
ΕΠΣ Ημαθίας
Ενίσχυση του Συνδέσμου “Πνοή 

ζωής για τα παιδιά”
***

Χάντμπολ
Την Κυριακή ο αγώνας 

Ολυμπιακός - Φίλιππος Βέροιας

CMYK

Πέμπτη   
30

Νοεμβρίου
2017 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 11.829 

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
Κιν. 6974 030002
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
news@laosnews.gr

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

SPORT SPORT

Πρωτιά της ΔΑΚΕ 
στις χθεσινές εκλογές 

των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Ημαθίας

Ποιοί εκλέχθηκαν 

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων 
Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας

Συγκροτήθηκε 
το νέο Δ. Σ. με ομόφωνη

επανεκλογή 
του προέδρου Γ.Καρανίκα

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ”

Γιώργος Μπίκας: Σχεδιάζουμε 
ένα Επιμελητήριο σύμμαχο 

στην προσπάθεια να καθιερωθεί 
η Ημαθία, ως “καθολικός προορισμός”

 της τουριστικής αγοράς 

«ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ» 
Τάσος Γιάγκογλου: 
Το Επιμελητήριο 

πανέτοιμο 
για την επόμενη 
κρίσιμη περίοδο

Σελ. 3

Σελ. 5

Σελ. 5

Σελ. 7 Σελ. 10, 11

Από την 1η Ιανουαρίου του 2018

Με ισχυρό δυναμικό 
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και ο αντιπεριφερειάρχης
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... Πυρήνη ημίν
   Με σκεπτικισμό και αγωνία όλος ο κόσμος παρακολουθεί 
τη δραστηριότητα και την επίδειξη δύναμης της Βόρειας 
Κορέας στα πυραυλικά συστήματα. Αρκετά χρόνια μετά 
τη λήξη του ψυχρού πολέμου, η νέα απειλή μοιάζει με 
έναν επίσης ακήρυχτο θερμό πόλεμο, όμως απείρως 
επικινδυνότερο από ποτέ, λόγω της τεράστιας ισχύος 
των συστημάτων, ικανών να καταστρέψουν μέσα σε 
δευτερόλεπτα τους πάντες και τα πάντα.
 Δεν γνωρίζουμε αν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είναι 
πράγματι το κακό παιδί της υπόθεσης ή απλώς αυτός 
που χάνει σε επικοινωνιακό επίπεδο. Το βέβαιο είναι 
ότι η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την 
ανάσα έναν ανόητο πόλεμο εντυπώσεων, στον οποίο 
πρωταγωνιστούν οι “πυραυλικές” χώρες (ΗΠΑ, Κίνα, 
Ρωσία). Με τα συμφέροντα τεράστια, όπως και τα έσοδά 
τους, που όμως δεν στάθηκαν ικανά να λύσουν τα 
προβλήματα των λαών τους.
 Είναι δεδομένο ότι τα σύγχρονα σενάρια πολέμου 
σε αυτό το επίπεδο θα είναι καταστροφικά. Και στο 
όνομα της αυτοάμυνας, κανείς δεν πρέπει να σχεδιάζει 
επίθεση με απρόβλεπτες συνέπειες. Η δημοκρατία και 
η διπλωματία πρέπει να κυριαρχήσουν, προς όφελος 
της ίδιας της ζωής.
  Θεωρούμε δεδομένη την αποκλιμάκωση, όχι επειδή 
πιστεύουμε στις ικανότητες των μεγάλων (;) ηγετών της 
περιόδου, αλλά επειδή θεωρούμε έντονο το ένστικτό 
τους, της επιβίωσης.

2 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΕ.Ι.Η.Ε.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
KIN.6974030002
FAX2331502481
www.laosnews.gr
news@laosnews.gr
laosveroia@gmail.com

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2017
Μήνας:11
Εβδομάδα:49

ΑνατολήΉλιου:07.21

ΔύσηΉλιου:17.06

334-31

ΠΕΜΠΤΗ
30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
+ Ανδρέου του Πρωτοκλήτου,

Φρουμεντίου Αιθιοπίας

Εμείςγι’αλλούκινήσαμε...

Τηνέντονηενόχλησήτουγιατοόνοματουνέουφορέατης
Κεντροαριστεράς,πουανακοίνωσανΓεννηματά-Θεοδωράκης,
δενέκρυψεχθεςοπρόεδροςτηςΔημοκρατικήςΑριστεράςΘα-
νάσηςΘεοχαρόπουλος.

«Δενξεκινήσαμεκαλά»είπεχαρακτηριστικά,σημειώνοντας
ότι ενημερώθηκε για το όνομα«ΚίνημαΑλλαγής» από τα
ΜΜΕ.

«Αν είναι ναλαμβάνονται έτσι οιαποφάσεις, τότε γιατί θα
κάνουμεσυνέδριο;»διερωτήθηκε.ΠρόσθεσεμάλισταότιηΔΗ-
ΜΑΡθακαταθέσειτηδικήτηςπρότασηγιατοόνοματουνέου
φορέα, τηνοποίαθα γνωστοποιήσει μέσααπό τα κομματικά
όργανα,μεδημοκρατικέςδιαδικασίες,σχολιάζονταςότι«ονέ-
οςφορέαςτηςΚεντροαριστεράςθαπρέπειναγίνειυπόδειγμα
δημοκρατικήςλειτουργίας».

Δενξεκινήσαμεκαλά.Ή:εμείςγι’αλλούκινήσαμε,κιαλλού
η...Φώφημάςπάει!

Άσφαλτος σε επιβαρυμένα σημεία
του οδικού δικτύου της Βέροιας

Πολύ σημαντικές α-
σφαλτοστρώσεις σε επι-
βαρυμένα κομμάτια των
δρόμων του κάνει με δύο
εργολαβίες ο δήμος Βέ-
ροιας. Στη φωτογραφία,
η χθεσινή ασφαλτόστρω-
ση στην οδόΠιερίων και
στουςΛαδόμυλους, ενώ
σήμερα θα γίνει αντίστοι-
χοέργοστονεπίσηςκάκι-
στο δρόμο μπροστά από
το γηροκομείο και μέχρι
το στρατόπεδο, αλλά και
στοΜακροχώρι.Ήδηστο
πλαίσιο του έργου έγιναν
παρεμβάσειςκαιστοορει-
νόοδικόδίκτυο.

Πολλούς μήνες χωρίς φως η γέφυρα στην Τάφρο 66
ΧωρίςφωτισμόπαραμένειεδώκαιπολλούςμήνεςηγέφυραεπίτηςΤάφρου66στονκόμβοτηςΝέαςΝικομήδειας

απόκαιπροςΜακροχώρι.Ταπαράπονααναγνωστώνμαςπου...είδαντονΧάρομεταμάτιατους(παράτοαπόλυτο
σκοτάδι!)είναισυνεχή,αφούμπορείναείναιοδρόμοςγνωστός,αλλάούτεόλοιοιοδηγοίείμαστείδιοι,ούτεκαιόλοι
κάτοικοιτηςπεριοχήςγιανατονξέρουν.Γνωρίζουμεότιυπάρχεισχεδιασμόςλύσηςτουπροβλήματος(δενείναιαπλή
αντικατάστασητωνλαμπτήρων),ωστόσοαργείχαρακτηριστικά.Αςπρολάβουμελοιπόντοκακό.

“Έταξαν...ροντέοκαιτοέκαναν”
«Δεν θα κατέβουμεστο επίπεδοπου κάποιοι θέ-

λουν να μεταφέρουν τονπροεκλογικό αγώνα και δί-
νουνσυνεχώςαφορμές έντασης καιφανατισμού, δεν
θα τους ακολουθήσουμεστιςπροκλήσεις τους».Αυ-
τό απαντούν κάθε φορά που εκδηλώνονται τέτοιες
προθέσεις από τηνπλευρά των αντιπάλων τους, οι
υποψήφιοι του συνδυασμού της «’Επιχειρηματικής
Ανανέωσης», παραμένοντας σταθεροί στους προε-
κλογικούςκανόνεςπουαπότηναρχήόρισεοΓιώργος
Μπίκας, για συναδελφική συμπεριφορά, για ενωτικό
καιήπιοκλίμακαιγιασυζήτησημόνοσταθέματατου
Επιμελητηρίου και τίποτα άλλο.Μάλιστα η πλευρά
τουΓιώργουΜπίκα προσθέτει χαρακτηριστικά: «Οι
εκλογές αυτές είναι εσωτερική υπόθεση του κόσμου
τηςαγοράς και των επιχειρήσεων, τωνμελών τουΕ-

πιμελητηρίου.Εκείαπευθυνόμαστεεμείςκαιμόνογιααυτάσυζητάμε.Εάνκάποιοιαποφάσισανναμεταφέρουντοκλίμα
σεάλλοεπίπεδο,επενδύονταςστηνέντασηκαιθέλουννατοκάνουν...«»ροντέο»,όπωςτοείπαναπότηναρχή,είναι
πρόβληματουςκιαςαναλάβουντιςευθύνεςτους».«Ανμάλιστασυμφωνούσαμεμετιςλογικέςτων«δαχτυλιδιών»της
διαδοχήςόπωςμαςπροτάθηκεκαιδενδιαφωνούσαμεμελογικές«κληροδοτήματος»τουθεσμού,τώραόλαθακυλούσαν
αθόρυβα»συμπληρώνουνμενόημα...Είναικιαυτόμιαάποψη,ηπλευράτηςοποίαςδείχνεινακερδίζειτοέδαφος.Άλ-
λωστεηΚυριακήείναικοντάκαιαπομένουνμόλιςλίγαεικοσιτετράωραγιαναφανεί.

Απουσίεςκαιπαρουσίες
Κλήθηκαν όλοι στην παρουσίαση

της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης»,
αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν
όλοι, είπε ο αντιπεριφερειάρχης χθες
στην εκδήλωσηπου έγινε στην Εληά
παρουσία τουΚώσταΚιλτίδη, υπο-
γραμμίζοντας ωστόσο την παρουσία
καιτωντριώναγροτικώνσυλλόγων.

ΜάλισταεκπρόσωποιτουΑγροτικού
Συλλόγου ΓεωργώνΒέροιας, μετά την
παρουσίαση,μαςείπανότιεπιβραβεύ-
ουν την πρωτοβουλία σύστασης του
φορέαπου στοχεύει στηνπροώθηση
των αγροτικώνπροϊόντων τουΝομού
μας.

