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Προσλήψεις στη 
ΔΕΥΑΒ για 13 θέσεις
 με σχέση εργασίας
 ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου
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Τελωνείου στην Κουλούρα

Γιώργος Μπίκας : 
Οι επιχειρήσεις της Ημαθίας 

δικαιούνται από το 
Επιμελητήριο ενημέρωση 

και συμπαράσταση 
για να αντιμετωπίσουν 

τις συνέπειες της κρίσης

Απόδοση ελάχιστου φόρου 
τιμής η ονοματοθεσία της 

οδού έμπροσθεν της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης

Σελ. 3

Σελ. 9

Σελ. 5

Σελ. 7 Σελ. 10, 11

Συνεδρίασε χθες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

2 εκ. ευρώ 
για αντιπλημμυρικά έργα στην Ημαθία   

Θα καθαριστούν κοίτες
 και θα ενισχυθούν αναχώματα 

σε όλα τα ποτάμια
Ταχύτερες οι διαδικασίες καταγραφής 

ζημιών από τους Δήμους λόγω 
“έκτακτης ανάγκης” Σελ.  3



Το (ηθικό;) αδιέξοδο
της Αριστεράς

  Μ’ αυτά και μ’ εκείνα πάει στράφι το περίφημο ηθικό 
πλεονέκτημα της Αριστεράς. Αυτό το οποίο -μεταξύ 
άλλων- οδήγησε πολύ κόσμο στις τελευταίες εκλογικές 
αναμετρήσεις να ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα, ως το 
αντίβαρο στις παθογένειες ενός συστήματος εξουσίας 
από ανοικτού έως δεκτικού σε εξωγενείς παράγοντες. 
Ωστόσο ένα πλεονέκτημα που χάθηκε σε πολλές 
περιπτώσεις. Αρχικά λόγω μιας πολιτικής διαχείρισης 
που προσγειώθηκε αναγκαστικά στην πραγματικότητα 
της οικονομίας. Και που στη συνέχεια τείνει να χαθεί 
και στον τομέα κάποιων ατυχών πολιτικών επιλογών 
αμφίβολης νομιμότητας, όπως το πρόσφατο θέμα με την 
πώληση βλημάτων στη Σαουδική Αραβία.
  Στον επιχειρηματικό κόσμο είναι διαδεδομένο το αστείο 
(;) ότι το μεγάλο έργο του Αλέξη Τσίπρα είναι το ότι 
αποδόμησε στο κοινό αίσθημα την έννοια της Αριστεράς.
Όπως φυσικά και το ηθικό της πλεονέκτημα. Με τα 
αδιέξοδα του απλού κόσμου να μεγαλώνουν επικινδύνως, 
τουλάχιστον όσο και των Αριστερών που κλήθηκαν να 
ασκήσουν πολιτικές δεξιότερες των δεξιών.
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Διονυσίου

Black Friday και Black Out

Συνέβαλεστηναύξησητουτζίρουκαιτηντόνωσητηςαγο-
ράςηBlackFridayτηςπερασμένηςΠαρασκευής,σύμφωναμε
ανακοίνωσητουΕμπορικούΣυλλόγουΑλεξάνδρειας.«Ωςεπι-
τυχημένηπρακτικήπουέχειυιοθετηθείαπόμεγάλεςαλυσίδες
καταστημάτων ενισχύοντας την επισκεψιμότητα της εκάστοτε
αγοράς»όπωςαναφέρεταιστησχετικήανακοίνωση.

Το μέγα θέμαφυσικά είναι η μικρήπια «πίτα».Ώστε ό,τι
ξοδεύεταιστιςBlackFridays νααποδυναμώνει τις υπόλοιπες
μέρες.Κάτισαναγοραστικό...BlackOut!

Black
(;)

Friday
καιαπό
τον
ΕΛΓΑ!
Τη ν  ε ρ χό μ ε ν η

Παρασκευή 1Δεκεμ-
βρίου θα γίνουν τελι-
κά από τον ΕΛΓΑ οι
πληρωμές του υπο-
λειπόμενου 11% των
αποζημιώσεων για
διάφορες ζημιές στην
αγροτική παραγωγή
του 2016. Χρήματα
πουπεριμένουνπώς
και πώς οι αγρότες
καιηαγορά.

Παρακολουθώντας την συζήτηση στηΒουλή για το
θέματηςπώλησηςπυρομαχικώνστηνΣαουδικήΑραβία
με κατέλαβεθλίψη και απογοήτευση για τηνστάση των
πολιτικώναρχηγών.Λεςκαιηπατρίδαμαςέλυσεταπρο-
βλήματα της  και έχουμε τηνπολυτέλεια να ασχολείται
το κοινοβούλιό μας  με μιαπαρτίδαπυρομαχικώνπλε-
ονασμάτων,  αν τηρήθηκεηδιαδικασίαήόχι.Καλάδεν
σκέφτηκανότιαυτάταπυρομαχικά,οιβόμβεςκαιταβλή-
ματαθαπέσουνστακεφάλιαμικρώνπαιδιώνκαιάμαχου
πληθυσμού;Καιαυτόαπόμιααριστερήκυβέρνησηπου
τελευταίαμετιςαποφάσειςτηςδενέχειναζηλέψειτίποτα
από τιςπιο καπιταλιστικές χώρες του κόσμου.Αλήθεια
αυτάτα66εκατομμύριαθαέσωναντηχώραμαςαπότην
μεγάληοικονομικήκατρακύλαπουέχειπάρει;

Πιστεύωότι είναι επιβεβλημένο για τηνπατρίδαμας
ναυψώσειανάστημακαιναδείξειστηνδιεθνήκοινότητα
ότιπαρόλη τηνανέχειαπου τηνκατατρέχει, εξαιτίαςμε-
γάλωνπολιτικών λαθών τουπαρελθόντοςαλλά και του
παρόντοςοφείλεισεβόμενητηνιστορίακαιτονπολιτισμό
τηςναπειόχισετέτοιεςαμαρτωλέςπωλήσεις,γιαναμην
πωεγκληματικές,γιατίότανγνωρίζειςγιαπούπροορίζο-

νταιαυτάταπυρομαχικάείναιέγκλημακαιόχιμιααπλή
εμπορικήσυναλλαγή.Ότανφτιάχνειςπυρομαχικάγιατην
δικήσουάμυνα είναι επιβεβλημένηανάγκη, όταν όμως
ταπουλάς κάπουπρέπει να υποψιάζεσαι τουλάχιστον
γιατοπούπροορίζονται.Οσογιατιςπρομήθειεςαπότο
εμπόριο όπλων θυμάμαιπριν από αρκετά χρόνια κάτι
που μου είχεπει ένας φέρελπις αξιωματικόςπου είχε
αποστρατευτεί για να αντιπροσωπεύσει μεγάλες ξένες
εταιρίεςπολεμικώνσυστημάτων«Ανήξεραπως γίνεται
τοπαιχνίδι των εξοπλισμών δεν θαπερίμενα να γίνω
συνταγματάρχης, θα έφευγα από την υπηρεσία λοχα-
γός!»Τώραθαμουπείτεπαίζονταιτόσαδισεκατομμύρια
και εμείς εξακολουθούμε ναμιλούμε για τις έννοιες του
ηθικού και του νόμιμου,πουοι ίδιοι οιπολιτικοί μας τις
έχουςξεπεράσει…

Είναι κρίμα λοιπόν ναπαρουσιάζει τέτοια εικόνα το
κοινοβούλιό μας για ένα θέμαπου θα έπρεπε να έχει
λυθεί διακομματικά και να έχειπρυτανεύσει όχι μόνο η
λογική,αλλάκαιτοήθος.

Μ.Ζ.Π.

«Κρασοπούλι» και «66»

Πλημμύρες και ζημιές υπήρξαν και στηνΗμαθία κατά τη διάρκεια τηςπρόσφατης
«φονικής» κακοκαιρίας και βροχής.Ωστόσο τα χειρότερα αποφεύχθηκανσε κάποιες
περιοχές,αφούόπωςανέφερεοκ.Μπαρμπαρούσηςστηχθεσινήσύσκεψητης«Πο-
λιτικήςΠροστασίας»,πρόπερσι(2015)είχεκαθαριστείτοΚρασοπούλιστομπαζωμένο
τουκομμάτι.

Εάνδενγινότανέστωκαιαυτό,θαείχανπλημμυρίσεισπίτιακαιμαγαζιάμέσαστη
Μελίκη, είπε, επισημαίνονταςότι ούτε τοΚρασοπούλι, ούτε το«66» έχουν καθαριστεί
ποτέ…Καιηπροσπάθειακαθαρισμούθασυνεχιστείσεόλαταποτάμιακαιταρέματα,
πρόσθεσε.Οστόχοςβέβαια,είναιναγίνουνκαιναολοκληρωθούντααντιπλημμυρικά
έργα,εγκαίρως,γιαναμηντρέχουμεκαιδενπρολαβαίνουμε.

Καιβέβαια,καλόθαείναιηΑποκεντρωμένηΔιοίκηση,ναεγκρίνει επίσηςεγκαίρως
τηδίμηνηπρόσληψηχειριστώνγιαταεκχιονιστικάμηχανήματα,διότιηδικαιολογία
τουτύπουμπορείναχιονίσειαλλάμπορείκαιναμηνχιονίσει,οπότεμπορείκαιναμη
χρειαστούν,είναιτουλάχιστονπαιδαριώδης.

Τωνφρονίμωνταπαιδιά,όπωςαποδείχθηκεπερίτρανα,πρινπεινάσουνμαγειρεύ-
ουν.

Άσφαλτος
καιστηΒύρωνος
Μεεπιτυχίαολοκληρώθηκεηπρώ-

τηφάση τωνασφαλτοστρώσεωνστη
Νάουσα.Τελευταία οδός ηπολύ δύ-
σκοληΒύρωνος, με τον εργολάβο να
μιλάγια...σπηλιές,ποτάμιακαιρέμα-
ταστηδιάρκειατουφρεζαρίσματοςκαι
των άλλων εργασιών, που ασφαλώς
καθυστέρησαν την ολοκλήρωση της
οδού.Τέλοςκαλόόλακαλά,όμως,με
τις επόμενες ασφαλτοστρώσεις (Γεν-
νηματά, Κοραή, Περδικάρη κ.α.) να
εξαρτώνταιπια από τον καιρό.Τώρα
ήτηνάνοιξη.

Μεαυτοπεποίθηση...αλλάκαιπροβληματισμό
Γεμάτοςαυτοπεποίθηση για τις δυνάμεις του

και τις δυνατότητες τουΕπιμελητηρίου εμφανί-
στηκεοΤάσοςΓιάγκογλουστησυνέντευξη της
Αλεξάνδρειας.Ωστόσο καιπικραμένος και από
τονολισθηρόδρόμοπουπήρεγιαπρώτηφοράη
εκλογικήδιαδικασίακαιμόνοστηνΗμαθία,όπως
είπε.

«Λέω ‘ναι’στησυνειδητήσυμμετοχή τουεπι-
χειρηματικούκόσμουστιςεκλογέςτηςΚυριακής.
Όσωνδηλαδήγνωρίζουνπούπάνεκαιτικάνουν.
Κιόχιόσωνσύρονται...»σημείωσεμενόημακαι
συνέχισε:«Είναιπρωτοφανήταόσασυμβαίνουν
στιςφετινέςεκλογέςτουΕπιμελητηρίου.Μεπλη-
ρωμέςσυνδρομών,μεαθρόεςαλλαγέςτμημάτων
και απειλές, πουπροκαλούν έλλειψη εμπιστο-
σύνης μεταξύ των μελών.Αισθάνομαι ντροπή,
γιατίόλοιοιεπιχειρηματίεςκοστολογηθήκαμεκαι

μάλισταέναντιευτελούςποσού.Πώςάραγεθασυνεργαστούνμετάτις3Δεκεμβρίουαυτοίπουαπειλούνμ’αυτούςπου
απειλούνται;»

Όταναργότεραρωτήθηκεγιατηνπρώτητουκίνησημετάτιςεκλογές,οκ.Γιάγκογλουαπάντησεσχεδόναφοπλιστικά:
«ΘαείναιηαποκατάστασητουκύρουςτουΕπιμελητηρίουπουέχειτρωθείαφάνταστα»!

Σημείωμα
Μελογικήαλλάκαιήθος

Πιοπροσιτήη«Λίμνη
τωνΚύκνων»στο«Χώρο
Τεχνών»τηςΠεριφέρειας
Οιπαραστάσεις μπαλέτουστοΧώροΤεχνών είναιπλέον

απότιςαγαπημένεςτουημαθιώτικουκοινούεν’όψειτωνΧρι-
στουγέννων.Σελίγεςημέρεςστηνσκηνήτοκοινόθαέχειτην
ευκαιρίανααπολαύσειτηΛίμνητωνΚύκνωναπόταμπαλέτα
τηςΜόσχας.

ΗίδιαπαράστασηπαρουσιάζεταικαιστοΜέγαροΜουσικής
Θεσ/νίκης,μετηδιαφοράότιστηΒέροιαείναιπολύπιοπροσι-
τόταεισιτήριαπουκοστίζουν20και25ευρώ,σεαντίθεσημε
τοΜ.Μ.Θ.πουκυμαίνονταιαπό30-60ευρώ.

Ηδιαφοράείναιυπολογίσιμη,όπωςκαινάχει…
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Την έγκριση για εκκίνηση των διαδικασιών κάλυψης συνολικά 8.845 μόνιμων θέσεων εργασίας σε δή-
μους, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων, για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες (καθαριότητα και 
άλλες), υπέγραψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, οι οποίοι συνιστούν την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου 33/2006. 

Επίσης  υπογράφηκε και απόφαση για την πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ 
Α’ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και στην πρόσληψη συνολικά 800 
ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των 
ΟΤΑ. 

Στην  περίπτωση των προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανήκουν οι 
παρακάτω 13 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Βέροιας, που αφορούν τις εξής ειδικότητες:

  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 3 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΤΩΝ

Προσλήψεις στη ΔΕΥΑΒ για 13 θέσεις με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

2.000.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα 
σε κοίτες και αναχώματα ποταμών της Ημαθίας

-Ταχύτερες διαδικασίες, λόγω έκτακτης ανάγκης σε Δήμους και Περιφέρεια για αποκατάσταση ζημιών

-Ας χιονίσει και βλέπουμε για τους χειριστές εκχιονιστικών μηχανημάτων, λέει η Αποκεντρωμένη
Ευρεία σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας κάλεσε, χθες Τρίτη, στο 
Δημαρχείο Βέροιας, η Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας, υπό τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα 
Καλαϊτζίδη και συντονιστή τον προϊστάμενο του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  Γιώργο Μπαρ-
μπαρούση.

Στην σύσκεψη παρέστησαν ο εκπρόσωπος  
της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης κ. Καρακώστογλου, εκπρόσωποι 
των Δήμων του Νομού, του Στρατού, της Αστυ-
νομίας , των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, της Δ/
νσης Δασών και των δασαρχείων, των Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης, της Δ/σης Γεωργίας, της ΔΕΗ, 
της «Εγνατίας», των Νοσοκομείων και Κ.Υ., του 
Χ.Κ.Σελίου  καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών 
οργανώσεων της Ημαθίας.

Κοινή διαπίστωση, η αρμονική συνεργασία 
όλων, στη επίλυση προβλημάτων , όπως στις 
πρόσφατες βροχοπτώσεις, παρά την έλλειψη 
πόρων, μηχανημάτων και προσωπικού.

Αντιπλημμυρικά έργα  
Το θέμα που κυριάρχησε, ήταν τα τακτικά αντιπλημμυρικά έργα  

στην Ημαθία, ύψους 2.000.000 ευρώ, που αφορούν στα μεγάλα αλλά 
και τα μικρότερα ποτάμια της περιοχής μας. 

Όλα  αυτά θα καθαριστούν και θα ενισχυθούν τα αναχώματα που 
έχουν καταρρεύσει ή έχουν κλαπεί, όπως είπε ο κ.Μπαρμπαρούσης 
και θα καθαριστούν οι κοίτες οι οποίες ποτέ δεν καθαρίστηκαν ,όπως 
επισημάνθηκε.  

