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Πρωτοβάθμια περίθαλψη 
και βιωσιμότητα στην Υγεία

  Ασφαλώς δυσάρεστη εξέλιξη η δυστοκία που 
παρατηρήθηκε στη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων 
Υγείας (ΤΟΜΥ) σε ιατρικό προσωπικό το προηγούμενο 
διάστημα. Με αποτέλεσμα, από τις 239 νέες δομές του 
σχεδίου πανελλαδικά, να έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα 
ελάχιστες, με την προσπάθεια ωστόσο να συνεχίζεται 
από το υπουργείο με νέες προκηρύξεις.
  Η ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος Υγείας με 
ένταση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Είναι στη σωστή 
κατεύθυνση προς όφελος της κοινωνίας. Ωστόσο από τη 
θεωρία ως την πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση, γεμάτη 
χρόνιες παθογένειες ενός συστήματος που ασθενεί 
βαρέως εδώ και χρόνια, επιβαρύνοντας επικίνδυνα και 
δυσανάλογα τον προϋπολογισμό συγκριτικά με άλλους 
κλάδους.
  Κυριότερο ζητούμενο στις προσπάθειες του 
υπουργείου Υγείας είναι όχι μόνο η εκκίνηση των 
ΤΟΜΥ (τρία προβλέπονται για τη Βέροια, τα δύο 
περιφερειακά), αλλά η βιωσιμότητα, η λειτουργικότητα 
και η αποτελεσματικότητά τους, στην κατεύθυνση 
της αποσυμφόρησης των δημόσιων νοσοκομείων, της 
έμφασης στον τομέα της πρόληψης και φυσικά της 
εξοικονόμησης πόρων. Οι ΤΟΜΥ είναι το πρώτο βασικό 
βήμα.
  Και για να γίνει κάτι σοβαρό, πρέπει το βήμα να 
«ανοίγει» και να οδηγεί στο στόχο. Καλοί οι σχεδιασμοί 
αλλά εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα.
Και εδώ υστερούμε παραδειγματικά, ως χώρα…
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Κυκλοφοριακέςρυθμίσεις
τηνΚυριακή

στηνΑντωνιάδη
Γιατηνομα-

λή και ασφαλή
διεξαγωγή της
οδικής κυκλο-
φορ ίας ,  τ η ν
πρόληψη των
τροχαίων ατυ-
χημάτων,τηνε-
ξυπηρέτησηκαι
ασφάλεια του
κοινού κατά τη
διεξαγωγή  εκ-
δηλώσεων της
Ιεράς Μητρό-

ποληςΒεροίαςΝαούσηςκαιΚαμπανίας,έχουνληφθείκυκλο-
φοριακάμέτραγιατηνΚυριακή28Ιανουαρίουαπότις3.0οτο
μεσημέριέωςτις9.00τοβράδυ.

Σύμφωνα με αυτά υπάρχει απαγόρευση της στάσης και
στάθμευσηστην οδόΑ.Αντωνιάδη από τη συμβολή της με
τηνοδόΠ.ΜελάέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΑνοίξεωςκαι
στηνοδόΠ.ΜελάαπότησυμβολήτηςμετηνοδόΜπιζανίου
έωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΑ.Αντωνιάδηπροκειμένουνα
πραγματοποιηθούνοιανωτέρωεκδηλώσεις.Κατάτηδιάρκεια
αποκλεισμούτωνπαραπάνωοδών,ηκυκλοφορίατωνοχημά-
τωνθαπραγματοποιείταιαπόπαρακείμενεςοδούς,σύμφωνα
μευποδείξειςτουΤμήματοςΤροχαίαςΒέροιας

Νέα προκήρυξη
για γιατρούς

στην πρώτη ΤΟΜΥ
Δυστοκία στην εξεύρεση ιατρικούπροσωπικού για τη

στελέχωση τωνΤΟΜΥ (ΤοπικώνΜονάδωνΥγείας)παρα-
δέχθηκε προχθές στηΝάουσα ο υπεύθυνοςΥγείας του
ΣΥΡΙΖΑστηνΗμαθίαΠέτροςΤσαπαρόπουλος.Θυμίζουμε
ότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η πρώτη δομή
έπρεπε να έχει ανοίξει στη Βέροια από τον περασμένο
Αύγουστο,ωστόσογιακάποιουςλόγουςοιγιατροίδενπεί-
στηκαννασυμμετάσχουνστηνπροκήρυξη.Όπωςμαςείπε
οπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, θα υπάρξει νέα
προκήρυξηΦεβρουάριο-Μάρτιο, με τις ελπίδες να έχουν
αναζωπυρωθεί.

Μακάρι, διότι αναβάθμιση της δημόσιας υγείας χωρίς
πρωτοβάθμιαπερίθαλψηδενγίνεται!

Πολύ από κοινού και χαμογελαστά…

Σανπολλές,απόκοινούπροσπάθειες,προέκυψανστοΝταβός.Κοινήπροσπάθειαεξευρέσεωςλύσης«σ’αυτά
πουμαςενώνουνγιατοΣκοπιανό»όπωςείπανΤσίπραςκαιΖάεφ,συμφωνίαγιαναδουλέψουναπόκοινούτοχρέος,
μεταξύΤσίπρα-Λαγκάρντπουτουέδωσεκαισυγχαρητήριαγιατηνπρόοδοτωνμεταρρυθμίσεων,ενώγιαεμπέδωση
εμπιστοσύνηςκαιαξιοπιστίαςτηςΕλλάδαςέκανελόγοοΜοσκοβισί…

Τίγίνεταιπαιδιά;Ήέξωπάμεκαλάκαιμέσαμιζέριαήμαςδουλεύουνχαμογελαστάκιαπόκοινούγιανα…δουλεύ-
ουμεγι’αυτούς!

Μηνξεχάσετετηναίτηση
γιατοκοινωνικόεισόδημα
Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό ΕισόδημαΑλληλεγγύης οι

οποίες εγκρίθηκαν τονΦεβρουάριο του 2017και έκτοτεδεν
έχουντροποποιηθεί,πρέπειναυποβληθούνεκνέουαπότην
1ηΦεβρουαρίου2018.Αυτόλέειηανακοίνωσητουυπουργεί-
ουΕργασίας καιΚοινωνικήςΑλληλεγγύηςστουςδικαιούχους
οιοποίοιμπορούννατιςυποβάλουνείτεαπευθείαςμέσωτης
ιστοσελίδας τουΚΕΑ (www.keaprogram.gr), είτε μέσω των
κοινωνικώνυπηρεσιώντωνΔήμωνήμέσωτωνΚέντρωνΚοι-
νότηταςτουτόπουδιαμονήςτους.ΚαισίγουραόχισταΚΕΠ.

Στουςδικαιούχουςέχειήδηαποσταλείαπότις17 Ιανουα-
ρίου2018σχετικόγραπτόμήνυμαστοναριθμόκινητούτηλε-
φώνουπουέχουνδηλώσειστηναίτησητους,ενημερώνοντας
τουςότιμπορούν:είτενατροποποιήσουντηνεγκεκριμένηαί-
τησηπριντην1ηΦεβρουαρίου2018,είτε,μετάτηνανάκληση
τηςεγκριτικήςαπόφασης,ναυποβάλλουννέααίτηση.

Σπεύσατελοιπόνδιότι,έχονταςυπόψηκαιότιοποιαδήποτε
ημέραγίνειηυποβολήτηςαίτησης(είτε1η,είτε28ηΦεβρουαρίου)ηκαταβολήτουΚΕΑθαγίνειστοτέλοςτουερχόμενου
μήνα.

Αγέλεςαδέσποτωνκαιπολλάπαράπονα
καιαπότηνΠλουτάρχου

Αγέλες αδέσποτωνσκύλων, α-
προσδιορίστου αριθμού, κυκλοφο-
ρούν στην περιοχή μας μέρα-νύ-
χτα, με τις γνωστές συνέπειες…
μας είπαν χθες κάτοικοι της οδού
Πλουτάρχου τηςΒέροιας, διαμαρ-
τυρόμενοι για την κατάστασηπου
δενβρίσκειλύση,όπωςλένε.

«Δενυπάρχειπλέονούτελεπτό
που να μην γυρνάνε στους δρό-
μουςτασκυλιά,μεαποτέλεσμακαι
επιθέσεις να έχουν σημειωθεί και
φοβικές εκδηλώσεις των παιδιών
που πάνε στα σχολεία» τονίζουν
και ζητούν στήριξη από τους αρ-
μόδιους ώστε να αποκατασταθεί
η ηρεμία στους πολίτες και στην
περιοχή…

Γράψτετο,μήπωςκαιγίνεικάτι,
διότι εμείς δεν βρίσκουμε το δίκιο
μας,μαςείπαν…
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Οδύνη και βουβός θρήνος 
στην κηδεία του 22χρονου 

χαντμπολίστα Άκη Ψωμιάδη

Ένας δυνατός βουβός πόνος κυριαρχούσε στον Ι. Ναό των Αγίων Αναργύρων Βέροιας χθες το μεση-
μέρι, στην κηδεία του βεροιώτη χαντμπολίστα Άκη Ψωμιάδη που έφυγε άδικα από τη ζωή μόλις στα 22 
του χρόνια.

Απαρηγόρητοι οι γονείς, τα αδέλφια, συγγενείς, φίλοι, συμπαίκτες του και σύσσωμη η οικογένεια του 
Φιλίππου, τον συνόδευσαν μέχρι την τελευταία του κατοικία, μη μπορώντας να πιστέψουν στην ξαφνική 
απώλεια του γελαστού παιδιού, όπως τον έλεγαν.

Η εκκλησία, το προαύλιο και ο δρόμος μέχρι το πάρκο των Αγίων Αναργύρων γέμισε από κόσμο που 
αποχαιρέτησε τον Άκη, ενώ την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων με δέκα ιερείς, 
παρουσία και εκπροσώπων τοπικών αρχών και φορέων, ενώ δεκάδες στεφάνια και συλλυπητήρια στάλ-
θηκαν από συγγενείς, φίλους και αθλητικά σωματεία.

Ο «Λαός» εκφράζει στην οικογένειά του ειλικρινή συλλυπητήρια.

Απλοποίηση της διαδικασίας 
μετάκλησης αλλοδαπών 
εργατών γης υπόσχεται 
το υπουργείο Εργασίας

Την απλοποίηση της διαδικασίας μετάκλησης αλλοδαπών εποχικών εργατών γης υποσχέθηκε ο υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, σε εκπροσώπους της Ομοσπονδίας 
Δενδροκαλλιεργητών Κεντροδυτικής Μακεδονίας και της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων, 
κατά τη συνάντηση που είχαν στο υπουργείο του την Τετάρτη. «Η προσπάθεια θα έχει στόχο με ένα χαμη-
λό παράβολο της τάξης των 50 ευρώ να γίνεται η μετάκληση των εργατών γης, οι οποίοι θα αναγράφονται 
στο βιβλίο προσωπικού και στη συνέχεια οι αγρότες θα πηγαίνουν στα κατά τόπους υποκαταστήματα 
ΕΦΚΑ για να πληρώνουν τις εισφορές» ανέφερε επί του θέματος ο παρών στη συνάντηση και μέλος της 
Ομοσπονδίας Δενδροκαλλιεργητών Μάκης Αντωνιάδης.

Στον κόμβο 
της Κουλούρας 

από χθες οι αγρότες 

Μπλόκο στον κόμβο της Κουλούρας έστησαν νωρίς χθες το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες του Συλλόγου 
Γεωργών Βέροιας με άλλους συναδέλφους τους από χωριά της Ημαθίας, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί 
τις επόμενες μέρες. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια 
σε παλιά και νέα μέτρα, ενάντια σε ΚΑΠ και ελληνική κυβέρνηση τονίζοντας ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας 
επιβίωσης. Παράλληλα δίνουν αγωνιστικό ραντεβού στο συλλαλητήριο στις 3 Φεβρουαρίου, στη διάρκεια 
της έκθεσης «AGROTICA».

Συνάντηση Σκουρλέτη χθες με το ΔΣ της ΚΕΔΕ 
Το φθινόπωρο του 2019 

οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
-Σε δύο φάσεις η αναθεώρηση του Καλλικράτη που περιλαμβάνει 
αλλαγή εκλογικού συστήματος, αρμοδιότητες ανάμεσα σε Δήμους 

και Περιφέρειες και σύστημα χρηματοδότησης

Συνάντηση με το ΔΣ της ΚΕΔΕ είχε 
χθες ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος 
Σκουρλέτης, στη διάρκεια της οποίας 
τέθηκαν θέματα που αφορούν στην 
τοπική αυτοδιοίκηση.

Μεταξύ αυτών έγινε αναφορά και 
στη θητεία των δημάρχων η οποία θα 
παραταθεί για λίγους μήνες καθώς οι 
αυτοδιοικητικές εκλογές θα διενεργη-
θούν το φθινόπωρο του 2019, ενώ για 
την αναθεώρηση του Καλλικράτη, ο 
υπουργός  είπε ότι θα προχωρήσει σε 
δύο φάσεις: η πρώτη θα περιλαμβά-
νει κυρίως την αλλαγή του εκλογικού 
συστήματος και η δεύτερη τις αλλαγές 
στις αρμοδιότητες, για τις οποίες ωστό-
σο θα πρέπει να προηγηθεί η συνταγ-
ματική αναθεώρηση.

