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Θετικό συναίσθημα
η αισιοδοξία, αλλά…

  Πολύ αισιόδοξος ο διοικητής του Νοσοκομείου 
Ημαθίας για τη δημιουργία Κέντρου μακροχρόνιας 
περίθαλψης και αποκατάστασης ασθενών στη Νάουσα, 
σε συνδυασμό με τη λειτουργία του νοσοκομείου και 
προφανώς του ορθοπεδικού κυρίως τμήματος. Μας 
προβληματίζουν όμως δύο παράμετροι: πρώτον ότι 
είναι θέμα πολιτικής βούλησης και δεύτερον ότι τα 
χρήματα για την κατασκευή του, που φανταζόμαστε 
ότι θα ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, θα 
αναζητηθούν από δημόσιες επενδύσεις και δωρεές.
  Ως προς την πρώτη παράμετρο έχουμε καεί από την 
έλλειψη-αδυναμία πολιτικής βούλησης, κυρίως λόγω 
πολιτικού κόστους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, οι 
δημόσιες επενδύσεις δεν είναι στα καλύτερά τους και οι 
δωρεές αρχίζουν να εξαντλούνται ως πηγή και μάλιστα 
για τόσο μεγάλα ποσά…
  Μήπως συνεχίζουμε το προσφιλές μας σπορ, να 
βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά, ενώ τα ψάρια είναι στο 
γιαλό;
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Ενημέρωσηγιατονκαρκίνο
τουπροστάτη

Όσοιβρέθηκανχθες τοαπόγευμαστηναίθουσα τηςΣτέ-
γηςστηνεκδήλωσηγιατηνπρόληψητουκαρκίνουτουπρο-
στάτη έφυγανπαίρνονταςμαζί τουςμία καλήκαι χρήσιμη ε-
νημέρωσηγιατοθέμαπουτουςενδιέφερε.Οιομιλητέςκαθο-
δήγησαντοκοινόστοντρόπολειτουργίαςκαισυμπεριφοράς
απέναντι στοπρόβλημα τουπροστάτη αλλάστο κομάτι της
πρόληψης, προτρέποντας τους ασθενείς στην κατεύθυνση
της απαραίτητης κλινικής αξιολόγησης,πέρα από τις εργα-
στηριακέςεξετάσεις.

Στοπάνελ (φώτο)οδιευθυντής τηςΠαθολογικήςΚλινικής
τουΝοσοκομείουΒέροιαςκαι εντεταλμένος τουΔημοτικού Ια-
τρείουκ.ΧρήστοςΚούτραςκαιοιομιλητέςγιατροί,Δημήτρης
Κεκιδάκης(ουρολόγος)καιΧαράΚοντού(μικροβιολόγος).

Το διεθνές 
συμπόσιο
του 1991

Από τονπροσωπικό του λο-
γαριασμό στο Fb οπρώην δή-
μαρχος Βέροιας Γιάννης Χασι-
ώτης μας θύμισε το διεθνές 3ή-
μεροσυμπόσιογιατη«Μακεδο-
νία στοπέρασμα των αιώνων»
πουδιοργάνωσετονΜάρτιοτου
1991οΔήμοςΒέροιας, με υψη-
λές συμμετοχές και βαριά ονό-
ματα και προσωπικότητες από
την πολιτική και την επιστήμη,
Ένα συνέδριο που καλύφθηκε
ευρέωςαπότονΤύπο,τοπικόκαι
όχι μόνο, είχε μεγάλη απήχηση
και επιτυχία και του οποίου τα
πρακτικάεκδόθηκανσετόμο…

Μήπωςπρέπει κάποια αντί-
τυπανααποσταλούναρμοδίως;

Οργή για το σατιρικό με το ρουμλουκιώτικο κατσούλι 
στην εκπομπή της Τατιάνας 

Αντιδράσεις οργής έχειπροκα-
λέσειηεμφάνισητηςΛίλαςστοσα-
τιρικόένθετοτηςεκπομπήςTatiana
LiveτηςτηλεόρασηςEPSILONTV
τηνπροηγούμενηΔευτέρα.Οσά-
λος και ταμηνύματαδιαμαρτυρίας
στο διαδίκτυο δεν έχουν σταμα-
τήσει, ενώ  σε ανακοίνωση της,
η πανελλήνια ομοσπονδία πολι-
τιστικών συλλόγων μακεδόνων
διαμαρτύρεται διότι ηΛίλα εμφα-
νίστηκε φορώντας τηνπαραδοσι-
ακήφορεσιά τουΡουμλουκιού και
προσέβαλε με την(δήθεν) σάτιρα
το μεγαλειώδεςσυλλαλητήριο της
Θεσσαλονίκης και την ιστορική
κληρονομιά τωνΜακεδόνων.Μας
θυμίζουνστηνανακοίνωσήτουςότι

σύμφωναμεπροφορικήπαράδοσητοκατσούλιτουΡουμλουκιούήτανΔΩΡΟΤΙΜΗΣτουΜεγάλουΑλεξάνδρουπρος
τιςΡουμλουκιώτισεςλόγωτηςγενναιότηταςπουεπέδειξανσεμιαμάχηκαιαποτελείσήμακατατεθέντηςμακραίωνης
ΜακεδονικήςΠαράδοσης.Πάντωςστηνανακοίνωσηκαταλήγουνμετηνεπιφύλαξηναπροσφύγουνδικαστικάεάνη
ΤατιάναΣτεφανίδουκαιησυνεργάτιδατηςδενζητήσουνδημόσιασυγνώμη.

Καιηδημόσιασυγνώμηήρθεαργάχθεςτοαπόγευμαμεανακοίνωσητουτηλεοπτικούκαναλιούστηνοποίαμετα-
ξύάλλωναναφέρεται:«ΤοσυγκεκριμένοσκετςτηςΔευτέρας,δενείχεσκοπό,σεκαμίαπερίπτωσηναθίξεικανέναν.
Μολαταύτα,είναικατανοητόότιενόχλησεμεγάλημερίδατηλεθεατών.Ωςκανάλι,οφείλουμεναζητήσουμεσυγγνώμη
απότουςθιγέντες,καθώςκαιναδιαβεβαιώσουμεότιυπότηννέαδιοίκησηθαπροάγουμεκαιθαστηρίξουμεόλεςτις
περιοχέςτηςΕλλάδας».

«Σοσιαλιστικά επιχειρήματα»
ΣχόλιοαναγνώστημαςαναφορικάμεταόσαυποστήριξανστηνπροχθεσινήσυνέντευξητύπουστηνΕληάοιεκ-

πρόσωποιτουΚΚΕγιατηφαρμακευτικήκάνναβη.
«Ούτεεργοστάσιααυτοκινήτωνδενφτιάξαμε,με...σοσιαλιστικάεπιχειρήματα.Ονεωτερισμόςτώραείναιπωςεάν

μαςπρότεινανεργοστάσιοαυτοκινήτωνδενθαθέλαμεγιατί...γίνονταιδυστυχήματα!»

Όλων
τωνειδών!
Όλων τωνλογιών ταπαρ-

καρίσματα στην οδόΜπιζα-
νίου στηΒέροια, χθες το με-
σημέρι.Ένα νόμιμο (στο μέ-
σον),έναπαράνομομεδιπλό
παρκάρισμα (αριστερά) και
έναπαράνομο επί τουπεζο-
δρομίου (δεξιά). Για να μην
έχει... παράπονο κανένας,
στην αγωνιώδηπροσπάθεια
εξεύρεσηςθέσηςστάθμευσης
στοκέντροτηςΒέροιας.

Στουπουργείοόλοικαιεπίπαντός
Δεν ήταν μόνο τα θέματα των απο-

ζημιώσεων και της στρεμματικής ενί-
σχυσηςσταροδάκιναπουτέθηκανστον
υπουργόΑγροτικήςΑνάπτυξηςτομεση-
μέρι τηςΤρίτης.Επίσχεδόν τρειςώρες
αγρότες και φορείς, συνεπικουρούμενοι
από τους βουλευτέςΗμαθίας και Πέλ-
λας(Καρασαρλίδου,Αντωνίου,Σηφάκης
καιΤζάκρηήτανεκεί) έθεσανσχεδόντα
πάνταεπί τάπητος (αγροτικόπετρέλαιο,
επιδοτήσειςΟΣΔΕ, ασφαλιστικό, φορο-
λογικό,πληρωμές κ.ά.) και ο υπουργός
απάντησεσεόλα.Τελικά,κάποιοιαγρό-
τες έφυγαν ικανοποιημένοι και κάποιοι
άλλοι ανικανοποίητοι μετά το τέλος της
συνάντηση. Βλέποντας μισογεμάτο ή
μισοάδειο...τοαρδευτικόκανάλι!
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Όλοι σήμερα με 
τρακτέρ στον κόμβο 

της Κουλούρας 

Καλούμε σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου όλους τους συναδέλφους αγρότες με τρακτέρ 
στον κόμβο της Κουλούρας .

Συνάδελφοι Αγρότες 
Η εξαθλίωση συνεχίζεται   Οι υποχρεώσεις μεγαλώνουν 
Οι δυσκολίες γιγαντώνονται
Η Κυβέρνηση υπόσχεται ψίχουλα σε βάθος χρόνου
Ολοι μαζι να πιέσουμε για άμεσες πληρωμές- αποζημιώσεις και άμεση στήριξη της πα-

ραγωγής .
Ολοι μαζί να διατρανώσουμε την αγανάκτηση  μας και να απαιτήσουμε αυτά που μας 

αξίζουν .  Ολοι σήμερα Πέμπτη από τις  09.00 το πρωί στον κομβο της  Κουλούρας.
Α.Σ.Γ.ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση 
του Δήμου Βέροιας 

για τη μίσθωση βοσκήσιμων 
γαιών έτους  2017 

Ο Δήμος Βέροιας ανα-
κοινώνει ότι παρελήφθησαν 
οι κυρωμένες ονομαστικές 
καταστάσεις κτηνοτρόφων 
στους οποίους κατανεμήθη-
καν επιλέξιμοι βοσκότοποι 
για το έτος 2017. 

Καλούνται οι Κτηνοτρό-
φοι να προσέλθουν άμεσα 
στο Τμήμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης του Δήμου Βέροιας, 
που βρίσκεται στο Γραφείο 
10 στο κτίριο του Δημαρχεί-
ου επί της Μητροπόλεως 
46, να ενημερωθούνε για 
τον τρόπο κατανομής των 
βοσκήσιμων γαιών εντός 
της Κτηματικής Περιφέρειας 
του Δήμου Βέροιας και ακο-
λούθως να λάβουν ενυπό-
γραφα γνώση και να προσυπογράψουν τα έντυπα κατανομής που επέχουν θέση σύμβασης μίσθωσης. 

Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2017 καταβάλλονται μέχρι την 15/2/2018.
Το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής που επέχουν θέση σύμβασης μίσθωσης, κατατίθεται σε τραπε-

ζικό λογαριασμό υπέρ της ΠΕ Ημαθίας και στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων 3418 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
– ΠΕ Ημαθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής 
του Δήμου Βέροιας στα τηλέφωνα 2331350563, 2331350528  και στο 2331350615. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή της σύμβασης και καταβολής του μισθώματος είναι η ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, 
Πολιτικής Προστασίας και Ζωικής Παραγωγής – Περίθαλψης και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Συνέντευξη Τύπου χθες στη Νάουσα από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Ημαθίας

«Αν υπάρξει  πολιτική βούληση θα έχουμε 
σύντομα καλά νέα για δημιουργία Κέντρου 

Μακροχρόνιας Περίθαλψης και Αποκατάστασης» 
-Λύνεται το πρόβλημα της παθολογικής

Την πίστη του ότι το σχέδιο ανάπτυξης Κέντρου 
Μακροχρόνιας Περίθαλψης και Αποκατάστασης 
στη Νάουσα θα τύχει θετικής αντιμετώπισης από 
το υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση, εξέφρασε 
σε συνέντευξη Τύπου, χθες, μεσημέρι Τετάρτης ο 
διοικητής του νοσοκομείου Ημαθίας Τάκης Μαυ-
ρογιώργος, χαρακτηρίζοντάς την, χρήσιμη, υλο-
ποιήσιμη και, κατά τον υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, 
ενδιαφέρουσα. Ο διοικητής αναφέρθηκε παράλ-
ληλα στη θετική αποστροφή του δημάρχου Νίκου 
Κουτσογιάννη στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου ότι αν υπάρξει πραγματικό 
ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνηση τότε 
είναι συζητήσιμο το ενδεχόμενο εκχώρησης του 
παλιού τμήματος της Βέτλανς.

«Δεν παρεξηγώ την πρόταση του δημάρχου για 
την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστό-
σο θεωρώ ότι αυτός κατάλαβε την πρότασή μου. 
Πιστεύω ότι και ο υπουργός Υγείας κ. Ξανθός που 
θα έλθει στις 13 Φεβρουαρίου θα πειστεί, και αν 
υπάρχει πολιτική βούληση στο αναπτυξιακό συνέδριο της Θεσσαλονίκης παρουσία του πρωθυπουργού, θα έχουμε δημόσιες δεσμεύσεις και ανακοινώσεις» τόνισε ο κ. Μαυρογιώργος, χαρακτηρίζοντας καλές τις προοπτικές 
που υπάρχουν για το θέμα, το οποίο παράλληλα θα οδηγήσει στη βιωσιμότητα στο διηνεκές του νοσοκομείου Νάουσας, σε μια περίοδο όπου η δημόσια υγεία οδηγείται σε μεγάλες και πολυδύναμες δομές.

Αναφερόμενος στο Κέντρο Αποκατάστασης ο κ. Μαυρογιώργος ενημέρωσε ότι θα είναι 60 κλινών. Απαντώντας για τα χρήματα που θα χρειαστούν τόνισε ότι μπορούν να βρεθούν από δημόσιες επενδύσεις, δωρεές κ.λπ.

Λύνεται το πρόβλημα της παθολογικής
Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο κ. Μαυρογιώργος ενημέρωσε επίσης για την κάλυψη μιας μόνιμης θέσης παθολόγου στο νοσοκομείο Νάουσας, καθώς επίσης σύντομα και της θέσης του διευθυντή, που 

σε συνδυασμό με την απόσπαση για έξι μήνες ενός νέου παθολόγου του νοσοκομείου Βέροιας θα λύσουν οριστικά το ζήτημα των εφημεριών στην κλινική. Είπε ότι έχουν επίσης λυθεί τα ζητήματα που υπήρχαν στη χειρουρ-
γική, ενώ για τον αξονικό τομογράφο τόνισε ότι θα έχει μπει στο νοσοκομείο μέσα στο καλοκαίρι.

Παρών στη διάρκεια της συνέντευξης και ο υπεύθυνος Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ στην Ημαθίας και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας Πέτρος Τσαπαρόπουλος, καθώς και ο συντονιστής της Ν.Ε. Ημαθίας Τά-
σος Κωστόπουλος.
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Η πιο σκοτεινή ώ-
ρα 

Κάθε μέρα : 
19.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: Τζο 

Ράιτ 
Ηθοποιοί: Γκάρι 

Όλντμαν, Λίλι Τζέιμς, 
Μπεν Μέντελσον, Κρι-
στίν Σκοτ Τόμας, Στί-
βεν Ντιλέιν, Ρόναλντ 
Πίκαπ

1968 
 Ώρα προβολής:  19.30 

Πρωταγωνιστούν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Α-
ντώνης Καφετζόπουλος, Γιώργος Μητσικώστας, 
Στέλιος Μάινας, Μανώλης Μαυροματάκης, Βα-
σιλική Τρουφάκου, Γιάννης Βούρος, Ορφέας 
Αυγουστίδης, Θέμης Πάνου, Ταξιάρχης Χάνος, 
Αντώνης Αντωνίου, Ερρίκος Λίτσης, Θοδωρής 
Κατσαφάδος

Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης
Σενάριο: Τάσος Μπουλμέτης

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - 
MAZE RUNNER

Ώρα προβολής:  21.15 
Σκηνοθεσία: ΟΥΕΣ ΜΠΟΛ
Σενάριο: Τ.Σ. ΝΟΟΥΛΙΝ & ΤΖΕΪΜΣ ΝΤΑΣΝΕΡ
Ηθοποιοί:  ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΚΛΑΡΚΣΟΝ, ΜΠΑΡΙ 

ΠΕΠΕΡ, ΟΥΙΛ ΠΟΥΛΤΕΡ, ΕΙΝΤΑΝ ΓΚΙΛΕΝ, ΝΤΙ-
ΛΑΝ Ο’ ΜΠΡΑΪΑΝ, ΚΙ ΧΟΝΓΚ ΛΙ , ΤΟΜΑΣ ΜΠΡΟ-
ΝΤΙ- ΣΑΝΓΚΣΤΕΡ, ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ ΕΣΠΟΣΙΤΟ, ΚΑ-
ΓΙΑ ΣΚΟΝΤΕΛΑΡΙΟ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     25/1/18 - 31/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

O ετήσιος χορός του ΚΑΠΗ 
Δήμου Βέροιας

 Το Κ.Α.Π.Η του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνει τον ετήσιο χορό του κατά 
τον οποίο θα κοπεί και η βασιλόπιτα.