Συγκεκριμένα,  ενημέρωσε ο κ. Καλαιτζίδης, ότι η  Περιφερειακή Ε-
νότητα, προχώρησε  σε δύο μεγάλα έργα με τη μορφή παροχής υπηρε-
σίας, που θα ανακουφίσουν τα τοπικά ρέματα αρμοδιότητάς της, όπως:

- Καθαρισμός κοιτών από φερτά υλικά των ρεμάτων: Μεγάλου Ρέματος, 
Αράπιτσας, Κιουτίχα, Στενημάχου και Τριλόφου προυπολογισμού 369.000€ 
το οποίο βρίσκεται στη φάση του ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο

- Και καθαρισμός ρεμάτων και ενίσχυση αναχωμάτων αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ημαθίας (Αγκαθιά, Κυψέλη, Τριλοφιά, Πρόδρομος, Παλατίτσια, 
Βεργίνα, κλπ) προϋπολογισμού 190.000€ το οποίο βρίσκεται στη φάση 
υπογραφής της σύμβασης

Σημαντική ήταν η αναφορά στα έργα και τις δράσεις που βρίσκονται 
σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται από την ΠΚΜ και την Π.Ε Ημαθίας, 
όπως:

- Οι ετήσιες παρεμβάσεις στον ποταμό Αλιάκμονα προϋπολογισμού 
700.000€.

- Η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τις ετήσιες παρεμβάσεις 
στον ποταμό Λουδία προϋπολογισμού 738.000€ , καθώς και δεύτερου 
έργου για τον ποταμό 300.000€’

-  Το έργο αποκατάστασης διοχετευτικότητας των τάφρων Αγκαθιάς 
και Αγίας Τριάδας, προϋπολογισμού 383.000€.

-  Ο καθαρισμός κοιτών από φερτά υλικά των ρεμάτων: Μεγάλου Ρέ-
ματος, Αράπιτσας, Κιουτίχα, Στενημάχου και Τριλόφουπρουπολογισμού 
369.000€.

Ο καθαρισμός ρεμάτων και ενίσχυση αναχωμάτων αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ημαθίας (Αγκαθιά, Κυψέλη, Τριλοφιά, Πρόδρομος, Παλατίτσια, 

Βεργίνα, κλπ) προϋπολογισμού 190.000€.
Ταχύτερες διαδικασίες λόγω έκτακτης ανάγκης

Πέρα από αυτά όμως, υπάρχουν  αντιπλημμυρικά- σε καιρό ειρή-
νης- που προγραμματίζονται αλλά έχουν γραφειοκρατική διαδικασία. 
Ωστόσο με την κίνηση της Περιφέρειας, να κηρυχθούν σε έκτακτη ανά-
γκη περιοχές και της Ημαθίας, οι Δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να 
προχωρήσουν με ταχύτητα τις διαδικασίες για τα  αντιπλημμυρικά έργα 
και να αποκαταστήσουν τις ζημιές, ξεπερνώντας  μεγάλο μέρος της 
γραφειοκρατίας και να διεκδικήσουν  χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς 
πόρους.

Ήδη συνεργεία της Π.Ε. Ημαθίας  και των Δήμων, εργάζονται για 
την αποκατάσταση χαλασμένων δρόμων, αναχωμάτων, ποταμών κ.α. 
«Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, (όπως και στην υπόλοιπη ΠΚΜ),  
από την επομένη των καταστροφών, διαθέσαμε και ιδιωτικά μηχανήμα-
τα για καθαρισμό των  βάθρων γεφυρών και των κοιτών ποταμών από 
τα φερτά υλικά, όπως και για την ενίσχυση των αναχωμάτων τους, την 
επαναστήριξη των υποβάσεων και πρανών των δρόμων και άλλες ερ-
γασίες» τόνισε ο αντπεριφερειάρχης, αναφερόμενος στην επιστράτευση 
ιδιωτικών μηχανημάτων  με αμοιβή, ώστε να γίνουν οι καθαρισμοί που 

δεν έγιναν επί 10ετίες στα μεγάλα ποτάμια του Νομού.
Αλάτι και εκχιονιστικά μηχανήματα

Εν όψει του χειμώνα, οι φορείς είναι έτοιμοι, μηχανήματα υπάρχουν, 
ενώ υπάρχει απόθεμα αλατιού από πέρυσι και θα έρθει και άλλο από 
την κεντρική περιφέρεια, που φέτος το προμηθεύεται και για τους επτά 
νομούς. Η διαδικασία εγκρίθηκε και εντός των ημερών το αλάτι έρχεται 
για να συμπληρώσει την ήδη αποθηκευμένη «κάβα». Όσον αφορά τα 
εκχιονιστικά, πέρσι υπήρχαν 4-5 μηχανήματα στην Ημαθία, σε σχέση 
με άλλους νομούς που  είχαν ένα, δύο ή κανένα δημόσιο αποχιονιστικό 
με λεπίδα και αλατιέρα. «Όμως εκεί που είχαμε 4 και 5 μηχανήματα,  με 
δύο μόνο  χειριστές και ζητούσαμε 4 χειριστές διμηνίτες,  όπως ορίζει ο 
νόμος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που οφείλει να εγκρίνει, μας τα έκο-
ψε λέγοντας ότι δεν χιόνισε και μπορεί να μην χιονίσει. Αν χιονίσει, θα 
είναι αργά. Έτσι κάναμε ένσταση με δικηγόρο και θα πάμε στη Επιτρο-
πή να την εξετάσει και να την εγκρίνει, ώστε να έχουμε τους χειριστές», 
είπε ο κ. Μπαρμπαρούσης. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, όλοι οι εκπρόσωποι των Φορέων 
τοποθετήθηκαν με επισημάνσεις και προτάσεις, ο καθένας στο αντικεί-
μενο ευθύνης, χρόνιας εμπειρίας  και δράσης τους.

Σοφία Γκαγκούση



Έκανε την είσοδό της στο χώρο 
της παιδικής λογοτεχνίας πριν από 
λίγα χρόνια, συμβάλλοντας με τα 
βιβλία της στην πνευματική καλλιέρ-
γεια και ψυχαγωγία των παιδιών με 
τη σύγχρονη μάγισσα Σουσουρέλα. 
Μια μάγισσα της γνώσης που βοη-
θά τα μικρά παιδιά στην εκμάθηση 
της αλφαβήτας και των αριθμών. (Η 
μάγισσα Σουσουρέλα και η αλφαβή-
τα – Η μάγισσα Σουσουρέλα και οι 
αριθμοί).

Η επιτυχία συνεχίζεται καθώς η 
θεατρική διασκευή της Σουσουρέ-
λας, παρουσιάζεται από το Δημοτικό 
Σχολείο Κουλούρας και αποσπά το 
1ο βραβείο θεατρικού έργου σε μα-
θητικούς αγώνες που διεξήχθησαν 
στη Θεσσαλονίκη.

Η δημιουργική πορεία της συγ-
γραφέως συνεχίζεται με δύο ακόμα 
παιδικά βιβλία που εκδίδονται το 2017. Το πρώτο έχει τίτλο «Η καμήλα 
που ήθελε να γνωρίσει το χιόνι» και συνοδεύεται από εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και το δεύτερο έχει τίτλο «Όταν η γοργόνα συνάντησε 
τον Αλέξανδρο» (εκδόσεις Διάπλους).

Ο λόγος για τη Σχολική Σύμβουλο Ελισάβετ Τάρη που συνεχίζει τη 
διαδικασία γραφής, μπερδεύει τη φαντασία με την πραγματικότητα, το 
μύθο με την ιστορία, την αλληγορία με την αλήθεια που κρύβεται πίσω 
από τις λέξεις.

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 η συγγραφέας παρουσίασε με τη 
βοήθεια του Γιώργου Μελίκη, το 5ο βιβλίο της στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας και το κοινό, εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά υπο-
δέχθηκαν τη γοργόνα, την αδελφή του Αλέξανδρου.

Στο βιβλίο αυτό η Ελισάβετ Τάρη ασχολείται με το δημοφιλή μύθο 
που θέλει τη γοργόνα, αδελφή του μεγάλου Έλληνα στρατηλάτη, αυτό 
το μυθικό πλάσμα με μορφή μισής γυναίκας και μισού ψαριού από τη 
μέση και κάτω με λέπια και ουρά, να ταξιδεύει στις θάλασσες και να ρω-
τά τους ναυτικούς «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;».

Η συγγραφέας τολμά όμως ν’ ανατρέψει κάποια στοιχεία του μύθου 
και η μυθική γοργόνα αποκτά παιδιά ώστε να περιπλανηθεί στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου, στην πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος το 
331 π.Χ. και που για περισσότερα από 1.000 χρόνια υπήρξε κοιτίδα 
πολιτισμού με έντονη πνευματική δραστηριότητα.

Η συγγραφέας έχει γνωρίσει και έχει αγαπήσει πολύ την Αλεξάν-
δρεια εργαζόμενη ως Διευθύντρια στο εκεί Δημοτικό Σχολείο και έχοντας 
δει τα σημάδια της ελληνικής ιστορίας διάσπαρτα σ’ αυτή την πόλη, 
κιβωτό του Ελληνισμού.

Η γοργόνα της Ελισάβετ Τάρη περιπλανάται στην Αλεξάνδρεια και 
αναζητά τον αδελφό της όχι στη θάλασσα μα στη στεριά, στον Φάρο και 
στην όαση της Σίβας, εκεί όπου ο Αλέξανδρος ανακηρύχθηκε γιος του 
Δία. Μαζί της ο μικρός Καρίμ που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή.

Για τη γοργόνα του βιβλίου της Ελισάβετ Τάρη, την στοιχειωμένη στα 
όνειρα των λαών της Μεσογείου, την ακαταμάχητη λαογραφική ηρωίδα 
και το διαχρονικό μύθο που την περιβάλλει, μίλησε ο δημοσιογρά-
φος-συγγραφέας και πρόεδρος του Εθνογραφικού Μουσείου Μελίκης, 
Γιώργος Μελίκης σημειώνοντας: «Όσον αφορά το γοργονικό ερώτημα 
«Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;» εμείς οι Μακεδόνες έχουμε απαντήσει 
εδώ και 2.300 χρόνια».

Όπως εύστοχα σημείωσε ο Γιώργος Μελίκης, στο βιβλίο αυτό η συγ-
γραφέας Ελισάβετ-Βέτα Τάρη συναντά την εικαστικό Δέσποινα Περηφα-
νοπούλου, και η μεν πρώτη βάζει το λόγο η δε δεύτερη τον χρωματίζει.

«Η Βέτα ανεβαίνει στο Φάρο της Αλεξάνδρειας και η Δέσποινα γεμί-
ζει τη Μεσόγειο χρωματικά οράματα.

Η Βέτα σφίγγει το χεράκι του μικρού Καρίμ και η Δέσποινα τον οδη-

γεί στην οικουμενική ελληνική οπτασία 
και μια ξέμπαρκη γοργόνα με πόδια, 
γυρίζει στην πολύβουη και πολυπολιτι-
σμική Αλεξάνδρεια, αγγίζει τις καρδιές 
των ανθρώπων που τον αγάπησαν και 
δεν τον ξέχασαν ποτέ και στέκεται αντά-
ξια δίπλα στον αδελφό της και τον κάνει 
και δικό μας αδελφό…».

Για την πηγή της έμπνευσής της, την 
Αλεξάνδρεια που αγάπησε πολύ και την 
ακολουθεί στα όνειρά της μέχρι σήμε-
ρα, μίλησε με νοσταλγία η συγγραφέας 
στοιχειωμένη από τα κεχριμπαρένια χα-
μόγελα των κατοίκων της και την αγάπη 
και εκτίμησή τους για κάθε τι ελληνικό.

«Ήθελα ν’ ανατρέψω τον μύθο της 
αγριεμένης γοργόνας στη θάλασσα που 
βύθιζε καράβια, ήθελα να της δώσω 
πόδια για να μπορέσει ν’ αναζητήσει 
τον αδελφό της στη στεριά, σ’ αυτή 
την τόσο γοητευτική Αλεξάνδρεια, έ-
χοντας τη βοήθεια του μικρού Καρίμ 
με τη σκουρόχρωμη επιδερμίδα και τη 
γενναιόδωρη σε συναισθήματα καρδιά» 
είπε η συγγραφέας και πρόσθεσε πως στόχος της ήταν όχι να γράψει 
ένα βιβλίο παιδαγωγικού χαρακτήρα, αλλά ένα βιβλίο πηγή έμπνευσης 
για τα παιδιά που θα το χαρούν και θα ψυχαγωγηθούν διαβάζοντάς το.

Η Ελισάβετ Τάρη τόνισε και τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν και 
πρέπει να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί, ωθώντας τα παιδιά στην 
απόλαυση της αισθητικής αξίας του κειμένου. «Οι δάσκαλοι έχουν το 
μαγικό ραβδί και μπορούν να κάνουν τα παιδιά ν’ αγαπήσουν το βιβλίο» 
είπε. Η συγγραφέας ευχαρίστησε τον Γιώργο Μελίκη όπως και την 
υπεύθυνη του εκδοτικού οίκου Διάπλους για την εμπιστοσύνη που της 
έδειξε και ιδιαίτερα την εκπαιδευτικό και εικαστικό Δέσποινα Περηφανο-
πούλου που με τον χρωστήρα της 
αποτύπωσε μια γοργόνα διαφορε-
τική απ’ αυτήν των παραμυθιών και 
μύθων με περισσότερα βυζαντινά 
στοιχεία.

«Οφείλω να πω πως ένα μεγάλο 
μέρος της επιτυχίας του βιβλίου μου, 
όπως και κάθε βιβλίου, οφείλεται 
στην εικονογράφηση».

Τέλος ευχαρίστησε τη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Βέροιας και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαί-
δευσης για τη συνδιοργάνωση της βιβλιοπαρουσίασης όπως και την 
παιδική χορωδία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας που με την 
πιανίστρια Ειρήνη Κουρκούλη, ζωντάνεψαν τον «Αλεξανδρινό καθαρό, 
αυθεντικό ουρανό» του Άρη Δαβαράκη και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, 
παρεμβαίνοντας και ντύνοντας και τ’ άλλα τραγούδια της βιβλιοπαρου-
σίασης της γοργόνας που τελικά κατάφερε να συναντήσει τον αδελφό 
της Αλέξανδρο.

Το φινάλε της εκδήλωσης έδωσε ο τραγουδιστής Γιώργος Μπαγι-
ώκης, σύζυγος της εκδότριας τραγουδώντας acapela μετά από παρό-
τρυνση του Γιώργου Μελίκη.
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ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

H γοργόνα της Ελ. Τάρη ψάχνει 
τον Μ. Αλέξανδρο στις σελίδες του νέου της βιβλίου



Στο παραχθέν έργο του Επιμελητηρίου Ημα-
θίας, που το έκανε να έχει πρωταγωνιστικό ρό-
λο πανελλαδικά, αλλά και σε κάποιες από τις 

προγραμματικές θέσεις 
του συνδυασμού «Ημαθία 
Επιμελείν» για την επό-
μενη θητεία, εστίασε στη 
διάρκεια της συνέντευξης 
τύπου στην Αλεξάνδρεια ο 
υποψήφιος Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας 
Τάσος Γιάγκογλου.

Μεταξύ άλλων ο κ. Γιά-
γκογλου:

-Ανέπτυξε τη συμμετο-
χή του Επιμελητηρίου και 
επιχειρηματιών στις επι-
τυχημένες προσπάθειες 
διάσωσης της έδρας του 

κεντρικού Τελωνείου των τριών όμορων Νομών 
στην Κουλούρα και όχι στη Σκύδρα, αλλά και τη 

γραφειοκρατία που κράτησε για πολύ 
καιρό το θέμα στο υπουργείο Οικονομι-
κών. Στο τέλος όμως έβγαλε την είδηση, 
λέγοντας ότι στην πρόσφατη συνάντησή 
του με την Υφυπουργό Οικονομικών Κα-
τερίνα Παπανάτσιου (21 Νοεμβρίου) το-
νίστηκε ότι το θέμα οδεύει προς λύση και 
έπεται σύντομα η συνέχισή του, ώστε να 
ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των 
εγκαταστάσεων της πρώην περιφερεια-
κής αγοράς Κουλούρας για τη φιλοξενία 
του Τελωνείου.

