,ανακαινισμένη,
ατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,αιρκοντίσιον,πλήρως

επιπλωμένη, ευχάριστη,
φωτεινή.Ενοίκιο180,00ευ-
ρώ.Μεσιτικόγραφείο«ΣΤΟ-
ΧΟΣ».Τηλ.:2331068080,
6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώην

εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείοOPEL, πλήρως εξο-
πλισμένο,μεπολύκαλόε-

νοίκιο.Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άτομα
για ντελίβερι και ψητάς.
Πληροφορίες τηλ.: 23310
42680 & 6994 472747,
ώρες επικοινωνίας 09.00
- 12.00 κ.Λευτέρης ή κ.
Γιώργος.
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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 οδηγός με δί-
πλωμα Ε & ΠΕΙ για δρομο-
λόγια εξωτερικού.Τηλ.: 6972
802615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα γιαπα-
ραδοσιακό καφενείο στο κέ-
ντρο τηςΒέροιας.Τηλ.: 6986
123486.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρα κα άτομα για την κου-

ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο
για το κυλικείο στο Νοσοκο-
μείοΒέροιας. Βιογραφικά αυ-
τοπροσώπωςστοκυλικείο.

BIOMHXANIA τουΝομού
Ημαθίας ζητάει ΧημικόΜηχα-
νικό.Αποστολή βιογραφικών
στο: guru.recruits@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδοντίατρος
γιασυστέγασηκαικοπέλαγια
να εργασθεί σαν βοηθός ο-

δοντιάτρου στη Βέροια.
Τηλ.:6946145626.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ inoxcon 
sofkos αναζητεί βοη-
θό ψυκτικού για μόνιμη
εργασία και επίσης ανα-
ζητεί άτομο με γνώσεις
σε βιομηχανικό σχέδιο.
Αποστολή βιογραφικών
info@inoxcon.gr.  Τηλ
2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
για εργασία σε συσκευ-
αστήριο τροφίμων στο
Μακροχώρι  Ημαθίας.
Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
delivery έως 40 ετών
για μόνιμη εργασία για
το κατάστημα «Κρεπού-
λης» στη Βέροια. Τηλ.:
2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νταικοπέλεςγιαεργασία.
Τηλ.: 6984 472747, κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  μ ε
πολευτή εμπειρία στον
αυτισμόαναλαμβάνειπα-
ράλληληστήριξησε όλες
τιςβαθμίδεςεκπαίδευσης
κατ’οίκονεκπαίδευσηκα-
θώς καιψυχοεκπαίδευση
καισυμβουλευτική γνέων
στοναυτισμό.Τηλ.: 6977
980922.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-
νει τη φύάλη και περι-
ποίηση ηλικιωμένων σε
24ωρηβάση.Τηλ.: 6993
678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία
μονογονικής οικογένειας,
ζητάειεργασία,γιαφύλαξη
ηλικιωμένων και καθαρι-
σμόσπιτιών.Τηλ.εφωνο:
6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξη μωρού ή κα-
θαρίστρια σε σπίτι και
γραφεία.Τηλ. επικοινωνί-
ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμέ-
νων&καθαρισμασπιτιών,
γραφείωνκαισκάλες.Τηλ.:
6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβα-

τάκι ΒΕΒΕ σε άσπρο
χρώμα, με στρώμα και
υφασματάκια προστα-
τευτικά, σχεδόν αχρησι-
μοποίητο.Τιμήευκαιρίας
150,00ευρώ.Τηλ.:6977
430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙεξοπλισμός
καφετέριας (καφετιέρα
ASTORIAMONH), πλυ-
ντήριο πιάτων (DIHR-Ι-
ταλικό),φραπιέρα (επαγ-
γελματική-βαρέωςτύπου),
τοστιέρα (επαγγελματική
2 εστιών), 2 στρογγυλά
τραπέζια, 7 καρέκλες (με
κουπαστή) και 8 ψηλά
σκαμπό.Πωλούνταισετι-
μή ευκαιρίας.Τηλ.: 6974
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορί-
εςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣκύριος

50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως50 ετώνγια γνω-
ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυρια από50 ετών έως70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-
μος με ανώτερη μόρφωση
ζητεί γνωριμία με κοπέλα
ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώσεις,
φτωχειά, για σοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:2331026934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ενοίκιο250€.
Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,ενοικιάζεταιμίαμονο-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22838-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρησηπαιδικών ενδυμάτων «OLE-
OLA»,Αριστοτέλους 21, στονπεζόδρομο της Βέροιας.
Πληροφορίες6945541642κ.Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙπρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου
στηνπεριοχήτηςΒέροιαςμεπλυντήριο,λιπαντήριο,πάρ-
κιγκφορτηγώνκαιπελατείαθέρμανσης.Το ενοίκιο είναι
καλό.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:6940507491.

ΠΡΟΤΥΠΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΚΕΝΤΡΟΠΕΛΛΑΣΕ.Π.Ε.
ΜονάδαΧρόνιαςΑιμοκάθαρσης με έδρα τοΜαυρο-

βούνιΣκύδραςζητάναπροσλάβειΟΔΗΓΟΑΣΘΕΝΟΦΟ-
ΡΟΥ.

Απαραίτηταπροσόντα:
-ΑπόφοιτοςτουΙ.Ε.Κ.Ε.Κ.Α.Β.
-ΚάτοχοςΕπαγγελματικούΔιπλώματοςΟδήγησης
-Επιθυμητήηεμπειρίασεαντίστοιχηθέση
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω κα-

λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@
nefrologiko.gr & στο FAX: 2381051935, υπόψη κας
Μπουζάκη.

ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ΖΗΤΑ άτομο για τη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/
ΥΠΟΔΟΧΗτουεργοστασίου.

Απαραίτηταπροσόντα:
•ΆριστηγνώσηMsWord,MsExcel
•ΑπαραίτητηηπολύκαλήγνώσηΑγγλικών
•ΘαεκτιμηθείκαιηγνώσηΓερμανικών
•Ευγενικός/ή-επικοινωνιακός/ήσετηλεφωνικέςκαιπρο-

σωπικέςεπαφές
•Δυνατότητα γρήγορης και συνταγμένηςδακτυλογράφη-

σηςκειμένων&e-mail
•Άριστομνημονικόκαιπαρατηρητικότητα
•Ηλικίαέως40ετών
Προηγούμενη εμπειρίασεαντίστοιχη θέσηθα εκτιμηθεί

ιδιαίτερα.
e-mail:info@almifoods.gr
Fax:2333027806-Τηλ.:2333027800
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

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

Τηλ.: 6979 159954.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

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

gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Ναι, αυτή τη φορά στη 
Βουλή είχαν όλοι δίκιο...

P Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
όλους.

P Το μόνο βέβαιο είναι ότι 
μαζί τα παραχέσανε!

P Κι έτσι η χώρα γέμισε με 
εμβολιασμένους... και εμβολεμένους.

P Το μπόλιασμα σε διαφθο-
ρά έχει βαθιές ρίζες.

P Ο πολιτικός κόσμος βρίσκε-
ται υπό τεχνητή έλλειψη αξιοπρέπει-
ας.

P Η τεχνητή μας νοημοσύνη 
είχε τελειώσει νωρίτερα στις φαρ-
μακαποθήκες.

P Οι δε πολιτικές ευθύνες εξο-
στρακίστηκαν και έκτοτε παραμένουν 
στην εξορία.

P Στη χώρα μας άλλοι κηδεύ-
ονται δημοσία δαπάνη, κι άλλοι 
διαβιούν φαρμακευτική.

P Δυο πόρτες έχει η ζωή, αλλά 
στην πολιτική υπάρχει εξειδίκευση 
στα παράθυρα.

P Κι όλα είναι ένα ψέμα, μια 
ανάσα, μια πνοή. Χωρίς άλλες δι-
ευκρινήσεις.

P Εκτός κι αν σόι πάει το βα-
σίλειο στη Βουλή των άβουλων Ελ-
λήνων.

P Ο χρόνος είναι ο καλύτε-
ρος γιατρός. Και το χρήμα ο καλύ-
τερος νοσοκόμος.