Όμως δενπέρασε απαρατήρητη –
προφανώς, όπως εκτιμήθηκε, ελέω ε-
κλογών και επικαιρότητας- ηαπουσία
εκπροσώπουτουΕπιμελητηρίουτην
οποίασχολίασε ο κ.Καλαϊτζίδης, λέ-
γονταςότι«ουδείςπαρεβρέθη».

Όλοιστοναγώνατηςαλληλεγγύης
Δεν είναι μόνον οι

δήμοιπου ενεργοποι-
ήθηκαν πάραυτα για
τη βοήθεια των αν-
θρώπωντηςΜάνδρας
μετά τις πρόσφατες
πλημμύρες. Είναι και
σύλλογοι και φορείς.
Όπως η Εύξεινος
Λέσχη Επισκοπής,
πουέκανεμιαφιλότιμη
προσπάθειασεόλοτο
χωριό και χθες έκανε
την αποστολή των ει-
δώνπρώτηςανάγκης
στηνΑττική.

Όσουπάρχουνάν-
θρωποι...
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Μια πολύ εποικοδομητική συ-
νάντηση του αντιδημάρχου Παι-
δείας  Ισαάκ Χαλκίδη με τους δι-
ευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημα-
θίας,  έγινε χθες στο δημαρχείο 
της Αλεξάνδρειας, παρουσία και 
των δύο νέων προέδρων Στέφα-
νου Γκιουρτζή και Χαράλαμπου 
Βουλγαράκη. Όπως αναφέρει 
σχετικό δελτίο Τύπου, τα όσα ει-
πώθηκαν από τον αντιδήμαρχο 
Παιδείας και τους διευθυντές ση-
ματοδοτούν μια νέα εποχή στον 
τρόπο λειτουργίας των οργάνων 
του δήμου και των εκπροσώπων 
των σχολικών μονάδων.

Ο κ. Χαλκίδης επικεντρώθηκε σε θέματα όπως:
-Τα τελευταία καιρικά φαινόμενα και πώς θα αποκατα-

σταθούν οι βλάβες από τις βροχοπτώσεις.
-Οι αύλειοι χώροι των σχολείων και αν πρέπει να παρα-

μείνουν ανοιχτοί ή όχι.
-Η κατασκευή ραμπών στις εισόδους των σχολείων για 

την προσβασιμότητά τους από παιδιά με κινητικά προβλή-
ματα.

-Η ομαλή διανομή πετρελαίου στις σχολικές μονάδες.
Πολύ σημαντικά ήταν και τα προβλήματα που παρου-

σίασαν οι διευθυντές των σχολείων, καθώς και οι απόψεις 
που διατύπωσαν επί πολλών θεμάτων που αφορούν τις 
σχολικές μονάδες (στέγες που μπάζουν νερό, σχολεία χω-
ρίς πυροσβεστήρες, σχολεία προκάτ κ.ά.).

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Προβλήματα και ανάγκες των σχολικών 

μονάδων συζητήθηκαν στη συνάντηση του 
αντιδημάρχου Παιδείας  με τους διευθυντές 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Έτοιμη η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» 
της Περιφέρειας για την στήριξη και προώθηση

 των προϊόντων της μακεδονικής γης
Το σκοπό και τους στόχους του Φορέα παρουσίασε χθες στη Βέροια ο Κώστας Κιλτίδης με τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας
Με την ενημε -

ρωτική εκδήλωση, 
στη Βέροια χθες το 
μεσημέρι, έκλεισε ο 
κύκλος της παρου-
σίασης της «Αγροδι-
ατροφικής Σύμπρα-
ξης» της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονί-
ας, από τον πρόεδρο 
του Φορέα κ. Κώστα 
Κιλτίδη και τον Αντι-
περιφερειάρχη Ημα-
θίας Κώστα Καλαϊτζί-
δη.

Ένας  φορέας , 
που συστάθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2016 
και από την 1η Ια-
νουαρίου του 2018 
θα είναι έτοιμος ώστε 
να διεκδικεί αυτοτελή 
προγράμματα, καινο-
τομίες και προώθηση-εμπορία διατροφικών προϊόντων.

Στην «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» συμμετέχει με 47% η Περιφέ-
ρεια Κεντρ. Μακεδονίας (ΠΚΜ), καθώς επίσης και οι Δήμοι -Λαγκαδά, 
Παιονίας, Θερμαϊκού, Δέλτα, Κιλκίς, Ωραιοκάστρου- της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η 
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελ-
λάδος, τα Επιμελητήρια των Νομών Χαλκιδικής και Σερρών, η Ένωση 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος, η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βο-
ρείου Ελλάδος, η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, η Gaia Επιχειρείν, ο 
Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς, ενώ μετά τις εκλογές 
τους, θα ζητηθεί και η συμμετοχή των Επιμελητηρίων και των 7 νομών 
της Περιφέρειας.

«Τέτοιας μορφής σύμπραξη, δεν έχει γίνει σε άλλη Περιφέρεια της 
χώρας. Ο πήχης μπήκε πολύ ψηλά, συμμετέχει ότι ισχυρό δυναμικό 
υπάρχει και μπορούν να αναπτυχθούν όλες οι δράσεις, επιπροσθέτως 
και η γαστρονομία» τόνισε ο κ Κιλτίδης, πολύ καλός γνώστης των αγρο-
τικών θεμάτων, από την χρόνια πολιτική του εμπειρία στον τομέα αυτό 
και ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί Ν.Δ.

Σκοπός του Φορέα είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο, όχι μόνο πο-
λιτικής και στρατηγικής, σε επίπεδο σχεδιασμού και θεωρίας, αλλά να 
μπορεί να τις εφαρμόσει, στους συγκεκριμένους τομείς: πρωτογενή, 
μεταποιητικό, εμπορικό και προώθηση των προϊόντων που παράγει η 

μακεδονική γη. Να αποτελέσει έναν ευέλικτο οργανισμό και αποτελε-
σματικό, ώστε να διαπραγματεύεται εκ μέρους Κοινοπραξιών, Ενώσε-
ων αλλά και μεμονωμένων εταιριών, την προώθηση των προϊόντων 
διατροφής με εγγύηση την ταυτότητά του.

Το τρίπτυχο που θα εκφράζει τον φορέα είναι: διυπηρεσιακός, διεπι-
στημονικός και διεπαγγελματικός.

«Προσπαθούμε να σηματοδοτούμε τί είναι αυτό που θέλουμε να 
πετύχουμε. Ενδιαφερόμαστε, σε πρακτικό επίπεδο, για το τί ενδιαφέρει 
και συμφέρει, τόσο τους παραγωγούς, όσο και τους καταναλωτές. Μας 
αφορά, τί έχει ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο» πρόσθεσε ο κ. Κιλτίδης.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» 
συμπεριλαμβάνεται και ένα κεφάλαιο συνεργαζόμενων μελών, για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας του Φορέα, ο οποίος θέλει να παραμείνει 
φορέας, χωρίς να μπει στην επιχειρηματική διάσταση.

Μάλιστα, στη σημερινή σύσκεψη για τη σύνταξη του κανονισμού θα 
επιχειρηθεί να δοθεί ταυτότητα συνεργαζόμενου μέλους, αφού ελεγχθεί 
προηγουμένως ότι είναι εντάξει και συνεπής στις υποχρεώσεις του, ως 
εταιρία.

Των διαδικασιών λειτουργίας του Φορέα, θα ακολουθήσει επιστολή 
προς τις Περιφερειακές Ενότητες, και της Ημαθίας εν προκειμένω, με 
την οποία θα ζητείται η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των μέγιστων 
διατροφικών προϊόντων της περιοχής, με ιδιαίτερη ή μονοπωλιακή αξία.

Επίσης, στα προσεχώς, αναμένεται η σύνταξη ενός «οδικού χάρτη» 
της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. «Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα 

είναι τα υπέροχα προϊόντα της μακεδονικής γης, επεσήμανε ο κ. Κιλτί-
δης, προσθέτοντας ότι η Κεντρική Μακεδονία παράγει το 25% του πρω-
τογενούς τομέα της χώρας μας.

Καλαϊτζίδης για Τελωνείο
Την παρουσίαση που έγινε στην «Εληά» άνοιξε ο αντιπεριφερειάρ-

χης Κ. Καλαϊτζίδης καλωσορίζοντας τον κ. Κιλτίδη και δίνοντας το 
πρώτο στίγμα του φορέα, σε σχέση με την Ημαθία και τη συμμετοχή 
του Νομού σε, σχετικές με το αντικείμενο, εκθέσεις. Εκτενέστερη όμως 
αναφορά έκανε στη μεταφορά του Τελωνείου στην Κουλούρα λέγοντας: 
«Επειδή πολλά ακούστηκαν τελευταία, κατασκευασμένα ψεύδη που 
είδαν το φως της δημοσιότητας, ξέρετε όλοι τί ενέργειες έχει κάνει η 
Π.Ε. Ημαθίας για τη μεταφορά του Τελωνείου στην Κουλούρα, με την 
ΑΜΑΛΘΕΙΑ. Εδώ και έξι μήνες περιμένουμε από το Υπουργείο -κατό-
πιν και της υπόσχεσης της κας Παπανάτσιου- την αλλαγή της ΚΥΑ που 
θα απαλλάξει τα φυσικά πρόσωπα – μέλη του Δ.Σ. της ΑΜΑΛΘΕΙΑ (ως 
Ανώνυμη Εταιρία), από τη συμμετοχή τους και τις όποιες επιπτώσεις. 
Μας υποσχέθηκαν ότι θα γίνει αλλά ακόμα περιμένουμε… Κάποιοι, από 
το «Επιχειρείν» (επιχειρηματίες της Ημαθίας) είπαν ότι θα βάλουν τα 
λεφτά για την Κουλούρα. Μπορούν λοιπόν, από χθες, να πάνε τα λεφτά 
στην Κουλούρα και να ξεκινήσουν τις συνεργασίες μ’ αυτά που έχουν 
μαζέψει. Εμείς αυτό που είχαμε να κάνουμε, το κάναμε με το παραπά-
νω».