-Αναφέρθηκε στις προσπάθειες εν-
σωμάτωσης των προτάσεων του Επι-
μελητηρίου στο χωροταξικό σχέδιο της 

Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με 
το οποίο είναι σε τελικό στάδιο η μελέτη 
στην οποία προτείνεται η μετατροπή της 
χρήσης του αεροδρομίου της Αλεξάνδρει-
ας από στρατιωτικό σε εμπορευματικό. 
Καθώς επίσης και σε άλλα κεντροβαρή 
θέματα που το Επιμελητήριο πρωταγω-
νίστησε πανελλαδικά (όπως π.χ. η ειδική 
μελέτη ζωνών χρήσης γης για επαγγελμα-
τικά ακίνητα κ.ά.). 

-Αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Επι-
μελητηρίου στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπλασης των Δήμων Βέροιας και Νά-
ουσας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπου 
το Επιμελητήριο Ημαθίας είναι καθόλα 
έτοιμο και με ειδικούς χώρους.

-Εστίασε στο μεγάλο αποθεματικό του 
Επιμελητηρίου που έγινε με νοικοκύρεμα 
ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής 
σε προγράμματα και πολιτικές εκπαίδευ-
σης στην επόμενη περίοδο. 

-Τόνισε ότι στους στόχους του είναι να 
δώσει αρμοδιότητες και ρόλο στα μέλη 
του νέου Δ.Σ., ιδίως στα νεότερα, ώστε 
και οι δράσεις να ενισχυθούν και αποτέ-
λεσμα να επιτύχουν, και μέσω αυτού να 
πιστέψουν και να αγαπήσουν το Επιμελη-
τήριο, όπως έκανε ο ίδιος.

Βάσει οργανογράμματος
 δεν μπορούν να γίνουν 

παραρτήματα σε Αλεξάνδρεια
 και Νάουσα

Απαντώντας σε ε-
ρωτήσεις των δημοσι-
ογράφων ο κ. Γιάγκο-
γλου τόνισε μεταξύ άλ-
λων ότι:

-Παράρτημα του Ε-
πιμελητηρίου στην Αλε-
ξάνδρεια και στη Νάου-
σα δεν μπορεί να γίνει, 
διότι χρειάζονται από 
δύο μόνιμοι υπάλληλοι 
σε κάθε πόλη, γεγονός 
που δεν προβλέπεται 
από το οργανόγραμ-
μα του Επιμελητηρίου, 
κάτι που έπρεπε όσοι 
το εξαγγέλλουν να το 
ξέρουν. Πρόσθεσε ε-
πίσης ότι είναι γνωστό 
πόσο δύσκολες είναι 
πια οι προσλήψεις, α-
κόμη και οι μετατάξεις 
υπαλλήλων, πόσο μάλ-
λον όταν όλα σύντομα 
θα γίνονται ηλεκτρονι-
κά και δεν υπάρχει λό-
γος τέτοιων δαπανών.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.Τηλέμαχο Χατζηαθανα-

σίου για την επιτυχή εγχείρηση της αδελφής μου Ανθούλας 
Κωνσταντή μετά από επίπονες προσπάθειες και του ευχό-
μαστε υγεία και καλή συνέχεια στο έργο του.

Η αδελφή
Μαρία Λιακοπούλου

Χατζηευστρατίου Ευστράτιος
Υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο 

«ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ»
Φίλες και φίλοι επαγγελματίες
Οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρό-

νια από αφέλεια, άγνοια, ημιμάθεια 
έφεραν την οικονομία κάτω από την 
επιτροπεία του ΔΝΤ και της Κομισιόν.

Ο επιμελητηριακός θεσμός είναι 
το τελευταίο ανάχωμα της παραγω-
γικής οικονομίας.

Αυτός που θα ηγηθεί αυτής της 
προσπάθειας πρέπει να είναι γνώ-
στης της πραγματικότητας (οικονομί-

α-Aγορά-θεσμός Eπιμελητηρίου).
Θεωρώ τον Τάσο Γιάγκογλου ότι έχει όλα τα εχέγγυα για 

να τα καταφέρει και εκπροσωπήσει την τοπική οικονομία 
και τα προβλήματά της στην Κεντρική Διοίκηση.

Κατεβαίνω υποψήφιος με τον συνδυασμό «ΗΜΑΘΙΑ 
ΕΠΙMEΛΕΙΝ».

«Ο Πλάτωνας (Αρχαίος) έλεγε: «Όμοιος ομοίω αεί πε-
λάζει». Μετάφραση: «Όμοιος τον όμοιο πάντα πλησιάζει».

Χατζηευστρατίου Ευστράτιος
Αρτοποιός  
Κιν.: 6976 310431

ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ

Tάσος Γιάγκογλου: Προς λύση το θέμα 
του Τελωνείου στην Κουλούρα
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας 

τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 
72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-

τος:
Την  Πέμπτη 

30 Νοεμβρίου θα 
ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Πλα-
τάνου επί τη εορτή 
του Αγίου Αποστό-
λου Ανδρέου του 
Πρωτοκλήτου.

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Νικολάου
 στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ναό της Πατρίδας 

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

Το πρόγραμμα 
των ακολουθιών:

ΤΡΙΤΗ 5-12-2017 
17:30 υποδοχή Ι. 

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

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

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

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Επί τη Ιερά μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, την 

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου από τις 20.30-00.30.
Στο τέλος της Αγρυπνίας θα τελεστεί μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

Μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ανδρέου Κυρατσή.
Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθεί προς προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγί-

ου Ανδρέου.

Έφυγε ο Μιχάλης Μαρμαράς 
για το μεγάλο ταξίδι!

Πολύ σκληρή η στιγμή τού αποχαιρετισμού για όλους 
εμάς που είχαμε την τύχη, την χαρά να μεγαλώσουμε 
μαζί του, να μοιραστούμε από τα μικρά μας χρόνια τις 
χαρές και τις αγωνίες τής όμορφης ηλικίας.

Φιλίες σφυρηλατημένες στο αμόνι της ανέχειας και 
της αναζήτησης ποιοτικών διεξόδων, για να δημιουργή-
σουμε τις δικές μας ηθικές υποδομές, σε μία κοινωνία 
που στέναζε και ζούσε τον αγώνα και την αγωνία τής 
επιβίωσης κατά και μετά τα τραυματικά χρόνια των πο-
λέμων.

Λίγο μεγαλύτερος από μένα, εσύ και οι άλλοι φίλοι, 
ήσασταν για μας τους νεότερους τα πρότυπα στην συ-
μπεριφορά και την στάση γενικότερα. Και τώρα με την 
εμπειρία των χρόνων μπορώ να πω ήταν ιδιαίτερη τιμή 

για μένα να έχω φίλο τον Μιχάλη.
Ξεπερνούσες και ξεπερνούσαμε τις δύσκολες στιγμές με το ωραίο ποιοτικό σου 

χιούμορ, προσφορά μοναδικής αντικαταθλιπτικής αγωγής, όταν τα σύννεφα τής από-
γνωσης σκίαζαν την καθημερινότητά μας.

Οι παρέες μας με επίκεντρο εσένα Μιχάλη, των Γιώργο, τον Δημήτρη κυριαρχού-
σαν τότε στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και έδιναν μία πινελιά ποιότητας 
στην διασκέδαση, ζηλευτή σε όλη την χώρα.

Οι στίχοι σου, γεμάτοι λυρισμό και ηθική ευαισθησία, αποτύπωναν την ευγένεια τής 
ψυχής σου για τις μεγάλες κλασσικές αξίες της ζωής, την αγάπη, τον έρωτα, την φιλία 
και την κοπιώδη πορεία του ανθρώπου στην ζωή.

Συμμετείχες σε κάθε δραστηριότητα της πόλης μας που απέβλεπε στην βελτίωση 
της ποιότητας ζωής της κοινωνίας και της γενιάς που έρχεται. Πρωτεργάτης και για πε-
ρίπου τριάντα χρόνια Πρόεδρος του Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Ομίλου Βέροιας 
με πλούσιο θετικό έργο. Ποιητής, στιχουργός, δημοσιογράφος, σκηνοθέτης και πάνω 
από όλα λάτρης της πόλης μας την οποία υπηρέτησες με συνέπεια όλη σου την ζωή. 
Η μόνη σου δε ανταμοιβή ο σεβασμός και η εκτίμηση των συμπολιτών μας και ποτέ το 
προσωπικό όφελος.

Εύχομαι στην εξαιρετική σύζυγό σου Έφη, για την οποία πάντα ήσουν υπερήφα-
νος, κουράγιο και δύναμη.

Θα μας λείψεις τόσο πολύ…
Καλό ταξίδι φίλε μου…

Ν. Κ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. 

στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα 
έχουν ομιλία με θέμα: «Ένας υπουργός άγιος». Ομιλητής: 
Ο κ. Μάριος Δομουχτσής, Φιλόλογος-Θεολόγος-Ιεροκήρυξ. 
Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

Iερό 
Σαρανταλείτουργο

Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας θα 

τελείται κάθε ημέρα θεία λειτουργία από 15 Νοεμβρίου έως 

25 Δεκεμβρίου2017.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

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

Ανακοίνωση
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-

σκεπτηρίου  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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Δε-

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

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΧΙΟΝΙΔΗ

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

Η μητέρα , Ο αδελφός, 
Οι θείοι - Οι θείες

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Δε-

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

ΕΥΔΟΚΙΑΣ 

ΔΕΛΛΙΟΥ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια - Το δισέγγονο

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας συζύγου, αδελ-
φής και θείας

ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΑΛ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

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

Ο σύζυγος, 
Η αδελφή,Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού



Οι επιχειρήσεις της Ημαθίας δικαιούνται δύναμη 
και φωνή, ενημέρωση και συμπαράσταση, για να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης. Το νέο 
Επιμελητήριο που σχεδιάζουμε, θα τις δώσει όλες 
τις ευκαιρίες που χρειάζονται, όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν και κάθε συ-
μπαράσταση που δικαιούνται ως μέλη, προκειμένου 
να κάνουμε μαζί, το απαραίτητο άλμα για να προ-
χωρήσουμε μπροστά. Με τα λόγια αυτά, ο Γιώργος 
Μπίκας ως υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
παρουσίασε χθες Τρίτη, σε συγκέντρωση επιχειρη-
ματιών  σε περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας, το 
βασικό πρόγραμμα του συνδυασμού του, της “Ε-
πιχειρηματικής Ανανέωσης” επικεντρώνοντας σε 
πρωτοβουλίες που θα γίνουν άμεσα και για πρώτη 
φορά στην Ημαθία. Δημιουργικές πρωτοβουλίες και-
νοτομίας και ανάπτυξης που αναμένεται να δώσουν 
την απαραίτητη εκκίνηση, για το άνοιγμα μιας νέας 
εποχής στο Επιμελητήριο Ημαθίας. 

“Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε και να 
πετύχουμε περισσότερα” τόνισε ο ίδιος και συνέχισε: 
“Με ένα ισχυρό Επιμελητήριο, το οποίο έχει σκοπό 
να ενώνει τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, να 
εκφράζει με θάρρος τις θέσεις της τοπικής αγοράς 
και να στηρίζει ουσιαστικά την τοπική επιχειρηματική 
δραστηριότητα, θα απαιτήσουμε και θα δημιουργή-
σουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, που θα επιτρέψουν 
στις ημαθιώτικες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το 
μέλλον, έχοντας φωνή και δύναμη”.  Μιλώντας για 
ένα τέτοιο πλαίσιο δράσης, ο Γιώργος Μπίκας ανέ-
φερε μεταξύ άλλων και και τις παρακάτω άμεσα υ-
λοποιήσουμε πρωτοβουλίες του προγράμματός του:

Περιφερειακά γραφεία Επιμελητηρίου 
Δημιουργία δύο (2) Περιφερειακών γραφείων, στη 

Νάουσα και την Αλεξάνδρεια, τα οποία θα παρέχουν 
όλες τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, σε on line 
σύνδεση με την κεντρική υπηρεσία της Βέροιας και 
δημιουργία χώρων για επιχειρηματικές συναντήσεις 
σε συνεργασία με τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλό-
γους. Δεν το θέλουν κάποιοι, κυρίως επειδή προλά-
βαμε να το πούμε πρώτοι και όχι επειδή δεν γίνεται, 
αλλά εμείς θα το κάνουμε. Δεν αντιμετωπίζονται 
τέτοια θέματα, με τέτοια άρνηση, δεν είναι σοβαρός ο 
αντίλογος τους.

Δωρεάν συμμετοχή σε κλαδικές 
και θεματικές εκθέσεις
Παροχή δωρεάν χώρου σε περίπτερα του Επι-

μελητηρίου Ημαθίας, σε επιλεγμένες θεματικές και 
κλαδικές εκθέσεις για την αποτελεσματική προβολή 
προϊόντων παραγωγικών μονάδων του νομού μας.

Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Ενημέρωση μελών σε θέματα επιχειρηματικού εν-

διαφέροντος, επεξεργασία νομοσχεδίων και υποβο-
λή παρατηρήσεων σε υπουργεία και άλλους φορείς, 
διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, συμμετοχή 
σε ομάδες εργασίας για θέματα που αφορούν την 
επιχειρηματικότητα, παρεμβάσεις στην Πολιτεία για 
την επίλυση γραφειοκρατικών και άλλων προβλημά-
των που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Καθιέρωση ετήσιας Εμπορικής Έκθεσης Ημαθίας
Εκκίνηση, σχεδιασμός και διοργάνωση ετήσιας 

έκθεσης στην Ημαθία με συμμετοχές των ενδια-
φερόμενων παραγωγών, βιομηχάνων, εμπόρων 

και βιοτεχνών, με σκοπό την οργανωμένη 
και συντονισμένη προβολή των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών σε εγχώριο και 
διεθνές επίπεδο.

Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων 
Πρόκειται για ολοκληρωμένη δομή υπο-

στήριξης νέων καινοτόμων επιχειρηματι-
κών ιδεών (ανύπαρκτη σήμερα στην Ημα-
θία), με ισχυρή εξωστρέφεια και ανάδειξη 
επιχειρηματικών σχημάτων, στα οποία πα-
ρέχονται εξειδικευμένες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, εκπαίδευση και κατάρτιση, κα-
θώς και ενέργειες δικτύωσης με δυνητικούς 
επενδυτές. 

Κέντρο Διαμεσολάβησης
 - Θεσμικής Διαιτησίας 
Για πρώτη φορά ενεργοποιούμε και στο 

Επιμελητήριο Ημαθίας ενα Κέντρο «Επί-
λυσης Διαφορών και Θεσμικής Διαιτησίας» 
χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, με τα-
χύτητα, εμπιστευτικότητα, εγκυρότητα και 
λιγότερο κόστος για τον επαγγελματία και 
την επιχείρηση, παροχή πληροφοριών και 
οδηγιών, διοικητική και τεχνική οργάνωση, 
τήρηση καταλόγου πιστοποιημένων διαμε-
σολαβητών, διαχείριση οικονομικών παρα-
μέτρων και παροχή ειδικά διαμορφωμένων 
χώρων και υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
Τραπεζικού συστήματος
Καθιέρωση B2B (businesstobusiness) συ-

ναντήσεων χρηματοοικονομικών συμβούλων 
με τους επιχειρηματίες - μέλη μας στα γραφεία 
του Επιμελητηρίου, για την παροχή συμβουλών 
σε ότι αφορά τις σχέσεις τους με τις Τράπεζες 
(businessplan-διεκδικήσεις-αντιπαραθέσεις).

Πλήρης ενεργοποίηση της Υπηρεσίας
 μιας Στάσης 
Μέσω του Επιμελητηρίου Ημαθίας δυνατό-

τητα σύστασης ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ εντός 14 ημε-
ρών, παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών, 
προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, 
λήψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερό-
τητας, χορήγηση ΑΦΜ, καταχώρηση εταιρίας 
στο ΓΕΜΗ, δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε φορολογικά και νομικά θέματα. 

Αναβάθμιση σεμιναρίων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης για στελέχη επιχειρήσεων 

Διεύρυνση επαγγελματικής προοπτικής, μέ-
σω προγραμμάτων κατάρτισης (ΛΑΕΚ) για ερ-
γαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προγράμ-
ματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε 
θέματα τεχνικού ασφαλείας, υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων, εξαγωγών κ.λ.π., επιμορφωτικές ημερίδες 
σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ευρωπαϊκά και Εθνικά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Μετατρέπουμε το Επιμελητήριο Ημαθίας σε φο-

ρέα εξατομικευμένης ενημέρωσης για τις ενισχύσεις 
που παρέχονται από επιδοτού-
μενα ευρωπαϊκά Επιχειρησια-
κά Προγράμματα.

