
Πρόεδρος Αιγοπροβατοτρόφων και ΠΕΚ στον ΆΚΟΥ 99.6:

KATAΣΤΡΟΦΙΚΗ 
η χρονιά που φεύγει για τους αιγοπροβατοτρόφους 

Στ. Κύρτσιος: 
“Παραμένουν 
ανοιχτά για το 

2018 τα θέματα της 
Διεπαγγελματικής 
για τη φέτα και 
οι έλεγχοι στο 

εισαγόμενο γάλα” 

CMYK

Πέμπτη   
28

Δεκεμβρίου
2017 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 11.847 

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
Κιν. 6974 030002
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
news@laosnews.gr

laosveroia@gmail.com
Λογιστήριο:  info@laosnews.gr

Σελ.  3

Έγινε η πρώτη
 διανομή προϊόντων 
από το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 
του Δήμου Βέροιας

Ανατράπηκε Ι.Χ.
προσπαθώντας να 
αποφύγει σκυλί

Άναψαν και φέτος τα 
κέδρα στη Φυτειά

Με καλό καιρό τα 
Ρουγκάτσια και η 

γουρουνοχαρά 
στο Μακροχώρι!

Η δεύτερη φάση 
του επιχειρησιακού

 προγράμματος σήμερα 
στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας

Επίσημη υποδοχή 
του νέου χρόνου 

στην Ημαθία

Παραιτήθηκε 
ο Βεροιώτης 
προπονητής 

Αντώνης 
Τσολάκος 

από 
τη ΧΑΝΘ

Μεγάλη η κίνηση 
στην Αγορά αλλά... χωρίς 

σακούλες στα χέρια!

Σελ. 5

Σελ. 5

Σελ. 3

Σελ. 3

Σελ. 2

Σελ. 2

Σελ. 12

Σελ. 3

SPORT



Επώδυνη μετάβαση
στην επόμενη μέρα

  Αναγκαία και επώδυνη συνθήκη μετάβασης στην 
επόμενη μέρα του δήμου Νάουσας αποτελεί η χθεσινή 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (συνεχιζόταν 
μέχρι την ώρα έκδοσης της εφημερίδας μας). Είναι 
μάλλον η μέρα που κλείνουν τα κεφάλαια των δύο 
τελευταίων (άλλοτε κραταιών) δημοτικών επιχειρήσεων 
στα 3-5 Πηγάδια και στο άλσος Αγίου Νικολάου, 
δυστυχώς όμως με βαρύ τίμημα. Δεδομένου ότι οι 
εκκαθαρίσεις ΤΑΒ και ΕΤΑ φορτώνουν δυσβάσταχτα 
χρέη, που θα κληθεί να πληρώνει για πολλά χρόνια ο 
δήμος Νάουσας και οι δημότες.
  Το ευχάριστο της εξέλιξης αυτής, είναι ασφαλώς η 
διάσωση της δημοτικής περιουσίας (ειδικά στο άλσος 
Αγίου Νικολάου). Ευχάριστο φυσικά και το ανοικτό 
τοπίο -από σήμερα κιόλας- εξεύρεσης στρατηγικών 
επενδυτών σε μακροπρόθεσμη βάση, που πολύ θα 
βοηθήσει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
  Η επόμενη μέρα στον δήμο Νάουσας ξεκινά από 
σήμερα. Με πολλά συν και πολλά πλην. Τον δε 
λογαριασμό θα τον μάθουμε σε βάθος χρόνου.
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Των εν Νικομηδεία 20.000 μαρτύρων

Υστέρησηγυμναστικής
καιποδηλατικήςπαιδείας

ΕικόνααπότηναυλήενόςλυκείουτηςΗμαθίας,λίγοπριν
τηδιακοπήτωνμαθημάτωνγιατιςγιορτές.Μεταλιγοστάπο-
δήλατα (μόλις8) ναδείχνουν τηνυστέρηση τηςποδηλατικής
μας κουλτούραςστημετάβασηαπό καιπρος τοσχολείο.Κι
όταν ταπαιδιά δεν χρησιμοποιούνποδήλατο, τι να κάνουμε
εμείςοιμεγάλοι;

Υ.Γ.:Ηάλλημας υστέρησηδενφαίνεται στηφωτογραφία
μας.Είναιοειδικόςχώροςστάθμευσηςτωνποδηλάτων,λίγα
μόλιςμέτραδίπλα,πουωστόσοείναιαποκλεισμένοςκαθημε-
ρινάαπότααυτοκίνητατωνεκπαιδευτικών,ακριβώςμπροστά
του...

Ταρουγκάτσια
τηςΚΕΠΑ
στους
δρόμους
τηςΒέροιας
Στους δρόμους της Βέροιας

βγήκαν το μεσημέρι τηςΚυρια-
κής τα ρουγκάτσια του λαογρα-
φικού τμήματος της ΚΕΠΑ και
ξεσήκωσαν ευχάριστα τον  κό-
σμομετονχορότουςκαιταπα-
ραδοσιακά όργανα. Και βέβαια
το ντόπιο τσιπουράκι ερχόταν
σταποτηράκια, για το κέρασμα
του αντρικού μπουλουκιού με
επικεφαλής τον χοροδιδάσκαλό
τουςΣάκηΣταυρίδη.

Άναψαν τα κέδρα στη Φυτειά
για να ζεστάνουν το Χριστό

Άναψανκαιφέτοςτακέ-
δραστηΦυτειά,στογραφι-
κόορεινόχωριότουΔήμου
Βέροιας, τα μεσάνυχτα της
παραμονής των Χριστου-
γέννων.Ένα έθιμο με βα-
θιέςρίζες,όπουγύρωαπό
τη φωτιά μαζεύεται όλη η
κοινότητα,γλεντούν,πίνουν
κρασί  και γιορτάζουν τον
ερχομότουΧριστούκαιτου
νέουέτους.Κατάτηνπαρά-
δοση,  ηφωτιάσυμβολίζει
τη φάτνηπου ζεσταίνει το
θείοβρέφοςκαιταζώαπου
βρίσκονταισ’αυτήν, καίγο-
νταικαιτακακάτουχρόνου
πουπέρασε.Παρά το δυ-

νατόκρύο,πολύςκόσμοςανέβηκεστηΦυτειά,καθώςκαιεκπρόσωποιτοπικώναρχών,βοηθώνταςστοφούντωματης
μεγάληςφωτιάςστηνπλατείατουχωριού.Καιβέβαιαοιευχέςέπαιρνανκαιέδιναν…

Μεγάλη η κίνηση στην Αγορά αλλά… χωρίς σακούλες
Ούτε ζέστη, ούτε κρύο, για τηνΑγορά

τηςΒέροιας, τιςπαραμονές τωνΧριστου-
γέννων…Ημόνη μέραπου κινήθηκαν τα
μαγαζιά και τα ταμεία, ήταν η παραμονή
(Κυριακή) τωνΧριστουγέννων, αλλάόπως
είπεηπρόεδροςτουΕμπορικούΣυλλόγου
Αθ.Τσιπουρίδου, ένας κούκος δενφέρνει
τηνάνοιξη.«Πολύςκόσμοςαλλάχωρίςσα-
κούλες» τόνισε μιλώντας χθεςστις «Πρω-
ινές σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση
στονΑΚΟΥ99.6.

Αυτή την εβδομάδα τα καταστήματα θα
εξακολουθήσουντοεορταστικόωράριο,και
θα είναι ανοιχτά μέχρι και τηνΠαρασκευή
πρωί-απόγευμα, το Σαββατοκύριακο 9.00
π.μ. – 4.00 μ.μ. και την Κυριακή από τις
11.00π.μ.μέχριτις5τοαπόγευμα,ενώτη
δεύτερηημέρατηςΠρωτοχρονιάςηΑγορά
θαπαραμείνεικλειστή,λόγωαπογραφής.

Χωρίςπολύχιόνι,
αλλάμεαρκετό

κόσμο
ταχιονοδρομικά
Αρκετός κόσμος στα χιονοδρομικά

μαςτοεορταστικότριήμερο,παράτοότι
χιόνι δεν υπήρχεστοΣέλι (λειτούργησε
μόνον η καρέκλα για βόλτα), ενώμόνο
μία τουριστικήπίστα ήταν ανοικτή στα
3-5 Πηγάδια (φωτογραφία). Ο καιρός
ωστόσο αλλάζει από απόψε, δίνοντας
χιονοπτώσεις στα ορεινά. Μακάρι να
βοηθήσουν στη λειτουργία των χιονο-
δρομικών,ώστετοτριήμεροτηςΠρωτο-
χρονιάς ναβγάλουν... τασπασμένα και
τωνΧριστουγέννων!

ΗΔιεπαγγελματικήολοκλήρωσε!ΟΕΛΓΑ;
ΜέσαστηνπρώτηεβδομάδατουΙανουαρίουθασταλείαπότηΔιεπαγγελματικήΟργάνωσηΠυρηνόκαρπωνηανακοί-

νωσηπουθααφοράτιςηλεκτρονικέςαιτήσειςτωνροδακινοπαραγωγώνγιατιςζημιέςαπότιςβροχοπτώσειςτουπερα-
σμένουΙουλίου.ΑκολούθωςθαπρέπειναπάρειτιςδικέςτουπρωτοβουλίεςοΕΛΓΑ(δηλώσειςζημιάςκ.λπ.).

«Απότηνπλευράμαςκλείνειτοθέμα,κάναμεό,τιμαςζητήθηκε»είπεστον«Λαό»μέλοςτηςΔιεπαγγελματικής.
ΜακάρινακλείσειαισίωςκαιαπότονΕΛΓΑ!



Με αρνητικό πρόσημο κλείνει η χρονιά , όσον α-
φορά τα βασικά ζητήματα των κτηνοτρόφων, καθώ,ς 
εκτός από τη μείωση των επιδοτήσεων σε μεγάλο 
βαθμό, έχουν τη μείωση των τιμών στα αμνοερίφια 
– μετά τις ελληνοποιήσεις – και τη μείωση της τιμής 
στο αιγοπρόβειο γάλα.

Για πολλές εισαγωγές αιγοπρόβειου γάλακτος 
από βαλκανικές χώρες και από Ιταλία, Σικελία – Σαρ-
δηνία, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Κτηνο-
τρόφων Ελλάδος των Αιγοπροβατοτρόφων Ημαθίας 
κ. Στέργιος Κύρτσιος μιλώντας χθες στις «Πρωινές 
σημειώσεις» στον ΑΚΟΥ 99.6. «Οι τιμές που ακούγο-
νται για το εισαγόμενο γάλα είναι εξωφρενικές. Αυτό 
που μας απασχολεί είναι η έλλειψη ελέγχων, ώστε 
να φαίνεται που πηγαίνει αυτό το γάλα. Αν πηγαίνει 
για τη φέτα είναι τελείως παράνομο και σημαίνει ότι 
δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το ΕΛΓΟ «Δή-
μητρα» που εμείς  το χρηματοδοτούμε, δυστυχώς 
δεν κάνει τίποτα, ενώ ο υπουργός μας καταγγέλλει 
ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για να ιδρύ-
σουμε τη Διεπαγγελματική» τόνισε ο κ. Κύρτσιος. 
Απαντώντας στο ερώτημα γιατί καθυστερεί η Διεπαγ-

γελματική , εξήγησε ότι το Υπουργείο δεν έχει απα-
ντήσει ακόμα εάν εγκρίνει το φάκελο που κατέθεσαν 
οι παραγωγοί από τις 25 Ιουλίου του 2017. «Επρεπε 
το Υπουργείο να μας απαντήσει μέσα σ’ ένα 4μηνο, 
ούτε αρνητικά, ούτε θετικά. Μπορεί να έχει λόγους 
να κωλυσιεργεί» τόνισε ο κ. Κύρτσιος εκφράζοντας 
την «υποψία» ότι κάποιοι δεν θέλουν την Διεπαγγελ-

ματική. 
«Εμείς πάντως το 

παλεύουμε και το επιδι-
ώκουμε, διότι θα λύσει 
τα χέρια όλων των πα-
ραγωγών, ούτως ώστε 
να ανέβουν και οι τιμές 
στο αιγοπρόβειο γάλα. 
Είναι τεχνητή η μείωση 
της τιμής του, όπως εί-
ναι τεχνητή και η μείω-
ση της τιμής στα αμνο-
ερίφια. Φέτος ήταν μια 
άκρως καταστροφική 
χρονιά για τους αιγο-
προβατοτρόφους, διότι 
εκτός των άλλων είχα-
με και τη μείωση των 
επιδοτήσεων» ανέφερε 
ο κ. Κύρτσιος και συ-
μπλήρωσε: «Δεν είναι 
δυνατόν σε ανθρώπους 

ο ι  οποίο ι 
είναι επί 365 μέρες το χρόνο, μέρα – 
νύχτα, στα βουνά, στα χιόνια και στις 
λάσπες, να τους κόβεις την επιδότηση 
και να τη δίνεις στους κτηνοτρόφους του 
καναπέ. Μέσα σε μια νύχτα, έβγαλαν  
80.000 δικαιούχους εκτός εξισωτικής 
(συμπλήρωμα εισοδήματος για μειονε-
κτικές και ορεινές περιοχές) και τα έδω-
σαν σε παραγωγούς σταβλισμένων ζώ-
ων που από τη φύση τους δεν μπορούν 

να χρησιμοποιούν βοσκότοπους». 
Κάπως έτσι, έφτασε στο τέλος του το «καταστρο-

φικό» 2017, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΚ, ενώ  
και στη νέα χρονιά, παραμένει στην ατζέντα της ΠΕΚ 
το θέμα της Διεπαγγελματικής και των βοσκοτόπων. 
Τουλάχιστον, ο Δεκέμβρης άφησε λίγο πριν την εκ-
πνοή του, στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων, 
τις αποζημιώσεις από τη βασική ενίσχυση, το πρασί-
νισμα και ένα μέρος της εξισωτικής.