Καλεί τα μέλη του την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 στις 8.00 μ.μ. στην Ελιά.
Τιμή πρόσκλησης: 13 ευρώ το άτομο στην τιμή ΄περιλαμβάνεται: φαγητό, ποτό, ζω-

ντανή, μουσική. Προσκλήσεις θα διατίθενται στα ΚΑΠΗ.

Tο  έβδομο  βι-
βλίο του «Μικρές 
ιστορίες μεγάλα 
όνειρα» παρου-
σίασε στον πολυ-
χώρο «ΕΛΙΑ» της 
Βέροιας ο δημο-
σιογράφος – συγ-
γραφέας Αλέκος 
Χατζηκώστας την 
Κυριακή 21 Ιανου-
αρίου, παρουσία 
του Γιάννη Κρανιά 
από τις  εκδόσεις 
«ΕΝΤΥΠΟΙΣ», ο 
οποίος μίλησε για 
την συνεργασία 
του με τον συγ-
γραφέα και για την 
έκδοση του νέου του βιβλίου.

Τη συλλογή διηγημάτων παρουσίασαν ο 
δικηγόρος  Δημήτρης Μπατζιάκας, με τον προ-
σωπικό του τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο 
ως ένα κολάζ από ετερόκλιτα υλικά που ενώ-
θηκαν όλα μαζί για να δώσουν σε προσωπικό 
κι εξομολογητικό ύφος, καθημερινά βιώματα 
του συγγραφέα αλλά και τη δική του ματιά για 
τη ζωή ,τη μοναξιά, τον έρωτα, την πολιτική… 
Ο φιλόλογος – κριτικός Λογοτεχνίας Παντελής 
Τσαλουχίδης, αναφέρθηκε στο συγγραφικό 
έργο του Αλέκου Χατζηκώστα  και στάθηκε με 

προσοχή στις τέσσερις ενότητες των διηγη-
μάτων, ενώ ο ίδιος ο συγγραφέας ξεχώρισε 
αυτές τις ενότητες σε διηγήματα ερωτικά, α-
στυνομικά, ταξικά και αυτοβιογραφικά και του  
πατέρα. Επίσης ενημέρωσε ότι μέχρι το Πά-
σχα θα εκδοθεί το ιστορικό του βιβλίο με τίτλο 
«Η Ημαθία στον 21ο αιώνα. Στιγμές από την 
ιστορία της» και παράλληλα γίνεται προσπά-
θεια για μία ταινία μικρού μήκους.

Αποσπάσματα διάβασε ο Δημήτρης Τζι-
μογιάννης, από την  Πειραματική Σκηνή του 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, τα οποία συνόδευε με την 
κιθάρα του ο Βασίλης Βαλαβάνης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέ-
ροιας, με αφορμή την παρουσίαση του 
graphic novel Γρα-Γρου (εκδόσεις Ίκα-
ρος), που εκτυλίσσεται στο ομώνυμο ε-
στιατόριο της Καστανιάς, τιμά ένα εμβλη-
ματικό τοπόσημο της Βόρειας Ελλάδας 
προσκαλεί το κοινό να μοιραστεί αναμνή-
σεις και ιστορίες από έναν θρυλικό χώρο, 
απ’ όπου για σχεδόν έναν αιώνα παρέλα-
σε ολόκληρη η χώρα.

 Η παρουσίαση του κόμικς Γρα-Γρου 
(σενάριο: Τάσος Ζαφειριάδης-Γιάννης Πα-
λαβός, σχέδιο: Θανάσης Πέτρου, μου-
σική: Μιχάλης Σιγανίδης) θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου στις 
18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης, στην οδό Έλλης 
8, στη Βέροια. Για την έκδοση θα μιλή-
σουν ο συγγραφέας Γιάννης Καισαρίδης, 
οι δημιουργοί του Γρα-Γρου, καθώς και 
όσοι από τους ακροατές επιθυμούν να 
συνεισφέρουν με τις προσωπικές τους 
ιστορίες, προκειμένου να αναβιώσουμε, 
για μια βραδιά, τον ξεχωριστό κόσμο ενός 
εστιατορίου που σφράγισε την περιοχή 
της Βέροιας.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με τις εκδόσεις Ίκαρος και το 
βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» (Τρεμπεσίνας 
12, Βέροια).

Tο έβδομο βιβλίο
 του Αλέκου Χατζηκώστα 

«Μικρές ιστορίες 
μεγάλα όνειρα» 

παρουσιάστηκε στη Βέροια

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου
Το θρυλικό «Γρα-Γρου» 
της Καστανιάς σε κόμικς 

παρουσιάζεται στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας



Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 
έκοψε την πίτα του 2018

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018  η κοπή της βασιλόπιτας για το 
προσωπικό της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. στο κτίριο ΕΡΙΑ,  παρουσία των εργαζομέ-
νων και της διοίκησης της εταιρίας. 

Την εκδήλωση άνοιξε η Παιδική Χορωδία Canto A Tempo, καθώς και η χορωδιακή 
ομάδα Mama Canto, που εντυπωσίασαν με τον ενθουσιασμό τους, τους  παρευρισκομέ-
νους.

Ομιλητές στη εκδήλωση ήταν η κα Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου, 
Πρόεδρος της εταιρίας και στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής 
κ. Αργύρης Σαρρίδης.

Η εκδήλωση έκλεισε με την κοπή της κεντρικής βασιλόπι-
τας από τον κ. Κωνσταντίνο Βαρβαρέσο. Τυχεροί ήταν : από 
τα τμήματα της εταιρίας η  Δ’ Βάρδια και από τους εργαζόμε-
νους οι κ.κ. Φ. Κωστίκα, Κ. Διάκογλου, Δ. Βοδενλής, Δ. Νοικο-
κύρης, Ν. Μπιλιούρης, Γ. Τσαρνούχας και Ν. Χαλάτσης.

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 
στην Αλεξάνδρεια

Ημερίδα για 
την καλλιέργεια
 της ροδακινιάς, 

τις ποικιλίες, τη φροντίδα 
και τις ασθένειες

Το κέντρο ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ Μακροχωρίου Ημαθίας και ο Αγρο-
τικός Σύλλογος Γεωργών του Δήμου Αλεξάνδρειας, θα πραγ-
ματοποιήσουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

‘Ροδακινιά: Ποικιλίες – Καλλιεργητικές φροντίδες – Ασθέ-
νειες’.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Δημαρχείου 
Αλεξάνδρειας στις 26 
Ιανουαρίου 2018, η-
μέρα Παρασκευή και 
ώρα 17:00. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Θα πραγματοποι-
ηθούν οι εξής εισηγή-
σεις:

‘Νέες ποικιλίες ρο-
δακινιάς – Σχήματα 
διαμόρφωσης’ (Δρ. 
Παυλίνα Δρογούδη, 
Τμήμα Φυλλοβόλων 
Οπωροφόρων Δέν-
δρων Νάουσας).

‘Οδηγός λίπανσης 
– θρέψης ροδακινιάς΄ 
(Δρ. Θωμάς Σωτηρό-
πουλος, Τμήμα Φυλ-
λοβόλων Οπωροφό-
ρων Δένδρων Νάου-
σας).

‘Κυριότερες ασθέ-
νειες ροδακινιάς και 
τρόποι αντιμετώπι-
σής τους’ (Δρ. Θω-
μάς Θωμίδης, Α.Τ.Ε.Ι. 
Θεσ/κης).
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Εκδρομή 
στις 

Πρέσπες
Το γυνα ικε ίο 

φωνητικό οργανι-
κό σύνολο «Μο-
ν ό γ ρ α μ μ α »  σ ε 
συνεργασία με το 
Vergina Travel ορ-
γανώνει ημερήσια 
εκδρομή στις Πρέ-
σπες την Κυριακή 
28 Ιανουαρίου 
και προσκαλεί φί-
λες και φίλους στο 
γκρουπ των εκδρο-
μέων.

Ώρα αναχώρη-
σης 8.00 π.μ. 

Τιμή συμμετο-
χής 20 ευρώ.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 
τηλ. 6974 784423 
και 23310 29942

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Χριστόφορου και της Αικατερίνης, 
το γένος Ντινοπούλου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χρή-
στου και της Καλλιόπης, το γένος 
Χαρισόπουλου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου η 
καταβολή του μισθώματος 

βοσκήσιμων γαιών
Από την  Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας  καλούνται οι 

κτηνοτρόφοι του Νομού να μεριμνήσουν για την έγκαιρη κα-
ταβολή του μισθώματος των βοσκήσιμων γαιών που τους 
έχει κατανεμηθεί για τα έτη 2016 και 2017, στον λογαριασμό 
που τους έχει γνωστοποιηθεί από τους οικείους Δήμους, το 
αργότερο έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Στη περίπτω-
ση μη καταβολής του ποσού, η ΔΑΟΚ της Π.Ε. Ημαθίας 
θα προχωρά στη βεβαίωση του, στην Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, όπως επίσης και στην 
ανάκληση του βοσκοτόπου που του έχει δοθεί για το 2018,  
με τον όποιο αντίκτυπο θα έχει αυτό στην χορήγηση της 
βασικής ενίσχυσης.   Για περισσότερες πληροφορίες, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας και στους οικείους Δήμους. 

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ της Ο.Γ.Ε.   

 Ψήφισμα για την 
καλλιέργεια «ιατρικής – 

φαρμακευτικής» κάνναβης
Το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η συζήτηση για την 

καλλιέργεια κάνναβης για «φαρμακευτικούς – ιατρικούς» 
λόγους. Μάλιστα στο νομό μας έχουν βρεθεί και οι εκτάσεις 
για την συγκεκριμένη παραγωγή. Έχει ήδη εκφραστεί από 
τον Δήμο Νάουσας η πρόθεση να παραχωρηθούν συγκε-
κριμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις γι’ αυτόν τον σκοπό. Με 
πρόσχημα την «φαρμακευτική» χρήση της κάνναβης, επι-
χειρείται η αποποινικοποίησης της χρήσης και διακίνησης 
των ναρκωτικών ουσιών. 

Όλοι αυτοί που διέλυσαν την Δημόσια Υγεία και την Κοι-
νωνική ασφάλιση επικαλούνται τώρα ότι νοιάζονται για την 
υγεία μας και πως η καλλιέργεια του συγκεκριμένου ναρκω-
τικού θα φέρει οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Η 
αλήθεια όμως είναι πως η διακίνηση των ναρκωτικών -είτε 
παράνομα είτε νόμιμα-, επιφυλάσσει τεράστιο οικονομικό 
κέρδος για τις μεγάλες πολυεθνικές και άγρια εκμετάλλευση 
των αγροτών ή των εργαζόμενων που θα μετατραπούν σε 
εργάτες καλλιέργειας  «φαρμακευτικής» κάνναβης.

Όλοι γνωρίζουμε τις καταστροφικές συνέπειες της χρή-
σης ναρκωτικών ουσιών ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, 
τους οποίους θέλουν παραδομένους στα ναρκωτικά, απα-
θείς και ανίκανους να αντισταθούν και να παλέψουν για 
τα δικαιώματα τους στην μόρφωση, στην δουλειά, στην 
ψυχαγωγία.

Εμείς οι γυναίκες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας 
θέλουμε η νεολαία μας να έχει σωστή κρίση και σκέψη 
καθαρή, θέλουμε ανθρώπους που να ενδιαφέρονται και 
να δρούν για το καλό και το μέλλον της κοινωνίας μας. 
Απαιτούμε λοιπόν να σταματήσει τώρα κάθε παραχώρηση 
γης για την καλλιέργεια της λεγόμενης «φαρμακευτικής» 
κάνναβης. 

Δεν διαχωρίζουμε τα ναρκωτικά σε σκληρά και μαλακά. 
Λέμε όχι σε όλα τα ναρκωτικά. 
Θέλουμε μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι 

με ελεύθερα τα ναρκωτικά. 
ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ της Ο.Γ.Ε.   

Επανεκλέχθηκε 
πρόεδρος του 

Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Βέροιας

 ο Δημήτρης 
Ταχματζίδης

Αρχαιρεσίες του Ερ-
γατοϋπαλληλικού Κέ-
ντρου Βέροιας για την 
ανάδειξη νέας Διοίκησης, 
Ελεγκτικής Επιτροπής 
και Αντιπροσώπων για 
τα Συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε., 
πραγματοποιήθηκαν το 
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 
Έπειτα από πρόσκληση 
του πλειοψηφίσαντος 
συμβούλου, κ.Ταχμα-
τζίδη Δημητρίου, στις 
21/01/2018 ημέρα Κυρια-
κή, συνεδρίασε το νεοε-

κλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα την Κατανομή Αξιωμά-
των η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Ταχματζίδης Δημήτριος
Α’ Αντιπρόεδρος: Ατσάλου Ελένη
Β’ Αντιπρόεδρος: Μισοκέφαλος Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Αδάμ Βασίλειος
Αν. Γενικός Γραμματέας: Ιγνατιάδης Αναστάσιος
Ταμίας: Κιζιρίδης Αλέξανδρος
Έφορος: Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Μέλος: Λουκανόπουλος Απόστολος
Μέλος: Αβραμίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Δραγκόλας Παύλος
Μέλος: Μελιόπουλος Απόστολος
Μέλος: Σισμανίδης Μελέτιος
Μέλος: Μανόκου Δημήτριος
Μέλος: Χρυσοστομίδης Ευστάθιος
Μέλος: Κυριακίδης Ηρακλής
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρ-

τη 24 Ιανουαρίου 2018 από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου 
και Ελένης Βέροιας ο Ευάγ-
γελος Καραμπατσας του 
Σταύρου σε ηλικία 69 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

25 Ιανουαρίου 2018 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας η 
Μαρίκα Κογκέζου το γένος 
Κύρτση σε ηλικία 77 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

25 Ιανουαρίου 2018 στις 
12.00 από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Στέργιος Σίμου 
του Γεωργίου σε ηλικία 95 ε-
τών.

Ανακοίνωση
Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-
τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτη-
ρίου  για τους 
Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι 
από τις 10.00-
12.00 και 16.00-
18.00.  τηλ. επι-
κοιν. 6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως 
 του  Γηροκομεί-
ου Βέροιας

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Κοπή βασιλόπιτας 
και ετήσιος χορός

Πληροφορούμε τα μέλη και τους φίλους της Ενώσεώς μας ότι η κοπή 
της Βασιλόπιττας έτους 2018 του Παραρτήματος θα λάβει χώρα την 27η 
Ιανουαρίου 2017, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βεροίας, από 20.30 
ώρας, σε συνδυασμό με τον ετήσιο χορό μας και τη βράβευση των αρι-
στούχων μαθητών-τέκνων των μελών μας. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ορχήστρα με ζωντανή μουσική. Θα διατί-
θεται (ενισχυμένη φέτος) ποικιλία εδεσμάτων (μπουφές) και ποτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους από 
το Παράρτημα (τηλέφωνο 23310-27463) μέχρι το μεσημέρι της 23ης Ια-
νουαρίου 2018 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

Η συμμετοχή φίλων και συγγενών συνίσταται. Θα περάσουμε καλά. Η 
γραβάτα δεν είναι υποχρεωτική.