Δημιουργία «έξυπνου» 
Internet Portal Επιμελη-

τηρίου
Αναβάθμιση, εκσυγχρο-

νισμός και απλοποίηση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας. 
Δωρεάν ψηφιακές υπηρεσίες 
σε όλα τα μέλη του, δωρεάν 
λογαριασμός εταιρικού e-mail 
και miniwebsite για κάθε επαγ-
γελματία ή επιχείρηση, ηλε-
κτρονική εγγραφή, πληρωμή 
συνδρομής και έκδοση πιστο-
ποιητικών, e-learning, αναζή-
τηση επιχειρήσεων - μελών, 
έλεγχος επωνυμιών, ηλεκτρο-
νικά δελτ ία 
προσφορών 
- ζητήσεων 
και επιχειρη-
ματικών συ-
νεργασιών, 
διαγωνισμοί 
δημοσίου και 
προκηρύξεις, 

web TV, online δημοσκοπήσεις.
Δημιουργία Ενεργειακού Τμήματος 
Επιμελητηρίου Ημαθίας
Αντιλαμβανόμενοι τα ιδιαίτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο κλάδος της παραγωγής ενέργειας 
προωθούμε τη δημιουργία νέου τμήματος στο Επιμε-
λητήριό μας, το οποίο θα προασπίζει τα συμφέροντα 
των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στον τομέα της 
ενέργειας.
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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 ΣΦΑΛΑΓΚΙΑΡΗΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωρ-
γίου και της Ειρήνης, το γένος 
Δεληγιώργη, που γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη 
Θεσσαλονίκη και η ΓΚΑΛΑΪΤΣΗ 
ΕΛΕΝΗ του Ιωάννου και της Μα-
λαματής, το γένος Ξυπολύτου, 

που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά 
Θεσσαλονίκης.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο TΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
Γεωργίου και της Ελένης, το 
γένος Αετού, που γεννήθηκε 
στη Βέροια Ημαθίας και κα-
τοικεί στο Λονδίνο - Ηνωμένο 
Βασίλειο και η ΜΠΙΣΟΥΚΗ ΕΥ-
ΔΟΚΙΑ του Δημητρίου και της 

Κωνσταντίνας, το γένος Βακάλη, που γεννήθηκε 
στην Πτολεμαίδα και κατοικεί στο Λονδίνο Ηνω-
μένο Βασίλειο, πρόκειται να έλθουν σε γάμο στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Γιώργος Μπίκας : Οι επιχειρήσεις της Ημαθίας 
δικαιούνται από το Επιμελητήριο ενημέρωση και συμπαράσταση 

για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης
ΤΟΝΙΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ”



Ένα ξεχωριστό ημερολόγιο, με όμορφες φωτογραφίες απο 
τη Βέροια, μόλις κυκλοφόρησε και διατίθεται απο το Λύκειο των 
Ελληνίδων. 

Πρόκειται για μια καλαίσθητη έκδοση με άρωμα απο την 
παλιά και τη σύγχρονη Βέροια. Το μπατάνι, το τενεκετζίδικο, 
το κουρείο και το μπακάλικο, είναι μερικά απο τα επαγγέλματα 
που αναπτύσσονται σε αυτό. Το ημερολόγιο αποτελεί χρήσιμο 
εκπαιδευτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά και 
για κάθε βεριώτικο σπίτι, εντός και εκτός των ορίων της πόλης.

Η έρευνα κι η επιμέλεια των κειμένων έγινε απο τον συν. 
εκπαιδευτικό κ. Θωμά Δημητράκη. Περιέχονται χρήσιμες πλη-
ροφορίες για την ιστορία και εξέλιξη των επαγγελμάτων.  Η φω-

τογράφιση των σύγχρονων επαγγελμάτων έγινε 
απο την κ. Σοφία Ελευθεριάδου

Η παρουσίαση του ημερολογίου θα γίνει την 
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017, στις 5.30 το από-
γευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης (στην οδό Έλλης 8) και θα χαρούμε 
πολύ να σας δούμε.

Το ημερολόγιο διατίθεται στην τιμή των 5€ . 
Τηλέφωνο επικοινωνίας για τη διάθεση του ημερολογίου 6978008428 (κα Τρομπούκη)

 4.000 Ευρώ, από τον  Δίσκο της Αγάπης παρέδωσε 
στο Γηροκομείο Βέροιας ο Μητροπολίτης

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολί-
της  και Πνευματικός μας Πατέ-
ρας και Επίτιμος Πρόεδρος της 
Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``, κ.κ.Παντελεήμων , 
παρέδωσε εις την Πρόεδρο του 
Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
, κ.ΔόξαΜούρτζιου-Χ``Ευστρα-
τιάδου, φάκελλο με το ποσό των 
4.000 Ευρώ, που ήταν προϊόν 
του Δίσκου της Αγάπης της Κυ-
ριακής των Βαίων ,που περιή-
χθη εις τους Ιερούς Ναούς της 
πόλης μας.

 Τα Δ.Σ. του Αδελφάτου Γηρο-
κομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η. 
``Σωσσιδείο Γηροκομείο Βέροι-
ας``, οι Τρόφιμοι , η Διεύθυνση 
και το Προσωπικό του Γηροκο-
μείου Βέροιας ,αισθάνονται βαθιά την ανάγκη να ευχαριστήσουν από καρδιάς τον Σεβασμιότατο ,που είναι 
πάντοτε και με περισσή παρρησία,ηθικός αλλά και υλικός συμπαραστάτης του Γηροκομείου Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας.

Από την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας 
και την 1η Μεραρχία Πεζικού 

Για 4η χρονιά, μια βραδιά 
αφιερωμένη στο τσίπουρο, 

τον μεζέ του και την διασκέδαση
 
Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας και η 1η 

Μεραρχία Πεζικού διοργανώνουν για 4η χρονιά μια 
βραδιά αφιερωμένη στο τσίπουρο, τον μεζέ του και την 
διασκέδαση, την Κυριακή  3 Δεκεμβρίου και ώρα 7.00 
μμ στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βέροιας. 

 Για φέτος δεν θα υπάρχει ιδιαίτερος σκοπός όπως 
τις προηγούμενες χρονιές που ήταν αφιερωμένες τό-
σο στην γνώση γύρω από το τσίπουρο, όσο και την 
αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των αποσταγμάτων 
που τόσο γενναιόδωρα προσέφεραν διάφοροι μικροί 
αποσταγματοποιοί.

 Η εκδήλωση θα αρκεστεί στην δημιουργία μιας 
ακόμη ευκαιρίας για να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα, 
να γευτούμε το τσίπουρο και τους μεζέδες που το συ-
νοδεύουν, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με την 
συνοδεία της ορχήστρας της 1ης Μεραρχίας

 Όσοι μικροί αποσταγματοποιοί επιθυμούν να συν-
δράμουν στην εκδήλωση μπορούν και εφέτος να πα-
ραδώσουν τα αποστάγματά τους , (τσίπουρο με ή 
χωρίς γλυκάνισο) στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς 
Βέροιας μέχρι το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

 Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό με προσκλή-
σεις και τιμή συμμετοχής  10 ευρώ που θα περιλαμβά-
νει  εκτός του τσίπουρου διάφορους μεζέδες και ελαφρύ  φαγητό.

 Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτίθεται μικρής κλίμακας άμβυκας ( καζάνι ) ο οποίος και θα κληρω-
θεί σε λαχειοφόρο αγορά.

 Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό με την επιλογή των διορ-
γανωτών

 Για κάθε πληροφορία - ενημέρωση - κράτηση  προσκλήσεων  επικοινωνήστε :
Αθανάσιος Στάντζοςτηλ. 6973863725 – Παντελής Ζωγράφου 23310 28488 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΤΕΣ... 
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΩΡΑ

-Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο 2018 του Λυκείου 
των Ελληνίδων, παραρτήματος Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη 

Κερδοσκοπικός  Σύλλο-
γος Φίλων   Κέντρου Μέ-
ριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων του Δήμου 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά  
τους κάτωθι για τις δωρε-
ές τους:

1 .  Την επιχε ίρηση 
ΜΠΟΥΝΤΖΩΛΑΣ για την 
δωρεά κρέατος

2. Την επιχείρηση ΚΕ-
ΧΑΓΙΑΣ για την δωρεά 
κρέατος

3. Την κ. Μαρίνα Ψω-
μιάδου για την δωρεά υλι-
κών εργαστηρίων  

4. Την κ. Αθηνά Τσι-
πουρίδου για την δωρεά 
υλικών παράστασης

5. Την επιχείρηση του 
κ. Αντώνη Νούσια για την 
προσφορά ντόνατ

 Η Εθελόντρια 
 Διευθύντρια 
και Πρόεδρος
 του Συλλόγου
 Μιχαηλίδου - 

Δαμιανίδου Μελίνα



Με απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου εγκρίθηκε η 
ονομασία ανώνυμης οδού του 
Δήμου Βέροιας, στην περιοχή 
Πανοράματος, η οποία διέρ-
χεται έμπροσθεν των εγκατα-
στάσεων της Σχολής Μετεκ-
παίδευσης και Επιμόρφωσης, 
σε «οδό Ειδικού Φρουρού 
Χαράλαμπου Αμανατίδη».  Η 
ονομασία δόθηκε κατόπιν  αι-
τήματος της Σχολής Μετεκπαί-
δευσης και Επιμόρφωσης Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Βόρειας 
Ελλάδος προς τον Δήμο Βέ-
ροιας για απόδοση ελάχιστου 
φόρου τιμής για Αστυνομικούς 
που έδωσαν την ζωή τους και 
κατεγράφησαν όχι μόνο στον 
μακρύ κατάλογο των πεσό-
ντων του Σώματος αλλά στη 
ψυχή και στη συνείδηση της 
κοινωνίας και του Σώματος, 
ως ¨ήρωες¨. 

Στην ανακοίνωση της Διοί-
κησης της Σχολής, αναφέρε-
ται το ιστορικό: «Ξημερώματα 
31ης Δεκεμβρίου, παραμονή 
Πρωτοχρονιάς του 2005. Ο 
Ημαθιώτης Ειδικός Φρουρός 
Χαράλαμπος Αμανατίδης εκτε-
λούσε διατεταγμένη νυχτερινή 
υπηρεσία σκοπού στην οικία 
του Βρετανού Στρατιωτικού Α-
κολούθου Συνταγματάρχη BlatherwickMark στην Κη-
φισσία Αττικής. Την 03:10 ώρα της 1/1/2005 δύο (2) α-
γνώστου ταυτότητας άτομα πλησίασαν το φυλάκιο σκο-
πού και πυροβόλησαν τον Ειδικό Φρουρό Χαράλαμπο 
Αμανατίδη σχεδόν εξ’ επαφής, τραυματίζοντας τον θα-
νάσιμα αφαιρώντας παράλληλα το υπηρεσιακό MP-5 
υποπολυβόλο. Η εκτέλεση του Ειδικού Φρουρού Χαρά-
λαμπου Αμανατίδη αποδόθηκε ως η πρώτη δολοφονία 
της νέας γενιάς τρομοκρατών μετά την εξάρθρωση της 
17 Νοέμβρη και του Ε.Λ.Α. το καλοκαίρι του 2002. Την 
ευθύνη της επίθεσης δεν ανέλαβε καμία οργάνωση, οι 

έρευνες δεν κατέληξαν σε ταυτοποίηση συγκεκριμένων 
φυσικών προσώπων, μ’ αποτέλεσμα η δολοφονία του 
να παραμένει ανεξιχνίαστη, εδώ και 12 έτη.

Με την ενέργεια του αυτή (ονοματοθεσία) ο Δήμος 
Βέροιας τιμά την μνήμη του Ειδικού Φρουρού Χαράλα-
μπου Αμανατίδη και ταυτόχρονα είναι ένδειξη αναγνώ-
ρισης του έργου και της κοινωνικής προσφοράς των 
Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδιαίτερα όταν 
συνοδεύονται από πράξεις ηρωισμού, αυταπάρνησης 
και αυτοθυσίας.

Επίσης για όλα τα εν ενεργεία στελέχη της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, τέτοιες ενέργειες ενισχύουν το ηθικό 

και αναδεικνύ-
ουν το μέγεθος 
της ευθύνης να 
ανταποκριθούνε 
στο θεμελιώδες 
δικαίωμα τον πο-
λιτών να ζούν, να 
εργάζονται και να 
δημιουργούν σε 
ένα ασφαλές πε-
ριβάλλον».
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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε 
ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημο-
κρατίας, Βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βε-
συρόπουλος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, 
ως Ειδικός Εισηγητής για τον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό του οικονομικού έτους 2018, στην Επιτρο-
πή Οικονομικών της Βουλής.

«Το βραβείο «πολιτικού ψεύδους», έχει ήδη 
απονεμηθεί από τον Ελληνικό λαό. Το προσω-
ποποιούν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και η 
κυβέρνησή του. Ο προϋπολογισμός του 2018 
είναι σαν όλους τους άλλους προϋπολογισμούς 
της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Ένας προϋπο-
λογισμός φόρων. Φόρων δίχως τέλος και χωρίς 
λογική. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων, προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 8,725 δις 
ευρώ. Έχουμε δηλαδή αύξηση κατά  456 εκατ. 
ευρώ έναντι του 2017. Οι φόροι στην περιουσία 
δηλαδή ο ΕΝΦΙΑ, προβλέπεται να φθάσουν στα 
3,379 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 179 
εκατ. ευρώ έναντι του 2017. Οι έμμεσοι φόροι 
προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 27,390 δις  
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 473 εκατ. 
ευρώ έναντι του 2017» τόνισε ο κ. Βεσυρόπου-
λος.

Ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δη-
μοκρατίας, αναφέρθηκε στα νέα φορολογικά μέ-
τρα που επιβάλλει η κυβέρνηση το 2018, επιση-
μαίνοντας:

- Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για 
ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες 
κατά 661 εκατομμύρια ευρώ αφού οι εισφορές 
θα υπολογίζονται επί των καθαρών κερδών του 
επαγγελματία ή της επιχείρησης , προσαυξημέ-
νων με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν κα-
ταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2017. Παγκόσμια 
πρωτοτυπία, να πληρώνει κάποιος ασφαλιστικές 
εισφορές και για τις ασφαλιστικές εισφορές που 
έχει ήδη πληρώσει, χωρίς να αφαιρούνται από το 
καθαρό εισόδημα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

- Επιβάλλεται νέος φόρος ανά διανυκτέρευση 
σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

- Μειώνεται και συρρικνώνεται μέχρι εξαφα-
νίσεως το ΕΚΑΣ και τις συνέπειες θα υποστούν 
χιλιάδες μικροσυνταξιούχοι. Υπενθυμίζω ότι η 
προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά διέθετε 900 εκ. 
ευρώ για το ΕΚΑΣ, εσείς για το 2018 θα διαθέσε-
τε μόλις 80 εκ. ευρώ και το 2019 το ΕΚΑΣ καταρ-
γείται οριστικά, με τη δική σας υπογραφή.

- Καταργείται η έκπτωση 10% από το φόρο 
εισοδήματος φυσικών προσώπων για τις ιατρικές 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2017, κάτι 
που σημαίνει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση  
ύψους 121 εκ.ευρώ για τους φορολογούμενους 

και ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους, κατά την εκ-
καθάριση του φόρου εισοδήματος το 2018.

- Η κατάργηση της έκπτωσης στην παρά-
κρατηση φόρου 1,5% που ισχύει σήμερα για 
3.000.000 και πλέον μισθωτούς και συνταξιού-
χους για την εκκαθάριση των φορολογικών δη-
λώσεων. Ένα μέτρο που σημαίνει επιβάρυνση 68 
εκ. ευρώ.

- Από 1.1.2018 περικόπτεται το επίδομα θέρ-
μανσης κατά 50%, ένα μέτρο που θα πλήξει ιδι-
αίτερα  τους οικονομικά ασθενέστερους στις ορει-
νές περιοχές και ιδιαίτερα της Βορείου Ελλάδας.

- Επιβάλλεται φόρος έως και 45% στις βραχυ-
χρόνιες μισθώσεις.

- Επιβάλλονται περικοπές στο ενιαίο μισθο-
λόγιο.

- Καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 
και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς της κυβέρ-
νησης για τη μείωση της ανεργίας, ο κ. Βεσυρό-
πουλος τόνισε:

«Η ανεργία μειώνεται όταν υπάρχουν υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης. Εδώ, το 2015 και το 2016 
έκλεισαν με ύφεση. Πως γίνεται συνεπώς να 
υπάρχει ύφεση και να μειώνεται και η ανεργία; 
Δεν αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι η μείωση 
της ανεργίας με αυτά τα νούμερα, δεν αποτελεί 
παρά μία αύξηση της μερικής απασχόλησης με 
πολύ χαμηλές αποδοχές και μείωση των εισο-
δημάτων; Ουσιαστικά πρόκειται για μια παγίδα 
φτώχειας. Αυτό το οποίο κάνατε, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν 
είναι η μείωση της ανεργίας. Αλλά η δημιουργία 
εργαζομένων των 360 ευρώ. Εσείς που διατυπώ-
νατε πύρινους λόγους για τη γενιά των 750 ευρώ, 
δημιουργήσατε με την υπογραφή σας και την πο-
λιτική σας τη γενιά των 360 ευρώ». 

Οδός «Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη»
Απόδοση ελάχιστου φόρου τιμής η 
ονοματοθεσία της οδού έμπροσθεν 

της Σχολής Μετεκπαίδευσης

Απ. Βεσυρόπουλος: 
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 

του 2018 είναι 
προϋπολογισμός φόρων δίχως 

τέλος και χωρίς λογική
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Ημέρα εκδίκασης προσφυγών 
ήταν η Δευτέρα (27/11) για τη 
Βέροια. Στην πρωτοβάθμια επι-

τροπή επίλυσης οικονομικών διαφο-
ρών είχαν προγραμματιστεί να συζη-
τηθούν οι υποθέσεις των Μπαλάφα. 
Μαλόν, Στόϊτσεφ και Μπελαΐντ που 
έχουν κινηθεί νομικά κατά της «Βασί-
λισσας του Βορρά». Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του FL News...

Οι μόνες υποθέσειςπου δεν ήταν εξ αναβολής
αφορούσανστουςΣτόϊτσεφ.Μπελαΐντ.Έτσι.ηΠΑΕ
εξασφάλισεαναβολήγιατις11Δεκεμβρίου.Όσονα-
φοράστονΜαλόν,ηδικηγόροςτουποδοσφαιριστή,
ΑλεξίαΑποστολοπούλου ενημέρωσε την έδρα ότι:
«ΈχουμεέρθεισεσυμφωνίαμετηΒέροιακαιπερι-

ορίζουμε τιςαξιώσειςμαςστις43.300ευρώ».Έτσι.
δόθηκεπροθεσμία,ώστε να κατατεθεί τοπρακτικό
συμβιβασμού.

«Δενυπάρχεισφραγίδαστοσυμφωνητικό»
ΘέμαέχειπροκύψειμετηνπροσφυγήτουΣωτή-

ρηΜπαλάφα.Οπρώηνμέσοςτων«κυανέρυθρων»
διεκδικείέναποσότηςτάξηςτων52.000ευρώ.αλλά
ηΠΑΕ το αμφισβητεί.Όπωςυποστήριξε ο δικηγό-
ρος της. ΠαναγιώτηςΜπιλίρης, έχουν πληρωθεί
560ευρώγιατηνασφάλειακαι440γιατησυνδρομή
στονΠΣΑΠγιαδύοσυνολικάχρόνια.

ΟΜπιλίρηςπαράλληλα κατέθεσε ένστασηαορι-
στίαςσχετικάμετοπριμ10.000ευρώκαιτιςεπιπλέ-
ον32.000πουπροβλέπειτο ιδιωτικόσυμφωνητικό.
«Στο ιδιωτικό συμφωνητικό δεν υπάρχει σφραγίδα
τηςΠΑΕ», τόνισε και δήλωσεάγνοιασχετικάμε το
ποιος το έχει υπογράψει από τηνπλευρά τις ομά-
δας.Στιςδύοπλευρέςδόθηκεπροθεσμίαγια κατά-
θεσηυπομνημάτωνέωςτις7Δεκεμβρίου.

Σήμερα Τετάρτη (29/11) θα διε-
ξαχθεί μία ακόμη ακόμη αγωνι-
στική, στον 2ο όμιλο, χωρίς την 

αναμέτρηση Άρης Παλαιοχωρίου-Ηρα-
κλής, που αναβλήθηκε, λόγω της μη 
εξεύρεσης λύσης με τον Αιγινιακό και 
το Καυτανζόγλειο. Στο Ημαθιώτικο 
ντέρμπι μεταξύ της Νάουσας και του 
Φίλιππου Αλεξάνδρειας θα διευθύνει 
ο κ. Πολυχρονίου του συνδέσμου 
Καστοριάς. Αντίθετα ο Μ. Αλέξανδρος 
Τρικάλων έχει το ρεπό του.

Σέντρασεόλαταματςστις15:00.
Αναλυτικά:
ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
Διαιτητής:Στόλης(Σερρών)
Βοηθοί:Κρυώνας-Καμπούρης(Σερρών)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
Διαιτητής:Τσιοφλίκη(Λάρισας)
Βοηθοί:Στάικος-Παραφέστας(Λάρισας)

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ
Διαιτητής:Μαυρίδης(Πέλλας)
Βπηθοί:Δεμερτζής-Δέλλιος(Πέλλας)

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΣΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διαιτητής:Πολυχρονίου(Καστοριάς)
Βοηθοί:Πρέσπαρης,Σιδερίδης(Καστοριάς)

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ-ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ
Διαιτητής:Μαμασούλας(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Τυριακίδης,Κωνσταντίν(Μακεδονίας)

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ
Διαιτητής:Παυλίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Παπαδάκης,Χριστοδούλου(Ημαθίας)

Σεσυμφωνίαμετους
περισσότερουςπαίκτες

ηΠΑΕΒέροια

Οιδιαιτητέςτηςεμβόλιμηςστον2οόμιλο

Νάουσα - Φίλιππος Αλεξάνδρειας 
διαιτητής ο κ. Πολυχρονίου

Ακαδημία ποδοσφαίρου Βέροιας 
Ακόμη μια όμορφηποδο-

σφαιρικήσυνάντησηπραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 26
Νοεμβρίου στο γήπεδό της
ΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέ-
ροιας, όπου φιλοξενήθηκε η
ομάδατουΗρακλήΈδεσσας.

Είναι ιδιαίτερα όμορφο το
θέαμα ομάδωνπουαγωνίζο-
νται με αγάπη καιπάθος για
τημπάλα,πόσομάλλονόταν
αυτόσυμβαίνειμεπαιδιά,τότετοζητούμενοεπετεύχθη!Κάτιτέτοιονιώσανεοιπολλοίθεατέςπουβρέθηκαν
στογήπεδοΓεωργιανών,παραβλέπονταςτηχαμηλήθερμοκρασία,αφούηζέσητωννεαρώναθλητώνγια
τοπαιχνίδιέκανεόλουςνααψηφήσουντοκρύοκαινααπολαύσουντοόμορφοποδοσφαιρικόθέαμα.

Ηεξαιρετικήκατάστασητουγηπέδου,πουεντυπωσιάζεικάθεφιλοξενούμενο,προσφέρειστουςνεα-
ρούςποδοσφαιριστέςτοιδανικότεροέναυσμαγιαναξεκινήσειοαγώνας.Αυτόκαιέγινε!

Ακαδημία ΑΕΚ Βέροιας 
ΜενίκηεπέστρεψεαπόταΔιαβατά
ηαποστολήτηςΚ16τηςΑκαδημίας

ΑΕΚΒέροιας

Οιπαίκτες τηςΗμαθιώτικηςΑκαδημίας είχαν καλήαπόδοση και θαμπορούσαν
ναείχανφτάσειπιοεύκολαστηνίκηκαθώςστοπρώτοημίωροείχαντέσσεριςκαλές
ευκαιρίεςστημικρήπεριοχήτουαντιπάλου.

ΤοδεύτεροημίωροανήκεκαθαράστηνΑΕΚ,πουσκόραρεμετρίακαταπληκτικά
σεεκτέλεσητέρματακαιθαμπορούσεναείναιπολύπερισσότεραανηαυτοσυγκέ-
ντρωσηστηντελικήφάσηήτανμεγαλύτερη.

ΣύνθεσηΑκαδημίαςΑΕΚΒέροιας (ΜάριοςΚατικαρίδης): ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΗΣ(60′ΛΥΜΟYΣΗΣ),ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ,ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ,ΜΟΥΣΤAΚΑΣ(45′
ΚΑΡΑΦΙΛΑΙ),ΨAΛΤΗΣΡ,ΨAΛΤΗΣΝ,ΒΟΥΔΟYΡΗΣ(80′ΛΙΑΝΟΣ),ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙ-
ΟΥ(45′ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ),ΧΟΛEBΑΣ,ΡAΜΑ.



Μενίκεςσυνέχισανστααντίστοιχαπρωταθλήμα-
τατουςτοΠαιδικότμήμακαιοιΚορασίδεςτουΑΟΚ
Βέροιας.

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Καπνά επικράτη-

σεμε78-40τουΜέγαΑλέξανδρου
Γιαννιτσών, μετά από μια μεστή
και ουσιαστική εμφάνιση, συνεχί-
ζοντας τιςπολύθετικέςπαρουσίες
στοπρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας
ήταν ο Χαραλαμπίδης με 21 πό-
ντους και τρία τρίποντα και τονα-
κολούθησεοΓκίτκοςμε14

Δεκάλεπτα:29-8,41-19,63-31,
78-40

Οιπόντοι τουΑΟΚ :Μουπασιρίδης, Χρονίδης,
Καραθανάσης10(1),Κωστόπουλος,Μποζάμπαλης,
Αβραμίδης4, Ιωαννίδης12,Γκίτκος14,Δημάκας4,

Στογιαννόπουλος 2,Ασλανίδης 11,Χαρα-
λαμπίδης21(3)


ΠολύκαλήεμφάνισηκαιαπότιςΚορα-

σίδες,πουεπιβλήθηκανμεσκορ45-25του
ΆθλουΑλεξάνδρειας.

Τα κορίτσια της Γεωργίας Ιωαννίδου
πήραν το προβάδισμα από το ξεκίνημα
τουαγώνα και δεν το έχασανποτέ,πετυ-
χαίνονταςμίαακόμηνίκηστοπρωτάθλημα
ΚορασίδωντηςΕΚΑΣΚΕΜ.

Ταδεκάλεπτα :13-6,28-10,35-21,45-
25

ΑΟΚΒέροιας :Λιλιοπούλου 2, Χατζη-
λευτέρη6,Γεωργαλή2,Καλαϊτζή7,Ψαρά
3,Παντελίδη11,Θωμασιάδου4,Βογιατζό-
γλου,Κρεμλίδου4,Ναμίδου,Κατσικαβέλη,
Σουκιούρογλου6

ΆθλοςΑλεξάνδρειας :ΔεληδημήτρηΣ.,
Παρασκευαΐδου,Νικολοπούλου 4,Ψυχο-
γιού7,ΖησοπούλουΠ.4,Μαυροπούλου2,
ΖησοπούλουΑ.,Πεκιαρίδου 1,Δεληδημή-
τρηΕ.,Ευαγγελοπούλου,Λιολιοπούλου7
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Με αφορμή τα 40 χρόνια χει-
ροσφαίρισης στην Ελλάδα, ο 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διοργα-

νώνει μια ξεχωριστή συναυ-
λία με το Βεροιώτικο μουσικό 
σχήμα “Μπούσουλας” στην 
αίθουσα του Χώρου Τεχνών 
την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου και 
ώρα 20:30.

Στη διάρκεια της συναυλίας θα τι-
μηθούνόλοιόσοιδιετέλεσανΠρόεδροι
τουσυλλόγουαπό το 1977μέχρι σή-
μερα και πρόσφεραν τις υπηρεσίες
τους,μεαποτέλεσμαοΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕ-
ΡΟΙΑΣνααποτελείτονπλέοναναγνω-
ρίσιμο ελληνικόσύλλογοστο άθλημα
της χειροσφαίρισης σε ΕΛΛΑΔΑ και
Ευρώπη.

«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ως ε-
νεργό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας,
θα διαθέσει μέρος των εσόδων στο
ΚΕΜΑΕΔΒέροιας,ώστε να στηρίξει
τονΦιλανθρωπικό μηΚερδοσκοπικό
Σύλλογο.

ΚαλούμεόλουςτουςφίλουςτουΦΙ-
ΛΙΠΠΟΥΒΕΡΟΙΑΣ , της χειροσφαίρι-
σης ,παλιούς και νέους αθλητές,πα-
λιούςκαινέουςπαράγοντες,γονείςκαι
παιδιά, φίλουςπου θέλουν να γνωρί-
σουν τονΣύλλογοαπό κοντά,φίλους
πουθέλουνναθυμηθούν,νατιμήσουν
με την παρουσία τους το βράδυ της
4ηςΔεκεμβρίουμια ιδιαίτερασημαντι-
κήγιορτήγιατα40χρόνιαχειροσφαί-
ρισηςστηνΕλλάδα!

Ευχαριστούμε τονΔήμο Βέροιας
για την πολύτιμη βοήθεια στην διεκ-
περαίωση της διοργάνωσης καθώς
και τηνΚΕΠΑΔήμουΒέροιας για την
παραχώρησητηςαίθουσας.

Σαςπεριμένουμε!!! «αναφέρει ηα-
νακοίνωση.

Είσοδος5€

Σε 6 ημέρες κλείνει το σύστη-
μα ηλεκτρονικών εγγραφών 
του 6ου Φιλίππειου δρόμου. 

Συγκριμένα την Δευτέρα 5/12  και 
ώρα 14:00 λήγουν οι εγγραφές 
του 6ου Φιλίππειου δρόμου. Όσοι 
ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε 
στον αγώνα των 14,5χλμ που θα 
γίνει την Κυριακή 10/12 και στους 
παράλληλους αγώνες του Σαββάτου 
9/12 θα πρέπει να δηλώστε στην 
παρακάτω ηλεκτρονική δ/νση το 
συντομότερο δυνατό έως την Δευτέ-
ρα 5 Δεκ.:  http://www.sdverias.gr/
register.

Νέες εγγραφές τιςημέρες τωναγώνωνδενθα
γίνουν.Θαδοθείόμωςηδυνατότητααντικατάστα-
σηςαριθμών,δηλαδήκάποιοςπουθέλεινακάνει
νέα εγγραφή ναπαραλάβει τον αριθμό κάποιου

πουδεν εμφανίστηκεαλλάζοντας επί τόπουστην
γραμματεία το επίθετοαυτούπουδενήρθεμε το
δικότου.

Οισύλλογοικαιοιομάδεςπουθέλουνναδηλώ-
σουνταμέλητουςομαδικά,θαπρέπεινακατεβά-
σουντοαρχείοxls : http://www.sdverias.gr/index.
php/bulk-registrationνατοσυμπληρώσουνκαινα
το αποστείλουνστοmail τουΣυλλόγου δρομέων
Βέροιας:syldrover@gmai.com

ΟΤραπεζικός λογαριασμός για την κατάθεση
τουκόστουςσυμμετοχής  (14,5χλμ=10€καιγια
τα5χλμ=5€)  είναιΤράπεζαΠειραιώςστονλογα-
ριασμόGR7501722430005243085986552στο
όνομα:ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ&ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΡΟΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣ,θαπρέπειμετηνκατάθεση
των χρημάτων να δηλώσετε το ονοματεπώνυμο
σαςκαιτηναπόστασηπουθααγωνιστείτεοπωσ-
δήποτε.

