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Το κράτος είναι αυτοί
  Ακόμη μία επίκαιρη συζήτηση στη Βουλή χθες που 
δίχασε πολιτικούς και πολίτες, αναδεικνύοντας το... 
μεγαλείο της φυλής, ακόμη και στα κρισιμότερα χρόνια 
για το μέλλον του ελληνικού έθνους. Στο όνομα και 
μόνο των χειροκροτητών και των εντυπώσεων, η πολιτική 
αντιπαράθεση χτύπησε και πάλι «κόκκινο», αυτή τη φορά 
για την υπόθεση πώλησης των βλημάτων στη Σαουδική 
Αραβία.
  Ο πολιτικός κόσμος αποδεικνύεται πάντα έτοιμος για 
αποσύνθεση, σχεδόν ποτέ για σύνθεση. Αποτέλεσμα αυτής 
της άστοχης επιλογής κυβέρνησης και αντιπολίτευσης; 
Φυσικά, η υστέρηση σε γενναίες πολιτικές αποφάσεις, 
που οδήγησαν τη χώρα επτά χρόνια να μην βγαίνει 
από το μνημόνιο, όπως έκαναν πολύ νωρίτερα άλλες 
εξίσου προβληματικές χώρες της ζώνης του ευρώ 
(Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρος), ακριβώς επειδή 
αντιλήφθηκαν την ανάγκη της συνένωσης των δυνάμεών 
τους χάριν της πατρίδας τους.
  Αμετανόητα εγωιστές και άφρονες εμείς, επιμένουμε στην 
κατάληψη της εξουσίας και μόνο, αλλά και στο γάντζωμα 
σ’ αυτήν όταν το επιτύχουμε. “Το κράτος είμαι εγώ”, 
όπως έλεγε κι ο Λουδοβίκος ο 14ος. Με πολλούς ακόμη 
μέλλοντες πρωθυπουργούς εμείς για να συμπληρώσουμε 
τον Μνημονιακό τον 14ο.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Στεφάνου ομολογ., Ειρηνάρχου μαρτ.

ΜετηΝατάσα
ΠαναγιώτηςκαιΝίκη

Με τη σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Κα-
ραμανλήφωτογραφήθηκανστοπεριθώριο του27ουΕτήσιου
ΠανελλήνιουΕπιστημονικούΣυνεδρίουΦυσικοθεραπείαςΠα-
ναγιώτηςΠαλπάναςκαιΝίκηΚαρατζιούλα.ΗΝατάσαΠαζαΐτη
ήτανβασικήεισηγήτριατουθέματος«ΦυσικοθεραπευτικήΦρο-
ντίδαΓυναικώνμεΜαστεκτομή».Οιδύοφυσικοθεραπευτέςαπό
τηνΗμαθία,πρόεδρος τηςΝΟΔΕΗμαθίας καιπεριφερειακή
σύμβουλος,συνδύασανμάλιστατηνπαρουσίατουςστοεπαγ-
γελματικότουςσυνέδριομεπροσυνεδριακήεκδήλωσητηςΝ.Δ.
τοίδιοδιάστημα,όπουεπίσηςέδωσανδυναμικόπαρών.

Ηχρυσοχέρα
εθελόντρια

Φίλη εδώκαι χρόνια τουΟμίλουΠρο-
στασίαςΠαιδιού Βέροιας και εθελόντρια
πρώτης γραμμής η κ. ΣοφίαΜποχώρη
κατασκεύασε για άλλημια χρονιά, αφιλο-
κερδώς, χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά,
τα έσοδα από τις πωλήσεις των οποίων
προσφέρειγιατιςανάγκεςτουΟμίλου.

Τις χειροποίητες κατασκευές της κ.
Σοφίας με τα καραβάκια της να κλέβουν
την παράσταση, είχαμε την ευκαιρία να
θαυμάσουμεαπόκοντάστηδεξίωσηπου
παρέθεσε οΌμιλοςΠροστασίαςΠαιδιού
τοπρωί τηςΚυριακήςστηνπιτσαρίαΠα-
παγάλος.

Η χρυσοχέρα εθελόντρια αναλαμβάνει
κάθεχρόνονακατασκευάσειμόνητηςχει-
ροποίητα διακοσμητικά και τα μαγικά της
χέριαείναισύμμαχοςγιατοκαλαίσθητοα-
ποτέλεσμα.Στήριξηψυχήςστονάνθρωπο
που έχει ανάγκη, ευτυχώςπουυπάρχουν
ακόμαάνθρωποιτηςπροσφοράς…

Οι γοργόνες 
της Δέσποινας 

Περηφανοπούλου

Είναιηδεύτερηφοράπουηζωγράφος
ΔέσποιναΠερηφανοπούλουζωγραφίζειτη
φιγούρα της γοργόνας του λαϊκούμύθου,
υπακούοντας όμωςστη βυζαντινήπαρά-
δοση και τεχνοτροπία, όπως αυτή απο-
τυπώνεται στις αγιογραφίες. Την πρώτη
φορά οι εντυπωσιακές ξυλόγλυπτες γορ-
γόνεςτηςΔέσποιναςΠερηφανοπούλουκαι
τουΔημήτρηΚατσαβού, είχαν εκτεθεί στο
ισόγειοτουΔημαρχείουΒέροιας.Μάλιστα,
οι δύο αξιόλογοι ημαθιώτες δημιουργοί,
συνδύασαν τηνπροσωπική τους άποψη
με τον χρωστήρα και τις τεχνικές τηςΒυ-
ζαντινήςπαράδοσης και έδωσανσε κάθε
γοργόνα ένα ιδιαίτεροστοιχείο τουμύθου
καιτηςιστορίας.

Οι γοργόνες με τις οποίες ηΔέσποινα
Περηφανοπούλου εικονογραφεί το βιβλίο
τηςΕλ.Τάρη«Ότανηγοργόνασυνάντησε
τονΑλέξανδρο»συνεχίζουν νασυνυπάρ-
χουνμετουδάτινοστοιχείο,πολλέςόμως
απ’αυτέςέχουνπόδιακαιπερπατούνστη
στεριά. Όλες τους όμως έχουν αυτό το
σκεπτικόβλέμμααναζητώνταςτονστρατη-
λάτηπουάλλαξετηνπορείατηςιστορίας.

(Αναλυτικόφωτορεπορτάζαπότηνπα-
ρουσίασηστοαυριανόμαςφύλλο).

Άγονος ο διαγωνισμός
για τα 3-5 Πηγάδια

Αρνητική εξέλιξη ο χθεσινός άγονος διαγωνισμός για το
χιονοδρομικό των3-5Πηγαδιών.Δύσκολος χρόνος ναανα-
λάβει κάποιος έστω και για 3-4 μήνες (αν καιπέρυσι στον
ίδιο χρόνο έγινε ο διαγωνισμός),προκειμένου ναπεράσει η
χρονιάκαιναακολουθήσειομεγάλοςδιαγωνισμόςγιατα30
χρόνιαμίσθωσης, όπουακούγεται ότι υπάρχουν ενδιαφερό-
μενοι. Σε κάθεπερίπτωση ακολουθεί μέσασεπέντε μέρες
επανάληψη του μικρού διαγωνισμού, κι όλοι ελπίζουν αυτή
τηφοράναυπάρξειενδιαφέρονγιατηφετινήπερίοδο.Πόσο
μάλλονμετοχιονοδρομικόήδηχιονισμένο.

l Θεματοφύλακας
τηςεκλογικηςδιαδικασί-
αςοαπερχόμενοςπρό-
εδροςΔημήτρηςΖυγου-
λιάνος, ο οποίος όπως
προβλέπει ο κώδικας
τωνδικηγόρων εφόσον
δενθέτειυποψηφιότητα
προεδρεύειτηςεφορευ-
τικήςεπιτροπής.
l Οι τρεις υποψήφιοι πρόεδροι το πρωινό της Κυριακής στην

αίθουσα εκδηλώσεων τουσυλλόγουπόζαραν για τονφακό τουΛΑΟΥ,
αφούτουςαποσπάσαμεγιαλίγοαπόταπηγαδάκιαπουσχημάτιζανμε
υποψηφίουςσυμβούλουςκαιψηφοφόρους.
lΤο«στρατόπεδο»τουΚ.Μηνόπουλουμευποψηφίουςσυμβούλους

τουνασυζητούνμεένανβετεράνοτωνεκλογικώνδιαδικασιών,τονπρώ-
ηνπρόεδροΑλέξανδροΤσαχουρίδη.
l ΜπορείναμηνέκοψεπρώτοςτονήμαστονπρώτογύροοΦώ-

τηςΚαραβασίλης και το«ματς» της εκλογήςπροέδρου νασυνεχίζεται,

είδε όμως τονΓιώργοΧατζόγλου, έναναπό τηνομάδα του, ναβγαίνει
πρώτοςσεσταυρούςμεταξύόλωντωνσυμβούλων.
l ΟΦώτηςΚαραβασίλης με τους άλλους δύο εκλεγέντες συμ-

βούλους που τον στηρίζουν, τονΔημήτρηΜπατζιάκα και την Σοφία
Ζειμπέκη, ενώανάμεσά τουςακόμηέναςβετεράνοςσταδιοικητικά του

συλλόγου και εορτάζων την ημέρα των εκλογώνΣτέργιοςΣουροβίκης,
δέχεται τις ευχές
τους και ανταπο-
δίδει.
l Ο πρώ-

ην βουλευτής και
πρόεδρος του δι-
κηγορικού συλλό-
γου ΣτέφανοςΚυ-
ριαζόπουλος(αλλά
και μπαμπάς της
Μαρίνας από το
TheVoice)μετους
συναδέλφους του
ΓιάννηΑκριβόπου-
λοκαιΝίκοΛιάπη,
«ποδοσφαιρικούς»
παράγοντες.

Φωτοστιγμιότυπααπότιςεκλογες
τουδικηγορικούσυλλόγου
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Δήλωση 
του Γιώργου Μπιλέκα 

για τις εκλογές 
του Δικηγορικού 

Συλλόγου Βεροίας
Από την εκλογική διαδικασία 

ανάδειξης των μελών του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δικη-
γορικού Συλλόγου Βεροίας  της 
26-11-2017 προέκυψαν τα νέα 
μέλη του, σε μία κρίσιμη περίοδο 
για την προάσπιση των συμφε-
ρόντων του δικηγορικού λειτουρ-
γήματος ως εκφραστή της ορθής 
απονομής της δικαιοσύνης που 
αποτελεί πυλώνα και εγγυητή 
του κοινωνικού κράτους και της 
ισότιμης συλλογικής ευημερίας. 

Πρωταρχικός μου γνώμονας της συμμετοχής μου στον 
συνδυασμό της «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» με υ-
ποψήφιο Πρόεδρο τον Κώστα Μηνόπουλο ήταν η ενίσχυ-
ση του συγκεκριμένου συνδυασμού ως μία νέα πρόταση 
άσκησης διοίκησης του πρώτου επιστημονικού Συλλόγου 
της χώρας, σύμβουλος του οποίου διοικητικού συμβουλίου 
υπήρξα κατά το παρελθόν, προτάσσοντας ανιδιοτελώς την 
συλλογική επιτυχία από τους προσωπικούς στόχους, σκο-
πό που προσπαθώ  να υπηρετώ σε κάθε εκλογική διαδικα-
σία που ζητείται η συμμετοχή μου. 

Ο συλλογικός αυτός σκοπός επιτεύχθηκε με την ανάδει-
ξη του συνδυασμού μας ως πρώτου στις επιλογές των συ-
ναδέλφων και αναμένεται η εκλογική διαδικασία της ερχό-
μενης Κυριακής προκειμένου να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την προτίμηση και 
εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου και εύχομαι στη νέα 
διοίκηση καλή και δημιουργική θητεία.

Χρήστος Γιαννακάκης: 
Υπάρχει ένα 
κονδύλι και

 θα καλυφθεί η ζημία 
από τις καλοκαιρινές 

βροχοπτώσεις 
- Στην τελική ευθεία οι διαδικασίες

Στην τελική 
ευθεία βρίσκε-
τα ι  σύμφωνα 
με τον πρόεδρο 
της Κοινοπρα-
ξ ίας  Ομάδων 
Παραγωγών και 
Συνεταιρισμών 
Ημαθίας Χρή-
στο Γιαννακάκη 
η διαδικασία κά-
λυψης από τον 
ΕΛΓΑ των ροδα-
κινοπαραγωγών 
που επλήγησαν 
από τις βροχο-
πτώσεις του πε-
ρασμένου Ιουλί-
ου. «Η ζημία θα 
καλυφθεί, υπάρ-
χει ένα κονδύλι, το ύψος του οποίου όμως δεν γνωρίζουμε 
ακόμη…» τόνισε ο κ. Γιαννακάκης μιλώντας στον Άκου 
99.6. Σε σύσκεψη που έγινε την περασμένη Παρασκευή για 
το θέμα στον ΕΛΓΑ τέθηκε το καταρχήν πλαίσιο ενεργειών, 
από το οποίο θα καλυφθούν και οι μεμονωμένοι παρα-
γωγοί, «όχι κατά στρέμμα αλλά εξατομικευμένα, με βάση 
στοιχεία παραγωγής προηγούμενων ετών» όπως είπε ο κ. 
Γιαννακάκης, προκειμένου να μην θεωρηθεί ενίσχυση. 

Για το θέμα της στρεμματικής ενίσχυσης των Ευρωπαί-
ων ροδακινοπαραγωγών λόγω του εμπάργκο ο κ. Γιαν-
νακάκης απάντησε ότι ολοκληρώθηκε και στάλθηκε στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η σχετική έκθεση από 
την οποία προκύπτει η μείωση του εισοδήματος των πα-
ραγωγών την τελευταία τριετία. Η έκθεση θα σταλεί από το 
υπουργείο στις Βρυξέλλες στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ανάρτηση πινάκων 
για υποβολή ενστάσεων

 Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, στον 3ο 
όροφο, στη Μητροπόλεως 44 στη Βέροια, οι καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων και  
απορριπτόμενων ». του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» 
(Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 214, Δράσης 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης δια-
χείρισης στην παραγωγή καπνού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 
2007-2013 - Καν.(ΕΚ)  1698/2005),) για το έτος εφαρμογής 2016 

Η ανάρτηση αφορά τις προσκλήσεις 4541/ 02-04-2012, 4539/ 02-04-2012 και 
5597/11-03-2013  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙ-
ΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ( έως 29-11-2017)

Πληροφορίες: κ. Αικατερίνη Τσίλη
Τηλ: 2331350142

Δήλωση- απάντηση του δημάρχου Αλεξάνδρειας 
Παναγιώτη Γκυρίνη στη συνέντευξη Χαλκίδη

Με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κ. Μιχάλης Χαλκίδης και την απόφασή του 
να είναι υποψήφιος Δήμαρχος στις Δημοτικές Εκλογές του 2019, έχω να δηλώσω τα εξής:

Κατ’ αρχάς, τον καλωσορίζω στο στίβο της Αυτοδιοίκησης, τον οποίο υπηρέτησε και ο ίδιος πριν 
17 χρόνια. Εύχομαι να συμβάλλει θετικά στο δημόσιο διάλογο με εποικοδομητικές προτάσεις και δί-
καιη κριτική και να μην αρκεστεί σε κενές υποσχέσεις και εντυπώσεις, οι οποίες τόσο πολύ έβλαψαν 
τον τόπο μας. 

Όσον αναφορά τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος του προσώπου του Δημάρχου Α-
λεξάνδρειας, τους οποίους ανακάλυψε ο κ. Χαλκίδης το τελευταίο εξάμηνο (γιατί άραγε;), δεν αξίζουν 
σχολιασμού.

Η διοίκηση του Δήμου και ο ίδιος προσωπικά ως Δήμαρχος, θα επικεντρώσουμε όλες τις προ-
σπάθειές μας στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που απασχολούν τους συνδημότες μας 
στην πόλη της Αλεξάνδρειας και όλα τα χωριά.

Προβλήματα που χρονίζουν εδώ και δεκαετίες.
Αυτή είναι η σύγχρονη πολιτική αντίληψη που πρέπει να διακρίνει τους τοπικούς άρχοντες. Μια πολιτική που να επιλύει προβλήματα, δίπλα στον 

πολίτη και μακριά από λαϊκισμούς.
Παναγιώτης Γκυρίνης

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Σύλληψη για παράβαση 
της νομοθεσίας 

περί όπλων
Συνελήφθη 26-11-2017 τα ξημερώματα στη Βέροια, 

από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας 
41χρονος υπήκοος Ρουμανίας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο 
βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι με 
μήκος λάμας 18 εκατοστά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε 
βάρος του είχε επιβληθεί το μέτρο απαγόρευσης εισόδου 
στη χώρα. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα 
Βέροιας.

Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας
Για δεύτερο γύρο πάνε 
Κ. Μηνόπουλος (126) 

και Φ. Καραβασίλης (108)
-Ποιοι εκλέγονται στο Δ.Σ. από τη διαδικασία της Κυριακής

Πολύ καλή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η 
συμμετοχή και σίγουρα πάνω από την αναμε-
νόμενη, στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας για νέο πρόεδρο και Δ.Σ. που έγιναν 
την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Συλλόγου. Από τους 299 εγγεγραμ-
μένους, ψήφισαν 261, ένας καλός αριθμός εάν 
λάβει κανείς υπόψιν το γεγονός ότι πάνω από 
20 δικηγόροι, βρίσκονται εκτός Βέροιας ή στο 
εξωτερικό. Ήρεμη και κόσμια η διαδικασία, ενώ 
το αποτέλεσμα έφερε εκπλήξεις αφού έγινε ση-
μαντική ανανέωση στο Δ.Σ. με νεοεισερχόμενους 
δικηγόρους που μπαίνουν για πρώτη φορά στην 
ομάδα, ενώ δεν εκλέχθηκαν μέλη του προηγού-
μενου Δ.Σ. Είχε λοιπόν αρκετό ενδιαφέρον το 
αποτέλεσμα της α΄ Κυριακής, είχε εκπλήξεις και 
αγωνία ως προς την κατάταξη των νέων μελών.

Για την ερχόμενη, δεύτερη Κυριακή, όπως 
μας είπε ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Δημήτρης 
Ζυγουλιάνος, «είναι σαν να ξεκινούν όλα από την 
αρχή». Η αναμέτρηση των δύο πλέον υποψηφί-
ων είναι μια νέα διαδικασία που μπορεί να έχει 
καραμπόλες, να έχει απουσίες, αλλά μπορεί να 
είναι και μία «ήσυχη» ημέρα κάλπης.