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΣ, βασι-
κοί άξονες της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη θα 
είναι: οι αλλαγές στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι 
αρμοδιότητες ανάμεσα στους ΟΤΑ των δύο βαθμών 
και το Κράτος, τα ζητήματα εσωτερικής διοίκησης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο εκλογικός νόμος και 
η θέσπιση ενός δικαιότερους συστήματος χρηματο-
δότησης των ΟΤΑ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (ΚΑΠ).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «με δεδομένες 
δημοσιονομικές συνθήκες και τις Συνταγματικές πα-
ραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη, πολλά ώριμα 
ζητήματα εξαιρετικής σημασίας για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση θα αποτελέσουν αντικείμενο της επερχόμε-
νης μεταρρυθμιστικής παρέμβασης.

Ως «δείγματα γραφής» της Κυβερνητικής πολιτι-
κής στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία 
τυχαίνουν μιας ιδιαίτερα θετικής υποδοχής από τους 
αιρετούς, παρατέθηκαν στη συνάντηση τα εξής οικο-
νομικά και θεσμικά μέτρα:

• Τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία συνολικού 
ύψους 740 εκατ. ευρώ για το 2018 (500 εκατ. ευρώ 
και 240 εκατ. ευρώ) για έργα Ύδρευσης – Αποχέτευ-
σης, Αγροτικής Οδοποιίας, Αποκατάστασης ΧΑΔΑ, 
Αντιπλημμυρικών έργων, για προμήθεια Μηχανη-
μάτων Έργου, για την ανέγερση Δημοτικών Κτηρίων 
και, τέλος, για την αναγκαία αναμόρφωση των Παιδι-

κών Χαρών.
• Τα 95 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για 

τη χρηματοδότηση των δήμων, προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις νέες προδιαγραφές ασφα-
λούς λειτουργίας των παιδικών σταθμών, επίσης 
μέσα στο έτος.

• Η επανάληψη της έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης δήμων,  που  το 2017 δόθηκε σε 85 
ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δΟΤΑ, οι οποίοι 
έλαβαν συνολικά 20 εκατ. ευρώ.

• Η προώθηση, συνολικά 8.845 προσλή-
ψεων μόνιμου προσωπικού σε ανταποδοτικές υ-
πηρεσίες στην καθαριότητα και αλλού, ο οποίος 
«θωρακίζει» τους δήμους προκειμένου να μπορούν 
να ανταποκριθούν στο έργο της καθαριότητας και 
τερματίζει την «πολιτική ομηρία» μέσω της αξιοποίη-
σης συμβασιούχων για πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

• Η έναρξη της συνεργασίας του υπουργεί-
ου με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ,  για την απλοποίηση 
διαδικασιών και την προτυποποίηση στους δήμους 
και τις Περιφέρειες, που επιδιώκει να χτυπήσει απο-
φασιστικά τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές δομές.

Η ενεργοποίηση του «Μητρώου Πολιτών», ενός 
εμβληματικού έργου που εγκαινιάζει μια νέα σχέση 
ανάμεσα στον πολίτη και τις Δημόσιες υπηρεσίες, ε-
νώ αλλάζει και τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας των 
διασυνδεδεμένων φορέων, καθώς και των ληξιαρ-
χείων και των δημοτολογίων της χώρας», καταλήγει 
η ανακοίνωση του ΥΠΕΣ.
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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.

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου
Τα κύματα του Δουνάβεως, 

Τα Βιεννέζικα βαλς του J. Strauss 
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ, ΤΑ 
ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΒΑΛΣ 
ΤΟΥ J. STRAUSS 
θα απολαύσει  το 
κοινό και στη Βέ-
ροια την ΚΥΡΙΑΚΗ 
11  Φεβρουαρ ίου 
στις  8.00Μ.Μ , στο  
ΧΩΡΟΣ  ΤΕΧΝΩΝ. 
Μαγικές μελωδίες 
και συναρπαστικοί 
Χοροί από το διάση-
μο Hungarian Ballet 
που εδώ και 50 χρό-
νια κατέχει μια αξι-
οζήλευτη θέση στον 
παγκόσμιο χάρτη 
του χορού κερδίζο-
ντας διαρκώς δια-
κρίσεις καθώς και η  
ορχήστρα Rajko, θα ταξιδέψουν το κοινό σ’ ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι στα τέλη του 18ου 
αιώνα.

Η ΤΙΜΗ του ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ είναι 20€ και η πΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ γίνεται απο: ΧΩΡΟΣ 
ΤΕΧΝΩΝ , ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ , ΟΥΖΕΡΙ ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ, ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ 

Πληροφορίες 2331078100 ΚΑΙ 2331078120 

Συναυλία  ‘’Αφιέρωμα στον Ελληνικό 
Κινηματογράφο’’

Η Ορχήστρα ‘’Νέοι Με Όραμα’’ σε συνερ-
γασία με το Ειδικό Σχολείο Βέροιας, το Ειδι-
κό Νηπιαγωγείο και την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροι-
ας συνδιοργανώνουν  συναυλία ‘’Αφιέρωμα 
στον Ελληνικό Κινηματογράφο’’, το Σάββατο 
27/01/2018 στις 8.00μ.μ. στη Βέροια.

.Τραγουδούν :Tάσος Σιδηρόπουλος, Χρή-
στος Κούρτογλου,Βασίλης Κωνσταντίνου,Μα-
ρία Τζόρου,Εύα Χατζίδου,Άντυ Ζούρα

Ενορχήστρωση : Πέτρος Ρίστας
Διεύθυνση Ορχήστρας : Ελένη Παγγούρα 
Τα έσοδα θα διατεθούν στο : ΕΙΔΙΚΌ ΣΧΟ-

ΛΕΊΟ ΒΕΡΟΙΑΣ   και στο ΕΙΔΙΚΌ ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΕΊΟ.

Τιμή Εισιτηρίου :5 ευρώ  Προπώληση Xώ-
ρος Τεχνών  

Τα αξέχαστα τραγούδια της μεγάλης Τζένης 
Βάνου, παρουσιάζει η Φωτεινή Δάρρα, την 
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στον Χώρο Τεχνών 
Δήμου Βέροιας, στις 9.00 μ.μ..

Η Φωτεινή, μια ερμηνεύτρια που μαγεύει 
το κοινό με την ερμηνεία και τη σκηνική της 
παρουσία, επιλέγει την Βέροια ως συνέχεια 
των εμφανίσεών της, την πόλη που αγάπησε 
τη Τζένη Βάνου από τα πρώτα κιόλας χρόνια, 
αλλά τιμά και  την ίδια όσες φορές βρεθεί εκεί!

Έχοντας την εμπιστοσύνη των μεγάλων 
συνθετών (Μίκης Θεοδωράκης, Μίμης Πλέσ-
σας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Γιάννης 
Μαρκόπουλος, Νίκος Μαμαγκάκης) και  ανα-
γνωρισμένη δημόσια από την Τζένη Βάνου, 
παρουσιάζει μία πλούσια και εξαιρετικών φω-
νητικών  απαιτήσεων παράσταση φωτίζοντας 
αυθεντικούς λαϊκούς δρόμους και όχι μόνο... 
Μας μεταφέρει στη χρυσή εποχή του φεστιβάλ 
τραγουδιού Θεσσαλονίκης!

Την πρώτη φορά που η Φωτεινή Δάρρα 
ερμήνευσε δισκογραφικά τα τραγούδια της 
Τζένης Βάνου ο δίσκος έγινε πλατινένιος σε 
πωλήσεις! Το τραγούδι «Αγόρι μου» κέρδισε 
το κοινό που ζητάει πάντα στις συναυλίες της 
να το ακούει!

Να θυμίσουμε ότι έχει τραγουδήσει με με-
γάλη επιτυχία στη μουσική σκηνή “Stage”, στο 
Θέατρο Βεργίνα στη Θεσσαλονίκη αλλά και με 
τον Γιάννη Πάριο.

Τραγούδια όπως: «Αν είναι η αγάπη αμαρ-
τία», «Αν σ’ αρνηθώ», «Αγόρι μου»,

«Σ’ αγαπώ (η αγάπη αυτή με πεθαίνει)», 
«Σταγόνα σταγόνα», «Η σκλάβα» είναι μόνο 
μερικά από όσα θα απολαύσουν όσοι βρεθούν 

τη νύχτα του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Μαζί της επταμελής ορχήστρα κορυφαίων 
μουσικών!

Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο μαέστρος 
που εμπιστεύονται όλοι οι τραγουδιστές,

ο Γιώργος Παπαχριστουδης!
Μια παράσταση γεμάτη αληθινές επιτυχίες 

που δεν πρέπει να χάσετε!

Τιμές Εισιτηρίων: 
Πλατεία : 12€ 
Εξώστης : 10€

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Τα τραγούδια της Τζένης Βάνου
με τη φωνή της Φωτεινής Δάρρα
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Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ιατρό κ.Θωμά 

Ντόβα που ανέλαβε την δύσκολη περίπτωση της μητέρας 
μου. Η άριστη επιστημονική του κατάρτιση αλλά και το 
εξαίρετο ήθος που τον διακρίνει είχαν ως αποτέλεσμα την 
αποκατάσταση της υγείας της μητέρας μου Αναστασίας.

Ευχαριστώ επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό της 
ορθοπεδικής κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας.

Με εκτίμηση
Αλιτζανίδης Βασίλειος

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ θερμά τον ιατρό κ. Θωμά Ντόβα για την επι-

τυχή έκβαση της εγχείρησής μου και της μετέπειτα αποκα-
τάστασής μου. Ευχαριστώ επίσης το νοσηλευτικό προσω-
πικό του Νοσοκομείου της Βέροιας για τον επαγγελματισμό 
του μέσα σε  δύσκολες διαμορφωμένες συνθήκες εργασίας.

Με εκτίμηση
Κερμανίδου Δέσποινα

Εξιχνιάσεις 

κλοπών

Από το Τμήμα 
Ασφάλειας Βέροιας 
σχηματίσθηκε δι -
κογραφία σε βάρος 
38χρονου ημεδα -
πού, καθώς όπως 
προέκυψε από την 
έρευνα, τα ξημερώ-
ματα της 18 Νοεμ-
βρίου 2017, μαζί με 
άγνωστο συνεργό 
του, διέρρηξαν πε-
ρίπτερο ιδιοκτησίας 
51χρονης σε περιο-
χή της Ημαθίας και 
αφαίρεσαν διάφορα 
προϊόντα, συνολι-
κής αξίας 200 ευρώ, 
σύμφωνα με δήλωση 
της παθούσας.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 
στην «Ελιά» της Βέροιας

Εκδήλωση 
του «Κινήματος 

Αλλαγής» 
με ομιλία του 

Θ. Θεοχαρόπουλου

Την πρώτη πολιτική εκδήλωση μετά τις εκλογές για την 
ανάδειξη του επικεφαλής πραγματοποιεί την Κυριακή 28 
Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στην «Ελιά», στη Βέροια, 
το «Κίνημα Αλλαγής» με ομιλητή τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.
ΑΡ. και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της «Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης» κ. Θ. Θεοχαρόπουλο. 

Ο κ. Θεοχαρόπουλος θα πραγματοποιήσει πολιτική 
ομιλία και θα περιγράψει τις διαδικασίες που θα ακολουθή-
σουν για το Ιδρυτικό Συνέδριο του νέου πολιτικού φορέα.  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Κυριάκου και της Αθηνάς, το 
γένος Πλιάτσικα, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΑΝΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ και 
της Μαργαρίτας, το γένος Μπιλ-
σκα, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στο Νησί Αλεξάνδρειας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Ενστάσεις για ζημιές από τον παγετό 
της 21ης Απριλίου 2017

Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ, οι εκτιμήσεις 
των ζημιών που αφορούν τον παγετό της 21ης Απριλίου 2017 .

Για περισσότερες πληροφορίες και ενστάσεις στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρό-
πουλο Αθανάσιο, γρα-
φείο 3 (Δημαρχείο), 
τηλ. 2331350535, μέ-
χρι τις 3/02/2018.

Εκδήλωση του ΚΚΕ στη Νάουσα
Η Τομεακή Επιτροπή Ημαθίας του ΚΚΕ διοργανώνει 

την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου στις 6:30μμ στην αίθουσα της 
ΒΕΤΛΑΝΣ - Νάουσα, (δίπλα στο νοσοκομείο), εκδήλωση με 
θέμα:

«Ενέργεια για τις εργατικές – λαϊκές ανάγκες ή για τα 
κέρδη των καπιταλιστών. Οι θέσεις του ΚΚΕ για τον αγωγό 
ΤΑΠ και τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ) στο Βέρμιο.»

Θα μιλήσει ο Γρηγόρης Λιονής, μέλος Κ.Ε. του ΚΚΕ.

Το Οικονομικό Τμήμα της Π.Ε. Ημαθίας έκοψε πίτα
Την βασιλόπιτα του 

2018 έκοψε το Οι-
κονομικό Τμήμα της 
Π.Ε. Ημαθίας για το 
καλό της νέας χρο-
νιάς.