Περισσότερες πληροφορίες στηνΠΡΟΚΗΡΥ-
ΞΗτουαγώνα:

http://www.sdverias.gr/index.php/prokirixi

ΟΦίλιπποςΒέροιαςγιορτάζει
τα40χρόνιαστοΧάντμπολ

Μουσική βραδιά τη Δευτέρα 4/12 στο Χώρο Τεχνών

Λήξη εγγραφών - 6ος Φιλίππειος 
δρόμος 14,5χλμ [Βεργίνα - Φράγμα 

Αλιάκμονα - Βέροια] 

Νίκες για το Παιδικό και τις Κορασίδες 
του ΑΟΚ Βέροιας στο μπάσκετ

Βόλει – Πρωτάθλημα 
κορασίδων ΕΣΠΕΜ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ–ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ3-1

Μεπολύ καλή εμφάνιση οι κορασίδες
τουΠοσειδώναΒέροιαςνίκησαντηνομάδα
τουΠιερικούστηΒέροιαμε3-1σετ.Με τη
νίκηαυτήηομάδατηςΒέροιαςεδραιώθηκε
μόνηστηνπρώτηθέσητηςβαθμολογίαςκαι
είναι τοφαβορίγια τηνπρωτιάστονόμιλο.
Σοβαρά τα κορίτσια τηςΒέροιας, έπαιξαν
μεπάθος,κυνήγησαντοσκοραπέναντισε
μιαπολύκαλοδουλεμένηομάδακαι τελικά
δικαιώθηκανοιπροσπάθειες τους.Οιφίλα-
θλοιπουπαραβρέθηκανστοναγώναείχαν
έναευχάριστοαπόγευμακαιχεροκρότησαν
όλατακορίτσια.Τασετ23-25,25-23,25-15
και25-13.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ)ΝταγκοπούλουΧρυσούλα,Τρά-
ιου Ελένη, ΤσέαΜαρία, ΣαράφηΜαρία,
ΓεωργιάδουΜαριανίκη,Οφοτζέμπε Σιώ-
μα,ΒενετικίδουΑγάπη, (libero),Ηλιάδου
Αναστασία,ΜπέηΒασιλική,ΤσιούχαΜα-
ριάννα, Παπαευθυμίου Ολυμπία, Παπά
Ευθυμία,ΜουρατίδουΘεολογία
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Ο Λεωνίδας Λεουτσάκος, μιλώ-
ντας στην εκπομπή «Στη 
Σέντρα» του Metropolis 95.5 

ξεκαθάρισε πως οι ισχυρισμοί του 
προπονητή της Καλαμαριάς Δημήτρη 
Καλαϊτζίδη θα πρέπει να φτάσουν 
στον εισαγγελέα και πως αν ισχύουν 
θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες 
τιμωρίες.

ΑναλυτικάοιδηλώσειςτουΛεωνίδαΛεουτσάκου:
Για τον αν τον ενδιαφέρουν οι καταγγελίες για 

στημένα ματς:Φυσικάκαιμεενδιαφέρειαλλάόλεςοι
κατηγορίεςθαπρέπεινααποδειχτούν.Εμείςδενενη-
μερωθήκαμεγιατίποτα.Εγώδενμπορώνααναιρέσω
ταλεγόμενατουκ.Καλαϊτζίδη.Θαέπρεπεαπόεχθές
ναέχειεπέμβειοεισαγγελέας.Εγώδεναφήνωτίποτα
ναπέσεικάτωκαιδενανέχομαινασυμμετέχουνστο
πρωτάθλημασεόσουςδενείναι«απαραίτητοι».Θεω-
ρώπωςοικαθαροίείμαστεπερισσότεροιαπ’αυτούς
που δεν είναι.Όποιος δεν είναι καθαρόςπρέπει να
φύγει.Ηπρώτηομάδαπουτοπλήρωσεήτανηδική
μουεπειδήδενάντεξεοικονομικά.Εγώδενήθελανα
παρανομήσωκαινακρατήσωτηνομάδαμεπαράνο-

μους τρόπους.Να μη ξεχνάμεπως στο
παρελθόν υπήρξαν ομάδεςπου έπαιζαν
με7-8παίκτες.

Για τις καταγγελίες πως υπάρχει 
ένα «τραστ» που στήνει τους αγώνες: 
Εμέναανμουταέλεγακάποιοςαυτά,και
λόγωιδιότηταςκαιλόγωδουλείας,θατον
πήγαινα εκείνη τη στιγμή στον εισαγγε-
λέα.Επίσης θα έπρεπε να έχει γίνει στο
συμβούλιο κάποια ενημέρωση.Έχουμε
φτάσειστην5ηαγωνιστικήκαιδενυπήρξε
οποιαδήποτεεπίσημηενημέρωση,ούτεα-
πότηνΠΑΕτουΑπόλλωνα,ούτεαπότον
κ. Καλαϊτζίδη. Εγώδεν αμφιβάλω για τα
λεγόμενα του κ.Καλαϊτζίδη.Εμένα όμως
δενμεενημέρωσεκανείςκαιαντοείχεκά-
νειθαπήγαινααυτόματαστονεισαγγελέα.

Για το αν περιμένει να υπάρξει κά-
ποια λύση όταν το θέμα θα πάει στον 
εισαγγελέα: Εγώθέλωναλάμψειηαλή-
θεια.Δεννομίζωπωςόλεςοιομάδεςείναι
«ύποπτες».Όπωςείπακαιπριν,πιστεύω
πωςοι«καθαροί»είναιπερισσότεροι.Είχε
γίνει μία κουβέντα πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος και τότε δεν μας ενημέ-
ρωσε κανείς γιαστημέναπαιχνίδια,ώστε

να λάβουμε τα μέτρα μας.Θαπηγαίναμε σε όλους
τουςαρμόδιουςφορείςκαιθαέλεγαονόματα.Πωςθα
έχειτοπρωτάθλημαομαλότηταμετέτοιεςσυνθήκες;

Για το γεγονός πως οι ομάδες πιθανώς να 
στήνουν τα παιχνίδια για να εξασφαλίσουν τα 
προς το ζην:Αναυτήη καταγγελία είχε γίνει εξαρ-
χής και είχαμεαποδεικτικάστοιχεία, τοπρωτάθλημα
δενθαξεκινούσε.Δενθαγίνωσυνυπεύθυνοςσεένα
«στημένο»πρωτάθλημα.

Για το αν επικοινώνησε με τον κ. Καλαϊτζίδη 
μετά τις δηλώσεις του: Έχωβγάλειανακοίνωσηκαι
είπαπως αυτά τα στοιχείαπρέπει ναπάνε σε όλα
τα αρμόδια όργανα.Εμένα δεν με έχει ανακοινώσει
κανείς.Τηνπροηγούμενη εβδομάδα είχαμεσυμβού-
λιοκαιοκ.Γιακουμίδηςδενμουείπεπωςυπάρχουν
τέτοιεςενδείξεις,ούτεανέφερεαυτέςτιςκαταγγελίες.

 Για το αν είναι διατεθειμένος να αναβάλει την 
επόμενη αγωνιστική: Ανυπάρχουνστοιχείαφυσικά
καιθααναβάλωτηςαγωνιστική.Εγώμπήκαστησυ-
γκεκριμένηθέσηγιαναβοηθήσωστηνεξυγίανσηκαι
στηνομαλότητα.Δεν είμαι εδώγια ναγίνωοήρωας
τωνστημένων και των διαπλεκόμενων.Εξαιτίας και
της δουλειάς μουαν έρθουν ταστοιχεία από τον κ.
Καλαϊτζίδηείμαιδιατεθειμένοςναπάωμαζίτουστους
αρμόδιουςφορείς,ώστενατιμωρηθούνοιυπεύθυνοι.

Έγιναν την Κυριακή  στην 
Μελίκη οι αγώνες δρόμου 
προς τιμή του Σωτήρη Περ-

τσιουνη. Ο αγώνας αυτός έχει πλέον 
καθιερωθεί και αποτελεί την έναρ-
ξη των χειμερινών αγώνων δρό-
μων.  Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
των αθλητών του Φιλίππου  Βέροιας  
είναι τα εξής:

600μ.ΜΙΝΙΑγορια
3οςΠαναγιωτιδηςΓιωργος2’.29’’
5οςΧριστογιαννηςΔημητριος2’.35’’
7οςΜεταξοπουλοςΑλκης2’.36’’
8οςΖησιοςΑριστοτελης2’37’’
9οςΙωαννιδηςΑργυρης2’.38’’
10οςΝεστωραςθοδωρας2’.38’’
11οςΚαραγιαννηςΑλεξανδρος2’.38’’5
13οςΑκριβοπουλοςΔημητρης2’.40’’
20οςΚαραγιωργοςΓιωργος2.48’’
24οςΧριστογιαννηςΑχιλλεας2’52’’
26οςΚοσμιδηςΔημητριος2’53’’
30οςΓκουντουραςΣταθης3’.08’’

1000ΠαμπαιδεςΒ’
1οςΑθανασακηςΠαναγιωτης3’.21’’
2οςΑποστολιδηςΓιιωργος3’.35’’
5οςΑκριβοπουλοςΓιαννης3’.45’’
6οςΖησιοςΑθαναασιος3’.45’’1
9οςΕμμανουηλιδηςΑλεξανδρος3’.53’’
12οςΚουτσιαντηςΑλεξανδρος3’.56’’
13οςΛιουλιαςΝικος3’.56’’.2

3000ΠαμπαιδεςΑ’
2οςΠαπανικολαουΔημητρης11’.48’’

3000Παιδων
1οςΒλαχοςΓιωργος11’.57’’
3οςΔημητροπουλοςΓιωργος12’.31’’

5000Ανδρων

1οςΚουκουτεγοςΑντωνης20’.55’’
2οςΠαναγιωτιδηςΔημητρης25’.13’’

600ΠαγκορασιδωνΜΙΝΙ
2ηΔεμερτζιδουΜαρια2’.34’’
4ηΓραμματικοπουλουΑντωνια2’.37’’
5ηΚουκουτεγουΧρυσα2’.47’’
6ηΙωσηφιδουΔεσποινα2’.48’’
12ηΤσανακτσιδουΡαφαηλια2’.2’.52’’
13ηΜπιζεταΓεωργια2’53’’
17ηΛιουλιαΝικολεττα2’.57’’
20ηΟρφανιδουΑλεξανδρα2’.59’’
23ηΓρηγοριαδουΚυριακη3’.01’’
24ηΤσουλτσιδουΖωη3’.02’’
26ηΑραμπατζηΑννα3’.03’’
27ηΜελιοπουλουΕυαγγελια3’.03’’5
31ηΣκαμπαρδωνηΣτεφανια3’05’’
32ηΓκαλιτσιουΔεσποινα3’.06’’
34ηΚυριαζιδουΔημητρα3’.07’’
35ΓκαλαβουΒνετια3’.09’’
37ηΑρζογλουΑλινα3’.10’’
38ηΚυριαζιδουΒασιλικη3’.12’’
44ηΑραμπατζηΚατερινα3’.19’’
47ηΠετρομελιουΝαταλια3’.25’’

1000μ.ΠαγκαρασιδωνΒ’
2ηΠαπαδοπουλουΔεσποινα3’.57’’
6ηΓρατσιανουΘεοδωρα4’.11’’
7ηΒενετικιδουΘεοδωρα4’.11’’9
8ηΚαραγιωργουστεργιαννη4’.14’’
11ηΠαπαδοπουλουσταυρουλα4’.19’’
12ηΤζιμαΑγγελικη4’.22’’
15ηΒασιλακακηΕλευθερια4’23’’
18ηΜαγαλιουΑναστασια4’.29’’

2000μ.ΠαγκορασιδωνΑ’
1ηΙωαννιδουΕλενη8’.00’’7
3ηΚαραγιωργουΑθηνα9’.05’’
4ηΜεληκιωτηΙωαννα9΄50’’
5ηΤζιμαΟλυμπια10’.31’’

5000μ.γυναικων
2ηΤσιπροπουλουΑναστασία30’.45’’

ΛεωνίδαςΛεουτσάκος:«Δενθαγίνω
οήρωαςτωνστημένωναγώνων.
Ανυπάρχουνστοιχείαθααναβληθεί

τοπρωτάθλημα»

Διακρίσεις των αθλητών του Φιλίππου 
Βέροιας στα Η’ ΜΕΛΙΚΕΙΑ

«Σωτήρης Περτσιούνης» 

Με την χθεσινή απογευματινήπροπόνησηστις
αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδουΑγίουΝικο-
λάου ολοκληρώθηκε η προετοιμασία τουΦ.Α.Σ.
ΝΑΟΥΣΑγια τονσημερινόαγώναπρωταθλήματος
με τονΦίλιπποΑλεξάνδρειας.Τοπρόγραμμαπε-
ριελάμβανε,μεταξύάλλων,ασκήσειςμε τηνμπάλα
καιτακτική.Στηδιάθεσητουπροπονητήείναιόλοιοι
ποδοσφαιριστέςεκτόςτουτιμωρημένουΑλέξανδρου

Ζούρκου(συμπλήρωσεκίτρινεςκάρτες).
ΤοναγώναμετονΦίλιπποΑλεξάνδρειαςγιατην

12η αγωνιστική τουπρωταθλήματος (Δημ. Στάδιο
Νάουσας,ώραέναρξης15:00),ορίσθηκεναδιευθύ-
νειοδιαιτητήςκ.ΠολυχρονίουΒασίλειος (ΕΠΣΚα-
στοριάς)μεβοηθούςτουςκ.κ.ΠρέσπαρηΓρηγόριο
καιΣιδερίδηΧρήστο(ΕΠΣΚαστοριάς).

ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ

Τανέατηςπροπόνησης
Σήμερα εντός με τον Φίλιππο Αλεξάνδρειας

ΔύονεαροίΒεροιώτεςδιακρίνονται
στηνομάδατηςΞάνθης

Όπως αναφέρει το contra.gr, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε  από την 
αναμέτρηση του αγώνα ΠΑΣ Γιάννενα - Ξάνθη 1-1 είναι η συμμετοχή του 
Βεροιώτη άσσου (Ξεκίνησε από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ Κουλούρας) ως 

βασικού του Δημήτρη Μελιόπουλου για την Ξάνθη. Ο νεαρός άσος για τον οποίο 
ακούγονται ήδη πολλά, είχε συμμετοχή ξανά, αλλά αυτή τη φορά έβγαλε όλο το 
90λεπτό. Έγινε έτσι ο πρώτος ποδοσφαιριστής γεννημένος μετά το μιλένιουμ 
(22/3/2000), που ξεκινά βασικός σε ματς πρωταθλήματος.

Στονπαραπάνωαγώνααγωνίστηκεαπότο57’λεπτόκαιοάλλοςταλαντούχοςΒεροιώτηςάσσοςτης
ΞάνθηςοΒασίληςΦασίδηςκαιταπήγεμάλισταπολύκαλά.ΠληροφορίεςαναφέρουνοτιοΦασίδηςέχει
κερδίσει τηνεμπιστοσύνητουπροπονητούκαιπολύσύντομαθαβρεθείκαιστηναρχικήενδεκάδαδίπλα
στονφίλο τουΔημήτρηΜελιόπουλο .Μπράβο τουςκαι ευχόμαστεναφτάσουνακόμηψηλότεραγιατί το
αξίζουν.



Του Γιάννη Καμπούρη

Και πάλι ο λόγος για την πλατεία 
Ωρολογίου που κινδυνεύει να γίνει κάτι 
σαν την  πλατεία Ομονοίας … είναι 
βλέπετε οι ιδέες επί ιδεών για έργα επί 
έργων, για ανακατασκευές επί ανακα-
τασκευών, για ρυθμίσεις επί ρυθμίσε-
ων και η ιστορία δεν έχει τέλος. Και 
μεταξύ μας δεν θα έχει τέλος και για 
έναν ακόμα λόγο: δεν έχουμε συμφω-
νήσει ακόμα στο χαρακτήρα της, δεν 
έχουμε κατανοήσει επαρκώς το ρόλο 

της. Και πως να συμβεί αυτό όταν δεν αποφασίσαμε ακόμα αν 
είναι ή δεν είναι πλατεία, από τη στιγμή που ορισμένοι εξακολου-
θούν να την αντιμετωπίζουν ως ένα εν δυνάμει πάρκο. 

Κάθε πόλη πρέπει να έχει τουλάχιστον μια πλατεία, ένα χώρο 
ικανό να φιλοξενήσει γεγονότα κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά 
κλπ, που απαιτούν ένα σημαντικό ελεύθερο χώρο και η πλατεία 
Ωρολογίου είναι ο μοναδικός χώρος που μας απέμεινε και έχει 
αυτή τη δυνατότητα πάρκα η πόλη μας έχει, έστω και κατ’ όνομα. 
Πλατείες όμως καμιά, εκτός από τη συγκεκριμένη.  

Και βέβαια δε μπορεί μια πλατεία να καταγραφεί στη συνείδηση 
της πόλης ως πλατεία, αν δεν έχει διαχρονικά ένα κεντρικό ρόλο στη 
ζωή της πόλης.  Δε μπορεί δηλαδή να φτιάξουμε από το μηδέν μια 
πλατεία και να περιμένουμε να ενσωματωθεί στη ζωή της πόλης.