Για το Τοπικό Συμβούλιο:
Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου
Θεία Λειτουργία για τον 

προστάτη τους Άγιο Τρύφωνα
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας και ο Α.Α.Ο.Σ. 

«VAENI NAOYΣΑ», την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 
γιορτάζουν την μνήμη του Προστάτη των Αγροτών - Αμπε-
λουργών, Αγίου Τρύφωνα.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά θα τελεστεί Θεία Λειτουργία 
και θα ακολουθήσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Βέρμιον» 
στο Άλσος Αγίου Νικολάου.

Για τη μεταφορά των μελών θα υπάρχουν αστικά λε-
ωφορεία στην αφετηρία των Αστικών μετά το τέλος της 
θείας λειτουργίας.

O Σεβασμιώτατος :
Την Πέμπτη 25 Ια-

νουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίας Μαρίνης 
του ομωνυμου δημοτι-
κού διαμερίσματος Βε-
ροίας, επί τη εορτή του 
Αγίου Γρηγορίου του 
Θεολόγου.

Την Παρασκευή 26 
Ιανουαρίου στις 10:30 
θα παραστεί και θα ο-
μιλήσει στην Σύναξη 
Ιερέων στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βε-
ροίας.

Το Σάββατο 27 Ια-
νουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στα Παλατίτσια 
Ημαθίας, επί τη εορτή της Ανακομι-
δής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει και θα τελέσει 
xειροτονία Διακόνου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Μηνά Ναούσης.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 
11:00π.μ. θα παραστεί στην εκ-
δήλωση του Σωματείου «Παναγία 
Σουμελά» προς τιμήν των Τριών Ιε-
ραρχών στο Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” στην 
Νάουσα.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 
6:00μ.μ. στον Χώρο Τεχνών Βεροί-
ας θα παραστεί στην Εκδήλωση 
της Ιεράς Μητροπόλεως μας με θέ-
μα «Μάνα Μακεδονία μου».

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aναλήψεως Αγίου Νεκταρίου 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛ.

ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗ
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 και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΤΡΙ-
ΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς  και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ   ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται, μπορούν να τα  προσφέρουν για το Γηροκομείο 
Βέροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας    Tηλ.επικ. 6980 683443.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας 

Εκδήλωση της 
Μητρόπολης με θέμα 

«Μάνα Μακεδονία μου»
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας ενόψει 
της πιθανολογούμενης καπη-
λεύσεως του ονόματος της Μα-
κεδονίας θα πραγματοποιήσει 
την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 
6:00μ.μ. στον Χώρο Τεχνών Βε-
ροίας εκδήλωση με θέμα «Μάνα 
Μακεδονία μου». 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει 
ομιλία ιστορικού περιεχομένου 
και μουσικό πρόγραμμα. 

Από την Μητρόπολη καλού-
νται όλοι οι πολίτες  να συμμετέχον όλοι και να διακηρύξουν 
την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. 

Είσοδος Ελεύθερη.



26, 27, 28 Ιανουαρίου  στη Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 
στο 3ο περιφερειακό ιατρικό 

συνέδριο  “exploring 
novel medical frontiers” 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμ-
μετέχει στο 3ο Περιφερειακό Ιατρικό Συνέ-
δριο με διεθνή συμμετοχή, με τίτλο “Exploring 
Novel Medical Frontiers”, που θα γίνει στις 
26, 27, 28 Ιανουαρίου 2018 στη Θεσσαλονί-
κη, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Το 
συνέδριο διοργανώνουν από κοινού το Τμήμα 
Πυρηνικής Ιατρικής του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ., 
η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, το Αυτοτε-
λές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Ιπποκρατείου 
Γ.Ν.Θ. και το Εργαστήριο Νευροπληροφορι-
κής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.Πιο συγκε-
κριμένα, η συμμετοχή του Τμήματος Δημόσιας 
Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας θα πραγματοποιηθεί με:

1. Ηλεκτρονική αναρτημένη ανακοίνωση 
(e–poster) με θέμα «Η επαγρύπνηση και επι-
δημιολογική διερεύνηση για την λύσσα στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Το γενι-
κότερο συμπέρασμα της ανακοίνωσης, που θα παρουσιαστεί στους σύνεδρους, είναι ότι 
η  σωστή εφαρμογή των αλγορίθμων και η καλή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην πρόληψη και την προάσπιση της δημόσιας 
υγείας από την νόσο της λύσσας. 

2. Εισήγηση για το έργο του Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγήτρια είναι η συντονίστρια του Δικτύου Μαρία Σιδηρο-
πούλου, ιατρός Δ.Υ. ΕΣΥ, η οποία συμμετέχει και στην οργανωτική επιτροπή του συνε-
δρίου. Η κ. Σιδηροπούλου θα παρουσιάσει στους συνέδρους και το κοινό την οργάνωση, 
τη λειτουργία και τους στόχους του Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτελεί μία καινοτόμα δράση η οποία εφαρμόζεται με 
ενιαίο και συντονισμένο τρόπο σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 

3. Με συμμετοχή σε 
Προεδρείο του Συνε-
δρίου της Αντιπεριφε-
ρειάρχη Δημόσιας Υγεί-
ας και Αλληλεγγύης της 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Γερακί-
νας Μπισμπινά. Στην 
οργανωτική επιτροπή 
του συνεδρίου συμμε-
τέχουν ο συντονιστής 
Κοινωνικής Συνοχής, 
Μεταναστευτικού και 
Προσφυγικού της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Χαράλα-
μπος Αηδονόπουλος, ο 
οποίος έχει και εισήγη-
ση με θέμα «Κρατικές 
Λειτουργίες και Ανθρω-
πιστική Επικουρία».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο KOYΪΡΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του Πολυχρόνη και της 
Μαγδαληνής, το γένος Ασλανίδη, 
που γεννήθηκε στη Στουτγκάρ-
δη Γερμανίας και κατοικεί στη 
Βέροια και η MOROC ΑΜΑLIA 
NICOLETA του Ιοαν και της Δό-

ϊνα, το γένος Δίμα, που γεννήθηκε στο Αράντ 
Ρουμανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Βέροιας.

Βράβευση μαθητών 
της Νάουσας

Το Σωματείο και το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα 
“ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ”, σε συνεργασία με την “ΕΥ-
ΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ”, διοργανώνουν 
εκδήλωση για τη βράβευση μαθητών, των Δημοτικών 
Σχολείων της Νάουσας.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 
2018 στις 11:00 π.μ. στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΟΠΙΩΝ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Γενική συνέλευση
 και κοπή πίτας

O Λαογραφικός Σύλλογος Ντόπιων Μακροχωρίου και 
Περιχώρων προσκαλεί τους φίλους και τα μέλη του σε ε-
τήσια τακτική γενική συνέλευση και κοπή βασιλόπιτας την 
Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 5  το απόγευμα 
στα γραφεία του συλλόγου στο Μακροχώρι και στην οδό Β. 
Κωνσταντίνου 2.

Το Δ.Σ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση μελών 
σε κοπή πίτας

                                                                            
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ημαθίας, προ-

σκαλεί τα μέλη του στην ετήσια εκδήλωση κοπής της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα πραγματοποιηθεί στο 
ξενοδοχείο «Αιγές» την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στις 
7:00 μ.μ. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔ. ΙΕΡΑΠ. ΔΡΑΣΕΩΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Τομέας Επιστημόνων του «Μ. Βασιλείου» και η «Χρι-

στιανική Ένωση» Βεροίας τιμώντας τους Τρεις Ιεράρχες, 
προστάτες των γραμμάτων, οργανώνουν στην αίθουσα 
τους (Αντ. Καμάρα 25) ευκαιρία πνευματικής επικοινωνίας 
το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018, ώρα 7:00 μ.μ.

Θα μιλήσει η κ. Άννα-Μαρία Σιδηροπούλου-Λούλη, 
Φιλόλογος Καθηγήτρια Μ.Ε. με θέμα: «Η αντιμετώπιση 
από την οικογένεια των αρνητικών επιδράσεων του περι-
βάλλοντος στα παιδιά». Η παρουσία σας θα είναι για μας 
ιδιαίτερη τιμή και χαρά.

Με τιμή
Τα Διοικητικά Συμβούλια

Η Vodafone 
Ελλάδας 

εξαγόρασε 
τη Cyta Hellas  

H Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε 
την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης μετο-
χών για την εξαγορά του 100% της Cyta Hellas 

με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), σε συνέχεια 
της ανακήρυξης της Vodafone Ελλάδας από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΑΤΗΚ ως προτιμητέου επενδυτή για την 
εξαγορά της εταιρίας. 

Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών, η Vodafone κατέθεσε μία ιδιαίτερα ανταγωνι-
στική  προσφορά, ύψους 118 εκατ. ευρώ, που αναδεικνύει 
την αξία της Cyta Hellas. 

Για την ολοκλήρωση της εξαγοράς θα απαιτηθεί η συνα-
κόλουθη έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ο κ. Χάρης Μπρουμίδης, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «H Vodafone 
Ελλάδας συνεχίζει τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Η 
εξαγορά της Cyta Hellas, κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδι-
ες αρχές, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον στόχο μας 
για την ανάδειξη της Vodafone σε έναν σύγχρονο πάροχο 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. 
Παράλληλα, θα αποτελέσει ευκαιρία για τους εργαζομένους 
των δύο εταιριών να ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους, 
να αναδείξουν το ταλέντο και την εμπειρία τους, αλλά και 
να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους. Η επέκταση των 
δικτύων μας και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας θα 
δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη Vodafone Ελλάδας και 
θα έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα για τη διευρυμένη 
βάση πελατών μας, αλλά και ευρύτερα για τους Έλληνες 
καταναλωτές». 

Συμμετοχή ρεκόρ 
από τη NOVACERT 
στη Fruit Logistica

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η NOVACERT δίνει 
δυναμικό παρών στο ετήσιο ραντεβού του κόσμου των 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τη διεθνή έκθεση 
Fruit Logistica. Από 7 έως 9 Φεβρουαρίου 2018 το Βε-
ρολίνο θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
της αγοράς, με τη συμμετοχή – ρεκόρ 3.077 εκθετών και 
την παρουσία 76.000 εμπορικών επισκεπτών από 130 
χώρες.

Η ελληνική συμμετοχή την οποία έχει επιμεληθεί η 
NOVACERT είναι μεγαλύτερη από ποτέ και εκτείνεται 
σε συνολικό εμβαδόν 238 τ.μ. στο Hall 2.1 (Stand D05, 
Stand E04, Stand F04) με τους εξής εκθέτες: 

• ΑΣΕΑ Άρτας
• ΕΑΣ Καβάλας
• Α.Σ. ΜΕΣΗΣ
• Α.Σ. Επισκοπής
• ΑΣΕΠΟΠ Νάουσα
• ΑΣΟΠ Επισκοπής
• Venus Growres
• Poulis SA
• Tasty Fruit
• Agrolab
• Novacert ltd
Παράλληλα, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος 

προώθησης κηπευτικών από τον Κρήτη, με διακριτικό 
τίτλο Vegiterraneo που υλοποιεί η NOVACERT ως 
εκτελεστικός οργανισμός, θα συμμετέχουν οι φορείς 
που απαρτίζουν την Ένωση Νομικών Προσώπων του 
προγράμματος, ήτοι: Α.Σ. Ανατολή, Α.Σ. Τυμπακίου, 
Α.Σ. Νότος, Α.Σ. Κουντούρας, Ο.Π. Φαλάσσαρνα– Στ. 
Κομπογεννητάκης & Σια Ο.Ε, Α.Σ. Ψαρής και Α.Σ. Κά-
μιρος.

Η FRUIT LOGISTICA καλύπτει το σύνολο των δρα-
στηριοτήτων του τομέα των φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών παρέχοντας μια πλήρη εικόνα από τα προϊό-
ντα, τις υπηρεσίες και τις τελευταίες καινοτομίες σε κάθε 
κρίκο της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού. Προσφέρει 
έτσι μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης και την απευθείας 
επαφή με τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων σε 
όλο το φάσμα της βιομηχανίας.

Την βασιλόπιτα κόβει 
ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ »

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της Πολιτιστικής Εταιρείας 
Μελέτης της Ιστορίας της Νάουσας και περιοχής  «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ » προσκαλούν  όλα τα μέλη και τους 
φίλους της Εταιρείας στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή 
της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 , στο ιδιόκτητο Αρι-
στοτελικό Πολιτιστικό Κέντρο «Χρήστος Λαναράς» στην 
πλατεία Πουλιάνας.
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας και ο Οδοντια-
τρικός Σύλλογος Ημαθίας  στα πλαίσια του πανη-
γυρικού εορτασμού Των Προστατών των Ιατρών 
και Οδοντιάτρων ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΥΡΟΥ 
ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥπου θα πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη     31 Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας προεξάρχοντος του Σε-
βασμιότατου Μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης και 
Καμπανίας κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, θα τελέσουν 
αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των 
ψυχών των Ιατρών και Οδοντιάτρων που άσκησαν 
την Ιατρική στην Ημαθία.

Στον Ιερό Ναό θα μιλήσει η Νευρολόγος –Ψυχί-
ατρος Ομότιμη  Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ  κα 
Κώστα Βασιλική   με θέμα:   «Ιατρός ανήρ πολλών 
αντάξιος άλλων»                                   

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΑΡΚΑΔΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΥ-
ΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΑΡΗΣ,  ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΝΤΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΣΑΒ-
ΒΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΙΝΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΟΥΞΟΥΖΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΑΠΠΑΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ, 
AΧΙΛΛΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ, ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΕΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣ, ΤΟΛΟΥΔΗ ΜΟΥΡΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΤΣΕΒΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ-
ΛΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΩΗ ΑΧΤΣΕΛΙΔΟΥ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝ-
ΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑ-
ΝΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΦΟΛΑ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ, 
ΘΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ, Α-
ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΧΡΙΜΑ-
ΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΥΚΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΤΙΝΑ ΜΠΟΥ-
ΣΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑ-
ΒΡΑΚΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΛΕΑΝ-
ΘΗΣ ΤΕΓΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕ-
ΡΑΦΕΙΜ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΡΑΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΣΙΡΙ-
ΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ, 
ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΩ-
ΜΑΔΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΛΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ, ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, 
ΑΝΝΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ, ΣΟ-
ΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΖΕΡΙΔΗΣ, 
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ, ΠΕ-
ΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ, ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΟΡΘΑΝΑΚΟΣ, 
ΛΕΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΘΕΟΦΑ-
ΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΣΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙ-
ΤΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΓΡΗ-
ΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΗΣ,  ΔΑ-
ΜΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ-
ΛΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΑΤΖΗΜΑΜΟΓΛΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ, ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΠΕΛΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΗ-
ΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΡ-
ΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤOΥΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΔΡΑ-
ΛΕΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ ΤΟΥΣΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΟΡΜΑΝΩΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, AΜΑΝΑΤΙ-

ΔΟΥ-ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑ-
ΝΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑ-
ΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΑΜΑΝΗ ΡΟΖΑΛΙΑ, ΒΑΡ-
ΖΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΕΖΙΝΗ –ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙΤΗ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΟΜΟΥΤΣΟ-
ΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΪΣΕΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, 
ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ, 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, ΣΜΥΡΛΗΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΚΟΥΡΣΗΣ 
ΟΜΗΡΟΣ, ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΑΡΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                       

Μετά το μνημόσυνο θα ακολουθήσει δεξίωση 
στην  Πιτσαρία <<Παπαγάλος>>   

Ομιλία του δασκάλου Δημήτρη 
Νατσιού για την παιδεία

 των 3 Ιεραρχών
 και τη σημερινή εκπαίδευση

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας με αφορμή της εορτής των Τριών Ιεραρχών, διοργανώνει ενημερω-
τική ομιλία με θέμα: «Η παιδεία των Τριών Ιεραρχών και η σημερινή εκπαίδευση», με ομιλητή τον δάσκαλο 
και θεολόγο κ. Δημήτρη Νατσιό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00 το απόγευμα στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς). 