Με καλή διάθεση 
οι εργαζόμενοι συ-
γκεντρώθηκαν στον 
«Πλάτανο» της Βέροι-
ας, το μεσημέρι της 
περασμένης Τετάρ-
της, και ευχήθηκαν να 
είναι γεροί και καλές 
δουλειές στην Υπηρε-
σία!
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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 Σεβασμιώτα-
τος :

Την Παρασκευή 
26 Ιανουαρίου στις 
10:30 θα παραστεί 
και θα ομιλήσει 
στην Σύναξη Ιερέ-
ων στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.

Το  Σ ά β β α τ ο 
27 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό 
Κο ιμήσεως της 
Θεοτόκου στα Πα-
λατίτσια Ημαθίας, 
επί τη εορτή της 
Ανακομιδής των Ιε-
ρών 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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Τιμοθέου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας 
και γιαγιάς

ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα παιδιά
Τα εγγόνια 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού αδελφού 
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, 
Ο αδελφός, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς  και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκο-
μείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφά-
του στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς. 

Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 
23310 72525.

Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην 
ALPHA BANK. 

1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 
70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70

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

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.

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου από 
τη Ι Μεραρχία Πεζικού

Μνημόσυνο για τους 
πεσόντες και θανόντες 

Αξιωµατικούς και Οπλίτες  
Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στις  11:00 π.μ., η  

Ι Μεραρχία Πεζικού θα τελέσει στο Στρατιωτικό Κοιµητήριο 
Βέροιας, (Τµήµα Πολιτικού Νεκροταφείου), επιµνηµόσυνη 
δέηση υπέρ ανάπαυσης των ψυχών των υπέρ πατρίδας 
πεσόντων και των θανόντων Αξιωµατικών και Οπλιτών σε 
περίοδο ειρήνης.  

 Από τη Διοίκηση της Μεραρχίας καλούνται οι συγγε-
νείς, οι αρχές και οι κάτοικοι της Βέροιας, εφόσον επιθυ-
µούν  να τιµήσουν τη µνήµη των νεκρών µε την παρουσία 
τους.    



Οι Γυναίκες  του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας έκοψαν την πίτα τους

   
Mε μεγάλη επιτυχία το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας διοργάνωσε  την ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ για το έτος 2018. Η εκδήλωση πραγματο-

ποιήθηκε στο Σπίτι του Συλλόγου των Βλάχων, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018. Περισσότερες από ογδόντα (80) γυναίκες τίμησαν με τη παρουσία τους 
την εκδήλωση. Εκ μέρους της Επιτροπής Γυναικών τις εκλεκτές παρευρισκόμενες καλοσώρισε η κ. Κατίνα Μπέλα. Στη συνέχεια, εκ μέρους του Δ/Σ   ο  
νεοεκλεγείς πρόεδρος του Συλλόγου Μητρητώνης Γιάννης, στη   σύντομη ομιλία του, απηύθυνε θερμές ευχές για ευτυχισμένη και ειρηνική χρονιά, συγχά-
ρηκε και ευχαρίστησε τις γυναίκες για τις πετυχημένες δράσεις τους και δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στην κ. Ελβίρα Φουρκιώτη (ένα από τα παλαι-
ότερα και πιο δραστήρια μέλη του Συλλόγου) που τόσο σκληρά χτυπήθηκε τελευταία  από τη μοίρα.  Εν συνεχεία, η κ. Κατίνα Μπέλα προχώρησε  στην 
κοπή της βλάχικης παραδοσιακής πίτας. Τυχερή ήταν η ίδια η κ. Μπέλα. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα ζεστή. Παλαιά και νέα μέλη του Συλλόγου χόρεψαν 
παραδοσιακούς βλάχικους χορούς, τραγούδησαν βλάχικα τραγούδια και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 3 Φεβρουαρίου 2018, που θα γίνει ο Ετήσι-
ος Χορός του Συλλόγου των Βλάχων. 

Από το Δ.Σ. επισημαίνεται ότι όλα τα χρόνια , το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας  πραγματοποιεί αξιόλογες δράσεις που με τη σωστή διαχείριση των εσόδων  συμ-

βάλλει στην ανανέωση και 
τον εμπλουτισμό του εξοπλι-
σμού του Συλλόγου.
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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.

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. 

Επαναληπτική  Τακτική 
Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα καταστατικό του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, 
καλούνται τα μέλη σε Επαναληπτική  Tακτική Γενική Συ-
νέλευση λόγω μη απαρτίας , την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 
στα γραφεία του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας ,επί της οδού 
Κωττουνίου αριθ.16 στη Βέροια.

Τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πε-

πραγμένα του 2016
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως 
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετήσι-

ας Γενικής Συνέλευσης του 2016
4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 2016
5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών 

του Δ.Σ. και της   Eξελεγκτικής Eπιτροπής από κάθε ευθύνη 
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων του 

2017

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

Εκδήλωση για την εορτή 
των τριών Ιεραρχών

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
διοργανώνει εκδήλωση για την εορτή των Γραμμάτων και 
της Παιδείας προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιανουα-
ρίου στις 7 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο (πλησίον 
του Βήματος του Αποστόλου Παύλου) και θα περιλαμβάνει 
ομιλία από τον καθηγητή Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Φύκαρη με θέμα: «Οἱ μητέρες τῶν 
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς παράγοντες παιδαγωγίας πρός 
τό καθ’ ὁμοίωσιν» και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τό μου-
σικό σύνολο ΕΙΡΜΟΣ υπό τη διεύθυνση του κ. Σπυρίδωνος 
Ασπιώτη.

Είσοδος ελεύθερη

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.

Εκδρομή 
στις 

Πρέσπες
Το γυναικείο φωνη-

τικό οργανικό σύνολο 
«Μονόγραμμα» σε συ-
νεργασία με το Vergina 
Travel οργανώνει ημερή-
σια εκδρομή στις Πρέ-
σπες την Κυριακή 28 
Ιανουαρίου και προσκα-
λεί φίλες και φίλους στο 
γκρουπ των εκδρομέων.

Ώρα αναχώρησης 
8.00 π.μ. 

Τιμή συμμετοχής 20 
ευρώ.

Πληροφορίες τηλ. 
6974 784423 και 23310 
29942

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 ετήσια τακτική γενική συνέλευση και κοπή βασιλό-
πιτας 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 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των του Δήμου Βέροιας, η Εθελόντρια Διευθύντρια, ο 
Επιστημονικός Διευθυντής,  και όλο το  προσωπικό του 
Κέντρου ΑμΕΑ Βέροιας  εκφράζουν τα θερμά τους συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια Ψωμιάδη για το  πρόωρο 
χαμό του παιδιού τους, που μας συγκλόνισε και άφησε 
τι στίγμα του βαθιά χαραγμένο στην ψυχή όλων μας. 

Ο Θεός ας τον αναπαύσει οπλίζοντας με δύναμη και 
κουράγιο τους οικείους του

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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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.

Κοπή πίτας του χορευτικού 
Ομίλου Βέροιας

Το ΔΣ του Χορευτικού Ομίλου 
Βέροιας ανακοινώνει  ότι  στις 28 
Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή 
και ώρα 12.30μμ (το μεσημέρι), 
θα πραγματοποιήσει την εκδή-
λωση της  Κοπής Πίτας και του 
Ετήσιου Χορού  του στο κέντρο ‘ΣΧΑΡΕΣ & ΤΗΓΑΝΙΕΣ (πάνω στο δρόμο προς τα Ασώματα).

Τιμή πρόσκλησης 13 ευρώ, πλήρες μενού και μουσική (χωρίς ποτό).
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το γνωστό και εκπληκτικό συγκρότημα χάλκινων των ΑΣΑΡΤΖΗ-

ΔΩΝ από τη Γουμένισσα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας  για κλείσιμο θέσης:
Τσιαμήτρος Γιάννης: 6946461136
Σκηπιτάρη Γιάννα   : 6937152408

Αφιέρωμα 
σε Γάλλους Συνθέτες

Η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Δη-
μόσιας Εκπαίδευσης Ν.Ημαθίας και η 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνουν  
συναυλία μουσικής Γάλλων Συνθετών , 
με το σύνολο ART VARIOUS .

Η εκδήλωση θα γίνει στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών , το 
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 8.00μ.μ . 
Είσοδος 5€

Το σύνολο ART VARIOUS, στη δι-
άρκεια των δέκα χρόνων συνεχούς πα-
ρουσίας του στο χώρο της μουσικής 
δωματίου, έχει παρουσιάσει αξιόλογα 
έργα αναδεικνύοντας σπάνιες συνθέσεις 
τόσο της φωνητικής όσο και της οργανι-
κής μουσικής.Συνδυάζοντας έργα τόσο 
της φωνητικής, όσο και οργανικής μου-
σικής οι Art Various πραγματοποίησαν 
αξιόλογες εμφανίσεις σε φεστιβάλ μου-
σικής όπως τα Δημήτρια και το Classic 
Festival στη Σάνη Χαλκιδικής καθώς και 
σε αίθουσες όπως αίθουσα τελετών του 
Α.Π.Θ., Τελλόγλειο Ίδρυμα επιστημών, 
Βαφοπούλειο πνευματικό κέντρο, Θέ-
ατρο Άνετον, Διεθνές Μουσικό Κέντρο 
Αthenaeum στην Αθήνα, στην αίθουσα 
του φιλολογικού συλλόγου ΠΑΡΝΑΣ-
ΣΟΣ, στο Κατσάρειο ίδρυμα Ιωαννίνων 
κ.α. Πρόσφατα ηχογράφησαν ζωντανά 
για την Ευρωπαϊκή ραδιοτηλεοπτική έ-
νωση (E.B.U.)

1-2-3 και 4 Μαρτίου στο Χώρο Τεχνών
«Veria Dance 2018» -  Η 

άνοιξη έρχεται χορεύοντας…

Το «Δίκτυο Διαχείρισης Πολιτισμού» σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνουν 
και φέτος τον διαγωνισμό χορού «Veria Dance 2018», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Τεχνών 
Βέροιας στις 1-2-3 και 4 Μαρτίου. Η Βέροια φιλοξενεί την πανελλήνια αυτή «γιορτή» του χορού και πρό-
κειται για μια τριπλή διοργάνωση, η οποία αποτελείται από τα «Veria Dance Seminars», το «Veria Dance 
Gala» και τον «Veria Dance Competition». Όλη η Ελλάδα θα συναντηθεί στη Βέροια, καθώς έχει ήδη εκ-
δηλωθεί ενδιαφέρον εκτός από σχολές χορού της περιοχής και από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο, Δράμα, 
Τρίκαλα, Καβάλα, Κρήτη, κ.α..

Για το διαγωνισμό δόθηκε χθες το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου από τον πρόεδρο της ΚΕΠΑ Λ. Ακρι-
βόπουλο, τον Πρόεδρο του Δικτύου Διαχείρισης Πολιτισμού Αχιλλέα Λερα, τον Ντάνιελ Λομεζ από την 
κρητική επιτροπή, τον Δ/ντή της ΚΕΠΑ Γιάννη Καμπούρη και την υπεύθυνη προγραμματισμού Νανά 
Καραγιαννίδου (φωτο).

Από πλευράς διοργανωτών τονίστηκε ότι ο πήχης έχει τεθεί ψηλά και αυτό έχει παγιωθεί στη συ-
νείδηση των συμμετεχόντων. Η δομή της διοργάνωσης είναι έτσι, ώστε οι συμμετέχοντες έχουν τη δυ-
νατότητα να αναδείξουν τη δουλειά τους, να επιμορφωθούν από καταξιωμένους καθηγητές χορού, να 
διαγωνισθούν και να λάβουν διακρίσεις και υποτροφίες και κυρίως να ανταλλάξουν χορευτικές εμπειρίες 
με χορευτές από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα του 4ημέρου
Η έναρξη θα γίνει στις 1 Μαρτίου 2018 με τα «Veria Dance Seminars». Πρόκειται για σεμινάρια στον 

κλασσικό και σύγχρονο χορό από τους κριτές του διαγωνισμού και τα οποία απευθύνονται σε μαθητές 
των ερασιτεχνικών σχολών χορού 14 ετών και άνω.

Την ίδια μέρα, με τη λήξη των σεμιναρίων, θα πραγματοποιηθεί το «Veria Dance Gala». Πρόκειται 
για ένα Gala Χορού με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, προς ενίσχυση των σκοπών της «Φλόγας» Συλλόγου 
Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια. Στο Gala θα συμμετάσχουν σχολές χορού από όλη την 
Ελλάδα, οι οποίες θα παρουσιάσουν χορογραφίες κλασσικού, σύγχρονου, καρακτέρ και νεοκλασσικού 
χορού , με ιδιαίτερη αναφορά στην Ομάδα Χορού Αέναον με τo έργο “ Baroque , είπατε ; “

Στις 2 Μαρτίου 2018 ξεκινά ο «Veria Dance Competition». Πρόκειται για Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
χορού και ειδικότερα στο κλασσικό, σύγχρονο, καρακτέρ και νεοκλασσικό χορό. Ο διαγωνισμός αφορά 
σε Ερασιτέχνες των ηλικιακών κατηγοριών από 7 ετών και άνω, Φοιτητές Ανώτερων Σχολών Χορού και 
Επαγγελματίες Xορευτές οι οποίοι μπορούν να διαγωνιστούν σε σόλο, ντουέτο και ομαδική χορογραφία. 
Ο διαγωνισμός για τις ηλικιακές κατηγορίες 12 ετών άνω θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις : ημιτελικός – τελι-
κός. Για τις ηλικιακές κατηγορίες 7-12 ετών θα διεξαχθεί σε μια φάση – τελικός. Στο κοινό είναι ανοικτές οι 
φάσεις των τελικών,  Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Μαρτίου. Η φάση του ημιτελικού αναμεταδίδεται ζωντανά 
στο φουαγιέ μέσω οθόνης.