Έτσι η πλατεία Ωρολογίου είναι καταγεγραμμένη στη συνεί-
δηση μας πλατεία, όχι γιατί είναι δημιούργημα κάποιου αστικού 
σχεδιασμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, αλλά αποτέλεσμα της 
ιστορικής εξέλιξης της πόλης. Είναι το σημείο όπου συγκλίνει η 
πόλη, Μητροπόλεως και Κεντρικής αλλά και οι ιστορικές συνοικίες 
του Προμηθέα και της Καλλιθέας. 

Το γεγονός μάλιστα ότι στον ευρύτερο χώρο της πλατείας 
συναντώνται και οι τρεις θρησκείες που γνώρισε η πόλη στην 
μετά την ρωμαιοκρατία περίοδό της, είναι απόρροια της θέσης 
της πλατείας στη ζωή και τη συνείδηση της πόλης. Το βήμα του 
Απ. Παύλου, η συναγωγή και το Μεντρεσέ Τζαμί που δεν είναι ένα 
τυπικό τζαμί, αλλά  ιεροδιδασκαλείο. 

Η πλατεία είναι ένα «σημείο» με ιδιαίτερο ιστορικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Στην πορεία του χρόνου μπορεί να 
έχασε κάτι από την αίγλη της, μπορεί το κέντρο της πόλης να με-
τατοπίστηκε, αλλά αυτή διατηρεί τη μοναδικότητά της.  

Έτσι απορώ με όσους θέλουν να την ακρωτηριάσουν για χάρη 
των αυτοκινήτων και της κυκλοφορίας. Όσο χώρο 
και ευκολίες να δώσεις στα αυτοκίνητα και στην κυ-
κλοφορία, αυτά ποτέ δεν θα είναι επαρκή. Η ευκολία 
στην κίνηση προσελκύει τα αυτοκίνητα και έτσι ξανά 
θα προκύψει η ανάγκη για περισσότερες ευκολίες 
και πάει λέγοντας. Αυτό το μάθημα το πήραν στην 
Αμερική τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν είχαν 
επιδοθεί με τις ευλογίες των αυτοκινητοβιομηχανιών 
σε μια προσπάθεια εξυπηρέτησης των αυτοκινήτων 
στις πόλεις και οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. 

Η πλατεία πρέπει να μείνει ακέραια. Και στο κά-
τω κάτω δεν είναι δείγμα κυκλοφοριακής συμφόρη-
σης μια καθυστέρηση ελάχιστων λεπτών, καθυστέ-
ρηση που εν πολλοίς δημιουργείται και επιτείνεται 
από την άναρχη στάση και στάθμευση αυτοκινήτων 
στην περιοχή.

Την πλατεία Ωρολογίου πρέπει να την ονειρευ-
τούμε ως μια μοναδική ευκαιρία για την αναβάθμιση 
όλης της πόλης. 

Να τη φανταστούμε ενοποιημένη με τα μνημεία 
της περιοχής, βήμα Απ.Παύλου, Συναγωγή, Με-
ντρεσέ τζαμί, με την κυκλοφορία των πεζών ανε-
μπόδιστη μέσω υπέργειων ή υπόγειων οδεύσεων, 
που δε θα διακόπτονται από δρόμους. Ένας χώρος 
ενιαίος, που ο καθένας θα μπορεί να περιδιαβεί με 
άνεση και ασφάλεια. Παράλληλα η όλη διαμόρφωση 
πρέπει να πλαισιώνεται από μια νέα κυκλοφορια-
κή μελέτη, που θα έχει ως βασικό ζητούμενο την 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των τουριστικών 
λεωφορείων.

Συμπληρωματικά μια αναδιάταξη της χρήσης 
των δημοσίων κτιρίων που βρίσκονται στην περιοχή 
μπορεί ακόμα να δώσει και νέα σημεία ενδιαφέρο-
ντος. Το κτίριο του δημοτικού σχολείου ως μουσείο 
εκπαίδευσης, το κτίριο των παλαιών δικαστηρίων 
ως μουσείο ιστορίας της πόλης μαζί με ένα κέντρο 
πληροφόρησης, το Μεντρεσέ τζαμί ως μουσείο ισλα-
μικής τέχνης. 

Ταυτόχρονα η πλατεία μπορεί να αποτελέσει το 
εφαλτήριο για τη γνωριμία με την πόλη. Με αυτή 
ως σημείο εκκίνησης και με προσχεδιασμένες ή 
και ειδικά διαμορφωμένες στο έδαφος οδεύσεις, 
ο επισκέπτης να ευκολυνθεί να γνωρίσει και άλλα 
σημεία της,  την παλαιά Μητρόπολη, το Βυζαντινό 
και αρχαιολογικό μουσείο, τις βυζαντινές εκκλησίες, 

τις παραδοσιακές συνοικίες και ότι άλλο, να περιδιαβεί ολόκληρη 
την πόλη.

Η πλατεία μπορεί να αποδειχθεί σε ένα καταλύτη για την του-
ριστική ανάπτυξη της πόλης, ένας δυναμικός πόλος έλξης επισκε-
πτών και από τη στιγμή που προσβλέπουμε στην ανάπτυξη του 
τουρισμού, δε μπορεί παρά να τη δούμε με αυτή την προοπτική, 
να επενδύσουμε σε ένα τέτοιο σχέδιο. 

Δίκαια θα αναρωτηθεί κάποιος και πως μπορεί να δρομολο-
γηθεί ένα τέτοιο ομολογούμενα φιλόδοξο σχέδιο. Αρχικά ένας δι-
εθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών μπορεί να αποφέρει μια 
καλή ιδέα βάση για την αντίστοιχη μελέτη. Και ένας διεθνής αρχι-
τεκτονικός διαγωνισμός ιδεών είναι μια ενέργεια στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων του δήμου, η υπογραφή μάλιστα ενός πρωτοκόλλου 
συνεργασίας με κάποιον αρμόδιο φορέα  - ΤΕΕ, αρχιτεκτονική 
σχολή κλπ – μπορεί να του προσδώσει μια άλλη δυναμική. 

Η χρηματοδότηση μπορεί να προκύψει είτε από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και η περίπτωση 
το όλο έργο να αντιμετωπιστεί ως αναπτυξιακό, διεκδικώντας χρη-
ματοδότηση από αναπτυξιακές τράπεζες. 

Αν θέλουμε να ξελασπώσουμε, να ξεφύγουμε από τη στασιμό-
τητα, πρέπει να αναλάβουμε τολμηρές πρωτοβουλίες.

Κάποια στιγμή πρέπει να συγκρουστούμε με όσους και με ότι 
επιμένει να μας κρατά στάσιμους … χωρίς όραμα, πρωτοβουλίες 
και δράση δε μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Το νοικοκύρεμα έχει 
όρια που τα πιάσαμε εδώ και καιρό.

Και δε μπορώ, δε θέλω να ξεχάσω αυτούς που κατέστρεψαν 
ότι πιο όμορφο είχε να δείξει η πόλη με την ανάδειξη του αρχαίου 
δρόμου που διέτρεχε την οδό Μητροπόλεως, μια παρέμβαση ό-
που θα κούμπωνε πολύ αρμονικά με την προοπτική της πλατείας. 
Και γιατί, για να πουλάνε κάποιοι τα σουβλάκια τους σε εποχού-
μενους. Θλίψη και οργή που ακόμα δε μπορώ να αποβάλλω από 
μέσα μου.

Κατανοώ ότι η πρόταση αυτή δε θα βρει εύκολα συμμάχους ... 
Κάποιοι έχουν άλλα «ιδιοτελή και συντεχνιακά οράματα» που δε 
συνάδουν με τέτοια συλλογική προοπτική.

Τα «όνειρα» θα γίνουν πραγματικότητα αν πιστέψουμε σε αυ-
τά, αν παλέψουμε γι’ αυτά. Να τολμήσουμε ώστε να «λάβουνε τα 
όνειρα εκδίκηση» !

( Και κάτι τελευταίο αν και φαινομενικά άσχετο με το ζήτημα 
της πλατείας, που δεν είναι ... Τι ξαναζεσταμένη ιστορία είναι αυτή 
πάλι με τον τέταρτο δήμο στην Ημαθία, που έχει να κάνει με την 
μεταφορά της Βεργίνας σε ένα νέο ανεξάρτητο δήμο, παρέα με τη 
Μελίκη βεβαίως  βεβαίως ... Τυχαίο ; δε νομίζω ! )
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αύξηση του τζίρου 
στην Αγορά κατά 

την ΄́BLACK FRIDAY΄́
Με μεγάλη συμμετοχή των καταστημάτων της πόλης μας, ολοκληρώθηκε η 

φετινή πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της καταναλωτικής προωθητικής ενέργει-
ας, η επονομαζόμενη ΄΄ BLACK FRIDAY ΄΄.

Κατά γενική ομολογία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, συνέβαλε στην 
αύξηση του τζίρου και την τόνωση της αγοράς. Η παρότρυνση του Εμπορικού 
Συλλόγου προς τα καταστήματα για την συμμετοχή τους σε αυτήν την προωθη-
τική ενέργεια, αποτελεί ουσιαστικά προσπάθεια, να μην χαθεί ένα κομμάτι του 
τζίρου τη συγκεκριμένη μέρα, δεδομένου ότι πρόκειται για μια πρακτική, που 
έχει υιοθετηθεί από μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, ενισχύοντας την επισκε-
ψιμότητα της εκάστοτε αγοράς.

Έχοντας ως γνώμονα τη φετινή πρώτη ΄΄BLACK FRIDAY΄΄ στην πόλη μας, 
ο Εμπορικός Σύλλογος θα είναι ακόμα καλύτερος στην οργάνωση της επόμε-
νης χρονιάς, ευελπιστώντας στην αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων 
και των πολιτών. 

ΤΟ Δ.Σ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
«ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» :

Η χρηματοδότηση 
της αποκατάστασης

 και ανάδειξης του Δίδυμου
 Λουτρού είναι ένα επίτευγμα 

που κάνει περήφανη 
την κοινωνία των πολιτών

Με πολύ μεγάλη 
χαρά και ικανοποίηση 
πληροφορηθήκαμε 
την ένταξη της αποκα-
τάστασης του Δίδυμου 
Λουτρού της  Βέροι-
ας στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων και την 
έγκριση της σχετικής 
πίστωσης.

Ένα ακόμη μνημείο 
και μάλιστα μεγάλης 
πολιτισμικής σπουδαι-
ότητας θα παραδοθεί στους κατοίκους της Βέροιας, αρμονικά ενταγμένο στον 
σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της πόλης, πλάι σε άλλα ιστάμενα μνημεία, ενώ 
η πόλη, μετά την ανάπλαση και του περιβάλλοντος χώρου, θα αποκτήσει έναν 
ακόμα δημόσιο χώρο.

Η χρηματοδότηση της αποκατάστασης και ανάδειξης του Δίδυμου Λουτρού 
είναι ένα επίτευγμα που κάνει περήφανη την κοινωνία των πολιτών. Πριν περί-
που ένα χρόνο, η πρωτοβουλία της κίνησής μας αγκαλιάστηκε με θέρμη από 
τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι απαίτησαν την ένταξη του Λουτρού σε 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης. Είναι πρώτη φορά 
στα χρονικά της Ελλάδας, που μια πόλη «υιοθετεί» ένα μνημείο και μάλιστα 
οθωμανικό. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 3.500 υπογραφές πολιτών και ασκή-
σαμε κάθε δυνατό μέσο πίεσης για την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων παρα-
γόντων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ και το δημοτικό συμβούλιο 
της πόλης με ομόφωνη απόφασή του στήριξε πολιτικά και ηθικά το αίτημα της 
Κίνησης Πολιτών «Διεκδικώ την πόλη μου», όπως το ίδιο έπραξαν κυβερνη-
τικοί βουλευτές και περιφερειακοί σύμβουλοι, ιδιαιτέρως δε ο περιφερειακός 
σύμβουλος και αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ευστάθιος Σαρη-
γιαννίδης.

Φυσικά το όνειρο αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει εφικτό, δίχως την 
επίμονη, συστηματική και επιστημονικά άρτια πρωτοβουλία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας και των στελεχών της που σχεδίασαν την μελέτη, αλλά 
και δίχως την θέρμη, με την οποία αγκάλιασε την πρωτοβουλία των πολιτών 
και την πρόταση της ΕΦΑ Ημαθίας η Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία 
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη. 

Στόχος βέβαια ήταν η ένταξη του Δίδυμου Λουτρού σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ώστε να εξοικονομηθούν εθνικοί πόροι. Πλην όμως, η 
προσπάθεια αυτή σκόνταψε στην πεισματική και δίχως πειστικές εξηγήσεις 
άρνηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστα, αλλά και 
στην ολιγωρία του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, παρά τις 
αρχικές υποσχέσεις του περί επίμονης (μέχρι προσωπικής σύγκρουσής του 
με τον Περιφερειάρχη) διεκδίκησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Οι πολίτες 
όμως και οι κάτοικοι της Βέροιας απέδειξαν ότι οι κοινωνίες των πολιτών μπο-
ρούν ενωμένες να πετύχουν πολλά, δίχως πολιτισμικές, ιδεολογικές, πολιτικές 
ή μικροκομματικές αγκυλώσεις, προκαταλήψεις, ιδεοληψίες και σκοπιμότητες.

Το μνημείο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα μνημεία (χριστιανικά, οθωμανικά, 
εβραϊκά) είναι μνημεία δικά μας και ως τέτοια δεν τα εκχωρούμε σε καμία πο-
λιτική.

Κίνηση Πολιτών «Διεκδικώ την πόλη μου»

Ίσως να είναι και έτσι
Πλατεία Ωρολογίου ... κοιτώντας 

σήμερα το αύριο της



14 ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017www.laosnews.gr

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

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Πέντε εκατομμύρια ευρώ δια-
θέτει η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, μέσω του ΕΣΠΑ, 

για την προμήθεια εξοπλισμού για 
τις δομές πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας φροντίδας υγείας της περι-
οχής, με απόφαση που υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Δυνητικοίδικαιούχοιτηςνέαςπρόσκλησηςτου
ΕΣΠΑτηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίαςείναι
η 3η και 4ηΥγειονομικήΠεριφέρειαΜακεδονίας
καιΘράκης (ΥΠΕ), η «ΚτιριακέςΥποδομέςΑΕ»,
αρμόδιοιφορείς και τανοσοκομεία τουΕΣΥστην
ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας.

«ΑπότοΕΣΠΑτηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜα-
κεδονίας 2014 – 2020 για τον τομέα τηςΥγείας
διαθέτουμε 16 εκ. ευρώ.Τα 9,3 εκ. ευρώ έχουν
διατεθεί για την ολοκλήρωση τουσημαντικού έρ-
γουστο νοσοκομείο τηςΒέροιας, τα 6 εκ. ευρώ
διατίθενταιγια τονοσοκομείοΑΧΕΠΑτηςΘεσσα-
λονίκηςκαιτο1εκ.ευρώγιατηνπρομήθειαασθε-
νοφόρωνγιαόλητηνΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακε-
δονίας.Σεαυτάτασημαντικάέργαπροστίθεταικαι
ο εξοπλισμός των νοσοκομείων και των κέντρων
υγείας της ΚεντρικήςΜακεδονίας, με σύγχρονα
μέσα,γιατονοποίοηΠεριφέρειαδιαθέτειεπιπλέ-
ον5 εκ. ευρώ.Έχουμεβάλειστιςπρώτεςπροτε-
ραιότητέςμας την ενίσχυση του τομέα τηςΥγείας
σεόλαταεπίπεδακαιτοαποδεικνύουμεόχιμόνο
μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑπου διαθέτου-
με, αλλά και μεσειράάλλωνδράσεων, όπως το
ΔίκτυοΠρόληψης καιΠροαγωγήςΥγείας τηςΠε-
ριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίας, οι ενημερώσεις
των μαθητών για ζητήματα δημόσιας υγείας και
οιπροσπάθειεςπουκάνουμεγιαναενισχύσουμε
τηνπρόληψη.Στόχος της νέαςπρόσκλησης είναι

ηβελτίωσητωνυποδομώνκαιυπηρεσιώνυγείας,
αλλά και των κοινωνικώνυποδομώνστις αστικές
και μειονεκτικέςπεριοχές τηςΚεντρικήςΜακεδο-
νίας και τη διευκόλυνση τηςπρόσβασηςσ’ αυτές
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Εξοπλίζουμε
μεσύγχροναιατροτεχνολογικάμέσα,μεσύγχρονα
μηχανήματα τα νοσοκομεία και τα κέντραυγείας,
ώστεναπαρέχουν τιςβέλτιστεςυπηρεσίεςστους
πολίτεςπου εμπιστεύονται τοσύστημαδημόσιας
υγείας, διευκολύνονταςπαράλληλα το έργο για-
τρών, νοσηλευτών και βοηθητικούπροσωπικού.
ΠεριμένουμεαπότοΥπουργείοΥγείαςκαιτιςαρ-
μόδιεςΥΠΕ,πουέχουντηνευθύνηυποβολήςτων
προτάσεων, να τις καταθέσουν ολοκληρωμένες,
προκειμένου να μπορέσουμε το ταχύτερο να τις
εντάξουμε και να τις χρηματοδοτήσουμε από το
ΕΣΠΑ», επισήμανε οΠεριφερειάρχηςΚεντρικής
ΜακεδονίαςΑπόστολοςΤζιτζικώστας.