Όσο για τα αποτελέσματα της προχθεσινής 
Κυριακής, Κώστας Μηνόπουλος και Φώτης Κα-
ραβασίλης θα αναμετρηθούν την επόμενη Κυ-
ριακή για τη θέση του προέδρου του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας, αφού κανείς τους δεν κατάφε-
ρε να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλο-
γές της Κυριακής 26 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την τελική καταμέτρηση, επί ε-
γκύρων 258 ψηφοδελτίων (ψήφισαν 261) έλα-
βαν:

Κώστας Μηνόπουλος: 126
Φώτης Καραβασίλης: 108
Θεόκτιστος   Πιπερόπουλος: 23

 Στο Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά 
πρώτοι σύμβουλοι ως εξής:

1. Χατζόγλου Γιώργος 123
2. Μαρκούλης Αντώνης 117 (ανεξάρτητος)
3. Κύρτσιου Φωτεινή 106
4. Ζεϊμπέκη Σοφία 98
5. Μπατζιάκας Δημήτρης 97
6. Καπράρας Στέργιος 89
7. Αβραμίδης Πρόδρομος 86
Το οκταμελές Δ.Σ. συμπληρώνεται από τον 

ηττημένο της προεδρικής εκλογής της ερχόμενης 
Κυριακής.

 

Δεν εκλέγονται:

Ακριβόπουλος  Λεωνίδας  82
Ορτατζόγλου Αθανάσιος  82
Βασιλείου Γεώργιος 81
Ματσαρίδης Γεώργιος 79
Λιάπης Δημήτρης  78
Τσιλιγγερίδης Κωνσταντίνος 78
Χασιώτης Μιχάλης  75
Μπιλέκας  Γεώργιος 72
Παπαδόπουλος  Θωμάς  67
Τορορή  Μαρία  67
Δαβόρας Παναγιώτης   65
Τσιμούρας  Ευάγγελος  13 (ανεξάρτητος)
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ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Τον προστάτη του Άγιο Στυλιανό, τίμησε ο 
Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας που από 
το 1964 φροντίζει παιδιά και τις οικογένειές τους 
που είναι αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας.

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου ανήμερα της εορ-
τής του Αγίου, μέλη του Ομίλου εκκλησιά-
σθηκαν στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων όπου 
τελέστηκε Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος 
του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμονα και στη συνέχεια 
παρέθεσαν δεξίωση στους υποστηρικτές και 
φίλους του έργου τους, στην πιτσαρία Παπα-
γάλος. Καθόλου τυχαία δεν είναι η επιλογή 
του Αγίου Στυλιανού ως προστάτη του Ομί-
λου καθώς θεωρείται ο άγιος της αγκαλιάς 
για όλα τα παιδιά.

Για άλλη μια φορά υπήρξε ανταπόκριση 
από την κοινωνία της Βέροιας που ανα-
γνωρίζοντας την σπουδαιότητα του έργου 
που επιτελεί ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού, 
ενισχύει με τη συνδρομή και δωρεές του το 
ταμείο του, παρά τις οικονομικές δυσκολίες 
που οι περισσότεροι σήμερα αντιμετωπί-
ζουν.

Λίγο πριν τις γιορτές και η αγωνία του 
Δ.Σ. του Ομίλου κορυφώνεται καθώς θα 
πρέπει να σταθούν δίπλα σε περισσότερες 
από 100 οικογένειες, προσφέροντάς του τα 
βασικά αγαθά ώστε τα Χριστούγεννα να εί-
ναι για όλους και χωρίς αποκλεισμούς, μέρες 
αγάπης.

Όσοι θα ήθελαν να ενισχύσουν και να 

στηρίξουν το έργο του Ομίλου, προσφέροντας 
τρόφιμα, οικονομική βοήθεια και παιχνίδια, μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν κάθε Δευτέρα-Τετάρτη 
και Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 
το μεσημέρι στο τηλέφωνο: 23310 22676.

O Όμιλος Προστασίας 
Παιδιού Βέροιας τίμησε τον 
Προστάτη του Αγ. Στυλιανό

Η παραγωγή του ΚΘΒΕ 
«Δε σε ξέχασα ποτέ», σε 
σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα,  
μετά από ένα επιτυχημένο 
κύκλο παραστάσεων, πα-
ρουσιάζεται την Τρίτη 28 
Νοεμβρίου, στην «Αντωνιά-
δειος Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών» στη Βέροια στις 
9.00 μ.μ. Μια μουσικοθεα-
τρική παράσταση για έναν έ-
ρωτα που, μετά από πολλές 
περιπέτειες, αν και ανεκπλή-
ρωτος, αναζητά δικαίωση. 

Μια παράσταση για τη 
ζωή μιας διάσημης τραγου-
δίστριας που ερμηνεύει  επί 
σκηνής 10 σεφαραδίτικα  και 
ρεμπέτικα τραγούδια, μερικά 
από τα οποία γνωρίζουμε, 
κυρίως, από την ελληνική 
εκδοχή τους («Μικρός αρρα-
βωνιάστηκα», «Πού να βρω 
γυναίκα να σου μοιάζει», 
«Μισιρλού» κά.). Ένα έργο του Λέοντα Α. Ναρ, που 
μας θυμίζει πως οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν 
κάποτε μετανάστες, τιμάει την ιστορία της Ισραηλιτι-
κής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και υπενθυμίζει πως 
στην πόλη αυτή κάποτε ζούσαν αδερφωμένοι Ορθό-
δοξοι, Εβραίοι και Οθωμανοί.

Ο σκηνοθέτης σημειώνει για την παράσταση:
Ο εγγονός. Η γιαγιά. Και οι δύο. Ανακαλούν εικό-

νες και εμπειρίες.
Ο ένας για να ορίσει ίσως τη σχέση του σεφαρα-

δίτικου πολιτισμού με την ενεστώσα ζωή του, η άλλη 
γιατί από μικρή πάντα τραγουδούσε, πάντα αφηγού-
νταν.

Μια ιστορία όπου το παρόν και το παρελθόν συ-

νυπάρχουν∙ ένα ταξίδι 
με όχημα την –όχι και 
τόσο πρόθυμη πολλές 
φορές– μνήμη. Στην 
περίπτωση της Ζάνα, 
μέσα από αναμνήσεις, 
στην περίπτωση του 
Ιντό, μέσα από λέξεις 
και εικόνες. Ούτως ή 
άλλως, ό,τι κάνουμε 
και λέμε στο παρόν, 
εξαρτάται από το πώς 
έχουμε αντιληφθεί το 
παρελθόν. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία: Μιχά-

λης Σιώνας
Σκηνικά-Κοστούμια: 

Γιάννης Κατρανίτσας
Φωτισμοί: Χάρης 

Πάλλας
Videomapping: Κλε-

άνθης Καραπιπέρης
Βοηθός σκηνοθέτη: 

Λίλα Βλαχοπούλου
Υπεύθυνος παραγωγής: Δημοσθένης Πάνος
Διανομή:Σοφία  Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπα-

δόπουλος 

Παίζουν επί σκηνής οι μουσικοί: Στέλλα Καμπου-
ρίδου(καβάλ), Γιώργος  Μιναχείλης(κανονάκι), Ηλίας  
Σαρηγιαννίδης (πολίτικο λαούτο).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Γενική είσοδος: 10 €
Ισχύουν εισιτήρια Ο.Γ.Α.
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:  Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας,  

Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ»,  Café “Μπρίκι»
Viva.gr – Seven Spots

Σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου 
Η παράσταση του ΚΘΒΕ 

«Δε σε ξέχασα ποτέ» στη «Στέγη»
-Σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας



 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ
Δίκτυο παροχής εξειδικευμένης ενημέρωσης μελών  

σε θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία της επιχεί-
ρησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της (λο-
γιστικά, φορολογικά, χρηματοδοτικά, εξαγωγικά θέματα, 
επενδυτικά προγράμματα, επενδυτικά κίνητρα, κανόνες 
προστασίας περιβάλλοντος, τεχνολογικές εξελίξεις, δια-
χείριση προσωπικού κ.α.).

Ορθολογικότερη άσκηση συμβουλευτικής και γνω-
μοδοτικής αποστολής του Επιμελητηρίου με σχεδιασμό 
ενός λειτουργικού συστήματος συλλογής και επεξερ-
γασίας οικονομικών πληροφοριών (παρακολούθηση 
οικονομικών και επιχειρηματικών τάσεων, διερεύνηση 
καταναλωτικών συνηθειών εγχώριων και ξένων αγορών, 
μελέτη κυκλωμάτων διανομής και εξέλιξης του σχετικού 
ανταγωνισμού κ.α.) σε συνδυασμό με την οργάνωση 
μιας ευέλικτης διαδικασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας 
των μελών του Επιμελητηρίου με τη διοίκηση του.

Υποβοήθηση εξαγωγικής προσπάθειας με την δη-
μιουργία ειδικής τράπεζας εξαγωγικών πληροφοριών 
(εξαγωγικές διαδικασίες , εξελίξεις διεθνούς ζήτησης των 
προϊόντων των επιχειρήσεων, αγοραστικές συνθήκες 
στους τόπους προορισμού, για τους ανταγωνιστές, για 
τις δυνατότητες χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρη-
ματικών πρωτοβουλιών, κ.α.). Οργάνωση εξαγωγικών 
συνεδρίων κατά την διάρκεια των οποίων θα γίνεται 
αναλυτική μελέτη των εξαγωγικών δυνατοτήτων και 
προοπτικών των κύριων εξαγώγιμων προϊόντων της πε-
ριοχής. Επίσης οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών 
στο εξωτερικό και υποδοχή ξένων μετά από προηγου-
μένη εμπεριστατωμένη έρευνα συγκεκριμένων ξένων 

αγορών αλλά και αντίστοιχων τοπικών παραγωγικών 
δυνατοτήτων. Οργάνωση ειδικών ταχύρρυθμων εκπαι-
δευτικών κύκλων, προκειμένου οι νέοι εξαγωγείς αλλά 
και στελέχη επιχειρήσεων να αποκτήσουν τις απαραί-
τητες γνώσεις για την καλύτερη άσκηση του έργου τους. 
Συμμετοχή σε περιοδικές εκθέσεις η άλλης μορφής 
προβολής τοπικών προϊόντων με επικέντρωση στον 
κοινοτικό χώρο όπου η χώρα μας χάνει συνεχώς μερίδια 
(σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ).Αντικειμενική παρουσίαση 
της λειτουργίας της οικονομίας. Παροχή συστηματικής 
αντικειμενικής και επικαιροποιημένης ενημέρωσης σε 
θέματα ρυθμών ανάπτυξης και συμβολής των διαφόρων 
κλάδων, φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών, εξαγωγικό εμπόριο, τραπεζική χρηματοδό-
τηση, επιτόκια, καταγραφή των εξελίξεων στον επιχειρη-
ματικό ιστό της χώρας και κάθε περιοχής κ.α. Η λειτουρ-
γία του ΓΕΜΗ δύναται να παρέχει την δυνατότητα στο 
επιμελητήριο  να αξιολογεί και να προβάλλει ευρύτερα 
σειρά πρωτογενών στοιχείων κρίσιμων για τον προ-
γραμματισμό επιχειρηματικών  πρωτοβουλιών και τον 
σχεδιασμό οικονομικών πολιτικών. Στόχος μας η ίδρυση 
«παρατηρητηρίου» η οποία θα δίνει νέα διάσταση στις 
δυνατότητες του θεσμού, στον τομέα της συγκέντρωσης 
και διάδοσης της οικονομικής πληροφορίας.

 ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσία υποδοχής ενημέρωσης εκπαίδευσης και 
υποβοήθησης νέων επιχειρηματιών, που θα πληρο-
φορεί για τις επενδυτικές ευκαιρίες της περιοχής, τους 
κορεσμένους άλλα και τους δυναμικούς κλάδους, τους 
κίνδυνους που θα διατρέξουν και τα προβλήματα που 

θα αντιμετωπίσουν, ώστε η τελική απόφαση 
τους να λαμβάνεται με πλήρη γνώση όλων 
των σχετικών παραμέτρων. Μεταξύ άλλων θα 
περιλαμβάνει σε ομάδες νεοσύστατων η υπό 
σύσταση επιχειρήσεων :

1). ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης 
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, που θα 
συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο συμ-
βουλευτικής υποστήριξης βραχείας διάρκειας. 

2). παροχή υπηρεσιών ‘’θερμοκοιτίδας’’ σε 
υπό σύσταση καινοτομικές επιχειρήσεις  με πα-
ροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστή-
ριξης σε πέντε, υπό σύσταση ή νεοϊδρυθείσες , 
επιχειρήσεις ανά έτος.

 ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχει-
ρήσεων, και εξειδικευμένα σεμινάρια, αναβαθμί-
ζοντας ποιοτικά  το έμψυχο υλικό λαμβάνοντας 
υπόψη την απαίτηση ειδικά των νέων για την 
προσωπική τους ολοκλήρωση μέσα από την 
εργασία. Το επιμελητήριο (σε συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς διεθνούς κύρους) 
δύναται να εξελιχθεί σε βασικό φορέα δυναμι-
κού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης 
με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση 
του θρανίου με την εργασία, την μείωση της 
ανεργίας και την βελτίωση της παραγωγικό-
τητας των επιχειρήσεων. Οι ανάγκες των επι-
χειρήσεων μας σε εξειδικευμένο προσωπικό 
συνεχώς θα αυξάνονται τα επόμενα χρόνια 
και κατά συνέπεια οι ελλείψεις σε υπηρεσίες 

κατάρτισης (αρχικής και συνεχούς), που και σήμερα 
είναι αισθητές θα διευρύνονται. Επιμελητηριακή σχολή 
διοίκησης επιχειρήσεων. Η ενθάρρυνση της τάσης για 
ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί σήμερα 
άμεση οικονομική προτεραιότητα. Η καλλιέργεια του 
επιχειρηματικού πνεύματος  και της λογικής του υγι-
ούς ανταγωνισμού πρέπει να αρχίσει από τα πρώτα 
εκπαιδευτικά στάδια με την θέσπιση μαθημάτων, όπου 
θα αναλύονται ο ρόλος του επιχειρηματία, οι μορφές ε-
πιχειρηματικής δράσης, οι κίνδυνοι και η ανταμοιβή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.α.,   προγράμματα 
δια βίου μάθησης (σε συνεργασία με έμπειρους και 
καταξιωμένους μάνατζερ και πιστοποιημένους εκπαι-
δευτές) και  σχετικά με την επιχειρηματικότητα που θα 
αποτελούνται από σπονδυλωτά σεμινάρια 4-8 ωρών 
και θα καλύπτουν σημαντικά θέματα της καθημερινής 
λειτουργίας των επιχειρήσεων (διαπραγματεύσεις, ε-
πιλογή-υποκίνηση-αξιολόγηση προσωπικού, αποτελε-
σματική εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση προμηθειών 
και αξιολόγηση προμηθευτών, ταμειακή ρευστότητα 
και χρηματοοικονομική διαχείριση κ.α. επίσης αποτε-
λεσματική ένταξη διαδόχων στην επιχείρηση που θα 
απευθύνεται σε διάδοχους δεύτερης και τρίτης γενιάς 
που ετοιμάζονται να εργασθούν η ήδη εργάζονται στην 
επιχείρηση μαζί με τους ιδιοκτήτες γονείς.Τεχνική ε-
παγγελματική σχολή  (σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ) 
η οποία θα εκπαιδεύει και θα πιστοποιεί δεξιότητες 
και εξειδικεύσεις απαραίτητες στον μεταποιητικό τομέα 
(ειδικότητες επαγγελμάτων, εγκαταστάσεις φυσικού 
αεριού, ηλεκτροσυγκολλητές, αρτεργατών, βοηθών ζα-
χαροπλαστών κ.α.). πιστοποίηση επαγγελμάτων.

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)
Βιομηχανικός τουρισμός. Οργάνωση η ενθάρρυνση 

επισκέψεων σε βιομηχανικούς-βιοτεχνικούς  χώρους 
τόσο για την κάλυψη μιας συνεχώς διευρυνόμενης  ζή-
τησης, όσο και για την ανάδειξη και ευρύτερη προβολή 
των επιτευγμάτων της επιχειρηματικής μας κοινότητας.
Εαρινό συνέδριο. Πρόκειται για έναν θεσμό που έχουν 
υιοθετήσει, με επιτυχία πολλά ξένα Επιμελητήρια. Κάθε 
χρόνο θα επιλέγεται, από τη διοίκηση του ενδιαφερόμε-
νου Επιμελητηρίου, ένα επίκαιρο θέμα, που θα αναλύ-
εται σφαιρικά και σε βάθος, από επιστήμονες υψηλού 
κύρους, από πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. 
Από τη σχετική παράθεση ιδεών και θέσεων και το δι-
άλογο που θα ακολουθεί, θα συνάγονται συγκεκριμένα 
συμπεράσματα που θα στηρίζονται σε τεκμηριωμένα 
επιχειρήματα, τα οποία θα παρέχουν στη διοίκηση του 
Επιμελητηρίου και στον επιχειρηματικό κόσμο, πολύτιμο 
υλικό-‘’σταθερή πυξίδα’’, για περαιτέρω προβληματισμό 
και διαμόρφωση των δικών τους θέσεων πάνω σε κρίσι-
μα οικονομικά θέματα. Καλοκαιρινό σχολείο καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας για εφήβους και νεανίδες. Η 
διάρκεια του μπορεί να είναι μια βδομάδα(40 ώρες), και 
υλοποιείται εντός των χώρων του Επιμελητηρίου η και 
στις εγκαταστάσεις ενός αγροτουριστικού ξενώνα. Θα 
περιλαμβάνει εξοικείωση των νέων με τις έννοιες της ε-
πιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, καινοτομίας, συ-
νεργασίας, ομαδικότητας, συμμετοχικότητας, ανταγωνι-
στικότητας, αριστείας, συνέπειας, αξιοπιστίας, κ.α. στην 
ουσία θα επιχειρεί να επαναδιατυπώσει ξεχασμένες ή 
παρεξηγημένες αξίες και να διαμορφώσει μια νέα κουλ-
τούρα που έχει ανάγκη ο τόπος για να αλλάξει σελίδα.

Τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού 
«Ημαθία Επιμελείν» για το Επιμελητήριο Ημαθί-
ας, αλλά και το έργο της προηγούμενης θητείας 
του κατέθεσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου 
στην Αλεξάνδρειας ο υποψήφιος Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Τάσος Γιάγκογλου τη Δευτέρα.