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από τον Daniel Lommel, Αντιπρόεδρο του Τμήματος Χορού της 
UNESCO και Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ομάδας ΑΕΝΑΟΝ, τη Gaia Lemmi, Καλλιτεχνική Διευθύντρια 
του Διεθνούς Διαγωνισμού Χορού Livorno in Danza και της Σχολής Χορού Areadanza Livorno και το Θα-
νάση Σολωμό Καθηγητή Χορού, Χορευτή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση έχει 
η Κατερίνα Τσιάρα και την παρουσίαση του προγράμματος ο Αχιλλέας Λέρας.

Πέμπτη 1 Μαρτίου 
«Veria Dance Seminars». Σεμινάρια κλασικού και σύγχρονου χορού από τα μέλη της κριτικής επιτρο-

πής του «Veria Dance Competition» για παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω.
«Veria Dance Gala». 
Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί ανάλογα με τη δήλωση συμμετοχής και την πλήρωση των 

θέσεων.
Παρασκευή 2 Μαρτίου 
Τελετή Έναρξης του διαγωνισμού χορού «Veria Dance Competition»
Ημιτελικός για τις κατηγορίες 14-16 ετών, 16-18 ετών, 18 και άνω Ερασιτεχνών, 18 και άνω Φοιτητές 

Ανώτερων Σχολών Χορού, Ενήλικες Επαγγελματίες
Σάββατο 3 Μαρτίου 
Συνέχεια Ημιτελικού 14-16 ετών, 16-18 ετών, 18 και άνω Ερασιτεχνών, 18 και άνω Φοιτητές Ανώτε-

ρων Σχολών Χορού, Ενήλικες Επαγγελματίες και
Ημιτελικός στις κατηγορίες 12-14 ετών.
Τελικός για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, παρουσία κοινού. 
Τελετή Απονομής Βραβείων
Κυριακή 4 Μαρτίου Τελικός ηλικιακές κατηγορίες 7-8, 8-10, 10-12  σε όλες τις κατηγορίες χορού, 

παρουσία κοινού.
Τελετή Απονομής Βραβείων
Η Οργανωτική Επιτροπή ενημερώνει ότι οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 

Ιανουαρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση, τους όρους 
και τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα : www.veriadancecompetition.
weebly.com, στη σελίδα στο facebook : Veria Dance Competition ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με : 
veriadance @gmail.com.



Στην απόφαση του Υπουρ-
γείου Υγείας για τις νέες συμ-
βάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους 
οικογενειακούς γιατρούς και 
τα προβλήματα που δημιουρ-
γεί αναφέρεται ο Γραμματέας 
ΠΕ ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλεί-
ου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με 
κοινοβουλευτική του παρέμ-
βαση προς τον Υπουργό Υ-
γείας κ. Ανδρέα Ξανθό. 

Στην Ερώτηση επισημαί-
νεται ότι: «Αναστάτωση και 
αντιδράσεις έχει προκαλέσει 
η απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας αναφορικά με τον νέο 
τρόπο επιλογής και σύμβασης των οικογε-
νειακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την ΥΑ «Καθορισμός του τρόπου 
και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών 
ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Ε-
θνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιε-
χομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
340, τ. Β’ 39/17.01.2018), ο κάθε γιατρός, πα-
θολόγος ή γενικός ιατρός από την 1η Μαρτίου, 
θα έχει εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης έως 
2250 άτομα. Αντίστοιχα, οι παιδίατροι θα έχουν 
εγγεγραμμένο πληθυσμό 1500 παιδιών.    

Περαιτέρω, σύμφωνα με την προαναφερό-
μενη απόφαση, η μηνιαία αποζημίωση υπο-
λογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση 
βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά 

ηλικιακή ομάδα και τον συντε-
λεστή της αντίστοιχης ηλικια-
κής ομάδας, και βαρύνει τον 
οικείο ΚΑΕ του προϋπολογι-
σμού του ΕΟΠΥΥ. Με βάση 
τα ανωτέρω, καθώς και την 
ηλικιακή κατανομή του ενήλι-
κου πληθυσμού, σύμφωνα με 
στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής, η αποζημίωση 
ενός οικογενειακού ιατρού με 
ειδικότητα γενικής ιατρικής ή 
παθολογίας υπολογίζεται στα 
1.623,78 €. Κατά το πρώτο 
τρίμηνο ισχύος της σύμβασης, 
η αμοιβή του εν λόγω οικογε-

νειακού ιατρού ανέρχεται στα 1.623.78 € και εν 
συνεχεία προσδιορίζεται με βάση τα πραγματι-
κά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πλη-
θυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000 €.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), η 
Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής, καθώς και 
οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι εκφράζουν τη 
δυσαρέσκεια τους και την αντίθεσή τους στην 
ανωτέρω απόφαση. Καταρχάς, επισημαίνεται 
η απουσία διαβούλευσης και διαλόγου με τους 
άμεσα εμπλεκόμενους, αφού το Υπουργείο, για 
άλλη μια φορά, ακολουθεί «την γνωστή τακτική 
του αιφνιδιασμού» ανακοινώνοντας το νέο τρό-
πο επιλογής και σύμβασης για τους οικογενεια-
κούς γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ. 

Περαιτέρω, έντονο προβληματισμό έχει 
προκαλέσει το γεγονός ότι ο ΕΟ-

ΠΥΥ διαθέτει μόλις το 
ποσό των 0.71 ευρώ 
κατά μέσο όρο, για κά-
θε ασφαλισμένο σε ένα 
προκαθορισμένο ασφυ-
κτικό ωράριο των 4 ω-
ρών ημερησίως. Μάλι-
στα, είναι ενδιαφέρον ότι 
το μηνιαίο κόστος στις 
ΤΟ.Μ.Υ. το κόστος ανά 
πολίτη υπολογίζεται στα 
2,43 € (αποδοχές όλης 
της ομάδας Υγείας). Δι-
αμαρτυρίες υπάρχουν 
και για το γεγονός ότι η 
πρόσκληση βγήκε πριν 
δημοσιευθούν οι όροι 
σύμβασης όπως π.χ. 
το ελάχιστο καθημερινό 

ωράριο (η απόφαση 
δημοσιοποιήθηκε μία 
ημέρα μετά). Ο Π.Ι.Σ., 
σε ανακοίνωσή του 
(22-01-2018) εκφρά-
ζει την αντίθεσή του 
με την πρόσκληση 
ενδιαφέροντος του Ε-
ΟΠΥΥ για τους οικο-
γενειακούς ιατρούς 
και δηλώνει ότι θεωρεί 
«απαξιωτική τη συγκε-
κριμένη σύμβαση για 
την ιατρική λειτουργία» 
σημειώνοντας πως 
«αφήνει ακάλυπτο με-
γάλο μέρος του πλη-

θυσμού με κινδύνους για την περίθαλψή του». 
Δυστυχώς, γίνεται προφανές ότι την Κυ-

βέρνηση δεν την ενδιαφέρει η ποιότητα της 
περίθαλψης για τον πολίτη και η δυνατότητα 
του γιατρού να ανταποκριθεί στις πολύπλευ-
ρες υποχρεώσεις του. Επιπλέον, ο γεωγρα-
φικός καταμερισμός των θέσεων των ιατρών 
δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων αφού για 
την περιφέρεια των Νομών δεν προβλέπεται 
ανάπτυξη δικτύου ελευθέρων επαγγελματιών 
οικογενειακών ιατρών. Καταστρατηγείται έτσι η 
ελεύθερη επιλογή γιατρού, τόσο χρονικά όσο 
και χωροταξικά από την στιγμή που ο πολίτης 
μπορεί να επισκεφθεί μόνο συγκεκριμένο ιατρό 
και σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο χρόνο. 
Για μια ακόμη φορά η προχειρότητα και η επι-
πολαιότητα μιας τόσο σοβαρής μεταρρύθμισης 
δημιουργεί σοβαρά ζητήματα στον νευραλγικό 
τομέα της υγείας. Η αξιοπιστία, η αποτελεσμα-
τικότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  
απαιτεί τολμηρές τομές με βασικούς άξονες την 
ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον πολίτη και 
την ηλεκτρονική κάρτα υγείας του ασθενούς». 

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθε-
νται τα ακόλουθα ερωτήματα: 

«1. Θεωρείτε λογικό να διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ 
μόλις το ποσό των 0,71 ευρώ κατά μέσο όρο, 
για κάθε ασφαλισμένο;

2. Τι απαντάτε στις αντιδράσεις και τα προ-
βλήματα που αναδεικνύουν για τις νέες συμ-
βάσεις του ΕΟΠΥΥ οι Ιατρικοί Σύλλογοι της 
χώρας;». 
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Σήμερα Παρασκευή 
 Ομάδες- Οργανώσεις 

παραγωγών και 
επενδυτικά εργαλεία στην 

ημερίδα 
του  ΕΛ.Γ.Ο.

 «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας
Το κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗ-

ΜΗΤΡΑ» Σκύδρας  σε συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας 
και τον Δήμο Σκύδρας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 
όσο αφορά την κατάρτιση και ενημέρωση του αγροτικού 
πληθυσμού θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική-ενημερωτι-
κή εκδήλωση  με θέμα: «ΟΜΑΔΕΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 
του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας (2ο χιλ Μαυροβούνι –
Έδεσσας) στις 26 Ιανουαρίου  ημέρα Παρασκευή  στις 5.00 
μ.μ.  και  θα αφορά παραγωγούς , γεωπόνους  καθώς και 
όλους τους φορείς   που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό 
χώρο.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα αναπτυχθούν 
θέματα όπως:-  Tο θεσμικό πλαίσιο για τις Ομάδες και Ορ-
γανώσεις παραγωγών. 

-  Διαδικασίες αναγνώρισής τους.
-  Υφιστάμενη κατάσταση στην Π.Ε.Πέλλας.
-   Επενδυτικά εργαλεία: Επιχειρησιακά – Μέτρο 9 – 

Σχέδια βελτίωσης 
-Οργανώσεις Παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετά το πέρας των ομιλιών θα γίνουν δεκτές παρεμβά-

σεις, θα εισακουσθούν προβληματισμοί και ερωτήματα των 
ενδιαφερομένων-συμμετεχόντων. 

Για την αρτιότερη διοργάνωση της εκδήλωσης παρα-
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στα τηλέ-
φωνα  2381089483  (υπεύθυνοι κ.Σιδηρόπουλος Μιχαήλ, 
κ.Θεοχαρόπουλος Ιωάννης).

…Και γενική Συνέλευση
Την ίδια ημέρα (σήμερα Παρασκευή) στις 7.30 μ.μ. στον 

ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση με θέμα 
συζήτησης για το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τις αποζη-
μιώσεις και γενικότερα τα προβλήματα που απασχολούν 
τον κλάδο των αγροτών. Επίσης θα αποφασιστεί τρόπος 
αντίδρασής μας.

Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α. Αντωνιάδη 19 – Βέροια

Βέροια 23-1-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με τις αποφάσεις 2 και 3 του 2018 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α. 

Δήμου Βέροιας, καθιερώθηκε υπερωριακή εργασία κατά 
τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
καθώς και αποζημίωση για εργασία των εργαζομένων ΙΔΑΧ 
της επιχείρησης για το 2018, έως 120 ώρες για υπερωριακή 
απογευματινή απασχόληση ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο 
και έως 96 ώρες για απασχόληση κατά τις νυχτερινές – Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο, για την 
κάλυψη αναγκών της επιχείρησης.

Οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενο τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7 Α06ΟΕΘΦ-35Η και 
ΩΣΜΠΟΕΘΦ-0Φ7).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λεωνίδας Ακριβόπουλος

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 Φεβρουαρίου 2013.

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

στο ξεχωριστό 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 Συλλόγου
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.

Κοπή πίτας από το 
Σύλλογο Νεφροπαθών 

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

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

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλω-
ση.

ΤΟ Δ.Σ

Παρέμβαση στη Βουλή από τον Λ. Αυγενάκη
«Αντιδράσεις για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ 
με τους οικογενειακούς ιατρούς: 0,71 ευρώ τον 

μήνα για κάθε ασφαλισμένο διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ!»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Ειδική συνεδρίαση για τον 
απολογισμό του 2017

τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 
Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κε-

ντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 
Ιανουαρίου 2018, στις 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
(Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με μοναδικό θέμα στην 
ημερήσια διάταξη τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2017.