Σοφία Γκαγκούση

Πρωτιά της ΔΑΚΕ στις χθεσινές 
εκλογές των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Ημαθίας
Με πρωτιά της ΔΑΚΕ ολοκλη-

ρώθηκαν χθες βράδυ οι εκλογές 
των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/
σης (δασκάλων και νηπιαγωγών) 
που έγιναν σε αίθουσα του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
ψήφισαν 804, τα έγκυρα ήταν 728, 
τα άκυρα 27 και 49 τα λευκά ψη-
φοδέλτια. 

Έλαβαν:
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκ-

παιδευτικών: 132 ψ. και 2 έδρες 
εκλέγονται οι: Άννα Κοκοζίδου 
και Παναγιώτης Χατζησάββας. 
Για το Ελεγκτικό η Άννα Κοκοζίδου.

ΔΑΚΕ: 129 ψ. και 3 έδρες. Εκλέγονται: 
Σταυρούλα Μιχαηλίδου, Δημήτρης Πυρι-
νός και Παύλος Τουτουντζίδης. Για το Ελε-
γκτικό ο Αν. Παπαχαρίτων.

ΔΗΣΥ: 181 ψ. και 2 έδρες. Εκλέγονται: 
Σοφία Απιδοπούλου και Γρηγόρης Γιο-
βαννόπουλος. Για το Ελεγκτικό Δημ. Πετα-
νίδης.

ΕΡΑ: 98 ψ. και 1 έδρα. Εκλέγεται ο Βασ. 
Σαράντης.

Συσπειρώσεις - Παρεμβάσεις 87 ψ. και 
1 έδρα. Εκλέγεται ο Θόδωρος Χαλαστάνης.
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ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη 

Σμαραγδή)
Κάθε μέρα: 19.00 και 21.30
( Συνεχίζει για 2η εβδομά-

δα)
Σκηνοθεσία: Γ ΙΑΝΝΗΣ 

ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
Ηθοποιοί: Μ Α Ρ Ι Ν Α 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑ-
ΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩ-
ΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ, 
ΓΙΟΥΛΙΚΑ ΣΚΑΦΙΔΑ, ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ, ΑΡΓΥ-
ΡΗΣ ΞΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΜΠΑΞΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΜΑΛΙΑ 
ΑΡΣΕΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΣΤΑΘΗΣ 
ΨΑΛΤΗΣ

Saw: Legacy
H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ JIGSAW ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ
Κάθε μέρα: 20.00 και 21.45  (Πεμ-Παρ-Σαβ-

Κυρ) Δευτέρα 4/12 Τρίτη 5/12 Τετάρτη 6/12 μόνο 
στις 21:15  

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σπίριγκ, Πίτερ Σπίριγκ
Σενάριο: Πίτερ Γκολντφίνγκερ, Τζος Στόλ-

μπεργκ Πρωταγωνιστούν: Ματ Πάσμορ, Κά-
λουμ Κιθ Ρένι, Κλε Μπένετ, Χάνα Έμιλι Άντερ-
σον, Λόρα Βάντερβουρτ, Μαντέλα Βαν Πίμπλς, 

Πολ Μπράουνστάιν, Μπρίτανι Άλεν και Τζόσια 
Μπλακ

Πάντινγκτον 2   
(Μεταγ. στα Ελληνικά)
Κάθε μέρα: 18.00  (Πεμ-Παρ-Σαβ-Κυρ)
Δευτέρα 4/12 Τρίτη 5/12 Τετάρτη 6/12 μόνο 

στις 17.15
Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ
Ηθοποιοί: Μπρένταν Γκλίσον, Τζιμ Μπρόα-

ντμπεντ, Χιου Γκραντ, Σάλι Χόκινς, Τζούλι Γου-
ότερς, Χιου Μπονεβίλ, Μπεν Γουίσοου (φωνή)

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      30/11/17 - 6/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Το βιβλίο του Π. Παυλίδη «Ιστορία 
και Κομμουνισμός» 
παρουσιάζεται την 

Κυριακή στη Βέροια
Οι εκδόσεις ΚΨΜ και το βιβλιοπωλείο «Επίκαιρο» παρου-

σιάζουν το βιβλίο του Περικλή Παυλίδη, «Ιστορία και Κομ-
μουνισμός», την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ. στον 
πολυχώρο της «Εληάς» Βέροιας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος Ευγενία Καβαλλάρη 
και ο συγγραφέας Περικλής Παυλίδης, επίκουρος καθηγητής 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου
Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ

από τα Κρατικά μπαλέτα Μόσχας 
στο Χώρο Τεχνών

H «Λίμνη των Κύκνων»,η διάσημη και διαχρονική ιστορία 
αγάπης με την αξεπέραστη μουσική του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Μπολσόι στις 4 
Μαρτίου του 1877 . Ήταν η πρώτη σύνθεση για μπαλέτο του με-
γάλου συνθέτη.Ο χρόνος τον δικαίωσε. Παρόλο που αρχικά αντι-
μετωπίστηκε με επιφύλαξη, η συνέχεια ήταν αποθεωτική. Η «Λί-
μνη των Κύκνων» εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή έργα 
του που κερδίζει σταθερά χρόνο με το χρόνο μία από τις πρώτες 
θέσεις στην καρδιά των θεατών παγκοσμίως. Όχι μόνο θεωρείται 
σε κάθε εποχή μια σύγχρονη παράσταση μπαλέτου, αλλά η τρυ-
φερή ιστορία του πρίγκιπα Ζίγκφριντ και της πριγκίπισσας Οντέτ 
είναι σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο κεφάλαιο της ερωτικής θε-
ματολογίας.Σήμερα η «Λίμνη των Κύκνων» θεωρείται ένα από τα 
διασημότερα μπαλέτα όλων των εποχών. Κι αυτό, γιατί ενσαρκώ-
νει όσο κανένα άλλο όλη τη γκάμα των ανθρώπινων συναισθημά-
των, από την ελπίδα μέχρι την απόγνωση, από τον τρόμο μέχρι 
την τρυφερότητα, από τη μελαγχολία μέχρι την έκσταση.

Η “Λίμνη των Κύκνων” που θα παρουσιαστεί στην κλασική 
χορογραφία των Πετιπά-Ιβάνοφ με την αναθεωρητική ματιά του 
Αλεξάντρ Γκόρσκι στην αναβίωση που υπογράφει ο Βατσεσλά-
βΓκορντέεφ, αποτελεί μια παράσταση-σήμα κατατεθέν των Κρατικών Μπαλέτων Μόσχας. Στη Βέροια 
η παράσταση έρχεται την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 8.30 μ.μ. στο Χώρο Τεχνών.  Τα Κρατικά Μπαλέτα 
της Μόσχας ιδρύθηκαν το 1989 από τον ΒατσεσλάβΓκορντέεφ, που για πολλά χρόνια ήταν ένα από τα 
μεγάλα αστέρια των Μπαλέτων Μπολσόι και από τότε κατέχουν μια αξιοζήλευτη θέση στον παγκόσμιο 
χάρτη των κλασικών μπαλέτων κερδίζοντας διαρκώς χειροκρότημα και διακρίσεις. Δημιούργησαν τη δι-
κή τους παράδοση, καταχειροκροτήθηκαν στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου και επάξια θεωρούνται 
αυθεντία στο κλασικό μπαλέτο, ειδικά σε έργα όπως η “Λίμνη των Κύκνων”. Τιμές Εισιτηρίων: 25€, 20€  
Προπώληση Εισιτηρίων:  Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, Παύλου Μελά &Μπιζανίου, τηλ. 2331078100 
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου 36, τηλ. 2331024612 Μεζεδοπωλείο “Στάσου Μύγδαλα”, Μητροπό-
λεως 12, τηλ. 2331120327

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Νίκος Μαυροκεφαλίδης,  εκ μέρους της δι-

οίκησης και των εργαζόμενων, συγχαίρει θερμά το Γεωργόπουλο Δημήτρη 
(φωτο), που αποφοίτησε ως πρώτος και αριστούχος, από το Τμήμα Σχεδια-
σμού και Τεχνολογίας Ξύλου του  ΤΕΙ Καρδίτσας. 

Ο  Δημήτρης Γεωργόπουλος, με απόφαση του Δ.Σ., έκανε την πρακτική 
του στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, από 1Απριλίου 2017 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
2017.  Στην εξάμηνη άσκησή του, άφησε άριστες εντυπώσεις. Εργατικότα-
τος, ικανότατος και δημιουργικά αποτελεσματικός. Σε ό,τι του αναθέτονταν 
το διεκπεραίωνε με απόλυτη προθυμία, πληρότητα και στην καλύτερή του 
εκδοχή. Ήταν περίπου βέβαιο ότι ως  φοιτητής θα ανήκε στους κορυφαίους 
της Σχολής του.

Η πτυχιακή, «Σχεδιασμός γυναικείας τσάντας με βασικό υλικό το ξύλο», που παρέδωσε στο Τμήμα του 
αρίστευσε για την πρωτοτυπία, την   καινοτομία και τη φαντασία. Ο Δημήτρης ανάδειξε μέσα από την πτυχι-
ακή του το ξύλο ως  υλικό για αξεσουάρ καθημερινής χρήσης. Σχεδίασε και κατασκεύασε την ξύλινη τσάντα 
IT-WoodenBag, μια τσάντα απλή με φυσικά υλικά αλλά άκρως καινοτόμα, με ενδιαφέρουσα γεωμετρία και 
υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.  Λόγω της χρήσης του συστήματος βέλκρο,  η τσάντα μπορεί να κάνει διαφο-
ρετικούς συνδυασμούς στα υφασμάτινα μέρη της, προκειμένου να πετυχαίνει χρωματικές  προσαρμογές.

Ο  Δημήτρης συνεχίζει την ειδίκευσή του στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων στο Εθνικό Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει στην έκθεση BewareofGreeks που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σχεδιαστικό πρότζεκτ. 

Για τα παραπάνω  εκφράζω θερμά συγχαρητήρια  στους γονείς και οικείους του, στους εκπαιδευτικούς 
που είχε σε όλες τις φάσεις της μέχρι τώρα  ζωής του, ιδιαίτερα βέβαια  στον ίδιο για την προσήλωση στους 
στόχους του. Είμαι βέβαιος ότι στο χώρο, που επέλεξε,   θα αξιώνεται  να πραγματώνει  τα όνειρά του και στη 
ζωή θα κατακτήσει  αυτό, που τόσο επιθυμεί, τόσο προσπαθεί  και τόσο του αξίζει.  