«Δεν διαπραγματεύομαι το έργο και τις δυ-
νατότητες του Επιμελητηρίου ως θεσμού, και 
ειδικότερα του Επιμελητηρίου Ημαθίας ως έργου 
πενταετίας. Ήμουν αυτός που έτρεξα τα περισσό-
τερα θέματα το προηγούμενο διάστημα, επιτυγχά-
νοντας σημαντικές νίκες για όλον τον επιχειρημα-
τικό κόσμο. Όπως την απαλλαγή του χαρατσιού 
στα βιοτεχνικά κτήρια, τη ρύθμιση στα δάνεια 
με εγγύηση ελληνικού δημοσίου, την παράταση 
οικοδομικών αδειών επαγγελματικών ακινήτων, 
την απαλλαγή της αναδρομικής φορολόγησης στο 
θέμα επιβολής ειδικού τέλους κατανάλωσης στον 
καφέ κ.ά. Με τον τρόπο αυτό επιλύθηκαν σοβαρά 
ζητήματα με πανελλήνιο αντίκτυπο. Αλλά και με 
τη διατύπωση προτάσεων που φιλοξενήθηκαν 
στον νέο Αναπτυξιακό και στον νέο Επιμελητηριακό 
Νόμο, προτάσεις και διαβήματα στο φορολογικό και 
ασφαλιστικό νομοσχέδιο κ.ά. Και όλα αυτά χωρίς 
καμία υστεροβουλία, χωρίς δεύτερες σκέψεις, με 
μόνο μου κριτήριο τον επιχειρηματικό κόσμο στο σύ-
νολό του. Με την ίδια πίστη θα συνεχίσω και στη νέα 

περίοδο, εκτιμώντας ότι η αποκτηθείσα εμπειρία και 
το σημερινό αποθεματικό-ρεκόρ του Επιμελητηρίου, 
θα βοηθήσει για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα 
στο άμεσο μέλλον, μέσα από την υλοποίηση και-
νοτόμων, εξωστρεφών και αναπτυξιακών δράσεων 
ενίσχυσης των ιδεών και προσπαθειών του επιχει-

ρηματικού κόσμου, στοχευμένα, μετρήσιμα 
και ρεαλιστικά. Χωρίς εξωγενή δεκανίκια 
στο Επιμελητήριο, χωρίς τάξιμο θέσεων και 
σπατάλες, χωρίς κομματικές ταμπέλες και 
αλισβερίσια» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. 
Γιάγκογλου.
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Μαζί για την Ημαθία 
και το επιχειρείν

Στον κοινό α-
γώνα ανάδειξης 
της επιχειρηματι-
κότητας και ανά-
πτυξης του τόπου 
μας μέσω της ιδι-
ωτικής πρωτοβου-
λίας συντάσσομαι 
με τον Τάσο Γιά-
γκογλου, υποψή-
φιο Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου Η-
μαθίας με τον συν-
δυασμό «Ημαθία 
Επιμελείν». Χρό-

νια τώρα στην αγορά και στα κοινά, φιλοδοξώ και πάλι να 
βοηθήσω από όποιο μετερίζι σε κάθε προσπάθεια που επι-
διώκει την πρόοδο. Οι εκλογές του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου είναι μια σημαντική στιγμή για 
την επιχειρηματικότητα του νομού μας. Ο Τάσος Γιάγκογλου 
έχει αποδείξει την αγάπη του για το Επιμελητήριο, με πέντε 
χρόνια συνεχούς και συνεπούς εργασίας και αποτελέσματα. 
Είναι η καταλληλότερη επιλογή.

Γιάννης Σιδηρόπουλος
Επαγγελματίας
Υποψήφιος Εμπορικού Τμήματος Επιμελητηρίου 
Ημαθίας με τον συνδυασμό «Ημαθία Επιμελείν»
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πατρίδας
Πρόεδρος δ.σ. Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Πατρίδας
Μέλος δ.σ. συλλόγου «Ευστάθιος Χωραφάς»

Σε συνέντευξη Τύπου χθες στην Αλεξάνδρεια
Τ. Γιάγκογλου: Με μοναδικό κριτήριο τον επιχειρηματικό κόσμο της Ημαθίας 

«έτρεξα» σημαντικά θέματα επιτυγχάνοντας νίκες πανελλαδικά...

Προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού  “Ημαθία επιχειρείν”
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο 

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

Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK.

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος:
Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου το 

πρωί θα ιερουργήσει στο Κιλκίς 
με την ευκαιρία της εορτής των 
Αγίων Πέντεκαιδεκα Μαρτύρων.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό και στην παράκληση 
του Αγίου Λουκά του ιατρού αρ-
χιεπ. Συμφερουπόλεως (στον 
υπό κατασκευή ναό του) στην Ι-
ερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην 
Βέροια.

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Πλατάνου επί τη 
εορτή του Αγίου Αποστόλου Αν-
δρέου του Πρωτοκλήτου.

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Νικολάου

 στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ναό της Πατρίδας 
Υποδοχή των Ιε-

ρών Λειψάνων του Α-
γίου Νικολάου του εν 
Μύροις θα πραγματο-
ποιηθεί στον πανηγυ-
ρίζοντα ομώνυμο Ναό 
στην Πατρίδα Βέροι-
ας προς αγιασμό των 
πιστών. Επί τη Εορτή 
του Αγίου Νικολάου

Το πρόγραμμα 
των ακολουθιών:

ΤΡΙΤΗ 5-12-2017 
17:30 υποδοχή Ι. 

Λειψάνων και πανη-
γυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6-12-2017 (ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 
07:30 - 10:00 Όρθρος - Ιερατικό Συλλείτουργο.
Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας θα παρατεθεί η παραδοσιακή φασολάδα του Αγί-

ου Νικολάου.
 - Τα Ιερά Λείψανα θα παραμείνουν στον Άγιο Νικόλαο Πατρίδας έως και το Σάββα-

το 8-12-2017 
- Μετά την Θ. Λειτουργία καθημερινά θα τελούνται Ι. Ευχελαίο, Εσπερινός και πα-

ράκληση στον Αγ. Νικόλαο.
- Την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το βράδυ θα τελεστεί Αγρυπνία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-

ας``,ευχαριστούν θερμά:
-Τον κ.ΑντώνιοΠαπαθωμά,για την δωρεά του ποσού των 200 Ε,εις μνήμη της αδελ-

φής του Μαρίας Παπαθωμά,με την συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό της.
-Την κ.ΥγροπούλουΕυτυχία,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,για οικονομική ενί-

σχυση στο Γηροκομείο Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,εις μνήμη Ολυμπίας Μακρί-

δου ,με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό της.
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός γεύματος,εις μνήμη προσφιλών 

προσώπων.
-Την κ.ΒασιλικήΑσλανίδου,για την ευγενική προσφορά οικιακού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Τις κομμώτριες κ.κ.ΠαπαδοπούλουΠαναγιώτα,Αναστασοπούλου Παναγιώτα και 

ΜουσενίκαΝικολέτα,για την ευγενική προσφορά υπηρεσιών τους με κουρέμματα στους 
Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

                                          Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας    

Iερό 
Σαρανταλείτουργο

Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας θα 

τελείται κάθε ημέρα θεία λειτουργία από 15 Νοεμβρίου έως 

25 Δεκεμβρίου2017.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

27 Νοεμβρίου2 017 από τον 
Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος στα Παλατίτσια 
ο Κωνσταντίνος Ιωακειμί-
δης σε ηλικία 87 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 26 

Νοεμβρίου από τον Ιερό ναό 
Αγ. Αθανασίου στην Ραχιά 
Ημαθίας η Ελευθερία Πασι-
άλη σε ηλικία 72 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρί-

τη 28 Νοεμβρίου 2017 στις 
11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) στη 
Βέροια η Ελένη Ντινοπού-
λου σε ηλικία 44 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 28 

Νοεμβρίου 2017 στις 11.30 
π.μ. στον Ιερό Ναό Μητροπό-
λεως στη Βέροια ο Νικόλαος 
Ιωαν. Μπέλλας σε ηλικία 80 
ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

27 Νοεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέ-
ροιας ο Νικόλαος Συμεωνί-
δης σε ηλικία 83 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

27 Νοεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος 
Δημ. Παπαδόπουλος σε ηλι-
κία 84 ετών.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αποστόλων στον Τριπό-
ταμο Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας γιου, αδελφού, ανηψιού 
και θείου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΧΙΟΝΙΔΗ

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

Η μητέρα , Ο αδελφός, 
Οι θείοι - Οι θείες

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΕΥΔΟΚΙΑΣ 

ΔΕΛΛΙΟΥ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια - Το δισέγγονο

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι



Σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιη-
θούν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας 
διοίκησης του Επιμελητηρίου μας. Από 
την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, 
ο συνδυασμός μας, η “Επιχειρηματική 
Ανανέωση”, παρουσίασε ένα ολοκληρω-
μένο, εμπεριστατωμένο, υλοποιήσιμο και 
εφαρμόσιμο στην πράξη, πρόγραμμα 
προτάσεων και δράσεων. Το καταρτίσαμε 
εξετάζοντας αναλυτικά την πλειονότητα 
των θεμάτων και προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρηματίες, 
ο κόσμος της αγοράς και σε συνδυασμό 
με την εμπειρία του επικεφαλής της “Ε-
πιχειρηματικής Ανανέωσης”, ως ειδικού 
συνεργάτη του προέδρου της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, από το 
2012, σε θέματα ανάπτυξης και στρατηγι-
κού σχεδιασμού, το «χτίσαμε» συλλογικά. 

Πρόκειται για πρόγραμμα σύγχρονο, ρεαλιστικό, καινοτόμο, αναπτυ-
ξιακό,  δημιουργικό από κάθε άποψη και ευελπιστούμε πως με τη στή-
ριξη και τη βοήθεια όλων των συναδέλφων, θα το υλοποιήσουμε άμεσα, 
με δράσεις και μέτρα που θα προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες 
και θα «ανοίξουν» νέους δρόμους για το σήμερα, αλλά και για τη μετά 
την κρίση εποχή, σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα του νομού μας.

Οι προτάσεις μας, φαίνεται πως ενόχλησαν κάποιους, οι οποίοι φο-
βούμενοι από την αποκάλυψη της έως σήμερα ανύπαρκτης παρουσίας 
τους, των περιορισμένων δυνατοτήτων τους και της συνολικής απραξί-
ας τους, ρίχνουν λάσπη -στον ανεμιστήρα φυσικά- προσπαθώντας να 
υποβαθμίσουν τα ζητούμενα των επιχειρηματιών όλου του Νομού. Δεν 
θα ασχοληθούμε παραπέρα.

Το μόνο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι πως θα πρέπει να 
απεγκλωβιστούν από μεθόδους του παρελθόντος, να συνειδητοποιή-
σουν πως οι προσπάθειες που κάνουμε ήταν και θα είναι συλλογικές 
και όχι σύμφωνα με την  πρακτική του «κατόπιν των ενεργειών μου» 
που αυτοί ακολουθούν (και παραπέμπουν σε άλλες εποχές), να επικε-
ντρωθούν στα ουσιαστικά προβλήματα της αγοράς, χωρίς να θυμίζουν 
συνεχώς τη λαϊκή ρήση ότι «όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμα-
στάρια». Και τέλος, να βοηθήσουν και από κοινού να διασχίσουμε μία 
ήρεμη και ενωτικής διάθεσης προεκλογική εβδομάδα, με κυρίαρχο προ-
βληματισμό την αναζήτηση λύσεων στα θέματα που απασχολούν την 
τοπική επιχειρηματικότητα.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που δίνουν δύναμη τον αγώνα 
μας. Τους προσκαλούμε όλους, να συνεχίσουν να μας στηρίζουν ενερ-
γά και να συμμετέχουν στις επικείμενες εκλογές του Επιμελητηρίου μας.

ΥΓ: 
Ας μην μπουν κάποιοι στον κόπο, να υποδείξουν απαντήσεις, διότι 

δεν θα επανέλθουμε. Εμείς δεν κάνουμε παρασκηνιακή πολιτική, λει-
τουργούμε φανερά, μας ενδιαφέρει μόνο το Επιμελητήριο και μόνο με 
αυτό ασχολούμαστε

Γ. Μπίκας: Εμείς ενώνουμε 
και δεν διαχωρίζουμε,γι αυτό ζητάμε ισχυρή 

στήριξη από την τοπική αγορά
Να μην παρασυρθούν από προκλήσεις που θα δεχθούν, να μην 

απαντήσουν σε εκδηλώσεις φανατισμού και να συνεχίσουν να είναι 
ενωτικοί, κινούμενοι πάντα μέσα σε κλίμα ήπιο και συναδελφικό, ζήτη-
σε ο Γιώργος Μπίκας από τους υποψήφιους του συνδυασμού του, σε 
συγκεντρώσεις που πραγματοποίησε μαζί τους, ενόψει των εκλογών 

για το Επιμελητήριο Ημαθίας, που 
θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή. 
“Εμείς ασχολούμαστε μόνο με το 
Επιμελητήριο και ο μόνος λόγος 
που αποφασίσαμε να δημιουργή-
σουμε ένα νέο συνδυασμό και να α-
σχοληθούμε με τις επιμελητηριακές 
εκλογές, είναι επειδή θέλουμε να το 
βγάλουμε από τη σημερινή απραξία 
και να το κάνουμε ένα σύγχρονο 
φορέα συμπαράστασης προς τον 
κόσμο της αγοράς και προς τις ε-
πιχειρήσεις της Ημαθίας” τόνισε ο 
επικεφαλής του συνδυασμού της 
“Επιχειρηματικής Ανανέωσης” και 
πρόσθεσε: 

“Σε πολλά Επιμελητήρια της χώ-
ρας γίνονται σύγχρονοι σχεδιασμοί, 

αναλαμβάνονται καινοτόμες πρωτοβουλίες, διοργανώνονται δημιουρ-
γικές εκδηλώσεις και δράσεις συνεργασιών ή επίλυσης διαφορών, 
προβολής προϊόντων, ενημέρωσης για προγράμματα και για νέες αγο-
ρές, συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλα πολλά. Δυστυχώς η Ημαθία ήταν 
μέχρι σήμερα απούσα, από τέτοια επιμελητηριακή δραστηριότητα, είχε 
περιοριστεί σε ένα Επιμελητήριο μόνο για τις “σφραγίδες” και αυτό θέ-
λουμε να το αλλάξουμε. Στόχος μας είναι να βγάλουμε το Επιμελητήριο 
από την αφάνεια και από την απραξία. Να το κάνουμε συνεργάτη και 
συμπαραστάτη των ανθρώπων της αγοράς. Να το κάνουμε Επιμελη-
τήριο των πολλών και όχι του ενός και των λίγων. Να μη λέμε τι “έκανα” 
αλλά πάντα να λέμε τι κάναμε όλοι μαζί. Να γίνει υπόθεση όλων μας, 
συλλογικά, συναδελφικά και προπαντός ενωτικά”. “Λογικές του ‘εμείς’ 
και οι ‘άλλοι’ είναι λογικές ξεπερασμένες, που σε εμάς δεν υπάρχουν” 
υπογράμμισε ο Γιώργος Μπίκας.

Σε ότι αφορά στις εκλογές για το Επιμελητήριο Ημαθίας, που θα 
γίνουν την Κυριακή επανέλαβε: “Ως Επιχειρηματική Ανανέωση, απευθυ-
νόμαστε σε όλους τους συναδέλφους επαγγελματίες της Ημαθίας. Εμείς 
δεν κάνουμε διαχωρισμούς. Μπορέσαμε να ενώσουμε στον  συνδυα-
σμό μας, υποψήφιους που σε προηγούμενες εκλογές συμμετείχαν σε 
ξεχωριστά ψηφοδέλτια κι αυτό από μόνο του, είναι σημαντική επιτυχία. 
Εμείς ενώνουμε και δεν διαχωρίσουμε. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε την 
ισχυρή στήριξή όλων των συναδέλφων, για να δημιουργήσουμε ένα 
Επιμελητήριο ισχυρό, σύγχρονο, αναπτυξιακό και κυρίως δηλώνουμε 
ότι θέλουμε τον κόσμο της αγοράς συνεργάτες όχι μόνο στις επικείμενες 
εκλογές αλλά και στην προσπάθεια που θα ακολουθήσει, για να υλοποι-
ήσουμε όλα όσα σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε”. 

“ Βασικό ζητούμενο να στηρίξουμε 
την τοπική αγορά”

“Η στήριξη της τοπικής αγοράς είναι βασικό ζητούμενο και η δια-
μόρφωση αντίστοιχης κουλτούρας στους καταναλωτές κάθε περιοχής, 
είναι επίσης θέμα που πρέπει να μας απασχολεί” υποστήριξε ο Γιώργος 
Μπίκας, στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της 
διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας. Το ίδιο θέμα συζητήθηκε 
και με τους εκπροσώπους των Εμπορικών Συλλόγων Βέροιας και Αλε-
ξάνδρειας, με τους οποίους επίσης συναντήθηκε, κάθε φορά μετά από 
αίτημά του, ως υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας. 

Όπως διαπιστώθηκε από τις συναντήσεις αυτές, το Επιμελητήριο 
Ημαθίας μπορεί να έχει σημαντικό μερίδιο παρέμβασης με δράσεις που 
δεν θα αφορούν μόνο στην προβολή της τοπικής 
αγοράς, αλλά και στην ενημέρωση του καταναλω-
τικού κοινού, για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν, από τη στήριξη των τοπικών κατα-
στημάτων, ευρύτερα για όλη την τοπική κοινωνία. 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του 
συνδυασμού της Επιχειρηματικής Ανανέωσης, “αυ-
τό μπορούμε να το ξεκινήσουμε ως Επιμελητήριο, 
σε συνεργασία με άλλους φορείς, ακόμη και από τα 
σχολεία, δίνοντας να καταλάβουν τα παιδιά, ως νε-
αροί καταναλωτές, τη σημασία που έχει η στήριξη 
της τοπικής αγοράς. Από τα σημαντικά μέχρι και τα 
πιο απλά. Ότι δεν γίνεται π.χ. να ζητούν από τοπι-
κά καταστήματα να στηρίζουν εκδρομές και εκδη-
λώσεις τους και την ίδια στιγμή να μην προτιμούν 
την τοπική αγορά, για ότι χρειάζονται, ενώ μπορεί 
να τους το προσφέρει”.

Συνεργασία με εκπροσώπους 
των Εμπορικών Συλλόγων

Ολοκληρώνοντας τις συναντήσεις που είχε με 
εκπροσώπους των Εμπορικών Συλλόγων στην 
Αλεξάνδρεια, στη Βέροια και στη Νάουσα, ο Γιώρ-
γος Μπίκας τόνισε: “Η συνεργασία και η συνένωση 
δυνάμεων μεταξύ των Εμπορικών Συλλόγων και 
του Επιμελητηρίου, είναι ιδιαίτερα σημαντική, στην 
προσπάθεια για στήριξη της κάθε περιφερειακής 
και τοπικής αγοράς. Το ίδιο ισχύει και για συνεργα-
σίες του Επιμελητηρίου, με άλλους μαζικούς φορείς 
που εκπροσωπούν κλάδους της τοπικής αγοράς, 
όπως οι επαγγελματοβιοτέχνες κι άλλα επαγγελμα-

τικά σωματεία και συλλόγους”. 
Αναφερόμενος μάλιστα στο πρόγραμμα του συνδυασμού του, πα-

ρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις που κάνει για τον σκοπό αυτό, η 
“Επιχειρηματική Ανανέωση” κι έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της 
συνεργασίας, λέγοντας: “Το Επιμελητήριο κι όλα τα τοπικά επαγγελμα-
τικά σωματεία, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, οι εμπορικοί σύλλογοι, 
είναι φορείς που έχουν άμεση γνώση των προβλημάτων, των αναγκών 
και των δυνατοτήτων κάθε περιοχής. Μπορούμε λοιπόν με δράσεις 
από κοινού και συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλο, να σχεδιάσουμε 
στοχευμένες και αποτελεσματικές ενέργειες, να διαμορφώσουμε προ-
τάσεις και διεκδικήσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όλοι εμείς να συνερ-
γαστούμε και να συμβάλουμε στην καλλιέργεια μιας σύγχρονης, θετικής 
καταναλωτικής κουλτούρας στην τοπική κοινωνία, με στόχο τη στήριξη 
της τοπικής αγοράς”. 