Σοφία Γκαγκούση
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Ανατράπηκε προσπαθώντας 
να αποφύγει σκυλί

Τροχαίο σημειώθηκε χθες το με-
σημέρι στην παλιά εθνική οδό Βέ-
ροιας - Θεσσαλονίκης, λίγο πριν τη 
διασταύρωση του Παλαιοχωρίου Α-
λεξάνδρειας, όταν 23χρονος οδηγός 
προσπαθώντας να αποφύγει σκύλο 
που διέσχιζε τον δρόμο, ξέφυγε από 
την πορεία του με αποτέλεσμα την 
ανατροπή του αυτοκινήτου του. Χω-
ρίς να χτυπήσουν σοβαρά βγήκαν 
από το όχημα ο οδηγός, η 46χρο-
νη μητέρα του, μία 24χρονη και ένα 
4χρονο παιδί! Όλοι τους μεταφέρθη-
καν στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας 
για τις πρώτες βοήθειες.

Επίσημη υποδοχή του 
νέου χρόνου στην Ημαθία
Τη Δευτέρα 1η Ιανουαρίου 2018 για την υποδοχή του  καινούργιου χρόνου θα γίνουν  

στην ΠΕ Ημαθίας οι παρακάτω εκδηλώσεις
-Γενικός σημαιοστολισμός από τις οκτώ το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
-Φωταγώγηση των δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων καθώς και των καταστημά-

των των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου 
της 31ης Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Ώρα 10.10΄ : Παράταξη στρατιωτικού τμήματος απόδοσης τιμών προ του Ιερού Ναού 
Αγίου Αντωνίου.

Ώρα 10.20΄: Πέρας προσέλευσης των Αρχών, του Λαού και των  προσκεκλημένων.
Ώρα 10.25΄ :   Πέρας προσέλευσης των επισήμων
Ώρα 10.30΄ : Επίσημη δοξολογία με τη χοροστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Βεροίας – Ναούσης & Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος στον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Ρουγκάτσια και γουρουνοχαρά 
με καλό καιρό στο Μακροχώρι!

Από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
ξεκίνησαν τα ρουγκάτσια του Λαογραφικού  
Συλλόγου  Ντόπιων Μακροχωρίου και Πε-
ριχώρων, που για  25η  φορά αναβιώνει  το 
έθιμο, παράλληλα με τη γουρουνοχαρά, στο 
Μακροχώρι του Δήμου Βέροιας, κάθε δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.  Μετά την εκκλησία τα Ρουγκάτσια χόρεψαν 
στους δρόμους και τα στενά του Μακροχωρίου και κατέληξαν  στην Πλατεία του Παλαιού Ηρώου Μακροχωρίου όπου 
είχε στηθεί η  γουρουνοχαρά, με ψητά,  χοιρινές τηγανιές και άφθονο κρασί για τον κόσμο και τους εκπροσώπους των 
τοπικών Αρχών που γέμισαν την πλατεία. Ο καλός καιρός στάθηκε πολύ καλός σύμμαχος στην επιτυχία της εκδήλω-
σης και την προσέλευση μικρών και μεγάλων! 

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων στον ΑΚΟΥ 99.6:

«Φέτος ήταν μια άκρως καταστροφική 
χρονιά για τους αιγοπροβατοτρόφους»

Παραμένουν στην ατζέντα του 2018, η Διεπαγγελματική, 
η έλλειψη ελέγχων στο εισαγόμενο γάλα και τα βοσκοτόπια



Έρευνα-Επιμέλεια: 
Μάκης Δημητράκης

Τα τελευταία χρόνια, όλο και 
περισσότερο, βλέπουμε από πο-
λιτιστικούς συλλόγους να αναβιώ-
νουν στις πόλεις και τα χωριά του 
Ρουμλουκιού. H καρδιά του ημα-
θιώτικου κάμπου με περισσότερα 
από 40 χωριά, με κέντρο της Αλε-
ξάνδρεια (Γηδάς-Γιδάς) είναι γνω-
στή με την ονομασία Ρουμλούκι ή 
Ουρουμλούκι (έτσι ονόμαζαν την 
περιοχή οι Τούρκοι). Η λέξη θεω-
ρείται σύνθετη από τις λέξεις «(ου)
ρούμ» που σημαίνει Ρωμιός-Έλλη-
νας και το «λουκ» που προέρχεται 
από τη λατινική λέξη Locus-i που 
σημαίνει τόπος. Έτσι Ρουμλούκι 
σημαίνει ρωμιότοπος, ρωμαίικο, 
ελληνοχώρα, ελληνότοπος, ρωμιο-
σύνη) τα «Ρουγκάτσια». Ένα πολύ 
παλιό έθιμο που οι ρίζες του χάνο-
νται βαθιά στο παρελθόν. Πιθανόν 
στις αρχές της βυζαντινής αυτοκρα-
τορίας, την εποχή του αυτοκράτορα 
Λέοντα του ΣΤ΄, τότε που τα θέματα 
(επαρχίες) φύλαγαν μισθοφόροι, οι 
οποίοι μία φορά τον χρόνιο περι-
όδευαν τις κατοικημένες περιοχές 
που επιτηρούσαν για να εισπρά-
ξουν την αμοιβή τους από τους κα-
τοίκους. Την εκδοχή αυτή «ασπά-
ζεται» και ο λαογράφος Γιώργος 
Μελίκης γι’ αυτό υποστηρίζει πως 
ρουγκάτσια σημαίνει μισθοφόροι.

Ο «πατέρας» της λαογραφίας 
μας Ν. Πολίτης ισχυρίζεται πως η 
λέξη ρουγκάτσια προέρχεται από 
το λατινικό ρήμα Rogo που σημαί-
νει ζωή. Το ουσιαστικό Rogatio ση-
μαίνει ζήτηση, απαίτηση και κατά 
συνέπεια «ρουγκάτσια» είναι αυτοί 
που ζητούν, που θέλουν ενίσχυση, 
δηλαδή βοήθεια. Την εκδοχή αυ-
τή δέχεται και ο δικηγόρος και για 
πολλά χρόνια ερευνητής της ιστο-
ρίας και λαογραφίας Γιάννης Μο-
σχόπουλος από την Αλεξάνδρεα 
(Γιδάς) ο οποίος αναφέρει μεταξύ 

άλλων πως το έθιμο είναι απομει-
νάρι της ρωμαϊκής και βυζαντινής 
εποχής.

Ο φιλόλογος καθηγητής και ε-
ρευνητής Θωμάς Γαβριηλίδης 
τοποθετεί το έθιμο στην ελληνική 
αρχαιότητα και συγκεκριμένα στη 
λατρεία του θεού Διόνυσου.

Ο Ρουμλουκιώτης Δημ. Παντα-
ζόπουλος, στα «Αντέμια μας» γρά-
φει πως σύμφωνα με το έθιμο ο 
ιερέας, η εκκλησιαστική επιτροπή 
και οι γεροντότεροι κάποιου χω-
ριού έπαιρναν την απόφαση να 
δημιουργήσουν μια ομάδα νέων 
του οικισμού για να περιοδεύσουν 
στα γύρω χωριά, χορεύοντας, με 
σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα 
ή γεννήματα με τελικό σκοπό την 
ανέγερση καινούργιας εκκλησίας 
ή επιδιόρθωση της παλιάς ή του 
σχολείου ή και την ενίσχυση των 
φτωχότερων οικογενειών.

Η επιτροπή επέλεγε γύρω στα 
δεκαπέντε παλικάρια του χωριού 
και ακολούθως τρία απ’ αυτά, τα 
πλέον λεβεντόκορμα επιλέγονταν 
ως «Καπεταναίοι», ή «Κονακτσή-
δες». Αυτοί ήταν οι επικεφαλείς της 
χορευτικής ομάδας (μπουλούκι). Η 
διαδικασία επιλογής γινόταν τρις 
πρώτες ημέρες της σαρακοστής 
των Χριστουγέννων και στη συνέ-
χεια κάποιος απ’ τους ηλικιωμένους 
του χωριού και παλιός χορευτής 
αναλάμβανε να διδάξει στους νέ-
ους του μπουλουκιού τους τέσσερις 

χορούς που θα χόρευαν 
στην περιοδεία. Οι χοροί 
ήταν: η Πατινάδα, η Πα-
τρώνα, ο Νιζάμικος και ο 
Συγκαθιστός. Όλοι μαζί 
ονομαζόταν «ρουγκατσιά-
ρικος» και συνοδεύονταν 
από δύο ζουρνάδες και 
νταούλι.

Ήταν μεγάλη τιμή για 
κάποιον νέο να επιλεχτεί 
και να μπει στην ομάδα τω 
ρουγκατσιάρων.

Η αναχώρηση του 
μπουλουκιού ήταν μια 
πραγματική ιεροτελεστία. 
Οι Ρουγκατσιάροι ντυμένοι 
με την καλύτερη φουστα-
νέλα, με πάμπολλα -περί 
τα 300- λαγκιόλια (δίπλες) 
και μ όλη την αρματωσιά, 
συγκεντρώνονταν στην εκ-
κλησία. Ασπάζονταν τις ει-
κόνες και φιλούσαν το χέρι 

του παπά παίρνοντας την ευχή του. 
Ακολούθως έτρεχαν τρεις φορές 
γύρω από την εκκλησία «για γού-
ρι» και στη συνέχεια ξεκινούσαν. 
Μπροστά έφιπποι οι τρεις «καπε-
ταναίοι», μετά η εκκλησιαστική ε-
πιτροπή, το κάρο για τα γενήματα 
και στο τέλος, πεζή, η ομάδα των 
ρουγκατσαραίων.

Πριν χορέψουν σε κάποιο οικι-
σμό ζητούσαν την άδεια από την 
ντόπια εκκλησιαστική επιτροπή. Αν 
δεν τους δινόταν έφευγαν και πή-
γαιναν σε άλλο χωριό.

Στα σπίτια του χωριού που ε-
πισκέπτονταν και χόρευαν τους 
υποδέχονταν όλα τα μέλη της οι-
κογένειας. Τους κέρναγαν και τους 
πρόσφεραν ό,τι είχε κάθε νοικοκυ-
ριό, σύμφωνα πάντα με τις δυνα-
τότητές του, χρήματα ή γενήματα. 
Τα βράδια οι ρουγκατσαραίοι κοι-
μόντουσαν όπου τους «έπιανε» η 
νύχτα. Τα μέλη της επιτροπής φι-
λοξενούνταν από τα μέλη της ντό-
πιας επιτροπής και οι χορευτές σε 
επιλεγμένα σπίτια. Τους «φίλευαν», 
τους έπλεναν τα σκουφούνια και τα 
«λευκά βρακιά» και τα στέγνωναν 
δίπλα στο τζάκι. Την άλλη μέρα οι 
ρουγκατσαραίοι έφευγαν για άλλο 
χωριό.

Αν κατά τη διαδρομή από χω-
ριό σε χωριό συναντούσαν δύο 
ρουγκατσάρια, το ένα απ’ αυτά έ-
πρεπε να υποταχθεί στο άλλο. Αν 
δεν «τα βρίσκανε» είχαμε «μονο-
μαχία» μεταξύ των αρχηγών με 
δυσάρεστα, ενίοτε, αποτελέσματα 
όπως αυτό που συνέβη πριν 150 
χρόνια περίπου, στον ρουμλου-
κιώτικο κάμπο όπου στη θέση που 
από τότε έμεινε γνωστή ως «Ρου-
γκάτσι», μονομάχησαν οι αρχηγοί 
δύο μπουλουκιών και σκοτώθηκαν 
και οι δύο. Έκτοτε αποφασίστηκε 
να χρησιμοποιούν ξύλινα ομοιώ-
ματα σπαθιών.

Στις μέρες μας αν συναντηθούν 
δύο μπουλούκια δίνουν τα χέρια 
και χορεύουν όλοι μαζί!

Το απόγευμα της παραμονής 
των Φώτων, τα ρουγκάτσια επέ-
στρεφαν στη βάση τους στο χωριό 
τους. Την επόμενη ημέρα (Θεοφά-
νια), όλοι εκκλησιάζονταν και ακο-
λούθως γινόταν η καταμέτρηση και 
καταγραφή των χρημάτων και των 
γενημάτων και η επίσημη παράδο-
σή τους στον ιερέα και τα μέλη της 
επιτροπής.

Το έθιμο τελείωνε με γλέντι στο 
οποίο συμμετείχαν όλοι οι κάτοικοι 
του χωριού.

Στις μέρες μας τα ρουγκάτσια 
τριγυρνούν αναβιώνοντας το έθι-
μο για οικονομική ενίσχυση των 
συλλόγων τους. Οι νοικοκυρές στα 
χωριά, κερνούν τους χορευτές τσί-
πουρο, κρασί και τους προσφέρουν 
μεζέδες, κυρίως λουκάνικα, χοιρινά 
κοψίδια, αλλά και τυριά και αυγά και 
οπωσδήποτε τσιγαρίδες.

Το έθιμο εκτός από την περιοχή 
του Ρουμλουκιού απαντιέται και σε 
άλλες περιοχές και με άλλες ονομα-
σίες όπως Ρουγκανάδες, Λουγκα-
τσάρια, Σουρβατζήδες, Μπαμπο-
έρηδες αλλά και στους Πόντιους 
Μωμόγεροι και Καροκατζάδες.

Ας υποδεχτούμε λοιπόν και φέ-
τος τα ρουγκατσάρια του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας, της ΚΕΠΑ Δή-
μου Βέροιας, του Συλλόγου Ντό-
πιων Μακροχωρίου, τους Μωμόγε-
ρους που θα αναβιώσουν το έθιμο 
και ας τους συγχαρούμε για την 
προσπάθειά τους στη διατήρηση 
της παράδοσής μας.
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ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ  
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
Σενάριο: ΜΟΥΝΡΟ ΛΙΦ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, Α-
ΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΟΝΑΚΗ

THE BACHELOR 2
Κάθε μέρα 19.15 και 21.30 
Τόνι Σφήνος, Γιώργος Μαυρίδης, Βασιλική 

Τρουφάκου, Δημήτρης Τζουμάκης, Δημήτρης 
Πιατάς, Άννα Κουρή, Λευτέρης Ζαμπετάκης και 
Νίνο Ξυπολιτάς πρωταγωνιστούν στον γάμο 
(αν γίνει) της χρονιάς!