Νίκος Μαυροκεφαλίδης

Η  Θεατρική  Σκηνή  Ενηλί-
κων  «Πειραματική Σκηνή» του 
Τμήματος  Θεατρικής   Υποδο-
μής   του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  
παρουσιάζει  την  παράσταση 
«Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ. Οι 
παραστάσεις θα δοθούν Σάβ-
βατο  2 και Κυριακή 3 Δεκεμ-
βρίου  2017στις 8.30μ.μ. στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών με γενική είσοδο 5€.

Οι συντελεστές της παρά-
στασης:

Σκηνοθεσία: Kωνσταντίνος 
Αποστολίδης

Σκηνικά : Ροδούλα Παπαδά-
κη

Κοστούμια : ομάδα «Πειρα-
ματική Σκηνή»

Πρωτότυπη Μουσική: Αλέ-
ξανδρος Ιωσηφίδης και Λάζαρος Μπίντσης

Πιάνο:ΑλέξανδροςΙωσηφίδης
Sound effects and ambient performance: Λάζα-

ροςΜπίντσης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος - Kωνσταντίνος Απο-

στολίδης
Φροντιστήριο : Βίκυ Κουκάρα– Δημήτρης Τζιμο-

γιάννης
Βοηθοί Σκηνοθέτη:  Κάτια Κουπίδου
Αφίσα - πρόγραμμα : Σίμος Καραγαβριηλίδης
Οργάνωση παραγωγής – προβολή: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου

Τους ρόλους ερμηνεύουν: 
Σολάνς: ΌλγαΠαπαδοπούλου
Κλαίρη: Εύη Μαρκοπούλου 
Κυρία:  Μαίρη Μεγγιάνη
Για την παράσταση σημειώνει 

ο σκηνοθέτης:
Τρεις γυναίκες, που στριμώ-

χνονται σε δύο σώματα, ένα πα-
ράθυρο σε ένα σπίτι χωρίς καμία 
αχτίδα φωτός. Μια θεατρική πα-
ράσταση, στημένη και χιλιοπαιγ-
μένη από τις δούλες στην υπέρ-
τατη υπερβολή, πάνω σ’ ένα  σα-
νιδένιο πάλκο καθημερινής ζωής. 
Ένα θέατρο μέσα στο θέατρο. Η 
Πειραματική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας για μια ακόμη φορά 
παίζει μαζί σας ένα παιχνίδι. Ένα 
παιχνίδι ενηλίκων, που αναζητά 
την αλήθεια μέσα στην υπερβο-

λή, τον ψίθυρο μέσα στην κραυγή, τη λογική μέσα 
από την τελετουργία, τη διέξοδο μέσα από τον πα-
ραλογισμό. Που αναζητά και αποζητά τη διανοητική 
συνέργεια των θεατών σ’ ένα παιχνίδι ερωταποκρίσε-
ων με κυρίαρχο ερώτημα: θέλουμε να ονειρευόμαστε 
ξέροντας ότι υπάρχουν κι οι εφιάλτες? Ο Ζαν Ζενέ 
αναφέρει, ιερά ή όχι, οι δούλες είναι τέρατα, όπως 
είμαστε κι εμείς, όταν ονειρευόμαστε πως είμαστε 
τούτο ή εκείνο. 

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέ-
ροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ 
από την Ομάδα «Πειραματική Σκηνή»



Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων 
Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας
Ομόφωνα συγκροτήθηκε 

το νέο Δ. Σ. με επανεκλογή 
του προέδρου Γ.Καρανίκα 

Σ υ ν ε δ ρ ί α -
σε την Δευτέρα 
27 Νοεμβρίου 
2017 το νεοε-
κλεγέν Διοικη-
τικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδί-
ας Εμπορικών 
Συλλόγων Δυτι-
κής & Κεντρικής 
Μ α κ ε δ ο ν ί α ς , 
που προέκυψε 
μετά τις αρχαι-
ρεσίες που διε-
ξήχθησαν στις 

19 Νοεμβρίου 2017, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου

Με πλήρη ομοφωνία 
το Διοικητικό Συμβού-
λιο συγκροτήθηκε  ως 
εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Γεώργιος Καρανίκας

Α ΄  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε -
ΔΡΟΣ: Θωμάς Ταλλί-
δης

Β ΄  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε -
ΔΡΟΣ: Δημήτριος Αθα-
νασιάδης 

Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Άγγελος Κάλλης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΑΣ: Ευάγγελος Πα-
νταζής 

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕ-
ΑΣ: Κωνσταντίνος Δη-
μάδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ε-
ΠΟΠΤΗΣ : Νεκτάριος 
Ελμαλόγλο

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟ-
ΠΤΗΣ: Μιχάλης Δελη-
κώστας

ΜΕΛΟΣ : Γεώργιος 
Δημητριάδης

ΜΕΛΟΣ : Νικόλαος 
Δημητρόπουλος 

ΜΕΛΟΣ :  Αθηνά 
Πλιάτσικα – Τσιπουρί-
δου

Την άποψη ότι εξαγγελίες της 
άλλης πλευράς για Παραρτήματα 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας στη 
Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια και 
για αθρόες προσλήψεις διοικητικών 
υπαλλήλων αγγίζουν τα όρια του λα-
ϊκισμού και της παραπλάνησης του 
επιχειρηματικού κόσμου, εξέφρασε 
στη συνέντευξη τύπου της Νάουσας 
το βράδυ της Τετάρτης ο υποψήφιος 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημα-
θίας Τάσος Γιάγκογλου. 

Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
«Ημαθία Επιμελείν» αναφέρθηκε 
στις προγραμματικές θέσεις του 
συνδυασμού του για την επόμενη 
τετραετία στο Επιμελητήριο, με ρε-
αλιστικές προτάσεις στήριξης των 
επιχειρήσεων και των νέων επι-
χειρηματιών και όχι με παχιά λό-
για συνδικαλιστικής παράκρουσης, 
δείγμα άγνοιας του θεσμού του Ε-
πιμελητηρίου και μη αντίληψης του 
ρόλου του. 

Αναφερόμενος στους σχεδια-
σμούς που καταγράφηκαν και θα 
εφαρμοστούν στην επόμενη περι-
όδο, ο κ. Γιάγκογλου αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων 
στην ισότιμη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
στο φιλόδοξο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης του 
Δήμου Νάουσας (όπως και του Δήμου Βέροιας) που 
ξεκινά το αμέσως επόμενο κρίσιμο διάστημα, μέσα από 
το οποίο προβλέπονται συμβουλευτική και καθοδήγηση 
στις νεοφυείς επιχειρήσεις των νέων ανθρώπων, με 
το Επιμελητήριο να είναι πανέτοιμο, προετοιμασμένο 
και πιστοποιημένο για να διαδραματίσει τον ρόλο του 
σ’ αυτήν τη σημαντική προσπάθεια υπέρ της επιχειρη-
ματικότητας και της τοπικής 
ανάπτυξης.

Τι έκανε πέντε χρόνια 
για την Ημαθία ο 

Ειδικός Σύμβουλος του 
κ. Μίχαλου;

Απαντώντας σε ερώτηση 
για τη θέση του Ειδικού Συμ-
βούλου του Προέδρου της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων Ελλάδας που δηλώνει 
ότι κατέχει από το 2012 ο ε-
πικεφαλής του έτερου συν-
δυασμού Γιώργος Μπίκας, ο 
κ. Γιάγκογλου απάντησε α-
φοπλιστικά ότι σύμβαση για 

κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. «Από τις εφημερίδες έμαθα κι 
εγώ αυτό το... καλό νέο, όπως κι εσείς! Εμείς πάντως 
στο Επιμελητήριο δεν ξέραμε ότι από το 2012 είχαμε 
έναν δικό μας άνθρωπο Ειδικό Σύμβουλο του κ. Μίχα-
λου! Δεν μας ενημέρωσε γι’ αυτό ο ίδιος, ούτε καν τον 
τελευταίο 1,5 χρόνο που έγινε και μέλος του Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου, για να τον αξιοποιήσουμε προς όφελος 
του Επιμελητηρίου και της Ημαθίας. Και τελικά ρωτώ: 
αν όντως είναι Ειδικός Σύμβουλος από το 2012, τόσα 
χρόνια ποια ήταν η προσφορά του σε όλες και όλους 
εσάς και εμάς;» τόνισε ο κ. Γιάγκογλου.

www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

«ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ» 
Τάσος Γιάγκογλου: 

Το Επιμελητήριο πανέτοιμο για 
την επόμενη κρίσιμη περίοδο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους, 
που με την συμμετοχή τους και την άρτια 
εκλογική διαδικασία, τίμησαν τον συνδυασμό 
μας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» τον επικε-
φαλής υποψήφιο Πρόεδρο ΚΩΝ/ΝΟ ΜΗΝΟ-
ΠΟΥΛΟ και εμένα προσωπικά, με την θέση 
του πρώτου επιλαχόντα συμβούλου στο Δ.Σ.

Συνεχίζω να στηρίζω την προσπάθεια αυ-
τή, για την τελική εκλογή της ερχόμενης Κυ-
ριακής με τον Κώστα Μηνόπουλο για την θέση 
του Προέδρου, για το καλό του συλλόγου και 
όλων των συναδέλφων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ευχαριστήριο
Ο καθηγητής Μητριτώνης Γιάννης και οι μαθητές της 

Α΄ Λυκείου του 5ου ΓΕΛ Βέροιας του μαθήματος project 
με θέμα: «Το σκοτεινό πρόσωπο της βίας: οικογένεια, σχο-
λείο» θέλουν να ευχαριστήσουν το Κέντρο Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα 
την κ. Τσαπαροπούλου Έφη ψυχολόγο, κ. Νατσιοπούλου 
Χαρούλα κοινωνική λειτουργό και την κ. Λυμούση Σταυρού-
λα νομική σύμβουλο του Κέντρου για την παρουσίαση του 
θέματος και τη συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες 
του project.

Η παρουσία του θέματος έγινε την Πέμπτη 23-11-2017.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ
Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328
Fax :  2332024260
E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr
Αρ. Πρωτ: 28114/28-11-2017

ΘΕΜΑ:ENΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αναφορικά με το θέμα σας ενημερώνουμε ότι ο Δημόσι-
ος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός  για την προμήθεια 
τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στο Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης  και γάλακτος  (ως είδος ατομικής 
προστασίας) για τους εργαζόμενους  του Ν.Π. και του   Δήμου 
Νάουσας έτους 2018-2019   με αριθμό διακήρυξης 27243/17-
11-2017 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (191.347,31) 
με ΦΠΑ έλαβε νέο συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ : Α/Α 50455  
συστήματος .