Το άλμα στη Super League θα κάνει 
ο 20χρονος επιθετικός της Νάουσας, 
Κώστας Κωτσόπουλος, ο οποίος θα 

συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο 
Περιστερίου . Είναι ένας παίκτης ποιοτικός και 
ξεχώριζε με την απόδοση του σε κάθε παιχνίδι 
της ομάδας του και ήταν ο βασικός σκόρερ. 
Άξιζε να παίξει σε μεγαλύτερη κατηγορία και 
πιστεύουμε οτι πολύ σύντομα μέσω του Ατρο-
μήτου πλέον θα κλιθεί και στις αντίστοιχες 
εθνικές ομάδες γιατί το αξίζει πράγματι.

ΟιΠεριστεριώτες ήρθανσε συμφωνία
μετηδιοίκησητηςΝάουσαςκαιαποκτούν
άμεσα τονποδοσφαιριστή, ο οποίοςαπο-
χωρεί έπειτα από 1,5 χρόνοστην ομάδα
τηςΗμαθίας.

Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια σημα-
ντικήαπώλειαγια τηΝάουσα,ηοποίαθα
στερηθεί το βασικό της επιθετικό «όπλο»,
όμως,δενμπορούσεναβάλειεμπόδιαστα
όνειρατουποδοσφαιριστή.

ΟΚωτσόπουλος θααγωνιστεί τηνΚυ-
ριακή κόντραστηνΚαρδία και ακολούθως
θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του για τοΠερι-
στέρι.

Ησυνάντηση τουπροέδρου τηςΝάου-
σαςκ.ΜπέκαμετονπρόεδροτουΑτρομή-
τουκ.ΣπανούέγινεστηνΘεσ/νίκηπριντον
αγώνα κυπέλλου τουΑτρομήτου με τον
ΠΑΟΚσε κεντρικό ξενοδοχείο .Πάντωςη
απόφασηνααποκτηθείοπαίκτηςαπότώ-
ρασημαίνειοτιηΝάουσαθαπάρεικάποια
χρήματα από την μεταγραφή τουπαίκτη
ώστε να καλύψει τις υποχρεώσεις της ι-
στορικής ομάδας.Επίσηςηαπόφαση του
Δ.Σναμηνμπείεμπόδιοστηνμετακίνηση
τουπαίκτη σημαίνει οτι ενδιαφέρεται για
τηνανάδειξηταλέντωνπουθαανοίξουντα
«φτεράτους«γιαυψηλότερεςκατηγορίες.

Αυτά ανακοινώθηκαν από τηνπλευρά
τουΦΑΣΝάουσα.
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Τη συμμετοχή τους στην κοπή 
της πίτας των Παλαιμάχων 
Βέροιας εκτός από τους ήδη 

συμμετέχοντες παλαίμαχους ποδο-
σφαιριστές που ανακοινώθηκαν 
πιστοποίησαν και τα μέλη του ΔΣ του 
άτυπου συμβουλίου των φιλάθλων 
όπως οι Αγγέλου, Πάπαρης, Δάνος 

Φιλιππίδης, Γιαζίζογλου, Σακελλαρίου, 
Μαργαρίτης, Μπιζέτας, Αιμίλιος Χρι-
στοφορίδης, Ζήσης Πατσίκας καθώς 
και λοιποί φίλαθλοι όπως οι Κοκα-
λιάρης, Μπούθας, Μπιλέκας, Νιώπας, 
Γαλλίκας, Παπαγιάννης Στέργιος, 
Ιωαννίδης, Σακαλής, Γερασιμίδης, 
Τσέος όπως και πολλοί άλλοι μέχρι 
την ημέρα της εκδήλωσης.

Τηνπρόθεσήτουναπαρευρίσκεταιστηνεκδή-
λωση εξέφρασεοΑντιεισαγγελέαςΑρείουΠάγου

ΘανάσηςΑκριτίδης,ενώτηλεφωνικάέστειλαντιςευ-
χέςτουςεπειδήδυσκολεύονταιναβρεθούνοιΤάκης
Καραγκιοζόπουλος καιΘανάσηςΠεραχωρίτης από
τηνΑθήνακαιΚόρινθοαντίστοιχα.

ΤοΔ.Σ.τωνΠαλαιμάχωνσεέκτακτοΔ.Σ.αποφά-
σισε εκτός από τους ήδη τιμηθέντες να τιμήσει και
τονΓιώργοΚαλογήρουτονστιχουργόκαιεμπνευστή
τουύμνουτηςομάδαςμαςτηςΒασίλισσαςτουβορ-
ρά.

Από την ΚΕΔ ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές και οι βοηθοί των 
αγώνων της Γ’ Εθνικής για το 

Σαββατοκύριακο 27/28 Ιανουαρίου.

2οςΟΜΙΛΟΣ
ΆρηςΠαλαιοχωρίου-Μακεδονικός:Κακουλίδης

(Θράκης), Καραγιάννης (Θράκης),Δαναδανίδης
(Θράκης).

Καμπανιακός -Κιλκισιακός:Πουματζίδης (Πέλ-
λας),Ταγκαλίδης(Πέλλας),Μίλτσης(Πέλλας).

Πιερικός -ΑΠΕΛαγκαδά:Δραγάτης (Χαλκιδι-
κής),Χριστάκογλου (Χαλκιδικής), Σκούτας (Χαλκι-
δικής).

ΑλμωπόςΑριδαίας -ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας:
Μπουτσίκος(Μακεδονίας),Σιανίδης(Μακεδονίας),
Παπαδοπούλου(Μακεδονίας).

Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων - Εδεσσαϊκός:Μά-
ντζιος (Ηπείρου), Κόλλιας (Ηπείρου),Αντωνίου
(Ηπείρου).

ΑγροτικόςΑστέρας -ΑΕΚαρίτσας:Λεωνίδας
(Τρικάλων),Μπάλας (Τρικάλων), Παπαγεωργό-
πουλος(Τρικάλων).

Νάουσα -ΑΟΚαρδίας: Τσιτσανούδης (Λάρι-
σας),Νάκας(Λάρισας),Δεδικούσης(Λάρισας).

ΤηΔευτέρα29ΙανουαρίουστηνΕληάη
κοπήτηςπίταςτωνΠαλαιμάχωνΒέροιας

Γ’Εθνική

Οι διαιτητές του 2ου ομίλου

Λίγες ώρες μετά τον ημιτελικό 
του Πιερικού για το Κύπελλο 
Πιερίας, τον οποίο παρακο-

λούθησε ο Δημήτρης Χριστοφορίδης, 
ο Ημαθιώτης προπονητής είναι και 
επίσημα τεχνικός της ιστορικής ομά-
δας του Πιερικού.

Αναλυτικάηανακοίνωση
“Η διοίκηση του ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣανακοινώνει

τηνπρόσληψη του43χρονουΔημήτρηΧριστοφο-
ρίδηστηθέσητουπροπονητή,αναλαμβάνονταςτα
νέατουκαθήκονταστηνομάδατουΠΙΕΡΙΚΟΥκαι
τουεύχεταιολόψυχακαλήαρχήστονέο τουξεκί-
νημαμεεπιτυχίεςγιατηνομάδαμας.

ΟΔημήτρηςΧριστοφορίδης είναι κάτοχος δι-
πλώματοςUEFAProκαιδιετέλεσεπρόσφαταπρο-
πονητήςτηςΦΑΣΝάουσακαθώςεπίσηςσυνεργά-
στηκεπροπονητικάκαιμετηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑ.

ΔημήτρηςΧριστοφορίδης«Τιμήγιαμέναο
Πιερικός,είμαισίγουροςπωςθαπετύχουμε»
Ο Δημήτρης Χριστοφορίδης μίλησε στο

liganews.gr χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερη για την α-
νάληψητωνηνίωνμιας ιστορικήςομάδαςόπωςο
Πιερικός.

 «Ερχομαι σε ένα σωματείο που έχει μεγάλη
ιστορίαπίσω του,πολλέςσυμμετοχέςστηνΑ’Ε-
θνική,παίκτεςπουάφησαν ιστορίαστο ελληνικό
ποδόσφαιροκαιμιαπόληπουαγαπάειτηνομάδα.
Είναι τιμήγιαμέναπουμουδίνεταιηευκαιρίανα
δουλέψωστονΠιερικό.Έχουμεγολγοθάμπροστά
μαςκαικάθεαγωνιστικήοφείλουμεναδίνουμε το
100%.

Είμαι αισιόδοξος πως θαπετύχουμε γι’ αυτό
καιαναλαμβάνω.Ευχαριστώτονπρόεδρογιατην
εμπιστοσύνη,όπωςκαικάποιουςανθρώπουςπου
μίλησαν θετικά για τοπρόσωπόμου», δήλωσε ο
ΔημήτρηςΧριστοφορίδηςστοliganews.gr.

ΣτονΠιερικό
οΔημήτρηςΧριστοφορίδηςΣτον Ατρόμητο Αθηνών ο Κώστας 

Κωτσόπουλος του ΦΑΣ Νάουσα

ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ

Τανέατηςπροπόνησης
Ασκήσειςταχυδύναμης,τακτικήςκαιπαιχνίδιμετηνμπάλαπεριελάμβανετοπρόγραμματηςαπογευ-

ματινήςπροπόνησης τουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ.Στηδιάθεση τουπροπονητήΒασίληΑσλανίδη είναι όλοι οι
ποδοσφαιριστέςγιατονκυριακάτικοεντόςέδραςμετηνΚαρδία. ΤοναγώναμετηνΚαρδίαγιατην21η
αγωνιστικήτουπρωταθλήματος(Δημ.ΣτάδιοΝάουσας,Κυριακή28-1,ώραέναρξης15:00)ορίσθηκενα
διευθύνειοδιαιτητήςΤσιτσανούδηςΒάιος(ΕΠΣΛάρισας),μεβοηθούςκ.κ.ΝάκαΧρήστοκαιΔεδικούση
Γρηγόρη(ΕΠΣΛάρισας).



ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Ηανδρική ομάδα τουΑγροτικούΑστέρα αγωνί-

ζεταιτηνΚυριακή28/1/2018,στις15:00στογήπεδο
τηςΑγίαςΒαρβάρας,μετηναντίστοιχηομάδατουΟ-
λυμπιακούΝάουσας,γιατην11ηαγωνιστικήτηςΑ2
ερασιτεχνικήςκατηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίας.


ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Παιδικότμήμα
ΤοΣάββατο27/1/2018 τοπαιδικό τμή-

μα τουΑγροτικούΑστέρα, αγωνίζεταιστο
γήπεδοΑγίαςΒαρβάραςστις11:00,μετο
αντίστοιχο τμήμα τουΑριστοτέληΝάου-
σας, για την 9η αγωνιστική τουπαιδικού
πρωταθλήματοςτηςΕΠΣΗμαθίας.

Ησυγκέντρωση τωνπαικτών θα γίνει
στις09:45 τοπρωίστογήπεδο τηςΑγίας
Βαρβάρας.


ΤμήματαΥποδομής
Το Σάββατο 27/1/2018 τα τμήματα

υποδομής τηςΑκαδημίας (προπαιδικό,
τζούνιορ, προτζούνιορ-μπαμπίνο) τουΑ-
γροτικούΑστέρα, αγωνίζονται στις 10:30,
σε γήπεδοστηνπεριοχήΣαραντόβρυσες
στηΒέροια με τα αντίστοιχα τμήματα της
ακαδημίαςΆγιαξ για την 10η αγωνιστική
τουπρωταθλήματοςυποδομών.

Η συγκέντρωση θα γίνει στις 10:00
πρωίστοπλαστικόγήπεδοστιςΣαραντό-
βρυσες.

Οι μικροί αθλητές να έχουν μαζί τους
πράσινηστολή.

ΟΑγροτικόςΑστέραςκαλείτοφίλαθλο
κόσμοτουΝ.Ημαθίαςκαιτηςγύρωπερι-
οχής, για να βοηθήσει στιςπροσπάθειες
των ομάδων,πουαγωνίζονται τοπροσε-
χέςΣαββατοκύριακο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΓΡΟΤΙΚΟΥΑΣΤΕΡΑ
ΑπότονΑγροτικόΑστέραγνωρίζεταιότιτηνΠα-

ρασκευή  26 Ιανουαρίου2017θαπραγματοποιηθεί
κοπή βασιλόπιτας και καλούνται όλοι οι αθλητές
από τα όλα τα τμήματα τουΣυλλόγου (Γυναικείο ,
Ανδρικό και τμήματαΥποδομής τηςΑκαδημίας) να
παραβρεθούνστοκτίριο τουπολιτιστικούσυλλόγου
τηςΑγίαςΒαρβάραςστις17:45.
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Η αγωνιστική ομάδα Jiu-Jitsu 
του ΑΣ Ρωμιός βρέθηκε το 
σαββατοκύριακο 20 και 21 

Ιανουαρίου στην Αθήνα για πλαίσια 
του 17ου Πανελλήνιου Πρωταθλή-
ματος Ζίου-Ζίτσου 2018 που διοργα-
νώνεται από την Ελληνική Φίλαθλο 
Ερασιτεχνική Ομοσπονδία  ΖΙΟΥ 
– ΖΙΤΣΟΥ. Κατά την επιστροφή τους 
στη πόλη μας, μαζί με τις πολύτιμες 
εμπειρίες που αποκόμισαν κατά τη 
διάρκεια του Πρωταθλήματος , έφε-
ραν 4 μετάλλια εκ των οποίων 1 
αργυρό και 3 χάλκινα καθώς και 2 
τέταρτες θέσεις.

