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Και έγινε το 
«Εξοικονόμηση 
κατ΄ οίκον ΙΙ» …

Του 
Μιχάλη 
Μπούργου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ:
 «Η όποια συντεχνιακή επιδίωξη 

έπεται του δημόσιου συμφέροντος ιδίως 
στα ζητήματα Παιδείας»

Ν. Καρύδας: “Η 
Βέροια ήταν ιδέα, 
ποτέ δεν ξέχασα 

από πού ξεκίνησα” 
***

Final Four Κυπέλλου Γυναικών Χάντμπολ 

Έχασε στον ημιτελικό ο Φίλιππος 
από τη Νέα Ιωνία με 26-16

Κ. Καλαϊτζίδης: «Π.Ε Ημαθίας, Δήμοι, 
Αστυνομία και Πυροσβεστική δίνουν 
αγώνα αποχιονισμού και εύρυθμης 

λειτουργίας του οδικού δικτύου» 

Καταδίκη γιατρών 
του Νοσοκομείου 

Βέροιας για το θάνατο 
39χρονης εγκύου,

 το 2012

Τα αποτελέσματα 
των Μαθηματικών 

Διαγωνισμών 
«Ευκλείδης» και 

«Κ. Καραθεοδωρής»Απ. Βεσυρόπουλος: 
«Όταν οι φόροι και οι 

ασφαλιστικές εισφορές 
φτάνουν ή ξεπερνούν 
το 75% του ετήσιου 
εισοδήματος τότε 

βιώνουμε την επιτομή 
του παραλογισμού»

Στην προσυνεδριακή 
συνέλευση της Βέροιας
Αισιόδοξοι δήλωσαν 

οι ομιλητές
 για τη μελλοντική 

του πορεία του
«Κινήματος Αλλαγής»

Σελ. 3

 Σελ. 3

SPORT SPORT

Σελ.  3

Σελ.  7

Σελ. 9Σελ.  14

Σελ.  5

Σελ. 3

Σελ.  10, 12



Το στοίχημα της 
πραγματικής αλλαγής

  Με αισιοδοξία και ελπίδα όπως διαπιστώνεται, 
αντιμετωπίζουν τα στελέχη του, το ξεκίνημα του νέου 
φορέα της κεντροαριστεράς (Κίνημα Αλλαγής). Όχι 
πολύς κόσμος, αλλά πολλά χαμόγελα την Κυριακή στην 
εκδήλωση της Εληάς, με τα νούμερα των δημοσκοπήσεων 
να είναι αρκετά ενθαρρυντικά στο πρώτο διάστημα 
μετά τις εκλογές για αρχηγό. Και τις ελπίδες για το 
μέλλον να επαφίενται στην αναμενόμενη φθορά της 
κυβερνητικής παράταξης, μεγάλο εκλογικό σώμα της 
οποίας προέρχεται από το δικό τους πολιτικό χώρο.
   Φρένο στην ενθαρρυντική αυτή πορεία του Κινήματος 
ίσως αποδειχθεί το σκάνδαλο της Νοβάρτις αφού ο νέος 
φορέας καλείται να αποδείξει το νέο του πρόσωπο και  να 
κρατήσει αποστάσεις από το παρελθόν του. Η πολιτική 
ταυτότητα που προσδοκά να διαμορφώσει ώστε να 
απευθυνθεί κατάματα στον ψηφοφόρο, πρέπει να είναι 
σύγχρονη, φρέσκια και σε ιδέες και σε πρόσωπα. Καλή 
η εμπειρία, αλλά όταν προέρχεται από πρόσωπα που στο 
παρελθόν υπήρξαν κόκκινο (ή μάλλον πράσινο) πανί, δεν 
είναι και ότι καλύτερο για να πρεσβεύσουν ένα κίνημα 
αλλαγής. Μέσα από την διαδικασία που έρχεται σε λίγες 
μέρες, ο νέος φορέας  πρέπει να κερδίσει το στοίχημα της 
πραγματικής αλλαγής για να ανακτήσει εμπιστοσύνη και 
ψήφους και να δικαιώσει αυτούς που πιστεύουν ότι κάτι 
μπορεί να γίνει… 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Προκοπίου ομολογητού,

Στεφάνου Γηροκόμου

Η πρόσβαση της 
πυροσβεστικής σε «δύσκολα» 

σημεία της πόλης

Θυμίζουμετοσυμβάννωρίςτομεσημέρι τουΣαββάτουμε
καπνόπουέβγαινεαπόκαμινάδαδιώροφουσπιτιούστηνπερι-
οχήτηςλαϊκήςαγοράς,πριντηνγέφυρατηςοδούΘερμοπυλών
καικατέφθασεηΠυροσβεστικήΥπηρεσίαΒέροιαςμεδύοοχή-
ματα.Πραγματικήεπιχείρησηστήθηκεόχιγιανααντιμετωπιστεί
τοπεριστατικόπουδενήτανκάτιιδιαίτερο,αλλάτοπώςθαπρο-
σεγγίσουν ταοχήματαλόγωτηςστενότητας τωνδρόμωνστην
περιοχή,αλλάκαιτωνσταθμευμένωνοχημάτων.Πραγματικάμας
ανέφερανπερίοικοιότιανξεσπάσεικάτιπιοσοβαρόστιςγειτονιές
γύρωαπό τονΑγ.Γεώργιοκαιπαράλληλαμε τηνοδόΚεντρι-
κής(βλάχικα),όπουβρίσκονταιπαλιάσπίτιαπολύκοντάμεταξύ
τουςκαιμεσολαβούνμικράδρομάκιαμεσταθμευμένααυτοκίνητα
πουδυσχεραίνουντηνπρόσβασησεπυροσβεστικάοχήματατα
πράγματαμπορείναείναιδύσκολα.Μεαφορμήαυτότομικρόκαι
ασήμαντοσυμβάναςυπάρξειμέριμνααπότουςεμπλεκόμενους
φορείςγιατίηασφάλειαπροέχειπάντων…

Τηλέφωνο 
ανάγκης
Από τηΔιεύθυνση

Περιβάλλοντος –Κα-
θαριότητας και Πο-
λιτικής Προστασίας
τουΔήμουΒέροιας,
εν όψει του κύματος
κακοκαιρίαςστηνπε-
ριοχή μας, υπενθυμί-
ζεται στους δημότες
μας, ότι το τηλέφωνο
επικοινωνίας της Υ-
πηρεσίας στο οποίο
μπορούν να απευθύ-
νονται οι δημότες για
ζητήματα αποχιονι-
σμού  και αποπαγο-
ποίησηςείναι:23313
54615

Έλεος κόσμε
Κλείνει

τα μάτια
της κούκλας της

για να μη δει
τη φρίκη

που βιώνουν
τα παιδιά
στη Συρία

Επιθετικό όπλο για τις 
εξαγωγές οι εκθέσεις
Βασικό επιθετικό όπλο στα χέρια των ε-

ξαγωγών χαρακτήρισε τη συμμετοχή στις εκ-
θέσεις ο Γεδεών Βούλης, στην πρόσφατη
ημερίδα εξωστρέφειας του ΣΕΒΕ για τοπώς
οι διεθνείς εκθέσεις βοηθούν τις εξαγωγές.Η
εταιρεία «Βούλης Χημικά» του επιτυχημένου
Ημαθιώτηεπιχειρηματίατατελευταία26χρόνια
είναι ανελλιπώςπαρούσασεδιεθνείς εκθέσεις
σεόλοντονκόσμο,μετονκ.Βούληναθεωρεί
κομμάτι τηςπορείας αυτής αυτή την επιλογή,
που δίνει στην εταιρεία άλλη διεισδυτικότητα
στις ξένεςαγορές,πολλώδεμάλλονότανδεν
πρόκειται για γεωργικάπροϊόντα, αλλά για βι-
ομηχανικά υψηλής τεχνολογίας προϊόντα για
αυτοκίνητα.

Είναιαπλάχειμώνας
Για να πούμε την αλή-

θεια έχουν απόλυτο δίκιο
όσοι(παλαιότεροι)λένε:

«Στα δικά μας τα χρό-
νια,αυτήηκακοκαιρία,που
γίνεται σήμερα μεγάλη εί-
δηση,λεγόταναπλάχειμώ-
νας».

Άδικο έχουν;Ένα γόνυ
χιόνι και ο κόσμος προ-
σπαθούσε να λειτουργεί
φυσιολογικά στην καθημε-
ρινότητά του.Χθεςμε ελά-
χιστουςπόντους χιόνιπου
έλιωσε μέχρι το μεσημέρι,
έκλεισαν τα μισά σχολεία
τουΝομού,ακόμακαιστον
κάμπο!

Μήπως υπερβάλουμε
καιχάσαμετομέτρο;

Σπασμένο 
το φανάρι 

στην 
Πατρίδα
Σπασμένο και εκτός

λειτουργίαςείναιαπότην
Κυριακή τοφανάρι στον
κόμβο Πατρίδας του
δρόμουπου οδηγεί στο
νέοτμήμα«Πατρίδα-Μο-
νόσπιτα».Καλό είναι να
αποκατασταθείάμεσα.

Τοκεφάλαιο
ΓιάννηςΧασιώτης

Δενσταμάτησελεπτότηνενημέρω-
σήτουαπότακυριακάτικαφύλλατων
εφημερίδων ο ΓιάννηςΧασιώτης, στη
διάρκεια τηςπροσυνεδριακής διαδικα-
σίας της περασμένης Κυριακής στην
Εληά. Πάντα ενημερωμένος λοιπόν
για την τοπική και κεντρική πολιτική
σκηνήοπρώηνδήμαρχοςΒέροιας,
ο οποίος δεν έπαψεποτέ, ακόμα και
σταχρόνιατηςαπουσίαςτουαπότην
ενεργόπολιτική,ναπαρακολουθείστε-
νάταγεγονότα…
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Καταδίκη γιατρών 
του Νοσοκομείου Βέροιας για το 

θάνατο 39χρονης εγκύου, το 2012
Από δύο έως τέσσερα χρόνια με αναστο-

λή, καταδικάστηκαν  τρεις γιατροί του νοσο-
κομείου Βέροιας για το θάνατο της Αθηνάς 
Καμαριώτου, η οποία , στις 12 Μαρτίου 2012, 
ενώ ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδί, πήγε 
στο νοσοκομείο της Βέροιας μαζί με τον σύζυ-
γό της για να γεννήσει.

 Οι γιατροί κράτησαν στην κλινική την 
39χρονη μητέρα, όμως, όταν κάποια στιγμή 
την οδήγησαν στο χειρουργείο για καισαρική, 
ήταν ήδη αργά και για τη μητέρα και για το 
παιδί. Το Δικαστήριο  στις αρχές Φεβρουαρί-
ου 2018 αποφάσισε πρωτόδικα την καταδίκη 
των γιατρών για αμέλεια και παραποίηση 
εγγράφων.

Φόβος και τρόμος στον κάμπο 
για τις πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες που αναμένονται 
το ερχόμενο διήμερο

-Για ζημίες στα πρώιμα μιλούν οι αγρότες 
αν επαληθευθούν οι προβλέψεις της ΕΜΥ

Μπορεί η χιονόπτωση να είχε 
μικρή σχετικά διάρκεια και η ΕΜΥ 
να προβλέπει για σήμερα συννε-
φιά με μικρή ηλιοφάνεια κατά το 
μεσημέρι, αλλά η πτώση θερμο-
κρασίας που αναμένεται αύριο 
στην περιοχή μας, μέχρι και -10, 
προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία 
στον κάμπο της Ημαθίας για το 
φόβο της καταστροφής των καλ-
λιεργειών, τόσο που οι αγρότες 
κάνουν το σταυρό τους να δια-
ψευσθούν οι προβλέψεις.

Φόβος και προβληματισμός 
λοιπόν για τις πολύ χαμηλές θερ-
μοκρασίες το ερχόμενο διήμερο για τις οποίες κάποιες πηγές κάνουν λόγο για πτώση μέχρι και -12 
βαθμούς Κελσίου τα ξημερώματα. Το γεγονός αυτό, εάν συμβεί, θα βρει τα δέντρα και τις καλλιέργει-
ες λίγο πριν την ανθοφορία τους και ασφαλώς γεννά φόβους για ζημίες. Αν οι θερμοκρασίες επιβε-
βαιωθούν και μάλιστα έχουν διάρκεια πάνω από 3 ώρες, τότε είναι μάλλον δεδομένο ότι σε κάποιες 
υπερπρώιμες ποικιλίες θα εντοπιστούν ζημίες. Στην κατάσταση που βρίσκονται οι αγρότες σήμερα 
μία τέτοια ζημία στις πρώιμες ποικιλίες τους, θα έδινε μία ακόμη δυνατή βολή στον πληγωμένο ήδη 
κορμό του πρωτογενή τομέα της περιοχής μας και μάλιστα πριν καλά-καλά κλείσουν οι πληγές και 
πριν ακόμη πληρωθούν οι αποζημιώσεις από πρόσφατα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα.

Κώστας Καλαϊτζίδης για την κατάσταση του 
Νομού από την κακοκαιρία: «Π.Ε Ημαθίας, 

Δήμοι, Αστυνομία και Πυροσβεστική 
δίνουν αγώνα αποχιονισμού και εύρυθμης 

λειτουργίας του οδικού δικτύου» 
Με εντατικούς ρυθ-

μούς μπήκαν  χθες 
στον  αποχ ιον ισμό  
των δικτύων ευθύνης 
τους, τα συνεργεία της 
Π.Ε Ημαθίας. Σύμφω-
να με τα όσα ανέφερε 
ο προϊστάμενος της 
Πολιτικής Προστασίας   
Γιώργος Μπαρμπα-
ρούσης, τα πέντε απο-
χιονιστικά μηχανήματα 
λειτούργησαν  όλο το 
εικοσιτετράωρο για να 
κρατήσουν ανοικτό το  
βασικό οδικό δίκτυο 
στην Ημαθίας, ιδίως 
στις ορεινές περιοχές, 
ενώ υπάρχει πλήρης 
επάρκεια σε αλάτι, για 
την αποπαγοποίηση 
των δρόμων. 

Σε ανακοίνωση του 
ο αντιπεριφερειάρχης  
Ημαθίας  Κώστας Καλαϊτζίδης αναφέρει τα εξής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Πολιτική Προστασία, την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το προσωπικό των αποχιονιστικών μας μηχανημάτων, που δίνουν έναν με-
γάλο αγώνα εδώ και μέρες για να διατηρηθούν ανοικτοί οι δρόμοι στην περιφερειακή μας ενότητα. Επίσης τους 
τρεις δήμους της Ημαθίας, την Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφερει-
ακής μας Ενότητας, που δίνουν με την σειρά τους την μάχη στην εύρυθμη λειτουργία των δρόμων. Θα ήθελα να 
επιστήσω την προσοχή των οδηγών, που οφείλουν να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες στο όχημα τους, αλλά και 
να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, ειδικά τις βραδινές ώρες που επικρατεί παγετός,  ώστε να μην δημιουργούνται 
προβλήματα συμφόρησης στους δρόμους»

Στην προσυνεδριακή συνέλευση της Βέροιας
Αισιόδοξοι δήλωσαν οι ομιλητές
 για τη μελλοντική του πορεία 

του «Κινήματος Αλλαγής»
Αρκετός κόσμος στην ανοι-

κτή προσυνεδριακή διαδικασία 
του Κινήματος Αλλαγής το πρωί 
της περασμένης Κυριακής στη 
Sala της Εληάς. Τους εισηγητές 
παρουσίασε καλωσορίζοντας τον 
κόσμο στην εκδήλωση ο γραμ-
ματέας της νομαρχιακής Ημαθίας 
Κώστας Ασλάνογλου. Ήταν εκεί ο 
Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής 
Β΄ Θεσσαλονίκης της Δημοκρα-
τικής Συμπαράταξης, ο Θωμάς 
Λιόλιος από το Ποτάμι (στη θέση 
της Γιάννας Παναγοπούλου) και 
ο Πασχάλης Τάσιος από το ΚΙΔΗ-
ΣΟ. Και οι τρεις ομιλητές στάθη-
καν στην ανάγκη συνέχισης των 
διαδικασιών του Συνεδρίου για 
το Κίνημα, σημειώνοντας μεταξύ 
άλλων την αισιοδοξία τους για τη 
μελλοντική του πορεία.

Πέντε κάλπες για το συνέ-
δριο

Όπως τονίστηκε, για την εκλο-
γή των συνέδρων θα στηθούν 
πέντε κάλπες στην Ημαθία: στη 
Βέροια, στην Αλεξάνδρεια, στη 
Νάουσα, στη Μελίκη και στον 
Κοπανό. Η διαδικασία εγγραφής 
νέων μελών ολοκληρώθηκε τα 
μεσάνυχτα της Δευτέρας, ενώ υ-
ποβολή υποψηφιοτήτων για το 
συνέδριο μπορεί να γίνει μέχρι 
αύριο Τετάρτη.

Παρουσίες
Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν: οι πρώην δήμαρχοι Γιάννης Χασιώτης, Χαρούλα Ουσουλτζόγλου και Μπά-

μπης Γκιόνογλου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Φώτης Καραβασί-
λης, ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Λεωνίδας Ακριβόπουλος, ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Νίκος Μαυροκεφαλίδης, η πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητας Βέροιας Ελένη Γκόγκα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βέροιας Δημήτρης 
Ταχματζίδης, ο τέως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, ο πρόεδρος της 
ΕΚΕ Κώστας Αποστόλου με τη σύζυγό του Ίλια Ιωσηφίδου, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας Τάσος 
Χαλκίδης κ.ά.