 Ο Δήμαρχος Νάουσας
Κουτσογιάννης Νικόλαος



ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε  χθες 
Τετ’αρτη 29 Νοεμβρίου 
2017 από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Στέφανου Βέροι-
ας η Αικατερίνη Σό-
λων Τσουλή σε ηλικία 
81 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύεται σήμερα 
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 
2017 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου Κοζάνης η 
Ανατολή Ιωαν. Τσαρ-
τσίδου σε ηλικία 87 
ετών.
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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

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Νικολάου
 στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ναό της Πατρίδας 

Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου του εν Μύροις θα πραγματο-
ποιηθεί στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ναό στην Πατρίδα Βέροιας 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.

Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανιας
Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Βέροιας

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 

Αγίας Παρασκευής Βέροιας και ώρα 9.00 μ.μ. θα τελεσθεί 
Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Πορφυρίου Καυσο-
καλυβίτου.

Ακαδημαϊκοί 
Διάλογοι

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στις 7 το απόγευμα 
στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 
1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» 
θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Ιερεμίας Γεωργαλής ο οποίος θα 
αναπτύξει το θέμα: «Εισαγωγή στην ορθόδοξη πνευματι-
κότητα». 

Είσοδος ελεύθερη.

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 Σύλ-
λογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Ένας υ-
πουργός άγιος». Ομιλητής: Ο κ. Μάριος Δομου-
χτσής, Φιλόλογος-Θεολόγος-Ιεροκήρυξ. Σας κα-
λούμε 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.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέ-

μπτη 30 Νοεμβρίου 2017 
στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας 
η Φανή Δημ. Πιτούλια σε 
ηλικία 83 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

30 Νοεμβρίου 2017 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας η Σο-
φία Τολιοπούλου σε ηλικία 
81 ετών.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Δε-

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

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΧΙΟΝΙΔΗ

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

Η μητέρα , Ο αδελφός, 
Οι θείοι - Οι θείες

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Δε-

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

ΕΥΔΟΚΙΑΣ 

ΔΕΛΛΙΟΥ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια - Το δισέγγονο

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας συζύγου, μητέ-
ρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

ΦΥΤΙΚΑ

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

Ο σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο cafe Le monde (Κεντρικής 129)

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



Τις προτάσεις του συν-
δυασμού της “Επιχειρημα-
τικής Ανανέωσης” για ένα 
Επιμελητήριο σύμμαχο και 
συμπαραστάτη, στη προ-
σπάθεια να καθιερωθεί 
η Ημαθία, ως “καθολικός 
προορισμός” της τουριστι-
κής αγοράς (destination 
branding) στην περιφέρεια 
κεντρικής Μακεδονίας και 
ευρύτερα, παρουσίασε ο 
Γιώργος Μπίκας, ως υ-
ποψήφιος πρόεδρος και 
επικεφαλής του συνδυα-
σμού, σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Νάουσα 
(στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδο-
χείου “Παλαιά Πόλη”). Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων 
τουρισμού, ξενοδόχοι, τουριστικοί πρά-
κτορες  αλλά και γενικά εκπρόσωποι της 
τοπικής αγοράς, επαγγελματίες που σχε-
τίζονται με το τουριστικό προϊόν της Ημα-
θίας και την ανάπτυξη των αντίστοιχων 
επενδύσεων και της τουριστικής υποδο-
μής, υποψήφιοι της “Επιχειρηματικής Α-
νανέωσης” στον Τομέα Τουρισμού του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας και σε άλλους 
Τομείς (εμπορικό, υπηρεσιών, μεταποιη-
τικού, μεταφορών, εξαγωγικού). Προσκε-
κλημένος στην εκδήλωση και κεντρικός 
ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Ν. Ημαθίας, Δημήτρης Μά-
ντζιος, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία για 
την τοπική τουριστική αγορά και τη σημα-
σία της, την τουριστική ετοιμότητα της Η-
μαθίας, την πολυθεματικότητα της τοπικής 
τουριστικής παρουσίας, τους στόχους που 
έχουν τεθεί και άλλα θέματα. Ακολούθησε 
διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, μετα-
ξύ των παρευρισκομένων και καταγραφή 
συμπερασμάτων και προτάσεων, που θα 
μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια 
για την τουριστική ανάπτυξη της Ημαθίας, 
τόσο μέσω δράσεων του Επιμελητηρίου, 
όσο και μέσα από τη συνεργασία με αρ-
μόδιους τοπικούς φορείς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ‘ΕΜΕΊΣ’

 ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ‘ΕΓΩ’
“Εγώ δεν θα σας πω ποτέ ότι τα ξέ-

ρω όλα, ούτε ότι μπορώ να τα κάνω όλα 
μόνος μου” τόνισε ο Γιώργος Μπίκας και 
συνέχισε: “Εμείς λειτουργούμε πάνω από 
όλα συναδελφικά, ζητάμε τη γνώμη των 

ειδικών, ακούμε προτάσεις, καταγράφου-
με ιδέες. Κι αυτός είναι ο λόγος που ότι 
κάνουμε για το Επιμελητήριο, το κάνουμε 
συλλογικά, λειτουργούμε με το ‘εμείς’ και 
όχι με το ‘εγώ’, εκφράζουμε το νέο και το 
σύγχρονο, εκπροσωπούμε τη νέα εποχή. 
Είμαστε μακριά από όλα αυτά, τα ξεπε-
ρασμένα και δεν μας εκφράζει καθόλου 
το στυλ του ‘κατόπιν των ενεργειών μου’. 
Έτσι ξεκινήσαμε κι έτσι παραμένουμε και 
προπαντός έτσι θα λειτουργήσουμε ως 
Επιμελητήριο, ενωτικά, ήπια και συνα-
δελφικά”. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΝΑΟΥΣΑ

 ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ο Γιώργος Μπίκας αναφέρθηκε και 

στις συναντήσεις που είχε, σε όλη τη δι-
άρκεια της προεκλογικής περιόδου, με 
τοπικούς φορείς της Νάουσας, όπως ο 
Εμπορικός Σύλλογος, εκπροσώπους το-
πικών επιχειρήσεων και άλλους. Κάτι που 
έκανε και στην Αλεξάνδρεια και σε άλλες 
περιοχές της Ημαθίας. Επανέλαβε και 
την πρότασή του, για συνεργασία σε θέ-
ματα που απασχολούν την τοπική αγορά, 
όπως για παράδειγμα την αντιμετώπιση 
του παρεμπορίου καθώς και για τη δη-
μιουργία δύο περιφερειακών γραφείων 
(παρατήματα) του Επιμελητηρίου, στη 
Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια. Παραρ-
τήματα τα οποία θα παρέχουν όλες τις 
υπηρεσίες, σε on line σύνδεση με την 
κεντρική υπηρεσία της Βέροιας με ταυτό-
χρονη δημιουργία χώρων για επιχειρημα-
τικές συναντήσεις σε συνεργασία με τους 
τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους. “Το ότι 
η απόσταση μέχρι στη Βέροια είναι μικρή 
και δεν χρειάζονται παραρτήματα, δεν 

είναι σοβαρό επιχεί-
ρημα για να μη συμ-
φωνήσει κάποιος με 
την πρότασή μας” 
τόνισε ο Γιώργος 
Μπίκας και συμπλή-
ρωσε: “Η πρότασή 
μας είναι απόλυτα 
εφαρμόσιμη και εκ-
φράζει την πραγ-
ματική θέλησή μας, 
για αποκέντρωση 
και ενδυνάμωση της 
περιφέρειας”. Για το 
ίδιο θέμα τοποθετή-
θηκαν και υποψήφι-
οι του συνδυασμού, 
που υποστήριξαν ότι 
“τα δήθεν κωλύματα 
με τους υπαλλήλους 
κλπ , για την ίδρυ-
ση παραρτημάτων, 
είναι άλλα λόγια να 
αγαπιόμαστε”. “Δεν 
το σκέφτηκαν αυτοί, 
δεν τους πέρασε 
καν από το μυαλό κι 
αυτός είναι ο λόγος 
που κάποιοι διαφω-

νούν και θέλουν να το απαξιώσουν. Αυτό 
είναι όλο. Το να βρίσκεις όμως ενδιαφέ-
ρουσες τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες του 
άλλου και να τις ακολουθείς ή να συμφω-
νείς και να συζητάς τον τρόπο καλύτερης 
εφαρμογής τους, δεν είναι κακό. Ο διά-
λογος είναι που μας χρειάζεται και όχι η 
άρνηση” τόνισαν χαρακτηριστικά. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Αναφερόμενος στις προτάσεις του 

συνδυασμού της “Επιχειρηματικής Ανα-
νέωσης” για τον τομέα του Τουρισμού, 
ο Γιώργος Μπίκας παρουσίασε μεταξύ 
άλλων και τα εξής: 

Δημιουργία ομάδων δράσεων ενίσχυ-
σης και προβολής της Ημαθίας ως ιδιαί-
τερου Τουριστικού Προορισμού. Στόχος 
η προσέλκυση επισκεπτών Οινικού και 
Γαστρονομικού τουρισμού, Συνεδριακού, 
Αθλητικού, Εκκλησιαστικού και Θρησκευ-
τικού, Φυσιολατρικού, Αρχαιολογικού και 
Μουσειολογικού, με κύριο στόχο την α-
ναζωογόνηση της τοπικής αγοράς και την 
ανάδειξη του τοπικού τουριστικού προ-
ϊόντος όπως αξίζει στο Νομό μας. Στή-
ριξη μέσω του Επιμελητηρίου όλων των 
κλάδων που σχετίζονται με τον τουρισμό, 
ξενοδοχεία, εστίαση, καταστήματα υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος, παραγωγής και 
εμπορίας τοπικών προϊόντων και γενικά 
στήριξη της κάθε τομέα τοπικής αγοράς, 
που μπορεί να ενδιαφέρει τους επισκέ-
πτες της Ημαθίας.