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους δημότες.

Για μια ακόμη φορά η διαπίστω-
ση των εκπαιδευτικών του Δημοτι-
κού σχολείου  Κουλούρας οι οποίοι 
συμμετείχαν στην πρώτη διεθνική 
συνάντηση μεταξύ 17-21/01/2018 
στο Nove Zamky (Νέο κάστρο) της 
Σλοβακίας.  στα πλαίσια του προ-
γράμματος Erasmus+ με τίτλο        “ 
Money matters” ήταν κοινή: Μέσα 
από τη συμμετοχή σε προγράμματα 
Erasmus+ , ερχόμαστε σε επαφή 
και γνωρίζουμε καλύτερα την Ευρώ-
πη που έχουμε, προσδιορίζουμε κα-
λύτερα την Ευρώπη που θέλουμε, 
γνωρίζουμε πολίτες της και μαθητές 
της, στοχεύοντας στην ενεργητική 
συμμετοχή τους, συμμετοχή μας, ώ-
στε μέσα από συνεκτικές, συμμε-
τοχικές κοινωνίες να επέλθει και η 
προσωπική ολοκλήρωση και δια-
μόρφωση των μαθητών μέσα από 
την απόκτηση δεξιοτήτων, δυνατό-
τητας αξιοποίησης εκπαιδευτικών 
πόρων και  διασφάλισης ευκαιριών 
πρόσβασης.

Το θέμα ενασχόλησής μας, “ 
Money matters”.Τα νομίσματα, τα 
χρήματα, ως μέσο συναλλαγής αλ-
λά και επιβολής, επίδειξης δύναμης , από άπο-
ψη ιστορική, μουσειολογική, πολιτισμού, τεχνική 
(κατασκευή, μέταλλα), οικονομικού γραμματισμού 
(διαχείριση, αποταμίευση, οικογενειακός προγραμ-
ματισμός) αλλά και από άποψη οικονομική, κοινω-
νικοπολιτική, μέσα από τα μάτια των παιδιών, καθι-
στώντας τα υπεύθυνους, ενήμερους και αυριανούς 
ενεργούς πολίτες (οικονομική κρίση, Brexit, ανισό-
τητες Βορρά-Νότου, χρηματοδοτήσεις) βοηθώντας 
τα να κατανοήσουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την πορεία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής 
ενοποίησης και πως μια χώρα  μπορεί να αποτελεί 
μέλος της Ευρώπης και να διατηρεί, ταυτόχρονα, τα 
ατομικά και εθνικά της χαρακτηριστικά καθώς και 
την αυτονομία, αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία της.

Η συνάντηση ήταν συντονιστική και είχε ως στό-
χο τη γνωριμία των εταίρων, τη διευθέτηση προβλη-
μάτων και το συντονισμό των δράσεων τόσο των 
κοινών όσο και του κάθε σχολείου χωριστά.

Τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη συνά-
ντηση υποδέχθηκε η διευθύντρια του σχολείου της 
Σλοβακίας Pazmany Peter Gymnazium  και συντο-
νίστρια του προγράμματος κα Zuzana Peternai  ο 
αναπληρωτής διευθυντής και ο δήμαρχος της πό-
λης του Nove Zamky, μιας πόλης σαράντα χιλιάδων 
περίπου κατοίκων..

Οι μαθητές του σχολείου ανέλαβαν την παρουσί-
αση των έως τώρα δραστηριοτήτων τους καθώς και 
μια παρουσίαση της χώρας και της περιοχής τους . 
Ο αναπληρωτής διευθυντής του σχολείου ανέλαβε 
την παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος στη 
Σλοβακία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η διευ-
θύντρια και συντονίστρια του προγράμματος περιέ-
γραψε τους στόχους, έθεσε τα πλαίσια υλοποίησής 

του, προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις και λύσεις σε 
όποιες απορίες και θέματα κατέθεσαν οι εταίροι.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη στην Κεντρι-
κή Τράπεζα της Σλοβακίας, στην Μπρατισλάβα, 
αποτέλεσε μοναδική εμπειρία. Η δυνατότητα που 
μας δόθηκε μέσω της παρουσίασης θεμάτων που 
αφορούν τα χρηματοοικονομικά και την πορεία της 
χώρας αλλά και της ευρωζώνης στο σύνολό της μέ-
σα από την υιοθέτηση του Ευρώ μας πρόσφερε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε τόσο την οικονομική-ιστο-
ρική διαδρομή της χώρας που μας φιλοξένησε, μιας 
χώρας του πρώην ανατολικού μπλοκ, με πολλές 
ανατροπές στη σύγχρονη ιστορία της, να προβλη-
ματιστούμε, να διατυπώσουμε ερωτήσεις, απορίες, 
επιφυλάξεις κ.λ.π.

Θετική έκπληξη αποτέλεσε η ύπαρξη ενός ειδικά 
διαμορφωμένου χώρου μέσα στην Κεντρική Τρά-
πεζα, με εκπαιδευτικό πλαίσιο και περιεχόμενο, ο 
οποίος φιλοξενούσε πληροφοριακό, εκθεσιακό υλι-
κό, αντικείμενα, εργαλεία, φωτογραφίες που είχαν 
σχέση με την κατασκευή, με την εξέλιξη των νομι-
σμάτων , κερμάτων και χαρτονομισμάτων, ευρώ και 
εθνικών της Σλοβακίας.

Τέλος μας δόθηκε η ευκαιρία, χάρη στη φιλόξενη 
διάθεση των οικοδεσποτών, να γνωρίσουμε πτυχές 
της Σλοβάκικης καθημερινότητας (γαστρονομία, 
αρχιτεκτονική, συνήθειες και ήθη …) καθώς και της 
Ιστορίας (Μπρατισλάβα …) και της φυσικής ομορ-
φιάς (Δούναβης, Όρος Τάτρα …)  αυτής της χώρας.

Επιστρέψαμε στη χώρα μας, αφήνοντας ένα κα-
τάλευκο από το χιόνι τοπίο, φορτωμένοι δώρα, γνώ-
σεις, εμπειρίες και στιγμές που θα τοποθετηθούν 
στην, έτσι κι αλλιώς, πλούσια προθήκη Erasmus+ 
του σχολείου μας.

Η Διεύθυνση του Σχολείου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – 
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

 Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την 
Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:30  μμ (έναρξη) χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας 
στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  στο Μακροχώρι.

Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος του Κέντρου θα ανοίξει 
στις 12:00  το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30.

Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για μεσημεριανό φαγητό, συνδυάζοντάς το με α-
ξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση οι παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.

Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο  πιάτο  κρεατικό, γλυκό. Ποτό, αναψυ-
κτικά κατά βούληση. Τιμή συμμετοχής  15,00 € το άτομο.

Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3, Βέροια, τηλ. 2331060278  
και από τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να 
δηλώσουμε στο Κέντρο τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.  Σας περιμένουμε.
Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Erasmus+ 2017-2019
Το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας

 βρέθηκε στο Nove Zamky 
(Νέο κάστρο) της Σλοβακίας 

 για «Money matters» 

Τους Προστάτες τους Αγίους 
Αναργύρους Κύρο και Ιωάννη τιμούν 

οι γιατροί και οδοντίατροι της Ημαθίας 
-Μνημόσυνο για τους αποβιώσαντες συναδέλφους τους



Πρωτόκολλο συνεργασίας στον αγροδιατρο-
φικό τομέα υπέγραψαν η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας με την Περιφέρεια της Τοσκάνης, 
στο περιθώριο της συνάντησης εργασίας, με θέ-
μα «Γεωργία και επιχειρήσεις: Η πρόκληση της 
καινοτομίας για την ανάπτυξη της υπαίθρου της 
Τοσκάνης», που πραγματοποιήθηκε στην ιταλική 
πόλη.

Περιφέρεια της Τοσκάνης, Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας και Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμφώ-
νησαν να συνεργαστούν πλέον στενά ακόμη και 
με κοινά προγράμματα στον αγροδιατροφικό 
τομέα.

Το πρωτόκολλο υπέγραψε για λογαριασμό 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολου Τζιτζικώστα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγρο-
τικής Οικονομίας Φάνης Παπάς, ο Πρόεδρος 
της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Κιλτίδης 
και ο Υπουργός Γεωργίας της Τοσκάνης Marco 
Remaschi.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «η συ-
νεργασία μας με την Περιφέρεια της Τοσκάνης 
αποσκοπεί στην εξωστρέφεια του πρωτογενούς 
τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ πιστεύου-
με πως θα έχει άμεσα οφέλη σε ό,τι αφορά στην 
απόκτηση της σημαντικής τεχνογνωσίας, που 
διαθέτει η συγκεκριμένη περιοχή της Ιταλίας στον 
αγροδιατροφικό τομέα, σε συνδυασμό μάλιστα 
με τους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού. 
Πρωτογενής τομέας και τουρισμός - πολιστιμός 
άλλωστε, μαζί με την καινοτομία, αποτελούν τους 
πυλώνες ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, στους οποίους επενδύουμε, προκει-
μένου να επιτύχουμε τον κεντρικό μας στόχο, να 
είναι η Κεντρική Μακεδονία η πρώτη Περιφέρεια 
στη χώρα που θα βγει από την κρίση, με όρους 
βιωσιμότητας και ανάπτυξης».

Η Περιφέρεια της Τοσκάνης και η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας έχουν κοινά χαρακτηριστι-
κά και συνεπώς κοινές δυνατότητες ανάπτυξης 
του αγροδιατροφικού τομέα, που αποτελεί μαζί 
με τον τουρισμό κινητήριο μοχλό της περιφερει-
ακής οικονομίας, με εξαιρετικά σημαντική συ-
νεισφορά και στην εθνική οικονομία, τόσο της 
Ιταλίας, όσο και της Ελλάδας.

«Η παρουσία του αγροδιατροφικού τομέα εί-
ναι πολύ μεγάλη και στις δυο Περιφέρειες, όπως 
μεγάλες είναι και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέ-
λιξής του. Επίσης, ο πολιτισμός και ο τουρισμός 

έχουν έντονη παρουσία και στις δυο περιοχές, 
με πλούσιους και σημαντικούς πόρους για τις 
οικονομίες και των δυο χωρών. Ως Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε να κερδίσουμε 
πολλά σε επίπεδο τεχνογνωσίας και συνδυασμό 
αγροτικού τομέα – τουρισμού – πολιτισμού – 
καινοτομίας, από μια Περιφέρεια η οποία μπορεί 
να έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όμως τα έχει 
αναπτύξει πολύ περισσότερο σε σύγκριση με 
τη δική μας περιοχή και κυρίως έχει κερδίσει το 
στοίχημα της εξωστρέφειας. Πιστεύουμε ότι το 
υπόβαθρο και οι δυνατότητες συνεργασίας είναι 
εξαιρετικά μεγάλες και πολυεπίπεδες», τόνισε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Φάνης 
Παπάς.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Αγρο-
διατροφικής Σύμπραξης Κώστας Κιλτίδης, 
«επιπλέον κοινά στοιχεία της Τοσκάνης 
και της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ότι 
και οι δυο Περιφέρειες έχουν κοινά πεδία 
ενδιαφέροντος και προτεραιότητες στις 
Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 
και επίσης είναι μέλη του δικτύου ERIAFF 
(Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Καινοτομίας στη 
Γεωργία, τη Διατροφή και τη Δασοκομία). 
Μέσω του πρωτοκόλλου συνεργασίας που 
υπογράψαμε δεσμευόμαστε να υποστηρί-
ξουμε το συγκεκριμένο δίκτυο και τις δρα-
στηριότητές του. Οφείλω να επισημάνω 
ότι ήδη οι δυο Περιφέρειες συνεργάζονται 
στενά στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Έξυ-
πνης Εξειδίκευσης για την Αγροδιατροφή 

(S3P Agri-Food) ‘High Tech 
Farming’».

Οι θεματικοί τομείς συνερ-
γασίας των δυο Περιφερειών 
που περιλαμβάνονται στο 
πρωτόκολλο είναι οι εξής:

-High Tech Farming - Γε-
ωργία υψηλής τεχνολογίας.

-Τρόφιμα, γαστρονομία 
και νέες τεχνολογίες.

-Πολιτισμός και τουρισμός 
στον τομέα των γεωργικών 
προϊόντων.

Ενδεικτικές δράσεις στο 
πλαίσιο του πρωτοκόλλου εί-
ναι:

1.Προώθηση της επιστη-
μονικής γνώσης στον τομέα 

των αγροδιατροφικών προϊόντων σε επίπεδο 
πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

2.Κοινές δράσεις για ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα.

3.Ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην καλλιέργεια 
και τη μεταποίηση.

4.Αξιοποίηση συνεργειών και πρόσθετων πα-
ρεμβάσεων για τη μεγιστοποίηση της επίδρασης 
γεωργικών προϊόντων στην ποιότητα και την 
ποσότητα της παραγωγής σε όλα τα επίπεδα της 
κλίμακας τροφίμων (αμπελουργία και οινοποίηση 
- ελιά και ελαιόλαδο - γαλακτοκομικά και τυροκο-
μικά προϊόντα - νέες καλλιέργειες δημητριακών 
και όσπριων - κρέας-λουκάνικο-ψάρι).
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Αποκριάτικη εκδήλωση 
του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί 

στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7.00 μ.μ στο κέντρο 
«Ελιά» στη Βέροια. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει ζωντανή μουσική. 
Τιμή πρόσκλησης 15 Ευρώ.

Το Δ.Σ.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ
Ανακοινώνεται ότι ο ετήσιος χορός των Ξηρολιβαδιωτών θα πραγματοποιηθεί στο 

κτήμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στις Σαραντόβρυσες της Βέροιας, το Σάββατο βράδυ 10 Φε-
βρουαρίου 2013.

Στον χορό θα τηρηθεί και η παράδοση της βασιλόπιτας των Ξηρολιβαδιωτών.
Καλούνται όλοι οι Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι του χωριού να συμμετάσχουν στο ξε-

χωριστό αυτό χειμωνιάτικο γλέντι.
Το Δ.Σ.

Σύγκλιση έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί, καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, τη 
Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, επί της 
πλατείας Ωρολογίου, με θέματα:

1.Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού των Δο-
μών του Συλλόγου

2. Κύρωση του νέου Οργανισμού των Δομών του Συλ-
λόγου

3. Ανακήρυξη μεγάλων Δωρητών και Ευεργετών του 
Συλλόγου

4. Κύρωση του οικονομικού απολογισμού έτους 2017 
και προϋπολογισμού έτους 2018

5. Θέματα που θα αναδείξουν τα μέλη
Η Συνέλευση θα έχει (βάσει του Καταστατικού) απαρτία 

και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε.
Καλούμε τα μέλη μας να παραβρεθούν στη σημαντική 

αυτή Συνέλευση, ενόψει της έναρξης λειτουργίας των νέ-
ων αναβαθμισμένων Δομών του Συλλόγου (νέου Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας και νέας πτέρυγας του Σπιτιού της 
Βεργίνας).

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Σύλληψη για κλοπή 
και ναρκωτικά 

Συνελήφθη στις 23-1-2018 το 
πρωί σε περιοχή της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφά-
λειας Αλεξάνδρειας, 38χρονος ημε-
δαπός, διότι σε αστυνομική έρευνα 
της οικίας του, βρέθηκε και κατα-
σχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. 
Επιπλέον, όπως προέκυψε από την 
έρευνα, τις προηγούμενες ημέρες 
σε περιοχές της Ημαθίας, αφαίρεσε 

ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο εντοπίσθηκε και διέρρη-
ξε ένα αυτοκίνητο, από το οποίο αφαίρεσε μία τσάντα με 
προσωπικά έγγραφα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά το σούπερ μάρκετ ΠΡΩΤΕΑΣ για την δω-
ρεά προϊόντων για τις ανάγκες του Κέντρου

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Γιορτή των Γραμμάτων 
και βασιλόπιτα

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας προσκαλεί τους φίλους 
και τα μέλη στην 3η Γιορτή των Γραμμάτων που θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 16:00 εν όψει 
του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών. Θα ακολουθήσει βρά-
βευση των αριστούχων μαθητών όλων των βαθμίδων και 
κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας.