Αναλυτικάοιδιακρίσεις τωναθλητώνστηπαρ-
θενικήτουςεμφάνισησεμεγάληδιοργάνωση:

ΜπέλλαςΓεώργιος
4ηθέση-18Newaza-73kg
4ηθέση-18Fighting-73kg

ΔερβεσίδηςΝικόλαος
3ηθέση-18Newaza+81kg

ΛιλιόπουλοςΜιχαήλ
3ηθέση-21Newaza-62kg
Ενώο έμπειρος και στρατευμένος αυτό το δι-

άστημα αθλητής μαςΠαπαδόπουλοςΑθανάσιος,
αγωνίστηκε στη κατηγορία ΕνόπλωνΔυνάμεων
όπουκαιαπέσπασε:

2η Θέση +21 Fighting ΕνόπλωνΔυνάμεων
-85kg

3η Θέση +21 Newaza ΕνόπλωνΔυνάμεων
-85kg

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. Του 
Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας 
εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη 

για τον άδικο χαμό του αθλητή Άκη 
Ψωμιάδη. Ο Άκης Ψωμιάδης “παιδί» 
του Συλλόγου από πολύ μικρή ηλικία 
στις ακαδημίες ήταν ένας λαμπρός 
νέος και εξαίρετος αθλητής.

Οθάνατος τουσκόρπισε οδύνη και βούλιαξεσε
βαρύπένθοςτοΣύλλογο.

Εκφράζουμεταβαθύτατασυλλυπητήριαπροςτην
οικογένειατουαδικοχαμένουΆκηΨωμιάδη.

Σεπεριπτώσειςσανκιαυτήδενυπάρχουνλόγια
πουναπεριγράφουντομέγεθοςτηςτραγωδίας.

ΓιατοΔ.Σ.τουΑ.Π.Σ.“ΦίλιπποςΒέροιας”

ΣυλληπτήριατηςΟΧΕ.Ενόςλεπτούσιγήσε
όλαταπαιχνίδιατηςεβδομάδας

OΠρόεδροςΚώσταςΓκαντής,σύσσωμοτοΔ.Σ.
τηςΟΧΕ,οΑ’ΑντιπρόεδροςτηςΕλληνικήςΟλυμπι-
ακήςΕπιτροπήςΣτέλιοςΑγγελούδηςκαιτοπροσω-
πικό τηςΟμοσπονδίας, εκφράζουν την βαθιά τους
θλίψη για τον θάνατο του αθλητή χάντμπολΆκη
Ψωμιάδη.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του, τον
σύλλογο τουΦιλίππου και σε όλη τη Βέροια που
σήμεραπενθεί.

Όλο το άθλημα είναι συγκλονισμένο από την
απώλεια τουΆκη, έναχαμογελαστόπαιδίμεπολλά
όνειρα και αγάπηγια το χάντμπολπου έχασε τόσο
πρόωρατηνζωήτουσεηλικία21ετών.

ΟΆκηςΨωμιάδηςπροερχόταναπό καθαράχα-
ντμπολική οικογένεια.Ο αδερφός του Κώστας εί-
ναι τερματοφύλακας τουΦιλίππου, οπατέρας του
Δημήτρηςπαλαίμαχος αθλητής,παρομοίως η θεία
του ΚατερίναΨωμιάδου έπαιξε χρόνια χάντμπολ
καιπλέονείναιμέλοςτουΔ.Σ.τηςΕΣΧΑ,ενώκαιο
θείος τουΔημήτρηςΚοτσιώνης εκτός απόπρώην
διεθνής αθλητής, διοργανώνει τα τελευταία πέντε
χρόνιατοδιεθνέςτουρνουά«Βριληττός».

ΟΆκηςΨωμιάδης γεννήθηκεστις 3Αυγούστου

1996καιτοπρώτοτουδελτίοστοχάντμπολ,εκδόθη-
κετο2007σεηλικία11ετών.

Αγωνίστηκε σε όλα τα τμήματα υποδομής του
Φιλίππου, φτάνοντας έως την ανδρική ομάδα.Με
τουςπαίδεςτουΦιλίππουκατέκτησετοασημένιομε-
τάλλιοτο2012καιτοχάλκινομετάλλιοτο2013στα
αντίστοιχαΠανελλήνιαΠρωταθλήματα.

Εκτός από το χάντμπολ οΆκης ήταν και αθλη-
τήςτουσκιμεπολλέςσυμμετοχέςκαιδιακρίσειςσε
πανελλήνιους αγώνες, όπως χάλκινο μετάλλιο στο
αγώνισμα τηςΓιγαντιαίαςΤεχνικήςΚατάβασηςστην
κατηγορίαΠαίδωντο2011.

Ηκηδείατουθατελεστείσήμεραστις15:30στον
ΙερόΝαόΑγίωνΑναργύρωνΒέροιας.

ΗΟμοσπονδίαθακαταθέσειστεφάνι,ενώθατην
εκπροσωπήσουνμέλητουΔ.Σ.

Ως ελάχιστοφόρο τιμήςστηνμνήμη του τοΔ.Σ.
τηςΟΧΕ και ηΔΕΠ/ΟΧΕαποφάσισαν να τηρηθεί
ενόςλεπτούσιγήπριντηνέναρξηόλωντωναγώνων
τωνΕθνικώνπρωταθλημάτωναυτήςτηςεβδομάδας.

Διακρίσεις του Α.Σ. Ρωμιού στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου-Ζίτσου

ΣυλλυπητήριοτουΦιλίππουΒέροιας
γιατονθάνατοτουΆκηΨωμιάδη

Συλλυπητήριο της ΟΧΕ

Με τη 13η αγωνιστική συνεχί-
ζεται το πρωτάθλημα της Β 
ΕΚΑΣΚΕΜ. Οι πρωτοπόροι 

Αετοί Βέροιας, που μετρούν το από-
λυτο στις νίκες και πλησιάζουν τους 
1000 πόντους ενεργητικό, θα αγω-
νιστούν το ερχόμενο Σάββατο (27/1) 
στη Ν. Σάντα Κιλκίς 

ΟΝτάνηςΤυριακίδης θα έχει στη διάθεση του
μετά από καιρό τον αρχηγό της ομάδας, Χάρη
Χρυσάφη ο οποίος αποθεραπεύτηκε και ακολού-
θησε κανονικά τοπρόγραμμα τωνπροπονήσεων,
ενώαμφίβολοςείναιοΜάκηςΙωσηφίδης,πουδεν
έχειξεπεράσειπλήρωςτοντραυματισμότου.

Σταάλλαματς,ξεχωρίζειηεκτόςέδραςδοκιμα-
σία τουΑΟΚΓουμένισσαςστηνΑλεξάνδρειααλλά

και η αναμέτρησηστοΔίον τηςΠιερίας ανάμεσα
στονΓΑΣΒαφύραςκαιτονΦίλιπποΝέαςΠέλλας.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης13ηςαγωνιστικής
:ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς–ΚούπαΚιλκίς

ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΑΣΚολινδρού
ΆθλοςΑλεξάνδρειας–ΑΟΚΓουμένισσας
Έργοναθλος–ΑΚΕΠιερίας
ΑτρόμητοιΝέαςΣάντας–ΑετοίΒέροιας
ΓΑΣΒαφύρας–ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας

ΣυλλυπητήριατωνΑετώνΒέροιας
Τα μέλη της διοίκησης τωνΑετώνΒέροιας, ο

προπονητήςκαιοι καλαθοσφαιριστές τηςομάδας,
εκφράζουντηβαθιάοδύνηκαιτηναπέραντηθλίψη
τους για την απώλεια τουφίλου και αθλητή,Άκη
Ψωμιάδη.Είναιπολύμεγάλοπλήγμα,έναςακόμη
νέοςάνθρωποςναφεύγειτόσονωρίς…

Κουράγιο και δύναμη στους γονείς και στους
οικείους,αςείναιελαφρύτοχώμαπουθατονσκε-
πάζει

ΕΚΑΣΚΕΜ Β’
ΣτηνΝ.ΣαντάΚιλκίςεναντίον
τωνΑτρόμητωνπαίζουνοιΑετοί

Αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδων
Αγρ. Αστέρα  Αγ. Βαρβάρας
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Σε εκδήλωση που έγινε την 
Κυριακή 21 Ιανουαρίου στο 
Δημοτικό Κολυμβητήριο, η 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΝΑΟΥ-
ΣΑ» έκανε την αθλητική ανασκό-
πηση της χρονιάς που μας πέρασε, 
βράβευσε τους διακριθέντες αθλητές 
και  έκοψε την καθιερωμένη Βασιλό-
πιττα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε 
η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοι-
κητικών υπηρεσιών και Ανάπτυξης κ. 
Τάκη- Τζέπου  Ελπίδα (Νάντια), μέλη, 
αθλητές, προπονητές και φίλοι του 
συλλόγου.

Βραβεύτηκανγιατιςδιακρίσειςτουςοιαθλητές:
ΚατερίναΛαφτσίδου:1ηΠανελλήνιανίκηστα

200μ.,400μ.και800μ.ελεύθεροστοπανελλήνιο
πρωτάθλημα κατηγορίαςπαγκορασίδωνΑ΄, μέ-
λοςτηςπροεθνικήςομάδαςνεανίδωνγιατοέτος
2017-2018

Αναστασία Σιπητάνου: 1η  Πανελλήνια νίκη
στα 50 μ. πεταλούδα και 200 μ.Μ.Α.,  2η στα
4χ100Μ.Ο.,ωςμέλος της ομάδαςσκυταλοδρο-
μίαςκαι3ηστα400Μ.Α., στοπανελλήνιοπρω-
τάθλημακατηγορίαςπαγκορασίδωνΒ΄,μέλοςτης
προεθνικής ομάδας νεανίδων για το έτος 2017-
2018.

ΔώραΧαριάδου: 2η πανελλήνια νίκηστα4χ
100Μ.Ο.,ωςμέλοςτηςομάδαςσκυταλοδρομίας
και την 3ηστα 200 ύπτιοστοπανελλήνιοπρω-

τάθλημα κατηγορίαπαγκορασίδωνΒ΄,
επίλεκτη αθλήτρια για το έτος 2017-
2018.

ΒασιλικήΓκίτκου:2η πανελλήνιανίκη
τηςστα4χ100Μ.Ο.ωςμέλοςτηςομάδας
σκυταλοδρομίαςστοπανελλήνιοπρωτά-
θλημακατηγορίαςπαγκορασίδωνΒ΄.

ΧαράΑιμονιώτη:2η πανελλήνιανίκη
τηςστα4χ100Μ.Ο.ωςμέλοςτηςομάδας
σκυταλοδρομίαςστοπανελλήνιοπρωτά-
θλημακατηγορίαςπαγκορασίδωνΒ΄.

ΜουρατίδηςΧρήστος 4οςστα 200μ
πεταλούδα&τα200μελεύθεροκαι6ος
στα 50μ πεταλούδα στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα κατηγορίας παμπαίδων
Β΄. 1ος στα 400μ ελεύθερο 2ος στα
50μ και 100μ ελεύθερο στο χειμερινό
πρωτάθλημα κατηγοριώνΒορείουΕλ-
λάδος, επίλεκτος αθλητής για το έτος
2017-2018.

Εξηντάρας Στέργιος 6ος στα 200μ
ύπτιο,την7οςστα100μύπτιοστοΠα-
νελλήνιοπρωτάθλημα2017κατηγορίας
παμπαίδωνΑ΄ και 2οςστα 200μΜ.Α.
στουςχειμερινούςαγώνεςΒ.Ελλάδος

 Σπύρος Ιωαννίδης 1ος στα 200μ.
πρόσθιο στο χειμερινό πρωτάθλημα
ΒορείουΕλλάδος, στην κατηγορίαπα-
μπαίδωνA΄.

 ΚωνσταντίνοςΜητσιάνης 3ος στα
50μ&200μύπτιοστοχειμερινόπρωτά-
θλημαΒορείουΕλλάδος, στην κατηγο-
ρίαπαμπαίδωνΒ΄.

ΕλένηΠολύζη 3ηστα 200μ.πρό-
σθιοστοχειμερινόπρωτάθλημαΒορεί-
ουΕλλάδοςστην κατηγορίαπαγκορα-
σίδωνΒ΄.

Αναστασία Στούκα: 2η στα 50-100-
200μ. ύπτιο και 4χ200 ελ στουςΘερι-

νούςΑγώνεςπροαγωνιστικώνκατηγοριώνηλικίας
12ετών,επίλεκτηαθλήτριαγιατοέτος2017-2018.