Η άμεση κινητοποίηση 
των αστυνομικών του Τμή-
ματος Ασφάλειας Βέροιας, 
οδήγησε στη επ’ αυτοφώ-
ρω σύλληψη 35χρονου η-
μεδαπού στις 24 Φεβρουα-
ρίου, το πρωί, στη Βέροια, 
για διαρρήξεις και κλοπές 
από σταθμευμένα οχήματα.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε 
ο 35χρονος να επιχειρεί να 
αφαιρέσει αντικείμενα από το εσωτερικό οχήμα-
τος που είχε διαρρήξει σπάζοντας το παράθυρο. 
Επίσης προέκυψε ότι λίγο νωρίτερα διέρρηξε 
με την ίδια μέθοδο ακόμα 2 οχήματα και αφαί-
ρεσε ένα ρολόι και μικρό χρηματικό ποσό, τα ο-
ποία βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν 
στους κατόχους τους.

Επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, κλειδιά αυ-
τοκινήτου, ένα ζευγάρι γάντια, μία κουκούλα και 
ένας φακός.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το 
χρονικό διάστημα από 13 έως 22 Φεβρουαρίου 

2018, εφαρμόζοντας την ί-
δια μεθοδολογία διέρρηξε 
ακόμα 10 οχήματα, αφαι-
ρώντας από τα 5 οχήμα-
τα διάφορα εργαλεία, μία 
ηλεκτρονική συσκευή, ένα 
κινητό τηλέφωνο, φορτιστές 
κινητές τηλεφώνων και διά-
φορα έγγραφα.

Επίσης διαπιστώθηκε 
ότι τα ξημερώματα της 17 

Φεβρουαρίου 2017 διέρρηξε κατάστημα στην 
Βέροια αφαιρώντας έναν φορητό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και χρηματικό ποσό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία 
του εντοπίστηκε μέρος των κλοπιμαίων και απο-
δόθηκε στους κατόχους τους. Επίσης βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία, 
τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την 
κατοχή τους.Οι έρευνες συνεχίζονται για να ε-
ξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες 
παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας.

Συνελήφθη 35χρονος για διαρρήξεις 
13 οχημάτων στην Βέροια

-Αφαιρούσε ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και άλλα αντικείμενα
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ 15:17
THE 15:17 TO PARIS
του ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ 
Προβολές : 
Πέμπτη 22/2 στις 19.15 και 21.15
Παρασκευή 23/2 στις 19.15
Σάββατο 24/2 στις 19.15 και 21.15
Κυριακή 25/2 19.15 και 21.15
Δευτέρα 26/2 στις 20.30
Τρίτη 27/2 στις 19.15
Τετάρτη 28/2 στις 20.30
Σκηνοθεσία: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Σενάριο: ΝΤΟΡΟΘΙ ΜΠΛΙΣΚΑΡ
Ηθοποιοί: ΤΟΜΑΣ ΛΕΝΟΝ, ΤΖΕΝΑ ΦΙΣΕΡ, 

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

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

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

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

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

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

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ Χ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου
Το βιβλίο 

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

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

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

Σήμερα στο ΣΤΑΡ της Βέροιας
Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν

με την Χριστίνα Αλεξανιάν
-Μια παράσταση για την  

γενοκτονία 
των Αρμενίων και την 

μικρασιατική καταστροφή
Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν… Μια αληθινή ιστο-

ρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία. 
Η Ανζέλ Κουρτιάν θυμάται τα γεγονότα που σημάδε-

ψαν τη ζωή της...
Μέσα από τα μάτια της βλέπουμε την ιστορία του Αρ-

μενικού λαού και του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. 
Όπως τα έζησε η ίδια... Όπως τα βίωσε ένα μικρό 

παιδί.
Όπως τα έγραψε αργότερα, στα μαθητικά τετράδια 

των εγγονιών της...
Η παράσταση που έχει ήδη παρουσιαστεί με μεγάλη 

επιτυχία σε Αθήνα, Σύρο, Χαλκίδα, Πάτρα, Κρήτη και Σκι-
άθο έρχεται στη Βέροια την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στις 
9.15 μ.μ. στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ.

Τιμή εισιτηρίου: 10€  Συντελεστές: Θεατρική διασκευή του ομότιτλου βιβλίου – Σκηνοθεσία: 
Χριστίνα Αλεξανιάν Φωνή-Ούτι: Haig Yazdjian Βοηθός Σκηνοθέτη-Βοηθός Παραγωγής: Κώστας Καρα-

σαββίδης Σκηνικά-Κοστούμια: Μυρτώ Καραπιπέρη Μοδίστρα: Πέννυ Τσομπανάκη Φωτογραφία: Δημήτρης 
Καλογερής

VERIA DANCE 2018  - Πέμπτη 2 Μαρτίου  

Baroque, είπατε;
-Παράσταση χορού στο Χώρο Τεχνών 

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

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

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

μινόρε ΒWV 1043
Vivace
Αναστασία Πανοπούλου, Ιωάννα Χρυσο-

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

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

νης Διβάνης
Allegro
Αναστασία Πανοπούλου, Ιωάννα Χρυσο-

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

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

στασία Πανοπούλου
Είσοδος 5€ , ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 

ΣΤΗ «ΦΛΟΓΑ»

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πα-
τρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», 
το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο, οι 
εκδόσεις Αιώρα και η Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας πα-
ρουσιάζουν το  μυθιστόρημα της 
Γιώτας Ιωαννίδου «ΣΟΧΟΥΜ», 
εμπνευσμένο από την ιστορία 
της οικογένειάς της, την Τετάρτη 
28 Φεβρουαρίου στις 6.00 μ.μ., 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
βιβλιοθήκης.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η 
συγγραφέας και ο δημοσιογρά-
φος Ζήσης Πατσίκας.

Λύρα: Νίκος Κωστογλίδης
Τραγούδι: Μαρία Δεμερτζίδου
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Σοχούμ. Καύκασος. Αρχές του 20ού αιώνα. 

Ένας άντρας, μια γυναίκα. Αυτός την ερωτεύεται 
με την πρώτη ματιά, όταν την βλέπει καλάμια να 
μαζεύει κάτω από έναν ήλιο που καίει. Αυτή τον 
έρωτά του αποδέχεται. Παναΐλα και Λεόντης. Έ-
ρωτας ανείπωτος τους δένει, έρωτας που με έρω-
τα δεν μοιάζει. Σχεδόν κυνηγημένοι, με δυο μικρά 
παιδιά, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη γενέτει-

ρα πατρίδα και τους αγαπημένους 
τους, αναζητώντας καταφύγιο στον 
τόπο που πατρίδα αποκαλούσαν. 
Πόνος, απελπισία, περιπλανήσεις 
και παραπλανήσεις παραμονεύουν 
στου πρόσφυγα το βήμα. Παλεύ-
ουν λυσσαλέα να υπάρξουν. Και τα 
καταφέρνουν. Μέσα από πίκρες και 
χαρές. Αποχωρίζονται και ανταμώ-
νουν, συγκρούονται και φιλιώνουν. 
Ανυπότακτοι ενσωματώνονται. Βιώ-
νουν τη ζωή με ένταση και πάθος. 
Μες στην ξενιτιά ψάχνουν να βρουν 
την πατρίδα τους. Και τη βρίσκουν.

Η Γιώτα Ιωαννίδου κατάγεται α-
πό τη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Ιστορι-
κού-Αρχαιολογικού Τμήματος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου και της Δραματικής Σχολής του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Έχει με-
ταπτυχιακό στην Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση 
και Επικοινωνία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Εργάζεται ως ηθοποιός στο θέατρο και στον κινη-
μα¬το¬γράφο και ως εκφωνήτρια σε ραδιόφωνο 
και τηλεόραση. Το 2016 ανέβηκε η παράσταση 
Femin play toujours, σε δικό της κείμενο, σκηνο-
θεσία και παραγωγή. 

Το Σοχούμ είναι το πρώτο της μυθιστόρημα.

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου
Η  Γιώτα Ιωαννίδου παρουσιάζει το 
πρώτο της μυθιστόρημα «ΣΟΧΟΥΜ» 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη  Βέροιας

Το Σάββατο 3 Μαρτίου
Ο «Πινόκιο» του Carlo Collodi 

στο ΣΤΑΡ της Βέροιας
-ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  

   
Το ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  παρουσιάζει το Σάββατο 3 Μαρτίου, στο ΣΤΑΡ της Βέροιας  τον «Πι-

νόκιο» του Carlo Collodi, για μια παράσταση στις 5.30 μ.μ.σε σκηνοθεσία Γιώργου Πούλη.
 Το έργο απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας.
Παίζουν & Χορεύουν οι Ηθοποιοί Γιώργος Πούλης ,Τζέισον Κόλινς, Γιώργος Δάσκαλος, Δημήτρης 

Κατσώνης, Άρης Πλιός  Διάρκεια :  87 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών) Προπώληση : 7€ - Ταμείο : 
9€ (από 2 ετών & άνω)



Τη θέση τους για το θέμα που 
έχει προκύψει με το νέο νόμο που 
προβλέπει την υποχρεωτική εγγρα-
φή των νηπίων από 4 ετών στα νη-
πιαγωγεία δημοσιοποιεί ο σύλλογος 
εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Η-
μαθίας, απαντώντας παράλληλα στις 
αντιδράσεις Δήμων, εργαζομένων 
σε παιδικούς σταθμούς αλλά και ι-
διωτών.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέ-
ρουν:  

«Με έκπληξη, αλλά και εύλογο 
προβληματισμό παρακολουθούμε 
τις τελευταίες ημέρες την εντατική 
προσπάθεια συγκεκριμένων συντε-
χνιακών ομάδων να συσκοτίσουν και να διαστρεβλώσουν την 
πραγματικότητα για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα Παιδείας που 
αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Ποντάροντας στη δοκιμασμένη 
τακτική του «εύκολου», μικροκομματικού λόγου, επιχειρούν να 
πείσουν χιλιάδες πολίτες ότι αυτό που θεωρείται αυτονόητο τόσο  
για την επιστημονική κοινότητα όσο και για όλα τα προηγμένα εκ-
παιδευτικά συστήματα, δηλαδή η υποχρεωτική προσχολική αγωγή 
υπό την αιγίδα των εκπαιδευτικών αρχών της πολιτείας, είναι λαν-
θασμένο και επικίνδυνο.

• Οποιοσδήποτε έχει στοιχειώδη επαφή με τις σύγχρονες 
παιδαγωγικές και εξελικτικές/ψυχολογικές θεωρίες, γνωρίζει πως 
η ηλικία των 4 ετών αποτελεί ορόσημο για την ένταξη του παιδιού 
στο Νηπιαγωγείο, σε μια οργανωμένη μονάδα που μπορεί να μην 
έχει την αυστηρή δομή που ισχύει για την υπόλοιπη τυπική εκπαί-
δευση, αλλά αποτελεί το πρώτο συστηματικό σχολικό περιβάλλον 
του παιδιού υπό την επίβλεψη άρτια καταρτισμένων λειτουργών 
της εκπαίδευσης.  

• Καλλιεργείται στον κατάλληλο χρόνο και χωρίς καθυστέ-
ρηση η αντίληψη και η κατάκτηση αφηρημένων εννοιών

• Η συγκρότηση της σκέψης του και η άσκηση της προσο-
χής του καλλιεργούνται συστηματικά και οργανωμένα για μεγαλύ-
τερο διάστημα και σε μεγαλύτερο βαθμό. 

• Στον παιδικό σταθμό δεν έχει την ευκαιρία να συγχρω-
τίζεται και να αλληλεπιδρά με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας κερδίζο-
ντας νοητικά και συναισθηματικά από αυτήν την επικοινωνία.

• Στο Νηπιαγωγείο το παιδί  εμπλέκεται σε εκπαιδευτικές 
διαδικασίες σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του δημόσιου 
νηπιαγωγείου (ΑΠΠΣ-ΔΕΠΣ) συνθήκη η οποία λείπει από τη φοί-
τηση στον Παιδικό σταθμό.

 Όσο για το ωράριο, για τους εργαζόμενους γονείς, υπάρχει το 
ολοήμερο νηπιαγωγείο που σχολάει στις 4.00 μ.μ

 Να μην ξεχάσουμε πως η θεσμοθέτηση της δίχρονης υπο-
χρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης,  έχει τεράστια 
σημασία για την κατάλληλη προετοιμασία και την ομαλή μετάβαση 
στην Α’ Δημοτικού. Εξασφαλίζει επίσης την εξομάλυνση των ανισο-
τήτων και λειτουργεί αντισταθμιστικά για παιδιά που προέρχονται 
από ευάλωτα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα.

 Η καθυστερημένη ένταξη των παιδιών σε περιβάλλον Νηπι-
αγωγείου στη χώρα 
μας έχει δυσμενέ-
στατες κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές συνέ-
πειες. Στερεί μεγάλο 
κομμάτι νηπίων, κυ-

ρίως από τις τάξεις των μη προ-
νομιούχων, από την πρόσληψη 
κρίσιμου μορφωτικού/πολιτισμι-
κού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα 
οι ανισότητες να διευρύνονται 
σχεδόν από τη  αφετηρία της 
ζωής των παιδιών.

Προκαλούν, επομένως, οργή 
οι παρεμβάσεις διαφόρων πα-
ραγόντων επιχειρηματικής και 
πολιτικής (κυρίως αυτοδιοικητι-
κής) εξουσίας που μπροστά στο 
φόβο της απώλειας κερδών, ή 
του πολιτικού ελέγχου σε ένα 
κομμάτι πολιτών, αντιστέκονται 
λυσσαλέα στον απαραίτητο εκ-

συγχρονισμό της προσχολικής αγωγής. Είναι ακόμη πιο εξοργι-
στική και βαθιά υποκριτική η χρησιμοποίηση των εργαζόμενων σε 
προνηπιακούς σταθμούς ως ασπίδα με το πρόσχημα της απώλει-
ας των θέσεών τους, αν η διάταξη του Υπουργείου εφαρμοστεί. 
Είχαν, άραγε, την ίδια ευαισθησία, όταν τους άφηναν απλήρωτους 
επί μήνες;  Δεν γνωρίζει κάθε πολίτης, κάθε γονιός, ότι με μια 
τροποποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων, με μια ορθολογική 
διάρθρωση και οργάνωση των παιδικών σταθμών όχι μόνο δεν θα 
χαθούν θέσεις, αλλά θα δημιουργηθούν κι άλλες;

Για το σχολικό έτος 2017-2018 , σύμφωνα με στοιχεία της  Ε-
ΕΤΑΑ  έμειναν εκτός δημοτικών δομών 19.698 παιδιά και 29.386 
παιδιά εγγράφηκαν σε ιδιωτικούς παιδικούς (σύνολο 48.7751 
παιδιά)

Σαφώς και ο Σύλλογός  μας θεωρεί πως θα έπρεπε η Πολιτεία 
να κινηθεί ταχύτερα και πιο οργανωμένα για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση αυτής της επέκτασης της υποχρεωτικότητας στην προ-
σχολική αγωγή. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται 
για μια αναμφίβολα θετική ενέργεια. Κάθε πολίτης θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες, ποιοτικές υπηρεσίες 
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι η όποια 
συντεχνιακή επιδίωξη έπεται του δημόσιου συμφέροντος, του 
κοινωνικού καλού, ιδίως δε, όταν πρόκειται για ζητήματα Παιδείας. 
Αποστολή όλων μας, πολιτικών θεσμών και προσώπων, συνδικα-
λιστών εκπαίδευσης και κοινωνικών φορέων θα πρέπει να είναι ο 
εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και η γεφύρωση 
των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Η καθιέρωση 
υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής αποτελεί σημαντικό 
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         
ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ιατρικό και νοσηλευ-

τικό προσωπικό της ορθοπεδικής κλινικής του Γενικού Νο-
σοκομείου Βέροιας, καθώς επίσης και τον κύριο Παναγιώτη 
Κωνσταντίνου, Επιμελητή Β΄- χειρούργο ορθοπεδικό, και 
την αναισθησιολόγο κυρία Γεωργία Γκελεβέ που από κοι-
νού ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την 
επέμβαση μου. 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ισμήνη Ντόντη

Επισκοπή 21-2-2018

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

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

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

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνάντηση 
ενημέρωσης με 

θέμα: «Η κοινωνική 
προσφορά ως αντίδοτο 

στην φτώχεια»
 Το Κοινω-

νικό Παντοπω-
λείο Βέροιας 
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι 
συνάντηση ε-
ν η μ έ ρ ω σ η ς 
με  θέμα «Η 
κ ο ι ν ω ν ι κ ή 
προσφορά ως 
αντίδοτο στην 
φτώχεια». 

Η εκδήλωση 
θα πραγματο-
ποιηθεί την Τε-

τάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στις 6μμ, στην αίθου-
σα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Συνάντηση της Ένωσης 
Φωτογράφων με τη 

Φρόσω Καρασαρλίδου 
για τα προβλήματα
 του κλάδου τους

Με τη βουλευτή Ημαθίας κα Φρόσω Καρασαρλίδου συναντήθηκαν το βρά-
δυ της Παρασκευής στη Βέροια, ο πρόεδρος της Ένωσης Φωτογράφων Κ.Δ. 
Μακεδονίας Δημήτρης Κοντσίδης, η αντιπρόεδρος Μάγδα Γκίλινα και το μέλος 
του Δ.Σ. Θωμάς Τσίμπρης και την ενημέρωσαν για το θέμα που προκύπτει σε 
βάρος του κλάδου τους, μετά την απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, να ανατεθεί η έκδοση  φωτογραφιών για τις νέες ταυτότητες, σε εταιρία, 
που θα βγάζει τις  φωτογραφίες εντός του Αστυνομικού Τμήματος.

Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της  Ένωσης, η κα Καρασαρλίδου έ-
δειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για το θέμα και στη συνάντηση μπήκαν 
αρκετά ζητήματα, όπως η απώλεια εισπράξεων από το κράτος σε περίπτωση 
που πληγεί το εισόδημα των επαγγελματιών φωτογράφων, η ταλαιπωρία του 
κόσμου με το συνωστισμό στα αστυνομικά τμήματα αλλά και το ακριβότερο 

κόστος της διαδικασίας, α-
φού οι πολίτες θα πρέπει να 
μετακινούνται στις  Αστυνο-
μικές Διευθύνσεις, κ.α.

Η βουλευτής διαβεβαί-
ωσε ότι από βδομάδα, θα 
ενημερωθεί διεξοδικά για 
το θέμα και θα φροντίσει να 
συναντηθεί με τον αρμόδιο 
υπουργό, αλλά και με βου-
λευτές που γνωρίζουν καλά  
την συγκεκριμένη απόφαση, 
ενώ ζήτησε από το συμβού-
λιο της Ένωσης να την κρα-
τούν ενήμερη για τις κινήσεις 
τόσο της τοπικής όσο και της 
Πανελλαδικής  Ένωσης.

Θα ακολουθήσουν συνα-
ντήσεις και με άλλους πο-
λιτικούς εκπροσώπους της 
Ημαθίας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ:
 «Η όποια συντεχνιακή επιδίωξη 

έπεται του δημόσιου συμφέροντος 
ιδίως στα ζητήματα Παιδείας»
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το  Σάββατο 3 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια)  
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, α-
δελφού και θείου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΝ. 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
αδελφού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜ. 

ΝΤΑΝΤΑΜΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας θείας

ΑΝΝΑΣ ΠΕΡ. 
ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥ 

(ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ)
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος :
 Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου το πρωί θα τελέσει Προηγια-

σμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στο Παλαιό Σκυλίτση.

 Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στο Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του 
ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. 

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου το πρωί θα τελέσει Προ-
ηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Νεοκάστρου.

 Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στο Μέγα Απόδειπνο στην Ιερά Μονή Αγίου Αθα-
νασίου Αγκαθιάς. 

 Την Πέμπτη 1 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμέ-
νη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γεωργια-
νών.

 Την Πέμπτη 1 Μαρτίου στις 10:30π.μ. θα ομιλήσει στη 
Σύναξη Ιερέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

 Την Πέμπτη 1 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στο Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου 
Αλεξάνδρειας.

 Την Παρασκευή 2 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγι-
ασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Ραψομανίκης.

 Την Παρασκευή 2 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στην Β’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτό-
κου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της 
Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευ-
χαριστούν θερμά:

-Την Οικογένεια κ.Γεωργίου και κ.Ευλαμπί-
ας Καραγιάννη,για την δωρεά του ποσού των 
200 Ε,εις μνήμη των γονέων τους Ιωάννου - 
Ελένης Καραγιάννη και Θεοδώρου - Δεσποίνης 
Καδόγλου.

-Την κ.Ζωή Μούρτζιου,για την δωρεά του 
ποσού των 100 Ε,εις μνήμη του αδελφού της 
Κωνσταντίνου Άκη.

-Την Οικογένεια  κ.Γεωργίου Μήτσα και 
κ.Μαρίας Χριστοδουλίδου , για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος ,εις μνήμη 
γονέων και αδελφού.

-Τις  κόρες Διονυσίου Τσολάκη ,για την ευ-
γενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος στο 

Γηροκομείο Βέροιας.
-Τον κ.Θεόδωρο Πέτρα,για την ευγενική 

προσφορά 200 Kgr Πορτοκάλια ,για τις ανά-
γκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Ανδρονίκη Φλιάταρη,για την ευγενική 
προσφορά 10 τεμ.κοτόπουλα ,εις μνήμη Ευρι-
πίδη Φλιάταρη.

-Τα Παιδιά της Σουλιώτη Καλλιόπης για 
την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύμα-
τος,εις μνήμη Σουλιώτη Καλλιόπης.

-Τον κ.Μαλανδρή Χρήστο,για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος,για τις ανά-
γκες του Ιδρύματος.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφο-
ρά 50 τεμ.γιαουρτάκια,για τις ανάγκες του Γη-
ροκομείου Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως

Στην Αγία Κυριακή 
για τους 

Γ’ Χαιρετισμούς 
το ΚΑΠΗ Βέροιας
Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργα-

νώνει προσκυνηματική  εξόρμηση 
στην Μονή Αγ.Κυριακης ( Λουτρό Η-
μαθίας) για την παρακολούθηση της  
ακολουθίας  των  Γ΄ Χαιρετισμών  την 
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.

Ώρα Αναχώρησης: 2:30 μμ
Τιμή Εισιτηρίου: 3 ευρώ το άτομο
Πληροφορίες στα γραφεία των ΚΑ-

ΠΗ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες 

Δευτέρα 26 Φεβρου-
αρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναρ-
γύρων Βέροιας ο 
Γρηγόριος Μοσχό-
πουλος σε ηλικία 84 
ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες 

Δευτέρα 26 Φεβρου-
αρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανα-
σίου Ραχαιάς η Ζωή 
Κων. Γεωργιάδου 
σε ηλικία 88 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Δευ-
τέρα 26 Φεβρουαρίου 
2018 από τον Ιερό Ναό 
Γεννήσεως του Σωτή-
ρος Κρύας Βρύσης η 
Κωνσταντία Αβραάμ 
Κουγιουμτζίδου σε η-
λικία 46 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυ-

ριακή 25 Φεβρουαρί-
ου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας η Αναστα-
σία Ιορδ. Αριστο-
τέλους σε ηλικία 75 
ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε  την 

Κυριακή 25 Φεβρου-
αρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Γεωργί-
ου Βέροιας η Πανα-
γιώτα Κακούλη συζ. 
του Ιωάννη σε ηλικία 
88 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυ-

ριακή 25 Φεβρουαρί-
ου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Μητροπόλεως 
Βέροιας ο Χρήστος 
Ιωαν. Εξηνταβελό-
νης σε ηλικία 84 ε-
τών.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε το Σάβ-

βατο 24 Φεβρουαρί-
ου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας η Ελένη 
Αργ. Σαμαρά σε ηλι-
κία 77 ετών. 

Eυχαριστήριο του Γηροκομείου Βέροιας



Στην 4η διημερίδα για επίκαιρα ζητήματα φορολογικού και 
ασφαλιστικού δικαίου, που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Νο-
μικών, παραβρέθηκε ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, 
της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε, κάνοντας προτάσεις για το 
φορολογικό πλαίσιο. 

«Αυτή τη στιγμή ζούμε έναν ακραίο παραλογισμό. Ο χαρα-
κτηρισμός αυτός δεν είναι υπερβολικός, είναι ρεαλιστικός και α-
νταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν οι φόροι και οι ασφα-
λιστικές εισφορές μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν 
το 75% του ετήσιου εισοδήματος ενός ελεύθερου επαγγελματία 
όπως ενός δικηγόρου, τότε βιώνουμε την επιτομή του παραλο-
γισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά o κ. Βεσυρόπουλος.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, ανέφερε ότι, ουσιαστικά οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες στοχοποιήθηκαν από την κυβέρνηση, που απο-
τελεί συνειδητή επιλογή της, η φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, 
με περιτύλιγμα μία ψευδεπίγραφη ταξική πολιτική ενώ υποστή-
ριξε ότι είναι ψευδεπίγραφη γιατί πολύ απλά αυτή η πολιτική 
οδηγεί τη μεσαία τάξη στη φτώχεια, μετατρέπει ελεύθερους 
επαγγελματίες σε φτωχούς και τους φτωχούς, για τους οποίους 
υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται αυτή η κυβέρνηση, σε επαίτες.

Έντονη κριτική άσκησε, στη λεγόμενη ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση του κ. Κατρούγκαλου, με το νόμο 4387/2016, υποστη-
ρίζοντας ότι, μετατράπηκε σε έναν ακόμα μηχανισμό με φοροει-
σπρακτική λογική και χαρακτήρα, που απλά οδήγησε σε αύξη-
ση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών. Μάλιστα, ο κ. 
Βεσυρόπουλος, μιλώντας με πρακτικά παραδείγματα ανέφερε: 
«Με τα σημερινά δεδομένα , ένας ελεύθερος επαγγελματίας με 
ετήσιο καθαρό εισόδημα 12.000 ευρώ, είναι αναγκασμένος να 
δίνει το 55% του εισοδήματος του σε φόρους και εισφορές. Ο 
φόρος εισοδήματος είναι 2.640 ευρώ. Οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές 3.234 ευρώ, είναι το 26,95% του καθαρού εισοδήματος, 
20% για την κύρια ασφάλιση και 6,95% υπέρ υγείας. Το τέλος 
επιτηδεύματος είναι 650 ευρώ. Έχουμε δηλαδή ένα σύνολο 
φόρων και εισφορών που ανέρχεται σε 6.524 ευρώ. Ξέρετε τι 
απομένει; Απομένουν 5.476 ευρώ, χωρίς να υπολογίσουμε την 
προκαταβολή 100% του φόρου εισοδήματος και φυσικά χωρίς 
να υπολογίσουμε τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις για 
δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς, που συνίσταται σε επιβά-
ρυνση 7% για επικουρική ασφάλιση και 4% για εφάπαξ. Με αυ-
τά πρέπει να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του και να πληρώσει 
και τον ΕΝΦΙΑ».

Μιλώντας για τις προτάσεις που έχει επεξεργαστεί η Νέα 
Δημοκρατία για την επόμενη μέρα, ο αναπληρωτής τομεάρχης 
ανέφερε ότι, «η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
έχουν αναλάβει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την 
επόμενη μέρα. Δεσμεύσεις που θα μετατραπούν σε εφαρμο-
σμένες πολιτικές και μέτρα άμεσης μείωσης των φορολογικών 
επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί. 
Ποια είναι αυτά τα άμεσα μέτρα:

-Μείωση του αρχικού φορολογικού 
συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα  
στο 9% αντί του 22% που ισχύει σή-
μερα.

-Σταδιακή κατάργηση του τέλους 
επιτηδεύματος, με κλιμακούμενη μεί-
ωση από τον πρώτο χρόνο της διακυ-
βέρνησης μας.

-Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο χρόνια.
-Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις 

από το 29% στο 20% εντός διετίας και μείωση του φόρου στα 
μερίσματα από το 15% στο 5%.

-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων, ελεύ-
θερων επαγγελματιών και εργαζομένων.

-Πλήρης αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασί-
ας, με απλοποίηση διαδικασιών αλλά και τερματισμό της ανα-
δρομικής ομηρίας του φορολογούμενου πολίτη από το Κράτος. 
Η φορολογική γραφειοκρατία που συνιστά οικονομικό και διοι-
κητικό βάρος για τον ελεύθερο επαγγελματία θα τερματιστεί».

Επίσης, ο βουλευτής Ημαθίας, κατέστησε σαφές ότι, στον 
Τομέα Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας είναι ανοιχτοί στο 
διάλογο και σε ρεαλιστικές προτάσεις που θα κατατεθούν από 
το δικηγορικό κόσμο. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι, θεωρεί εύλογο, 
πως θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός από την αμοιβή του δι-
κηγόρου των  ποσών, που εισπράττουν και  αφορούν σε έξοδα 
ή πληρωμές για λογαριασμό του εντολέα τους. Και αυτό γιατί η 
απουσία σαφών κανόνων διαχωρισμού οδήγησε δυστυχώς σε 
φορολογικούς ελέγχους όπου η είσπραξη από τον δικηγόρο πο-
σών για λογαριασμό πελατών, καταλογίσθηκε τελικά ως εισόδη-
μα του πρώτου. Ακόμη, υποστήριξε ότι είναι προς συζήτηση το 
είδος και το εύρος των εκπιπτόμενων από το εισόδημα επαγ-
γελματικών δαπανών των δικηγόρων και της σύνδεσής τους με 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Βεσυρόπουλος, μεταξύ 
άλλων ανέφερε: «Απέναντι στην οξύτητα και το διχαστικό λόγο, 
πρέπει να οικοδομηθεί μια νέα κοινωνική πλειοψηφία που θα 
συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, πρέπει επιτέλους η φορολογική πολιτική να 
αποκτήσει αναπτυξιακό χαρακτήρα και όχι μόνο εισπρακτικό 
με φόρους χωρίς τέλος και χωρίς λογική. Αυτό είναι το δικό μας 
μήνυμα». 

Γιορτάστηκε την Κυριακή 
της Ορθοδοξίας η 196η 

επέτειος από την κήρυξη της 
επανάστασης της Νάουσας

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε την Κυριακή στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου η 196η επέ-
τειος από την κήρυξη της επανάστασης της Νάουσας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας 
του 1822.

Το Σάββατο το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων χορο-
στάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως, ενώ στο τέλος του Εσπερι-
νού μίλησε ο πανοσιολογιώτατος Ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας ο Σεβασμιότατος λειτούργησε και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, ενώ στο τέλος της θείας λειτουργίας τέλεσε την 
καθιερωμένη τελετή της Κυριακής της Ορθοδοξίας και αμέσως μετά δοξολογία για 
την επέτειο της κηρύξεως της Επαναστάσεως μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημη-
τρίου.

Η ομιλία στο τέλος της δοξολογίας συγκίνησε τον κόσμο και χειροκροτήθηκε θερ-
μά, με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων να βρίσκεται στο επίκεντρο:

«Η Μακεδονία σήμερα περνά μια δοκιμασία γιατί Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι και δυ-
στυχώς και δικοί μας το παίζουν στα χαρτιά, αγνοώντας την ιστορία αυτού του τόπου,  
αγνοώντας τους ήρωες που έδωσε αυτός ο τόπος, ούτως ώστε αυτό το κρατίδιο, 
αυτοί οι Σλάβοι να ονομάζονται Μακεδόνες, ίσως για να κάνουν πράξη το όνειρο του 
Τίτο και του Στάλιν για τη Μακεδονία του Αιγαίου. Ποτέ δεν πρέπει να δεχθούμε και 
με καμία κυβέρνηση αυτήν την εκτροπή και αυτήν την προδοσία. Γιατί πρόκειται για 
προδοσία και για ξεπούλημα και του τόπου και της ιστορίας μας» ανέφερε συγκινη-
μένος μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων παραβρέθηκαν 
μεταξύ άλλων ο βουλευτής Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο δήμαρχος Νίκος Κουτσο-

γιάννης κ.ά.
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Εκλογές για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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

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

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Φράγκος

Απ. Βεσυρόπουλος: «Όταν οι φόροι και οι ασφαλιστικές 
εισφορές φτάνουν ή ξεπερνούν το 75% του ετήσιου 

εισοδήματος τότε βιώνουμε την επιτομή του παραλογισμού»



Κατά την πρόσφατη ανοικτή σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 
Νοσοκομείο Βέροιας με τον Υπουργό 
Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τους εκ-
προσώπους των φορέων της Ημα-
θίας, 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην με-
γάλη αναγκαιότητα ανάπτυξης της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ως 

απαραίτητης προϋπόθεσης για την ανεμπόδιστη λειτουργία 
των νοσοκομείων ως μονάδων δευτεροβάθμιας περίθαλ-
ψης.

Επισημάνθηκε ότι η προ ετών κατάργηση των Μονάδων 
Υγείας ΕΟΠΥΥ και η αντικατάσταση τους από τις Μονάδες 
ΠΕΔΥ με δραματικά υποβαθμισμένη ιατρική στελέχωση,  σε 
συνδυασμό με την μεγάλη οικονομική κρίση που επέφερε 
την φτωχοποίηση στην κοινωνία,  αποστέρησε  τους πολίτες 
από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τους οδήγησε 
μαζικά στα νοσοκομεία, με συνέπεια την περαιτέρω υπέρ-
μετρη επιβάρυνσή τους.

 Πέραν από τα επιμέρους ζητήματα που άπτονται των 
νοσοκομειακών μονάδων της Βέροιας και της Νάουσας, τα 
οποία ετέθησαν από τους εκπροσώπους των φορέων και 
αναγνώρισε ο Υπουργός δεσμευόμενος ότι θα καταβάλει 
κάθε προσπάθεια  για την προώθησή τους, αναδείχθηκε η 
γενική κατάσταση   στα νοσοκομεία του ΕΣΥ η οποία έχει 
περιέλθει  σε οριακό σημείο. 

Οι προσλήψεις που έχουν προκηρυχθεί ή εξαγγελθεί, για 
μόνιμο ιατρικό προσωπικό, δεν μπορούν να  καλύψουν  τα 
τεράστια κενά που υφίστανται, ενώ προωθούνται με βρα-
δύτατους ρυθμούς,  κατά τρόπον ώστε  να μη μπορούν να  
δώσουν ανάσα στο σύστημα. 

Η αύξηση του αριθμού και η παράταση θητείας των επι-
κουρικών βοηθά εν μέρει την λειτουργία των Νοσοκομείων, 
χωρίς όμως να δίνει σταθερή λύση στο όλο ζήτημα. 

Οι προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού 
επιβάλλεται  να ενταχθούν σε ένα συνολικό σχεδιασμό στο-
χευμένων και σοβαρών παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς 
του συστήματος υγείας. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξει άμεση διαμόρφωση 
νέων Οργανισμών στα Νοσοκομεία μετά τις δραματικές  
περικοπές που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια, ώστε να 
δίδεται δυνατότητα να αντεπεξέλθουν με επάρκεια και 
ποιότητα στις ανάγκες των πολιτών.

 Προϋπόθεση για την κατάρτιση των νέων Οργανι-
σμών πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του υγειονομικού 
χάρτη της χώρας, στον οποίο πρέπει να καταγραφούν, 
πέραν του δυναμικού και των υποδομών, οι ανάγκες υγεί-
ας του πληθυσμού. 