P Μοιραία κάποιοι θα επέλεγαν 
την ομοιοπαθητική ιατρική ως μέθο-
δο θεραπείας.

P Προστατευόμενους μάρ-
τυρες έχουμε. Προστατευόμενους 
πολίτες όχι ακόμη.

P Οι εμπλεκόμενοι στο σκάν-
δαλο Νοβάρτις δηλώνουν ότι έχουν 
εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιο-
σύνη. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω.

P Ο Λεβέντης πρότεινε να 
μην παραπεμφθούν οι πρώην 

πρωθυπουργοί 
αλλά μόνον οι 
πρώην υπουρ-
γοί. Συναδελφι-
κή αλληλεγγύη 
από το μέλλον.

P Πάντα 
υπάρχει χώρος 
για έναν ακόμη αποδιοπομπαίο τρά-
γο.

P Φανταστείτε να βρίσκαμε 
το φάρμακο για όλες τις ασθένειες 
τι πάρτι θα ακολουθούσε...

P Ως τότε, η πανάκεια θα πάει 
σύννεφο.

P Πρέπει επειγόντως να 
βρούμε το φάρμακο για τη βου-
λευτική ασυλία. Αλλιώς δεν υπάρ-
χει γιατρειά.

P Και:

Μια γυναίκα πηγαίνει στον ψυχί-
ατρο.

–Γιατρέ μου είμαι δυστυχισμένη 
και δεν ξέρω τι να κάνω! Ο άντρας 

μου νομίζει πως είναι ψυγείο…
–Νομίζω πως δεν είναι κάτι σοβα-

ρό και θα του περάσει σύντομα, λέει 
ο γιατρός.

Κι η γυναίκα απαντάει:
–Ναι, αλλά μέχρι τότε τι θα κά-

νω; Ξέρετε κάθε βράδυ κοιμάται με 
το στόμα ανοιχτό και με ενοχλεί το 
φωτάκι!

Κ.Π.
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Η Αθήνα υποστηρίζει 
την υποψηφιότητα της ΠΓΔΜ για 

ένταξη στην EUSAIR
Την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην υποψηφιότητα της 

ΠΓΔΜ για ένταξη στην EUSAIR (Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Περιφέρεια Αδριατικής - Ιονίου) ανακοίνωσε με επιστολή του ο Γιώρ-

γος Κατρούγκαλος. 
Συγκεκριμένα, με την επιστολή του προς τους συναρμόδιους 

Επιτρόπους Διεύρυνσης Γιοχάνες Χαν και Περιφερειακής Πολιτικής 
Κορίνα Κρέτσου, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών γνωστο-
ποιεί την πρόθεση της Ελλάδας να υποστηρίξει την υποψηφιότητα 
της ΠΓΔΜ στην EUSAIR.

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω Στρατηγική συμμετέχουν ήδη οι: 
Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 

H συνεργασία υλοποιείται μέσω τεσσάρων πυλώνων, οι οποίοι αφορούν την Γαλάζια Ανάπτυξη, την Συνδεσιμότη-
τα (Μεταφορές και Ενέργεια), το Περιβάλλον και τον Τουρισμό.

Η απόφαση της Αθήνας φαίνεται ότι αποτελεί ανταπόδοση της «κίνησης καλής θέλησης» της κυβέρνησης των 
Σκοπίων με τη μετονομασία του αεροδρομίου και της λεωφόρου της χώρας από «Αλέξανδρος ο Μέγας». 

«Κανείς δεν κάνει διαπραγματεύσεις για τα Ίμια. Κάνουμε διαπραγματεύσεις για άλλα θέματα. Αν κάνουμε δια-
πραγματεύσεις για τα Ίμια θα είμαστε για εσχάτη προδοσία» σχολίασε στο μεταξύ από τη Βουλή ο κ. Κατρούγκαλος.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει στα κράτη-μέλη σύντομα, πιθανότατα έως το καλοκαίρι, την έναρξη ενταξια-
κών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη ‘’Μακεδονία’’» επισημαίνει ο Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος Επίτροπος για τη 
Διεύρυνση, στην γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Πηγή: skai.gr
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