Σε όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπίκας, η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτε-
ρα θετική και το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι έμποροι, οι 
επαγγελματίες και όλοι οι επιχειρηματίες της αγοράς, θέλουν από το 
Επιμελητήριο ενημέρωση, συνεργασίες και συμπαράσταση κάτι που 
έλειπε όλα αυτά τα χρόνια και που συνεχώς προβάλει και διεκδικεί ο 
συνδυασμός της “Επιχειρηματικής Ανανέωσης”. Κι αυτό είναι ένα βασι-
κό πλεονέκτημα του συνδυασμού, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποί του.
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“Επιχειρηματική Ανανέωση” 
Υποψήφια  

Ευθυμία Καντσάδου 
 Έρχομαι σήμερα να ανακοινώσω 

την υποψηφιότητά μου στο  Εμπορικό 
τμήμα του ΕΒΕΗ, με το συνδυασμό 
“Επιχειρηματική Ανανέωση” του Γιώρ-
γου Μπίκα. 

Το πρόγραμμα και οι θέσεις του 
Γιώργου Μπίκα, θα βγάλουν το επιμε-
λητήριο από την αφάνεια, γιατί μόνο με 
συλλογική προσπάθεια, με δημιουρ-
γική φαντασία  και καινοτομίες μπορεί 
το επιμελητήριο Ημαθίας να γίνει αυτό 
που του ορίζει ο θεσμός.

Το επιμελητήριο μπορεί να προ-
σφέρει σ’ αυτούς  τους ανθρώπους που καθημερινά αγωνιούν για 
τις οικογένειες τους, τους  εργαζομένους τους και τις επιχειρήσεις 
τους, σ’ αυτούς που επιχειρούν  μέσα σε ένα τοπίο οικονομικής 
αβεβαιότητας , σε ένα λαβύρινθο γραφειοκρατίας χωρίς πληροφό-
ρηση και  οποιασδήποτε μορφής βοήθειας ... να προσφέρει ένα 
δυναμικό «πολυεργαλείο νέας γενιάς» σύμμαχο στην επαγγελματι-
κή τους σταθεροποίηση ανάπτυξη και ευημερία.

Γι’ αυτούς τους λόγους κατέθεσα την υποψηφιότητα μου ώστε 
χρησιμοποιώντας όλα αυτά που διδάχτηκα τα τελευταία χρόνια 
μέσα από μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, να μπορέσω να 
συμβάλλω και εγώ στην νέα εποχή του Εμπορικού Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Καντσάδου Ευθυμία
Τηλ:2331091222
efi.kantsadou@gmail.com

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ»-Γ. ΜΠΙΚΑΣ

«Όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια...»



Σήμερα, ποια η σχέση των αν-
θρώπων με το Ιερό; Η σύνδεση της 
ανθρώπινης κατάστασης (δράματος 
ή μη) μαζί του μπορεί να εκφραστεί-
σή-με-ρα; Η σχέση αυτήμπορεί να 
ανιχνευθεί μέσω της τέχνης του Θεά-
τρου;Οι δεσμοί που αναπτύσσουν οι 
τοπικές κοινωνίες με τα μνημεία τους 
μπορεί να παρασταθεί;   

Πράττοντας για τα μνημεία, πά-
ντα μέσω της Τέχνης, θυμάσαι ή 
γνωρίζεις-μαθαίνεις καλύτερα; Αυξά-
νει ο βαθμός ευαισθητοποίησης; Και 
«Πράττοντας για τα μνημεία, θυμάσαι 
ή γνωρίζεις-μαθαίνεις καλύτερα» ση-
μαίνει ότι χρειάζεται να συντηρούμε το παρελθόν και 
αυτό μόνον; Μήπως όλα εξαρτώνται από τη «χρή-
ση» της μνήμης και όχι από τη μνήμη καθαυτή; 

Θα μπορούσε η ενασχόληση μιας Ομάδας Τέχνης 
με τα μνημεία τού τόπου της να πυροδοτήσει ακόμη 
και την κοινωνική αλλαγή, έστω σε τοπικό επίπεδο;

Στις Φωτιές του Αγιαννιού αναπαραστήσαμε -και 
επί χάρτου- με τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής 
την προ του 1966 Ανθρωπογεωγραφία της περιοχής 
τής Κυριώτισσας. Τώρα η αναζήτηση αυτή και η 
ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής εμπλέκει, το 
Ανθρώπινο με το άυλο, το μεταφυσικό, το Θείο, το 
Θαύμα. Με άλλα λόγια, την ουσιαστική, διαχρονικά, 
πλευρά της Κυριώτισσας: ζωντανό σημείο Αναφοράς 
και Ανασυγκρότησης τής συλλογικής μνήμης, και, 
μάλιστα, χαρακτηριστική περίπτωση αναζήτησης τής 
έννοιας τού «Ιερού στην Πόλη». 

Οι χαρακτήρες -κυρίως, γυναίκες- που διατρέ-
χουν τη δράση Κυριώτισσα∙ Ιάσεις και Ιάματασυνδέ-
ονται άμεσα ή έμμεσα με την περιοχή και είναι ευά-
λωτες υπάρξεις που βρήκαν τη δύναμη, κάθε μία με 
τον τρόπο της, να υπερασπιστούν. Τι; Όσα ο τρόπος 
τους και το «είναι» τους φανερώνει.

Φυσικός χώρος μιας τέτοιας δράσης είναι το ε-
σωτερικό ενός ναού της περιοχής τής Κυριώτισσας, 
ένας νάρθηκας, ο εξωτερικός του χώρος, η όψις ενός 
ιερού… (έστω μία παραδοσιακού χαρακτήρα κατοι-
κία της περιοχής)∙ ε-κεί α-νή-κει, από εκεί τροφοδο-
τείται και τροφοδοτεί. Τούτο δεν κατέστη δυστυχώς 
δυνατόν. Γι’ αυτό και, συμβολικώς, η κάτοψη ενός 
ναού της Κυριώτισσας γίνεται βάση ανάπτυξης των 
ιστοριών ζωής που παρουσιάζουμε, στοιχεία και 
εικόνες των ναών προωθούν την εξέλιξή τους…, το 
Γοργόν της Γοργής και το Μανδήλιον αυτής (πίσω 
από το οποίο λαμβάνει χώρα το Ανείπωτο…), η ανά-
τασις της Μαντζίκαινας και το θάμα της αναρρίχησης 
της Δάφνης…, η Ράβδος τής …Αγιανάργυρης (αλλά 
και η χαμένη τής Βαλτεσινής…) και οι Μανιές που 
κοιμόντουσαν εντός του ναού προπολεμικώς με τις 
Εγγονές τους…, αύριο το Μύρονγίνη του Αγίου Δη-
μητρίου…, Άνθρωποι και Τόπος συνδέονται βαθύτα-
τα, τάματα – τάματα, Ιάσεις και Ιάματα

κι ένα Τυφλό Κορίτσι, με τη ράβδο του, βλέπει 
όσα δεν φαίνονται, πρωτοστάτης θαύματος.

Διεισδύοντας στα σπλάχνα της πουρόπετρας
-Τι μπορεί να ξαναδώσει νόημα στη ζωή μας;    
-Πώς μπορούμε να φωτίσουμε σήμερα την πόλη;
Πόλη που γκρέμισε μετά την απελευθέρωσή της 

τα μισά της μνημεία; 
Που μέχρι το ’75 κατεδάφιζε εκ-

κλησίες; 
Που παρέδωσε στη χυδαιότητα τη 

μοναδικής ιστορικής και αρχαιολογι-
κής σημασίαςΚυριώτισσα, 

καθιστώντας τα μνημεία της 

μπαρ-εκκλήσια; 
-Μπορεί σήμερα να καλλιεργηθεί 

η συλλογική Μνήμη; Να αναδειχθεί 
η αδιάσπαστη συνέχεια, η οργανική 
ενότητα ενός τόπου, έχοντας πά-
ντοτε στο κέντρο τού ενδιαφέροντός 
μας το σεβασμό προς τον Άνθρωπο, 
σήμερα που το αίσθημα τής συλλογι-
κότητας έχει καταστραφεί και αντικα-
τασταθεί με το μοναχικό κυνήγι τού 
κέρδους;

«Δεν μ’ αρέσει η έκφραση «χρέ-
ος απέναντι στη μνήμη» δηλώνει ο 
Τοντόρoφ Τσβέταν. Και συνεχίζει: 
«Πρέπει να υπάρχει «Μνήμη Δικαι-

οσύνης»: να θέτουμε την παρελθούσα εμπειρία στην 
υπηρεσία της Δικαιοσύνης». Δηλαδή: όχι λήθη, ούτε 
επιλεκτική ή «εκδικητική» μνήμη αλλά, αναζητώντας 
την αλήθεια, ανάδειξη πανανθρώπινων αξιών; Και 
πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά σήμερα;

-Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε -στην πόλη, 
γύρω μας- την Ιερότητα του Βλέμματος, με όλον αυ-
τό τον ορυμαγδό που μας περιβάλλει και μας διαλύει; 
Πώς θα καλλιεργηθεί η διείσδυση στις εσωτερικό-
τερες πτυχές τού «Είναι» των πραγμάτων και όχι η 
κολακεία τού «φαίνεσθαι»; 

-Πώς θα καταφέρω να παρατηρώ μέσα στην 
πόλη τα πράγματα γύρω μου να διαστέλλονται και 
να συστέλλονται και, ακολουθώντας τη μυστική τους 
ζωή, να βρίσκω -και να εφευρίσκω- την ουσία τους 
και τα ερεθίσματά τους, την αρχέγονη Ιερότητά τους; 

-Ποιος ο τρόπος, χυδαίο και ανιστόρητο να πά-
ψουν να κυριαρχούν γύρω μας;

-Πώς Άνθρωπος και Τόπος θα συνδέονται βαθύ-
τερα; 

Αυτό είναι ίσως το κύριο αίτημα των καιρών μας, 
τουλάχιστον για πόλεις σαν τη δική μας, με τόσο 
βαρύ φορτίο παρελθόντος. Αυτό είναι το αρχαίο μυ-
στικό.

Κατά τον Χάιντεγκερ, ακόμα και οι γνωστές έννοι-
ες έχουν ένα επιπλέον νόημα που μας διαφεύγει και 
συνιστά τον πυρήνα της έννοιας τού Ιερού, που πάει 
πέρα από τις αισθήσεις, στην περιοχή της Ποίησης, 
της Τέχνης που προσπαθεί να συλλάβει το άφατο και 
να δώσει στις λέξεις ένα νόημα που δεν θα το βρεις 
στο λεξικό. Το Ιερό με άλλα λόγια δεν είναι μεταφυσι-
κή αλλά ποιητική έννοια: ενυπάρχει στον γνωστό κό-
σμο και δεν βρίσκεται έξω από αυτόν. Κατά μία άλλη 
εκδοχή, βεβαίως, το Ιερό δηλώνει την παρουσία τού 
Θεϊκού στον κόσμο. Ο Χάιντεγκερ, ωστόσο, επιμένει: 
το Ιερό φανερώνεται κυρίως με την προσπάθεια των 
ποιητών.

Γιάννης Καισαρίδης
Παίρνουν μέρος
Γεωργία Αβραμίδου, Γιάννης Αγγέλογλου, Βίκυ 

Κατάκη, Ειρήνη Κωστοπούλου, Ανδρέας Μαρολαχά-
κης, Ελένη Μούμουγλου–Μπαλτζή, Γιάννης Σαββα-
ΐδης, Βίκυ Τζιμηροπούλου, Βασιλική Τσαφή, Δημή-
τρης Τσαφής, Μαίρη Τσίγκα

Κείμενα: Γιάννης Καισαρίδης, Ανδρέας Μαρολα-
χάκης, Βούλα Χατζίκου(διασκευή: Μαίρη Τσίγκα)

Μουσική: MaxRichter
Καλλιτεχνική Οργάνωση, Σκηνοθεσία: Γιάννης 

Καισαρίδης και Ομάδα Θεάτρου Απάνοιξη
Είσοδος Ελεύθερη
Ευχαριστούμε
 τον πατέρα Σωφρόνιο του Ι. Ν. Κυριωτίσσης και 

Αγίου Σάββα
και τον Σύλλογο Δασκιωτών Βέροιας
για τη φιλοξενία
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Η προχθεσινή ημέρα της 
25ης Νοεμβρίου έχει ανακη-
ρυχθεί ως η Παγκόσμια Ημέ-
ρα για την Εξάλειψη της Βίας 
κατά των Γυναικών. 1 στις 3 
γυναίκες στην Ευρώπη και 1 
στις 4 στη χώρα μας έχουν υ-
ποστεί βία κάποια στιγμή στη 
ζωή τους. Σκοπός του νόμου 
3500/2006 για την αντιμετώπι-
ση της ενδοοικογενειακής βίας 
είναι η αποτροπή των φαινο-
μένων μετατροπής της οικογέ-
νειας σε τόπο ατιμώρητης κα-
ταπάτησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Η έννοια της «ενδοοικογε-
νειακής βίας» περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε μορφή βίας που 
ασκείται από και προς μέλος της οικογένειας: σω-
ματική βία, παράνομη βία και απειλή, λεκτική βία, 
οικονομική βία, βιασμός και κατάχρηση σε ασέλγεια 
ακόμα και εντός του γάμου. Προστατεύονται, πλέον, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3500/2006, όχι 
μόνο οι περιπτώσεις της έγγαμης συμβίωσης αλλά 
και οι σύντροφοι που συνοικούν και οι τέως σύζυγοι. 

Νομική προστασία. Τι μπορώ να κάνω; 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η καταγγελία της πρά-

ξης τη στιγμή της τέλεσής της ή το συντομότερο 
δυνατό στην αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Αρχή. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει καταγραφή του 
συμβάντος στο Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων. 
Το θύμα μπορεί να υποβάλλει έγκληση προκειμένου 
να ασκηθεί ποινική δίωξη στον δράστη. Στην περί-
πτωση, μάλιστα, της σωματικής βίας, της παράνο-
μης βίας και απειλής, της προσβολής της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας και της παρακώλυσης απονομής της 
δικαιοσύνης σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας 
η ποινική δίωξη κινείται αυτεπαγγέλτως από τον 
αρμόδιο Εισαγγελέα. Η Αστυνομία, εν προκειμένω, 
από τη στιγμή που θα γίνει η καταγγελία υποχρεού-
ται να παραπέμψει την υπόθεση στον Εισαγγελέα 
και δεν μπορεί να αρκεστεί σε συστάσεις. 

Εξίσου κρίσιμη είναι και η επίσκεψη του θύματος 
σε νοσοκομείο προκειμένου να υπάρξει ιατροδικα-
στική έκθεση ή ιατρική γνωμάτευση που θα πιστο-
ποιεί την πρόκληση σωματικών βλαβών. 

Περαιτέρω, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αί-
τησης ασφαλιστικών μέτρων από το θύμα, σύμφω-
να με το άρθ. 15 του ν. 3500/2006, με την οποία θα 
ζητείται η μετοίκηση του δράστη και η απομάκρυνση 
από την οικογενειακή κατοικία καθώς και η απαγό-
ρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας και ερ-
γασίας του θύματος, τις κατοικίες στενών συγγενών, 
τα σχολεία των παιδιών, τους ξενώνες φιλοξενίας.

Το θύμα δικαιούται, ακόμη, να 
ασκήσει αγωγή κατά του δράστη 
για την καταβολή αποζημίωσης 
λόγω ηθικής βλάβης, η οποία, 
όπως ορίζεται στο ν. 3500/2006, 
δε μπορεί να είναι κατώτερη των 
1.000 ευρώ. 

Τέλος, αν ο δράστης και το 
θύμα είναι σύζυγοι, ορίζεται ότι η 
ενδοοικογενειακή βία συνιστά μα-
χητό τεκμήριο ισχυρού κλονισμού 
της έγγαμης συμβίωσης. Το θύμα 
μπορεί να ζητήσει τη λύση του 
γάμου όσο και τη ρύθμιση της 
επιμέλειας των ανήλικων τέκνων, 
την καταβολή μηνιαίας διατροφής 
για αυτά αλλά και για την ίδια υ-
πό προϋποθέσεις. 

Πρωτοποριακή, θα λέγαμε, 
για τα δεδομένα της χώρας μας είναι η διαδικασία 
της ποινικής διαμεσολάβησης για τα πλημμελήματα 
του ν. 3500/2006. Αποτελεί μια εναλλακτική προς 
τη διεξαγωγή της ποινικής δίκης διαδικασία που 
αποσκοπεί στην επανόρθωση της βλάβης του θύ-
ματος σε συνδυασμό με την υπαγωγή του δράστη 
σε θεραπευτική διαδικασία. Εφόσον ο δράστης συμ-
μορφωθεί με τους όρους της για χρονικό διάστημα 
τριών ετών, τότε η σχετική διαδικασία ολοκληρώ-
νεται. Αν, αντίθετα, αθετήσει τις υποχρεώσεις του, 
η διαδικασία διακόπτεται, η δικογραφία ανασύρεται 
από το αρχείο και ακολουθούνται οι οικείες διατάξεις 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Οι έννοιες βία και οικογένεια είναι εκ φύσεως 
αντίθετες δεδομένου ότι η οικογένεια συνιστά το 
έσχατο καταφύγιο του ατόμου. Και τι πιο ψεύτικο και 
πιο σαθρό από ένα καταφύγιο, στο οποίο ζει κανείς 
αμυνόμενος; (Παπαδοπούλου – Κλαμαρή Δ., «Σκέ-
ψεις για τον ν. 3500/2006 – Τα προστατευόμενα 
πρόσωπα και ο σκοπός του νόμου», Νομικό Βήμα, 
2012).

Το πανελλαδικό δίκτυο 61 δομών για την πρό-
ληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας 
κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή, βιασμός, 
trafficking, σεξουαλική παρενόχληση) στελεχώνεται 
από ειδικό επιστημονικό προσωπικό συμβούλων 
εξειδικευμένων στην προσέγγιση των γυναικών με 
την οπτική του φύλου (ψυχολόγους, κοινωνικούς λει-
τουργούς και νομικούς), οι οποίοι παρέχουν δωρεάν 
υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις 
γυναίκες. Μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια.