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Θα-
νάσης Βισκαδουράκης,  Νίκος Βουρλιώτης, 
Μελέτης Ηλίας, Βασιλική Τρουφάκου,  Τόνι Σφή-
νος, Δημήτρης Τζουμάκης,  Δημήτρης Πιατάς, 
Άννα Κουρή, Γιώργος Μαυρίδης, Λευτέρης Ζα-
μπετάκης και Νίνο Ξυπολιτάς.

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα & Κώστας Βαζάκος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος
STAR WARS: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ JEDI
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 19.00  

Σκηνοθεσία: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ Σενάριο: ΡΑ-
ΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ Ηθοποιοί: ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΛΟΡΑ 
ΝΤΕΡΝ, ΑΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ, ΜΠΕΝΙΣΙΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, 
ΝΤΟΜΧΝΟΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, ΚΑΡΙ ΦΙ-
ΣΕΡ, ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙ-
ΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ, ΑΝΤΟΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛΣ, ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙ-
ΕΚΑ, ΓΚΟΥΕΝΤΕΛΙΝ ΚΡΙΣΤΙ, ΚΕΛΙ ΜΑΡΙ ΤΡΑΝ

 
ΤΖΑΜΑΪΚΑ  Κάθε μέρα  21.45
O Σπύρος Παπαδόπουλος και ο Φάνης Μου-

ρατίδης συναντιούνται για πρώτη φορά στη 
μεγάλη οθόνη για να μας μεταφέρουν σε ταξί-
δια μακρινά ως τη «Τζαμάικα», στην ομώνυμη 
ταινία του Ανδρέα Μορφονιού («Ευτυχισμένοι 
Μαζί»).

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      28/12/17 - 3/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ

Ένα πολύ παλιό έθιμο
Τα Ρουγκάτσια

Εργαστήριο 
εικονογράφησης και 

σχεδιασμού χαρακτήρων
 στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον υπέ-

ροχο κόσμο της εικονογράφησης και του σχεδιασμού χαρα-
κτήρων;

Θέλετε να εμπλουτίσετε τη δημιουργικότητα σας με νέες 
μεθόδους ανακαλύπτοντας καινούργιους τρόπους σχεδιασμού 
και έκφρασης;

Δηλώστε συμμετοχή και παρακολουθήστε αυτό το ξεχωρι-
στό εργαστήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 
Δεκεμβρίου 2017, 11.00-13.00 το πρωί στη Δημόσια Βιβλιοθή-
κη της Βέροιας.

Μέσα από το εργαστήριο αυτό και με την καθοδήγηση του 
Απόστολου Πασχαλίδη, θα έχετε αυτή την ευκαιρία!

Ανακαλύψτε διαφορετικές εφαρμογές της εικονογράφησης 
και του σχεδιασμού χαρακτήρων στη σημερινή πραγματικότη-
τα: Σχεδιασμός Κόμικ, Story Board, Εικονογράφηση Παιδικού 
Βιβλίου, Πολιτική Γελοιογραφία, Editorial. Δείτε τον κόσμο μέ-
σα από μια νέα οπτική, δοκιμάστε διαφορετικά υλικά και πάνω 
από όλα διασκεδάστε! 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα ολοκληρώσετε τον 
δικό σας χαρακτήρα, μέσα από ομαδικές δράσεις και συζητή-
σεις. Επίσης θα λάβετε προτάσεις βελτίωσης, που θα σας βο-
ηθήσουν στις μελλοντικές σας εξερευνήσεις και δημιουργικές 
περιπλανήσεις στο χώρο των Δημιουργικών και Πολιτιστικών 
Βιομηχανιών. 

Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου δεν απαιτείται 
προηγούμενη γνώση πάνω σε κάποιο από τα αντικείμενα. Η 
παροχή υλικών θα γίνει από τη Βιβλιοθήκη αλλά μπορείτε να 
φέρετε μαζί σας, υλικά της αρεσκείας σας.

Ο Απόστολος Πασχαλίδης είναι απόφοιτος του τμήμα-
τος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνέχισε την εκπαίδευση του στο 
CentreforOpenLearning στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, 
στον τομέα της Εικονογράφησης & Εικονογράφηση Παιδικών 
Βιβλίων. Εργάστηκε ως καθηγητής ελευθέρου σχεδίου και δη-
μιουργικής απασχόλησης, στον Πολιτιστικό Εικαστικό Σύλλογο 
Αλεξανδρούπολης. Σήμερα ζεί και εργάζεται ως εικονογράφος 
και σχεδιαστής χαρακτήρων στη Γλασκώβη της Σκωτίας. Πα-
ράλληλα ολοκληρώνει τον διετή κύκλο σπουδών του πάνω 
στο 2DAnimation&Arts στο Κολλέγιο της Γλασκώβης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
• Σύντομη ιστορική αναδρομή 
• Προσέγγιση ενός project
• Έρευνα και καταγραφή ιδεών
• Πειραματισμός και εξερεύνηση διαφορετικών υλικών/ 

μέσων
• Από την ιδέα στην ολοκλήρωση
• Συζήτηση και προτάσεις προσωπικής βελτίωσης μετά το 

πέρας του εργαστηρίου
Το εργαστήριο διοργανώνει το VeriaTechLabτης Βιβλιοθή-

κης και θα πραγματοποιηθεί    στο Εργαστήριο (MakerSpace), 
στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης. Απευθύνεται σε νέους από 
15 ετών και πάνω. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμέ-
νος. Παρακαλούμε δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή  στο τηλ. 
2331024494.

http://www.libver.gr



Έγινε η πρώτη διανομή 
προϊόντων Κοινωνικού 

Παντοπωλείου 
του Δήμου Βέροιας

Με επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε η 1η δια-
νομή προϊόντων στους 
δικαιούχους του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Βέροιας. Τα 
προϊόντα διανεμήθηκαν 
σε συνανθρώπους μας 
που υπέβαλλαν αίτηση 
από τις 23 Νοεμβρίου 
2017 έως τις 7 Δεκεμ-
βρίου 2017 και πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις  
για την ένταξή τους . 
Διανεμήθηκαν τρόφιμα 
μακράς διαρκείας όπως 
: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, 
ντοματοχυμό, γάλα μα-
κράς διαρκείας, ρύζι, α-
λεύρι, φακές, φασόλια, 
αλάτι, ζάχαρη καθώς 
και νωπό κρέας.

Η  δ ι α ν ο μ ή  τω ν 
προϊόντων διεξήχθη 
κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με τους 
δικαιούχους, την Τρί-
τη 19/12/2017 από τις 
12:30 έως τις 16:00 και 
την Τετάρτη 20/12/2017 
από τις 10:00 έως τις 
16:00 στο χώρο του 
Κοινωνικού Παντοπω-
λείου.

Για την πραγματοποίηση της διανομής υπήρξε σημαντική προσφορά των χορηγών, γι’ αυτό 
θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά που έμπρακτα υποστήριξαν τη λειτουργία του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου.

Τα προϊόντα του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» παρέχονται στους δικαιούχους δωρεάν.
Η Δομή του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Βέ-
ροιας λειτουργεί με σταθερό 
ωράριο από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή 9:00 έως 17:00.

Επικοινωνία:
Κοινωνική Λειτουργός/

Συντονίστρια: Αθανασία  Λα-
μπριανίδου

Διοικητικό προσωπικό: Δή-
μητρα Καρατζά

Τηλέφωνα: 2331353824 & 
2331353811

E - m a i l :  k o i n o n i k o .
pantopoleio@veria.gr

Facebook: www.facebook.
com/koinoniko.pantopoleio.
veria

Διεύθυνση Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου: Σταδίου 51 (κτίριο 
παλαιών σφαγείων), Βέροια

Η δεύτερη φάση του επιχειρησιακού προγράμματος 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και το 
πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας για 
το 2018 είναι ανάμεσα στα θέματα της συνεδρίασης του 
περιφερειακού συμβουλίου Κ. Μακεδονίας που θα γίνει 
σήμερα στη 1.00 το μεσημέρι.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1o : Έγκριση σχεδίου Β’ φάσης επιχειρησιακού 

προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-
2019.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού.

Θέμα 2o: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβο-
λής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού και Πολιτισμού.

Θέμα 3ο: Έγκριση για την παράταση ωραρίου λει-
τουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του Εθνι-
κού πλαισίου ωραρίου για τις ημερομηνίες :

Α. Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018
Β. Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 στην πόλη της Βέροι-

ας – Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφε-

ρειάρχη Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 4ο: Έγκριση στρατηγικού σχεδίου δράσης για 

την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προ-
ϊόντων της Π.Κ.Μ. για τα έτη 2018-2020.

Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Οικονομίας.

Θέμα 5o: Έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου μέχρι ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης 
για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών 
Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδη-
μικών Νοσημάτων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειών 

της Χώρας.
Εισηγητής: Θεοφάνης 

Παπάς, Αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Οικονομί-
ας.

Θέμα 6o: Έγκριση για 
την πρόσληψη δύο (2) 
ατόμων ειδικότητας ΥΕ 
Εργατών με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ο-
ρισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 
διάρκειας δύο μηνών για 
την αντιμετώπιση επο-
χικών και πρόσκαιρων 
αναγκών στην Π.Ε. Πι-
ερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία 
Μαυρίδου, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 7o: Έγκριση 
τρόπου δημοπράτησης 
των υποέργων του έρ-
γου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
– ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑ-
ΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩ -
ΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ», 

ενταγμένου στη ΣΑΕΠ 008 του Π.Δ.Ε. 2017, κωδικό 
έργου 2017 ΕΠ00800005 και συνολικό προϋπολογισμό 
30.000.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υ-
ποδομών και Δικτύων.

Θέμα 8o: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών για συγκρότηση:

1. «Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων» [ ΝΟ-
ΜΟΣ 2881(ΦΕΚ 16-Α΄)  & άρθρο 1 & 2 Υ.Α. 
2123/36/19-10-2001(ΦΕΚ 1438-Β΄)], 

2. «Επιτροπής θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Αρ. 
20Γ.Κ.Λ» (ΦΕΚ 444- Β΄),

3. «Επιτροπής χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πο-
λυσύχναστων» (Π.Δ.  23/2000(ΦΕΚ 18-Α΄)  & 
Α.Π.Μ.2111.20/20/11/12-01-2011 ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠτΠ/ΔΛΑ Α΄) 
για το έτος 2018.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Πέλλας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπε-
ριφερειάρχης Π.Ε Πέλλας.

Θέμα 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχη Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 11ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Σερρών.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
του Δαμιανού και της Παναγιώτας, 
το γένος Μπαχαρίδου, που γεν-
νήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας 
και η ΠΟΥΣΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του 
Ιωάννη και της Κατίνας, το γένος 

Πασχαλίδη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κα-
τοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Βέροιας.

Η δεύτερη φάση 
του επιχειρησιακού προγράμματος 

σήμερα στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας



Ο Σεβασμιώτατος:
  Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 

το πρωί θα ιερουργήσει στην 
Νέα Νικομήδεια επί τη εορτή 
των εν Νικομηδεία Δισμυρίων 
Μαρτύρων.

  Την Παρασκευή 29 Δεκεμ-
βρίου στις 8:30 μ.μ. στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροί-
ας θα τελέσει Θεία Λειτουργία 
και θα ομιλήσει στους νέους.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμ-
βρίου το πρωί στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίων Απο-
στόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας θα τελέσει την Θεία 
Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου 
του Αδελφοθέου και εν συνε-
χεία θα δεχθεί τα κάλαντα στο 
Μητροπολιτικό Μέγαρο.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμ-
βρίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον εσπερινό επί τη 
εορτή του Αγίου Βασιλείου του 
Μεγάλου και θα κόψει την βασιλόπιτα στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου στις 11:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό επί τη 
αλλαγή του έτους και θα κόψει την βασιλόπιτα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας.

  Την Δευτέρα 1 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολι-
ούχου Βεροίας και εν συνεχεία θα τελέσει Δοξολογία επί του νέου έτους του 2018.

  Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ του 
Σάρωφ στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου όπου και θα κόψει την βασιλόπιτα του Γραφείου 
Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως.

  Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου στις 5:00 μ.μ. θα παραστεί στη Σύναξη Μοναχών και Μοναζου-
σών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Θα ομιλήσει ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος.

  Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου το πρωί θα ομιλήσει στην Σύναξη ιεροπαίδων και αναγνω-
στών στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

  Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό.

  Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας όπου θα ομιλήσει ο 
Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής. 

  Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό.

Την ίδια ημέρα θα αγιάσει τα ύδατα: 
Στις 11:30 π.μ. Βέροια. 
Στις 12:30 μ.μ. Νάουσα (άλσος Αγίου Νικολάου)
Στις 1:00 μ.μ. στο κολυμβητήριο της Νάουσας
Στις 3:30 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος
Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 

Σκήτης Βεροίας.

Ανακοίνωση
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους 
του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 
και 16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου

 Βέροιας
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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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 27 

Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Νικό-
λαος Γεωρ. Ανδρεάδης σε 
ηλικία 78 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 24 

Δεκεμβρίου 2017 από τον Ι-
ερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γε-
ωργιανών Ημαθίας η Αικα-
τερίνη Τσακιρίδου σε ηλικία 
80 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

28 Δεκεμβρίου 2017 στις 
2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ριζωμάτων ο Ιωάννης Χρ. 
Δέλλας σε ηλικία 83 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 

25 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Φω-
τεινή Δημητρόγλου σε ηλι-
κία 88 ετών. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 27 

Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Συ-
μέλα Αλεξ. Ασλάνογλου σε 
ηλικία 88 ετών. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Μητρόπολης Βέ-
ροιας  40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, αδελφού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΜΑΡΑ

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

Η σύζυγος
Ο αδελφός-Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στο cafe Beluga

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Κοίμησης της Θεοτόκου Παλα-
τίτσια  40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, α-
δελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

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

Η σύζυγος
Τα τέκνα-Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια - Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Βέροιας  
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς και θείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 
ΛΟΥΚΙΔΟΥ

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, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται, 
μπορούν να τα  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν 
για το Γηροκο-
με ίο  Βέρο ιας 
στο υπόγειο της  
Δημοτικής Αγο-
ράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 
13.00.    Το Δ.Σ. 
Αδελφάτου Γηρο-
κομείου Βέροιας    
Tηλ.επικ. 6980 
683443.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη



Συνεδριάζει 
εκτάκτως σήμερα 

η Οικονομική 
Επιτροπή

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει 
σήμερα  Πέμπτη  28 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και συμ-
βολαιογράφων».

-Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Επιχορηγούμενες πλη-
ρωμές τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Αμοιβές & Έξοδα 
προσωπικού» και «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 
και διαταγών πληρωμής-Έργα».

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

-Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ταχυδρομικά τέλη» και 
«Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας 
προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο 
του Δήμου Ι.Κηρι-
μκηρίδη.

-Απόδοση λογα-
ριασμού δαπανών 
εντάλματος προπλη-
ρωμής από τον υ-
πάλληλο του Δήμου 
Σ.Δαλιγκάρο.

-Απόδοση λογα-
ριασμού δαπανών 
εντάλματος προπλη-
ρωμής από τον υ-
πάλληλο του Δήμου 
Μ.Ιωαννίδη.

-Απόδοση λογα-
ριασμού δαπανών 
εντάλματος προπλη-
ρωμής από την υ-
πάλληλο του Δήμου 
Χρ.Παραθυρά.

-Άσκηση ή μη 
προσφυγής κατά της 
2205/98333/16-11-
2017 απόφασης Υ-
πουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων.

-Ανάκληση ή μη 
αποφάσεων ανάλη-
ψης υποχρέωσης–
δέσμευσης έτους 
2017.

-Έγκριση ή μη 
δικαιολογητικών των 
δαπανών που πλη-
ρώθηκαν από την 
Παγία Προκαταβολή 
από τους Εκπροσώ-
πους και Προέδρους 
Δημοτικών και Τοπι-
κών Κοινοτήτων του 
Δήμου για το έτος 
2017 και διάθεση 
πιστώσεων.

Η Συνεδρίαση 
είναι κατεπείγουσα 
λόγω προθεσμιών 
και λήξης του έτους 
2017.

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

- Την κα Έλσα Ιντζεβίδου, για την ευγενική προσφο-
ρά τροφίμων εις μνήμη Πετρακόπουλου Αλέξανδρου

- Ανώνυμο κύριο, για την ευγενική προσφορά 40 
τεμαχίων κρέατος (μπριζόλες)

- Ανώνυμη κυρία, για την ευγενική προσφορά ελαι-
όλαδου 5 Lt – καφέ εις μνήμη προσφιλών προσώπων

- ανώνυμο κύριο, για την ευγενική προσφορά 15 
κιλών κρέατος, για τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων

- την κα Ειρήνη Γαβρά, για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος, εις μνήμη των παππούδων 
της Τριαντάφυλλο και Ελπίδα Τριανταφυλλίδου

- Ανώνυμη κυρία, για την ευγενική προσφορά κρεά-
των, για τις Άγιες ημέρες των εορτών

- Την BESTKO ΕΛΛΑΣ – Εμπορία τροφίμων και 
φρούτων, για την επίσκεψή τους στο ίδρυμα και την 
προσφορά γλυκών

- Ανώνυμο κύριο, για την ευγενική προσφορά σα-
λατικών

- Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας 
Αστυνομικό Διευθυντή κ. Χρήστο Σιμούλη και το Διοι-
κητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αστυνομικό 
Διευθυντή κ. Διονύσιο Κούγκα, που επισκέφθηκαν 
τι Γηροκομείο Βέροιας εν’ όψει των εορτών των Χρι-
στουγέννων και του νέου έτους, ενημερώθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και προσέφεραν τρόφιμα από το 
προσωπικό της διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας και 
από το προσωπικό Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

- Τις τάξεις Δ1 και Δ2 του 9ου Δημοτικού Σχολείου, 
τους συνοδούς δασκάλους Γλυκερία Μητσιάλη, Γεώργιο Μπα-
τσαρά και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Διοικητικού 
Συμβουλίου 9ου Δημοτικού Σχολείου για την προσφορά ειδών 
υγιεινής και τροφίμων στο ίδρυμα

- Ανώνυμο κύριο, για την ευγενική προσφορά 142 κιλών 
χοιρινού κρέατος εν’ όψει των εορτών

- Την Εύξεινο Λέσχη Νέων Βεροίας, για την ευγενική προ-
σφορά απορρυπαντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής

- Το Διοικητή Ι Μεραρχίας Πεζικού Υποστράτηγο Γεώργιο 
Βύνιο, για ην επίσκεψη στο Γηροκομείο, καθώς και για την ευ-
γενική προσφορά εδεσμάτων στους ηλικιωμένους

- Το Δ.Ι.Ε.Κ. Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Βεροί-
ας, τους καταρτιζόμενους και τις συνοδούς καθηγήτριες κ. Δέ-
σποινα Γεωργιτζίκη, Βιργινία Αναστασίου, Αναστασία Κακούλη 
και Παρασκευή Παρτσιοπούλου, για την επίσκεψή τους ψάλ-
λοντας Χριστιανικά τραγούδια και κάλαντα και για την ευγενική 
προσφορά ειδών υγιεινής και τροφίμων

- το Δημόσιο ΙΕΚ Βεροίας – τμήμα μαγειρικής, για την 
επίσκεψή τους στο Γηροκομείο, για το ευχάριστο κλίμα που 
δημιούργησαν ψάλλοντας Χριστιανικά τραγούδια και ύμνους 
και για την ευγενική προσφορά βραδινού φαγητού στους ηλι-
κιωμένους

- τον κύριο Σταύρο Συμεωνίδη για τη δωρεά του ποσού 
των 40 €, αντί στεφάνου, εις μνήμη του αδερφού του Νικολάου 

Συμεωνίδη
- την οικογένεια Παντελή Γερασίμου, για τη δωρεά του 

ποσού των 50 € αντί στεφάνου, εις μνήμη του πατέρα τους 
Νικολάου Συμεωνίδη

- ανώνυμη κυρία για τη δωρεά του ποσού των 100 €, εις 
μνήμη της μητέρας της

- τη Β’ Μοίρα Καταδρομών Ναούσης και Ι Μεραρχία 
Πεζικού, για την επίσκεψη στο Γηροκομείο με χριστιανικά κά-
λαντα

- την κυρία Ελισάβετ Γώγου, για τη δωρεά του ποσού των 
200 €, εις μνήμη Μαίρης Παντελίδου, με τη συμπλήρωση ενός 
έτους από το θάνατό της

- Ανώνυμο κύριο, για τη δωρεά του ποσού των 100 €, εις 
μνήμη των γονέων του Αικατερίνης και Παναγιώτη

- την κυρία Ελένη Καλημεραντζή, για την προσφορά πίτας, 
εις μνήμη του υιού της Νικολάου

- το 15μελές Συμβούλιο των μαθητών και τους καθηγητές, 
καθώς και την πολιτιστική ομάδα του σχολείου «Εργαστήρι του 
Βιβλίου», για την προσφορά του ποσού των 400 € και επίσκε-
ψή τους στο Γηροκομείο Βέροιας

- το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Βέροιας, τη Διευθύντρια, το εκπαι-
δευτικό προσωπικό και τους μαθητές, για την επίσκεψη στο 
Γηροκομείο και τη δωρεά του ποσού των 150 € για τις Άγιες 
ημέρες των εορτών

- την Ε’ και ΣΤ’ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου βέροιας 
και τις συνοδούς δασκάλες, για τη δωρεά του ποσού των 50 
€ από προϊόν αγάπης Μπαζάρ, που πραγματοποιήθηκε στη 
Βέροια

- το φιλανθρωπικό σωματείο ΕΛΠΙΔΑ της Νάουσας με τα 
μέλη του Ναυσικά Αυξέντη, Κώστα Πατσιά, Σπύρο Σιγανό και 
Θωμά Φράγκο, που επισκέφθηκαν το Γηροκομείο, χαρίζοντας 
ένα εορταστικό πρόγραμμα στους τροφίμους του Γηροκομείου 
και γεμίζοντάς τους με δάκρυα χαράς και συγκίνησης με τα 
τραγούδια των κυρίων Πατσιά και Σιγανού

- Τον κύριο Κωνσταντίνο Μίνδη, το ζαχαροπλαστείο ΦΙΝΟ, 
για τη δωρεά του ποσού των 200 €, για οικονομική ενίσχυση, 
για τις Άγιες ημέρες και την προσφορά γλυκισμάτων την ημέρα 
των Χριστουγέννων στους τροφίμους του ιδρύματος

- την κυρία Άννα Ράπου για την προσφορά σοκολατόπιτες, 
εις μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού της Χρήστου
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο OYΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του 
Αλεξάνδρου και της Ρεβέκκας, 
το γένος Κωνσταντινίδη, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κα-
τοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας 
και η ΜΠΟΖΙΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
του Πλάτωνα και της Κυριακής, 

το γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Θεσ/νίκη, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στην Μονή Βλατά-
δων στη Θεσ/νίκη.

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας



Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί τελείωσε με επιτυχία. Το Bazaar έγινε στο διάστημα 
10 έως 23 Δεκεμβρίου 2017 στο κατάστημα ιδιοκτησίας 
Κωνσταντίνου Γαβριηλίδη, επί της Παν. Τσαλδάρη 42. 
Εκτέθηκαν αντικείμενα, κατασκευές, χειροτεχνήματα, εδέ-
σματα, κοσμήματα, όλα προϊόντα μεγάλου μόχθου και αγά-
πης των εθελοντριών του Οργανισμού, από τη Βέροια και 
άλλες περιοχές. Τα έσοδα έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της 
Διοίκησης και θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη λειτουρ-
γικών εξόδων των Δομών μας.

Με την ευκαιρία της λήξης του Χριστουγεννιάτικου 
Bazaar του Οργανισμού μας, που κατά γενική ομολογία 
ήταν εξαιρετικό από πλευράς ποιότητας των εκθεμάτων 
του-δημιουργημάτων των εθελοντών μας, αλλά και από 
πλευράς ανταπόκρισης των συμπολιτών μας, το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί 
θερμά:

1.Τον κύριο Κώστα Γαβριηλίδη, που διέθεσε ευγενικά το 
κατάστημά του.

2.Την ομάδα κοσμήματος της Πρωτοβουλίας για τη διά-
θεση πολλών έργων της.

3.Τις εθελόντριες που δούλεψαν με πηλό, με μικτές τε-
χνικές, με ζωγραφική και με άλλα εκφραστικά μέσα και απέ-
δωσαν στο Bazaar πάρα πολλά και σημαντικά έργα τους.

4. Όλες τις εθελόντριες που κέντησαν, έπλεξαν, κατα-
σκεύασαν έργα στο πνεύμα των ημερών και τα διέθεσαν 
ευχαρίστως.

5.Όλες τις εθελόντριες που έφτιαξαν γλυκά, ηδύποτα, 
μαρμελάδες κλπ.

6. Τον κύριο Νίκο Τσιλιγγιρίδη και το κέντρο «Ακρόπο-
λις» για την παροχή τραπεζιών.

7. Τον ηλεκτρολόγο κ. Σάκη Ακριβόπουλο, για την εθελο-
ντική εργασία του.

8. Το κατάστημα NICOLAS του κ. Νίκου Γιαννακίδη, για 
τις εξυπηρετήσεις του.

9. Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο 
για την ενθουσιώδη συμμετοχή με εξαιρετικά έργα των 
παιδιών του.

10. Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Βεροίας-τμήμα Δ’ Βρεφοκομίας 
και το πολιτιστικό του  πρόγραμμα, για την πολύ σημαντική 

συμμετοχή των παιδιών του.
11. Τους φούρνους  Σαλαπασίδη της Βέροιας  και Θανα-

σούλη της Νάουσας, για τη χορήγηση εκλεκτών προϊόντων 
τους..

12. Το τμήμα πλεξίματος του Δήμου Νάουσας και ειδικά 
την κυρία Πόπη Χατζηπέτρου.

13. Τις κυρίες Μπέττυ Τζιώτα, Αναστασία Δουδέση, Βίκυ 
Τριάμπελα, Μαρία-Νικόλ Λιακοπούλου, Ρούλα Σμαραγδά-
κη, Μανασή Φωτεινή, Μαυροειδή Κατερίνα,  τον κύριο Στά-
μο Ηλιάδη, που έστειλαν από μακριά τα έργα τους.

14. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βεροίας, για τη διάθεση 
Stands.

15. Τον λογιστή κ. Κώστα Καρανάσιο για τις διευκολύν-
σεις του.

16. Τις εθελόντριες που στήριξαν τη λειτουργία του, με 
τις ατελείωτων ωρών βάρδιες που έκαναν.

17. Τους συμπολίτες μας, που υποστήριξαν με συγκι-
νητική διάθεση το έργο μας, παρά την αντίξοη οικονομική 
κατάσταση.

18. Τα ΜΜΕ του τόπου μας, που ανέδειξαν την εκδήλω-
ση.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
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Εορταστικό Πρόγραμμα  
2017 -2018 :

Πέμπτη: 28.12.2017   09:00-14:00  17:00 – 21:00

Παρασκευή: 29.12.2017 09:00-14:00  17:00 – 21:00

Σάββατο 30.12.2017     09:00- 16:00 

Κυριακή 31.01.2017     11.00-17.00

Δευτέρα 01.01.2018     ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ  02.01.2018       ΚΛΕΙΣΤΑ

Η αληθινή ιστορία 
του Ρομπέν των 

δασών σήμερα στην 
Αλεξάνδρεια

Τη θεατρική παράσταση «Ρομπέν των δασών, η α-
ληθινή ιστορία», παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στις 6 το 
απόγευμα μπροστά στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας 
η ΚΕΔΑ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Χριστούγεννα 
στην πόλη». Πρόκειται για παράσταση με μεγάλες χει-
ροποίητες κούκλες και εντυπωσιακή τεχνοτροπία που 
συνδυάζει το σύγχρονο κουκλοθέατρο με το θέατρο. Ένα 
έργο για τη συλλογικότητα και το ομαδικό πνεύμα, με ζω-
ντανή μουσική, έξυπνο χιούμορ, συναρπαστική δράση και 
μία απρόσμενη ανατροπή όπου τα παιδιά καλούνται να 
δώσουν τη λύση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                          Βέροια    22/12/2017 
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                        Αρ. Πρωτ. 47445
Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες: Χ.Παλαμούτη
Τηλέφωνο : 23313  50533                                     
FAX : 23313  50515 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  4/2017 
(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου. 