Ηνέαπρόσκλησηπροβλέπειτηνεπέκτασηκαι
αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών
υγείας στηνΚεντρικήΜακεδονία και χρηματοδο-
τείιατροτεχνολογικόεξοπλισμόγιατιςδομέςπρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιαςφροντίδας υγείας
μεστόχοτηβελτίωσητωνυποδομώνκαιτωνυπη-

ρεσιών υγείας.Οιπροτάσειςπου θα κατατεθούν
προςχρηματοδότησηθαπρέπειναπροσκομίσουν
τηνέγκρισησκοπιμότηταςτουΥπουργείουΥγείας.
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης αφορά εξ
ημισείας τις δομές υγείαςπου εποπτεύονται από
την3ηΥγειονομικήΠεριφέρειαΜακεδονίαςκαιτην
4ηΥγειονομικήΠεριφέρειαΜακεδονίας-Θράκης.

Ηπρόσκλησηαφοράστηνπρομήθειααναγκαί-
ου εξοπλισμούαπό τα νοσοκομεία και τα κέντρα
υγείαςκαιτηνευθύνηγιατηνιεράρχησητωνπρο-
τεραιοτήτων και την υποβολή ολοκληρωμένων
προτάσεων για χρηματοδότηση είναι τουΥπουρ-
γείουΥγείαςκαιτωνδυοΥΠΕ,σταόριααρμοδιό-
τηταςτωνοποίωνανήκουννοσηλευτικά ιδρύματα
καικέντραυγείαςτηςΚεντρικήςΜακεδονίας.

Οι επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις
κοινωνικές υποδομές συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακήκαιτοπικήανάπτυξη,μειώνονταςτις
ανισότητεςόσοναφοράστηνκατάστασηστον το-
μέατηςυγείας,προωθώνταςτηνκοινωνικήένταξη
μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού,πολιτιστικούχαρακτήρακαιυπηρεσίες
αναψυχής,αλλάκαιτημετάβασηαπότηνιδρυμα-
τικήφροντίδαστηφροντίδατηςκοινότητας.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5εκατ.ευρώγιατονεξοπλισμόνοσοκομείων
καιΚέντρωνΥγείας

Φαρμακεία
Τετάρτη 29-11-2017

14:30-20:30ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩ-
ΣΤΗ18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

14:30-20:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

19:00-01:00+διαν.ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ2823310-25130



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

Καλλιθέα,Προμηθέαςή
Ανοίξεως, από 2ο όρ.
και πάνω.Τηλ.: 23310
43365&6946765029.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ. στο κέντρο τηςΒέ-
ροιας(Κεντρική5-δίπλα
στο Επιμελητήριο), με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

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

ΡΑΧΙΑ πωλούνται
τρία οικόπεδααπό400
τ.μ.τοκαθένα,μεμονω-
μέναήόλαμαζί,στοκέ-
ντρο του χωριού,πίσω
από το Σχολείο. Τηλ.:
2331020051.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λείται οικοπεδοχώραφο
4.750μέτρα, έγινεΠρά-
ξη Σχεδίου, κοντά στο
Λύκειο Μακροχωρίου.
Τηλ.:6979083821.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός με
ροδάκινα και πομώνα
στην άσφαλτο 7.500
τ.μ., κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα καιΑγ. Γεώρ-
γιο.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
με ροδακινιές (δένδρα
7ετίας)μεπομώνα,εκτά-
σεως 10.500 τ.μ. εντός
συνοικισμού Κυδωνο-
χωρίου (ΜΟΥΣΤΑΛΙ).
Τηλ.επικοινωνίας:23310
23184,6976631156,6977
511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 74, ε-

νοικιάζεται διαμέρισμα
55τ.μ.,3οςόρ.,κεντρι-
κή θέρμανση,πάρκιγκ,
ηλιακό. Τηλ.: 23310
51102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα65τ.μ.στοκέ-
ντρο της Βέροιας, πά-
ροδοςΜερκουρίουΚα-
ρακωστή 1, 1ος όρο-
φος, σαλόνι, κουζινα,
δωμάτιο,W.C.-μπάνιο,
χωλ ,  μπαλκόν ι ,  με
αυ τόνομη  θ έρμαν -

ση. Πληρ. τηλ.: 23310
65745&6976688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ  της
πολυκατοικίας Παστέρ
8 στη Βέροια, ενοικι-
άζετα ι  γκαρσονιέρα
1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη
και έχει εγκατάσταση
γραμμή Internet, κε-

ντρική θέρμανση, T.V.,
κλιματιστικό, ηλ. κου-
ζινάκι με φούρνο, ψυ-
γείο κ.λπ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-
λοκαίνουργιο studio 35
τ.μ.πλήρως επιπλωμέ-
νο και εξοπλισμένο με
τηλεόραση, κλιματισμό,
ηλ. θερμοσίφωνα,Wi-
Fi, θέση πάρκιγκ και
πλυντήριο σε νεόδμητη
οικοδομή, στο κέντρο
της Βέροιας. Πληρο-
φορίες στο τηλ : 6948
457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-
πωλείο στηΒέροια, με
σταθερήπελατεία.Τηλ.:
6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός

φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Α-
ποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνε-
ταιρίαΟλύμπιαΓη,μεέ-
δρατοΔιαβατό,κοπέλα
για το λογιστήριο.Τηλ.:
6987 791718 & 23310
41499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή
κύριος για φροντίδα
και περιποίηση ηλικι-
ωμένου. Τηλ.: 23310
25176&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά τομο
από εταιρία αυτοκι -
νήτων για το τμήμα
ανταλλακτικών με πο-
λύ καλή γνώση Η/Υ,
αγγλικών και γνώσεις
μηχανολογίας.  Τηλ.:
23310 62780 & 6978
770066.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρεο-
πωλείοστηΒέροια,κρε-
οπώληςγιαπλήρηεργα-
σία.Τηλ. επικοινωνίας:
2332041875/42608.

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

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από 22 έως 40 ετών,
δίπλωμα οδήγησης Γ΄
κατηγορίας, γνώστης
χειρισμού κλαρκ.Τηλ.:
επικοινωνίας:  6976
777999.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται κύρι-
οςάνωτων30ετώνμε
άνεση λόγου και ευχέ-
ρειαστιςδημόσιεςσχέ-
σειςνααναλάβειεταιρία
στο Νομό. Τηλ.: 6934
888738κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
για εργασία σε sport
cafeσανσερβιτόραγια
πρωινή ή απογευματι-
νήεργασία,στοκέντρο
τηςΒέροιας.Τηλ.:6998
027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
με μεταφορικό μέσο
για καφέ ουζερί στο
Μακροχώρι απέναντι
από το παλιό κρατικό
ΚΤΕΟ, για απογευμα-
τινές ώρες από 4.00
μ.μ. έως 01.00 μ.μ.
Τηλ.: 6977 755040,
6983 469968& 23310
41541.

ZHTEITAI κοπέλα
γιαεργαστήριοζαχαρο-
πλαστικής στηΒέροια.
Ηλικίααπό25-35ετών,
ελληνίδα.Οποιαδήπο-
τε εμπειρία θα ληφθεί
υπόψιν. Τηλ.: 23310
22174,ώρες για πλη-
ροφορίες8.00-13.00.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νει τηνπεριποίηση και
φροντίδα εντός του
δικού της σπιτιού στη
Νάουσα, ηλικιωμένης
κυρίας. Τηλ.: 23320
23475.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-
νει τη φύλαξη και πε-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ριποίηση ηλικιωμένωνσε
24ωρη βάση. Τηλ: 6993
678697&6947705456.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκαθα-
ρίστρια σε σπίτι και γρα-
φεία. Τηλ. επικοινωνίας:
2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμέ-
νων & καθαρισμα σπι-
τιών, γραφείων και σκά-
λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ,  πτυ-

χιούχοςΑΠΘ με ειδικό-
τητα στα Αρχαία, πα-
ραδίδει  μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου-ΛΥ-
κείου, μεμνωμένα και
σε γκρουπ.Διανέμονται
σημειώσεις. Τηλ.: 6980
160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜαθη-
ματικός με πολυετή πεί-
ρα παραδίδει μαθήματα
για όλα τα επίπεδα σε
μαθητές Γυμνασίου,Λυ-
κείουκαιΕΠΑΛ.Αναλαμ-
βάνει προετοιμασία για

τιςΠανελλαδικές εξετάσεις.
Τιμές λογικές. Τηλ.: 6936
679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ με φροντιστηριακή
πείρα και ειδικότητα στην

ΈΚθεση, παραδίδει ιδιαί-
τεραμαθήματασεμαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυ-
κείου, μεμονωμένα και σε
γκρουπάκια. Τιμές προσι-
τές.Τηλ.:6973707829.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ:22832-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεται κλειστό

Πάρκινγκ15τ.μ.μεπολύκαλήπρόσβασημό-
νο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12817 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμασυνολικής

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις 5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλή

τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:13265-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΑγρο-

τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας6000τ.μ.Τιμή:
65.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

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

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτωαπό την

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105122ΠΕΡ.ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ ,

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

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

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

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

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

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

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

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

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

Αποστολήβιογραφικών:Greencontrol2@gmail.com
ήΠΡΑΣΙΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣ, 10ο χλμΒέροιας-ΣκύδραςΤ.Κ
59035,ΤΘ50.
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ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει μαθήμα-
τα σε παιδιάΔημοτικού-Γυμνα-
σίου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.: 6934
840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-
ΚΟΣπαραδίδει μαθήματασεμα-
θητές δημοτικού, γυμνασίου και
λυκείου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6976802836.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,πτυχι-
ούχοςτουΠαιδαγωγικούΤμήματος
ΕΙδικήςΑγωγήςΒόλου,αναλαμβά-

νειτηνπαράλληληστήριξηνηπίων
και μαθητώνΔημοτικού, ιδιαίτερα
μαθήματακαθώςκαιδημιουργική
απασχόληση-φύλαξη.Τιμέςπροσι-
τές.Τηλ.:6955331841.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκιΒΕΒΕσε

άσπροχρώμα,μεστρώμακαι υ-
φασματάκιαπροστατευτικά,σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευκαιρίας
150,00ευρώ.Τηλ.:6977430658.

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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


ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

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

ΝΩΣΗΣ της εταιρείας γιαπλήρηαπασχό-
λησηκαιμεταπαρακάτωπροσόντα:

-Πτυχίοστηνπληροφορική
-ΆριστηδιαχείρισηπρογραμμάτωνΗ/Υ

κ΄Internet
-Πολύ καλές τεχνικές γνώσεις υπολο-

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

σεσυνδυασμόμεκαλέςεπικοινωνιακέςδεξιότη-τεςκαιπνεύμακαλής
συνεργασίας.

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

μέχριτις15.12.2017.
Τηλ. Επικοινωνίας: Γραμματεία (23330 27800)
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-
φετέριας (καφετιέραASTORIA
MONH), πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό),φραπιέρα (επαγ-
γελματική-βαρέως τύπου), το-
στιέρα(επαγγελματική2εστιών),
2 στρογγυλά τραπέζια, 7 καρέ-

κλες (με κουπαστή) και 8ψηλά
σκαμπό.Πωλούνται σε τιμή ευ-
καιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονο-

γονικής οικογένειας, ζητάει ερ-
γασία,γιαφύλαξηηλικιωμένων
και καθαρισμό σπιτιών. Τηλ.
εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυριααπό50ετώνέως
70γιασοβαρήσχέση.
Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμ-
φανίσιμος με ανώ-
τερημόρφωσηζητεί
γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα. Τηλ.:
6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει κυρία
χωρίς υποχρεώσεις, φτωχειά,
για σοβαρήσχέση.Τηλ.: 23310
26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-
ποχρεώσειςζητάκυρίαμέχρι50
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

PΜπήκα να κά-
νω αίτηση για το 
κοινωνικό μέρισμα 
και το πρόγραμμα 
με απέρριψε επει-
δή λέει είμαι σώγα-
μπρος...

P Τελικά αυτός 
δεν ήταν γάμος, ή-
ταν κατάρα.

P Κι  άντε  να 
δούμε τώρα χωρίς 
μέρισμα πώς θα 
ζεστάνει το διαμέ-
ρισμα.

PΠροβλέπω και φέτος το πιο ζεστό σημείο 
του σπιτιού να είναι το αυτοκίνητο.

PΚανονικά στα νέας τεχνολογίας έπρεπε 
να προβλέπεται και ντουζιέρα...

PΕυτυχώς λέω που με το κοινωνικό τιμολόγιο 

της ΔΕΗ δεν άλλαξε χρήση η κουζίνα με το ψυ-
γείο.

PΚοινωνικό τιμολόγιο, που μαθαίνω θα το 
πάρει φεύγοντας ο Άγιος Βασίλης.

PΕίδες η ΔΕΗ; Από την ανάποδη.

PΑ! Να πω ότι ζέστη κατά τόπους έχουμε 
σπίτι για όσες χρησιμοποιούν πιστολάκι.

PΗ αγάπη όποτε φεύγει από κάπου πάντα 
τινάζει το μαλλί για να κάνει εντυπωσιακή έξοδο. 
Έτσι κι εγώ όταν φεύγω τινάζω την μπλούζα να 
φύγουν τα ψίχουλα.

PΤέλος, ζέστη έχουμε στο 
σπίτι για πολλές μέρες, όσο 
διαρκεί τουλάχιστον η μυρωδιά 
από τα τηγανητικά κεφτεδάκια. 
Μάλλον ψυχολογικό είναι.

PΚατά τα άλλα, καλές οι φιλο-
σοφίες, αλλά σαν τις ανοησίες της 
Βουλής δεν έχει.

PΠερίπατο ο Τσίπρας. Έ-
βαλε τα νεοδημοκρατάκια να 
τσακώνονται ποιος εί-
ναι πιο λαμόγιο συ-
νεργάτης των μεσαζό-
ντων: οι πρώην Ν.Δ. ή 
οι νυν.

P Και Σφακιανάκης 
στο κόλπο με τα βλήμα-
τα. Τώρα εξηγείται γιατί 
ο αετός πεθαίνει στον 
αέρα.

PΑν και σήμερα πε-
θαίνει και λόγω αιθα-
λομίχλης.

PΤα τετραθέμελα του 
κόσμου τούτου: ψωμί, 
κρασί, φωτιά, γυναίκα. 
Έγραφε ο Νίκος Καζα-
ντζάκης. Του ξέφυγαν τα 
εξοπλιστικά.

PΑν παντρευτεί κι 
ο πρίγκιπας Χάρι, τότε 
ο μόνος ανύπαντρος 
στον κόσμο πρέπει να 

είναι ο κολλητός μου ο Στάθης. Ε, έχουμε κι 
έναν τυχερό στην παρέα.

PΤο δικό μου κοινό με τον Χάρι είναι ότι κι εγώ 
παντρεύτηκα ον ε χάρι.

PΔεν ήθελα να καλογερέψω...

PΚαι:
Ένας καλόγερος έχοντας έναν βάτραχο επάνω 

στο κεφάλι του πηγαίνει στον γιατρό. Χτυπάει το 
κουδούνι της εξώπορτας, ανοίγει ο γιατρός και 
βλέπει τον καλόγερο με τον βάτραχο στο κεφάλι.

-Σε τι μπορώ να σας βοηθήσω; ρωτά ευγενικά.
Κι απαντά ο βάτραχος:
-Γιατρέ μου, εδώ και λίγες μέρες έχω βγάλει 

έναν καλόγερο στο πόδι μου!
Κ.Π.
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