Σταυρούλα Λυμούση - Νομική Σύμβουλος
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Δήμου Βέροιας
Καπετάν Άγρα 3Α Βέροια
τηλ. 2331065304   mail: isotita@veria.gr

25η Νοεμβρίου: Παγκόσμια 
Ημέρα Εξάλειψης 

της Βίας κατά των Γυναικών 
-Η νομική αντιμετώπιση

1 και 2 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Ι.Ν. Κυριωτίσσης και Αγίου Σάββα
Κυριώτισσα∙ Ιάσεις και Ιάματα



Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας 
Βόρειας Ελλάδας της Αστυνομικής Α-
καδημίας  ανακοινώνεται ότι, την Παρα-
σκευή 01-12-2017 στις 11:00 π.μ. στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανό-
ραμα Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί η 
Τελετή  απονομής πτυχίων στους είκοσι 
επτά (27)  αποφοιτήσαντες  Αξιωματι-
κούς, σπουδαστές του Τμήματος Επαγ-
γελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών 
– Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.), Εκπαιδευτικού 
Έτους 2017-2018, οι οποίοι εκπαιδεύ-
τηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 
23-10-2017 έως 01-12-2017.

Στην τελετή η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί στην αίθουσα τελετών της Σχο-
λής κλήθηκαν να παραστούν τοπικές 
Πολιτικές, Δικαστικές και Στρατιωτικές 
Αρχές, λοιπές Αρχές και Φορείς της ευρύτερης περιοχής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διδάσκοντες 
καθηγητές της Σχολής, καθώς επίσης λοιπές Αρχές και 
Φορείς του Νομού Ημαθίας.

Το πρόγραμμα της τελετής για  την  αποφοίτηση
των Αστυνόμων του Εκπαιδευτικού Έτους 2017-2018 

έχει ως εξής:
10:30΄ Πέρας    Παράταξης    Τμημάτων
10:50΄ Πέρας   Προσέλευσης   Προσκεκλημένων
10:55΄ Πέρας    Προσέλευσης   Επισήμων
11:00΄ Άφιξη Τιμωμένου Προσώπου –Ε π ι θ ε ώ ρ η 

σ η
11:05΄  Δοξολογία  (Δέησις)
11:10΄ Ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής Διοικητή Σχο-

λής
11:15΄ Απονομή πτυχίων
11:35΄ Λήψη  αναμνηστικής  φωτογραφίας
11:40΄ Πέρας τελετής
11:45΄ Δεξίωση

Παρουσίαση του νέου 
Φορέα «Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας»

Εκδήλωση παρουσίασης της Αγροδιατροφικής Σύ-
μπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στις 11:30 το 
πρωί στην αίθουσα SALA της Ελιάς. Η Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη αποτελεί μια ένωση φορέων με επίκεντρο τον 
πρωτογενή τομέα που στόχο έχει να αναδείξει την παρα-
γωγή και τη μεταποίηση, 
καθώς και να προωθή-
σει τα ποιοτικά αγροτικά 
προϊόντα που παράγονται 
στα διοικητικά όρια της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδο-
νίας. Επίσης, σκοπός της 
Σύμπραξης είναι η καθιέ-
ρωση πολιτιστικής ταυτό-
τητας γαστρονομίας στην 
Περιφέρειά μας, ενώ, οι 
συνεργασίες με επαγγελ-
ματικούς και επιστημονι-
κούς φορείς της Ελλάδας 
και του εξωτερικού ανοί-
γουν δίαυλο επικοινωνίας 
με νέες αγορές με ζητού-
μενο την εξωστρέφεια της 
αγροτικής μας παραγω-
γής.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ  3/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

σε Σταθμό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΔΕΗ Α.Ε.
Η  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολι-

κά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος 
Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας και 
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα):

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιο-

λογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και 
οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 
3/2017 αριθ. Πρωτοκόλλου Συγκρ.Αλιακμ. 1227/14.09.2017 και στα σχετικά Παραρτήματα τα 
οποία αναρτώνται στην υπηρεσία μας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών κατα-
στημάτων των δήμων Βεροίας και Κοζάνης.

Επιπροσθέτως η Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 3/2017, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα 
καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr, ακο-
λουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση―› Θέσεις Εργασίας―› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ –ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.
ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στη ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ Α.Ε ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
Τ.Κ. 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ  Τ.Θ 150, υπόψη κυρίας  Ε. Μπαλτζή τηλέφωνο (23310 -44040 – 44 – 45). 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ημέρα Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 έως και Παρασκευή 08 
Δεκεμβρίου 2017. 

ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΕΗ
Αλ. Καραγιαννίδης

Δ/ντής Συγκροτήματος Αλιάκμονα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανοιχτό το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
για συγκέντρωση τροφίμων

Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του Συνδέσμου μας στο κοινωνικό πα-
ντοπωλείο  που δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική βοήθεια που προ-
σφέραμε σε τριάντα (30)  οικογένειες, που   στερούνταν  βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  
ημέρες  που περνά η  χώρα μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν και φέτος με την ευκαιρία 
των εορτών των Χριστουγέννων να δημιουργήσουμε παρόμοιο παντοπωλείο.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας να δείξουν για μια ακόμη 
φορά τα αλτρουιστικά τους αισθήματα και να προσφέρουν  ό,τι μπορεί ο καθένας, έστω και 
από το υστέρημά του, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να  καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις 
ανάγκες  των συνανθρώπων μας, που  αντιμετωπίζουν  προβλήματα επιβίωσης και στε-
ρούνται ακόμη και στοιχειωδών αγαθών  για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η επιλογή των οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας θα γίνει από τους  Δ/ντές 
και τους δασκάλους  κάποιων  σχολείων της πόλης μας, διότι αυτοί ζουν και αντιμετωπίζουν 
καθημερινά τα προβλήματα των μαθητών τους.

Το  κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί από 1  έως 17 Δεκεμβρίου 2017.
Το  γραφείο θα είναι ανοιχτό: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή , το πρωί από 

10:30  έως 12:30.Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  ζάχαρη, όσπρια, ζυμαρι-
κά κονσέρβες κ.λ.π.) Επειδή πέρυσι κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 λίτρων, παρα-
καλούμε οι συσκευασίες  να είναι του ενός ή δύο λίτρων, για  την ίση και δίκαιη κατανομή.

Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Την Παρασκευή στην Αστυνομική Ακαδημία Βέροιας  
Τελετή απονομής πτυχίων 

σε 27 αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και καταστηματαρχών 
Ζαχαροπλαστών Βεροίας, στην προσπάθειά του να προα-
σπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του καλεί 
όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες Τροφοδοσίας & 
Συνεστιάσεων ζαχαροπλαστικών προϊόντων (catering)    
χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη άδεια να παύσουν 
άμεσα να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, άλλως ενημερώ-
νει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την πάταξη 
του φαινομένου αυτού. 

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 



ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας-Μακεδονικός0-1
57’(πεν.)Παπαποστόλου
Χάρηστο εύστοχο χτύπημαπέναλτι τουΠαπα-

ποστόλουστο57’οΜακεδονικόςαπέδρασεαπότην
Αλεξάνδρεια (0-1).ΟΡαχήμέχασεπέναλτιστο77’,
ενώοΣκοπελίτηςείχεδοκάριστο90’.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Αναστασόπουλος): Καρακούτσης,
Κόλα, Κωτσόπουλος,Δημητρίου,Αδαμόπουλος,
Σκλιοπίδης,Σκοπελίτης (60’Ραχήμ),Αργυρίου,Μυ-
λωνάς(65’Κούμπουλα),Δημητρόπουλος(59’Καρα-
τζάογλου),Μπενίσκος.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Βελιτζέλος): Γουμάγιας, Βόσ-
δου, Παντεκίδης, Τουμανίδης, Παπατζίκος, Τσου-
κάνης, Ηλιόπουλος (70’ Βοσνιάδης), Γαρύφαλλος
(59’Μπουλγουρίδης), Κανούλας (65’ Ζαφειρίδης),
Ποκόνγκ(85’Στασινόπουλος),Παπαποστόλου.

ΑΠΕΛαγκαδά-ΦΑΣΝάουσα1-1
44’Χιντασέλι-61’Κυζιρίδης
ΜοιρασιάστονΛαγκαδάμετηνΑΠΕΛναέρχεται

ισόπαλημε τηΝάουσα (1-1).Οι γηπεδούχοιπροη-
γήθηκανμετονΧιντασέλιστο44’καιδέχθηκαντηνι-
σοφάρισηστο61’απότονΚυζιρίδη.Στο64’οΧατζό-
πουλοςέχασεπέναλτι,αφούαπέκρουσεοΡάντζα.

ΑΠΕΛΑΓΚΑΔΑ (Κατηκαρίδης): Ράντζα,Αγριμά-
κης, Τριανταφυλλίδης, Καραμανλής, Μπάρμπας,
Εππας,Ταχματζίδης (65’Μουχάλης), Σταμπουλής,
Αγγελούδης (58’ Ζαμαψής),Αθανασιάδης (72’ Κα-
τσαρός),Χιντασέλι.

ΝΑΟΥΣΑ (Χριστοφορίδης): Γρηγοριά-
δης, Ζούρκος, Περηφανόπουλος, Μου-
ρατίδης, Τούφας,Μουρίκι (80’Μαντός),
Παντζαρτζίδης (86’Ντινόπουλος), Κωτσό-
πουλος,Κυζιρίδης(83’Γιαννόπουλος),Χα-
τζόπουλος(71’Νίκου)

Πιερικός-ΜέγαςΑλέξανδρος
Τρικάλων2-1

9’ Κραγιόπουλος, 90+2’ Κοκονόζι- 62’
ΚίτσαςΓ.

Παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν με
10’ από το 55’, λόγω αποβολής τουΚα-
νταρτζή, οΠιερικόςπήρε τη νίκη στην έ-
δρα του επί τουΜ.ΑλέξανδρουΤρικάλων
Ημαθίας,μεγκολτουΚοκονόζιστο90+2’.
Οιγηπεδούχοιπροηγήθηκανστο9’μετον
Κραγιόπουλο,πρινισοφαρίσουνοιφιλοξε-
νούμενοιστο62’μετονΓ.Κίτσα.

Παρόλα αυτά, οι παίκτες του Γιώργου
Καμπερίδη έδειξαν ταψυχικά αποθέματα
καικατάφερανναφύγουνμετο«τρίποντο»
και ναβρίσκονταιπλέονστην τέταρτη θέ-
ση,μαζίμετονΜακεδονικό.

Πιερικός (ΓιώργοςΚαμπερίδης):Παπα-
τολίκας,Κυριλλίδης (77’Κοκονόζι),Τουλί-
κας,Κανταρτζής,Ουατταρά (25’ λ.τρ.Κα-
τσιαμήτας), Καρτσαμπάς, Κραγιόπουλος,
Κωστίκος, Γκουντρουμπής,Κτιστόπουλος
(58’Παραφέστας),Σαμανίδης

Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας
(Γιώργος Ντάμτσιος): Αργυρόπουλος,
Δ. Συμπεθέρης, Βλάχος (75’Λαγδάρης),
Τσουλχάη,Τερζής,Ταταρίδης,Ποτουρίδης

(77’ Καπετάνος), Κοκοράκης (62’ ΒΑφειάδης), Ζω-
γράφος,Γ.Κίτσας,Α.Παρσόπουλος(82’Ευθυμίου).

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
ΆρηςΠαλ-ΑλμωπόςΑριδαίας...................... 1-0
Ηρακλής-Καμπανιακός................................ 5-1
ΦίλιπποςΑλ-Μακεδονικός........................... 0-1
Κιλκισιακός-ΑΕΚαρίτσας............................. 1-0
ΑΠΕΛαγκαδά-ΦΑΣΝάουσα........................ 1-1
Πιερικός-ΜΑλέξανδροςΤρικ....................... 2-1
Εδεσσαϊκός-ΑΟΚαρδίας............................. 2-0
Ρεπό:ΑγροτικόςΑστέρας

Ηβαθμολογία
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Ηρακλής....................................................... 23
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Μεγάλη ταλαιπωρία για την 
ομάδα της Βέροιας που εξ’ 
αιτίας της ομίχλης στο Αερο-

δρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στη Θεσ/νίκη η 
προκαθορισμένη πτήση των 9.10 το 
πρωί της Κυριακής δεν έγινε και η 
αποστολή πέταξε στις 12+50’ για το 
Ηράκλειο. Η παράταση της έναρξης 
του αγώνα που δόθηκε για τις 4 μ.μ 
αντί της 3 μ.μ που ήταν προκαθορι-
σμένη δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί 
αφού η απόσταση με πούλμαν Ηρά-
κλειο- Χανιά είναι  πάνω από 1,5 ώρα. 
Τελικά η αποστολή έφθασε  στις 4.30, 
ενώ οι διαιτητές έκλεισαν το φύλλο 
αγώνα στις 16.14.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νομικός σύμβου-
λοςτηςΠΑΕΒέροιαζήτησεναγίνει τοπαιχνίδι την
Δευτέρα,αλλάλόγο τουαγώνακυπέλλουπουδίνει
ο Κισσαμικός τηνΤετάρτη με τονΟλυμπιακό δεν
μπορούσεναγίνει.Έτσιλόγοτου ισχυρούκωλύμα-
τοςγιατηνμηέγκαιρηάφιξητηςομάδαςσταΧανιά
τοπαιχνίδιθαορισθείναγίνειμέσασε15μέρες.Δεν
θαυπάρξουνεπιπτώσειςγιατηνΒέροιααφούόπως
είπαμεδενέγινεέγκαιραηπτήσηαπότηνΘεσ/νίκη
γιατοΗράκλειο.

Σταάλλαπαιχνίδια της 5ηςαγωνιστικής ξεχωρί-
ζειημεγάληνίκη τηςΔόξαςΔράμαςμε4-0 επί του
Εργοτέλη,καιηεντόςέδραςνίκητουΑιγινιακούεπί

τουΑπόλλωναΠόντουμε2-1

Αναλυτικάόλατααποτελέσματατης5ηςαγων.
ΑΟΧΚισσαμικός–Βέροια...................... ΑΝΑΒ
Άρης–Παναχαϊκή...................................... 2-1
ΑΕΣπάρτη–Αχαρναϊκός.................... 3-0α.α.
ΔόξαΔράμας–Εργοτέλης.......................... 4-0
Πανσερραϊκός–ΑΕΚαραϊσκάκης.............. 2-0
ΟΦΗ–Καλλιθέα......................................... 2-1
ΑναγέννησηΚαρδίτσας–ΑπόλλωνΛάρισας2-0
Παναιγιάλειος–Τρίκαλα............................. 0-1
Αιγινιακός–ΑπόλλωνΠόντου.................... 2-1

Ηβαθμολογία
Άρης..............................................................15
Δόξα................................................ Δράμας13
ΟΦΗ..............................................................11
Παναχαϊκή.....................................................10
ΑΕΚαραϊσκάκης..............................................9
ΑπόλλωνΠόντου.............................................8
Κισσαμικός......................................................8
Σπάρτη.............................................................8
Αν.Καρδίτσας..................................................7
Βέροια..............................................................6
Παναιγιάλειος...................................................5
Τρίκαλα............................................................5
Πανσερραϊκός..................................................4
Αιγινιακός.........................................................4
ΑπόλλωνΛάρισας...........................................3
Εργοτέλης........................................................2
Καλλιθέα..........................................................1
Αχαρναϊκός..................................................... -*
*ΟΑχαρναϊκόςαποβλήθηκεαπότοπρωτάθλημα
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Αναβλήθηκεοαγώνας
ΑΟΧ/Κισσαμικός-Βέροια

Θα οριστεί σε 15 μέρες

Γ’Εθνική

Ήττες για Αλεξάνδρεια και Τρίκαλα, 
πολύτιμη ισοπαλία η Νάουσα

Τηναπόφαση τουαθλητικού
δικαστήπεριμένουνπλέον στη
Βέροια,όπωςτόνισεοΑπόστο-
λοςΧαραλαμπίδης.Ο τεχνικός
της Βέροιας τοποθετήθηκε για
το γεγονός ότι δεν έφτασε η ο-
μάδα του εγκαίρως σταΧανιά,
τονίζονταςπωςέκανανταπάντα
ώστεναπαίξουντοπαιχνίδι.

Αναλυτικάόσαδήλωσε.
«Δεν φταίμε εμείς.Από τις

7.30 ήμαστανστοαεροδρόμιο.Δενμπορούσε να
πετάξειτοαεροπλάνο,είχεπάραπολύομίχλη.Δεν
πέταξεκανένααεροπλάνο,όχιμόνοεμείς.Κάναμε
μεγάληπροσπάθεια για έρθουμε.Το βλέπετε ότι
ήρθαμε...Πιστεύωότιδενφταίμεεμείς.Οιαρμόδιοι
θαπρέπει ναπάρουν μια σωστή απόφαση γιατί
είναικρίμαγιατηνταλαιπωρίαπουτραβήξαμε.Κά-
ναμεταπάνταγιαναέρθουμεστοπαιχνίδι».

Για το αν ζήτησε ηΒέροια από τηΦούτμπολ

Λιγκναξεκινήσειτοματςστις5
τοαπόγευμα: «Εμείς ζητήσαμε
όταν έρθουμε στο γήπεδο να
ξεκινήσει το παιχνίδι!Δεν ξέ-
ραμε τι ώρα θα έρθουμε. Με
τηνομίχληπουείχε,μαςέλεγαν
ανά τέταρτοήμισήώραγιαα-
ναβολήτηςπτήσης.Δενγνωρί-
ζαμε τιώρα θα έρθουμε, εμείς
απλά ζητήσαμεότανθαφτάσει
ηομάδασταΧανιάναξεκινήσει

τοπαιχνίδι!». Για το αν ήταν οικονομικοί οι λόγοι
πουηΒέροια δεν ήρθεσταΧανιά τηνπαραμονή
τουαγώνα:

«Εντάξει... Επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο. Πι-
στεύωότιεμείςκάναμετοπανγιαναέρθειηομά-
δα εδώκαι ναπαίξει.Τοβλέπετε ότι ήρθαμε.Αλ-
λιώςδενθαερχόμαστανκαθόλου.Κάναμεμεγάλη
προσπάθειαγιαναέρθειηομάδακαιναπαίξειτο
παιχνίδι».

Απόστολος Χαραλαμπίδης: Δεν φταίμε 
εμείς για την καθυστέρηση



Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνι-
στικής του 3ου ομίλου της Γ’ 
Εθνικής και η ανδρική ομάδα 

του Φιλίππου Βέροιας έκαμψε την 
αντίσταση του Εύαθλου Πολυκάστρου 
με 80-66. Η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα 
αν και παρουσιάστηκε νωθρή στο 
πρώτο δεκάλεπτο, ανέβασε όμως στην 
συνέχεια κατακόρυφα την απόδοσή 
της κι έφτασε με άνεση στην έκτη της 
νίκη σε επτά παιχνίδια, παραμένοντας 
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνα-
κα.