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ένα  (1) άτομο  για την υλοποίηση του υποέργου 
«Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας», στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
- ΕΚΤ», στο Δήμο Βέροιας που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, 
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), 
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ.59132, Βέροια, απευθύνοντάς την στο 
Γραφείο 11, υπόψη κας Παλαμούτη (τηλ. επικοινωνίας: 23313-50533)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρί-
νεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγο-
ρίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού 
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων 
των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Βέροιας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η α-
νωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, 
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή από 29-12-2017 έως και 8-1-2018 

  Η ανωτέρω  ανακοίνωση καθώς και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»,  έχουν αναρτηθεί ολόκληρα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7Ι4ΑΩ9Ο-ΑΑΔ) 
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ                      

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 2017
Ευχαριστήριο



Εντατικότεροι 
οι Κτηνιατρικοί 
Υγειονομικοί 

Έλεγχοι της Π.Ε 
Ημαθίας λόγω εορτών

-Οδηγίες προς τους καταναλωτές
Λόγω της αυξημένης κατανάλωσης κρεάτων και άλλων τροφίμων 

(ζωικής προέλευσης), που αναμένεται να παρατηρηθεί τις ημέρες 
αυτές λόγω των εορτών οι Κτηνίατροι τoυ Τμήματος Κτηνιατρικής 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Ημαθίας, 
θα ασκούν καθημερινά εντατικότερους Κτηνιατρικούς Υγειονομικούς 
Ελέγχους, σε όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, στις εγκαταστά-
σεις παραγωγής και διάθεσής τους (σφαγεία, εργαστήρια, κρεοπω-
λεία, supermarketκτλ), προκειμένου να προστατευτεί αποτελεσματι-
κότερα η Δημόσια Υγεία.

Υπενθυμίζουμε στους κτηνοτρόφους & πτηνοτρόφους (ειδικότερα 
στους εκτροφείς «οικόσιτων και ημιάγριων χοίρων», αμνοεριφίων και 
πουλερικών) καθώς και στους εμπόρους, ότι απαγορεύεται η εκτός 
σφαγείου σφαγή των ζώων (σε στάβλους, μαντριά, αγρούς), για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και του περιβάλλοντος.

Για τους καταναλωτές συνιστούμε :
1. Νααγοράζουνμόνο προϊόντα ζωικής προέλευσης, που παρά-

γονται σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες και φέρουν στην συσκευασία 
τους αναγνωριστικό σήμα  (σχήματος οβάλ).

2. Ναμηναγοράζουν κρέατα ασφράγιστα (τα οποία στερούνται  
σφραγίδων  καταλληλότητας).

Όλα τα ζώα Κοινοτικής Προέλευσης, που σφάζονται στα ελληνικά 
σφαγεία σφραγίζονται με σφραγίδες χρώματος τιρκουάζ, ενώ των 
Τρίτων Χωρών σφραγίζονται με σφραγίδες χρώματος καστανού.

Όλα τα σφάγια των βοοειδών εκτός από τις σφραγίδες κατηγορί-
ας και καταλληλότητας, πρέπει να φέρουν και επισήμανση (καρτελά-
κι).

- Η επισήμανση (στο καρτελάκι) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
αναφέρεται ΜΟΝΟΝ στα βοοειδή Ελληνικής καταγωγής, εκτροφής, 
που σφάγηκαν στην Ελλάδα, σε ηλικία μεγαλύτερη των 12 μηνών

- Η επισήμανση (στο καρτελάκι) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ  ΚΡΕ-
ΑΣ αναφέρεται ΜΟΝΟΝ στα βοοειδή Ελληνικής καταγωγής, εκτρο-
φής, που σφάγηκαν στην Ελλάδα, σε ηλικία μέχρι 12 μηνών.

Εκτός των παραπάνω υποχρεωτικών ενδείξεων μπορεί να ανα-
γραφεί, ως προαιρετική ένδειξη στην ετικέτα επισήμανσης η φράση  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ», για όσα βοοειδή 
έμειναν σε ελληνική εκτροφή περισσότερο από πέντε μήνες.

Το κρέας των άγριων θηραμάτων σημαίνεται με πεντάγωνη 
σφραγίδα καταλληλότητας

Το κρέας των εκτρεφόμενων θηραμάτων, σημαίνεται  με ωοειδή 
σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογωνίου σχήματος, όπου 
θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα  «ΘΗΡΑΜΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ».

Τα σφάγια των πουλερικών (γαλοπούλες –κοκοράκια- κοτοπου-
λάκια κλπ), όσοναφορά τους υγειονομικούς όρους παραγωγής και 
εμπορίας πουλερικών θα πρέπει να κυκλοφορούν στο εμπόριο απο-
πτιλωμένα, απεντερωμένα και επισημασμένα (με καρτελάκι).

Τελειώνοντας, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας εύχεται 
σε όλους Καλές Γιορτές και συνιστά στους καταναλωτές  να 
απευθύνονται στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία (Τμή-
μα Κτηνιατρικής τηλ. 2331350135, 2331350193) σε κάθε 
διαπίστωση αντικανονικής ή ανθυγιεινής διάθεσης ενός 
τροφίμου.

O Προϊστάμενος του
Π. Ε. Ημαθίας

Κοσμάς   Κουβακάς
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Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

Συγκέντρωση Τροφίμων
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια του Κοινωνικού και Φιλανθρω-

πικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων, στα γραφεία της Λ. 
Ανοίξεως 90, για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βεροίας η 
οποία προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε άπορες οικογένειες.

Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή και από 
τις ώρες 10.30 έως 12.30 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Ανακοίνωση σχετικά 
με αγρομίσθωση 
καλλιεργητικής

 περιόδου 2017-2018
H Διεύθυνση Αγροτι-

κής Οικονομίας & Κτη-
νιατρικής ΠΕ Ημαθίας  
κοινοποιεί την ανακοί-
νωση του ΟΠΕΚΕΠΕ  
http://www.opekepe.gr/
one.asp?id=10438034
56&year=2016&cat=A 
της 20/12/2017, η οποία 
αφορά στην μίσθωση 
αγροτεμαχίων για την 
καλλιεργητική περίοδο 
2017-2018 (ΕΑΕ 2018).

Ιδιαίτερη σημασία για 
τους δικαιούχους της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) έχει η επισήμανση της 
Ανακοίνωσης σχετικά με την υποχρεωτικότητα κάλυψης ολόκληρου του έτους 
εφαρμογής από τα παραστατικά νόμιμης κατοχής (μίσθωσης):

«[…] Υπενθυμίζεται ότι για τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις 
του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και του Μέτρου 10 “Γεωργοπερι-
βαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα“ του Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγμένα 
στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δεσμεύ-
σεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή 
του παραγωγού καθόλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης. Ως εκ τούτου 
επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες των ενοικιαστηρίων που αφορούν το έτος 
αιτήσεων/δεσμεύσεων 2018, πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το τρέχον 
έτος, σε συνέχεια του προηγούμενου ενοικιαστηρίου για το έτος αιτήσεων/δέ-
σμευσης 2017.Π.χ. για το Μέτρο 11 ( πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
130/5917/18.01.2017) για το έτος δεσμεύσεων 2018 πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον μέχρι τις 31-5-2019».

Για πληροφορίες-διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στο γραφείο 2 της ΔΑΟΚ Π.Ε Ημαθίας, τηλ. επικοινωνίας 23313 50141.

Ημ/νία: 27/12/2017
Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/

ΤΔΟΥΦΑ/553927/369635/6283/1361
Ημ/νία Έκδοσης 27/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Βέροια, 27 Δεκεμβρίου 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

• H ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, που εδρεύει στη 
Βέροια, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθ-
μού οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτι-
κών αναγκών των: Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Βασιλι-
κών Τάφων Αιγών, Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2190/94 όπως έχουν τροποποιη-
θεί και ισχύουν για τις εξής, κατά αρχαιολογικό χώρο και μουσείο, 
αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

• Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αι-
γών, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών: 

Ημερήσιοι φύλακες ΔΕ: τρείς (3)
Νυχτοφύλακες ΔΕ: τέσσερις (4)
Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ: ένας (1)
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης είναι πέντε (5) μήνες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
Για τους Ημερήσιους Φύλακες (ΔΕ) απαιτούνται τα εξής 

προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολι-
κών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρί-
ου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
και Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιτα-
λικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας. Εφόσον οι θέσεις δεν 
καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος 
Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και 
Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτ-
λος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας και Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλι-
κής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρώσικης γλώσσας. 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απο-
λυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας και Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλ-
λικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Για τους Νυχτοφύλακες (ΔΕ) απαιτούνται τα εξής προσό-
ντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλα-
κας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο 
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Εφόσον οι θέσεις 
δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος 
Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και 
Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελμα-
τικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 
με τα ανωτέρω προσόντα: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-
πής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για το Προσωπικό Καθαριότητας (ΥΕ) Δεν απαιτούνται ειδι-
κά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γρα-
φεία της Υπηρεσίας μας (οδός Ρήγα Φεραίου 16-18 59132 
Βέροια), καθημερινά 08:00 -14:30. Η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημο-
σίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής 
της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στον αρχαιολογικό 
χώρο όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και 
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου στον οποίο εδρεύουν οι αναφερόμενες Υπηρεσίες μας 
και προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αρ-
γία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
κ.α.α.

Χειμωνοπούλου Μαρία
Αρχαιολόγος
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5 χλμ. παλ. εθν. οδού Βέροιας – Κοζάνης
Πίνδου 1 Βέροια



Την παραίτηση του, από τον πάγκο της ΧΑΝΘ, 
για προσωπικούς λόγους, υπέβαλλε ο Αντώνης 
Τσολάκος, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Θεσσα-

λονίκης. Ο έμπειρος τεχνικός, ένας από τους πιο αξιο-
πρεπείς και εργατικούς ανθρώπους στο χώρο του αθλή-
ματος, στο διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο 
της ΧΑΝΘ, είχε μια θητεία απόλυτα επιτυχημένη, αφού 
ανέβασε την ομάδα στην Α1, προκρίθηκε στο F4 του 
κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου 

και παραδίδει την ομάδα σε 
όποιον τον αντικαταστήσει.

«Όλα ταωραία πράγματα στη
ζωή κάποτε τελειώνουν.Μετάαπό
ενάμιση χρόνοστηΧΑΝΘ, γεμάτο
μεπολλέςωραίεςκαιλίγεςάσχημες
στιγμές, έφτασεηώραναμπει ένα
τέλοςστησυνεργασίαμας.Αποφά-
σισα ναπαραιτηθώ έχοντας όμως
την ικανοποίηση πως έδωσα ό,τι
καλύτερομπορούσα,προκειμένουη
ομάδαναπάρειαυτόπουτηςάξιζε.
Ευχαριστώόλους τουςαθλητές για
τησυνεργασία, όπως και τους αν-
θρώπουςτουτμήματος, τουςυπαλ-
λήλους τηςΧΑΝΘκαι τη διοίκηση.
Εύχομαικαλήσυνέχειαστηνομάδα
καιό,τικαλύτερο...»,τόνισεοΑντώ-
νηςΤσολάκος.Το τμήμαχειροσφαί-
ρισης της ΧΑΝΘ με ανακοίνωση
του,ευχαριστείτονΑντώνηΤσολάκο
για όσαπρόσφερε στο τμήμα, κα-
θώς με τηνπαρουσία, την εργατι-
κότητα και το ήθος του τίμησεστο
ακέραιοόσαδιαχρονικάπρεσβεύειη
ΧΑΝΘ.ΑντώνηΤσολάκο,καλήσυνέ-
χειασεό,τικαιανκάνεις...»
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Ανοικτό το ενδεχόμενο να μην προ-
χωρήσει σε μεταγραφές η Βέροια, 
αφού προέχει για την ΠΑΕ η οικο-

νομική συνέπεια απέναντι στο τωρινό 
ράστερ, αλλά και η κάλυψη των υποχρε-
ώσεων του παρελθόντος. Η Βέροια στην 
προκειμένη περίπτωση θέλει να αποφύγει 
λάθη του παρελθόντος. Πρόθεση, λοιπόν, 
της ΠΑΕ είναι να μην προχωρήσει σε νέες 
προσθήκες τον Ιανουάριο, αφού προέχει η 
οικονομική συνέπεια απέναντι στο τωρινό 
ράστερ της ομάδας συν ότι υπάρχουν και οι 
εκκρεμότητες από το παρελθόν που πρέπει 
να καλυφθούν.

Μεδηλώσειςτουστον«Λαό»οτεχνικόςδιευθυντής
ΓιώργοςΚικερίδηςδήλωσεότι«δενπρόκειταιναπάρου-
μεούτεκαιναδώσουμεκάποιονπαίκτη».Οιπαίκτες,
άλλωστε,πουσυνθέτουν τοπιο νεανικόράστερ της
κατηγορίαςέχουνανταποκριθείδικαιώνονταςκαιτονκα-
λοκαιρινόσχεδιασμόπουκατέστρωσανοτεχνικόςδιευ-
θυντήςΓιώργοςΚυκερίδηςκαιοπροπονητήςΑπόστολος
Χαραλαμπίδης.ΗΠΑΕείναι ικανοποιημένηαπό τους
τωρινούςπαίκτεςκαιθέλειπρωτίστωςνατουςκρατήσει
ευχαριστημένουςαντί ναπροχωρήσεισεμεταγραφές
στιςοποίεςδενθαμπορείναανταποκριθείοικονομικά.

Δενεπέστρεψαντρεις
Στηχθεσινήπρώτηημέραπροπόνησης τωνπαι-

κτών μετά τις γιορτές τωνΧριστουγέννων δενπα-
ραβρέθηκαν οι Γιαγκόζης,Δαμιανάκης,Μπαστιάνος
πουπήρανμίαημέραεπιπλέονάδειαλόγωμακρινής
απόστασης.

Πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία της ΟΧΕ παρουσία του 
Γενικού Γραμματέα της Ομο-

σπονδίας Κώστα Σταματιάδη, του 
Προέδρου της ΔΕΠ Γιάννη Καρανά-
σου, του μέλους της ΔΕΠ, Προέδρου 
της ΕΣΧΑ Δημήτρη Σταυρακάκη και 
εκπροσώπων των σωματείων, η 
κλήρωση της προημιτελικής φάσης 
και του φάιναλ φορ του Κυπέλλου 
Ελλάδος Ανδρών 2017-2018. Τα δύο 
πολύ μεγάλα ζευγάρια που προέ-
κυψαν για την προημιτελική φάση 
είναι: Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- 
ΑΕΚ και Διομήδης Άργους- ΠΑΟΚ 
ΒΕΡΓΙΝΑ TV.

Ενδιαφέρονέχεικαιτοπαιχνίδιτηςκληρωτίδας
μετοζευγάριΝηρέας-ΑΣΕΔούκααπότηνάποψη
ότι οΝηρέας, αποτελείται υποχρεωτικάαπόπαί-

χτεςπου έχουν αγωνιστεί στην ομάδα τουΑΣΕ
Δούκαή είναι απόφοιτοι των εκπαιδευτηρίων και
είναιγνωστοίωςΣύλλογοςΑποφοίτωνΕκπαιδευ-
τηρίωνΔούκα(ΣΑΕΔ).

Μεγάληευκαιρίαγιατηνπρόκρισηστοφάιναλ
φορτηςδιοργάνωσης,θαέχεικαιηέκπληξη του
φετινούπρωταθλήματοςΑερωπόςΈδεσσαςπου
θακληθείνααντιμετωπίσειτονΦαίακαστηνΚέρ-
κυρα, ο οποίος όμωςπαρουσιάζεται ιιαίτερα δυ-
νατός καιπροέρχεται απόμια μεγάληπρόκριση,
απέναντι σε μια ομάδα της μεγάλης κατηγορίας,
όπωςοΦοίβος

Αναλυτικά
Προημιτελικά (Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018)
ΑΟΝηρεύς-ΑΣΕΔούκα
ΔιομήδηςΆργους-ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΑερωπόςΈδεσσας
ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή-ΑΕΚ

Φάιναλ φορ
1οςημιτελικός:ΟλυμπιακόςήΑΕΚ–Διομήδης

ήΠΑΟΚ
2οςημιτελικός:ΑΟΝηρεύςήΑΣΕΔούκα–Φαί-

ακαςήΑερωπός

Γ. Κικερίδης: «Δεν πρόκειται να πάρουμε 
ούτε να δώσουμε κάποιον παίκτη»
Με3απόντεςηχθεσινήπροπόνηση

Μεδυοπολύμεγάλαζευγάριαοι8
τουκυπέλλουανδρώνστοχαντμπόλ

Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή-ΑΕΚ
και Διομήδης Άργους-ΠΑΟΚ ΒΕΡΓΙΝΑ TV
στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ανδρών

Παραιτήθηκε ο Βεροιώτης προπονητής 
Αντώνης Τσολάκος από τη ΧΑΝΘ

ΦιλικότοΣάββατοηΝάουσα
μετονΑιγινιακό

Στον κανονικόρυθμό τωνπροπονήσεων επέστρεψεαπόχθεςη ομάδα τουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ,μετά το
ρεπότωνΧριστουγέννων.Τοπρόγραμμαπεριελάμβανε,μεταξύάλλων,ασκήσειςταχυδύναμηςκαιπαιχνίδι
μετηνμπάλα.ΟιπροπονήσειςθασυνεχιστούντιςεπόμενεςημέρεςκαιτοΣάββατο(30-12)ηομάδαθαφι-
λοξενήσειτονΑιγινιακόσεφιλικόαγώναπουθαγίνειστοΔημ.ΣτάδιοΝάουσας,ώραέναρξης15:00.
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Από το ΔΗΠΕΘΕ στις 6 και 7 Ιανουαρίου
«Γκόλφω Project» 

από την Ομάδα 
«Ονειροπόλοι» στη Στέγη
Η Ομάδα «Ονειροπόλοι» του Τμή-

ματος  Θεατρικής   Υποδομής   του  
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιάζει  
την  παράσταση  «Γκόλφω Project»  
του Σπυρίδωνος Π. Περεσιάδη σε 
σκηνοθεσία Πέτρου Μαλιάρα.

Οι παραστάσεις θα δοθούν το 
Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιανου-
αρίου 2018 στις 8.00μ.μ. στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 
με ελεύθερη είσοδο. 

Σημείωμα Σκηνοθέτη
Στο κατώφλι του 2018 οι Ονειρο-

πόλοι αποφάσισαν – και δίνω έμφαση 
στο αποφάσισαν- πως η παράσταση 
τους «Γκόλφω Project» έπρεπε να ξα-
ναπαιχτεί στο κοινό της Βέροιας. Δική 
τους η απόφαση – απαίτηση – που 
κοιτώντας με στα μάτια έγινε σπίθα 
αγωνίας για την συγκατάθεση. Και 
αυτή ήταν, ήδη, δεδομένη. Δική τους 
παράσταση, γιατί εγώ προσπάθησα 
, ένα χρόνο σχεδόν πριν, να τους 
συστήσω ένα κείμενο παραδοσιακό 
και ίσως γι’ αυτούς παλιακό, κι αυτοί 
το πήραν στις πλάτες τους και το κά-
νανε κτήμα τους, βάλανε τον έμμετρο 
λόγο στο στόμα τους και τον κάνανε 
δικό τους, πήραν στην καρδιά τους το 
συναίσθημα και το έζησαν. Νέα μέλη 
στην ομάδα, που γίνανε παλιά μέσα 
σε λεπτά, μιας ομάδας σαν γροθιά 
που  σφίγγεται μπροστά στην ανηφό-
ρα της επανάληψης. Μιας ανηφόρας 
δύσκολης, με καινούρια στοιχεία που ανακαλύπτονται από τους ίδιους και από μένα, με πρόβες εξα-
ντλητικές που θα γονάτιζαν και επαγγελματία, με πάθος τέτοιο, που έκανε ακόμα και δύο από τα μέλη 
της που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν να επιστρέψουν για να ζήσουν ξανά την ίδια θέρμη. Η ιστορία 
ίδια, το σκηνικό στην ίδια φιλοσοφία αλλά εμπλουτισμένο, η μουσική και η ματιά σταθερές, αλλά η πα-
ράσταση άλλη. Καινούρια. Φρέσκια και ώριμη. Σαν αυτά τα παιδιά, που τόσο με συγκινούν να τα βλέπω 
να γίνονται γίγαντες επάνω στη σκηνή. Τα ευχαριστώ για όλα. 

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο:  Σπυρίδων Π. Περεσιάδης
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Χριστίνα Αβραμίδου 
Μ ο υ σ ι κ ή  Ε π ι μ έ λ ε ι α :  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Κ α ρ ο τ σ έ ρ η ς  ,  Π έ τ ρ ο ς  Μ α λ ι ά ρ α ς                                                         

Ακούγονται οι μουσικές τωνVIC (Band) - Villagers of Ioannina City
Γραφιστική Επιμέλεια/Φωτογραφία: Τάσος Θώμογλου
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης 
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):Βατμανίδου Ειρήνη, Γιομπλιάκης Ερμής, Γκαμεζανταρσβίλι 

Άννα, Δασκάλου Χρύσα, Ζαφείρης Νικόλαος, Θεοδοσίου Άννα, Θεοδωρίδης Βασίλης,  Καλλιαρίδου Όλ-
γα, Κεφάλα Μαρία, Κετίκογλου Ελπίδα, Κρεμλίδου Τατιάνα, Κωφίδου Αργυρώ, Κωφίδης Ιωάννης, Λεκός 
Παναγιώτης,Λεονταράκης Γεώργιος, Μπούσουλας Χάρης, Παπαδόπουλος Πολύταρχος, Παπαλάμπρου 
Λυδία, Σαράντη Δήμητρα,Τριανταφυλλίδου Μαρία, Σέφερ  Γεώργιος

Η «Κυρία Τσαγερό»  στην ΕΡΤ3
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου η «Κυρία Τσαγερό» και η συγγραφέας της Όλγα Κουτμηρίδου -Μετα-

ξά φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή της ΕΤ3 «Καθημερινά και απλά» με τους δημοσιογράφους  Αρβανιτίδη 
και Ποιμενίδου. Και με τον γλυκύτατο τρόπο της η συγγραφέας κατάφερε να βάλει στις καρδιές των τη-
λεθεατών την Κυρία τσαγερό και τις περιπέτειες της!

Μέσα στο γιορτινό κλίμα των 
ημερών, με έντονο οικολογικό 
πνεύμα και παιχνιδιάρικη διάθε-
ση πραγματοποιήθηκαν με επιτυ-
χία οι διήμερες χριστουγεννιάτι-
κες εκδηλώσεις του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ». Το 
απόγευμα της Τετάρτης 20 Δε-
κεμβρίου οι χαρούμενες παιδικές 
φωνές γέμισαν την πλατεία του 
χωριού. Τα παιδιά στόλισαν με 
φωτεινά λαμπιόνια και στολίδια το 
«εναλλακτικό» Δέντρο των Ευχών 
(ήταν συνειδητή η επιλογή να μην 
χρησιμοποιηθεί δέντρο που έχει 
κοπεί ή πλαστικό δέντρο), έγρα-
ψαν γράμμα στον Άη Βασίλη με 
τη βοήθεια του μέλους του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βεργίνας-Παλατι-
τσίων κ. Μαρίας Ζησέκα (παρουσία του ίδιου του 
Άη Βασίλη!), γέμισαν τις παιδικές φατσούλες τους 
με πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές με τη 
φροντίδα της ταμία του Συλλόγου μας κ. Τάνιας Αν-
δρεάδου και γεύτηκαν υπέροχες γλυκές λιχουδιές! 
H Χορωδία του Συλλόγου, υπό τη διεύθυνση της 
κ. Ελένης Αναγνώστου, τραγούδησε μελωδικά εορ-
ταστικά τραγούδια, με τη συμμετοχή μάλιστα δύο 
αξιόλογων νέων καλλιτεχνών, της σοπράνου κ. Φω-
τεινής Κανελλίδου και του βαρύτονου κ. Γεωργίου 
Κυρόπουλου που τραγούδησαν αντίστοιχα γαλλικά 
και αγγλικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ τα Α-
στεράκια της θεατρικής ομάδας έψαλλαν τα κάλαντα 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πάντα με 
την καθοδήγηση του μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου 
μας κ. Έφης Κουσίδου. Η μαγική βραδιά έκλεισε με 
τον πρόεδρο κ. Ιωακείμ Στάθη, ο οποίος μοίρασε 
στα παιδιά λαχνούς και με τη βοήθεια του Άη Βα-
σίλη πραγματοποιήθηκε η κλήρωση ενός βιβλίου, 
προσφοράς του βιβλιοπωλείου «Ηλιοτρόπιο». Την 
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στην κατάμεστη αίθουσα 
εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Βεργίνας, ο 
κόσμος, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την 
χριστουγεννιάτικη γιορτή που έγινε σε συνεργασία 
με το Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας-Παλατιτσίων και 
το Νηπιαγωγείο Βεργίνας, είχε την ευκαιρία να απο-
λαύσει σε «επίσημη πρώτη εμφάνιση» τα Αστεράκια 
της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Με άνεση και 
ζωντάνια τα παιδιά (Τηλέμαχος Θεοχαρόπουλος, 
Γεωργία Ζησέκα, Μαργαρίτα Χίντα, Αλεξάνδρα Πο-
λάτογλου, Μαρία Καραγεώργου, Θάλεια Κυριακίδου 
και Νικολέττα Καραγεώργου) παρουσίασαν το χρι-
στουγεννιάτικο έργο «Η Μοναξιά του Πλεονέκτη» 
που εκφράζει το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέν-
νων –την αγάπη, τη φιλία, την προσφορά και την 
ανιδιοτέλεια- και κέρδισαν άξια το πιο θερμό χειρο-

κρότημα του κοινού.
 Ευχαριστίες

Ο Σύλλογος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαρι-
στήσει, πέρα από όλους όσους προαναφέρθηκαν, 
την οικογενειακή ταβέρνα «Ολυμπιάδα» που παρεί-
χε αφιλοκερδώς τα κιόσκια και στηρίζει πάντα κάθε 
μας δράση, τους Γεώργιο Μαλούτα και Δημήτριο 
Τουλίκα που βοήθησαν στο στήσιμο του Δέντρου 
των Ευχών και τον Σωτήρη Μακρή που έγινε για 
λίγο Άη Βασίλης και μοίρασε πολλά χαμόγελα σε 
μικρούς και μεγάλους. Τέλος, θέλουμε από καρδιάς 
να ευχαριστήσουμε τους γονείς των παιδιών που 
βρίσκονται δίπλα σε κάθε προσπάθεια του Συλλό-
γου και περισσότερο απ’ όλους τα ίδια τα παιδιά 
μας διότι με τη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητά 
τους δίνουν τη δύναμη σε όλους εμάς να συνεχίζου-
με για το καλύτερο! Ευχές για χαρούμενες γιορτές 
γεμάτες υγεία, δημιουργία και πολιτισμό! 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Την Τετάρτη 20/12/2017 τα παιδιά 
μας ,τα αδέρφια τους ,οι γονείς και οι 
εθελοντές μας απολαύσαμε μια πο-
λύ όμορφη χριστουγεννιάτικη βόλτα 
στην πόλη μας .Ξεκινήσαμε κάνο-
ντας βόλτα με το τρενάκι που μας  
περίμενε στην πλατεία δημαρχείου 
.Μικροί και μεγάλοι επιβιβαστήκαμε 
με ενθουσιασμό και χαρά και δεν 
αποχωριστήκαμε ούτε μια στιγμή το 
χαμόγελό μας .Στη συνέχεια πραγ-
ματοποιήσαμε περίπατο στο εμπο-
ρικό κέντρο της πόλης μας (πεζο-
δρόμος) και καταλήξαμε στο καφέ 
του κινηματογράφου Σταρ όπου και ζεσταθήκαμε  
πίνοντας ζεστά ροφήματα και αφεψήματα κερασμέ-
να από την κυρία Αθηνά Τσιπουρίδου ,πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας και τον κύριο Γιώργο 

Μπίκα,πρόεδρο Επιμελητηρίου Ημαθίας τους ο-
ποίους ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχόμαστε σε 
όλους  ο καινούργιος  χρόνος  να φέρει υγεία ,ευτυ-
χία ,αισιοδοξία και χαμόγελα!