Αναβάθμιση σεμιναρίων Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης για στελέχη επιχειρήσεων 
τουρισμού. Διεύρυνση επαγγελματικής 
προοπτικής, μέσω προγραμμάτων κα-
τάρτισης (ΛΑΕΚ) για εργαζόμενους σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προγράμματα 
επιμόρφωσης εργοδοτών και ερ-
γαζομένων κ.λ.π., επιμορφωτικές 
ημερίδες σε θέματα διοίκησης και 
επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Δωρεάν συμμετοχή σε κλαδικές 
και θεματικές εκθέσεις, με αντίστοιχη 
τουριστική προβολή της Ημαθίας. 
Παροχή δωρεάν χώρου σε περίπτε-
ρα του Επιμελήτηρίου, σε επιλεγμέ-
νες θεματικές και κλαδικές εκθέσεις, 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για 
την αποτελεσματική προβολή προ-
ϊόντων παραγωγικών μονάδων του 
νομού μας.

Καθιέρωση ετήσιας Εμπορικής 
Έκθεσης Ημαθίας, με έμφαση και 
στην τουριστική προβολή. Σχεδια-
σμός και διοργάνωση ετήσιας έκ-
θεσης στην Ημαθία με συμμετοχές 
των ενδιαφερόμενων παραγωγών, 
βιομηχάνων, εμπόρων και βιοτε-
χνών, με σκοπό την οργανωμένη και 
συντονισμένη προβολή των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών σε εγχώ-
ριο και διεθνές επίπεδο.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ε-
πενδύσεων. Μετατρέπουμε το Ε-
πιμελητήριο Ημαθίας σε φορέα ε-
ξατομικευμένης ενημέρωσης για 
τις ενισχύσεις που παρέχονται από 
επιδοτούμενα ευρωπαϊκά Επιχειρη-

σιακά Προγράμματα, για επενδύσεις στον 
τουρισμό και σε όλους τους κλάδους που 
ενδιαφέρουν την τοπική οικονομία.

Δημιουργία «έξυπνου» Internet Portal 
Επιμελητηρίου, μέσω του οποίου θα υ-
πάρχει και δυναμική τουριστική προβολή 
της Ημαθίας. Δωρεάν ψηφιακές υπηρεσί-

ες, δωρεάν λογαριασμός εταιρικού e-mail 
και mini website για κάθε επαγγελματία.

Διευκόλυνση εξωστρέφειας και στον 
τουρισμό, όπως και σε άλλους συναφείς 
κλάδους της αγοράς. Ενημέρωση για δυ-
νατότητες επενδύσεων, διμερείς σχέσεις, 
καθώς και για επικείμενες 
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“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ”
Γιώργος Μπίκας: Σχεδιάζουμε ένα Επιμελητήριο σύμμαχο στην προσπάθεια 

να καθιερωθεί η Ημαθία, ως “καθολικός προορισμός” της τουριστικής αγοράς 
-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ



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

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

Η συγκέντρωση θα γί-
νεται κάθε Δευτέρα-Τετάρ-
τη και Παρασκευή και από 
τις ώρες 10.30 έως 12.30 
το πρωί. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 23310 25654.

Το Δ.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                  Βέροια 28-11-2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Αρ. Πρωτ.: 43686

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΑΚ»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑ-
ΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΑΚ» 
προϋπολογισμού 150.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 
αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες 
κατηγορίας Έργων Οικοδομικά.

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45212200-8, Κωδικός 
NUTS: EL 521

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης 
μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με 
αναζήτηση στον αρ. συστήματος 67536.

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 22-12-
2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής των προ-
σφορών 09:00 π.μ Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφο-
ρών και ώρα 11:00π.μ θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής 
της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί 
τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού 
της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, 
παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.

Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-
ου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους δύο χιλιάδων τετρακο-
σίων είκοσι οκτώ ευρώ € (2.428,00€) και θα απευθύνεται στον 
Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννιά (9) 
μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπρά-
τησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, 
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 22-10-2018.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 
30/7321.020 του προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου 
και προέρχεται από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έ-
λασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις 
προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 
του Ν.4412/16).

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Aθανάσιος Σιδηρόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

 Ο Σύλλογος  Μικρασιατών Ημαθίας , σε συνδιοργάνωση  με την Εται-
ρία  Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ημαθίας, σας προσκαλούν να παρα-
βρεθείτε  στο Παύλειο Πολιτιστικό  Κέντρο (Μεντρεσέ τζαμί), το Σάββατο  
2  Δεκεμβρίου  στις 19:30, όπου θα παρουσιαστεί  το ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ  
ΔΕΝΤΡΟ μιας  Μικρασιατικής οικογένειας  μαζί με οικογενειακά  κειμήλια.

Ομιλητές:  Όλγα  Αναστασιάδου και Μανώλης  Ξυνάδας
 Το Δ.Σ.

Ευχαριστήριο
Έτοιμα τα πράγματα, για τους κατοίκους του Δήμου Μάνδρας που 

επλήγησαν από την κακοκαιρία. Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής θα ήθελε 
να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο για την άμεση ανταπόκρισή του.

Το Δ.Σ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ
Νοέμβρης, 2017 
Όλοι στο δρόμο, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στην 

υγεία και τη ζωή
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Παρασκευή 15 Δεκέμβρη, αναχώρηση λεωφορείων: 8:00 το 

πρωί από την Ελιά. 
Όλοι στηναπεργιακή συγκέντρωση την Πέμπτη 14/12, 10:30πμ 

στην πλατεία Ωρολογίου 
Μετά από απαίτηση των δανειστών και του μεγάλου κεφαλαίου η 

κυβέρνηση ακονίζει τα μαχαίρια της και ετοιμάζεται για νέα καρατόμηση 
στις συντάξεις μας:

-Με τον επανυπολογισμό και την περικοπή της προσωπικής διαφο-
ράς ετοιμάζει μείωση 18% σε κύριες και επικουρικές. Από το 2018 θα 
περικοπεί το ΕΚΑΣ σε 140.000 συνταξιούχους από τους 220.000 που 
το παίρνουν σήμερα και από 1/1/2019 θα καταργηθεί για όλους. 

-Ακολουθεί η φοροληστεία με την αλλαγή φορολογικής κλίμακας με 
το αφορολόγητο να πηγαίνει από τα 9.000€ στα 5.600€. 

-Οι δαπάνες για την υγεία, «Νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ» για το 2018 
είναι μειωμένες κατά 700εκ. ευρώ βάζοντας ταφόπλακα στην κοινωνική 
ασφάλιση.

Στο σφαγείο που μας ετοιμάζουν είναι μονόδρομος ο δρόμος του 
αγώνα

Στις 15 Δεκέμβρη απαντάμε μαζικά και αποφασιστικά με συνθήματα:
Δεν τους χαρίζουμε τις συντάξεις μας, δεν τους χαρίζουμε την υγεία 

μας, θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. 
Εμείς δεν τα δανειστήκαμε, τα δουλέψαμε, τα πληρώσαμε με αίμα, 

δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή.
Στις 14 Δεκέμβρη συμμετέχουμε στην πανελλαδική – πανεργατική 

απεργία
Να μην αφήσουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας χωρίς δικαιώματα και 

κατακτήσεις. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε άνεργα, ανασφάλιστα, με 
μισθούς – χαρτζιλίκι (200-300€) και απλήρωτα. 

Απαιτούμε: 
-Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, ανάκτηση των απωλειών 
-Δημόσιο – δωρεάν, καθολικό σύστημα υγείας – περίθαλψης, κα-

τάργηση κάθε ιδιωτικοποίησης, άμεση χρηματοδότηση στου δημοσίου 
συστήματος υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

-Δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, 
της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής, επαναλειτουργία των 
νοσοκομείων που έκλεισαν και των μονάδων υγείας που καταργήθηκαν. 

-Άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθη-
τικού προσωπικού.

Δηλώσεις συμμετοχής για το συλλαλητήριο στην Αθήνα στα τηλεφω-
νά: 6979781511, 6974481600



Όπως είχε δεσμευτεί από την 
πρώτη στιγμή ο περιφερειάρχης  
Απόστολος Τζιτζικώστας, διασφα-
λίστηκε μέσω   του  νέου ΕΣΠΑ  
της ΠΚΜ, το ποσό των 5 εκ. ευρώ  
για την  βελτίωση των υποδομών 
και υπηρεσιών υγείας, στο οποίο 
πρόσβαση θα έχει, μέσω της 3ης 
ΥΠΕ, το Νοσοκομείο Ημαθίας, τό-
σο για τις  νοσοκομειακές μονά-
δες Βέροιας και Νάουσας, όσο και 
για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρει-
ας. Με αυτή την αφορμή οΑντι-
περιφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης, δηλώνει τα εξής:

«Η νέα πρόσκληση της Περι-
φέρειας, προβλέπει την επέκταση 
και αναβάθμιση υφιστάμενων δο-
μών και υποδομών υγείας στην 
Κεντρική Μακεδονία και χρηματο-
δοτεί ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 
για τις δομές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας 
με στόχο τη βελτίωση  των παρε-
χόμενων  υπηρεσιών  δημόσιας 
υγείας. 

Οι προτάσεις που θα κατατε-
θούν προς χρηματοδότηση θα 
πρέπει να προσκομίσουν την έ-
γκριση σκοπιμότητας 
του Υπουργείου Υγεί-
ας.

Ελπίζουμε ότι είναι 
κατανοητό στους πολί-
τες της Ημαθίας ότι α-
πό το ποσό των 16 εκ. 
ευρώ που διαχειρίζεται 

στον τομέα Υγείας η ΠΚΜ, τα 9 
εκ. ευρώ πήγαν για την νέα πτέ-
ρυγα του Νοσοκομείου Βέροιας.

Τόσο ο περιφερειάρχης, όσο 
και εμείς, ως διοίκηση της Π.Ε 
Ημαθίας, πράξαμε στο ακέραιο, 
για αυτά που είχαμε δεσμευτεί και 

ανακοινώθηκαν από τον κ. Τζι-
τζικώστα, κατά την επιθεώρηση  
των εργασιών της νέας πτέρυ-
γας του Νοσοκομείου Βέροιας, 
στις 16 Οκτωβρίου του 2017.  Δι-
ασφαλίσαμε  τα χρήματα σε επί-
πεδο Κεντρικής Μακεδονίας , ενώ 

η  πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων  δημοσιεύτηκε έγκαι-
ρα.