Στη φωτο, ντυμένα με παραδοσιακές φορεσίες και το 
λάβαρο του συλλόγου τα παιδιά της Ευξείνου Λέσχης 
Χαρίεσσας, τίμησαν με την παρουσία τους την Κυριακή το 
πρωί τον Άγιο Ευγένιο προστάτη της Τραπεζούντας στην 
πανηγυρική θεία λειτουργία της ενορία του Αγίου Δημητρίου 
Νάουσας. 

Κοπή πίτας από το 
Σύλλογο Νεφροπαθών 

Νομού Ημαθίας
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα γίνει στις 28 

Ιανουαρίου στο κέντρο Ρέμβη στην Βέροια και η 
κλήρωση των λαχείων θα γίνει στις 3.00 μ.μ. Η πρό-
σκληση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για τους φίλους 
και συνοδούς είναι 10 ευρώ η οποία περιλαμβάνει 
πλήρες γεύμα και απεριόριστο ποτό.

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην 
εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

Πρωτόκολλο συνεργασίας 
στον αγροδιατροφικό τομέα 

υπέγραψαν οι περιφέρειες Κεντρικής 
Μακεδονίας και Τοσκάνης



Πληρωμές και 
μεταγραφές 
προβλέπουν οι 

δεσμεύσεις που ανέλαβε 
η διοίκηση της Βέροιας 
στη συνάντηση με τον 
Απόστολο Χαραλαμπίδη 
για να παραμείνει στο 
πόστο του ο Καστορια-
νός τεχνικός. Επίσης, οι 
άνθρωποι που κρατούν 
τα ηνία της ΠΑΕ υπο-
σχέθηκαν ότι θα στρώ-
σει και οργανωτικά η ομάδα με πρώτες 
προτεραιότητες την παρουσία γιατρού και 

φυσικοθεραπευτή στις προ-
πονήσεις.

Ηδη μάλιστα στο χθεσινό
πρόγραμμα εμφανίστηκε φυσι-
κοθεραπευτής, ενώ αναμένο-
νταιγενικότερεςεξελίξεις-βάσει
των δεσμεύσεων- μέχρι το τέ-
λοςτηςεβδομάδας.

ΠρόβλημαμετουςΓκανέ-
ζους

Στηνπροπόνηση δεν μετεί-
χαν οι ΓκανέζοιΤζίντεονΟφό-
ριΟφέι (τράβηγμα) και οΑλεξ

Γιαμόα(χρειάστηκενανοσηλευτείτιςπροηγούμενες
μέρες), ενώ έβγαλε όλο τοπρόγραμμα ο Γιώργος

Μπλέτσας.
ΚανονικάπαραβρέθηκεκαιοΚαμερου-

νέζοςΡούνεϊΒανκεβάι οοποίος έχεισυμ-
φωνήσειμετονΑστέραςΤρίποληςενόψει
του καλοκαιριού (που μένει ελεύθερος).
Μία εξέλιξηπου επιβεβαιώνει την ικανό-
τητα του κόουτςΑπόστολουΧαραλαμπίδη
να αναδεικνύει μέσααπό την καθημερινή
δουλειάνέουςπαίκτες.

Πηγή: https://www.footballleaguenews.
gr

Σήμεραήαύριοξεκαθαρίζει
τοιδιοκτησιακό

Σύμφωναμεπληροφορίες το θέμα της
μεταβίβασηςτωνμετοχώνσενέοεπενδυτή
θα πρέπει να τελειώσει σήμερα ή αύριο
το αργότερο διαφορετικά δεν θα υπάρχει
περιθώριο για τον νέο ιδιοκτήτη να κάνει
κάποιες αναγκαίες μεταγραφές στην πε-
ρίοδο του Ιανουαρίουώστε να ενισχυθεί
σημαντικά η ομάδα αφού οι υπάρχοντες
παίκτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν
μέχρι το τέλος τουπρωταθλήματος.Εκτός
και αν δεν υπάρξει οριστικήσυμφωνία ο-
πότεταπράγματαείναιπολύδύσκολαγια
τησυνέχεια.Θεωρώνταςέγκυροτοπαρα-
πάνφρεπορτάζμετιςπρώτεςαντιδράσεις
γιαβελτίωσητωνσυνθηκώνστηβασίλισσα
τουβορράφαίνεταιότι κάποιοι ευαισθητο-
ποιήθηκανώστεναμηφτάσειστογκρεμό
ηΒέροια.Ίδωμεν...

CMYKCMYK
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Από την ΚΕΔ ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές και οι βοηθοί που 
θα διευθύνουν τα παιχνίδια 

της 13ης αγωνιστικής. Τον αγώνα της 
Κυριακής μεταξύ της Παναχαικής και 
της Βέροιας θα διευθύνει ο κ. Μπακο-
γιάννης του συνδέσμου Αθηνών.

Αναλυτικάοιορισμοί:

ΑΟΧΚισσαμικός –Αι-
γινιακός (27/01, 14:00):
Γκοβέσης(Αρκαδίας),Πρέ-
ντζας (Δυτ.Αττικής), Κοκ-
μοτός(Ρεθύμνου),

 Καραϊσκάκης –Δόξα
Δράμας (27/01, 15:00):
Μακρυπόδης (Αχαΐας),
Μεσσήνης(Αχαΐας),Στεφα-
νής(Καρδίτσας),

Τρίκαλα–Αναγέννηση
Καρδίτσας (27/01, 15:00):
Ρούσης (Θεσσαλίας),Νίκ-
ζας,Μάνος(Λάρισας),Μα-
λούτας(Ημαθίας).

 Εργοτέλης - Σπάρτη
(27/01, 15:00): Ζαραβίνος
(Αθηνών), Δουλγεράκης,
Κάλλης(Αν.Αττικής),

ΑπόλλωνΠόντου-Παναιγιάλειος(28/01,15:00):
Τσιμεντερίδης(Κοζάνης),Δεμερτζής(Πέλλας),Λεωνί-
δας(Τρικάλων),

 Απόλλων Λάρισας – ΟΦΗ (28/01, 15:00):
Μπλούνας(Φθιώτιδας),Νταλούκας(Τρικάλων),Μω-
υσιάδης(Ηπείρου),

Καλλιθέα–Πανσερραϊκός (28/01, 15:00):Μαρ-
καντωνάτος (Ηλείας), Χαραλαμπόπουλος (Αρκαδί-
ας),Τζιλίρης(Πειραιά),

Παναχαϊκή–Βέροια(28/01,15:00):Μπακογιάν-
νης(Αθηνών),Τριανταφύλλου,Τσιλίκας(Αιτ/νίας),

Η ώρα των Χειμερι-
νών Ολυμπιακών 
Αγώνων 2018 

έφτασε. Ξεκινούν σε 
16 ημέρες, στην Πιον-
γκτσάνγκ της Νότιας Κορέ-
ας (09-24/02). Ο Γιάννης 
Αντωνίου και η Σοφία 
Ράλλη από τα αλπικά, ο 
Απόστολος Αγγέλης και η 
Μαρία Ντάνου από τους 
δρόμους αντοχής, είναι οι 
τέσσερις πρωταθλητές μας 
που θα εκπροσωπήσουν 
την Ελλάδα. Τέσσερις συμ-
μετοχές που οριστικοποι-
ήθηκαν χθες Δευτέρα βράδυ, από το ΔΣ 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών 
Αθλημάτων (ΕΟΧΑ).

Όλαδείχνουνότι αυτοί οι 4 αθλητές –τριες θα
είναικαιητελικήΕλληνικήαποστολή,ανκαιμέχρι
και μεθαύριοΠέμπτη (25/01) υπάρχειπιθανότητα
–μικρή-ναπροστεθείκαικάποιοακόμαμέλος.

Ηπρόκριση των τεσσάρωναποτελεί μιαπολύ
μεγάλη επιτυχίαγια τηνχώραμαςκαιοι γνώστες
της χιονοδρομίας το ξέρουνπολύ καλά.ΗΕΟΧΑ
προσδοκάοιαθλητέςτηςναέχουνπολύκαλύτερα
αποτελέσματασεσχέσημετιςπροηγούμενεςΟλυ-
μπιάδεςδεδομένουότιτοαγωνιστικόεπίπεδοτους
είναιπολύβελτιωμένο.

ΟπρωταθλητήςτωναλπικώνΓιάννηςΑντωνίου
είναι23ετών(γεν.1995)κιαυτήείναιηπρώτητου
ΧειμερινήΟλυμπιάδαστηνοποίαθασυμμετάσχει.
Αθλητής τουΕΟΣΚαρπενησίου, ξεκίνησε το σκι
στα 3του χρόνια, είναι φοιτητής σταΤΕΦΑΑ και
ζειστηνΘεσσαλονίκη.Τααγωνίσματάτουπουθα
πάρειμέροςείναιητεχνικήκαιηγιγαντιαίατεχνική
κατάβαση.

ΗπρωταθλήτριατωναλπικώνΣοφίαΡάλληεί-
ναι30ετών(γεν.1988)καιείναιηπιοέμπειρητης
Εθνικήςμαςομάδα,μιαςκιαυτήθαείναιητρίτηΟ-
λυμπιάδαγιαεκείνη.ΑθλήτριατουΕΟΣΝάουσας,
ξεκίνησετοσκιστα8τηςχρόνια, έχει τελειώσει τα
ΤΕΦΑΑ,είναιΛιμενικόςστηνΙκαρίακαιζειστηΝά-
ουσα.Τααγωνίσματαπουθαπάρειμέροςείναιη
τεχνικήκαιηγιγαντιαίατεχνικήκατάβαση.

Οπρωταθλητής των δρόμωναντοχής και του
διάθλουΑπόστολοςΑγγέλης είναι 25 ετών (γεν.
1993) κι αυτή είναι ηδεύτερηΟλυμπιάδαστηνο-
ποίαθασυμμετάσχει.ΑθλητήςτουΕΟΣΜετσόβου,
ξεκίνησετοσκιστα11τουχρόνια,έχειεπιχειρήσεις
τουριστικές και ζει μόνιμα στοΑνήλιοΜετσόβου.
Τοαγώνισμαστοοποίοθαπάρειμέροςείναιτα15
χλμ.ελεύθερηςτεχνικής.

Ηπρωταθλήτρια των δρόμων αντοχήςΜαρία
Ντάνου είναι 28 ετών (γεν. 1990) κι αυτή είναι η
δεύτερηΟλυμπιάδαστην οποία θαπάρει μέρος.
Αθλήτρια του ΕΟΣΝάουσας, ξεκίνησε το σκι 8

χρόνια της, έχει σπουδάσει οικονομικά και sports
management και ζει και εργάζεται στηνΛωζάννη.
Τοαγώνισμαστοοποίοθαπάρειμέροςείναιτα10
χλμ.ελεύθερηςτεχνικής.

Τα δύο κορίτσια, Ράλλη και Ντάνου ανήκουν
στον ΕΟΣ Νάουσας που έχει σχεδόν σταθερή
παρουσία σε ΧειμερινούςΟλυμπιακούςΑγώνες
απότο1964καιμετά,οΑγγέληςανήκειστονΕΟΣ
Μετσόβουπουεπίσηςέχεισταθερήπαρουσίαεδώ
και26χρόνια(απότο1992),ενώοΕΟΣΚαρπενη-
σίουστέλνειγιαπρώτηφοράαθλητήτουσεΧειμε-
ρινούςΟλυμπιακούςΑγώνες,τονΑντωνίου.

ΣτηνΕλληνική αποστολήπου θα αναχωρήσει
απότηνΕλλάδατηνΠαρασκευή05Φεβρουαρίου
και θα επιστρέψει το Σάββατο 27Φεβρουαρίου
απότηΝότιαΚορέαθαμετάσχουνεπίσηςοπρόε-
δροςτηςΕΟΧΑΔημοσθένηςΓυρούσηςκαιοιπρο-
πονητέςΤιμολέωνΤσουρέκας(δρόμοιαντοχής)και
ΣτέργιοςΠάππος(αλπικά).

ΟπρόεδροςτηςΕΟΧΑΔημοσθένηςΓυρούσης,
βρίσκεταιστονπροεδρικόθώκο τηςΕλληνικήςΟ-
μοσπονδίαςΧειμερινώνΑθλημάτωναπό το2004,
πρώηναθλητής και ομοσπονδιακόςπροπονητής,
καθηγητήςΦυσικήςΑγωγής,έχεισταθερήπαρου-
σίασεΧειμερινούςΟλυμπιακούςΑγώνες από το
2002 (ΣολτΛέικΣίτι), ενώ το 1988 είχεσυμμετά-
σχει στουςΧειμερινούςΟλυμπιακούςΑγώνεςστο
Ναγκάνο της Ιαπωνίαςωςπροπονητής. Ζει και
εργάζεταιστηΝάουσα.

ΟτεχνικόςσύμβουλοςτουαθλήματοςΤιμολέων
Τσουρέκας, είχε εκπροσωπήσειως αθλητής την
ΕλλάδαστουςΧειμερινούςΟλυμπιακούςΑγώνες
του1992(Αλμπερβίλ–Γαλλία),ενώέχεισταθερή
παρουσίασεόλεςτιςΟλυμπιάδεςαπότο2002και
μετά,είτεωςομοσπονδιακόςπροπονητής,είτεως
τεχνικόςσύμβουλος.

Οπροπονητής ΣτέργιοςΠάππος θαπάει για
τέταρτη φορά σεΧειμερινούς.Έχουνπροηγηθεί
εκείνοιτου1992στααλπικάκαιτου1998στηνχιο-
νοσανίδαωςαθλητήςκαιστοΣότσιτηςΡωσίαςως
ομοσπονδιακόςπροπονητής.

Αναπληρωματικά μέλη τηςΕλληνικής αποστο-
λήςείναιοιΧρήστοςΚαραμπούζης(αντιπρόεδρος
αλπικώναγωνισμάτωνΕΟΧΑ)καιΣάββαςΓιαζιτζί-
δης(ειδικόςγραμματέαςΕΟΧΑ).

Β’ Εθνική 13η αγωνιστική

Παναχαϊκή-Βέροιαδιαιτητής
οκ.Μπακογιάννης

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2018 
στην Ν. Κορέα

Μετέχουν οι σκιέρ Σ. Ράλλη, Μ. Ντάνου (ΕΟΣ 
Νάουσας) και ο πρόεδρος της ΕΟΧΑ Δ. Γυρούσης

Ποιες δεσμεύσεις πήρε
ο Απ. Χαραλαμπίδης για να μείνει



Το Σαββατοκύριακο 20-21 
Ιανουαρίου 2018 πραγμα-
τοποιήθηκε στην Κατερίνη 

και στο Λιτόχωρο , το 1ο Ενωσι-
ακό Πρωτάθλημα του 2018 για 
Αγόρια και Κορίτσια 12, και 16 
ετών. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν 
οι αθλητές/τριες που ανήκουν σε 
σωματεία της Γ΄Ένωσης Κ.Δ.Μακε-
δονίας.