ΜπαλτατζίδουΆννα:1ηστα400μμικτήκαι
2ηστα4χ200 ελστουςΘερινούςΑγώνεςπροα-
γωνιστικώνκατηγοριών12ετών

ΑντωνίουΖωή   2ηστα4χ200ελστουςΘε-
ρινούςΑγώνεςπροαγωνιστικών κατηγοριών 12
ετών

ΧαραλαμπίδουΜαρία2ηστα4χ200ελστους
ΘερινούςΑγώνεςπροαγωνιστικών κατηγοριών
12ετών

ΓάτσοςΓιώργος: Μάστερκατ25-29:3οςστα
200-400-800μελεύθερο

ΓεωργιάδουΠαρασκεύη:Μάστερ κατ 25-29:
1ηστα50μελευθερο,2ηστα100μπρόσθιοκαι
3ηστα50μπρόσθιο

Τυχεροίπουβρήκαντοφλουρίσεκάθετμήμα
ήταν στιςΑκαδημίες ηΚορίναΠέιου (Α1) και η
ΕυγενίαΕυθυβουλίδου (Α2), σταπροαγωνιστικά
ηΧριστίναΜαυρίδου,στηναγωνιστικήηΕυγενία
Δημούλα, στοPolo ο ΙωάννηςΧατζηκώστας και
στοτμήμαεκμάθησηςηΑικατερίνηΣέρμπου.

Ακολούθησε η κλήρωση των λαχνών τηςΛα-
χειοφόρουΑγοράςμετυχερούςτουςαριθμούς

1469 tablet , 0150 smartfone wiko, 1658
smartfonewiko, 2784 smartfone huawei, 0230
ρολόικολύμβησης,1871serviceΗλ.Συσκ.,2643
Επίγειοςαπ/της,2242επαν/νοσαρωθρο.

Ταμέλη τουΔ.Σ. και οιπροπονητές τουσυλ-
λόγουεύχονταικαλήχρονιάμευγείακαιεπιτυχίες
γιαόλοτονκόσμο.

Ο ΕΟΣ 
Νάουσας 
κάθε 

τέσσερα χρόνια 
δίνει το παρόν 
με τους αθλητές 
του στη μεγαλύ-
τερη αθλητικη 
γιορτή της υφη-
λίου τους Χειμε-
ρινούς Ολυμπι-
ακούς αγώνες. 
Οι παρουσία 
του συλλόγου 
είναι μια παλιά ιστορία που ξεπερνά 
το μισό αιώνα, 54 χρόνια από την 
πρώτη συμμετοχή, βαριά κληρονο-
μιά που μέτρα στη χιονοδρομικη 
οικογένεια, ανακυρυσοντας τον ΕΟΣ 
Νάουσας το σύλλογο με τη μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή αθλητών πανελλαδικά 
στην ιστορία των χειμερινών ολυ-
μπιακων αγώνων.

Στηνπόλη τηςΠιονγκτσανγκ τηςΝ.Κορέας
θα ταξιδεψουν οι τρεις Ναουσαιοι συμπολίτες
μαςαπότις9έως25Φεβρουαρίου.Οιδύοαθλή-
τριες,ΣοφίαΡάλληκαιΜαρίαΝτανουκαθώςκαι
οΠρόεδροςτηςΕΟΧΑκυρΔήμοςΓυρουσης.

Αξίζει νασημειωθεί ότι από τα τέσσεραμέλη
της αθλητικής αποστολής τα δύοπροέρχονται
απότηνπόλημας.

Με την σκληρήπροσπάθεια και την αρωγή
της τεχνικής και προπονητικής καταρτισης της
ΕΟΧΑοιδύοαθλήτριεςθασυμμετέχουνστηκο-
ρυφαίααθλητικηδιοργάνωσητουπλανήτη.

ΗΣοφίαΡάλληαθλήτρια τουΕΟΣΝάουσας
ασχολήθηκεαποτηνπαιδικήηλικίαμετοΑλπικό
Σκι.

ΓεννήθηκεστηνΝάουσαπριν30χρόνια.Είναι
απόφοιτητουΤΕΦΑΑκαιεργάζεταιωςΛιμενικος
στην Ικαρία.Διακρίθηκε αμέσωςδείχνοντας την
αθλητικητηςδυναμικήκαικέρδισεεπισειραετων
τοντίτλοτηςπανελλήνιαςπρωταθλητριας.

Συμμετείχεσε ολα ταΠαγκόσμιαΠρωταθλή-
ματατηντελευταίαδεκαετίακαιπλουτισετησυλ-
λογή των μεταλλίων της συμμετέχοντας σε δε-
κάδες Βαλκανικά κύπελλα.Αποκορύφωμα της
καριέρας της ησυμμετοχήστηνΟλυμπιάδα του
Βανκούβερ 2010, τουΣοτσι 2014 και τώρα της
Πιονγκτσανγκ2018.

ΗΜαρίαΝτανου είναι ενεργή αθλήτρια του
ΕΟΣΝάουσαςαπο12ετών.

Είναι 28 ετώναπόφοιτος του τμήματοςΟικο-
νομικών τουΑΠΘ και κάτοχος μετάπτυχιακών
σπουδώνστηδιοίκησητωνσπορ.Εργάζεταιστο
τμήμαΜάρκετινγκστηνπαγκόσμια ομοσπονδία

της ξιφασκίαςστηΛωζανη τηςΕλβετίας.Πολλα-
πλές φορέςπανελλήνια πρωταθλητρια από το
2006,συμμετοχησεπαγκόσμια,Πρωταθλήματα
καιπολλέςδιακρίσειςσεσειράΒαλκανικών  κυ-
πέλλων.

Ηκορύφωσητηςκαριέραςτηςολοκληρώθηκε
μετησυμμετοχήστηΟλυμπιάδατουΒανκούβερ
2010καιτώρατηςΠιονγκτσανγκ2018.

Εκπρόσωπος σύνοδος της Ολυμπιακής α-
ποστολής επίσης οσυμπολίτης μας κυρΔήμος
ΓυρουσηςΠρόεδρος τηςΕΟΧΑ επί σειρά ετών
ετώνμεπαρελθόν«Βαρύ»στηΧιονοδρομία.

Συμμετοχή ανελλιπώςστουςΧειμερινούςΟ-
λυμπιακούςαγώνεςαποτο1998(προπονητής)
Ναγκανο 2002(ΑντιπρόεδροςΕΟΧΑ) ΣολτΛέικ
2006(πρόεδροςΕΟΧΑ)Τορίνο

2010(πρόεδροςΕΟΧΑ)Βανκούβερ
2014(πρόεδροςΕΟΧΑ)Σοτσι
2018(πρόεδροςΕΟΧΑ)Πιονγκτσανγκ
Ευχόμαστεσε όλη τηναποστολή καλό ταξίδι

καιπάνταεπιτυχίες!!!!!!!

ΚοπήΒασιλόπιταςκαιβραβεύσειςαπό
τηνΚολυμβητικήΑκαδημίαΝάουσα

Ο ΕΟΣ Νάουσας για μία ακόμη φορά 
σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Συλλυπητήρια από το Χ.Κ.Σελίου
ΗΕπιτροπήΔιοίκησης τουΕθνικούΧιονοδρομικούΚέντρουΣελίου δηλώνει σοκαρισμένηαπό την

είδησητουτραγικούθανάτουτουΆκηΨωμιάδη,μέλοςτουΣ.Χ.Ο.Βεροίαςκαιεκφράζειταβαθύτατατης
συλλυπητήριαστηνφυσικήτουκαιαθλητικήτουοικογένεια.

ΗΕΔτουΕΧΚΣ
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Το  Κ ρ α τ ι κ ό 
Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος παρου-
σιάζει την «Ασκη-
τική» (Salvatores 
dei) του Νίκου Κα-
ζαντζάκη, σε σκη-
νοθεσία  Aνδρέα 
Κουτσουρέλη  που 
συνεχίζει τον επι-
τυχημένο κύκλο 
παραστάσεων την 
Τετάρτη 31 Ιανου-
αρίου, στις 20.30 
στην «Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών» Βέ-
ροιας.

Πρόκειται για 
μια θεατροποιη-
μένη εκδοχή του 
γνωστού έργου 
του Νίκου Καζα-
ντζάκη, ενός συ-
μπυκνωμένου κειμένου που εκφράζει τη μεταφυσική 
πίστη του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα. Ο ίδιος υ-
ποστήριζε ότι η “Ασκητική” είναι μια Κραυγή και όλο 
το έργο του ένα σχόλιο που μεταφέρει την αγωνία 
του ξεπεράσει τα σύνορα του νου, τα φαινόμενα και  
να λύσει το μυστήριο της ύπαρξης.

“Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο. Καταλή-
γουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό 
διάστημα το λέμε Ζωή.”

Συντελεστές:
Σκηνοθετική επιμέλεια: Ανδρέας Κουτσουρέλης
Επιμέλεια σκηνογραφίας-κοστουμιών: Μαρία 

Μυλωνά
Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Βούτος
Οργάνωση παραγωγής: Δημοσθένης Πάνος
Παίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Βούτος, Ανδρέας 

Κουτσουρέλης, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης  Παλαιο-
χωρίτης, Κώστας Ίτσιος, Γιάννης Γκρέζιος

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Διαβάζοντας την Ασκητική του Ν. Καζαντζάκη, 

βυθίζεσαι σε ένα φιλοσοφικό κείμενο που σε οδηγεί 
αναπόφευκτα στην αναζήτηση της ύπαρξής σου και 
στον τρόπο που καλείσαι, από τον ίδιο τον συγγρα-
φέα, να αντιμετωπίσεις και να δεις, με τα δικά του 
μάτια, την πορεία σου στη ζωή.  Και αυτό είναι ένα 
ζήτημα που αφορά τον καθένα μας σε προσωπικό 
επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα και ολόκληρο το σύ-
μπαν.

Βασικός στόχος μας είναι να μεταφέρουμε την 
αγωνία αυτή, μέσω της θεατρικής πράξης, δημιουρ-
γώντας έναν «διάλογο» με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Έξι (6) πρόσωπα (ηθοποιοί) έρχονται στη σκηνή 
για να καταθέσουν τις σκέψεις και τον εσωτερικό 
κόσμο του «Ενός». Και οι έξι ανήκουν σε ένα σώμα. 
Στη φωνή μέσα μας.

Έτσι λοιπόν, μέσω αυτού του «διαλόγου» που 
αναπτύσσεται μεταξύ τους, αλλά και της λιτής θεα-
τρικής μορφής –αφαιρετικό σκηνικό, μουσικοί ήχοι 
που υπογραμμίζουν και εκτελούνται από τους ίδιους 
του ηθοποιούς επί σκηνής– δημιουργήσαμε ένα 
«τελετουργικό δρώμενο» έχοντας σε προτεραιότητα 
την προβολή του κειμένου και όχι της εικόνας.

Στο χρονικό διάστημα αυτής της θεατρικής πρά-
ξης (1 ώρα), χρέος μας ήταν και είναι, να μην χαθεί 
τίποτα από τη σκέψη-αγωνία του Καζαντζάκη, έτσι 
ώστε απευθυνόμενοι στους θεατές να τους προ-
τρέψουμε σε μία βαθύτερη αναζήτηση του κόσμου 
μέσα μας, της ψυχής,  αλλά και της  ζωής μας,  στη 
«λιγόστιγμη» πορεία μας.

  Αντρέας Κουτσουρέλης
Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 12 €
Φοιτητικό, ομαδικό, ανέργων και άνω των 65: 

10 €
Προπώληση: 10 €
ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Ο.Γ.Α.
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
3ος όροφος Χώρου Τεχνών, Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 

Βέροιας,  τηλ. 2331078140
3ος όροφος Χώρου Τεχνών, Γραφεία Κ.Ε.Π.Α Δ. 

Βέροιας,  τηλ. 2331078100
Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ»
Café “Μπρίκι» Viva,gr 

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου     

Η «ΑΣΚΗΤΙΚΗ» του Νίκου 
Καζαντζάκη από το ΚΘΒΕ στη Στέγη 

-Σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
& την ΚΕ.ΠΑ. Δήμου Βέροιας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – 
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

 Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυ-
ριακή 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 
αξέχαστο 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

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>>   

Τους Προστάτες τους Αγίους 
Αναργύρους Κύρο και Ιωάννη τιμούν 

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

«Αστέρια και Άνθρωποι στη Νέα Χιλιετία»
Ομιλία του Γιάννη Σειραδάκη, 

για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων
Συνεχίζεται για 18η χρονιά η σειρά των ομιλιών «Αστέρια 

και Άνθρωποι στη Νέα Χιλιετία», που διοργανώνει το Παράρ-
τημα Νάουσας της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος 
Βόλου. Το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  και ώρα 20:00 στην 
αίθουσα του Πολυχώρου Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ –«ΒΕΤΛΑΝΣ», δίπλα από το νοσοκο-
μείο της Νάουσας, θα έχουμε την τιμή να μας τιμήσει με την 
παρουσία του ένας από τους πιο ειδικούς στον κόσμο, ο Ο-
μότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ,  Γιάννης Σειραδάκης, με θέμα:  
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ:

Τι γνωρίζουμε κι τι αναμένεται να μάθουμε για τον αρχαίο 
αυτό αστρονομικό υπολογιστή.