Περιμένουμε τώρα από την 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, 
την 3η ΥΠΕ και την διοίκηση του 
Νοσοκομείου Ημαθίας, που έχουν 
την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
στην ιεράρχηση των αναγκών και 
την υποβολή  των προτάσεων 
των έργων, να συμπεριλάβουν 
και την προμήθεια αξονικού το-
μογράφου στο Νοσοκομείο της 
Νάουσας, την οποία είχαν θέσει 
ως υψηλή προτεραιότητα κατά 
την διάρκεια της παρουσίας του κ. 
περιφερειάρχη στο  Νοσοκομείο 
της Βέροιας.

Είναι προφανές ότι είμαστε α-
νοικτοί σε συνεργασία με την διοί-
κηση του Νοσοκομείου Ημαθίας, 
αλλά και τους βουλευτές της Περι-
φερειακής μας Ενότητας, ώστε να 
διεκδικήσουμε από κοινού , από 
το Υπουργείο Υγείας, το καλύτερο 
δυνατό για την αναβάθμιση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
των Νοσοκομείων μας και του Κέ-
ντρου Υγείας Αλεξάνδρειας». 
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1ο βραβείο στην κατηγορία 
«Παραμύθια» στο 12ο 
Νηπιαγωγείο Βέροιας

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση βράβευσης των 
σχολείων που συμμετείχαν στον 1οΠανελλήνιο Διαγωνισμό 
«Ποντιακός Ελληνισμός: Μνήμες και Όνειρα, Παρελθόν, 
Παρόν και Μέλλον». Οι μαθητές και η νηπιαγωγός τους 
κ. Γιάγκογλου Δήμητρα του 12ο Νηπιαγωγείου Βέροιας 
πήραν το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Παραμύθια», για τη 
μεταφορά του Ποντιακού παραμυθιού «Το Ρέφανον» από 
την Ποντιακή διάλεκτο στην Κοινή Νεοελληνική γλώσσα. 
Στη βράβευση παρευρέθηκαν η νηπιαγωγός κ. Γιάγκογλου 
Δήμητρα, μαθητές του τμήματός της και γονείς.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΗΟΧΗALLI PANOS του 
Αλίτ και της Φλουτούρ, το γέ-
νος Πάσο, που γεννήθηκε στο 
Μένκουλας Ντεβόλλ Αλβανίας 
και κατοικεί στο Διαβατό Ημα-
θίας και η ΤΕΜΙΡΤΣΟΓΛΟΥ 
ΣΕΒΑΣΤΗ του Αλεξάνδρου και 
της Ευγενίας, το γένος Κραιπα-

λίδου, που γεννήθηκε στο Κ.Νευροκόπι Δράμας 
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Βασιλείου και της Όλγας, 
το γένος Γκουτζιούλα, που γεν-
νήθηκε στην Έδεσσα Ν. Πέλ-
λας και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΒΑΡΒΕΡΗ ΕΛΛΗ του Ιωάννη 
και της Αικατερίνης, το γένος 

Παπαστόικα, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
και κατοικεί στη Νάουσα Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
του Νικολάου και της Χαρίκλει-
ας, το γένος Γαλανομάτη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κων/νου και της 
Ελευθερίας, το γένος Ρέππα, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Αγ. Νεκταρίου 
Παπάγου Βέροιας.

Από τα 5 εκ. ευρώ που διασφάλισε η ΠΚΜ για τα Νοσοκομεία
Κώστας Καλαϊτζίδης: Είμαστε ανοικτοί 

να διεκδικήσουμε το καλύτερο 
για τις Μονάδες Βέροιας και Νάουσας 

και το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας 



Η ΕΠΣ Ημαθίας σε συνερ-
γασία με την ΕΠΣ Μακε-
δονίας και τον Σύνδεσμο 

«Πνοή Ζωής για τα Παιδιά» απο-
φάσισε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρί-
ου 2017 που είναι προγραμματι-
σμένοι να διεξαχθούν οι αγώνες 
των μικτών της ομάδων Παίδων 
και Νέων με τις αντίστοιχες 
μικτές ομάδες της ΕΠΣ Ημαθίας 
στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής 
του Πανελλήνιου Πρωταθλήμα-
τος Προεπιλογής Εθνικών Ομά-
δων στο Αθλητικό της κέντρο 
στη Μίκρα να συγκεντρώσει 
τρόφιμα και είδη πρώτης ανά-
γκης, προκειμένου να ενισχυθεί 
το κοινωνικό παντοπωλείο του 
Συνδέσμου «Πνοή Ζωής για τα 
Παιδιά».

Σκοπός τουΣυνδέσμου είναι ναπαρέχει
ηθική,ψυχολογική,υλικήκαιοικονομικήυπο-
στήριξη, σεπαιδιά με σοβαράπροβλήματα
υγείαςπουχρήζουν ιατρικήςπερίθαλψηςσε
νοσοκομείατουεξωτερικούήτουεσωτερικού
καιπαιδιάαπόρωνοικογενειών.

ΗΕΠΣΜακεδονίαςδιαχρονικάείναιαρω-
γός και αλληλέγγυα σ’ αυτούς τους φορείς
πουπροσφέρουνβοήθειασεσυνανθρώπους
μαςοιοποίοιέχουνσοβαρήανάγκηκαιχρει-
άζονταιτησυμπαράστασήμας.

Γι’ αυτό το λόγο κάνει έκκλησησ’ όλους
τουςανθρώπους τουΑθλητισμού και ιδιαίτε-
ρα του ερασιτεχνικούποδοσφαίρου ναστα-
θούναρωγοίσ’αυτήντηνπρωτοβουλίατης,
προκειμένουνασυγκεντρωθούν τρόφιμακαι
είδηπρώτης ανάγκης, στοΑθλητικό κέντρο
τηςΕΠΣΜστηΜίκρα, κατά τη διάρκεια των
αγώνων, για να ενισχυθούν οι δράσεις και
οιδραστηριότητεςτουΣυνδέσμουκαιναβο-
ηθηθούν σημαντικά οικογένειες που έχουν
ανάγκηκαιφυσικάταπαιδιάτους.

Αναλυτικάπρέπει να συγκεντρωθούν τα
παρακάτωείδη:

Συσκευασμένα είδη τροφίμων: Γάλα εβα-
πορέ,αλεύρι,αλάτι,ζάχαρη,ξύδι,μπαχαρικά,
κακάο,όσπρια,ζυμαρικά,ρύζι,σάλτσατομά-
τας,άνθοςαραβόσιτου,μπισκότα,κρουασάν,
μέλι, μαρμελάδα, μερέντα,πουρέ, δημητρια-
κά,φρυγανιές, βρεφικές κρέμες και γάλατα,
χυμούς.

Είδη υγιεινής: Σακούλες απορριμμάτων,
χλωρίνη,απορρυπαντικάκαιμαλακτικάρού-
χων,σερβιέτες, βρεφικέςπάνες, απορρυπα-
ντικάχρήσης.

Είδηοικιακήςχρήσης:Χαρτίυγείας,χαρτί
κουζίνας, αλουμινόχαρτο και διάφανη μεμ-
βράνη.

ΟΣύνδεσμοςΠνοήΖωής
Για ΤαΠαιδιά δεν στηρίζε-
ται σε κρατικά ή κοινοτικά
κονδύλια για την επίτευξη
τωνστόχωντουκαιδενέχει
λάβει ποτέ οικονομική επι-
χορήγησηαπό τοΚράτοςή
από άλλοΔημόσιοΦορέα.
Στηρίζεται αποκλειστικά
στην ιδιωτικήπρωτοβουλία,
στις δωρεές και συνδρομές
των μελών του. Βασίζεται
κατεξοχήνστονεθελοντισμό.
Και για να συγκεντρώσει
χρήματα εκδίδει καιπουλά-
ει έναπεριοδικόσεόλη την
Κύπρο για τον Παγκύπριο
κοινό και σε όλη τηνΕλλά-
δαγιατονΠανελλήνιοκοινό
από τους εθελοντέςμας και
ταμέλημας.

Σκοπός του Συνδέσμου
είναιναπαρέχειηθική ,ψυ-
χολογική , υλική και οικονο-
μική υποστήριξη, σεπαιδιά
με σοβαράπροβλήματα υ-
γείαςπου χρήζουν ιατρικής
περίθαλψηςσε νοσοκομεία
του εξωτερικού ή του εσω-
τερικού και παιδιά απόρων
οικογενειών.

Οι χρηματικές δωρεές
μας δίνουν τη δυνατότητα
να καλύψουμε τιςπρωτογε-
νήςανάγκεςδιαβίωσης των

κατοίκωνπουαδυνατούνοικονομικάνααντα-
ποκριθούν.

Ακριβώςσεαυτήτηδύσκοληστιγμή,που
τα παιδιά μας έχουν ανάγκη περισσότερο
από κάθε άλλη φορά, απευθυνόμαστε στα
φιλανθρωπικά αισθήματα τωνπολιτών για
να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια και το δικαίωμαγιαποιότητα ζωής των
παιδιών.Είναι έναστοίχημα για μας να κα-
ταφέρουμε να είμαστε δίπλα τους και να τα
στηρίζουμε.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕΝΑΕΙ-
ΣΤΕ ΣΤΟΠΛΕΥΡΟΜΑΣΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ
ΣΕΑΥΤΟΤΟΔΥΣΚΟΛΟΕΡΓΟΚΑΙΜΑΛΙΣΤΑ
ΣΕΜΙΑΕΠΟΧΗΤΟΣΟΔΥΣΚΟΛΗ.

Λίγαλόγιαγιαμας.
Ο Σύνδεσμος κατόπιν ιδιωτικής πρωτο-

βουλίαςκάποιωνατόμωνέντοναπροβλημα-
τισμένων,γιατοπαιδίτουσήμερα,ιδρύθηκε
στις 26Σεπτεμβρίου 2005πρώταστηνΚύ-
προ(Αριθ.Πιστ.ΗΕ167892)μετηνεπωνυ-
μία «ΠΝΟΗΖΩΗΣΓΙΑΤΑΠΑΙΔΙΑ» και στη
συνέχεια στηνΕλλάδα (Αριθ.Μητρ. 49989/
αριθ.Πρωτ.3285)ως«ΠΝΟΗΖΩΗΣΓΙΑΤΑ
ΠΑΙΔΙΑΕΛΛΑΔΟΣ».