Από τονΌμιλοΑντισφαίρισηςΒέροιας
συμμετείχαν:

ΣτηνκατηγορίαΑΚ16ετών,ηΑλεξιάδου
Άννα, οΒανΝτερΣπόελΑλκιβιάδης ο ο-
ποίος,έφθασεστην16άδαμεπολύώριμο
παιχνίδικαι τακτική,οΠαυλίδηςΓρηγόρης
καιηΓιαννακοβίτουΕμμανουέλα,ηοποία,
έφθασε μέχρι τουςπροημιτελικούς και έ-
χασε από την νικήτρια του τελικού.Όλοι
οι αθλητές και οι αθλήτριες τουΟμίλου,
προσπάθησαν να δώσουν τον καλύτερο
εαυτό τους και έδειξαν ότι έχουν ακόμη
μεγαλύτερεςδυνατότητες , γιαμεγαλύτερα
αποτελέσματα. Η προπονήτρια τουΟμί-
λουηοποίαπαρακολούθησε τουςαγώνες
δήλωσε ικανοποιημένηαπό τουςαθλητές/
τριές της και είναι σίγουρη ότι αν συνεχί-
σουνμε την ίδιαπροσπάθεια και κέφι, το
μέλλοντουςανήκει.
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Μετά από αρκετούς 
μήνες  είχαμε δύο 
αποφάσεις στον 

Φίλιππο για το θέμα του 
αθλητή Σταύρου Παπαδό-
πουλου. Το ΔΣ με ανακοί-
νωσή του έκανε γνωστό 
ότι μετά από συνάντηση 
με τον αθλητή λύθηκε το 
θέμα με την δέσμευση 
λογαριασμού τραπέζης και 
έθεσε τον παίκτη στην διά-
θεση του προπονητή και 
του τμήματος. Ακολούθη-
σε όμως ανακοίνωση της 
Επιτροπής με την οποία 
κάνει γνωστό ότι μένει στην απόφασή της 
να κρατήσει τον παίκτη εκτός ομάδας.

Αναλυτικάοιδυοανακοινώσεις:
ΗανακοίνωσητουΔ.ΣτουΦιλίππου

«ΤηνΤετάρτη17Ιανουαρίου2018συνεδρίασετο
ΔΣτουΦιλίππουΒέροιαςκαιεξέτασετοζήτημαπου
προέκυψεμετηνδικαστικήπροσφυγή,έναντιοφει-
λώνπροςαυτόν,τουαθλητήτουσυλλόγου,Σταύρου
Παπαδόπουλου.

Μετά απόπαρέμβαση τουπροέδρου του Συλ-
λόγου, ΓιώργουΦύκατα, επήλθεσυμφωνία με τον
αθλητή να αποσύρει το μέτρο επί των τραπεζικών
λογαριασμών τουΣυλλόγου, κάτιπου ο ίδιος ανα-
κοίνωσεστησυνεδρίαση τουΔΣ και δεσμεύτηκε γι’
αυτό.

Σε τήρηση της συμφωνίας αυτής, ο αθλητής
ΣταύροςΠαπαδόπουλος εφάρμοσε τασυμφωνηθέ-
ντα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας
που έγινε και μετά την τήρηση
όσων υπεσχέθησαν αμοιβαία,
τοΔΣ του«Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέ-
ροιας» θεωρεί ότι δεν υφίσταται
πλέον λόγος για τιμωρία του α-
θλητή και τον θέτει στη διάθε-
ση τουπροπονητής της ομάδας
χάντμπολ τουΦιλίππου και της
αρμόδιαςΕπιτροπής».

ΗανακοίνωσητηςΕπιτρο-
πήςΧάντμπολ

«Από την Επιτροπή τουΑν-
δρικούΤμήματος Χάντμπολ του
Φιλίππου γίνονται γνωστά τα ε-
ξής:ΠαράτηναπόφασητουΔ.Σ.
να θέσει στην διάθεση τουπρο-
πονητή και της Επιτροπής τον

ΣταύροΠαπαδόπουλο, η Επιτροπή εμμένει στην
απόφασήτηςναδιατηρήσειτοναθλητήεκτόςαγωνι-
στικούτμήματοςγιατηναναστάτωσηκαιταπροβλή-
ματαστην λειτουργία του τμήματος ανδρώνμε την
κίνησή του ναδεσμεύσει τον λογαριασμό τραπέζης
τουσυλλόγου».

-Πολύφοβόμαστε οτι οι ξεχωριστές ανακοινώ-
σειςδενθαβοηθήσουνναλυθείσωστάτοπρόβλη-
μα,αφούείναιγνωστόοτικαιοιδύοπλευρές(που
έπρεπεναείναιμία)θέλουντοκαλότουΦιλίππου.
Δενέπρεπεναδημοσιευθούνξεχωριστέςανακοινώ-
σειςαλλάναβρεθούναπόκοντάκαιοιδύοπλευρές
καιναμιλήσουντόσογιααυτότοπρόβλημαόσακαι
γιαάλλαπουαπασχολούν τηνομάδα.Απ’οτι γνω-
ρίζουμε γίνονται προσπάθειες να «γεφυρωθεί» το
χάσμα γιατί σε διαφορετικήπερίπτωσηοσύλλογος
θαμπεισεπεριπέτειες.

Β.Β.

Handball Premier (13ηαγωνιστική),Α1 Γυναι-
κών(9η-10ηαγωνιστική),Α2Ανδρών(11η)

Παρασκευή26Ιανουαρίου2018
HandballPremier(13ηαγωνιστική)

ΜελίναΜερκούρη 17:15 (ΕΡΤ2),Ολυμπιακός
ΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή-ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV (Πατιός-
Τσιάνας,Μίγκας-Κορρές)

Σάββατο27Ιανουαρίου2018
HandballPremier(13ηαγωνιστική)

Κραχτίδης 16:00, ΧιλιώτηςΔράμα 1986-ΑΕΚ
(Ουζούνης-Παρασκευούδης,Θεοδοσάκης)

ΧΑΝΘ16:00,ΧΑΝΘ-Πανελλήνιος(Σαπανίδης-
Ηλιάδης,Παρτεμιάν)

Δαϊς 18:00,ΑΣΕΔούκα- Φίλιππος Βέροιας
(Τσάκωνας-Τόλιος,Κυριακούλιας)

ΔΑΚΈδεσσας18:00,ΑερωπόςΈδεσσας-Φοί-
βοςΣυκεών(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Ζέρβας)

ΝέαΚίος19:00,ΔιομήδηςΆργους-ΓΑΣΚαματε-
ρού(Φωτακίδης-Κινατζίδης,Νικολίτσας)

Α1Γυναικών(9ηαγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΠΑΟΚRED- LED

–ΦέταΉπειροςΑναγέννησηΆρτας(Πατιός-Πήτας,
Αγγελίδης)

Γιαννιτσών 18:00,ΜέγαςΑλέξανδρος-Άρης
Θεσσαλονίκης (Μαυρίδης-Αναστασίου,Λιακόπου-
λος)

Α2Ανδρών(11ηαγωνιστική)
Συκεών 16:00,Μακεδονικός- ΚύκλωπεςΑλε-

ξανδρούπολης(Γρηγοριάδης-Τομίδης)
Αξιούπολης 18:00,ΑλέξανδροςΑξιούπολης-

ΑρχέλαοςΚατερίνης(Τέμης-Γιάννου)
ΔΑΚΆρτας18:00,ΠρωτέαςΆρτας-ΑρίωνΠτο-

λεμαΐδας(Χαρίτσος-Θεοδοσίου)
Κέρκυρας18:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-Ζαφειρά-

κηςΝάουσας(Βήτας-Σκλαβενίτης)

Κυριακή28Ιανουαρίου2018
Α1Γυναικών(9ηαγωνιστική)
Καματερού 16:00, ΓΑΣΚαματερού-Φίλιππος

Βέροιας (Παπαματθαίου- Χρηστίδη,Αντωνόπου-
λος)

Α2Γυναικών(7ηαγωνιστική)
Φιλίππειο15:00,Βέροια2017-ΟρφέαςΚατερί-

νης(Μπουγιάκας-Νικολαϊδης)
Κέρκυρας16:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-ΑΕΣΧΠυ-

λαίας(Βήτας-Σκλαβενίτης)
ΔΓΒύρωνα17:00,Αθηναϊκός-ΑΣΗλιούπολης

(Λεφάκης-Μπράμου)

Δευτέρα29Ιανουαρίου2018
Α2Ανδρών(11ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ21:15,ΑΕΣΧΠυλαίας-ΓΑΣ

Κιλκίς(Πατιός-Τσιάνας)

Τετάρτη31Ιανουαρίου2018
Α1Γυναικών(10ηαγωνιστική)
Σπίτι τουΧάντμπολ18:00,ΠΑΟΚRED-LED–

ΓΑΣΚαματερού(Νάσκος-Χαρίτσος,Μεϊμαρίδης)

ΑνακοίνωσηγιατονΣταύρο
ΠαπαδόπουλοαπότοΔ.Σ

καιτηνΕπιτροπήτουχαντμπολ

Handball Premier - Σάββατο 6.00 μ.μ.

Δούκας - Φίλιππος

Χειρουργήθηκε η Φωτει-
νή Νούσια η οποία θα 
χάσει την υπόλοιπη 

σεζόν. Η αθλήτρια του Φίλιπ-
που Βέροιας, η οποία είχε 
τραυματιστεί σοβαρά στο 
γόνατο, χειρουργήθηκε για την 
αποκατάσταση της ρήξης του 
πρόσθιου χιαστού. Η διοικούσα 
επιτροπή του Φίλιππου εξέδωσε 
ανακοίνωση:

«ΗΔιοικούσαΕπιτροπήτουΓυναικεί-
ου τμήματοςΧειροσφαίρισης τουΑ.Π.Σ.
Φίλιππος Βέροιας, οι προπονητές και
οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας ευ-
χόμαστε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη
επιστροφή στηνπαίκτρια της γυναικεί-
ας ομάδας,Φωτεινή Νούσια, μετά την
εγχείρησηπουπραγματοποιήθηκε στο
γόνατο της για την αποκατάσταση του
τραυματισμούτουπρόσθιουχιαστού»

ΧειρουργήθηκεηΦωτεινήΝούσια
τουΦιλίππου

Σπουδαίες 
διακρίσεις 

για τον Όμιλο 
Αντισφαίρισης 

Βέροιας
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Τις αποσκευές του για το Ντα-
βός της Ελβετίας ετοιμάζει ο 
αθλητής αλπικών αγωνισμάτων 

του ΕΟΣ Νάουσας Βασίλης Μάντσιος 
προκειμένου να συμμετάσχει στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων 29 
Ιανουαρίου με 8 Φεβρουαρίου. Στη 
μεγάλη αυτή διοργάνωση, η χώρα 
μας εκπροσωπείται από δύο έφηβους 
αθλητές, ένας εκ των οποίων θα είναι 
ο Βασίλης, ο οποίος κατάφερε να κερ-
δίσει την πρόκριση δίνοντας τη μάχη 
του στον λευκό στίβο μετά από μια 
σειρά αγώνων. Η ελληνική αποστολή 
θα αναχωρήσει το Σάββατο με αρχηγό 
αποστολής τον Κοσμά Μάντσιο.

Κύπελλοστο
Πήλιο

Σε εξαιρετικά αντί-
ξοες καιρικές συνθή-
κες αγωνίστηκαν το
Σαββατοκύριακο 20-
21 τουμήναοιμικροί
αθλητές του αλπικού
σκι του ΕΟΣ στο 1ο
Κύπελλο Π1-Κ1 και
Π2-Κ2 στο χιονοδρο-
μικό Πηλίου. Λόγω
των ιδιαίτερων συν-
θηκώνπραγματοποι-
ήθηκαν δύο αγώνες
τεχνικής κατάβασης,
με τονΕΟΣΝάουσας
νααποσπάμιαπολλά
υποσχόμενη εντυπω-
σιακή εμφάνιση στον
πρώτο χιονοδρομικό
αγώνατηςχρονιάς.Η
καταρρακτώδης βρο-

χήήτανανασχετικόςπαράγονταςτόσοστηδιεξαγω-
γήτουαγώναόσοκαιστηνεμφάνισητωναθλητών.
ΩστόσοοΕΟΣφιγουράρισεκαιπάλισταβάθρατων
νικητών,επιβεβαιώνονταςτοντίτλοτουπρωταθλητή
συλλόγου.

Κορασίδες2
1ηΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΒΑΣΗ20/01/2018
3ηΜουδιώτηΜαρία-Ακριβή
5ηΤρούπκουΕυανθία-Αικατερίνη

2ηΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΒΑΣΗ21/01/2018
3ηΜουδιώτηΜαρία-Ακριβή

Κορασίδες1
1ηΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΒΑΣΗ20/1/2018
5ηΛυμπεροπούλουΝίκη

2ηΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΒΑΣΗ21/01/2018
6ηΓκακούδηΆννα

ΗδιοικούσαεπιτροπήτουανδρικούτμήματοςκαλαθοσφαίρισηςτουΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςσαςπρο-
σκαλείστηνανοιχτήεκδήλωσηγια τηνκοπήτηςπρωτοχρονιάτικηςπίτας τηςπουθαπραγματοποιηθεί
στοξενοδοχείοVERITASτηνΤετάρτη31Ιανουαρίου2018στις18.00.

ΣτοπαγκόσμιονέωντουΝταβός
οΒασίληςΜάντσιοςτουΕΟΣ

Κύπελλο στο Πήλιο

ΜπάσκετΦίλιππος
Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου

η κοπή της πίτας στο «Veritas» 

Βόλει

Νέα νίκη του Ποσειδώνα 0-3 σετ 
στα Γιαννιτσά 

Άνετη νίκη για τις νεαρέςαθλήτριες τουΠοσειδώναπου επικράτησανμε3-0 τουΜέγαΑλεξάνδρου
Γιαννιτσώνκαιπαρέμεινανπρώτεςστηνβαθμολογία.

Τακορίτσιαέδωσαντονκαλύτερότουςεαυτόπαίζονταςδυναμικάστα3σετκαικατέκτησανστοτέλος
τηνπολυπόθητηνίκη.

Απότηνάλλη,ηομάδατηςΠέλλαςαντιστάθηκεσθεναράσεόλητηνδιάρκειατουαγώνακαικατέβαλε
σημαντικήπροσπάθειαναανατρέψειτοσκορ,αλλάδεντακατάφεραν.

Τασετ:21-25,20-25,15-25.
Ησύνθεση τουΠοσειδώνα :Τσιούχα,Σαράφη,Οφοτζέμπε,Ηλιάδου,Πάντσιου,Μουρατίδου,Μαγα-

λιού,Αγγελοπούλου,Μπονάνου,Μαραβελάκη,Τσιότρα

ΣεκανονικούςρυθμούςοΣιρίλΚαλί
Στο ομαδικό κομμάτι της

προπόνησης του Απόλλωνα
Πόντουσυμμετείχε οΣιρίλΚαλί
επιστρέφοντας σε κανονικούς
ρυθμούς, μετά το ατομικόπρό-
γραμμα που ακολούθησε την
Τρίτη(23/01).

Είναιπροφανέςπωςδεντί-
θεται θέμα απουσίας του από
τοναγώνατηςΚυριακής(28/01)
με τον Παναιγιάλειο, έχοντας
ξεπεράσει τις ενοχλήσεις, οι ο-
ποίες τον ταλαιπώρησαν τις
προηγούμενες ημέρες. Στον α-
ντίποδα,εκτόςέμεινεκαιχθεςο
ΑλέξανδροςΒεργώνης.

Με μία απουσία ο Άρης
Χωρίς τονΟύγκο Σόουζα διε-

ξήχθηηπροπόνησητηςΤετάρτης
(24/1).

Ο Πορτογάλος αμυντικός, ό-
πως όλα δείχνουν, θα χάσει την
αναμέτρησημε τηΒέροια, καθώς
αντιμετωπίζει θλάση α’ βαθμού
στοντετρακέφαλοκαιακολούθησε
ξανάπρόγραμμααποθεραπείας.

Στηναναμέτρησημε τους«κυ-
ανέρυθρους» θα απουσιάσει και
ο Βαγγέλης Πλατέλλας, που θα
εκτίσειτηντιμωρίατου.

Για σήμερα Πέμπτη είναι και
πάλι προγραμματισμένηπρωινή
προπόνηση στις εγκαταστάσεις
τουΔασυγένειουΑθλητικού Κέ-
ντρου.

Ν.Κωστένογλουκαιμε
τη...βούλαστηΔράμα
ΗΠΑΕΔόξαΔράμαςανακοίνωσεκαιεπίσηματηνπρόσληψη

τουΝίκουΚωστένογλουστην τεχνική της ηγεσία.Προπονητής
τηςΔόξαςΔράμας είναι και τυπικά ο Νίκος Κωστένογλου, ο
οποίοςανακοινώθηκεμε κάθε επισημότητααπό τηνΠΑΕΔόξα
Δράμας.