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν ένας ακριβής ημε-
ρολογιακός μηχανισμός. Κατασκευαστεί το 150 ‒ 100 π.Χ. 
και βρέθηκε τυχαίως, το 1900 μ. Χ. Ήταν ο πρώτος (αναλογι-
κός) υπολογιστής με τον οποίο υπολογιζόταν οι κινήσεις του 
Ήλιου και της Σελήνης, οι φάσεις της Σελήνης και προβλέπο-
νταν εκλείψεις (ηλιακές ή σεληνιακές). Περιείχε επίσης ένα 
εκτεταμένο εγχειρίδιο χρήσης.
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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
Παρασκευή
26-01-2018

13:30-17:00 ΚΑΡΑΚΟ-
ΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ
3123310-26914

20:30-01:00+διαν.ΚΑ-
ΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ)
23310-27507

Η παιδική 
σκηνή του 
Χρήστου Τρι-

πόδη και η Εταιρεία 
Μέθεξις, παρουσιά-
ζουν το “ΧΑΝΑ ΖΟΟ” 
στην Βέροια στο Κιν/
θέατρο ΣΤΑΡ το Σάβ-
βατο 3 Φεβρουαρίου 
στις 11:30 και στις 
17:00 το απόγευμα 
για δυο παραστάσεις.  
Στην παράσταση “ 
XANA ZOO 10 Χρόνια 
μαζί!” παρουσιάζο-
νται όλες οι μεγάλες 
επιτυχίες του Μάνου 
Βαφειάδη που λάτρε-
ψαν τα παιδιά μέσα 
από το “Mazoo an the 
Zoo” και το “XANA 
ZOO”.

Είναι ένα ξέφρενοπάρτι
γεμάτο τραγούδι και χορό.
Οι θεατές με έναν μαγικό
τρόποβλέπουνναέρχονται
γιανατραγουδήσουνκαινα
χορέψουνμαζί τους όλοι οι
αγαπημένοιτουςήρωες.

ΗΤερέζα, οΒασίλης και
ηΝίκηανεβαίνουνστοΜα-
γικό χαλί του XANA ZOO
και ταξιδεύουν σε όλη την
Χοραλία. Πρώτος σταθμός

η Ινδίαγιανασυναντήσουν
τηνΤίγρηπουείναι“μπουρ-
λότο και όλες ζηλεύουν το
λυγερό κορμί της”. Επόμε-
νοςσταθμός η Αφρική για
νασυναντήσουντηναγαπη-
μένη τους Καμήλα και τον
μαλλιαρό Γορίλα.Το ταξίδι
δεν έχει τελειωμό! Να σου
καιηΚατσίκαπουείναιγλύ-
κα και μοιάζει με τηνΜόνι-
καΜπελούτσι,νασουκαιο
Σκαντζόχοιρος, να σου και
ηΑγελάδαπου είναι ηπιο
ωραίαστηνΕλλάδα,νασου
και ο Παπαγάλος, να σου
και όλη η υπόλοιπη τρελο-
παρέα.Οι μικροί μας (..και
όχιμόνο)φίλοισυμμετέχουν
από τοπρώτο μέχρι το τε-
λευταίο λεπτό, χορεύοντας
και τραγουδώντας, σε μια
ονειρεμένηπαράστασηπου
θατουςμείνειαξέχαστη!

Πρωταγωνιστούν: Τερέ-
ζα Σάσσου, Πιερρόπουλος
Παύλος,ΝίκηΛάππα.

Σκηνοθεσία:Παπαγάλος
Κείμενα: Μπουμπού η

Αλεπού
Μουσ ική :  Ντρούλης

Ντρούληςχοντρούλης
Χορογραφίες:Αστακός
Καλλιτεχνική διεύθυνση:

ΧρήστοςΤριπόδης
Προπώληση εισιτηρίων

7€:Κιν/θέατροΣΤΑΡ
Γενικήείσοδος8€
Διάρκεια: 80 λεπτά Πα-

ραγωγήΜΕΘΕΞΙΣ

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στο ΣΤΑΡ 
«XΑΝΑΖΟΟ»10Χρόνιαμαζίγιαδύοπαραστάσεις

στηΒέροια



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

κ έ ν τρο ,  Ασ τ ι κά ,

γκαρσονιέρα 3ου

ορόφου, δωμάτιο,

σαλοκουζίνα, μπά-

νιο, ανακαινισμένη,

ατομ ική  θέρμαν-

ση πετρελαίου, αιρ

κοντ ίσ ιον ,  πλήρως

επιπλωμένη, ευχάρι-

στη, φωτεινή. Ενοίκιο

180,00 ευρώ. Μεσι-

τικό γραφείο «ΣΤΟ-

ΧΟΣ». Τηλ.:  23310

68080,6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟ ΙΚ Ι Α ΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-

μένοσυνεργείοOPEL,

πλήρως εξοπλισμένο,

με πολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.
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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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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-

ντίατρος για συστέ-

γαση και κοπέλα για

ναεργασθείσανβοη-

θός οδοντιάτρου στη

Βέροια. Τηλ.:  6946

145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθό ψυ-

κτ ι κού  γ ια  μόν ιμη

εργασία και επίσης

αναζητε ί  άτομο με

γνώσεις σε β ιομη-

χανικό σχέδιο.Απο-

στολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο-

πο ιός  γ ια  φούρνο

στη Νάουσα.  Τηλ.

επικοινωνίας: 6982

643134.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τρο-

φίμων στο Μακρο-

χώρι Ημαθίας. Τηλ.:

2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο

για delivery έως 40

ετών για μόνιμη ερ-

γασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη  Βέρο ια .  Τηλ . :

2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-

ΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ

ζητούνται  κοπέλες

γ ια εργασία.  Τηλ. :

6984 472747, κος

Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμ-

βάνει τη φύάλη και

περιποίησηηλικιωμέ-

νωνσε 24ωρηβάση.

Τηλ.:6993678697.

Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ε Π Η Σ

κυρία μονογονικής

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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οικογένειας, ζητάει εργα-

σία,γιαφύλαξηηλικιωμέ-

νων και καθαρισμό σπι-

τιών. Τηλ.εφωνο: 6999

262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

για φύλαξη μωρού ή κα-

θαρίστρια σε σπίτι  και

γραφεία. Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων & καθαρισμα σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκ ια  προστατευτ ι κά ,

σχεδόν αχρησιμοποίητο.

Τιμήευκαιρίας150,00ευ-

ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέριας (καφετ ιέρα

ASTORIA MONH), πλυ-

ντήριο πιάτων (DIHR-Ι-

ταλ ικό) ,  φραπιέρα (ε-

παγγελματ ική-βαρέως

τύπου), τοστιέρα (επαγ-

γελματική 2 εστιών), 2

στρογγυλά τραπέζια, 7

καρέκλες (με κουπαστή)

και 8 ψηλά σκαμπό. Πω-

λούνταισετιμήευκαιρίας.

Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-

ος 50 ετών ψάχνει εμφα-

νίσιμη κυρία ως 50 ετών

για γνωριμία. Τηλ.: 6972

371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανί-

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητε ί  γνωρ ιμ ία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά, για σοβαρή σχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίςυποχρεώσειςζητάκυ-

ρίαμέχρι50ετώνγιασο-

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.

www.laosnews.gr

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.



PΔάσκαλε που δίδασκες και νόμους δεν εκρά-
τεις. Δημώδες και πια αριστερίζων...

P«Πες την αλήθεια στον λαό σου και δεν θα 
χάσεις», είπε ο Τσίπρας στον Ζάεφ. Τι να σου 
πω. Ο πρώτος διδάξας.

PΑπό πού να ξεκινήσουμε; Από το πρόγραμμα 
«Θεσσαλονίκη»; Το σκίσιμο των μνημονίων; Ή μή-
πως το δημοψήφισμα;

PΛαός τη φτέρη έσειε...

PΗ μισή αλήθεια είναι ένα ψέμα με εντυπωσιακή 
βιτρίνα. Φαντάσου ολόκληρη.

PΤο ανησυχητικό πάντως με τη διαπραγμά-
τευση στο Νταβός είναι πως δεν είδα να κρατά 
17 ώρες και ανησυχώ για την επιτυχία της.

PΗ ΕΡΤ3 Κυριακή στο Χωριό, το Μέγκα κάθε 
βράδυ Νησί.

PΗ στήλη λέει ναι στο όνομα Νόβα Ματσε-
ντόνια, αρκεί να είναι δώρο ο αποκωδικοποιη-
τής.

PΤο λάθος της φυλής είναι ότι αφήνουμε σοβαρά 
θέματα να τα χειρίζονται δημοσιογράφοι.

PΣαν να αφήνουμε δηλαδή το μέλλον του 
εθνικού συστήματος υγείας στους γιατρούς.

PΚαι της οικονομίας στους πολιτικούς, στους 
οικονομολόγους και στους δικηγόρους.

PΤα δε εθνικά θέματα σε στρατωτικού εν α-
ποστρατεία.

PΌλοι οι παραπάνω έχουν ένα κοινό: δεν έχουν 
τίποτα να χάσουν.

PΣτα εν οίκω, που γνωρίζω ότι πάντα σας 
ενδιαφέρουν. Με την αγάπη δεν τα πάμε καλά. 
Χθες τη ρώτησα πώς πάνε τα αισθηματικά της 
και μου είπε: «Κατά διαόλου»!

PΕυτυχώς δηλαδή που δεν τη 
ρώτησα για τα σεξουαλικά της.

PΦανταστείτε ότι τελευταία φο-
ρά που βρεθήκαμε μαζί στα μέλια, 

ήταν όταν πήγαμε σούπερ μάρκετ.

PΚαι:
Ένας  έμπορος αγροτικών προϊόντων  οδηγούσε 

το αυτοκίνητό του κάποιο πρωί κοντά σε ένα μικρό 
χωριό έξω. Ο δρόμος όμως ήτανε κατσάβραχο και 
για να αποφύγει μια μεγάλη κοτρόνα, το έριξε σ’ ένα 
σχετικά βαθύ χαντάκι στην άκρη του δρόμου. Άρχισε 
να δοκιμάζει τις γνωστές μεθόδους με τα κλαδιά και 
τις πέτρες κάτω από τη ρόδα μπας και ξεκολλήσει, 
αλλά το αυτοκίνητο είχε κολλήσει για τα καλά. Για 
καλή του τύχη περνούσε από εκεί, ένας χωρικός με 
το μεγάλο και δυνατό άλογό του.

– Τι έπαθες ορέ πατριώτη; του λέει με το που τον 
βλέπει.

– Τι να πάθω άνθρωπέ μου, του απαντάει ο τα-
λαίπωρος οδηγός, έπεσα μέσα στο χαντάκι και τώρα 
δεν βγαίνω με τίποτα!

– Μην στεναχωριέσαι φίλε μου, τον καθησυχάζει 
ο καλόκαρδος χωρικός, ο Πίπης μου είναι θηρίο. Θα 
δέσουμε ένα σχοινί στον προφυλακτήρα και σε δύο 
λεπτά θα σε τραβήξει.

Και χωρίς να χάσει χρόνο έδεσε με ένα γερό 
σχοινί το αυτοκίνητο με το άλογο και μετά άρχισε να 
φωνάζει δυνατά: Τράβα Νίτσα, τράβα! Το άλογο δεν 
κουνήθηκε ρούπι. Ο χωρικός δεν απογοητεύτηκε, 
αλλά ξαναφώναξε με πιο δυνατή φωνή: Τράβα Ντά-
νη, τράβα δυνατά! Και πάλι το άλογο δεν έδειχνε να 
καταλαβαίνει και δεν έκανε καμιά κίνηση. Επίμονος 
ο ιδιοκτήτης του φώναξε και πάλι δυνατά: Έλα Πίπη, 
τράβα αγόρι μου δυνατά!

Στο άκουσμα του ονόματός του, ο Πίπης αρχίζει 
να τραβάει με πολλή δύναμη και σε μισό λεπτό 
ξεκολλάει το αυτοκίνητο και το βγάζει έξω από το 
χαντάκι. Ο έμπορος από τη μία έχει ενθουσιαστεί με 
τη λύση του προβλήματός του, από την άλλη όμως 
τον έτρωγε η περιέργεια και πολύ απορημένος  ρω-
τάει τον χωρικό γιατί φώναξε δύο φορές το άλογο με 
άλλο όνομα.

– Να σου πω πατριώτη μ’, του εξηγεί εκείνος. Ο 
Πίπης είναι τυφλός, και άμα έπαιρνε χαμπάρι ότι μό-
νο αυτός τραβούσε, να είσαι σίγουρος πως ούτε που 
θα το δοκίμαζε!

Κ.Π.
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Το Φροντιστήριο Όμιλος έκοψε βασιλόπιτα

Τη Δευτέρα 22/01/2018 το Φροντιστήριο Όμιλος έκοψε τη 
Βασιλόπιτα. Σε ένα ζεστό και ευχάριστο κλίμα ευχήθηκαν για 
συλλογικές επιτυχίες και ατομική ευτυχία! Από τους καθηγητές, 

η τυχερή που κέρδισε το φλουρί είναι η Χρηστίνα Ρούσσου, ενώ από τους μαθητές το φλουρί κέρδισε η Μαρία Κα-
ρατόλιου, μαθήτρια της Β’ Λυκείου. Και του χρόνου..
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