Το θετικό μέτρο της υγειονομικής κάλυψης των ανα-
σφαλίστων, χωρίς τα ανάλογα κονδύλια και τις αναγκαίες 
ιατρικές προσλήψεις, σε συνδυασμό με την αποδιοργα-
νωμένη ΠΦΥ έχει επιβαρύνει δυσβάστακτα τη λειτουργία 
των Νοσοκομείων της χώρας.

Η δραματική υποβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, μετακύλησε επιπλέον φορτίο στα Νοσοκομεία, με 
αποτέλεσμα να αλλάξει ο προσανατολισμός τους και να υ-
ποβαθμιστεί η ίδια η Δευτεροβάθμια Περίθαλψη.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την μεταρρύθμιση της 
ΠΦΥ, με την ίδρυση των ΤΟΜΥ, τους οικογενειακούς για-
τρούς όπως επιχειρείται να καθιερωθούν και τις νέες ιατρι-
κές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ οι οποίες προκάλεσαν την 
αποστροφή των νέων ιατρών που στρέφονται πλέον μαζικά 
στην μετανάστευση, δεν δίνουν απάντηση στην αγωνία  των 
πολιτών, που αναζητούν την αξιοπρεπή τους περίθαλψη. 

Εξαιτίας των παραπάνω η εφημέρευση των Νοσοκομεί-
ων συνεχίζει να διεκπεραιώνεται με δυσκολίες, ενώ σε αρ-
κετές περιπτώσεις το ιατρικό δυναμικό αδυνατεί να καλύψει 
επαρκώς  τις κλινικές και τα εργαστήρια. 

Η έλλειψη ΤΕΠ στα Νοσοκομεία της χώρας αποτελεί 
αιτία μη ικανοποιητικής αντιμετώπισης των επειγόντων πε-
ριστατικών, ενώ οι γιατροί εξουθενώνονται, με συνέπεια να 
αυξάνεται η πιθανότητα ιατρικών λαθών.

Ο Υπουργός Υγείας  δήλωσε ότι καταβάλλεται κάθε προ-
σπάθεια ώστε να επουλωθούν οι ανοικτές πληγές του ΕΣΥ. 
Επισήμανε όμως ότι η αρνητική γενικότερη συγκυρία δεν 
επιτρέπει την ανάληψη   μεγάλων πρωτοβουλιών.

Ο απόηχος από την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας 
στην Ημαθία έχει ανάμικτο περιεχόμενο. Η αναγνώριση των 
ζητημάτων των τοπικών μονάδων περίθαλψης και η πρόθε-
ση διεκπεραίωσής τους δεν αμφισβητούνται. Παραμένουν 
όμως πάντα υπό την αίρεση των γενικότερων σχεδιασμών 
για την Υγεία, των οποίων  η  υλοποίηση  απαιτεί συνολική 
πολιτική βούληση, που δεν διαφαίνεται στην συγκεκριμένη 
συγκυρία.

Προς τον σκοπό αυτό, απαιτείται συνεχής συνολική ε-
παγρύπνηση και διεκδικητική κινητοποίηση από όλους τους 
φορείς και τους παράγοντες του τόπου.  

Η υγεία των πολιτών αποτελεί συνολική απαίτηση της 
κοινωνίας.  

Ως το σημαντικότερο κοινωνικό αγαθό δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να εμπλέκεται στα γρανάζια της πολιτικής αντιπαρά-
θεσης και υποτέλειας.

Το Σάββατο 10 Μαρτίου   
  Το νέο βιβλίο του Αλέκου 
Χατζηκώστα παρουσιάζεται 

στην Αλεξάνδρεια
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αλεξάνδρειας παρουσιάζει 
το νέο βιβλίου του Ημαθιώτη 
δημοσιογράφου – συγγρα-
φέα Αλέκου Χατζηκώστα «Μι-
κρές ιστορίες, μεγάλα όνει-
ρα» που θα γίνει στις 7μ.μ 
στην αίθουσα της βιβλιοθή-
κης.

 Για το βιβλίο θα μιλήσουν 
οι:

• Σοφία Γιάγκα, φιλόλογος
• Σίμος Ανδρονίδης, υπο-

ψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ
• Και ο ίδιος ο συγγραφέ-

ας 
Πρόκειται για το 7ο βιβλίο 

του συγγραφέα και αποτελεί 
συλλογή 15 διηγημάτων. 

15 μικρές ιστορίες που 
προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα παραπά-
νω ερωτήματα, οδηγώντας με τη σειρά τους σε νέα 
ερωτήματα. «Όταν ο έρωτας δένεται με το μυστήριο, 
η ελπίδα με τον αγώνα και οι απώλειες οδηγούν σε 
δημιουργικά όνειρα»

 Σύντομο βιογραφικό
 Ο Αλέκος Χαζτηκώστας είναι δημοσιογράφος και 

εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθί-
ας» και του  alli-apopsi.gr.  Άρθρα του έχουν δημοσι-
ευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δε-
καετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια 
σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 
7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.

Για την υποχρεωτική εκπαίδευση των 4χρονων νηπίων

Τα αιτήματά τους στους βουλευτές 
Ημαθίας κατέθεσαν
 οι εργαζόμενους 

στους βρεφονηπιακούς  
σταθμούς του Δήμου Βέροιας

  Το Σάβ-
βατο  24 Φε-
φ ρ ο υ α ρ ί ο υ , 
αντιπροσωπία 
του Σωματεί-
ου δημοτικών 
υ π α λ λ ή λ ω ν , 
αποτελούμενο 
από μέλη του 
Δ.Σ. , εργαζό-
μενους στους 
β ρ ε φ ο ν η π ι -
ακούς  σταθ-
μούς  και τον 
πρόεδρο του 
ΚΑΠΑ κ. Στέρ-
γιο Διαμάντη 
ε π ι σ κ έ φ τ η κ ε 
τους Βουλευτές του  Νομού μας κ.κ.  Αντωνίου Χρήστο , Καρασαρλίδου Φρόσω και 
Ουρσουζίδη Γεώργιο  (ΣΥΡΙΖΑ) και Βεζυρόπουλο Απόστολο (ΝΔ) και τους ενημε-
ρώσαμε για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν τόσο στις οικογένειες όσο και 
στους εργαζόμενους ,  με την νέα Νομοθετική Πρωτοβουλία της Κυβέρνησης με την 
οποία εντάσσονται τα παιδιά ηλικίας από τεσσάρων ετών και πάνω στην υποχρεωτι-
κή εκπαίδευση καθώς και την ήδη ισχύουσα διάταξη για τις κτηριακές προδιαγραφές 
των βρεφονηπιακών σταθμών και ζητήσαμε να προωθήσουν στην Κυβέρνηση τα 
αιτήματα του Συλλόγου καθώς αυτά είναι στο γενικό πλαίσιο των Προτάσεων της 
Ομοσπονδίας των Εργαζομένων των Δήμων (ΠΟΕ-0ΤΑ) και τα οποία είναι:

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

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

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

•Να δοθεί βάρος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση  ώστε να ενισχυθούν  και δημι-
ουργηθούν νέες βρεφονηπιακές δομές

•Μόνιμη και σταθερή απασχόληση για όλους στους εργαζομένους στους βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Γενικός Γραμματέας
 Χειμώνας Αθανάσιος   Τριγώνης Γρηγόριος 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
 Εύφημος Μνεία στο 8ο 
Νηπιαγωγείο Νάουσας

Εύφημος μνεία απονεμήθηκε στο 8ο Νηπιαγωγείο από την 
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας για το 
τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ που δημιούργησε συμμετέ-
χοντας στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Σαρά-
ντα χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση».

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στις 31/1, στο Υπουργείο 
Παιδείας.  Στο ευχαριστήριο μήνυμά της η κ. Λίνα Βαλσαμίδου, 
προϊσταμένη του 8ου Ν/Γ και υπεύθυνη της σχολικής δράσης, 
τόνισε: «Θα ήθελα με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, να μετα-
φέρω τις ολόθερμες ευχαριστίες των παιδιών, του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων του 8ου Νηπιαγωγείου Νάουσας, του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και τις δικές μου, για την Εύφημο 
Μνεία που απένειμε η επιτροπή αξιολόγησης στο ραδιοφωνικό 
και στο τηλεοπτικό σποτ, που δημιουργήσαμε στην τάξη με με-
γάλη χαρά και ενθουσιασμό. Ευχαριστούμε θερμά την Εκπαι-
δευτική Ραδιοτηλεόραση και τα αξιότιμα μέλη της επιτροπής 
αξιολόγησης, διότι η βράβευση αυτή αναδεικνύει και τιμά τις 
μιντιακές παραγωγές πολύ μικρών μαθητών/τριών. Συγχαίρου-
με τους σημερινούς βραβευθέντες κι ευχόμαστε στην Εκπαι-
δευτική Ραδιοτηλεόραση να τα …εκατοστίσει και να συνεχίσει 
με την ίδια επιτυχία την εξαιρετικά σημαντική προσφορά της».
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Η υγεία στον απόηχο μιας 
υπουργικής επίσκεψης

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ



Κι ενώ η κατάντια του ο-
δικού δικτύου της πόλεως 
της Βέροιας είναι απερίγρα-
πτη, εντούτοις ο δήμος Βέ-
ροιας, ούτε αυτή τη χρονιά 
που πέρασε, φρόντισε να το 
εντάξει στις προτεραιότητες 
του δήμου, ώστε να επιλυθεί 
επιτέλους, αυτό το τεράστιο 
ζήτημα του εκσυγχρονισμού 
και της αναβάθμισης του γε-
ρασμένου οδικού δικτύου.

Η συντριπτική πλειο-
ψηφία του οδικού δικτύου 
της πόλεώς μας, εμφανίζει 
απογοητευτική εικόνα, δε-
δομένου ότι χρονολογείται 
από της δημαρχίας του κ. 
Τσαλέρα. Τα τελευταία είκοσι 
χρόνια, δεν υπήρξε σχεδόν 
κανένα ενδιαφέρον και κα-
μία παρέμβαση για τη βελ-
τίωση και την αναβάθμισή 

του, πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων.

Κύριε δήμαρχε, πρόσφα-
τα στη Νάουσα, έπεσε νέος 
ασφαλτοτάπητας απλόχε-
ρα, σε εκατοντάδες μέτρα 
δρόμων του εμπορικού τους 
κέντρου. Γιατί η Νάουσα κα-
ταφέρνει και πρωτοστατεί 
-σε πολλά ζητήματα-, αξιο-
ποιώντας με το παραπάνω 
τα χρήματα για οδικά έργα; 
Πρωτεύουσα του Ν. Ημαθί-
ας είναι η Βέροια ή η Νάου-
σα τελικά;

Όσοι επισκέπτονται την 
πόλη μας, θα θυμούνται συν 
τοις άλλοις, ένα οδικό δίκτυο 
με λακκούβες, με τρύπες, 
με εξογκώματα, με πρόχειρα 
μπαλώματα, με επιστρώσεις 
της πλάκας, με φρεάτια και 
καπάκια υπερυψωμένα ή 

βυθισμένα του οδοστρώ-
ματος κ.λπ. Σε πρόσφα-
τη επίσκεψή μας στον 
Πολύγυρο Χαλκιδικής, 
δεν συναντήσαμε ούτε 
τρύπες, ούτε λακκούβες, 
ούτε κακές επιστρώσεις, 
αλλά όλοι οι δρόμο τους 
φλατ!

Εδώ σ’ εμάς, δρόμοι 
και μάλιστα κεντρικοί, 
όπως η οδός Βενιζέλου 
(με καπάκια της ΔΕΥΑΒ 
ή φρεάτια όχι στο ύψος 
του οδοστρώματος, ή 
άλλες κακοτεχνίες και 
ασχήμιες), η οδός Μ. 
Μπότσαρη (ειδικά στην 
κατάβαση προς βήμα 
Απ. Παύλου), η οδός Α-
κροπόλεως (στο ύψος 
της γέφυρας της Μπαρ-
μπούτας και στο ύψος 
του 8ου Δημ. Σχολείου 
και παιδικής χαράς), η 
οδός Πλουτάρχου (κυρι-
ολεκτικά μαύρο χάλι), η 
οδός Θωμαΐδου, η οδός 
Παυσανίου (γελοίες-πρό-
χειρες επιστρώσεις), η 

οδός Φιλήμωνος (ένθεν και 
εκείθεν της γέφυρας κάτω 
απ΄ τη ΔΕΗ), η οδός Θεσ-
σαλονίκης (από φανάρια 
Γαλαξία έως διασταύρωση 
με Σταδίου), η οδός Μ. Α-
λεξάνδρου (από ύψος Μα-
σούτη μέχρι πεζογέφυρα), 
η οδός Κόδρου (γεμάτη κα-
κοτεχνίες), ο δρόμος προς 
διασταύρωση προς Ταγα-
ροχώρι), ο δρόμος στο ύ-
ψος της βίλλας Βικέλα προς 
Ραχιά και φυσικά η πρώτη 
ασχήμια μας, η Ν.Π.Ο. (έ-
να περιφερειακή οδός), που 
πάλιωσε και μας εκθέτει α-
νεπανόρθωτα σ’ όλους τους 
περαστικούς.

Όλοι οι παραπάνω δρό-
μοι που αναφέραμε ενδεικτι-
κά, χρειάζονται νέο ασφαλ-
τοτάπητα, νέο οδόστρωμα 
για να αντέξουν τουλάχιστον 
για μία δεκαετία.

Αισθανόμαστε ντροπή 
και αγανάκτηση, γι’ αυτό το 
εγκαταλελειμμένο δικό δί-
κτυο, δεδομένου ότι η πό-
λη μας επιδιώκει τουριστική 
προβολή. Ο τουρίστας που 
θα έρθει, πρέπει να βρει μία 
πόλη νοικοκυρεμένη και α-
ψεγάδιαστη σ’ όλους τους 
τομείς (καθαριότητα, αδέ-
σποτα, κυκλοφοριακό, αθίγ-
γανοι αισθητική αναβάθμιση 
κ.λπ.), ώστε να ξανάρθει.

Ο δήμος Βέροιας οφείλει 
να σκύψει σοβαρά, να βρει 
χρήματα και να εκπονήσει 
ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα αναβάθμισης του 
τριτοκοσμικού οδικού δικτύ-
ου της πόλεώς μας. Τα σύγ-
χρονα αυτοκίνητα και μηχα-
νάκια, είναι φτιαγμένα για 
σύγχρονους δρόμους και 
όχι για οδοστρώματα περα-
σμένων δεκαετιών. Ο νοών 
νοείτω!

Ι. Καραβασιλειάδης

Του Μιχάλη Μπούργου
Συμβούλου Μηχανικού Αναπτυξιακού – 
Χωρικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού

 «Ωρίμασε» αυτές τις μέρες, μετά από αναμονή τριών ετών,  το «Εξοικονόμηση 
κατ΄ Οίκον ΙΙ», γνωστότερο ως «Εξοικονομώ». Πέσανε οι σχετικές υπογραφές και το 
αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας δημοσιοποίησε την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση προκήρυξης του Προγράμματος  και τον Οδηγό Εφαρμογής του. Σε ετοι-
μότητα, λοιπόν, για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, καθώς οι Αιτήσεις 
Υπαγωγής θα υποβάλλονται Ηλεκτρονικά από τα τέλη του μήνα, τότε που υπολο-
γίζουν ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης  όλων των συνεργαζόμενων 
τραπεζών με το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση 
κατ’ Οίκον ΙΙ» χρηματοδοτεί παρεμβάσεις στις Κύριες (Πρώτες) Κατοικίες, οι οποίες αποσκοπούν στην εξοικονόμη-
ση ενέργειας, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, εστιάζοντας 
περισσότερο στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Θα διατεθούν περίπου 250 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020, 
με το συνολικό προϋπολογισμό να αναμένεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα 
οποία απαραίτητα διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Για να είναι επιλέξιμη μία κατοικία, 
αυτή θα πρέπει  να  χρησιμοποιείται ως Κύρια, να υφίσταται νόμιμα, να μην είναι αυθαίρετη και να έχει καταταχθεί 
βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης σε Κατηγορία χα-
μηλότερη ή ίση της Δ.

Εφόσον η κατοικία πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στο Πρόγραμμα, ο κάθε Ενδιαφερόμενος θα 
πρέπει να ελέγξει αν ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καθορίζουν και το ύψος της επιδότησης. Για 
το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα του Ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με την 
πρόσφατη φορολογική δήλωση, η οποία έχει ήδη εκκαθαριστεί. Βάσει εισοδήματος εντάσσεται σε μία από τις Κατη-
γορίες 1-7, ενώ το ποσοστό της επιδότησης προσαυξάνεται, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. 
Η μέγιστη επιχορήγηση μπορεί να φτάσει και 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.  Η Κατηγορία 7 δεν 
επιχορηγείται ως προς το Έργο, αλλά μπορεί να αξιοποιήσει τον τραπεζικό δανεισμό. Αρκετά διαφωτιστικός είναι 
και ο σχετικός Πίνακας, που ακολουθεί:

Το επιπλέον της επιχορήγησης ποσό, μπορεί κανείς να το καλύψει:
1. με Ιδία Κεφάλαια. Το συνολικό ποσό θα πρέπει να είναι από την αρχή διαθέσιμο, καθώς το Πρόγραμμα 

δεν προβλέπει  τη χορήγηση προκαταβολής
2. με Τραπεζικό Δανεισμό, σε μία από τις δέκα Συνεργαζόμενες Τράπεζες. Αυτό θα πρέπει να δηλωθεί από 

την Αίτηση, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία, μαζί με την τράπεζα που θα συνεργαστεί, η οποία και θα εξετά-
σει την πιστοληπτική του ικανότητα. Το επιτόκιο του δανεισμού επιδοτείται κατά 100%, με διάρκεια αποπληρωμής 
δανείου 4-6 χρόνια.