Όπωςτονίζεται,ηδιάρκειατουσυμβολαίουπουυπέγραψεο
Έλληναςτεχνικόςείναιδιάρκειας1,5έτους,ενώσυνεργάτεςτου
θαείναιοιΓιάννηςΙσπυρλίδηςκαιΒαγγέληςΠενταρβάνης.



Ολοκληρώθηκε  χθες η συνάντηση διάρκει-
ας περίπου δυόμιση ωρών που είχε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με τον πρωθυ-
πουργό της ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, στο περιθώριο 
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Ντα-
βός.

 «Και οι δυο μας έχουμε την επιθυμία να α-
ντιμετωπίσουμε τις υπαρκτές διαφορές μας με 
ρεαλισμό και υπευθυνότητα», δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας, αμέσως μετά την ολο-
κλήρωση της συνάντησης που είχε στο Νταβός με 
τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ. 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι 
«για να προχωρήσει η ένταξη γείτονος στο ΝΑ-
ΤΟ και ΕΕ πρέπει να λύσουμε όλα τα ανοιχτά 
θέματα . Θα εντατικοποιήσουμε υπό εποπτεία 
μας  διαβουλεύσεις υπό ΟΗΕ. Πρέπει να συμφω-
νήσουμε σε μία σύνθετη ονομασία έναντι όλων 
(erga omnes)» και σημείωσε ότι «ο Ζόραν με 
ενημέρωσε ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει 
άμεσα πρωτοβουλίες γι αυτό και τον διαβεβαίωσα 
σε αυτή τη βάση θα προωθήσω ανάλογες πρωτο-
βουλίες που είχε αναστείλει η χώρα μου»

«Δεν θέλουμε να λύσουμε απλά το θέμα του 
ονόματος, αλλά θέλουμε να θέσουμε τις σχέσεις 
των δύο χωρών μας σε στέρεα θεμέλια. Στα θεμέ-
λια του αλληλοσεβασμού και της καλής γειτονίας. 
Που σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε το αλυτρωτισμό σε όλες του τις μορφές και 
μάλιστα με εγγυήσεις ότι δεν θα αφήσουμε κανένα 
ανοιχτό παράθυρο, ώστε να δημιουργηθούν εκ 
νέου παρόμοιες προκλήσεις στο μέλλον», είπε ο 
κ. Τσίπρας.

Επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ 
τον διαβεβαίωσε ότι είναι διατεθειμένος να προβεί 
σε σημαντικές πρωτοβουλίες άμεσα σε αυτή την 
κατεύθυνση και υπογράμμισε: «Για να προχω-
ρήσει η ένταξη της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ 
πρέπει να βρούμε λύση στο σύνολο των ανοιχτών 
θεμάτων».

 Ατζέντα συνεργασίας 
και συνανάπτυξης

Αγωνιζόμαστε να φέρουμε στο 
προσκήνιο αυτά που ενώνουν τους 
λαούς μας για να βρούμε λύση σε 
αυτά που μας χωρίζουν, τόνισε ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις 
κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουρ-
γό της ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, μετά τη 
συνάντησή τους στο περιθώριο του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 
στο Νταβός.Χρειάζεται να προωθή-
σουμε μια ατζέντα συνεργασίας και 
συνανάπτυξης για να προχωρήσει 
η περιοχή των Βαλκανίων μπροστά 
και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
του 21ου αιωνα, και να θέσουμε τις 
σχέσεις των δύο χωρών σε στέρεα 
θεμέλια διαμήνυσε ο κ. Τσίπρας.

  «Είμαστε δεσμευμένοι να χτί-
σουμε εμπιστοσύνη μεταξύ των 
χωρών μας , με απώτερο στόχο να 
συμβάλουμε στο να ξεπεραστούν τα 
προβλήματα μεταξύ των χώρων μας. Είμαστε σε 
μια στιγμή που μπορούμε να δημιουργήσουμε 
σχέσεις καλής γειτονίας» επισήμανε ο πρωθυ-
πουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ.

«Θέλουμε να είμαστε εταίροι στην ΕΕ και σύμ-
μαχοι στο ΝΑΤΟ, για να αντιμετωπίσουμε όλο το 
πλαίσιο των δυσκολιών», σημείωσε.

 «Δεν έχουμε αλυτρωτικές βλέψεις σε βάρος 
της Ελλάδας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της 
ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ και δεσμεύτηκε ότι θα αλλάξει 
τις ονομασίες στο αεροδρόμιο των Σκοπίων και 
τον αυτοκινητόδρομο, αμέσως μετά τη συνάντηση 
με τον Ελληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο 
Νταβός. «Βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου μπο-
ρούμε να κατακτήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας 
και να δημιουργήσουμε μια γειτονιά σε όλα τα 
Βαλκάνια», τόνισε.
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Χ. Σπίρτζης: «Φθηνότερα τα διόδια 
με το ηλεκτρονικό σύστημα»

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών διοδίων 
θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής τους, 
τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών Χρήστος Σπίρτζης σε άτυπη ενημέρω-
ση προς τους εκπροσώπους του Τύπου. 

Όπως εξήγησε, η μείωση αυτή θα επι-
τευχθεί χάρις στην αύξηση των εσόδων, 
την οποία με τη σειρά της θα φέρει το πέ-
ρασμα από το σημερινό στο ηλεκτρονικό 
σύστημα. 

 Όπως ανέφερε, ο σχετικός φάκελος 
βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ 
αναμένεται να ανοίξει τον ερχόμενο μήνα 
ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες 
του διαγωνισμού. 

Με το νέο σύστημα θα καταργηθούν ουσιαστικά τα μετωπικά διόδια, ενώ οι οδηγοί ΙΧ αυτοκινήτων θα 
μπορούν να πληρώνουν το αντίτιμο, είτε με την ειδική κάρτα, είτε με ειδική εφαρμογή από το κινητό τηλέ-
φωνο. 

 Ο Χρήστος Σπίρτζης σημείωσε ακόμη ότι θα καταργηθούν οι εξοντωτικές ποινές για τους παραβάτες 
(ποινική δίωξη, πρόστιμο υπερπολλαπλάσιο του αντίτιμου κλπ), ενώ το σύστημα θα συνδεθεί με το Taxis, 
ώστε το χρέος εκείνων που δεν πληρώνουν να πηγαίνει στην εφορία.    

 Σημείωσε τέλος ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας από τη μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα, καθώς 
οι εργαζόμενοι που εργάζονται σήμερα στα ταμεία θα επιστρατευτούν για τις ανάγκες του νέου συστήμα-
τος (επιτήρηση, λειτουργία καμερών, ελέγχους κλπ). 

Για επαφές με τις δύο κυβερνήσεις
Σε Αθήνα και Σκόπια 

στα τέλη του μήνα ο Νίμιτς
Νέο κύκλο επαφών σε Ελλάδα 

και ΠΓΔΜ θα έχει ο ειδικός διαμεσο-
λαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, με 
σκοπό να προχωρήσει η διαδικασία 
επίλυσης του ζητήματος της ονομα-
σίας της γειτονικής χώρας.

Νέο κύκλο επαφών σε Ελλάδα 
και ΠΓΔΜ θα έχει ο ειδικός διαμεσο-
λαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, με 
σκοπό να προχωρήσει η διαδικασία 
επίλυσης του ζητήματος της ονομα-
σίας της γειτονικής χώρας. 

Συγκεκριμένα, ο ειδικός διαμε-
σολαβητής του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών για την ονομασία της 
ΠΓΔΜ, θα βρεθεί στη χώρα μας στις 
30 Ιανουαρίου, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, πεοκειμένου να έχει επαφές με την ελληνική αντι-
προσωπεία, μετά την κατάθεση της δέσμης ιδεών της περασμένης εβδομάδας. 

«Κόκκινη κάρτα» στην επέκταση του φορολογι-
κού ελέγχου πέραν της πενταετίας ακόμη και στην 
περίπτωση της ανώνυμης καταγγελίας για φοροδι-
αφυγή έδειξε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκανε δεκτή 
αίτηση ακύρωσης δικηγόρου και πρώην βουλευτή 
ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε η Ολομέλεια 
η οποία είχε μπλοκάρει τους αναδρομικούς ελέγ-
χους.

Η ανώνυμη καταγγελία αφορούσε 34 δικηγό-
ρους για τους οποίους έγινε αμέσως άρση του τρα-
πεζικού απορρήτου και έλεγχος από το ΣΔΟΕ, με 
έναν εξ αυτών να προσφεύγει στα Διοικητικά Δικα-
στήρια, γιατί η ΔΟΥ του είχε καταλογίσει φόρο για 
ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, με-
τά από ελέγχους που έκανε πέραν της πενταετίας.

Το Β΄ Τμήμα αφού επανέλαβε τις θέσεις της 
περσινής απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, επι-
σημαίνει ότι σύμφωνα

τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και υπό 
το πρίσμα της συνταγματικής αρχής της αναλογικό-
τητας «ο φορολογικός έλεγχος (και ο καταλογισμός 
φόρου και ο πρόσθετου φόρου λόγω ανακριβούς 
δήλωσης) πρέπει να διενεργείται, κατ΄  αρχής, 
εντός της πενταετίας και κατά παρέκκλιση  εντός 
της 10ετίας εάν περιέλθουν σε γνώση της φορολο-
γικής αρχής «συμπληρωματικά στοιχεία», δηλαδή 

στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης μη δηλωθέντος 
φορολογικού εισοδήματος, τα οποία δικαιολογημέ-
να δεν είχε υπόψη της η φορολογική αρχή κατά την 
πενταετία».

Επιπλέον, η απόφαση επαναλαμβάνει ότι στοι-
χεία για υπόλοιπο ή και κίνηση Τραπεζικών λογα-
ριασμών στην ημεδαπή, δεν αποτελούν «συμπλη-
ρωματικά στοιχεία» ικανά να δικαιολογήσουν -εν 
όψει και των επιταγών της συνταγματικής αρχής 
της αναλογικότητας- την επιμήκυνση της κατ΄ αρ-
χής πενταετία προθεσμία παραγραφής».

Έτσι, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι ούτε οι α-
νώνυμες καταγγελίες ούτε η πληροφοριακή έκθεση 
ελέγχου φορολογίας εισοδήματος αποτελούν ικανά 
συμπληρωματικά στοιχεία που να αιτιολογούν τους ε-
λέγχους των φορολογουμένων πέραν των πέντε ετών.

«Κόκκινη κάρτα» από το ΣτΕ
Οι ανώνυμες καταγγελίες 

δεν οδηγούν σε φορολογικούς 
ελέγχους πέραν της 5ετίας

Μετά τη συνάντηση στο Νταβός:
Αλ. Τσίπρας  Ζ. Ζάεφ: «Κοινή επιθυμία να λύσουμε 

τις διαφορές μας ρεαλιστικά και υπεύθυνα»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό22-01-2018 μέχρι28-01-
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
Πέμπτη 25-01-2018

13:30-17:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ15
ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

20:30-01:00+διαν.ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ
1 (πρώηνΚεντρικής 69) 23310-
24534

Σε σχέση με το δεύ-
τερο τρίμηνο του 
2017, το ελληνικό 

χρέος αυξήθηκε κατά 
1,3%, ενώ σε σχέση με 
το τρίτο τρίμηνο του 
2016, ο λόγος χρέους 
προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά 
0,5%. Από τα ίδια στοι-
χεία προκύπτει ότι επί 
του 177,4% του ΑΕΠ, το 
143,5% είναι δάνεια. Σε 
απόλυτους αριθμούς, το 
ελληνικό χρέος αυξήθηκε 
στα 313,5 δισ. ευρώ, από 
309,1 δισ. ευρώ το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2017 
και από 311,3 το τρίτο 
τρίμηνο του 2016.

ΣυνολικάγιατηνΕυρωζώνη,στο
τέλοςτουτρίτουτριμήνουτου2017,
ο λόγος δημόσιου χρέουςπροςΑ-
ΕΠδιαμορφώθηκεστο88,1%,ένα-
ντι 89,0%στο τέλος του δεύτερου
τριμήνουτου2017.ΣτηνΕΕτων28,
το χρέος μειώθηκε από 83,3%σε
82,5%.Σεσύγκρισημετοτρίτοτρί-
μηνοτου2016,ολόγοςτουδημόσι-
ου χρέουςπρος τοΑΕΠμειώθηκε,
επίσης, τόσοστηνΕυρωζώνη (από
89,7%σε88,1%)όσο καιστηνΕΕ
των28(από82,9%σε82,5%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat,τοτρίτοτρίμηνοτου2017
ηΕλλάδα είχε το υψηλότεροχρέος
στηνΕΕ και ακολούθησανη Ιταλία
με 134,1% τουΑΕΠ και ηΠορτο-
γαλίαμε130,8%,ενώτοχαμηλότε-
ροχρέοςείχανηΕσθονίαμε8,9%,
τοΛουξεμβούργο με 23,4% και η
Βουλγαρίαμε25,6%.Ημεγαλύτερη
αύξησηστον λόγο χρέουςπροςΑ-
ΕΠσεσχέσημετοδεύτεροτρίμηνο
του2017παρατηρήθηκεστηνΕλλά-
δα(+1,3%)καιστοΒέλγιο(+0,9%),

ενώημεγαλύτερημείωσηκαταγρά-
φηκεστηνΤσεχία (-4,3%) και στην
Κύπρο(-2,9%).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμη-
νο του2016,ημεγαλύτερηαύξηση
στονλόγοχρέουςπροςΑΕΠσημει-
ώθηκεστην Ιταλία (+2%),στοΛου-

ξεμβούργο (+1,7%) και στη Γαλλία
(+1%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση
καταγράφηκεστηνΚύπρο (-7,4%),
στηνΟλλανδία (-4,5%),στηΜάλτα
(-4,4%) και στη Γερμανία (-4,1%).
Πηγή:ΑΠΕ

EUROSTAT:“Αυξήθηκετοδημόσιοχρέος
τηςΕλλάδαςστο177,4%τουΑΕΠ”

Εντός του τρέχοντος έτους αναμένει το υ-
πουργείο Οικονομικών να παραδοθούν τα
πρώταστοιχεία, για υποθέσειςφοροδιαφυγής,
από τηνΕλβετία, τηνΑνδόρα και τοΜονακό,
ενημέρωσετηνΕπιτροπήΟικονομικώνΥποθέ-
σεων,ηυφυπουργός,ΚατερίναΠαπανάτσιου.

Στοπλαίσιοτηςκύρωσηςσυμφωνίαςγιαα-

νταλλαγήοικονομικώνστοιχείων γιαφορολογι-
κούςελέγχουςμετοΠριγκιπάτοτουΛιχτεστάϊν
και τοκρατίδιοτουΑγίουΜαρίνου,ηκ.Παπα-
νάτσιουανέφερε ότι οι σχετικέςσυμφωνίες με
τιςπαραπάνωχώρεςθαέρθουνπροςκύρωση
στηΒουλήεντόςτουΦεβρουαρίου.

ΥΠΟΙΚ: Φέτος τα στοιχεία
από Ελβετία για τη φοροδιαφυγή



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  1 )

Διαμέρισμα 26 τ.,μ.

στον 3ο όροφο ευ-

ήλιο και ευάερο, σε

πολύ καλή κατάσταση

πλησίον της πλατείας

Ωρολογίου.2)Οικόπε-

δο 1.100 τ.μ. σταΠα-

λατίτσια.Από τον ιδι-

οκτήτη. Μεσίτες απο-

κλείονται. Τηλ.: 6937

226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο) ,

με  πατάρι  30 τ .μ . ,

αυτόνομη θέρμανση

κα ι  θέση  πάρκ ιγκ .