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του ΜΑμΑ

Χριστουγεννιάτικη βόλτα για τη 
Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό

Ευχαριστήριο

Γιόρτασαν τα Χριστούγεννα
 με διήμερες εκδηλώσεις 

στη Βεργίνα 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό25-12-2017 μέχρι31-12-
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

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας –Αντιπεριφέρεια Δημό-
σιας Υγείας και Αλληλεγγύης, 

σε συνεργασία με την «ΑΡΣΙΣ - Κοι-
νωνική Οργάνωση Υποστήριξης 
Νέων», διοργανώνουν σεμινάριο 
εκπαίδευσης για υποψήφιους ανά-
δοχους γονείς, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος ELFO, μιας διακρατικής 
πρωτοβουλίας για την προώθηση 
του θεσμού της αναδοχής.

Τασεμινάριοπεριλαμβάνει:
•ενημέρωση για το θεσμικόπλαίσιο τηςανα-

δοχήςκαιτηςεπιτροπείαςανηλίκων
•συζήτησημεειδικούςεπαγγελματίεςγιαόλη

τηδιαδικασίατηςαναδοχήςτόσοτηθεσμικήόσο
καιτηνψυχοκοινωνικήτηςδιάσταση

•βιωματική εκπαίδευση για την οικοδόμηση
μιαςλειτουργικήςσχέσηςτουπαιδιούμετονανά-
δοχογονέα

•ενημέρωσηαπόπολίτεςπου είναι ανάδοχοι
γονείς

«ΗΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίαςστηρίζει
το θεσμό της αναδοχής, αναλαμβάνει πρωτο-
βουλίεςκαισυμμετέχει ενεργάσεμιασειράαπό
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού.Καλούμεόλους τους κοινωνικούςφορείς
καιτουςενδιαφερόμενουςνασυμμετάσχουνστις
εκδηλώσεις και να ακούσουν τις ενημερωτικές
ομιλίεςαπόεξειδικευμένουςεπιστήμονεςκαι της
ΑντιπεριφέρειαςΔημόσιαςΥγείαςκαιΚοινωνικής
Μέριμναςσχετικάμετηδιαδικασίατηςαναδοχής
καιτηνψυχοκοινωνικήτηςδιάσταση.Παρέχουμε
πρόσβασησε μια βιωματική εκπαίδευση, με τη
συμμετοχή και γονέωνπου έχουν ήδηαναλάβει
τηναναδοχήπαιδιών,ηοποίαθαδίνεικατευθυ-
ντήριεςγραμμές,ώστεναοικοδομείταιμιασωστή
λειτουργική σχέση ανάμεσα στο παιδί και τον
ανάδοχογονέα.

ΣτόχοςμαςείναιηΠεριφέρειαΚεντρικήςΜα-
κεδονίας να γίνει η πρώτηΠεριφέρειαπου θα

υλοποιήσει ολοκληρωμένα έναπρόγραμμα εκ-
παίδευσηςγιατηναναδοχήκαιναεπιτρέψει την
συστηματικήπροαγωγήαυτούτουτόσοσημαντι-
κούθεσμούσεβάθοςχρόνουκαιμεμακροπρό-
θεσμα αποτελέσματα. Στηρίζουμε το θεσμό της
αναδοχής και συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο
μέσοστην ενίσχυση της κοινωνικήςπροστασίας
τωνπαιδιώνπου χρήζουνφροντίδας», τόνισε η
ΑντιπεριφερειάρχηςΔημόσιαςΥγείας καιΑλλη-
λεγγύηςΓερακίναΜπισμπινά.

Ηεκπαίδευσητωνυποψηφίωναναδόχωνγο-
νέων θαπραγματοποιηθεί τουςπρώτους μήνες
του2018(Σάββατο-Κυριακή),ενώθαενισχυθεί
σε επόμενο χρονικό διάστημα με συναντήσεις
αναστοχασμούκαισυμβουλευτικήςυποστήριξης.

Οιπερισσότεροιπολίτες μπορούν να γίνουν
ανάδοχοι, ανεξάρτητααπό το αν είναι άγαμοι ή
έγγαμοι, υπό τηνπροϋπόθεση ότι έχουνπαρα-
κολουθήσειμιανεπαρκήεκπαιδευτικήδιαδικασία.
Όσοιενδιαφέρονταινασυμμετάσχουνσταεκπαι-
δευτικά σεμινάρια μπορούν να καταθέσουν την
αίτησή τους έως τις 15 Ιανουαρίου2018. Για να
ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά
πουθατησυνοδεύουν,όπωςκαιγιαοποιαδήπο-
τεπεραιτέρωδιευκρίνιση καιπληροφορία μπο-
ρούννααπευθύνονται:

•στο γραφείο της «ΑΡΣΙΣ» (Λέοντος Σοφού
26,Θεσσαλονίκη, τηλ.2310526150ΣοφίαΚρα-
λίδου)

•στο γραφείο τηςΔιεύθυνσηςΔημόσιας Υ-
γείας καιΚοινωνικήςΜέριμνας τηςΠεριφέρειας
ΚεντρικήςΜακεδονίας(τηλ.2313330872Φώτης
Τέγος).

ΤοπρόγραμμαELFOκαιοθεσμός
τηςαναδοχής

ΤοπρόγραμμαELFOπουσυγχρηματοδοτεί-
ται από το  Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα
και Ιθαγένεια» της ΕΕ (2014-2020), στοχεύει
στηνπροώθησητουθεσμούτηςεπιτροπείαςκαι
της αναδοχής ανηλίκωνως μέσων για να δια-
σφαλιστούν τα δικαιώματα τωνπαιδιών και των
εφήβων,πουζουνσειδρύματαήσεμειονεκτικές
κοινωνικάσυνθήκεςείτεκινδυνεύουναπόπαρα-

μέληση,εγκατάλειψη,βία,εμπορίακαιδιακίνηση.
ΣτηνΕλλάδατοπρόγραμμασυντονίζεταιαπό

την ΑΡΣΙΣ-ΚοινωνικήΟργάνωσηΥποστήριξης
Νέωνσεσυνεργασία με τηνΠεριφέρειαΚεντρι-
κήςΜακεδονίας,ΔιεύθυνσηΔημόσιαςΥγείαςκαι
ΚοινωνικήςΜέριμνας.

Η αναδοχή αποτελεί ένα είδος εναλλακτικής
φροντίδας καιπροστασίας γιαόλα ταπαιδιά και
τους εφήβους ανεξαρτήτως εθνικότητας, που
βρίσκονταισεασταθήοικογενειακήκατάστασηή
έχουνστερηθεί τοοικογενειακό τουςπεριβάλλον
για μικρό ή για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε
πρέπεινααπομακρυνθούνάμεσααπόσυνθήκες
επισφαλείςγιαταδικαιώματάτους.

Ο θεσμός της αναδοχής, σε όλες τις καταξι-
ωμένες διεθνώς μορφές του (μακροπρόθεσμη
ή βραχυπρόθεσμη, με τη μορφή συμβίωσης ή
σταθερώνφιλοξενιώνή ακόμη και σύνδεσηςμε
έναν «μέντορα» ενήλικα), προσφέρει ένα υπο-
στηρικτικό και προστατευτικό περιβάλλον, το
οποίοενισχύει τηνομαλήανάπτυξη τηςπροσω-
πικότητας τουπαιδιού και εξασφαλίζει την κοι-
νωνικήτουένταξημέσωτηςδημιουργίας υγιών
προσωπικώνσχέσεων.Παράλληλα,οανάδοχος
εμπλουτίζειτηνζωήτουμεμίασημαντικήσχέση
και ταυτόχρονα συμβάλλει στην αποκατάσταση
φαινομένων κοινωνικής παθογένειας τα οποία
πλήττουνταπαιδιά.

ΗΑΡΣΙΣ,εκκινώνταςαπότηνπολύχρονηκαι
σημαντικήεμπειρίατης,ήδηαπότο2004σταθε-
ράεκφράζειτοενδιαφέροντηςγιατηνπροώθηση
τουθεσμού τηςαναδοχής,ως το βέλτιστομέσο
προστασίας για παιδιά εγκαταλειμμένα ή που
ζουνσειδρύματακαιξενώνεςφιλοξενίας.Έχειυ-
λοποιήσειστοπαρελθόνπρογράμματαγιατηνα-
ναδοχήμεστόχοτηδικτύωσητωνφορέωνπαιδι-
κήςπροστασίας,τηνκατάρτισηεπιστημόνωνπου
εμπλέκονται στις διαδικασίες αναδοχής, την ευ-
αισθητοποίηση τωνπολιτών και την εκπαίδευση
υποψήφιωναναδόχων.Επίσης,στονξενώνα«Το
ΣπίτιτηςΑΡΣΙΣ»λειτουργείσταθεράπρόγραμμα
αναδοχής, στοπλαίσιο του οποίου γίνεταιπρο-
σπάθειασύνδεσηςκάθεπαιδιούμεεθελοντέςείτε
για μόνιμηφιλοξενία είτε για τη δημιουργία μιας
σταθερήςπροσωπικήςσχέσης.

Φαρμακεία
Πέμπτη 28-12-2017

13:30-17:00ΘΩΙΔΗΣ Ι-
ΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82
23310-67530

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

Σεμινάριοεκπαίδευσηςγιαυποψηφίουςαναδόχουςγονείς



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτηκαινούργιοκα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο),

με πατάρι 30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση

και θέση πάρκιγκ.

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  στρ .  στο

δρόμο Βέροια-Λα-

ζοχώρι ,  σε  παρα-

γωγή  ρόδ ι α  8  ε -

τών, 960 δένδρα,

μ ε  2 5  τ ό ν ο υ ς

παραγωγής,  περί -

φραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  α -

γρός με ροδάκινα

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ.μ.,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

πάρκιγκ στο κέντρο

της πόλης, περιοχή

Αστικά, κοντά στο

6ο και 13οΔημοτικό

Σχολείο. Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κ έ ν τ ρ ο ,  Α σ τ ι κ ά ,

γκαρσον ι έρα  3ου

ορόφου, δωμάτιο,

σαλοκουζίνα, μπά-

ν ιο ,  ανακα ιν ισμέ-

νη ,  α τομ ική  θέρ-

μα νση  π ε τ ρ ε λα ί -

ου,  α ιρ κοντ ίσ ιον,

π λήρως  επ ιπλω -

μένη ,  ε υχάρ ισ τη ,

φωτ ε ι νή .  Ενο ί κ ι ο

180,00 ευρώ. Με-

σ ι τ ι κ ό  γ ρ α φ ε ί ο

«ΣΤΟΧΟΣ».  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίας Πα-

στέρ 8 στη Βέροια,

ενοικ ιάζεται  γκαρ-

σο ν ι έ ρ α  1ΔΧΛΚ ,

επιπλωμένη και έ-

χ ε ι  ε γ κα τάσ ταση

γραμμή  I n t e rne t ,

κ εν τρ ι κή  θέρμαν -

ση,  T.V. ,  κλ ιματ ι -

στικό, ηλ. κουζινάκι

με φούρνο, ψυγείο

κ .λπ.  Πληρ.  τηλ . :

23310 24939, 6973

015833.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙοδηγοίλεωφορείουγιατηΓερμα-
νίαγιαεργασίακαιδιαμονή.Προϋποθέσεις,λίγα
Γερμανικά, δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου με
ταΜοντούλ, ικανοποιητικόςμισθόςκαιμπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros_karipidis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.



16 ΠΕΜΠΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-

λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ.πλήρως επιπλω-

μένοκαι εξοπλισμένο

με τηλεόραση, κλιμα-

τισμό,ηλ.θερμοσίφω-

να,Wi-Fi, θέσηπάρ-

κιγκκαιπλυντήριοσε

νεόδμητη οικοδομή,

στοκέντροτηςΒέροι-

ας.Πληροφορίεςστο

τηλ:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

πρώην εξουσιοδο-

τημένο συνεργείο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

μεσταθερήπελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τροφί-

μων στοΜακροχώρι

Ημαθίας.Τηλ.: 23310

70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια

delivery έως40 ετών

γιαμόνιμηεργασίαγια

το κατάστημα «Κρε-

πούλης»στηΒέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ήκοπέλαάνωτων25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Grill» στη

Βέροιαγιαεργασίακαι

ντελίβερι.Τηλ.:23310

71222&6982271222

(WUp)ήαυτοπροσώ-

πωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλε-

κτρολόγος και μη-

χανικός αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια. Ικανοποι-

ητική αμοιβή. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή

κύριος για φροντίδα

καιπεριποίηση ηλικι-

ωμένου.Τηλ.: 23310

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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25176&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρεοπω-

λείοστηΒέροια,κρεοπώλης

γιαπλήρηεργασία.Τηλ.ε-

πικοινωνίας:2332041875

/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-

τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι

φροντίδα κυρίας με σο-

βαρό κινητικόπρόβλημα,

με καροτσάκι μεταφορικό

μέσοθα εκτιμηθεί.Τηλ ε-

πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδραςαπό

22έως40ετών,δίπλωμα

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,

γνώστηςχειρισμούκλαρκ.

Τηλ.: επικοινωνίας: 6976

777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με

μεταφορικόμέσογιακαφέ

ουζερίστοΜακροχώρια-

πέναντιαπότοπαλιόκρα-

τικόΚΤΕΟ,γιααπογευμα-

τινέςώρεςαπό4.00μ.μ.

έως01.00μ.μ.Τηλ.:6977

755040, 6983 469968 &

2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νταικοπέλεςγιαεργασία.

Τηλ.: 6984 472747, κος

Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένειας,

ζητάειεργασία,γιαφύλαξη

ηλικιωμένων και καθαρι-

σμόσπιτιών.Τηλ.εφωνο:

6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημωρούήκα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ.επικοινω-

νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τηνφροντίδαηλικιωμέ-

νων& καθαρισμασπι-

τιών,γραφείωνκαισκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μα-

θηματικός με πολυετή

πείραπαραδίδει μαθή-

ματαγιαόλαταεπίπεδα

σε μαθητές Γυμνασίου,

Λυκείου και ΕΠΑΛ.Α-

ναλαμβάνει προετοιμα-

σία για τις Πανελλαδικές

εξετάσεις. Τιμές λογικές.