Πρώτοι σκορερ για την ομάδα τουΦιλίππου ο

Σουτζόπουλοςμε19πόντουςμετρίατρίποντακαιο
ΦαίδωνΠαραπούραςμε18πόντουςμε4τρίποντα.

Διαιτητές:ΛουλουδιάδηςκαιΚουκουλεκίδης
Δεκάλεπτα:16-15,38-31,59-39,80-66

ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας) :Μόρας4,ΤόκαςΠ,
Τσεσμετζίδης,ΤόκαςΑ., Βάλλιος 9(3),Τσιακλάγκα-
νος 5,Μαρκοπουλος3(1),Καβαργύρης3,Κοθράς
12(1), Παραπούρας 18(4), Σουτζόπουλος 19(2),
Καντάρκος7

ΕύαθλοςΠολυκάστρου (Παπαδόπουλος):Παπα-
δόπουλος7(2),Ημερίδης22(1),Τασούλης2,Μπινιά-
κου5,Γουβγιανάκης,Τσινόπουλος7(1),Τσελέκης3,
Σιδηρόπουλος14,Γουγουλάκης,Κουτούλας6(2)

Τααποτελέσματα
ΝικόποληΠρέβεζας-ΑΓΣΙωαννίνων67-61
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΓΕΑγρινίου78-65
ΦίλιπποςΒ-ΕύαθλοςΠολυκ80-66
ΝίκηΒόλου-ΙκαροιΤρικάλων72-78
ΠρωτέαςΓρεβενών-ΑΠΣΠτολεμαϊδα84-61
Ιωνικός-ΑΟΚΒέροιας57-67
Ρεπό:Ζέφυρος

Ηβαθμολογία
1ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ.........................13

2ΚΕΦΑΙΑΚΑΣΚΕΡ.......................13
3ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ.........................12
4ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.........................11
5ΦΟΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ.......10
6ΑΜΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚ........................10
7ΑΠΣΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ......................9
8ΣΚΝΙΚΟΠΟΛΗΠΡΕΒΕΖΑΣ.........9
9ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ.............................9
10ΑΣΑΑΖΕΦΥΡΟΣ02...................8
11ΜΠΑΣΕΥΑΘΛΟΣ.......................8
12ΓΕΑΓΡΙΝΙΟΥ...7
13ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩ-

ΝΙΑΣ...........................7

Ηεπόμενηαγωνι-
στική(8η,3/12):
ΓΕΑγρινίου-Νικόπο-

ληΠρέβεζας
Εύαθλος Πολυκά-

στρου-ΦαίακαςΚέρκυ-
ρας

ΙκαροιΤρικάλων-Φί-
λιπποςΒέροιας

Α Γ Σ  Ι ω α ν ν ί -
νων-Πρωτέας Γρεβε-
νών

ΑΟΚΒέροιας-Ζέφυρος
ΑΠΣ Πτολεμαϊδα-Ι-

ωνικός
Ρεπό:ΝίκηΒόλου

Εύκολη νίκη επί του Φοίβου Συκε-
ών σημείωσε ο Φίλιππος Βέροιας 
στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας κερδίζοντας 

με 24-15. Στο πρώτο ημίχρονο ο Φίλιπ-
πος μπήκε δυνατά και  άρχισε να «κτί-
ζει» μία διαφορά ασφαλείας στο σκορ  
από νωρίς. Είχε  μεγάλη ευστοχία στην 
επίθεση, ενώ στην άμυνα ο Νίκος Ζλα-
τάνος για μία ακόμη φορά «κατέβασε» 
ρολά. Έτσι  ο Φίλιππος προηγήθηκε 
με 7-5 στο 15’ και 13-6 στο 28’. Το 
ημίχρονο τελείωσε  με 14-7 ωστόσο 
το άσχημο για τον Φίλιππο ήταν ότι 
στην τελευταία φάση αποβλήθηκε ο 
τερματοφύλακας του Νίκος Ζλατάνος 
για αντιαθλητικό μαρκάρισμα πάνω σε 
παίκτη  του Φοίβου που βγήκε γρήγο-
ρα στην αντεπίθεση.

Στοβ’ημίχρονοοΦοίβοςπροσπάθησενααιφνι-
διάσεικαιναεπιστρέψειστοματςκαιμείωσεσε15-
11.ΟΦίλιπποςαντέδρασε,βελτίωσετηνάμυνάτου
στο49’ με εκτελεστή  τονΣταύρο Παπαδόπουλου
ξέφυγε με 22-12 και χάθηκε καθε ελπίδα για τους
φιλοξενούμενουςναξαναμπούνστοπαιχνίδι.Διαιτη-
τές:Λινάρδος,Αναστασίου

Πεντάλεπτα: 2-2, 4-3, 7-5, 9-5, 11-6,
14-7(ημ)15-10,16-12,18-12,22-13,24-
14,24-15.Δίλεπτες:2/5.Πέναλτι:1/1,1/1.
Κόκκινη:Ζλατάνος30’

ΦΙΛΙΠΠΟΣ: (Παυλίδης)Ζλατάνος 1,
Ευαγγελόπουλος,Ψωμιάδης, Σεϊρεκίδης,
2,Κωστακίδης1,Γρηγοριάδης4,Φιλόσο-
γλου,Αποστολίδης, Ρίζος,Τριανταφυλλί-
δης 1,Αρσενασβίλι 5,Παπαδόπουλος 7,
Χαραλαμπίδης,Ζευγαρόπουλος,Μπαλτα-
τζής3,Τζίμπουλας.

ΦΟΙΒΟΣ: (Πελεκίδης)Πίτσιος 1,Μέ-
τσης1,Καβουσανάκης4,Μπαλαμός,Κε-
χαγιάς,Παπαδόπουλος,Χατζής,Δεληζά-
νος 1,Μπόσκος,Κύρτσιος,Μαρκαλάτος,
Μανωλούδης3,Πατσιάς,Παπαγεωργίου,
Τσαμεσίδης3,Χατζηβακαλέλης2.

-Τον αγώναπαρακολούθησαν μαζί α-
πότιςκερκίδεςοΝίκοςΝούλαςμετονέο
μέλοςτηςεπιτροπήςχαντμπολτουΦιλίπ-
πουΣτέλιοΜειμαρίδη.

Αποτελέσματα
ΧιλιώτηςΓΣΔράμα1986-ΧΑΝΘ26-26
ΦίλιπποςΒ-ΦοίβοςΣυκεών..... 24-15
ΑερωπόςΈδ-ΟλυμπιακόςΣΦΠ30-36
ΔιομήδηςΆργους-ΑΣΕΔούκα... 24-22
ΓΑΣΚαματερού-Πανελλήνιος... 19-17
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.............................. 26-23

Βαθμολογία
1Ολυμπιακός................................... 15

2ΠΑΟΚ.........................................................13
3Δούκας........................................................12
4Διομήδης.....................................................12
5Αερωπός.....................................................10
6Φίλιππος.......................................................8
7ΑΕΚ..............................................................8
8ΧΑΝΘ...........................................................7
9Φοίβος..........................................................4
10Καματερό....................................................3
11Δράμα1986................................................2
12)Πανελλήνιος...........................................0

CMYKCMYK

11ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 www.laosnews.gr

ΜπάσκετΓ’Εθνική

Εύκολη νίκη του Φιλίππου 80-66 
τον Εύαθλο Πολυκάστρου

Αποτελέσματα,βαθμολογίακαιεπόμενηαγωνιστική

Χάντμπολ Α1 Ανδρών

ΕύκολαοΦίλιππος24-15
κέρδισετονΦοίβοΣυκεών
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Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτε-
λέσματα, είχαν επιφέρει ανησυ-
χία στις τάξεις του ΑΟΚ και εκ 

των πραγμάτων το σημερινό παιχνίδι 
στην Ιωνία Θεσσαλονίκης αποκτούσε 
τον χαρακτήρα του τελικού. Για το 
λόγο αυτό, οι παίκτες του Κωνσταντί-
νου Ηλιάδη πείσμωσαν και το έδειξαν 
σε μεγάλο βαθμό στον αγωνιστικό 
χώρο, με αποτέλεσμα ο ΑΟΚ να πετύ-
χει τη δεύτερη φετινή του νίκη (κι 
αυτή εκτός έδρας) με σκορ 67-57 επί 
του τοπικού Ιωνικού.

Οι«λύκοι»κατέθεσανψυχήστοπαρκέτουΚλει-

στού της Ιωνίας και έδειξαν από ταπρώτα δευτε-
ρόλεπταπωςθα έδιναν το100% τωνδυνατοτήτων
τους.Κιαυτόέγινεπράξη,μιαςκαισεκανένασημείο
του αγώνα δεν χάθηκε τοπροβάδισμα, ενώ και η
άμυναήτανεξαιρετικήκαθόλητηδιάρκειατηςανα-
μέτρησης.

 Πρώτος σκόρερ για τονΑΟΚ ήταν ο Γιώργος

Γιαννουζάκος,οοποίοςσημείωσε4τρίποντακαιτον
ακολούθησανοιΒαγγέληςΣισμάνης (13π) και Ιωα-
κείμΜαυρίδης(12)

ΕπόμενοπαιχνίδιτηνΚυριακή3/12μεαντίπαλο
τονΖέφυρο.

Ταδεκάλεπτα:9-19,25-34,43-51,57-67

Ιωνικός:Μητακίδης. Ιγγλέζος,Γεωργιάδης6(1),

Κούτε8,Μαδεμλής6,Χαρίστος,Δελής,Γιαννούλης
5(1),Σιδηροηλίας12,Αναστασιάδης7(1),Παουλεά-
νου2,Βαρίτης11(3)

ΑΟΚΒέροιας :Τρομπούκης4,Ουσουλτζόγλου,
Σισμάνης13(2),Γκανάς7(1),Βλάχος3,Μαυρίδης
12,Ντουλαβέρης, Γιαννόπουλος,Λέφας 7,Μπαρ-
μπαρούσης2,Χατζηλαμπρινός,Γιαννουζάκος19(4)


ΔηλώσειςΚωνσταντίνουΗλιάδη

 «Πετύχαμεμιασημαντική νίκη και αξίζουνσυγ-
χαρητήριασταπαιδιά.Πιοπολύόμως τουςαξίζουν
συγχαρητήρια διότι ταπαιδιά κατάφεραν να βρουν
μέσα τους το κουράγιο, που δεν μπορούσαμε να
βρούμεαπότααποτελέσματακαιτιςατυχίες.Ησυ-
νέχειαείναιδύσκοληκαιηδοκιμασίασυνεχίζεται.

Ευχαριστούμεθερμάτουςανθρώπουςτου Ιωνι-
κούγιατηνάψογηφιλοξενία»

O κόσμος 
του 
αθλη-

τισμού δεν θα 
μπορούσε να 
λείψει από τις 
επερχόμενες 
εκλογές του 
Επιμελητηρίου 
Βέροιας! Όπως 
θα έχετε διαπι-
στώσει, τόσο 
στον έντυπο 
όσο και στον 
ηλεκτρονικό 
τύπο, έχουν 
ήδη δημοσιευ-
τεί οι υποψη-
φιότητες για 
τους δύο συν-
δυασμούς που 
θα ζητήσουν 
την ψήφο των 
επιχειρηματιών 
και εμπόρων του Νομού Ημαθίας. 
Ανάμεσα σε αυτούς, φιγουράρει και 
η υποψηφιότητα του προέδρου των 
νεοσύστατων Αετών Βέροιας, Σίμου 
Γαβριηλίδη.

Επιχειρηματίας για δεκαετίες ο ίδιος καιπρόε-

δροςπαλαιότερατουΚυνηγετικούΣυλλόγουΒέροι-
ας, γνωρίζει απόπρώτοχέρι ταπροβλήματα των
επιχειρήσεωναλλάκαιτωνκλάδωντουεμπορίου,-
για το λόγοαυτό επέλεξε να θέσει υποψηφιότητα
γιατοΕμπορικόΤμήματουΕπιμελητηρίου.

ΘυμίζουμεπωςείναιοΣίμοςΓαβριηλίδηςείναι
ο μεγάλος χορηγός τηςσπουδαίαςπροσπάθειας
τουΑΟΚΒέροιας τα τελευταία χρόνια αλλά και
αυτόςπουεμπνεύστηκετηνιδέατωνΑετών,ωςτο
αύριοτουμπάσκετστηνπεριοχήμας.

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Νίκη-ανάσαγιατονΑΟΚΒέροιας!
57-67στηΝ.Ιωνία

Ο Πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ Αετοί 
Βέροιας Σίμος Γαβριηλίδης υποψήφιος 

στις εκλογές του Επιμελητηρίου Ημαθίας

Την 7η νίκη τους σε ισάριθμα 
παιχνίδια σημείωσαν οι Αετοί 
Βέροιας, που πέρασαν για δεύ-

τερη φορά από το Κιλκίς και συγκε-
κριμένα από την έδρα της Κούπας. 
Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη, μετά 
από το νωχελικό πρώτο δεκάλεπτο 
στο οποίο δέχτηκε 16 πόντους, επέ-
βαλλε το ρυθμό της και με βελτιώνο-
ντας την άμυνα της ανάγκασε τους 
νεαρούς ως επί τω πλείστον παίκτες 
των γηπεδούχων να πετύχουν στη 
δεύτερη περίοδο μόλις 5 πόντους.


Στησυνέχειαοι«ασπρόμαυροι»διατήρησανκαι

αύξησαν τηδιαφορά,με τονπροπονητή τηςομά-
δαςναχρησιμοποιείσεέναακόμηπαιχνίδιόσους
παίκτεςείχεστηδιάθεσητου.

Πρώτος σκόρερ τωνΑετών ήταν οΜάκης Ι-
ωσηφίδης με 29 και τον ακολούθησε ο Κωστής
Γκεκόπουλοςμε15.

 Επόμενοπαιχνίδι το Σάββατο 2/12 στοΔΑΚ
«Βικέλας»μεαντίπαλοτονΑΣΚολινδρού.

Ταδεκάλεπτα:16-26,21-44,34-63,43-79
Οιπόντοι τωνΑετών :Τσιμτσιρίδης11, Ιωση-

φίδης29 (4),Παπαδόπουλος7, Γκεκόπουλος15,
Πάππου4,Χρυσάφης7 (1),Βλαχάκης,Κασάπης
2,Λούστας2,Ντιπτένης,Ιατρού

ΕΚΑΣΚΕΜΒ
Συνεχίζουν το σερί οι Αετοί Βέροιας, 

κέρδισαν 43-79 στο Κιλκίς
Με τα παιχνίδια της 7ης αγωνι-

στικής συνεχίστηκε το πρω-
τάθλημα στην Α’ κατηγορία 

της ΕΚΑΣΚΕΜ. Η Μελίκη διέλυσε 
τους Ικάρους Γιαννιτσών με 82-48 και 
έκανε το 7χ7.. Με νίκες προχώρησαν 
Αλεξάνδρεια που κέρδισε την ισχυρή 
Αριδαία με 80-71,  και Ζαφειράκης 
που κέρδισε τον Βατανιακό με 64-54

Αναλυτικάτααποτελέσματακαιηβαθμολογία:
Μ.ΑλέξανδροςΓιαν–Εδεσσαϊκός...........63-81
Αλεξάνδρεια–ΦΟΑριδαίας.....................80-71
ΖαφειράκηςΝ–ΑΕΚΒατανιακός............. 64-54
Μελίκη–ΑΟΚΊκαροιΓιαν......................... 82-48
ΑετόςΚιλκίς–ΚεραυνόςΆσπρου............78-51
Πιερία–Αιγινιακός....................................75-68

Βαθμολογία(7αγώνες)
1.ΓΑΣΜελίκης.............................................. 14
2.Εδεσσαϊκός............................................... 13
3.ΦΟΑριδαίας.............................................. 12
4.ΖαφειράκηςΝ............................................ 12
5.ΑΓΕΠιερίας............................................... 11
6.ΑΟΚΑιγινιακός.......................................... 11
7.ΑΕΚΒατανιακόςΣάρισα............................ 11
8.ΑΟΚΊκαροιΓιαννιτσών.............................. 10
9.ΓΑΣΑλεξάνδρειας...................................... 10
10.ΠΑΣΑετόςΚιλκίς....................................... 8
11.ΓΑΣΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών........... 7
12.ΑΣΚεραυνόςΆσπρου............................... 7

Ηεπόμενηαγωνιστική(7η–02.12.2017)
18:00ΚεραυνόςΆσπρου–ΜΑλέξανδροςΓιαν
18:00ΠΑΣΑετόςΚιλκίς–ΓΑΣΑλεξάνδρειας
18:00ΑΟΚΑιγινιακός–ΖαφειράκηςΝάουσας
18:00ΑΟΚΊκαροιΓιαννιτσών–ΦΟΑριδαίας
20:00ΕδεσσαϊκόςBC–ΑΓΕΠιερίας
20:00ΑΕΚΒατανιακόςΣάρισα–ΓΑΣΜελίκης

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΞέφυγεηΜελίκημετάτηνεύκολη
νίκη82-48επίτουΊκαρου

Νέα ήττα της Αριδαίας
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Πολύτιμο βαθμό  πήρε από τον 
Αρίωνας στην Πτολεμαΐδα ο 
Ζαφειράκης Νάουσας  Ενώ 

ο Αρίωνας έδειχνε ήταν πολύ κοντά 
σε μία μεγάλη νίκη οι φιλοξενούμε-
νοι «ξύπνησαν» προς το τέλος και 
πήραν την ισοπαλία. Στο πρώτο μέρος 
ο Ζαφειράκης είχε μια ελαφρά υπερο-
χή και διατήρησε το προβάδισμα. Στο 
δεύτερο μέρος ο Αρίωνας αντέδρασε 
και ξέφυγε με πέντε γκολ (20-15 στο 
45’). Στο τελευταίο τέταρτο ο Ζαφειρά-
κης βελτιώθηκε, επέστρεψε στο ματς 
και στο τελευταίο λεπτό ισοφάρισε με 
τον Βλάχο. 

Διαιτητές:Νάστος,Χαρίτσος.
Πεντάλεπτα:2-2,4-4,5-6,7-8,8-10,10-11(ημ),

14-11,16-14,20-15,22-19,24-23,26-26.
ΑρίωνΠτολεμαϊδας (ΔημήτρηςΠασιαλής):Πασ-

σαλίδης,Κατωτοικίδης,Παναγιωτίδης2,Αβραμίδης,
Κόλλια1,Ασιανός,Νικολαϊδης8,Ατσίμοβιτς 9,Χα-
ραλαμπίδης,Ακριτίδης1,Ταναξίδης,Παρπούλας5,

Παπαχρήστου,Μουλάκης.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Πρωτογέρης): Βλάχος 4, Πίτος,

Θεοδωρόπουλος8,Διδασκάλου4,Ρότζιος,Τζουβά-
ρας,Κ.Κορωνάς,Αρβανιτίδης 2,Μαυροδουλάκης,
Παντελίδης2,Νικολαΐδης2,ΔεληχρήστοςΘ,Τσιγα-
ρίδας4,ΚορωνάςΘ,Καραμπέλκος,ΔεληχρήστοςΑ.