Να προσεχθεί ιδιαίτερα: ο συνολικός προϋπολογισμός, για την κάθε Αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
25.000 ευρώ.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση παρεμβάσεις αποτελούν:
1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος. Συμπεριλαμβάνεται δώμα/στέγη και πιλοτή.
4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Αυτές θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

(ΚΕΝΑΚ), να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 40% της κατανάλωσης του 
κτηρίου στις Κατηγορίες Δικαιούχων 1, 2 και μεγαλύτερη από 70% για τις υπόλοιπες Κατηγορίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση του προγράμματος είναι η διενέργεια δύο Ενεργειακών Επιθεω-
ρήσεων. Στην πρώτη, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα εκδίδει το απαιτούμενο ΠΕΑ και οι παρεμβάσεις θα πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τα ευρήματα/αποτελέσματα της Επιθεώρησης, για βέλτιστα αποτελέσματα εξοικονόμησης 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης κατοικιών. Η δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση θα ακολουθεί την υλοποίηση 
των παρεμβάσεων, όπου θα ελέγχεται και θα πιστοποιείται το κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τε-
θεί, ώστε να εκταμιεύεται και η επιχορήγηση. Το κόστος έκδοσης των ΠΕΑ καλύπτεται από το Πρόγραμμα, εφόσον 
η Αίτηση εγκριθεί.

Οι Ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν την Αίτηση Ένταξης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατ-
φόρμας του Προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής. Θα μπορεί κανείς να υποβά-
λει Αίτηση μέχρι να καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του Προγράμματος στην Περιφέρεια της κατοικίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Επανάληψη της 
εκλογοαπολογιστικής 
γενικής συνέλευσης
Την Κυριακή 25-2-2018, δεν 

έγινε η γενική συνέλευση επει-
δή δεν είχαμε   απαρτία. Σύμ-
φωνα με το καταστατικό και την 
προκήρυξη του Δ.Σ. η ΕΚΛΟ-
ΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα πραγματοποι-
ηθεί οπωσδήποτε την Κυριακή 
4-3-2018 στο Γραφείο του Συν-
δέσμου, πάροδος Βερμίου 3 και 
με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Η συνέλευση θα αρχίσει στις 
11:00 πμ  με τον απολογισμό 
του απερχόμενου Δ.Σ. και θα 
τελειώσει στις 6:30 μμ με το τέ-
λος της ψηφοφορίας.

Πιστεύουμε ότι η εκλογοα-
πολογιστική γενική συνέλευση 
είναι η πιο σπουδαία και αξιό-
λογη από όλες τις εκδηλώσεις 
του Συνδέσμου, διότι αφ’ ενός 
μεν δίνεται η ευκαιρία στο Δ.Σ. 
να παρουσιάσει τις δραστηρι-
ότητες, τα πεπραγμένα κατά 
τη διάρκεια του περασμένου 
χρόνου, αφ’ ετέρου τα μέλη 
του Συνδέσμου έχουν τη δυνα-
τότητα να κάνουν προτάσεις, 
ερωτήσεις, διευκρινήσεις, να ε-
πισημάνουν τυχόν παραλήψεις 
και λάθη του απερχόμενου Δ.Σ. 
Τέλος έχουν τη διακριτική ευ-
χέρεια να επιλέξουν τα όργανα 
του Συνδέσμου για την επόμενη 
τριετία.

Η συμμετοχή όλων μας είναι 
επιβεβλημένη και απαραίτητη. 
Αξίζει να διαθέσουμε λίγο χρό-
νο για την εκδήλωση αυτή.

Για την ψηφοφορία είναι α-
παραίτητη η αστυνομική ταυτό-
τητα ή άλλο αποδεικτικό στοι-
χείο (βιβλιάριο υγείας, δίπλωμα 
οδήγησης κ.λ.π.).

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
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Και έγινε το 
«Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» …

Επιστολές στο «Λαό»

Βέροια: Τριτοκοσμικό 
οδικό δίκτυο!



Χωρίς κάποια έκπληξη έγινε η 18η αγωνιστική
τουπρωταθλήματοςαφού και οι τρειςπρωτοπόροι
κέρδισαν και οι δύοΆρης και Παναχαική εκτός έ-
δρας.Ηαγωνιστικήσημαδεύτηκεμετηναποχώρηση
τηςΒέροιαςαπότοπρωτάθλημα.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Σάββατο
Τρίκαλα-Παναχαική0-1
Κυριακή
Αιγινιακός–Άρης1-4
Παναιγιάλειος–AEΣπάρτη1-0

ΑναγέννησηΚαρδ–ΔόξαΔράμας0-1
ΟΦΗ–Πανσερραϊκός2-0
Παναιγιάλειος-Σπάρτη1-0
Δευτέρα26/2
Καραισκάκης-ΑΟΧ/Κισσαμικός2-2
Καλλιθέα-Εργοτέλης0-0
Δεν έγιναν ταπαιχνίδιαΑπόλλωνΠό-

ντου - Βέροια καιΑπόλλωνΛάρισας -Α-
χαρναικός

Ηβαθμολογία
1Άρης........................................... 48
2ΟΦΗ........................................... 42
............................................................
3Παναχαϊκή.................................. 40
4ΑΟΧΚισσαμικός......................... 32
5ΓΣΔόξαΔράμας......................... 30
6ΑΟΤρίκαλα................................. 30
7ΑπόλλωνΛάρισας...................... 28
8ΠΑΕΚαραϊσκάκης...................... 27
9ΑπόλλωνΠόντου........................ 25
10ΑΕΣπάρτης.............................. 25
11Αιγινιακός.................................. 22
12ΑναγέννησηΚαρδίτσας............ 21
............................................................
13ΓΣΕργοτέλης88...................... 17
14Παναιγιάλειος........................... 16
15Καλλιθέα................................... 14
16Πανσερραϊκός.......................... 13
17Βέροια...................................... 11
18Αχαρναϊκός.............................. -51
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ΟΝίκοςΚαρύδαςπουυπη-
ρέτησε τη Βέροιαωςπρώτος
προπονητής, γυμναστής αλλά
και παίκτης, με έκδηλη συναι-
σθηματική φόρτιση έκανε την
ακόλουθη λογαριασμό στο fb.
Εκείκάνειμίασύντομηαναδρο-
μήστη δική του επαφήμε την
ομάδα και τους προβληματι-
σμούς του για το μέλλον της.
Αναλυτικά:

«Βέροια....
Μίαπόλη,μιαομάδα..
Εδώ γεννήθηκα, εδώμεγά-

λωσα, εδώ ανδρώθηκαποδο-
σφαιρικά.

Εδώξεκίνησατηνκαριέραμου...
Ποτέδεντηνέβγαλααπότομυαλόμου..
Ποτέ δεν εναντιώθηκα, ακόμη κι όταν ήμουν α-

ντίπαλος,μεΑΕΚ,μεΆρη,μεΠΑΟΚ,μεΟλυμπιακό.
Ποτέδενξέχασααπόπούξεκίνησα.
Φόρεσατηφανέλατηςσανποδοσφαιριστής,και

τηνυπηρέτησασανγυμναστηςκαισανπροπονητής
κατάπεριόδους.

Ποτέ δεν ζήτησααναγνώριση,ποτέ δεν ζήτησα
αποζημίωση,ακόμηκιανέχασαλεφτά..

ΗΒέροιαήτανιδέα.
Δενυπήρξαμεγάλοςποδοσφαιριστής..δενήμουν

τίποτα μπροστά στη λάμψη τουΠαπατζίκου, του
Πουρσανιδη, του Σαββίδη, του Σίμπου, τουΜίλη,
τουΜαραγκούκ.α.!

Έναταλέντοήμουνααπλό...
Όμωςήμουνπερήφανοςπουξεκίνησατηνκαριέ-

ραμουστοποδόσφαιροαπό τηνπόληπουγεννή-
θηκα.Κιαςμεπλήγωσε..

1992ΓΕθνική..
1993,1994ΒΕθνική
1995,1996ΑΕθνική....
Καιμετάεφυγα,προχώρησα...
Αλλάπάντακοιτούσαπίσω...
ΈψαχνατηΒέροιαμου..Πώςπάει;Θασωθεί;Θαανεβεί;
Γνώρισα παράγοντες καλούς στη Βέροια. Τον

Στέλιο τον Κυριακίδη, τον Βασίλη Τσαμητρο, τον
ΑντώνηΑλεξιάδη..τοΝίκοτονΓκικα,τονΣτεργιοΔια-
μάντη, τονΤάκη τονΚόγια, τονΑντώνη Γιαγκουλα,

τονΑντώνηΜπιζέτα.
Πονούσαντηνομάδα..
Όπως κι εγώ. Όπως όλοι

μας.Και ίσωςγι’αυτόπηγαίνα-
μεψηλά.

ΓνώρισακαιτονΓιωργοΑρ-
βανιτίδηπουσίγουρα κι αυτός
πονούσε για την ομάδα. Και
μάλισταπολύ.

Γνώρισαπαίκτες,Βεροιώτες
καιμη.

ΤονΜατζιουνη, τονΤσιοτρα,
τονΚωνσταντινίδη, τονΔέλλιο,
τονΚατσαβό, τονΚουλακιωτη,
τονΠέτκοβιτς, τονΤρουπκο,τον
Σολάκη,τονΠροτασωφ,τονΜη-

τρόπουλο,τονΣτόικα...καιάλλουςπολλούς.!
Σήμεραη ομάδα τηςΒέροιαςπερνάει δύσκολες

στιγμές.Ίσωςτιςπιοδύσκολεςστηνιστορίατης.
Γίνανε λάθη και μάλιστα Πολλά.Δεν είναι της

στιγμήςνατααναλύσω.
Όληηπόληχάνειαπότηνπορείατηςομάδας.
Και κυρίως η νεολαία.Μια πόλη χωρίς ομάδα

είναι ό,τι χειρότερο για τους νέους της περιοχής
μαςπου ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Κανένα
κίνητρο,καμίαπροοπτική.Άραηενασχόλησητουθα
οδηγηθείαλλού.Κάπουπουδενπρέπει.

ΕίναιανάγκηνααναδιοργανωσουμετηΒέροιαμας...
Νατηναναστήσουμε..
Νασυμπορευτούμε..
Ναγίνουμεμιαγροθιά...
ΟΔήμος, οι επιχειρηματίες, οι βετεράνοιποδο-

σφαιριστές, ο κόσμος, επώνυμοι και ανώνυμοι, οι
Ακαδημίες.Χωρίςιδιοτέλειακαιμερεαλισμό.

Όχιδάκρυα..
Πράξεις...
Συσπείρωση..
Πρόγραμμα...
Πλάνο...
Τεχνοκρατία....
Ό,τιακριβώςδενέκανετηντελευταία15αετία...
Είναιαπλό.
Θέλησηχρειάζεταικαιυπομονή.
Όραμα.
Καιυγιείςπαράγοντες...».

Δεν τα κατάφεραν ούτε και 
αυτή την αγωνιστική οι 
ομάδες του Ν. Ημαθίας και 

γνώρισαν την ήττα.  Η Νάουσα στον 
Ηρακλή 2-1 τα Tρίκαλα στην Αριδαία 
5-1 και ο Φίλιππος στην Αλεξάνδρεια 
0-3 από τον ΑΟ Καρδίας.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
ΆρηςΠαλαιοχωρίου-Καμπανιακός3-0
ΑλμωπόςΑριδαίας-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων5-1
Ηρακλής-ΦΑΣΝάουσα2-1
Πιερικός-ΑγροτικόςΑστέρας1-0
ΑΠΕΛαγκάδα-Μακεδονικός1-1
ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας-ΑΟΚαρδίας0-3
Κιλκισιακός-Εδεσσαϊκός1-1

Ηρακλής-Νάουσα 2-1
ΣΚΟΡΕΡ:45’Καραντασιάδης,90’Κρυστάλλης-

53’Τζημογιάννης
Νικηφόρο ήταν το ντεμπούτο για τον Σπύρο

Μπαξεβάνο στον πάγκο του Ηρακλή, καθώς η
ομάδα του επικράτησε, έστωκαι δύσκολα, με 2-1
τηςΝάουσας.Ο«γηραιός»προηγήθηκεστο45’με
τονΚαραντασιάδη,ωστόσο,στοξεκίνηματουδευ-
τέρουμέρους, ηφιλοξενούμενη ισοφάρισε με τον
Τζιμογιάννη.Οι «κυανόλευκοι» έφτασανπολλές
φορέςκοντάστο2ογκολκαι τακατάφεραντελικά
στο89’μετονΚρυστάλλη.

Ηρακλής: Βοσνιάδης, Καραντασιάδης, Γιαννί-
τσης, Κυριακίδης, Κουρέλλας (87΄ Κρυστάλλης),
Κωστούλας(76΄Μεντί),Παναγιωτούδης,Τάι,Παπα-
δόπουλος,Πτηνόπουλος(61΄ΝτεΣμεντ),Ρόβας..

Νάουσα:Γρηγοριάδης,περηφανόπουλος,Τζη-
μογιάννης,Μουρατίδης, Ζούρκος,Παντζαρτζίδης,
Μουρίκι, Τούφας,Μάντος, Γιαννόπουλος, Κυζιρί-
δης.

Φίλιππος Αλεξάνδρειας-ΑΟ Καρδίας 0-3

ΣΚΟΡΕΡ: 17’ Γκέκας, 35’ Τσατσαρώνης, 74’
Ξανθόπουλος(πέν.)

ΔΟΚΑΡΙ:71’Σκλιοπίδης
ΠερίπατοέκανεστηνΑλεξάνδρειαοΑΟΚαρδί-

ας,που επικράτησε3-0 τουΦιλίππου.Οιφιλοξε-
νούμενοιήτανανώτεροι,προηγήθηκανμε2-0στο
ημίχρονοχάρησταγκολτωνΓκέκακαιΤσατσαρώ-
νηκαιέκλεισαντοματςμεγκολτουΞανθόπουλου.
Αριστη ήταν ηφιλοξενία τουΦιλίππουστηναπο-
στολήτουΑΟΚαρδίας.

ΑΣΦΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Κούζας, Πέικος, Σκλι-
οπίδης,Δημητρίου,Μπουτάνι, Ταλαίπωρος (35’
Ηλίου),Τσουμτσούδας,Κουμπούλα,Τριανταφυλ-
λόπουλος,Αρβανιτίδης,Γιοβανόπουλος.

ΑΟΚΑΡΔΙΑΣ:ΒασιλειάδηςΣ.,Τοπαλίδης,Βα-
σιλειάδηςΤ.,Μπιμπισίδης,Πολυζάς, Γίδαρος (55’
Μουτζίκος), Ξανθόπουλος (83’ Καρυδόπουλος),
Μανιός (75’Μπλάτζιος), Γκέκας (60’Νικολόπου-
λος),Βερνάρδος,Τσατσαρώνης.

Αλμωπός Αριδαίας - Μέγας Αλέξανδρος 
Τρικάλων Ημαθίας 5-1

ΣΚΟΡΕΡ:2’,39’Μουσόνι,8’ΕλευθεριάδηςΛ.,
17’Χαρίσης,82’Πετρίδης/3’Ποτουρίδης

ΔΟΚΑΡΙ:80’Πολύζος
Ουδέν πρόβλημα για τονΑλμωπόΑριδαίας,

πουεπικράτησεεύκολατουΜ.ΑλεξάνδρουΤρικά-
λωνμε5-1.Μάλιστα,στοημίχρονο τοσκορήταν
ήδηστο4-1.οιφιλοξενούμενοιπέρααπότηγρή-
γορηισοφάρισηδενμπόρεσαννασταθούνεπάξια.

ΑΛΜΩΠΟΣΑΡΙΔΑΙΑΣ:Καραγιαννίδης,Πετρόφ,
Σαμαρόπουλος,Ελευθεριάδης Γ.,Πετρίδης,Χαρί-
σης (64’Μεντής),Τριανταφυλλίδης,Ελευθεριάδης
Λ.(46’Πολύζος),Μουσόνι(82’Τσόλκας),Μιχαηλί-
δης,Κάρτζιος(75’Στογιαννίδης).

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ:Αργυρόπουλος
(26’ λ.τ. Γιαβάσης), Συμπεθέρης (80’Πατσιαβού-
ρας),Τσιότρας, Κουκουράκης, Κιρκιλιανίδης (64’
Βλάχος),Ποτουρίδης (60’Καφές),Παρσόπουλος,
Τερζής,Ζαχαριουδάκης,Καπετάνος,Πετκάκης.

Νίκος Καρύδας
«Η Βέροια ήταν ιδέα. Ποτέ δεν ξέχασα 

από που ξεκίνησα»

Γ’ Εθνική

Καιπάλιτηνήτταγνώρισαν
καιοιτρειςομάδεςτηςΗμαθίας

FootballLeague
Εύκολη νίκη του Άρη 1-4 στο Αιγίνιο



Άλλη μία νίκη για την ομάδα  που 
συνεχίζει το ταξίδι στο όνειρο, 
που δεν είναι άλλο από την άνοδο 

πλέον στην Β΄ εθνική. Τα παιδιά αυτά που 
απαρτίζουν την ΟΜΑΔΑ αυτή δείχνουν κάθε 
Κυριακή που αγωνίζονται ότι έχουν και την 
δύναμη αλλά και τις ικανότητες για να πετύ-
χουν το στόχο αυτό. Φυσικά πρωτομάστο-
ρες του όλου οικοδομήματος δεν είναι άλλοι 
από τους Παναγιώτη Κοντογιάννη και Άκη 
Αργαλιά. Στα του αγώνα τώρα: Ντέρμπυ 
καθ΄όλη την διάρκεια του ήταν το σημερινό 
παιγνίδι αφού η ομάδα της Ημαθίας πρό-
βαλλε σθεναρή αντίσταση. Μάλιστα προς το 
τέλος του αγώνα( 2:30΄

Πριντηλήξη)βρέθηκεγιαπρώτηφοράτρείςπόντους
56-59μπροστάστοσκοραλλάεκείταπαιδιάτουΦαία-
καέδειξαν,μεμπροστάρηδες τουςΠερούληκαιΝεδέλ-
κο,ότιδενέχουνστομυαλότουςάλλοτίποταεκτόςαπό
τηννίκη.Ένακαλάθιτου

Στέφανου και 7στις 8 βολέςαπό τουςδύοπρω-
ταγωνιστές του σημερινού αγώνα διαμόρφωσαν το
τελικόσκορ65-59.