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  σ τρ .  σ το

δρόμο  Βέρο ια -Λα-

ζοχώρ ι ,  σ ε  παρα -

γωγή  ρ ό δ ι α  8  ε -

τών ,  960  δ ένδρα ,

με  25  τόνους  πα -

ρ α γ ω γ ή ς ,  π ε ρ ί -

φραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩ Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -

γρός με ροδάκινα

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ.μ.,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

πάρκιγκ στο κέντρο

τηςπόλης, περιοχή

Αστικά, κοντά στο

6οκαι 13οΔημοτικό

Σχολείο.Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο, σαλοκουζί-

να, μπάνιο, ανακαινι-

σμένη, ατομική θέρ-

μανση πετρελαίου,

αιρ κοντίσιον, πλή-

ρως  επ ιπλωμένη ,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκ ιο 180,00 ευ-

ρώ.Μεσιτικό γραφείο

«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδο-

τημένο  συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο,μεπολύκα-

λό ενοίκιο.Τηλ.: 6944

860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-

ντίατρος για συστέ-

γαση και κοπέλα για

να εργασθεί σαν βοη-

θός οδοντιάτρου στη

Βέροια. Τηλ.: 6946

145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθό ψυ-

κτ ικού  γ ια  μόν ιμη

εργασία και επίσης

αναζητε ί  άτομο με

γνώσεις σε βιομη-

χανικό σχέδιο.Απο-

στολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο-

πο ιός  γ ια  φούρνο

στη Νάουσα.  Τηλ.

επικοινωνίας: 6982

643134.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάνδρες

γιαεργασίασεσυσκευ-

αστήριο τροφίμωνστο

Μακροχώρι Ημαθίας.

Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ά το -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη Βέροια.  Τηλ. :

2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-

ΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ

ζητούνται κοπέλες για

εργασία. Τηλ.: 6984

472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμ-

βάνει τη φύάλη και

περιποίηση ηλικιωμέ-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:

6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία

μονογονικής οικογένειας,

ζητάει εργασία, γιαφύλαξη

ηλικιωμένωνκαικαθαρισμό

σπιτιών.Τηλ.εφωνο: 6999

262565.

ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγια

φύλαξη μωρού ή καθαρί-

στριασεσπίτικαιγραφεία.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

73642.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτην

φροντίδα ηλικιωμένων &

καθαρισμα σπιτιών, γρα-

φείων και σκάλες. Τηλ.:

6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασματά-

κιαπροστατευτικά,σχεδόν

αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-

καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:

6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέριας (καφετιέρα

ASTORIAMONH),πλυντή-

ριοπιάτων(DIHR-Ιταλικό),

φραπιέρα (επαγγελματι-

κή-βαρέως τύπου), τοστιέ-

ρα (επαγγελματική 2 εστι-

ών), 2 στρογγυλά τραπέ-

ζια,7καρέκλες (μεκουπα-

στή) και 8 ψηλά σκαμπό.

Πωλούνταισε τιμή ευκαιρί-

ας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-

ος 50 ετών ψάχνει εμφα-

νίσιμη κυρία ως 50 ετών

για γνωριμία. Τηλ.: 6972

371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυριααπό50ετώνέως70

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμε ανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-

ρία μέχρι 50 ετών για σο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμο-
σίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό ενοίκιο
στα220€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη,τέντεςκαιείναιχωρίςανελ-
κυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

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

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατασκευα-
σμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομη -Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισό-
δου-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία

112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψογα
συντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώρωνδεδο-
μένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,επι-
μελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,διαθέτει τζάκι,επιπλωμένηκομπλέ,
μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,

ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνιακαιμεανοι-
χτόparking,σεγαλήνιοπεριβάλλονσίγουρα
καισεπολύκαλή τιμή350€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 -ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.
σε1οόροφο,άψογασυντηρημένη,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά.Αποτελείταιαπό3μεγάλα
Υπνοδωμάτιαμε εντοιχιζόμενεςντουλάπες,
μιαωραιότατησαλοκουζίναμε τζάκικαι ένα
μπάνιο .Είναι κομπλέ επιπλωμένομαζίμε
ηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρη-
στηαυλή,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια, κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίοςχώρος,οιχώροιτουλειτουργικοί,γω-
νιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105544ΕργοχώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας400τ.μ. ισό-
γειαμεαύλιοχώροπερίπου4στρ.Αποτελεί-
ταιαπό5χώρουςκαιχώρογραφείωνενοίκιο
600€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.105074ΩΡΟΛΟΙ,Γραφειακόςχώ-

ρος27τ.μ.,καθ.και36τ.μ.μικτά,κατασκευή
87,αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο ,2ος
όροφος, εξωτερικά κουφώματα καινούργια
,προσεγμένης κατασκευής καισεόμορφη
πολυκατοικία,αυτόνομηθέρμανσημεωρο-
μετρητές , με τουαλέταδική του, αποτελεί
ευκαιρία χωρίςαμφιβολία και διατίθεταισε
τιμή εκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο130€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115739-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1
οόροφοανακαινισμένο .Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘωρακισμέ-
νηκαικουφώματαμεδιπλάτζάμια,μίσθωμα
200€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105165 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της

ΚεντρικήςκοντάστηνΜεραρχία κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.ισόγειο.Αποτελεί-
ταιαπό1Χώρο,μεγάληβιτρίνακαιμεδικότου
WC.Ενοίκιομόνο100€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗ-

ΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.
Κωδ:115776-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΚέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας55τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1978καιδιαθέτειΚουφώματαΑλου-
μινίου, γωνιακό, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεγάληπροβολήσεκεντρικόδρόμο
μεμηνιαίομίσθωμα700€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΚΑΙΥΠΟΔΕΙΞΗΑΠΟΤΗΝΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105791 -ΕΡΓΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
κατάστημασυνολικής επιφάνειας65 τ.μ. Ι-
σόγειο,σεκεντρικόδρόμοεπί τηςΣταδίου,
ενιαίοςχώρος,μεαύλειοχώροπίσωμεγάλο,
κατάλληλογιασυνεργείοαυτ/των,αποθήκη,
γωνιακό,μεγάληςπροβολής, ενοίκιο300€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115718 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας 64 τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο , είναι κατασκευασμένη το
1972καιανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρ-
μανσημεδύοκλιματιστικάΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια,Τιμή:30,000€.

Κωδ:115410-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας81τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1979καιδιαθέτειανελκυστήρακαι
αποθήκη-Τιμή:50.000€.

Κωδ:115750 -ΑΝΟΙΞΕΩΣπωλείταια-
νακαινισμένομερικώςΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας95τ.μ.στον3οόροφο.μεμονα-
δικήθέαστονκάμπο,μεαστείρευτηαίσθηση
αρχοντιάς,διαμπερές,μεαρμονικέςαναλογί-
εςκαιγιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές.Απο-

τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC .Είναι κατασκευασμένο το
1972καιδιαθέτειΑνελκυστήρα-Τιμή:78.000
€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ. Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαιμιαμεγάληαπο-
θήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το1970
και διαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠετρελαίου
καιΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά τζάμια
καιΤέντες,Τιμήμόνο35.000€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105855 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλείται
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑανακαινισμένηΔιπλοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας210τ.μ.2επιπέ-
δωνηοποίαεπεκτείνεταισε2οκαι3οόροφο.
Ο2οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλόνι,κου-
ζίνα,4υπνοδωμάτιακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένος το1978καιανακαινίστηκε το
2009.Ο3οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλόνι,
κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοςτο1991καιανακαινίστηκε
το2009.Και ταδυοδιαμερίσματαδιαθέτουν
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Α-
ποθήκη70 τ.μ.,Τέντες,Διπλά τζάμια,Ηλι-
ακόθερμοσίφωναμόνογια τον3οόροφο,
είναι χωρίςανελκυστήρα,μεμπαλκόνια30
τ.μ.προσφέρονταισεπολύκαλή τιμήμόνο
85.000€όλομαζί.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.Φωτογραφίεςγιατον3οόρο-
φοθαβρείτεμετονκωδικό:105715στοwww.
mesitiki.gr.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 14101 -ΚΑΤΩΕΛΗΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητηαποθήκη
συνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκολη πρόσβαση.Α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευής
το2004-Τιμή:60.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
Ανελκυστήρα-Τιμή:14.000€.

Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-
στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένο το
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

Κωδ: 114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα Γραφείο
συνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΑνελκυστή-
ρα-Τιμή:21.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115708-ΣπάνιαΕυκαιρία ,επί της

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας46 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροκαι2WC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1965.Προαύλιομπροστά35
τ.μ.περίπουκαιπροσφέρεταισε εξαιρετικά
χαμηλήτιμήμόνο75.000€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΔΙΑΘΕΣΗτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΚατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος
, ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
20.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΓα-

βριάλογαπωλείται αγροτεμάχιοσυνολικής
επιφάνειας9.750τ.μ.σεπολύκαλήτιμήμόνο
25.000€.ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΣο-
φουλιόπωλείταιαγροτεμάχιοσυνολικήεπιφά-
νειας14.750τ.μ.σετιμήπροσφοράς37.000€.
ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:115478 -ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑεντόςσχε-

δίουπόλεως  οικόπεδοσυνολικής επιφά-
νειας862 τ.μ. κτίζειάμεσα.Τιμή130.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105791 -ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλείται ε-
ξαιρετικόοικόπεδο,γωνιακό,1000τ.μ.απο-
τελείταιαπόμιαπαλιάκατοικίασε1οόροφο
περίπου65τ.μ. και ένα Ισόγειο κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,βρίσκονταισε
κεντρικόδρόμο επί τηςΣταδίου,μεαύλειο
χώροπίσωμεγάλο,κατάλληλογιασυνεργείο
αυτ/των, με αποθήκη, μεγάληςπροβολής,
ζητούμενοτίμημαγιαόλομαζί200.000€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαι υπόδειξηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομή-
σιμο.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

Πασακιόσκισυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.με
πολύάνετηπρόσβαση , ισόγειοοικοδομής ,
τιμή:7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.105440ΚΕΝΤΡΟ,Διατηρητέαμο-

νοκατοικία60 τ.μ., μεοικόπεδο108 τ.μ. η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσωτε-
ρικάαπαιτούνταιαρκετέςεργασίες ,διαθέτει
2υ/δ,σαλόνικαι κουζίνα ,αποτελείταιαπό
ισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεταιστην
εξαιρετικάχαμηλή τιμή των29.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115695 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιο και ελάχιστα
χρησιμοποιημένοδιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας90 τ.μ.διαμπερέςστον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1992
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,
Τακουφώματατουκαινούργιααλουμινίουσυ-
ρόμενακαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

Κωδ.105088ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο2.608
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης
οικισμούπριντηνΠατρίδα ,σεεξαιρετικάό-
μορφηπεριοχήπροσφέρεταισεπολύχαμηλή
τιμή,μόνο29.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

Η κατασκευαστική εταιρίαΜατσάλας Χρή-
στος,μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗ-
ΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχανικόκαιένανπωλητή
για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση
ΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογραφικά
στα γραφεία της εταιρίας και στο e-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.
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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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
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,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚΕπιπλωμενολουξΑ/C270€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,24000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872

ΕΤΑΙΡΙΑμεσταθερήανάπτυξηπουεδρεύειστηνΒέροια
με αντικείμενο τις κατασκευές μηχανημάτων και τονπρο-
γραμματισμόσυστημάτωναυτοματισμού, αναζητεί νέο έως
30 ετών, με καλή γνώσηαγγλικών,Η/Υ και δίπλωμαοδή-
γησης.Απαραίτητα χαρακτηριστικά, ανήσυχοπνεύμα, αντί-
ληψηκαιέφεσηστιςκατασκευέςκαιτηντεχνολογία.Σχετικά
πτυχίαδενείναιαπαραίτητααλλάθαπροσμετρηθούνθετικά.

Αποστολήβιογραφικώνστοemail:efi.kantsadou@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλ.6932133510.Υπόψιν ΚαΚα-
ντσάδου.

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
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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,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθοκήκες,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 Κι άντε να δουν την Κυ-
ριακή στο Χωριό άνθρωποι που 
βάλθηκαν να πάρουν πίσω την Πό-
λη…

P Ωστόσο χιλιάδες Ελλήνων 
από τη βόρεια Ελλάδα ζητούν επα-
νάληψη της εκπομπής «Κυριακή 
στο Χωριό» της ΕΡΤ3 της περα-
σμένης Κυριακής, που δεν την εί-
δαν λόγω συμμετοχής στο συλλα-
λητήριο.

P Χάλασε η συνταγή στην 
ΕΡΤ3. Τους ξέφυγε πολύ το αλάτι 
της γης.

P Να δούμε τη συνέχεια στο 
συλλαλητήριο των Αθηνών.

P Και τι θα έχουν πουν τότε 
οι... Στεφανίδες όρνιθες.

P Και άλλοι (συλ)αλητήριοι...

P By the way. Φοβερή συ-
νταγή το κοτόπουλο με ουίσκι. Το 
έκανα χθες, παρότι δεν είχα κοτό-
πουλο.

P «Αν είχα μπέικον θα σου 
έκανα αβγά με μπέικον, αλλά δεν 
έχω αβγά» που έλεγε και η αγάπη 
στα χρόνια της κρίσης.

P Στην τέχνη, λέγεται και α-
φαιρετική.

P Στη δε διατροφή λέγεται και 
δίαιτα. Ή πείνα.

P Μετά τους δανειολήπτες με 
ελβετικό φράγκο, τώρα αναζητούν 
να βολευτούν και εκείνοι με ελληνι-
κό Φράγκο.

P Μάταιες ελπίδες τέτοιες 
μην καταδεχτείς... που έλεγε κι ο 
Καβάφης.

P Goes to Hollywood…

P Ριψάσπιδες δεν θα βρεις 
στα στρατά και στο Σαρβάιβορ. 
Σχεδόν δηλαδή.

P Κι εμείς; Ντάνο Ντά-
νο μέχρι να πεθάνω!

P Μια χαρά ήμασταν 
όλοι ΠΑΣΟΚ. Φαγώθηκαν 
όλοι να χωριστούμε και να 
μην βρίσκουμε άκρη.

P Μόνο ακραίους.

P Ωραία αυτή η μόδα 
με τα γιγάντια ρολόγια στα 
χέρια. Τύπου: η πιο 
μεγάλη ώρα είναι 
τώρα.

P Και:

Είναι η πρώτη 
νύχτα του γάμου και 
το νιόπαντρο ζευγά-
ρι επιστρέφει σπίτι 
μετά την εκκλησία 
για να αλλάξει. Η 
νύφη βγαίνει από 
το μπάνιο μετά από 
ένα σύντομο ντους, 
φορώντας ένα ό-
μορφο μπουρνούζι. 
Ο περήφανος σύ-
ζυγος τη βλέπει και 
της λέει:

– Μ ω ρ ό  μ ο υ , 
τώρα πια είμαστε 
παντρεμένοι, μπο-
ρείς να βγάλεις το 
μπουρνούζι.

Η όμορφη σύζυ-
γος το βγάζει κι ε-
κείνος μένει έκθαμ-

βος.
-Ουάου! αναφωνεί,  είσαι πα-

νέμορφη. Άσε με να σε τραβήξω 
φωτογραφία….

–Γιατί;  τον ρωτάει γεμάτη απο-
ρία.

–Για να κρατήσω την ομορφιά 
σου δίπλα στην καρ-
διά μου για πάντα, 
της απαντάει εκεί-
νος.

Αυτή χαμογελά-
ει, αυτός τραβάει 
τη φωτογραφία και 
στη συνέχεια μπαί-
νει κι αυτός στο 
μπάνιο για ντους. 
Σε λίγο βγαίνει φο-
ρώντας ένα μπουρ-
νούζι. Εκείνη τον 
κοιτάζει και του λέ-
ει:

- Γ ι α τ ί  φ ο ρ ά ς 
μπουρνούζι; Τώρα 
πια είμαστε πα-
ντρεμένοι…

Έ τσ ι  ε κ ε ί ν ο ς 
βγάζει το μπουρ-
νούζι κι εκείνη αρ-
χίζει τα επιφωνήμα-
τα:

–Ωωωωω! άσε με να σε τραβή-
ξω φωτογραφία!

Καμαρώνοντας ο σύζυγος τη 
ρωτάει γιατί και η σύζυγος του α-
παντάει:

-Για να την κάνω μεγέθυνση!

Κ.Π.
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