Δίλεπτες:6/4.Πέναλτι:3/5,5/5

Αποτελέσματα
Μακεδονικός-ΦαίακαςΚέρκυρας............ 23-30
Αλέξανδρος-ΑΕΣΧΠυλαίας.................... 21-33
ΑρχέλαοςΚατερίνης-ΠρωτέαςΆρτας..... 28-28
ΑρίωνΠτολεμαΐδας-Ζαφειράκης............. 26-26

Βαθμολογία
1Πυλαία........................................................11
2Φαίακας........................................................9
3Ζαφειράκης...................................................7
4Αρχέλαος......................................................7
5Πρωτέας.......................................................6
6Μακεδονικός.................................................5
7ΑρίωνΠτολεμαΐδας.......................................4
8ΑλέξανδροςΑξιούπολης...............................4
9Κιλκίς............................................................3
10Κύκλωπες...................................................0

*ΤηνΚυριακήθαπαίξουν:Κύκλωπες-Κιλκίς

Ολοκλήρωσε με νίκη η γυναικεία 
ομάδα του Αγροτικού Αστέρα 
τον αγώνα για την 3η εξ ανα-

βολής  αγωνιστική, στο πρωτάθλημα 
Β΄ Εθνικής κατηγορίας, την Κυριακή 
26/11/2017, στο γήπεδο της Αγίας Βαρβά-
ρας, που αγωνίστηκε με την αντίστοιχη 
ομάδα του Μαγνησιακού, με τελικό απο-
τέλεσμα 3 – 0.  

Τογόρδιοδεσμόέλυσεστο45’ηΜουρατίδου
με σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής και
έστειλε τημπάλασταδίχτυαδιώχνοντας τοάγχος
τωνκοριτσιώντουΓιάννηΓιάννουκαιτοημίχρονο
νατελειώνειμεσκορ1–0.

ΣτοΒ’  ημίχρονοοιφιλοξενούμενεςπίεσανγια
την ισοφάρισηστο60’μεσουττηςΠέτση,απότο
ύψος τηςπεριοχής, αλλά η μπάλαπέρασε άουτ.
Στη συνέχεια η ομάδα τουΑστέρα ανέβασε την
απόδοση της  και απείλησε στο 70’ με σουτ της
ΤσούκαΓ.,απόπλάγιαθέσημετημπάλαναφεύγει
έξω, ενώστο 84’ την ίδια τύχη είχε το σουτπου
δοκίμασεηΠαπαδοπούλου,έξωαπότηνπεριοχή.

Σειρά είχε η αρχηγός τουΑστέραΚιουτάχιαλη
στο85’,μεδυνατόσουταπόπλάγιαθέσηέξωαπό
τηνπεριοχή,αλλάημπάλαπέρασεδίπλααπότο
απέναντικάθετοδοκάρι.

Όσοοαγώναςπήγαινε προςτηλήξηοιφιλο-
ξενούμενεςπροσπάθησαν ναπάρουν κάτι θετικό
αλλάοιεπιθέσειςτουςδενείχανκάποιοουσιαστικό
αποτέλεσμα.Τη λύση για τα κορίτσια τουΑστέρα
έδωσεπάλιστο89’ηΜουρατίδουπουσημείωσε

το δεύτερο τέρμα, με δυνατό σουτ έξω από την
περιοχή, λύνοντας ταυτόχρονα και το γρίφο του
νικητή.Ενώστις καθυστερήσεις τουαγώναη ίδια
παίκτρια έχασε μεγάλη ευκαιρία για χατ τρικ με
απευθείαςσουτστημικρήπεριοχή,μετάαπόεκτέ-
λεσηκόρνεραλλάαπέκρουσεσωτηρίαητερματο-
φύλακαςτωνφιλοξενούμενων.

Τοκερασάκιστηναναμέτρησητοέβαλεστο93’
ηΠαπαδοπούλουμεδυνατόσουτ,απόπλάγιαθέ-
σηπολύέξωαπότηνπεριοχή,κρέμασετηνΞάνθη
στηναπέναντιγωνίακαιέγραψεταυτόχρονατο3–
0,πουήτανκαιτοτελικόαποτέλεσμα.

Ηαπόδοση της γυναικείαςομάδας τουΑγροτι-
κούΑστέραήτανπολύ καλή, βρήκε απέναντι της
μιαμαχητικήομάδα,αλλάδενέδωσεκανέναδικαί-
ωμασεόλητηναναμέτρηση.

Αξίζει νασημειωθεί ότι τηναναμέτρησηπαρα-
κολούθησεοΠρόεδροςτηςΕΠΣΗμαθίαςκ.Βασί-
λειοςΦωτιάδης.


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ (Γιάννης Γιάννος): Κα-

νελλάκη,Τσεχελίδου (82’ Δεληγιαννίδου),Μπαξε-
βάνου,Κιουτάχιαλη,Στρίμπα,Φεϊμ,ΤσούκαΘ.(64’
Καλαϊτζογλου),ΤσούκαΓ.(90’Τσιόχαρη),Δρενοβι-
άδου,Μουρατίδου,Παπαδοπούλου.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ : Ξάνθη,Μπασδέκη, Χατζη-
κυριάκου, Ζαμπάκα, Πέτση, Κουσκούνη, Κανά-
κη,  Παπασακελλαρίου, Γκέκα, Χρυσικοπούλου,
Αδαμάκη

Διαιτητής τουαγώνα  ο κ.  ΣουλίδηςΕυστρά-
τιος με βοηθούς τον κ.ΠραχάληΚων/νο  και την
κ.ΠανυτσίδουΑναστασία,απότηνΕΠΣΚοζάνης.

ΧαντμπολΑ2
Πολύτιμο βαθμό πήρε ο Ζαφειράκης 

στην Πτολεμαΐδα 26-26 με τον Αρίωνα

Γυναικείο ποδόσφαιρο Β’ Εθνική
ΑγροτικόςΑστέρας-Μαγνησιακός3-0

Εύκολοαπόγευμαγια τονΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
πουσυνέτριψεμε6-0τονΚεραυνόΕπισκοπήςκαι
βρέθηκεμόνοςστηνκορυφήτηςβαθμολογίαςμετά
τοσημερινόρεπότηςΑγκαθιάςκαιτουςδύοβαθ-
μούςπουείχεχάσειστονΑχιλλέαΝάουσας.

Σεφούλφόρμα και τοΡοδοχώριπουσάρωσε
τονΑρηΠαλαιοχωρίουμε5-1 , ενώοΜ.Αλέξαν-
δροςΑγ.Μαρίναςέδειξεμετοεπιβλητικό0-3στον

Αχιλλέαοτιδίκαιαβρίσκεταιστην3ηθέσητηςβαθ-
μολογίας.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της9ηςαγωνιστικής

ΝέαΓενεάΝικομ–ΔόξαΛιανοβ............... 5-1
ΓΑΣΡοδοχωρίου–ΆρηςΠαλαιοχωρίου... 5-1
ΑχιλλέαςΝ–Μ.ΑλέξΑγΜαρίνας............ 0-3
ΠΑΟΚΑλεξ–ΚεραυνόςΕπισκοπής........ 6-0
ΓΑΣΚοπανού–ΑπόλλωνΑγΓεωργίου... 4-2
ΑΕΧαρίεσσας–Μακροχώρι................... 1-1
ΑτρόμητοςΔ–ΠοντιακήΝεολαίαΑράχου1-2
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ΕΠΣ Ημαθίας

ΑποτελέσματαΑ1κατηγορίας
στην9ηαγωνιστική Στοπλαίσιοτηςβασικήςχειμερινήςπροετοιμασίας

οιαθλητέςστίβουτηςΓυμναστικήςΈνωσηςΝάουσας
συμμετείχανσεαγώνες κλειστούστίβουπου έγιναν
στηνΠτολεμαΐδα τοΣάββατο.Στουςαγώνεςπήραν
μέροςπαμπαίδες -παγκορασίδες αθλητές από την
Κοζάνη,Πτολεμαΐδα,Χαλκιδική,Πέλλακαι τηΝάου-
σα.ΗΓ.Ε.Ν.συμμετείχεμε43αθλητέςκαιοι επιδό-
σειςπουείχανοιμικροίαθλητέςδίνουνελπίδεςγιαδι-
ακρίσειςστομέλλον.Αναλυτικάτααποτελέσματαήταν:

ΠΠΑ
Μήκος: Ιωαννίδης Γ.3ος (5.25), Κασαπίδης

Αθ.4ος(5.12)
ΠΠΒ΄
60εμπ.:ΜπιλιούρηςΣπ.1ος(9΄΄36)
Υψος:ΜπιλιούρηςΣπ.1ος(1.45)
60μ.: ΚασαπίδηςΑθ.2ος (8΄΄16),Μπρούβαλης

Αν.9ος(9΄΄50),ΖιάννηςΓρ.17ος(9΄΄98).
Σφαίρα:ΝικόλλιΧρ.2ος(11.97)
ΜΙΜΙΑΓΟΡΙΑ:
50μ.: Γάταλος Ν. 3ος(7΄΄77), Σαράντης Γ.

4ος(7΄΄86), Σαντικογλου Κ.7ος(8΄΄16), Στόιος Π.
9ος(8΄΄55),ΑποστολάκηςΑν.9ος(8΄΄55),Κουκοφύκης
Ε.13ος(8΄΄60),ΦειδάντσηςΑ.15ος(8΄΄65),Τσιτερίδης
Π.16ος(8΄΄99),ΚυριακίδηςΠ.20ος(9΄΄52)Μητσιάνης
Σ.22ος(9΄΄98),ΣιδηρόπουλοςΓ.30ος(10΄΄25).

ΠΚΒ΄:
Υψος: Σίσκου Γ. 1η(1.25), ΡουβέτηΑ. 3η(1.25),

ΓατουρτζίδουΤ.5η(1.15).
60εμπ.: Βαρβέρη Α. 3η(10΄΄59), Νέγρου

Κ.5η(10΄΄69),ΛυμπεροπούλουΝ. 6η(10΄΄75),Φει-
δάντσηΕ.8η(11΄΄69),ΣίσκουΓ.9η(12΄΄02),Κουϊτίλα
Π.10η(12΄΄53).

60μ.: ΓεωργακοπούλουΕ. 5η(8΄69),ΤσέλιουΕ.
9η(9.69), Καρατσιώλη Ε. 11η(9΄΄85),ΜάντσουΦ.
15η(10΄΄18)

Σφαίρα:ΓατουρτζίδουΤ.9η(6.11)
ΜΙΝΙΚΟΡΙΤΣΙΑ:
50μ:ΣιδηροπούλουΕ.1η(7΄΄86),ΠάζηΜ.(8΄΄50),

ΚασαπίδουΕ.(8΄΄66),ΦειδάντσηΣ.(9΄΄07),Τζουβάρα
Β.(9΄΄12), Χ’’ΙωαννίδουΜ.(9΄΄13) ,ΠιτάκηΕ.(9΄΄28)
,ΠαπαδοπούλουΕ.(9΄΄44) ,ΒλαχοδήμουΚ.(9΄΄57),
ΨαράΕ.(9΄΄63),ΚαζεπίδουΖ.(9΄΄78),ΜίγγαΦ.(9΄΄85),
ΠαπαδοπούλουΕ.(10΄΄04),ΛιόλιουΣ.(10΄΄10).


Αποτελέσματαανωμάλουδρόμου

Με τη συμμετοχή  τους στον αγώνα ανωμάλου
δρόμουπουέγινεστηΜελίκητηνΚυριακή26/11,ξε-
κίνησαντηννέααγωνιστικήχρονιάοιαθλητές-τριες
τωνδρόμωναντοχής τηςΓυμναστικήςΈνωσηςΝά-
ουσας .Στουςαγώνες πήρανμέρος αθλητέςαπό
τηνΚεντροδυτικήΜακεδονία.Η«Γ.Ε.Ν.»συμμετείχε
με8αθλητές-τριεςκαιτααποτελέσματαπουέφε-
ρανήταν:

600μ.ΠΚΜίνι:
ΟσλανίτουΝικολέτα10η(2’54’’)
600μ.ΠΠΜίνι:
ΓατάλοςΝίκος2ος(2’22’’)
ΚυριακίδηςΠαναγιώτης27ος(3’04’’)
1.000μ.ΠΚΒ΄:
ΚουτσουπιάΜαρία3η(4’01’’)
ΣίσκουΓεωργία18η(4’51’’)
1.000μ.ΠΠΒ΄:
ΚοσμαρίκοςΓιάννης3ος(3’40’’)
ΜπρούβαληςΑναστάσης10ος(4’02’’)
ΚαρατσιώληςΒασίλης21ος(5’00’’)

Σεαγώνεςκλειστούστίβουστην
ΠτολεμαΐδαοιαθλητέςτηςΓ.Ε.Νάουσας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό27-11-2017 μέχρι3-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα 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

Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μου-
σείου Βέροιας, η Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροι-

ας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας οργανώνουν 
στη Βέροια, τριήμερο προβολής ται-
νιών ιστορικών θεμάτων, στις 28, 30 
Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2017. 

Οιταινίεςπουθαπροβληθούνέχουνδιακριθεί
στη10ηΔιεθνήΣυνάντησηΑρχαιολογικήςΤαινίας,
πουπραγματοποιήθηκε στηνΑθήνα (Ταινιοθήκη
της Ελλάδος) στο διάστημα 17-23 Οκτωβρίου
2016,εκτόςαπόμίαταινίαπουπροβλήθηκεστην
9ηΔιεθνήΣυνάντηση.ΟιΔιεθνείςΣυναντήσειςορ-
γανώνονταιαπό τον«ΑΓΩΝ»και τελούνυπό την
αιγίδατουΥπουργείουΠολιτισμού.

Το υπόψη τριήμερο, οι ταινίες θαπροβάλλο-
νταικάθεπρωίστηναίθουσαεκδηλώσεωντουβ΄
ορόφουτηςΔημόσιαςΚεντρικήςΒιβλιοθήκης(Έλ-
λης 8, Βέροια) για τους μαθητές τωνΔημοτικών
Σχολείων τηςΗμαθίας (τάξειςΕ΄ και Στ΄)πουθα
εκδηλώσουνενδιαφέρον,χωρίςοποιαδήποτεοικο-
νομικήεπιβάρυνσηγιατουςμαθητέςήτασχολεία.

Τοαναλυτικόπρόγραμμαπροβολής των ταινι-
ώνγιατασχολείαέχειωςεξής:

ΠρόγραμμαΠροβολήςΤαινιών
ΤΡΙΤΗ28ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2017
8:30– 9:45 -Οπρώτος υπολογιστής τουΚό-

σμου:Ο μηχανισμός τωνΑντικυθήρων (για Στ΄
τάξη)

10:00 – 11:15 -Καστελλόριζο, στην άκρη του
Αιγαίου(γιαΕ΄καιΣτ΄)

11:30 – 12:45 - 1. Οι εμπειρογνώμονες της
αρχαιολογίας (γιαΕ΄καιΣτ΄),2. Ιστορίααναστηλώ-
σεωνΕρεχθείου(γιαΕ΄καιΣτ΄), 3. Fragile (γιαΕ΄
καιΣτ΄τάξη)

ΠΕΜΠΤΗ30ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2017

8:30–9:45-1.Ηαποκατά-
στασητωνμνημείωντηςΑκρό-
πολης.Στιγμιότυπααπόταέρ-
γα (2011-2013) (γιαΣτ΄ τάξη),
2.Fragile(γιαΣτ΄τάξη)

10:00 – 11:30 -Οπρώτος
υπολογιστής του Κόσμου: Ο
μηχανισμός τωνΑντικυθήρων
(γιαΣτ΄τάξη)

11:45–12:45-Καστελλόρι-
ζο,στηνάκρητουΑιγαίου (για
Ε΄καιΣτ΄)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ2017

8:30 – 9:45 - Ο πρώτος
υπολογιστής του Κόσμου: Ο
μηχανισμός τωνΑντικυθήρων
(γιαΣτ΄τάξη)

10:00 – 11:15 - 1.Η απο-
κατάσταση των μνημείων της
Ακρόπολης. Στιγμιότυπα από
τα έργα (2011-2013) (για Στ΄
τάξη),2.Fragile(γιαΣτ΄τάξη)

11:30–12:30-Καστελλόρι-
ζο,στηνάκρητουΑιγαίου (για
Ε΄καιΣτ΄)

Επίσης, στη διάθεση των
εκπαιδευτικών είναι και οι ται-
νίες «Υποβρύχιο Περσέας»,
«ΦωκίωνΔημητριάδης: το με-
γάλοευρυγώνιομάτι»,εφόσον
εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την
προβολήτουςστηΔημόσιαΒι-
βλιοθήκη.

Ακόμη, στην οθόνη του α΄
ορόφου τηςΔημόσιαςΒιβλιοθήκης, το ίδιο τριή-
μερο,θαπροβάλλονταιοιταινίες«Ερευνώνταςτο
παρελθόν:Τήνος, το νησί τωνθεών» και «Ερευ-
νώνταςτοπαρελθόν:Πομπηία,νερόκαιφωτιά».

Για κρατήσεις θέσεων των σχολικών τάξε-
ωνπαρακαλούμε επικοινωνήστε με τηΔημόσια

Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, στο τηλέφωνο
2331024494 (Ασπασία Τασιοπούλου και Σόνια
Κελεσίδου) μέχρι τηνΠαρασκευή 24Νοεμβρίου
2017.Επειδήοαριθμόςτωνθέσεωνείναιπεριορι-
σμένοςκαιδενθαυπερβαίνειτους60μαθητές,θα
τηρηθείσειράπροτεραιότητας.

28, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Τριήμεροπροβολήςδιακεκριμένωνταινιών
ιστορικώνθεμάτων

Φαρμακεία
Τρίτη 28-11-2017

13:30-17:00ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑ-
ΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

20:30-01:00 + διαν.ΜΑ-
ΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ1823310-23132



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ  γ ια  αγορά
διαμέρισμα από 80 έ-
ως 90 τ.μ., σε οικοδο-
μή έως 20ετίας, από
ιδιώτη, στις περιοχές:
Καλλιθέα, Προμηθέας

ήΑνοίξεως,από2οόρ.
και πάνω. Τηλ.: 23310
43365&6946765029.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
τηςΒέροιας(Κεντρική5
- δίπλα στοΕπιμελητή-
ριο), με πατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
στις Βαρβάρες Βέροιας

με ωραία θέα στο κέ-
ντρο. Πληρ. τηλ.: 6981
058526.