Δεκάλεπτα:16-9,36-28,48-44,65-59.
ΦΑΙΑΚΑΣKERKYRAB.C.(ΚοντογιάννηςΠ.)Κατέ-

χης,Ματενίδης,Νεδέλκος27 (1 τρ),Χατζόπουλος3,
Σπιτιέρης6,Σκούρτης,ΠερούληςΣτ.25,Βογιατζής2,
Μαγκανάς2,Πάλλης,Αγάθος,Γιώργος.

Α.Ο.Κ.ΒΕΡΟΙΑΣ:(ΚελεπούρηςΝ.)Τρομπούκης5
(1τρ.)Ουσουντζόγλου2,Σισμάνης21(4τρ.)Γκανάς,
Βλάχος 7,Μαυρίδης,Ντουλαβέρης, Γιαννόπουλος,
Βοργιαζίδης,Μπαρμπαρούσης, Χατζηλαμπρινός 8,
Γιανουζάκος14(4τρ.)

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της17ηςαγωνιστικής

ΝικόποληΠρέβεζας-Ζέφυρος...................... 56-71
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΑΟΚΒέροιας................ 65-59
ΦίλιπποςΒέροιας-ΑΠΣΠτολεμαϊδα............ 91-46
ΝίκηΒόλου-ΑΓΣΙωαννίνων......................... 84-67
ΙκαροιΤρικάλων-ΓΕΑγρινίου....................... 67-48
ΠρωτέαςΓρεβενών-Ιωνικός......................... 74-69
Ρεπό:ΕύαθλοςΠολυκάστρου

Επόμενηαγωνιστική(18η,4/3)
ΑΟΚΒέροιας-ΝικόποληΠρέβεζας

ΑΠΣΠτολεμαϊδα-ΦαίακαςΚέρκυρας
ΑΓΣΙωαννίνων-ΦίλιπποςΒέροιας
ΓΕΑγρινίου-ΝίκηΒόλου
ΕύαθλοςΠολυκάστρου-ΙκαροιΤρικάλων
Ζέφυρος-ΠρωτέαςΓρεβενών
Ρεπό:Ιωνικός

Ηβαθμολογία:
1.ΦίλιπποςΒέροιας........................................... 30
2.ΦαίακαςΚέρκυρας.......................................... 28
3.ΝίκηΒόλου...................................................... 27
4.Ζέφυρος.......................................................... 25
5.ΑΓΣΙωαννίνων................................................ 25
6.ΠρωτέαςΓρεβενών.......................................24*
7.ΕύαθλοςΠολυκάστρου.................................23*
8.ΙκαροιΤρικάλων.............................................. 23
9.ΝικόποληΠρέβεζας......................................22*
10.ΑΟΚΒέροιας................................................. 21
11.Ιωνικός.......................................................... 21
12.ΑΠΣΠτολεμαϊδα........................................... 19
13.ΓΕΑγρινίου.................................................18*
*Έχουνέναπαιχνίδιλιγότερο
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Άνετη νίκη νίκη, με σκορ 
91-46, πέτυχε η ανδρι-
κή ομάδα του Φιλίππου 

Βέροιας που αντιμετώπισε στο 
Δ.Α.Κ «Δημήτριος Βικέλας» 
την αντίστοιχη ομάδα του 
ΑΠΣ Αρίων Πτολεμαϊδας. Το 
συγκρότημα του Δημήτρη Γκίμα 
πήρε το προβάδισμα με 13-7 
στο 8’ και έκλεισε το πρώτο 
δεκάλεπτο με σκορ 18-11. Στο 
δεύτερο δεκάλεπτο οι Βεροιώ-
τες αύξησαν την απόδοση τους 
και το σκορ στο ημίχρονο δια-
μορφώθηκε σε 29-19.

Στην επανάληψη οΦίλιππος είχεπλή-
ρη κυριαρχίαστο γήπεδο και κατάφερε να
πάρει μεγάληδιαφοράαπό την ομάδα της
Πτολεμαϊδας (71-35στο 32’ και 82-41στο
36’)πετυχαίνονταςστο τέλοςάλλημιαση-
μαντική νίκη καισυνεχίζει ναβρίσκεται μό-
νοςπρώτοςστονβαθμολογικόπίνακα.

Δεκάλεπτα:18-11,29-19,66-35,91-46
Διαιτητές:ΤσούληςκαιΚουκουλεκίδης

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας): Μόρας 8,
Τσεσμετζής 2, Βάλλιος 10(2),Tσιακλαγκά-
νος4,Mαρκόπουλος6(2),Kαβαργύρης12,
Κοθράς12(2),Παραπούρας23(4),Σουτζό-
πουλος14(1),Kαντάρκος.

ΑΠΣΠτολεμαΐδα: Kλασίδης 3(1), Nεο-
φυτίδης12,Tσολάκης9(2),Σαχπατζίδης4,
Πανίδης,Πέπα6(2),Aθανασιάδης4,Aργυ-
ρόπουλος6,Παπαδόπουλος2.

ΜπάσκετΓ’Εθνική

Εύκολα ο Φίλιππος 91-46 
τον Αρίωνα Πτολ. 

Μπάσκετ Γ΄Εθνική

ΦΑΙΑΚΑΣKERKYRAB.C.-
A.O.K.ΒΕΡΟΙΑΣ65-59

ΝίκηστογκολγιατονΑΣ
Βέροια201721-20ταΓιάννενα

ΟΑΣΒέροια2017νίκησεπιοεύκολααπόότιδείχνειτοτελικόσκορμε21-20τονΑΨΛ
ΟΦΧΙωαννίνωνγιατην10ηαγωνιστικήτηςΑ2τωνγυναικών.ΚορυφαίεςγιατονΑΣΒέροια
2017ήτανοιΓαλαμούδηκαιΜιχαηλίδουμεέξιγκολ.ΑπότηνομάδατωνΙωαννίνωνξεχώρι-
σεηΚυριαζήμεεπτάτέρματα.

Ταπεντάλεπτα:1-1,1-3,3-4,6-6-,8-8,10-10(Ημίχρονο),13-11,17-12,18-13,21-15,21-20
ΑΣΒΕΡΟΙΑ2017(ΚαλιόπηΜαρμαρά):Μακρή,Κοτζαχρήστου1,Γαλαμούδη6,Ανδρο-

νικίδου,Ματαρωνά3,Τουλουμτζή 3,Τσολοζίδου,Μιχαηλίδου 6, Σκανδάλη,Παυλίδου 1,
Βαφειάδου,Στάμου1.

ΑΨΛΟΦΧΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(-):Βλαχοπούλου,Χατζηευστρατιάδου,Ιωάννου3,Δουμπου2,
Μπλίζου2,Κυριαζή7,Παπαφώτη,Τζελέπη1,Σωτηροπούλου,Στεφούδη5.

Διαιτητές:Λινάρδος-Αυγουστίνος.Δίλεπτα:1-1,Πέναλτι:3/4-2/2
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Άλλους δυο βαθμούς πρόσθεσε στην 
συγκομιδή του ο ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 
το μεσημέρι, πήρε μια άνετη νίκη 

επικρατώντας με 31-21 του Φίλιππου στο 
παιχνίδι που άνοιξε την 17η αγωνιστική 
της Handball Premier. Ένα ημίχρονο άντεξε 
στην Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ ο 
Φίλιππος. Στο δεύτερο μέρος, οι Βεροιώ-
τες δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον 
ρυθμό του ΠΑΟΚ και ηττήθηκαν με 31-21.

Στοπρώτομέρος,οΠΑΟΚπήρετοπροβάδισμαστοξε-
κίνημα(6-3στο11’)αλλάοΦίλιπποςβρήκε

λύσεις,δενάφησετηνδιαφοράναανοίξεικαιστο16’με
γκολτουΑρσενασβίλιπέρασεμε7-8.Οιγηπεδούχοιανέκτη-
σαντονέλεγχοκαιμεσερί4-0προηγήθηκανμε14-10στο
24’καιέκλεισαντοημίχρονομε«αέρα»τεσσάρωνγκολ.

ΟΠΑΟΚείχεπολύκαλόξεκίνημακαιστοδεύτερομέρος
καιδιεύρυνετηνδιαφοράστοοκτώγκολμετέρματουΒεσε-
λίνοβιτςστο39’(21-13).Εκείκρίθηκανόλα.ΟΠΑΟΚανέβα-
σετηνδιαφοράακόμηκαισταδέκαγκολκαισυντήρησετο
προβάδισμάτουμέχριτοτέλος.

Πεντάλεπτα:2-1,4-3,7-7,11-10,14-11,16-12(ημ),18-
13,21-15,24-16,27-17,27-18,31-21

ΠΑΟΚ ΒΕΡΓΙΝΑ ΤV (Στέλιος Σεϊρεκίδης): Παλάσκας
10,Πέγιοβιτς, Ζάγκας,Πόουλσεν,Νικολαΐδης,Κολοβός 2,
Κοτανίδης,Βεσελίνοβοτς 2,Καλόμοιρος,Κυπραίος 1,Μα-
στορογιάννης,Αποστόλου1,Πετρίδης3,Κοκώνης4,Τσίλης
8,Αραμπατζής.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΘόδωροςΠαυλίδης): Κότσιφας,
Ζλατάνος,Ζευγαρόπουλος3,Τριανταφυλλίδης,Μπαλτατζής
1,Τζίμπουλας 2, Χαραλαμπίδης 6, Σεϊρεκίδης 2,Φιλοσό-

γλου,Κωστακίδης2,Αποστολίδης1,Κουκουτσίδης1,Καλ-
λιαρίδης,Σιαματάς1,Αρσενασβίλι2,Γρηγοριάδης.

Διαιτητές: Σαπανίδης-Ηλιάδης,Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι:
6/8-3/3

Τααποτελέσματα
Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ-Α.Ε.Κ.21-28
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ.............. 24-19
ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΣΔΡΑΜΑ86.............. 36-24
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΓ.Σ-Π.Α.ΣΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ24-29
Π.Α.Ο.ΚΒΕΡΓΙΝΑTV-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ.. 31-21
Χ.Α.Ν.Θ-Γ.Α.ΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ........................... 21-24

Ηβαθμολογία
1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜ.ΞΥΝΗ..................................... 32
2Π.Α.Ο.ΚΒΕΡΓΙΝΑTV............................................ 29
3Α.Ε.Κ..................................................................... 27
4ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ............................................. 24
5Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ......................................................... 23
6ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ............................................ 19
7ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ............................................ 14
8Χ.Α.Ν.Θ................................................................. 12
9Π.Α.ΣΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ...................................... 10
10Γ.Α.ΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ............................................... 8
11ΓΣΔΡΑΜΑ86......................................................... 4
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΓ.Σ............................................... 0

Ηεπόμενηαγωνιστική
ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ-Χ.Α.Ν.Θ
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ
Π.Α.ΣΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ-Π.Α.Ο.ΚΒΕΡΓΙΝΑTV
Α.Ε.Κ.-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΓ.Σ
ΓΣΔΡΑΜΑ86-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜ.ΞΥΝΗ
Γ.Α.ΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ-Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ

Χάντμπολ Α1 Ανδρών

ΕύκολαοΠΑΟΚτονΦίλιππο31-21

Το 5ο Κύπελλο της ιστο-
ρίας της θα έχει την 
ευκαιρία να διεκδικήσει 

ο ΟΦΝ Ιωνίας μετά την πρό-
κριση του με 26-16 απέναντι 
στον Φίλιππο Βέροιας στον 1ο 
ημιτελικό του 16ου Final Four 
Κυπέλλου Γυναικών που διε-
ξάγεται στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης 
Κοζάνης. Η ομάδα της Νέας 
Ιωνίας θα υπερασπιστεί τον 
τίτλο που κατέκτησε πέρσι στο 
Καματερό, στον 12ο τελικό της 
ιστορίας της και 4ο συνεχόμε-
νο, αύριο στις 18:00 (ΕΡΤ3)

ΟΦίλιππος από τηνπλευρά τουσυμ-
μετείχεσεFinal FourΚυπέλλου Γυναικών
μετάαπό18χρόνιακαισυγκεκριμένααπό
την τελική φάση της Νεάπολης Θεσσα-
λονίκης το 2000.Αγωνιστικά η διαφορά
δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες
ήτανεμφανήςκαιηομάδατηςΝέαςΙωνίας
επέβαλλεαπότηναρχήτονρυθμότηςφτά-
νονταςπολύεύκολαστηνίκη.

Ταπεντάλεπτα:2-1, 6-2, 9-2, 11-2, 14-
3, 16-3 (ημχ.), 20-4, 21-6, 22-9, 23-12,
24-13,26-16

ΟΦΝΙ(Ναϊσίδου-Ζιβούλοβιτς):Μ.Κεπε-
σίδου,Ν.Κεπεσίδου1,Φράγκου2,Μίλα-
σιτς2,Παπανικολάου2,Πάπα3,Ζυγούρα
4,Μακρή,Ντανίλοβιτς 3, Βαφειάδου,Πα-
νούση,Χρυσή 1,Κοντοστεργίου 2, Σαρα-
ντάκου1,Χρονοπούλου2,Στουγιαννίδου3.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΓιώργοςΤσικίνας): Νάκο,
Κατσικαρώνη, Εμμανουηλίδου 3, Ντόβα,
Παπαδοπούλου,Καραχαρίση4,Θεοδοσο-
πούλου,Σπυριδοπούλου2,Μπατζαρακού-
δη5,Γεωργιάδου2,Θεοδοσοπούλου,Βα-
σιλειάδου,Σαμαρά,Νοχουσίδου,Πιτούλια.

Διαιτητές:Λινάρδος-Αναστασίου,Δίλε-
πτα:5-1,Πέναλτι:2/2-2/3

Δηλώσεις
ΓιώργοςΤσικίνας (προπονητήςΦιλίπ-

πουΒέροιας): «Είχαμε εξαρχής χρίσειως
φαβορί τηΝέα Ιωνία, με δεδομένη τη δι-
αφορά δυναμικότηταςπου είδαμε και στο
πρωτάθλημα.Φοβηθήκαμετοναγώνα,χά-
σαμεέναημίχρονοκατάτοοποίοάνοιξεη
διαφορά. Στο δεύτερο μέρος οι αθλήτριες
ήταν πιο μαχητικές και βγάλαμε κάποια
πράγματα στο γήπεδο. Για τις περισσό-

τερες αθλήτριές μας ήταν πρωτόγνωρη
εμπειρίααυτήησυμμετοχή.Συγχαρητήρια
στηΝέαΙωνία,εύχομαικαλήσυνέχεια».

ΚυπελλούχοςΕλλάδαςγια5ηφορά
ηομάδατηςΝέαςΙωνίας

Σεένανσυγκλονιστικότελικό,διαφήμιση
για το ελληνικό γυναικείο χάντμποληΝέα
ΙωνίαστέφτηκεΚυπελλούχοςΕλλάδος για
5ηφορά στην ιστορία της, επικρατώντας
τουΠΑΟΚμε21-20μπροστάσε1.500θε-
ατέςστοΔΑΚΛευκόβρυσηςΚοζάνης.

Το γκολ της νίκηςσημείωσεηΧρήστα-
ΜαρίαΣτουγιαννίδου,στο59:58, δύοδευ-
τερόλεπταπριντοτέλοςτουαγώνα.

Μεγάληπρωταγωνίστριατουτελικού-η
οποίακαιαναδείχθηκεπαμψηφείMVPαπό
τουςΔημοσιογράφους- ήταν η τερματοφύ-
λακαςΜάγδαΚεπεσίδουμε24επεμβάσεις
σε 43σουτ μεποσοστό 56%!Αγωνιστικά
τοπαιχνίδι είχε μεγάλο ενδιαφέρον με ε-
ναλλαγέςστοσκορ.ΗΝέαΙωνίαήταναυτή
πουμπήκεδυνατάκαιπροηγήθηκε6-4στο
13:20,τοοποίομετατράπηκε-σερί4-0-σε
8-6 για τονΠΑΟΚ, ο οποίος βελτίωσε αι-
σθητάτηνάμυνατου,κρατώντας12λεπτά
χωρίς γκολ τηνΝέα Ιωνία.Η νταμλούχος
Ελλάδας αντέδρασε και κατάφερε με τις
καίριεςεπεμβάσειςτηςΚεπεσίδουκαισερί
3-0 ναπεράσει μπροστά 9-8 και στο ημί-
χρονο ναπάει στα αποδυτήριαπροηγού-
μενημε12-10.Στοδεύτεροημίχρονο έως
και το τελευταίοδεκάλεπτοηΝέα Ιωνία έ-
λεγχετονρυθμό,έχονταςσυνέχειατοπρο-
βάδισμα, το οποίο έφτασεστο+3 (15-12)
στο 40’, ενώ λίγο αργότεραμπορούσε να
φτάσεικαιστατέσσεραγκολτηνδιαφορά,
αλλάηΜίλασιτςσούταρεάουτσετετατετ.

Ο «Δικέφαλος» του Βορρά γύρισε το
ματςστο52’μεσερί4-0,μετατρέπονταςτο
17-14σε17-18μετηνΣτοικόφσκα.

Έωςκαιτο59’τοπαιχνίδιπήγαινεγκολ
γκολμετονΠΑΟΚνασκοράρεικαιτηνΝέα
Ιωνίαναισοφαρίζει.