Τηλ.:6936679430.

ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει

μαθήματα σε παιδιάΔη-

μοτικού-Γυμνασίου. Τι-

μέςπροσιτές.Τηλ.: 6934

840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Φ Ι -

ΛΟΛΟΓΟΣ  με φροντι-

στηριακή πείρα και ει-

δικότητα στην ΈΚθεση,

παραδίδει ιδιαίτερα μα-

θήματα σε μαθητέςΔη-

μοτικού,Γυμνασίου,Λυ-

κείου, μεμονωμένα και

σε γκρουπάκια. Τιμές

προσιτές.  Τηλ. :  6973

707829.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€.

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

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφάνει-
ας64τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο , είναικατασκευασμένητο1972και
ανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρμανσημε
δύοκλιματιστικάΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά τζάμια,
Τιμή:200€.

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

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

Κωδ:115564-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙάνε-
τοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίναξεχωριστήκαιΜπάνιο
ανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανσηανεξάρτητη
,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμεναμεδιπλά
τζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα

καινούργιοκαιδύοαποθήκες,μίσθωμα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

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

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας150 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένητο1998-Τιμή:150€.

Κωδ:23976-ΓΗΠΕΔΟκοντάΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΑποθήκηπολύπαλιάσυνολικήςεπιφά-
νειας200τ.μ.ισόγεια.Ενοίκιο150€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικής επιφάνειας8 τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαι για έδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:24152-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητογραφείοσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους.
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπούς,ταΚουφώματα
τουΣυνθετικά,καινούργιαμεδιπλάτζάμιακαι
μεμεγάλοανελκυστήρα.Μίσθωμα150€.

Κωδ: 23978 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο
καιμεδικότουWC .Είναικατασκευασμένο
το1971καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά, -
Τιμή:130€.

Κωδ:23847-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
115τ.μ.ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο.Διαθέτειαπεριόριστη
Θέα,ταΚουφώματατουκαινούργιαΣυνθετικά
μεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατουθωρακισμένη
,έχεικαιΑνελκυστήρα.Μίσθωμα320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.ισόγειοεξαιρετικήςεμπορικότητας,ενοίκιο

250€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24526 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάσταΚΤΕΛ εκμισθώνεται ισόγειο κα-
τάστημα κομπλέανακαινισμένοσυνολικής
επιφάνειας31τ.μ.Μίσθωμαπολύλογικόστα
250€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24422 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΠλ.ΠλατάνωνΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας45 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση
,μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη
.Τιμή:80€.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο280€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:24146 -ΚαλλιθέαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταυπόγειοΠάρκινγκκλει-
στόσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14388-ΣτοκέντροτηςΒέροιαςκαι

κοντάστουςΑγίους Αναργύρουςδιατίθεται
σπάνιοδιαμέρισμακαθαρής επιφάνειας96
τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό3υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα ,μπάνιοκαιαποθήκη .Είναι
κατασκευασμένοτο1972καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΚεντρική-Πετρέλαιοηοποίακαιλειτουργεί
άψογα. Πρόκειταιγιαέναγωνιακόδιαμέρι-
σμαμεεξαιρετικήθέα  (βλέπεικαιτηνΕληά)
, ανακαινισμένομε καινούργια κουφώματα
αλουμινίουδιπλήςυάλωσης , ηπόρτα του
θωρακισμένη ,με ανελκυστήρακαινούργιο ,
A/C,καιηλιακόθερμοσίφωνα.Προσφέρεται
στηνμοναδικήτιμήτων 80.000€.Ευκαιρία
μόνογιαεκλεκτούς.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14333-ΣτοΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής

επιφάνειας112τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείται από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1977
και διαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενακαι αποθήκη -Τιμή:
50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 14235 - Περιοχή Δοβρά ψηλά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταμίαπολύ
σπάνιακαιμεΠανοραμικήθέαΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ.σεδύοεπίπεδα
καισεοικόπεδο4.250τ.μ.μεεκπληκτικήθέα
ναβλέπειόλητηΒέροια.Είναικατασκευασμέ-
νητο1984 .Χρήζεικάποιωνεργασιώνολο-
κλήρωσης,ηδετιμήτηςείναιστηνκυριολεξία
τζάμπα,μόνο110.000€.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
ητρίαοροφοδιαμερίσματαμε111τ.μ.καθ.το
καθένακαισεοικόπεδο560τ.μ.μεσ/δ1,2
,κατασκευή1985, τοκαθέναμε3υ/δκαι2
μπάνια,βλέπεισεανοιχτωσιάκαιπροσφέρε-
ταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργιααλουμι-
νίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης,πρώτονατομικήθέρμανση
μεξυλολέβηταηαυτόνομηθέρμανσηπετρε-
λαίουμεωρομετρητές, ενεργειακήςκλάσης
Δ , έχειηλιακόθερμοσίφωνακαιντουλάπες
παντού,είναιχωρίςανελκυστήρακαιμετρία
parking ,ένακλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέ-
τει μίαπολύμεγάληκοινόχρηστηαυλήγια
λαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο380.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής

ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13510-ΣτηΔΕΗκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας128 τ.μ.σε
ημιυπόγειομεπρόσβασηκαιγιααυτοκίνητο
.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένητο1996-ηδετιμήτηςεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,
κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστικά
,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούςαγο-
ραστές,τιμή23.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,

ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.

Κωδ13832ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ,Κατά-
στημασυνολικήςεπιφανείας450τ.μ.,σετρία
επίπεδακαισεγήπεδο6.000τ.μ.κατασκευή
1985,ολοκαίνουργιο,ακατοίκητο,χρήζεικά-
ποιαςολοκλήρωσηςεσωτερικά,έχεικαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλάτζάμια,
ενιαίοςχώρος ,σεμοναδική τοποθεσίακαι
απευθύνεταισεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,αυτοτελές,έναπολύαξιόλογοακίνητο,προ-
σφέρεταιγιαλόγουςανεξάρτητουςαπότηθέ-
λησημαςσετιμήπράγματιχαμηλήτίμηματα
350.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 14055 ΡΑΧΗ, χωραφοοικόπεδο

πωλείταιμέσαστηζώνη6.410τ.μ.,μεεκπλη-
κτικήθέα, γιααπαιτητικούςαγοραστές ,σε
μοναδικήτοποθεσία,μοναδικόγιαεπένδυση
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο55.000€.

Κωδ.13963ΚΟΜΒΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣπω-
λείταιαγροτεμάχιομεροδάκινα7ετώνείναι
12.750τ.μ.είναιστα650 μέτρακαιφαίνεται
απότηνΕγνατίαοδό,διατίθεταιαπό95.000€
τώρα40.000€μόνο,ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13873 -ΠΙΕΡΙΩΝπρός το τέλος

πωλείταιοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας360
τ.μ.Τιμή:115.000€.

Κωδ.13878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο500
τ.μ.,κοντάστοΕΑΚμέσαστοσχέδιοτουχω-
ριού45.000€,

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολικής
επιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14363-ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένη το1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστήρα.
Τιμήμόνο:9.500€.

ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείταιεπίτουδρό-
μουΒέροιας -Βεργίναςκαιαφορά  έκταση
αποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιοσυνολικά
15.000τ.μ.,καιμεδύοκτίσματα ,αποθήκες
μεγάλεςχωρίςκολώνες.Τακτίσματακαταλαμ-
βάνουνσυνολικά1.180τ.μ. , τιμήπώλησης
κατόπινεκτιμήσεωςόλαμαζί120.000€.Πολύ
αξιόλογοακίνητοκαισετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-
όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένη το2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχιεαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμή:40.000€.

Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος
τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε 22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

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.

ΗΕΤΑΙΡΙΑεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδοει-
δώνΗΡΑΕΠΕ,δέχεταιαιτήσειςγιαπροσλήψειςεποχικού
προσωπικούάνωτων18ετώνσταγραφείατηςεταιρίας
καθημερινά εκτόςΣαββάτου και Κυριακής από τις 9.00
π.μ.έωςτις2.00μ.μ.Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδια-
φερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικού υγείας εργαζομένωνσε

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr



18 ΠΕΜΠΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕ-

ΒΕσεάσπροχρώμα,μεστρώμα

καιυφασματάκιαπροστατευτικά,

σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-

καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH), πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό),φραπιέρα(επαγ-

γελματική-βαρέως τύπου), το-

στιέρα(επαγγελματική2εστιών),

2στρογγυλάτραπέζια,7καρέ-

κλες (μεκουπαστή)και8ψηλά

σκαμπό.Πωλούνταισε τιμήευ-

καιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυριααπό

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
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€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.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.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟκεντροΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ.250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ10στρ.πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

σχύς6,5Ηρ,Πλάτος εργασίας50
cm, βάθος εργασίας 17,5-35 cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν,
μαχαίρια6+6,κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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50ετώνέως70γιασοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμίαμεκοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά,γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρ ιος

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

γιασοβαρήσχέση.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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγό-
σκυλο ράτσας Βίσλα
θυληκό.  Τηλ. :  6977
354226.

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.

ΑπότηνεταιρίαIDECOABEστηνΚουλούραΗμαθίας
ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣγιαμόνιμηαπασχόλησημεαπαραί-
τηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

-Δίπλωμαοδήγησης
-Πολύκαλήγνώσηρουμανικών-αγγλικών
-Διαπραγματευτικέςκαιοργανωτικέςικανότητες
-Ικανότηταταξιδιώνστοεξωτερικό
-Ηλικίαάνωτων25ετών
Ηεταιρίαπαρέχει;
-Ικανοποιητικόςμισθόςκαιbonus
-Προοπτικέςεξέλιξηςσύμφωναμετααποτελέσματα
-Αυτοκίνητο
-Κινητότηλέφωνο
-Κάλυψηεξόδωνταξιδιώνστοεσωτερικό-εξωτερικό
ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
-ΣΤΟFAXΣΤΟ2331097118
-ΣΤΟEMAIL: ideco.expo@yahoo.grΜΕΘΕΜΑ«ΒΙΟ-

ΓΡΑΦΙΚΟ»

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδα-
κτικήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστς μεθόδους
διδασκαλίας Γλώσσας
καιΜαθηματικών κα-
θώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγ-
γλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και
αγγλικών σε μαθητές
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CMYK

PΟι γιορτές είναι μέρες που τρώμε 
πολλές φορές μεσημεριανό...

PΤα ωραιότερα μεσημέρια της 
χρονιάς.

PΤώρα όλοι είμαστε σε φάση που 
ξεκινάμε δίαιτα από Δευτέρα. Παρου-
σία.

PΠροσωπικά έφαγα πολλά με-
λομακάρονα φέτος γιατί ήταν ολι-
κής. Κατανάλωσης.

PΤους δε εκατοντάδες κουραμπιέ-
δες, τους έκανα διαίτης. Τίναξα την ά-
χνη.

PΆντε, φτάνει με τα μελομακάρο-
να! Φέρτε τώρα τις βασιλόπιτες να 

απλώσουμε τις 
μερέντες.

PΠάντως υγιής 
σχέση, είναι αυτή 
στην οποία και οι 
δύο  παχα ίνουν 
συγχρόνως.

P Τώρα που 
σφίγγει το κρύο, να ένα μυστικό για 
να μην κρυώνετε: θα βάζετε τη φα-

νέλα μέσα από το βρακί.

PΔεν είμαστε σεισμογενής 
χώρα. Τα κόκκαλα των προγό-
νων μας είναι που τρίζουν.

P Πλέον είμαι σε ηλικία 
που όταν άκουγα «Το παλιό 
μου παλτό», ο Δάντης το είχε 
πρωτοαγοράσει.

PΗ πολιτική αντιπαράθεση 
στη χώρα και το 2018 συνο-
ψίστηκε στη φράση: «ναι, 
αλλά εσείς τα κάνατε χει-
ρότερα».

PΦτάσαμε αισίως σε 
καιρούς που οι συνταξι-
ούχοι ψάχνουν δουλειά 
με μαύρα, γιατί η σύντα-
ξη δε φτάνει για τα άνερ-
γα παιδιά τους που ψά-
χνουν δουλειά.

PΜέσα στο 2018 το υ-
πουργείο Υγείας λογικά θα 
απαγορεύσει το κάπνισμα 
με την αιτιολογία ότι θα πε-
θάνουμε πρόωρα και δεν 
θα προλάβουμε να πληρώ-
σουμε όλα όσα χρωστάμε.

PΕμένα ο στόχος και 
για το 2018 είναι ένα κα-
θαρό ποινικό μητρώο.

PΑρκεί ο Τειρεσίας! Ο 
μη μάντης.

PΚαι το νέο έτος φο-
ρολογικά θα είμαστε με 
τη μουσική. Κοινώς: ε-
μείς το βιολί μας.

PΟι δε κυβερ-
νώντες; Απλώς ανί-
κανοι. Αυτοί κατου-
ράνε στη θάλασσα 
και πάλι πιτσιλάνε 
το καπάκι.

P Αισιοδοξώ 
για το 2018. Βλέ-
πω την καραμπί-
να μισογεμάτη.

PΚαι:
Ένας τύπος είχε 

βάλει τη γάτα του 
σε μια σκάφη και 
την έπλενε. Περ-
νώντας ένας φίλος 
του, του λέει:

-Φίλε μου, τις 
γάτες δεν τις πλέ-
νουν, θα ψοφήσει...

-Εγώ σου λέω 
πως δεν παθαίνει 
τίποτα!

Ύστερα από κάμποση ώρα αφού 
γύρισε από δουλειά που πήγε, ο τύπος 
βλέπει τον φίλο του να κλαίει.

-Γιατί κλαις;
-Πέθανε η γάτα...
-Δεν σου είπα ότι δεν πλένουν τις 

γάτες;
-Δεν πέθανε στο πλύσιμο μωρέ, αλ-

λά στο στύψιμο!
Κ.Π.
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