ΡΑΧΙΑ  πωλούνται
τρία οικόπεδα από 400
τ.μ. το καθένα, μεμονω-
μέναήόλαμαζί,στοκέ-
ντρο του χωριού, πίσω
από το Σχολείο. Τηλ.:
2331020051.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
με ροδάκινα και πομώ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ74, ενοι-

κιάζεται διαμέρισμα 55

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 65 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας,
πάροδος Μερκουρίου
Καρακωστή 1, 1ος ό-
ροφος,σαλόνι,κουζινα,
δωμάτ ιο,  W.C.-μπά-
ν ιο,  χωλ,  μπαλκόνι ,
με αυτόνομη θέρμαν-
ση. Πληρ. τηλ.: 23310
65745&6976688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ  της
πολυκατοικίας Παστέρ
8 στη Βέροια, ενοικι-
άζετα ι  γκαρσον ιέρα
1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη
και έχει εγκατάσταση
γραμμή Internet, κε-
ντρική θέρμανση, T.V.,
κλιματιστικό, ηλ. κουζι-
νάκι με φούρνο,ψυγείο
κ.λπ.Πληρ. τηλ.: 23310
24939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ο-
λοκαίνουργιο studio 35

τ.μ. πλήρως επιπλωμέ-
νο και εξοπλισμένο με
τηλεόραση, κλιματισμό,
ηλ.θερμοσίφωνα,Wi-Fi,
θέση πάρκιγκ και πλυ-
ντήριο σε νεόδμητη οι-
κοδομή, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες
στοτηλ:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεται-
ρίαΟλύμπιαΓη,μεέδρατο
Διαβατό,κοπέλαγιατολο-
γιστήριο.Τηλ.:6987791718
&2331041499.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοαπό
εταιρία αυτοκινήτων για

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτων από επι-
χείρησηστηΒέροια, για
πλήρηαπασχόληση. Ικα-
νοποιητικήαμοιβή.Ώρες
επικοινωνίααπό9.00π.μ.
έως6.00μ.μ.Τηλ.:23310
71553&2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Νοση -
λευτής για ΜΕΤΑΚΙ-
ΝΗΣΗ και  φροντ ίδα
κυρίας με σοβαρό κι-
νητικό πρόβλημα, με
καροτσάκι μεταφορικό
μέσο θα εκτιμηθεί. Τηλ
επικ.6953010340.

15ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 www.laosnews.gr

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

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται κύριος
άνω των30 ετώνμεά-
νεσηλόγουκαιευχέρεια
στιςδημόσιεςσχέσειςνα
αναλάβειεταιρίαστοΝο-
μό. Τηλ.: 6934 888738
κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
για εργασία σε sport
cafeσανσερβιτόρα για
πρωινή ή απογευματι-
νή εργασία, στο κέντρο
τηςΒέροιας.Τηλ.:6998
027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
μεμεταφορικόμέσο για
καφέουζερίστοΜακρο-
χώρι απέναντι από το
παλιό κρατικό ΚΤΕΟ,
για απογευματινές ώ-
ρες από 4.00 μ.μ. έως
01.00 μ.μ. Τηλ.: 6977
755040,6983469968&
2331041541.

ZHTEITAI κοπέλα
για εργαστήριο ζαχαρο-
πλαστικής στη Βέροια.
Ηλικίααπό25-35 ετών,
ελληνίδα. Οποιαδήπο-
τε εμπειρία θα ληφθεί
υπόψιν. Τηλ.: 23310
22174,ώρεςγιαπληρο-
φορίες8.00-13.00.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡ ΙΑ  α ν α λαμ -

βάνει την περιποίηση
και φροντίδα εντός του
δικού της σπιτιού στη
Νάουσα, ηλικιωμένης
κυρίας. Τηλ.: 23320
23475.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-
νει τη φύλαξη και πε-
ριποίηση ηλικιωμένων
σε 24ωρη βάση. Τηλ:
6993 678697 & 6947
705456.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκα-
θαρίστρια σε σπίτι και
γραφεία.Τηλ. επικοινω-
νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-
νει την φροντίδα ηλικι-
ωμένων & καθαρισμα
σπιτιών, γραφείων και
σκάλες.  Τηλ. :  6946
479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυ-

χιούχοςΑΠΘ με ειδι-
κότητα στα Αρχαία,
παραδίδει μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασί-
ου-ΛΥκείου, μεμνωμέ-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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να και σε γκρουπ.Διανέ-
μονται σημειώσεις. Τηλ.:
6980160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθη-
ματικός μεπολυετήπείρα
παραδίδει μαθήματα για
όλα τα επίπεδασε μαθη-
τές Γυμνασίου, Λυκείου
και ΕΠΑΛ. Αναλαμβά-
νει προετοιμασία για τις
Πανελλαδικές εξετάσεις.
Τιμές λογικές.Τηλ.: 6936
679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ με φροντιστηρι-
ακή πείρα και ειδικότητα
στηνΈΚθεση, παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητέςΔημοτικού, Γυ-
μνασίου,Λυκείου, μεμο-
νωμένα και σε γκρουπά-
κια.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:
6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει
μαθήματα σε παιδιάΔη-
μοτικού-Γυμνασίου. Τι-
μέςπροσιτές.Τηλ.: 6934
840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές
δημοτικού, γυμνασίου και
λυκείου. Τιμές προσιτές.
Τηλ. επικοινωνίας: 6976
802836.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,
πτυχιούχος του Παιδαγω-
γικού Τμήματος ΕΙδικής
Αγωγής Βόλου, αναλαμ-
βάνει την παράλληλη στή-
ριξη νηπίων και μαθητών

Δημοτικού, ιδιαίτερα μαθή-
ματα καθώς και δημιουρ-
γική απασχόληση-φύλαξη.
Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6955
331841.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη

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

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

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Γκαρσονιέρασυνολικής
επιφάνειας56 τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2005και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
έχεικουφώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .
Ηθέατουεκπληκτική.-Τιμή:200€.Θαείναι
ελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/12/2017.

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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:115564 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
άνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας90
τ.μ.στον3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή
καιΜπάνιοανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανση
ανεξάρτητη,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-
ναμεδιπλάτζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρακαινούργιοκαιδύοαποθήκες ,
μίσθωμα280€.

Κωδ:24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας103τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1978καιδιαθέτει

θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙμικρήμονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας25τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο
,κουζίνακαιμπάνιο.Έχειμίαμικρήαυλήκαι
αποθήκηχωρίςκοινόχρηστα,μεένακλιματι-
στικόκαιμεσόμπαπετρελαίου-Τιμή:140€.

Κωδ:24534ΛΟΖΙΤΣΙ,μικρήκαινούργια
ωραιότατημονοκατοικία80τ.μ.,σεεκπληκτικό
5.000τ.μ.οικόπεδο ,σεεξαιρετικάκαλόση-
μείο,ηκατασκευήτηςέγινετο2001,διαθέτει
2υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,έχειμέσα
τζάκι,διαθέτειιδιωτικήπισίναμεγάλη,BBQ,
περίφραξη ,πλήρηανεξαρτησίακαιησυχία ,
προσφέρεταιστηντιμήτων360€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικα-
τασκευασμένητο1972καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:120€

Κωδ:22858-ΑΝΟΙΞΕΩΣΚέντροΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας180
τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένη το1974καιδιαθέτει
Πάρκινγκ,Αποθήκη-Τιμή:180€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ:22832-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο,
.Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέ-
τειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα, -Τιμή:
100€.

Kvd22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ
ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. ένας ενιαίος
χώρος,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματιστι-
κότοδεμίσθωματουμόνοστα125€,

Κωδ: 22838 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένο το1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:
150€.

ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοιχώροιγρα-
φείωνανακαινισμένοιπολυτελώς ,3χώροι
75 τ.μ.,μεδικό τουςκαινούργιοWC ,1ος
όροφος,,ηευπρέπειατωνχώρωνδεδομένη
,δομημένηκαλωδίωσηπαντού ,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιμε
πολύακριβάυλικάδόμησης,ατομικήθέρμαν-
σημεθερμοπομπούςηπροβολήτωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική

ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:23559-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

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

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας60τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεWC.Είναικατασκευασμένοτο1976καιδι-
αθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθωματου290€.Το
γραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23146 -ΕργοχώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1989καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,-Τιμή:110€

Κωδ:23538-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας70τ.μ. ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1990καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Αποθήκη -Ενοίκιομόνο150€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεται κλειστό

Πάρκινγκ15τ.μ.μεπολύκαλήπρόσβασημό-
νο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12817 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας89τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο , χρήζειανακαίνισης . Είναι κατα-
σκευασμένο το1985καιδιαθέτειθέρμανση
Κεντρικήμε Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαι Τιμήστις
:57.000€.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμασυνολικής

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

Κωδ: 12813 - ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.στον4οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,Διπλάτζάμια
-Τιμή:180.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολι-
κήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο καιWC.Είναι κατασκευασμένη το
1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπο-
λυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτει
παραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύω-
ραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή200.000€.
Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιο-
λόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις 5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλή

τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένο το1970καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική -Πετρέλαιο,Σκαλιάεισόδου -Τιμή:
15.000€

Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικα-
τασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια-Τιμή:65.000€.

ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματικήστέγηκατάλ-
ληλοκαιγιαφροντιστήριομεπλήρηεξοπλισμό
καιμεάδειαενεργή95τ.μ.,καθ.και105τ.μ.
μικτάκατασκευή1971,4χώροι,2οςόροφος,
ανακαινισμένοεκβάθρων,σεπολύκαλήκα-
τάστασημεκαινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουργικοί
καιηθέρμανσηανεξάρτητη,ηπρόσβασητου
άνετη,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC
,εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατοση-
μείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

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

ΠΕΡΙΦ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Πωλείταιτο50%
ενόςμεγάληςπροβολήςκαταστήματοςεπίτου
Περιφερειακούμε400τ.μ., ισόγειοκαιάλλα
400τ.μ.υπόγειο  ,μεμεγάλοαύλιοχώρο ,
με ράμπα εκφόρτωσηςστουπόγειο , τιμή
μεγάληςευκαιρίας μόνο250.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:13265-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΑγρο-

τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας6000τ.μ.Τιμή:
65.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
17.000τ.μ., ενιαίοκαιπάνωσεάσφαλτομε
δένδρα6ετώνκαισεπλήρηπαραγωγή,τώ-
ραμόνο41.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

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

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατεία σ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.12918ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείταιμο-
ναδικόοικόπεδο941 τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμε
ανεπανάληπτηθέα,βλέπειπάνωσεπλατεία
καιόλοντονκάμποτηςΒέροιας,ηαντικειμενι-
κήτουαξίαείναι194.000€ηδετιμήπώλησης
από188.000€,τώρα94.000€.

Κωδ.12919ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,ευκαιρίασπά-
νια ,πωλείταιοικόπεδο1.145τ.μ.,κάτωαπό
τηναντικειμενικήηοποία είναι236.000€η
δε τιμήπώλησης τουαπό200.000€ τώρα
114.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτωαπό την

πλατείαπροςτονκαταρράκτη,πωλείταικλει-
στόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105122ΠΕΡ.ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ ,

Πωλείταικαινούργιαεπιχείρηση210τ.μ.,κα-
φέ -ψητοπωλείο ,σεεπιλεγμένοσημείοτης
πόληςΒέροιας ,μεαύλιοχώρομπροστάγια
πάρκινγκ ,μεπλήρηεξοπλισμόκαισελει-
τουργία.Τοενοίκιοτηςπολύχαμηλόστα400€
μόνοκαιητιμήπώλησηςτηςεπίσηςεξαιρετικά
προσιτή.Εξαιρετικήευκαιρίαγιασοβαρόάμε-
σαενδιαφερόμενο,στηντιμήσυμπεριλαμβά-
νονταιόλαμαζί,εξοπλισμός,μηχανήματακαι
πελατεία,μόνο15.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

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

Κωδ:13511–ΠλησίονΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας95
τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1996καιδιαθέτειΑποθή-
κη123τ.μ.-Τιμή:40.000€.

Κωδ:12923-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-
κλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1033τ.μ.Τιμή:22.000€.

Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000
τ.μ.,μετομισόναέχειροδάκινα4ετώνκοντά
στοκανάλικαιμεδυνατότηταεύκολουποτί-
σματοςτιμή22.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

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

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

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

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

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

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

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

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

Αποστολήβιογραφικών:Greencontrol2@gmail.com
ήΠΡΑΣΙΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣ, 10ο χλμΒέροιας-ΣκύδραςΤ.Κ
59035,ΤΘ50.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ60000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφ/σμα3ΔΣΔΚΑ.Θ,Θεακαιαερα
80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο01000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1ΔΣΚεπιπλωμενοΑυτ.Θερμ.ξυλ.παραθ.160€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ4ΔΣΚΩΡ/ΣΗΠαρκιγκκαινουριο400€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1Δ-Σ-Κ προσοψη, ξυλιν παραθ.Α.Θ
170€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€

ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ800€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο600€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο 50 τ.μΛουξ
πρόσοψη330€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ
Στέλεχος για το τμήμαΜΗΧΑΝΟΡΓΑ-

ΝΩΣΗΣ της εταιρείας γιαπλήρηαπασχό-
λησηκαιμεταπαρακάτωπροσόντα:

-Πτυχίοστηνπληροφορική
-ΆριστηδιαχείρισηπρογραμμάτωνΗ/Υ

κ΄Internet
-Πολύ καλές τεχνικές γνώσεις υπολο-

γιστών
-ΠολύκαλέςγνώσειςπρογραμματισμούΗ/Υκ΄ανάπτυξηςλογισμικού
-Ικανότητες,ενδιαφέρονκαιαφοσίωσηγιατοαντικείμενοδουλειάς,

σεσυνδυασμόμεκαλέςεπικοινωνιακέςδεξιότη-τεςκαιπνεύμακαλής
συνεργασίας.

-ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικών
-ΓνώσηΓερμανικήςΓλώσσαςκαιπροϋπηρεσίαθαληφθούνυπόψη.
Βιογραφικά δεκτάστο info@almifoods.gr  και  fax. 23330 27806

μέχριτις15.12.2017.
Τηλ. Επικοινωνίας: Γραμματεία (23330 27800)

Η εταιρία«AGROMA»ΠΕΤΚΟΣΚ ΣΙΑΟ.Ε. ζητάει εργατικό
προσωπικόμεειδικότητατεχνίτη-ηλεκτροσυγκολλητή.

Απαραίτητηπρουπόθεση:
-Εργασιακήεμπειρία
-Hλικίαεως45ετών
Στοιχεία επικοινωνίας 23310-27100/27101 & info@agroma.gr
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ

σεάσπροχρώμα,μεστρώμακαι
υφασματάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμήευκαιρίας
150,00ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμόςκαφετέ-

ριας(καφετιέραASTORIAMONH),
πλυντήριοπιάτων (DIHR-Ιταλικό),
φραπιέρα (επαγγελματική-βαρέως
τύπου), τοστιέρα (επαγγελματική
2 εστιών),2στρογγυλά τραπέζια,
7 καρέκλες (με κουπαστή) και 8
ψηλάσκαμπό.Πωλούνταισε τιμή
ευκαιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία μο-

νογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, για φύλαξη
ηλικιωμένων και κα-
θαρ ισμό σπιτ ιών.
Τηλ . εφωνο :  6999
262565.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών
ζητείκυριααπό50ετών
έως70γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.
42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος με

ανώτερημόρφωση ζητεί γνωρι-
μία με κοπέλα ευχαρίστου χα-
ρακτήρα.Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει κυρία
χωρίς υποχρεώσεις,φτωχειά, για
σοβαρήσχέση.Τηλ.:2331026934.

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

P Αφού υπάρ-
χουν θύματα, τι θα 
θες τα βλήματα...

PΜάλλον για να 
αυξηθούν τα μνήμα-
τα...

PΚαλά έλεγε ο 
Τσόρτσιλ ότι η δη-
μοκρατία είναι το 
χειρότερο πολίτευ-
μα, με εξαίρεση ό-
λα τα υπόλοιπα.

PΚαι έχει και ένα 
κοινό με τη φασο-
λάδα. Η πολλή βλά-
πτει.

PΦάγαμε πολλή δημοκρατία ως λαός και 
γι’ αυτό προφανώς μας έχουν στο κλάσιμο.

PΧωρίς να ξεχνάμε τις εκρηκτικές ιδιότητες 

της ποντιακής εκδοχής της φασολάδας, με μαύ-
ρα λάχανα. Τα παγκοσμίως γνωστά φασούλια με 
τα λάχανα.

PΑρκούντως επιθετικές συνταγές πάντως 
για υπουργείο άμυνας.

PΘα πω στη μάνα μου μπας και η συνταγή 
είναι πιο πειστική αν αντί για λάχανα βάλει βλήτα.

PΑφού πολλά πράγματα στη χώρα αξιο-
λογούνται τελευταίως με βάση 
τις βλητικές τους ιδιότητες.

PΆλλωστε πώς να μην έχει 
ειδικές γνώσεις στα εξοπλιστικά 
μια χώρα που έχει προ καιρού 
βαρέσει κανόνι.

PΟι δε μίζες γενικώς είναι 
στην καθημερινότητά κάτι σαν 
πολύ οικείο. Κάτι σαν την άλ-
φα-βλήτα.

PKeep warring, όμως. Διότι 
walking και working αποδείχθη-
καν πολύ κουραστικά.

PΠοιος νοιάζεται για τους 
ψηφίζοντες όταν υπάρχουν οι 
μεσάζοντες.

P Γενικά στις εκρηκτικές ύ-
λες έχουμε ώρες 
πτήσης. Διότι ως 
λαός των μπου-
ζουκιών έχουμε 
πιει πολλή μπό-
μπα.

P Και γενι-
κώς τον ήπιαμε.

P Ακόμη και 
οι μανάδες μας 
έχουν βαρέσει 
κατά καιρούς ένα 
καψούλι.

P Ήλθε τις 

προάλλες η μάνα σπίτι και παραξενεύτηκε 
που στολίσαμε τόσο νωρίς το χριστουγεννιά-
τικο δέντρο. Πού να ήξερε ότι απλώς δεν το 
ξεστολίσαμε από πέρυσι.

PΉ μήπως από πρόπερσι;

PΕίναι ο μόνος τρόπος να φτιάχνει όλον 
τον χρόνο η αγάπη μελομακάρονα.

PΔιότι τα μακαρόνια δεν τα πετυχαίνει...

PΑφήστε που τα μελομακάρονα είναι η 
μοναδική μας ελπίδα να βάλουμε κι εμείς το 
δάκτυλο στο μέλι.

PΚαι:
Ένα εκπαιδευτικό αυτοκίνητο σταματάει σε ένα 

βενζινάδικο και ο βενζινάς τούς κάνει νόημα να 
σβήσουν τη μηχανή. Την ώρα που έβαζε βενζίνη 
ο βενζινάς βλέπει ότι το αυτοκίνητο κουνιόταν α-
κόμα και λέει εκνευρισμένος στην οδηγό:

-Κυρία μου, σας είπα, σβήστε τη μηχανή σας!
Και η μαθητευόμενη απαντάει:
-Την έσβησα κύριε, ο εκπαιδευτής τρέμει ακό-

μα!
Κ.Π.
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