Με το σκορστο 20-20 ηΝέα Ιωνία έ-
κλεψε την μπάλα και είχε την τελευταία
επίθεση, η οποία εκτελέστηκε μεπαίκτρια
παραπάνω, λόγω της κόκκινηςστηνΠρο-
κοπίδου.ΗΡόσκασταμάτησετηνΠαπανι-
κολάουαπόθέση εξτρέμ και οΠΑΟΚστα
8δευτερόλεπταπροσπάθησεναβγάλεια-
ντεπίθεση,αλλάτηνπάσατηςΤσιομπάνου
έκλεψεηΣτουγιαννίδουπου εκμεταλλευό-
μενη την έξοδο τηςΡουμάνας τερματοφύ-
λακας, έστειλε την μπάλαστα δίκτυααπό
τοκέντροτουγηπέδουγιατοτελικό21-20.

FinalfourΚυπέλλουγυναικώνστοΧάντμπολ

Ν.Ιωνία - Φίλιππος 26-16
ΚυπελλούχοςΕλλάδοςηΝ.Ιωνία21-20

στοντελικότονΠΑΟΚ

Σε μονόλογο για τον Ζαφειράκη 
Νάουσας εξελίχθηκε το ντέρμπι της 
14ης αγωνιστικής της Α2 με τον ΓΑΣ 

Κλικίς, καθώς οι γηπεδούχοι επικράτησαν 
με 33-24, παρέμειναν στην 3η θέση με 18 
βαθμούς και ξέφυγαν κατά τρεις βαθμούς 
από την ομάδα του Κιλκίς.

ΠρωταγωνιστέςγιατονΖαφειράκηήτανοΜπουμπου-
λέντραςπου έκανεσπουδαίο ματςστην εστία του, αλλά
και οΘεοδωρόπουλοςπουσκόραρεδέκαφορέςοδηγώ-
νταςεπιθετικάτηνομάδατου.Οαγώναςήτανντέρμπιγια
25λεπτά,μετονΓΑΣναείναικοντάστοσκορ(12-10).Η
συνέχειαανήκεστονΖαφειράκη,πουμπήκεστααποδυ-
τήριαμεπροβάδισμαπέντετερμάτων(17-12)καιστοδεύ-
τερομέροςσταδιακάαύξησετηδιαφοράκαιέφτασεστην
έβδομηφετινήνίκητου.

Τα5λεπτά
2-2,2-5,4-6,9-8,12-10,17-12).ημίχρονο19-13.23-

14,25-17,28-21(31-23,33-24)τελικό.
ΖαφειράκηςΝάουσας(Γ.Γιούπης)Βλάχος3,Πίτος1,

Θεοδωρόπουλος10,Διδασκάλου6,Κορωνάς4,Αρβανιτί-
δης1,Τσιγγαρίδας5,Παντελίδης3.

A2Ανδρών(14ηαγωνιστική)
ΑλέξανδροςΑξιούπολης-ΦαίακαςΚέρκυρας..... 17-28
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΓΑΣΚιλκίς...................... 33-24
ΑρίωνΠτολεμαΐδας-Μακεδονικός...................... 31-32

Βαθμολογία
1Φαίακας................................................................ 25
2Πυλαία.................................................................. 22
3Ζαφειράκης........................................................... 18
4Κιλκίς.................................................................... 15
5ΑρίωνΠτολεμαΐδας............................................... 13
6Πρωτέας................................................................11
7Αρχέλαος...............................................................11
8Μακεδονικός........................................................... 9
9ΑλέξανδροςΑξιούπολης......................................... 6
10Κύκλωπες............................................................. 4

ΧάντμπολΑ2Ανδρών
Εύκολα ο Ζαφειράκης 33-24 το Κιλκίς
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Ολοένα και αυξάνουν το νικηφό-
ρο τους σερί οι Αετοί Βέροιας, 
που επικράτησαν σήμερα του 

δεύτερου της βαθμολογίας ΓΑΣΠ Πάν-
θηρες και έκαναν ένα ακόμη βήμα για 
την κατάκτηση της 1ης θέσης στην 
κανονική περίοδο της Β ΕΚΑΣΚΕΜ. Η 
ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη δεν έθελ-
ξε με την απόδοση της και είχε χαμη-
λά επιθετικά στάνταρ, ωστόσο έπαιξε 
πολύ καλή άμυνα και υποχρέωσε τους 
Πιερείς σε μόλις 45 πόντους ενεργητι-
κό και ενώ στο πρωτάθλημα σημειώ-
νουν κατά μέσο όρο πάνω από 70.

Μετάαπό ένα εξαιρετικόπρώτοδεκάλεπτο,στο
οποίο οιΗμαθιώτεςπροηγήθηκαν 19-7, οι φιλοξε-
νούμενοι ανέβασανστροφές, βελτίωσαν άμυνα και

επίθεση με αποτέλεσμα να μειώσουν το σκορστο
35-31.

Μετηνέναρξηόμωςτουδευτέρουημιχρόνου,οι
Αετοί«κλείδωσαν»τααντίπαλαατού,πίεσανασφυ-
κτικάστηνάμυνακαιυποχρέωσαντουςαντιπάλους
σε πολλά λάθη. Η διαφορά άρχισε σταδιακά να
αυξάνεται και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με 19
πόντους διαφορά υπέρ των «ασπρόμαυρων» και
συγκεκριμέναμεσκορ65-46.

Πρώτος σκόρερ τωνπρωτοπόρων ήταν ο Κω-
στής Γκεκόπουλος,πουσημείωσε 19πόντους και
τον ακολούθησαν οιΜάκης Ιωσηφίδης και Χάρης
Χρυσάφης,πουσημείωσαναπό18έκαστος.

Επόμενοπαιχνίδι για τουςΑετούς, το Σάββατο
3/3 στηΛεπτοκαριά με αντίπαλο τον τοπικόΜέγα
Αλέξανδρο.

Ταδεκάλεπτα:19-7,35-31,49-35,65-46
Οιπόντοι τουΑΟΚ :Τσιμτσιρίδης5 (1), Ιωσηφί-

δης 18 (2),Παπαδόπουλος 3 (1), Γκεκόπουλος 19
(1),Πάππου2,Χρυσάφης18(3),Ιατρού,Βλαχάκης,
Κασάπης,Κλωνάρας

Συνεχίζει ακάθεκτος ο ΓΑΣ 
Μελίκης στο πρωτάθλημα της 
Α ΕΚΑΣΚΕΜ καθώς ούτε ο 

επί 11 παιχνίδια αήττητος ΓΑΣ Αλε-
ξάνδρειας μπόρεσε να βάλει…φρένο 
στους πρωτοπόρους. Η ομάδα του 
Ιορδάνη Ασλανίδη επικράτησε με 
77-53 επί του συντοπίτη κι αν επι-
κρατήσει το άλλο Σάββατο του ΦΟ 
Αριδαίας, τότε μόνο αν έρθουν τα 
πάνω κάτω θα χάσει την πρωτιά 
στην κανονική διάρκεια της σεζόν. 
Το συγκρότημα από την Πέλλα επι-
κράτησε με 68-61 του Ζαφειράκη 
στην Αριδαία και ταυτόχρονα απο-
σπάστηκε δύο βαθμούς από την 
τρίτη θέση, ένεκα της ήττας του ΓΑΣ 
Αλεξάνδρειας στη Μελίκη.

Όσοναφορά τη μάχη των play off, ηΑΓΕΠι-
ερίας γνώρισε ήττα-σοκ στα Γιαννιτσά από τους
ΊκαρουςκαιείδετονσυντοπίτηΑιγινιακό(67-48τον
ΑετόΚιλκίς)νατηφτάνειστους26βαθμούς.Από
κοντάκαιπάνταστοκόλποοΒατανιακός,πουδεν
συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες με αντίπαλο τον
ΜέγαΑλέξανδρο Γιαννιτσών, ενώ η αναμέτρηση
τουΕδεσσαϊκούμετονΚεραυνόΆσπρουθαδιεξα-

χθείαύριοΚυριακή25/2

Αναλυτικάτααποτελέσματα
ΊκαροιΓιαννιτσών–ΑΓΕΠιερίας............73-64
Βατανιακός /Σάρισα–ΓΑΣΜέγαςΑλέξανδρος

Γιαννιτσών...................................................94-59
ΑΟΚΑιγινιακός–ΑετόςΚιλκίς................67-48
Εδεσσαϊκός–ΚεραυνόςΆσπρου.......... (25/2)
ΓΑΣΜελίκης–ΓΑΣΑλεξάνδρειας...........77-53
ΦΟΑριδαίας–ΖαφειράκηςΝάουσας.....68-61

Βαθμολογία
1)ΓΑΣΜελίκης..............................................32
2)ΦΟΑριδαίας...............................................29
3)ΓΑΣΑλεξάνδρειας......................................27
4)ΑΓΕΠιερίας...............................................26
5)Αιγινιακός...................................................26
6)Βατανιακός................................................25
7)Ζαφειράκης................................................24
8)ΊκαροιΓιαννιτσών......................................23
9)Εδεσσαικός...............................................22
10)ΑετοίΚιλκίς..............................................19
11)Μ.Α.Γιαννιτσών.......................................17
12)ΚεραυνόςΆσπρου...................................15

Επόμενηαγωνιστική(17η,3/3)
ΑΓΕΠιερίας–Βατανιακός/Σάρισα
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΑΟΚΑιγινιακός
ΑετόςΚιλκίς–Εδεσσαϊκός
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–ΚεραυνόςΆσπρου
ΖαφειράκηςΝάουσας–ΊκαροιΓιαννιτσών
ΓΑΣΜελίκης–ΦΟΑριδαίας

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Κέρδισαν 65-46 οι Αετοί τους Πάνθηρες 

και ξέφυγαν στην βαθμολογία

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΓΑΣΜελίκης-ΓΑΣΑλεξάνδρειας

7ηηΕλένη
Ιωαννίδου

στοΠανελλήνιο
πρωτάθλημα

ανωμάλουδρόμου
ΈγινετηνΚυριακή25-2-2018στηνΠηγήΤρι-

κάλων τοΠαν/νιο ΠρωτάθλημαΑνωμάλουΔρό-
μου.  Σε   μια βαρεια λόγω τηςβροχήςδιαδρο-
μής   αθλητές και αθλήτριεςαπόόλη τηνΕλλάδα
συναγωνίστηκαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους.Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣσυμμετείχεμε τηνανερχόμε-
νη  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΕΛΕΝΗπου  έτρεξεστα 3000μ.

μ.κορασιδωνκαιτερματησεστην7ηθεσησεχρονο12’30’’,καιστηνκατηγοριατων4000μ.παιδων
αγωνισθηκαναφηνονταςυποσχεσειςγιατομελλονοιΑΝΤΩΝΗΣΣΤΕΡΓΙΟΥπουτερματησε48οςμεχρο-
νο13’52’’καιΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣπουκατελαβετην87ηθεσημεχρονο14’40’’.

Με... ολυμπιακό 
γυαλί και τον 

Μπαντάμπι η Σοφία
Ευχές στους αθλητές της ελληνικήςπαραολυμπι-

ακής αποστολής (οι χειμερινοί παραολυμπιακοί είναι
9-18Μαρτίου)δίνειμεδήλωσήτηςστοπροσωπικότης
ιστολόγιο ηΝαουσαία χιονοδρόμοςΣοφίαΡάλλη, με
αφορμή τη λήξη τωνχειμερινώνολυμπιακώναγώνων
στηΝότιαΚορέατηνΚυριακή.

ΣτηφωτογραφίαηαθλήτριατουΕΟΣμετουςπέντε
ολυμπιακούς κύκλους σταπρωτότυπα γυαλιά ηλίου
της, αλλά και με τονΜπαντάμπι, την ασιατική μαύρη
αρκούδα,μίααπότιςδύομασκόττωναγώνων!

Λόγο της τελευ-
ταίας κακοκαι-
ρίας δεν έγιναν 

το Σάββατο τα παιχνί-
δια Αγ. Μαρίνα- Ν.Νι-
κομήδεια στο γήπεδο 
της Πατρίδας και ο 
αγώνας Επισκοπής- 
Άρη Παλαιοχωρίου. 
Αν εξαιρέσουμε και 
την αποχώρηση της 
Δόξας Λιανοβεργίου 
στην ουσία διεξήχθη-
σαν μόνο τέσσερα παιχνίδια αλλά οι 
φίλαθλοι που τα παρακολούθησαν 
απόλαυσαν 36 γκολ.!!

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
ΜΑλέξανδροςΑγΜαρίνας–ΝέαΓενεάΝικANAB
ΚεραυνόςΕπ–ΆρηςΠαλαιοχωρίου.......ANAB
Μακροχώρι–ΓΑΣΡοδοχωρίου................... 3-4
ΝίκηΑγκαθιάς-ΑχιλλέαςΝάουσας........... 12-0
ΠοντΝεολαίαΑράχου–ΠΑΟΚΑλ............... 1-5
ΑτρόμητοςΔιαβατού–ΓΑΣΚοπανού........0-11
ΑπόλλωνΑγΓεωργίου–ΔόξαΛια........ 3-0α.α.
Ρεπό:ΑΕΧαρίεσσας

Βαθμολογία
Αγκαθιά...........................................................61
ΠΑΟΚΑλεξ.....................................................55
Ροδοχώρι........................................................42
ΑγίαΜαρίναζ..................................................33
Παλαιοχώρι.....................................................33
Χαρίεσσα........................................................28
Μακροχώρι.....................................................28
Κοπανός.........................................................28
Επισκοπή.......................................................27
Αχιλλέας.........................................................27
Άραχος...........................................................22
Νικομήδεια......................................................21
ΆγιοςΓεώργιος...............................................20
Διαβατός...........................................................7
Λιανοβέργι........................................................1

ΕΠΣΗμαθίαςΑ1
«Κουτσουρεμένη» αγωνιστική

36 γκολ σε τέσσερα παιχνίδια!!
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό26-02-2018 μέχρι4-3-
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

Η ΕλληνικήΜαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τα
αποτελέσματα του78ουΠανελλήνιουΜαθηματικούΔια-
γωνισμού«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»γιαμαθητέςαπόΒ΄Γυμνασίου
ως και Γ΄Λυκείου, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 20
Ιανουαρίου 2018. Στον διαγωνισμό διακρίθηκαν  τρεις
μαθητέςαπότηνΗμαθίακαισυγκεκριμένα:

1Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ

2Γ‘ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ4ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ

3Α’ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1οΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Μετηνεπιτυχίατουςαυτήδιεκδικούντηνένταξήτους

στην ΕθνικήΟλυμπιακήΟμάδαΜαθηματικών και θα
πάρουνμέροςστην 35ηΕΘΝΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΟΛΥ-
ΜΠΙΑΔΑ«ΟΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»θαγίνειτοΣάββατο3Μαρ-
τίου2018.ΟδιαγωνισμόςθαδιεξαχθείστηνΑθήνα,στο
κτίριο τουΝέουΧημείου, οδόςΝαυαρίνου 13Α, μεταξύ
ΜαυρομιχάληκαιΧαρ.Τρικούπηστις09.00–12.00π.μ.

ΤηνΚυριακή4Μαρτίου2018στοΑμφιθέατροΑντω-
νιάδουτουΟικονομικούΠανεπιστημίουΑθηνών(Πατησί-
ων76,είσοδοςαπόΑντωνιάδου)καιώρα12.00θαγίνει
η τελετή βράβευσης των μαθητώνπου θα διακριθούν
στον«ΑΡΧΙΜΗΔΗ».

ΗΔιοικούσαΕπιτροπή τουΠαραρτήματοςΗμαθίας
τηςΕλληνικήςΜαθηματικήςΕταιρείαςσυγχαίρειθερμά:

- τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν
στονδιαγωνισμόκαι τους καλεί νασυνεχίσουν τιςπρο-
σπάθειέςτουςγιαδιάκρισηστονευγενήαυτόστίβο.

-τιςμαθήτριεςκαιτουςμαθητέςπουδιακρίθηκανκαι
θαεκπροσωπήσουντηνΗμαθίαστην35ηΕθνικήΜαθη-
ματικήΟλυμπιάδα«Αρχιμήδης».Ευχόμαστεεπιτυχίακαι
εκπλήρωση τωνπροσδοκιών τους και σ’ αυτό το τόσο
σημαντικόβήματους.

-τους γονείς και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς
πουσυνέβαλανσ’αυτέςτιςεπιτυχίες.

Οιδιακριθέντεςθαβραβευτούνστηνειδικήεκδήλωση
βράβευσηςτηνοποίαοργανώνειτοπαράρτημαΗμαθίας,
γιατηνοποίαθαυπάρξεινεότερηανακοίνωση.

Τααποτελέσματατου78ουΠανελλήνιουΜαθηματικού
Διαγωνισμού«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»

Διακρίθηκαν τρεις μαθητές από την Ημαθία

Φαρμακεία
Τρίτη 27-2-2018

13:30-17:00ΧΑΤΖΗΚΥ-
ΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δη-
μαρχείου)23310-25669

20:30-01:00+διαν.ΠΑ-
ΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ723310-28594

ΗΔιοικούσαΕπιτροπήτουΠαραρτήματοςΗμαθίαςτηςΕλληνικήςΜαθη-
ματικήςΕταιρείαςανακοινώνει τους επιτυχόντες του10ουΗμαθιώτικουΜα-
θηματικούΔιαγωνισμού«Κ.Καραθεοδωρή» γιαμαθητές τηςΑ΄ Γυμνασίου,
οοποίοςδιεξήχθητοΣάββατο20Ιανουαρίου2018. Στοφετινόδιαγωνισμό
συμμετείχανμαθητέςαπό τηνΗμαθία, τον Έβρο, τηνΚοζάνη, τηνΠέλλα,
τηνΦλώρινακαιτοΛονδίνο.ΟιδιακριθέντεςαπότηνΗμαθίαστουςδιαγωνι-
σμούς«Υπατία»και«Κ.Καραθεοδωρή»θαβραβευτούνσεειδικήεκδήλωση,
γιατηνοποίαθαυπάρξεινεότερηανακοίνωση.Συγχαίρουμεθερμά:

-τουςμαθητέςκαιτιςμαθήτριεςπουσυμμετείχανστονευγενήαγώνατου
πνεύματοςκαιτουςκαλούμενασυνεχίσουντηνπροσπάθεια.

- τουςμαθητέςπουδιακρίθηκαν και τους ευχόμαστεακόμημεγαλύτερες
διακρίσεις στο μέλλον.ΤοπαράρτημαΗμαθίας τηςΕ.Μ.Ε. θα είναιπάντα
αρωγόςτηςπροσπάθειάςτους.

-τουςγονείςτωνμαθητώνκαιτωνμαθητριώνπουσυμμετείχανστονδια-
γωνισμό,γιατίστηρίζουνταπαιδιάτουςστηνεπιλογήσυμμετοχήςσεδραστη-
ριότητεςαυτήςτηςμορφής.

ΗΔιοικούσαΕπιτροπήτουπαραρτήματοςευχαριστεί:
-τουςσυναδέλφουςμαθηματικούς,οιοποίοιδίδαξανσταΜαθήματαΠρο-

ετοιμασίαςστηνΑλεξάνδρεια,στηΒέροιακαιστηΝάουσα, επιτήρησανστη
διάρκειατηςεξέτασηςκαιβαθμολόγησανταγραπτάτωνμαθητών.

- τουςαρμόδιους για τηνπαραχώρηση τωνσχολικώναιθουσώνπροκει-
μένου να διεξαχθεί ο διαγωνισμός ή ναπραγματοποιηθούν ταΜαθήματα
Προετοιμασίας

- τουςσυναδέλφους τωνπαραρτημάτωνΚοζάνης,Πιερίας καιΦλώρινας
καθώςκαιτιςΔιευθύνσειςΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΗμαθίαςκαιΈβρου
γιατησυνεργασία.

ΟιμαθητέςπουδιακρίθηκαναπότηνΗμαθίακαισεαλφαβητικήσειράείναι:
1ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ
2ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΝΙΚΗ4οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ
3ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΙΛΙΑ5οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ
4ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥΦΩΤΕΙΝΗ6οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ
5ΚΟΦΚΕΛΗΕΛΕΝΗ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ
6ΜΟΣΧΟΤΑΖΩΗΓΥΜΝΑΣΙΟΜΕΛΙΚΗΣ
7ΜΠΑΝΤΗΚΑΤΕΡΙΝΑΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ
8ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ4οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ
9ΣΑΡΡΗΚΑΤΕΡΙΝΑ3οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ
10ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ
11ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΚΡΥΑΣΒΡΥΣΗΣ
12ΤΖΙΑΤΖΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ
13ΤΖΟΥΝΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ4οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ
14ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥΜΙΧΑΛΗΣ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΚΡΥΑΣΒΡΥΣΗΣ
15ΤΣΕΛΙΟΥΕΥΤΕΡΠΗ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣ
16ΤΣΙΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ5οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ

ΓιατηΔιοικούσαΕπιτροπή
ΗΠρόεδρος-ΧαρίκλειαΣαραφοπούλου

ΗΓενικήΓραμματέας-ΑλεξάνδραΣτυλιανίδου

Επιτυχόντες του 10ου Ημαθιώτικου Μαθηματικού Διαγωνισμού 
«Κ. Καραθεοδωρή»



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου στον
πεζόδρομο, κοντάστην
Τράπεζα Πειραιώς Βέ-
ροιας, 80 τ.μ., ανακαι-
νισμένο,λουξ,μεμεγά-

ληβεράντα,2δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπά-
νιο, ένας ξεχωριστός
δυσεύρετος υπέροχος
χώρος για κατοικία ή
επαγγελματική στέγη.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10 στρέμματα με δέ-
ντρα (ροδακινιές) στον
5ο χρόνο, στην περιο-
χή τηςΜέσης, 500 μέ-
τρααπότοχωριό.Τηλ.
επ ικο ινων ίας :  6971

629160.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό

οικόπεδο στοΆνω Μα-
κροχώρι, 700 τ.μ., με 2
κατοικίες60τ.μ.και75τ.μ.
ηκάθεμία,ενοικιαζόμενες
καιοιδύο,στημίαυπάρ-
χουν φωτοβολταϊκά, με
εισόδημα7.000ευρώτο
χρόνο.Τηλ.:6976555452.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  σ το
κέντρο, πωλείται  οι-
κόπεδο, σε κεντρικό
δρόμο,  απεριόριστη
θέα ,  320 τ .μ .  Τηλ . :
6947 263810 κ. Μα-
ρία.
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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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ΠΩ Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α γ ρ ό ς
με ροδάκινα και πομώ-
να στην άσφαλτο 7.500
τ . μ . ,  κ ο ν τά  σ τ η ν . Αγ .
Μαρίνα  κα ι  Αγ .  Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα
1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη. Εχει
κεντρικήθέρμανση, κλιματι-
στικό,T.V.,ψυγείο, ηλ. κου-
ζινάκι (φούρνο-εστίες), εγκα-
τάστασηinternetκ.λπ.Πληρ.
τηλ.: 23310 24939, 6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,
Αστικά,γκαρσονιέρα3ουορό-

φου,δωμάτιο,σαλοκου-
ζίνα, μπάνιο, ανακαινι-
σμένη,ατομικήθέρμανση
πετρελαίου,αιρκοντίσιον,
πλήρωςεπιπλωμένη,ευ-
χάριστη,φωτεινή.Ενοίκιο
180,00 ευρώ.Μεσιτικό
γραφείο «ΣΤΟΧΟΣ».
Τηλ.:2331068080,6973
735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα
για ντελίβερι και ψη-
τάς.Πληροφορίες τηλ.:
23310 42680 & 6994
472747, ώρες επικοι-
νωνίας09.00-12.00κ.
Λευτέρηςήκ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
με δίπλωμα Ε & ΠΕΙ
για δρομολόγια εξω-
τερικού. Τηλ.:  6972
802615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
για παραδοσιακό κα-
φενείο στο κέντρο της
Βέροιας. Τηλ.: 6986
123486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός
αυτοκινήτωνγιασυνερ-
γείοστηΒέροια.Πληρ.
τηλ.: 23310 71553 &
6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοη-
θός μάγειρα κα άτομα
για τηνκουζινασεγνω-
στή ταβέρνα στη Βέ-
ροια.Τηλ.:2331070846
μετάτις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙέμπειροά-
τομογια τοκυλικείοστο
Νοσοκομείο Βέροιας.
Βιογραφικάαυτοπροσώ-
πωςστοκυλικείο.

BIOMHXANIA του
ΝομούΗμαθίας ζητάει
Χημικό Μηχανικό. Α-
ποστολή βιογραφικών
στο: guru.recruits@
gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ
ζητούνται κοπέλες για
εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  με
πολευτή εμπειρία στον
αυτισμό αναλαμβάνει
παράλληλη στήριξη σε
όλες τις βαθμίδες εκ-
παίδευσης κατ’ οίκον
εκπαίδευση καθώς και

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορί-
εςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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ψυχοεκπαίδευση και συμ-
βουλευτικήγνέωνστοναυτι-
σμό.Τηλ.:6977980922.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φύάλη και περιποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία
μονογονικής οικογένειας,
ζητάει εργασία, για φύλαξη
ηλικιωμένων και καθαρισμό
σπιτιών. Τηλ.εφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρί-
στριασεσπίτι και γραφεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμένων
& καθαρισμασπιτιών, γρα-

φείωνκαισκάλες.Τηλ.:6946
479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματά-
κια προστατευτικά, σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.:
6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμόςκα-
φετέριας (καφετιέραASTORIA
MONH), πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (ε-
παγγελματική-βαρέωςτύπου),
τοστιέρα(επαγγελματική2εστι-
ών),2στρογγυλάτραπέζια,7
καρέκλες (μεκουπαστή)και8
ψηλάσκαμπό.Πωλούνταισετι-
μήευκαιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣκύριος

50ετώνψάχνειεμφανίσιμη
κυρίαως50ετώνγιαγνω-
ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυριααπό50 ετώνέως70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24143 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚέντροΕ-

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

Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη
γκαρσονιέρα35τ.μ.,καθ.κατασκευή2004,1
οςόροφος ,έχειαλουμινίουκουφώματα με
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23994Γκαρσονιέρα επιπλωμένη
πολύόμορφηστο10ο Δημοτικό κοντά54
τ.μ.με1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,σεκα-
λήκατάσταση,έπιπλακομπλέμεηλεκτρικές
συσκευές,χωρίςκοινόχρηστα,ανεξάρτητη,
άμεσακατοικήσιμηκαιμεμίσθωματα200€.

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

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
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:200€.

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

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία

112 τ.μ.,σεδύοεπίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώρωνδε-
δομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές , ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 2Μπάνια καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998και διαθέτει θέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kvd.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζεται

μεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150τ.μ.,
κατασκευή1986.Μπαίνει καιαυτ/τομέσα ,
ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο , 1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκετο1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€ .Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23626 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικής επιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ: 23750 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ: 23665 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας33τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974-Τιμή:
180€.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπο-
λύκαλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
μίσθωμα2.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 23642 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητα νεόδμητοΚατάστημαμοναδικής
προβολής και εμπορικότηταςμε 1500 τ.μ.
αύλιοχώροδικότου ,συνολικήςεπιφάνειας
στεγασμένουχώρου300 τ.μ. .Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρο ,κατασκευήςτο2002
καιτομηνιαίομίσθωματουστα850€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948-ΜουσείοδίπλαστηνΑνοί-

ξεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας18τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική

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

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό

3Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχει ανελκυστήραυδραυλικό καιπάρκινγκ
πυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτες
καιΔιπλάτζάμια-Τιμή:160.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13743 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.
σε υπόγειο χώρο .Αποτελείται από ενιαίο
χώρομεεύκοληπρόσβαση.Διαθέτειθέρμαν-
σηΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-

ΤΑτουακινήτουαυτού.
κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική

στέγηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλή-
ρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95 τ.μ.,
καθ.  και105 τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4
χώροι ,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,οι
χώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρμανσηανε-
ξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθωρα-
κισμένηπόρτακαιμεδύοWC , εξαιρετικής
προβολήςκαισε κεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας ,μόνο70.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70, Ισόγειο, εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλή τιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:400.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

κρόκαι καλόοικόπεδο257 τ.μ., βλέπεισε
δρόμοπλάτους10μσε καλόσημείο , τιμή
πώλησης26.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδο και με θέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

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

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450 τ.μ.,μεάνοιγμαπάνω
σεπλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.12921ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείται οι-
κόπεδοεντόςσχεδίου2.032 τ.μ.,  γωνιακό
άρτιοοικοδομίσημομεαντικειμενικήτιμήστις
418.000€σετιμήπολύπιοκάτωαπόαυτήν,
από300.000€τώρα203.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές .Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο. ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

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

Κωδ:14302-ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρελαίου,διαμπερέςμεαπε-
ριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβεράντα
καικουφώματακαινούργιασυνθετικά,διαθέτει
ανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,Τέντες,
-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ:12923-ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστικά:
ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρετική
ευκαιρία.Τιμή:22.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΗεταιρίαγυναικείωνεσωρούχωνκαιμαγιόLida,
μεέδρατηΒέροιαζητά:

ΒοηθοστοΤμήμαΔημιουργικού
-Έρευνα&σχεδιασμός
-Συμμετοχήσεόλαταστάδιαδημιουργίαςσυλλογής

Προσόντα
-Άριστηαντίληψητάσεωνμόδας
-Έμφασηστηλεπτομέρεια&δημιουργικόμυαλό
-ΚαλήγνώσηΑγγλικών
-Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη γνώσησχεδιαστι-

κώνπρογραμμάτων
-Επιθυμητήαλλάόχιαπαραίτητηγνώσηπατρόν

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι μπορούν ναστείλουνβιο-
γραφικόστοe-mail: info@lida.grήναεπικοινωνήσουν
στοτηλ.:2331026855.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφοσε300 τ.μ.οικόπεδο,στοκέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954. ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.
– ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΖΗΤA ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.- O.A.E.Δ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-Η-
ΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ
– ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΔΕΝΘΕ-
ΩΡΕΙΤΕΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑ
ΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρησηπαιδικών ενδυμάτων «OLE-OLA»,
Αριστοτέλους 21, στονπεζόδρομο τηςΒέροιας.Πληροφορίες
6945541642κ.Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίουστην
περιοχήτηςΒέροιαςμεπλυντήριο,λιπαντήριο,πάρκιγκφορτη-
γώνκαιπελατείαθέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσεις.Τηλ.:6940507491.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Η μόνη μέρα που δεν έχω 
κάνει λάθος είναι η επόμενη...

P Απορώ πώς τους ξέφυγα 
και δεν βάλανε ακόμη στην πο-
λιτική.

P Θα λένε πού ήμουν τόσο 
καιρό χαμένος!

P Για την πολιτική είναι ένα 
κι ένα. Όλα μαζί τέσσερα.

P Και δεν χρεώνω τον ΦΠΑ...

P Εξάλλου ζούμε στη χώρα 
όπου οι πολιτικοί ή κυκλοφο-
ρούν ελεύθεροι ή διδάσκουν.

P Εδώ ο Γιώργος, έριξε το 
καράβι στη βράχια και την άλλη 
μέρα τον προσέλαβαν στα διεθνή 
πανεπιστήμια να διδάσκει αερο-
ναυπηγική.

P Από την Παιδεία άρξα-
σθαι, κατά τα άλλα.

P Πρέπει να είναι η πρώτη 
φορά παγκοσμίως που κυβέρνηση 

οδήγησε όλες τις σατιρικές εκπο-
μπές στην ανεργία, γιατί είναι πιο 
αστεία από αυτές.

P Θα μας φύγουν όμως κι 
οι αριστεροί και θα λυπόμαστε 
γι’ αυτό που χάσαμε, αντί να χαι-
ρόμαστε γι’ αυτό που είχαμε.

P Συζητάμε για τα πρωτογενή 
πλεονάσματα ως το 2060. Πάμε να 
κάνουμε την πρώτη συμφωνία - ε-
πιστημονική φαντασία.

P Τρία πράγματα δεν εί-
ναι ποτέ αρκετά στη ζωή: 
ο χρόνος, το χρήμα και ο 
χώρος στον σκληρό μου 
δίσκο.

P Βρήκε η αγάπη δου-
λειά επιτέλους. Αν αφαιρέ-
σεις έξοδα μετακίνησης, ε-
φορία, μία τυρόπιτα και έναν 
καφέ κάθε μέρα, μόνο 50 ευ-
ρώ θα μας στοιχίζει.

P Δύσκολοι καιροί 
για σοβαρές επιχειρήσεις.

P Επίκαιροι διάλογοι 
εποχής:

-Είδα σήμερα το πρωί τον δικό 
σου και ήταν πολύ χαρούμενος. Τι 
του έκανες χθες το βράδυ;

-Τον χώρισα!

-Ηρέμησε και να είσαι ο εαυτός 
σου...

-Διάλεξε, ή το ένα ή το άλλο!

P 200 ζευγάρια, λέει, θα 
συναντηθούν για να περάσουν 
καλά σε κρουαζιερόπλοιο. Εμείς 
την προπερασμένη Κυριακή 
παίζαμε μπιρίμπα δύο ζευγάρια 
και από τότε έχουμε να μιλήσου-
με.

P Το πόρισμα στο Διαβαλκα-
νικό για τον Γκαρσία στην Τούμπα: 
«Οίδημα άνω χείλους αριστερά, με 
επιφανειακό θλαστικό τραύμα του 
σύστοιχου βλεννογόνου, ευαισθη-
σία στην αριστερή κροταφογναθική 
άρθρωση, αυγεναλγία, ζάλη, ναυ-
τία, θα υπάρξει 24ωρη παρακολού-
θηση». Αν συνεχιζόταν η εξέταση, 
μπορεί το Διαβαλκανικό να κατέλη-
γε πως ο τεχνικός του Ολυμπιακού 
είναι και έγκυος.

P Φέτος κάθε μέρα στέλ-
νουν με κούριερ το πρωτάθλημα 

στον ΠΑΟΚ, αλλά όλο λείπουν 
από το σπίτι.

P Και:
Μια ξανθιά πηγαίνει για πρώτη 

φορά στη δανειστική βιβλιοθήκη. 
Εντυπωσιάζεται από το μέγεθος 
της και τον όγκο των βιβλίων που 
υπήρχαν. Γυρίζει όλους του δια-
δρόμους σαν να ήταν στο σούπερ 
μάρκετ και μετά από 3 ώρες α-
νακαλύπτει το πιο χοντρό βιβλίο 
που υπάρχει στη βιβλιοθήκη, το 
παίρνει παραμάσχαλα και φεύγει. 
Μετά από μία εβδομάδα η ξανθιά 
επιστρέφει στη βιβλιοθήκη και λέει 
στη βιβλιοθηκάριο:

«Πήρα ένα βιβλίο και το διαβά-
ζω μια βδομάδα τώρα… αλλά δυ-
στυχώς δεν βγάζει κάποιο νόημα.»

Η βιβλιοθηκάριος παραξενεύεται 
και τη ρωτάει:

«Θυμάστε τον τίτλο του βιβλί-
ου;»

«Όχι…» της απαντάει η ξανθιά 
«… όμως έχει υπερβολικά πολ-
λούς χαρακτήρες και καθόλου υπό-
θεση…»

Και απαντάει η βιβλιοθηκάριος:
«Α! εσείς είστε λοιπόν που μας 

πήρατε τον τηλεφωνικό κατάλογο!»
Κ.Π.
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