Μέλη του και ιδρυτικάστελέχη είναι από
απλά καθημερινά ευαισθητοποιημέναάτομα
, μέχρι παιδοψυχολόγοι, παιδοκαρδιολόγοι,
πολιτικοί,κοινωνιολόγοι,ιερείςκλπ.

Οι σκοποί για τους οποίους έχει ιδρυθεί
αυτός ο Σύνδεσμος και αναγράφονται στο
καταστατικόείναι:

1.Ηοικονομικήενίσχυσηςσεπαιδιάταο-
ποίαπάσχουναπόδιάφορεςασθένειεςανία-
τεςήμηκαιταοποίαχρήζουνοποιασδήποτε
θεραπείαςστηνΕλλάδα,στηνΚύπροκαιστο
εξωτερικό.

2.Η οικονομική βοήθεια σεπαιδιά άπο-
ρωνοικογενειών , τα οποίαστερούνται είδη
πρώτηςανάγκηςγιατηνεπιβίωσηκαιδιαπαι-
δαγώγησητους.

3.Η οικονομικήστήριξη άρρωστωνή με
ειδικέςανάγκεςήαπόρωνπαιδιών,ταοποία
θα χρήζουν ειδικής καθοδήγησης και εκπαί-
δευσης , σε οποιοδήποτε κρατικόή ιδιωτικό
εκπαιδευτικό κέντρο εντός ή εκτός της Κύ-
προυκαιτηςΕλλάδος.

Στα χρόνιαπουπέρασαν , οι δραστηριό-
τητεςτουΣυνδέσμου,χάρηστηδικήσαςβο-
ήθεια,ήταντεράστιεςκαιπιστεύουμεότικαι
αυτή τη χρονιά θα καταφέρουμε ναανακου-
φίσουμεπερισσότεραπαιδιάπου έχουν την
ανάγκημας.Καιεσείςβλέπονταςόλεςαυτές
τις δραστηριότητες θα νιώθετεπερήφανοι ,
γιατί θα ξέρετε ότι αυτό έγινε χάρηστηδική
σαςβοήθεια.

ΤΑΜΟΝΑΕΣΟΔΑΤΟΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΕΙ-
ΝΑΙΑΠΟΤΙΣΠΩΛΗΣΕΙΣΤΩΝΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙΑΠΟ ΕΙ-
ΣΦΟΡΕΣΜΕΛΩΝ,ΦΙΛΩΝΚΑΙΧΟΡΗΓΩΝ.

ΣΤΟΧΟΣ
***OΣυνδέσμoς «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΠΑΙΔΙΑ»,πουόπωςήδη γνωρίζετε δραστη-
ριοποιείταιστοντομέαενίσχυσηςκαιβοήθει-
ας παιδιών και των οικογενειών τους, που
πάσχουν απόασθένειες, ζητά τηνπαραχώ-
ρηση της χρήσης κτιρίου της Περιφέρειας
ΚεντρικήςΜακεδονίας,προκειμένου θα δη-
μιουργηθείΚέντροφιλοξενίαςγιατιςανάγκες
τωνγονέωνπουσυνοδεύουνταπαιδιάτους,
κατά τη νοσηλεία τους σεΝοσοκομεία της
Περιφέρειάςμαςκαιδενδιαθέτουντουςοικο-
νομικούςπόρους για διαμονήσε ξενοδοχεία
καιδιατροφή.

Από τηστιγμή τηςπαραχώρησηςοΣύν-
δεσμοςθααναλάβειτηνευθύνητηςσυντήρη-
σηςτουκτιρίουκαιτηςστελέχωσήςτουμετο
απαραίτητοανθρώπινοδυναμικό.

Η«Στέγηφιλοξενίαςγονέωνπαιδιώνπου
πάσχουν από ασθένειες» θαπεριλαμβάνει
τουςεξήςχώρους:

12κοιτώνες(ανδρών,γυναικώνκαιζευγα-
ριών),χωρητικότητας4κλινώνέκαστος

3WC,ανδρών,γυναικώνκαιΑΜΕΑ
Καθιστικόχώρο
Μεγάληκουζίνακαι
Τραπεζαρία-εστιατόριο.
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Ορίστηκαν από την ΕΠΟ οι «σφυρίχτρες» της 
αγωνιστικής δράσης του σαββατοκύριακου 
(2-3/12) στη Γ’ Εθνική. Στον αγώνα Φίλιππου 

Αλεξάνδρειας με τον Καμπανιακό διαιτητής ορίστηκε 
ο κ. Θεοδωρόπουλος από τον Σύνδεσμο της Φλώρι-
νας, ενώ στο Εδεσσαικός-Νάουσα διαιτητής θα είναι 
ο κ. Σιδερίδης από τον σύνδεσμο της Καστοριάς. 
Τέλος στο Κιλκίς τον αγώνα Κιλκισιακού- Μ. Αλέ-
ξανδρου Τρικάλων διαιτητής ορίστηκε ο κ. Τσακαλί-
δης Χαλκιδικής.

ΕπίσηςνασημειώσουμεοτιτοντέρμπιμεταξύτουΆρηΠαλαιοχω-
ρίουμετονΠιερικόθαδιευθύνειοκ.ΜελτζανίδηςαπότηνΗμαθία,με
Α’βοηθότονκ.Κελεσίδη.

2οςόμιλος
ΆρηςΠαλαιοχωρίου-Πιερικός
Διαιτητής:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Κελεσίδηςς(Ημαθίας),Κεσίσογλου(Πέλλας)

ΑΣΦΑλεξάνδρεια-Καμπανιακός
Διαιτητής:Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)
Βοηθοί:Δράγος,Δούμτσης(Φλώρινας)

Εδεσσαϊκός-Νάουσα
Διαιτητής:Σιδερίδης(Καστοριάς)
Βοηθοί:Φαλτάκας,Τέγος(Γρεβενών)

ΑΕΚαρίτσας-ΜακεδονικόςΝεάπολης
Διαιτητής:Τσιτσανούδης(Λάρισας)
Βοηθοί:Μάνος,Νίκζας(Λάρισας)

ΑΠΕΛαγκαδά-Ηρακλής
Διαιτητής:Σιδηρόπουλος(Πέλλας)
Βοηθοί:Δεμερτζής,Ταγκαλίδης(Πέλλας)

Κιλκισιακός-ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνΗμαθίας
Διαιτητής:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)
Βοηθοί:Χρυσαΐδης,Πασσαλής(Χαλκιδικής)

ΑΟΚαρδίας-ΑγροτικόςΑστέρας
Διαιτητής:Μπούτσικος(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Τασόπουλος,Κουφός(Μακεδονίας)

ΕΠΣ Ημαθίας

ΕνίσχυσητουΣυνδέσμου«ΠνοήΖωής
γιαταΠαιδιά»

Γ’Εθνική-2οςΌμιλος
Οι διαιτητές και βοηθοί 
της 13ης αγωνιστικής



Τον 7ο αγώνα ορεινού τρεξίματος
πραγματοποίησεμεεπιτυχίακαιφέτοςτο
Σάββατο 25/11 οΠολιτιστικός Σύλλογος
Κομνηνοί του Ροδοχωρίου, σε μια δια-

δρομή16 χλμ,πουπερνούσεμέσααπό
δασικούς δρόμους, τα κτήματά τους και
απότοναύλειοχώροτηςεκκλησίαςτους
Περιστερεώτα.Τοσπουδαιότερο, στο τέ-

λοςτουαγώναοιορ-
γανωτές πρόσφεραν
ζεστό φαγητό στους
130συμμετέχοντες.

Από τη Νάουσα
συμμετείχαν: οΝίκος
Κουμπουλής, που
τερμάτισε σε 1 ώρα
και 16 λεπτά, οΔη-
μήτρηςΤζιώνας,σε1
ώρα και 28 λεπτά, ο
Στέλιος Πετρακίδης,
1ώρα και 30 λεπτά,
ο Κώστας Παρίζας,
1ώρα και 33 λεπτά
(1ος στην κατηγορία
των 60+), ο Δημή-
τρηςΔεληγιάννης, 1
ώρακαι39λεπτά,και
ηΜαρίαΟσλανίτου,
1ώρα και 42 λεπτά
(2η γενικής γυναι-
κών).

Με επιτυχία και 
με τη συμμε-
τοχή Σωματεί-

ων και αθλητών από 
όλη την Ελλάδα πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο25-11 το Εθνικό 
Πρωτάθλημα Τετρά-
θλου στο «Φιλίππειο» 
κλειστό στάδιο της 
Βέροιας. Διοργανωτής 
των αγώνων ήταν η 
Ελληνική Ομοσπονδία 
Τετράθλου (Ε.ΟΜ.Τ.) 
με συνδιοργανωτή τον 
ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας.

ΟΑθλητικός Σύλλογος «Τέ-
τραθλον»Νάουσαςπαρουσιά-
στηκεστηνδιοργάνωσημε τρι-
ανταένα (31) αθλητές οι οποίοι
αγωνίστηκανσε όλες τις ηλικι-
ακές κατηγορίες υπό την καθο-
δήγηση του Εκπαιδευτή τους
ΔημητριάδηΠαναγιώτη5DAN.
Συνολικός απολογισμός 50 με-
τάλλια (12 χρυσά, 15ασημένια
& 23 χάλκινα)και 3η θέσηστην
Γενική Κατάταξη στις κατηγο-
ρίεςΠαμπαίδων -Πανκορασίδων καιΠαίδων -  Κορασίδων.
Ταμετάλλια τωναθλητώνμεαλφαβητικήσειρά:Δημητριάδου
Γεωργία-1χρυσό&1ασημένιο,ΔημητριάδουΝένα-1χρυσό
&1χάλκινο,ΔουλγερίδηςΧριστόφορος-2ασημένια,Δούτσης
Εμμανουήλ-1χάλκινο,ΔούτσηςΝικόλαος-1χρυσό&1χάλ-
κινο, ΖούκηςΒασίλειος - 1 ασημένιο& 1 χάλκινο, Ιωαννίδης
Δημήτριος-1χάλκινο,ΚαρυπίδουΒαρβάρα-3ασημένια&1
χάλκινο,ΚαρυπίδουΣαββίνα - 1 χρυσό& 3 ασημένια,Λίλης
Γεώργιος -1χάλκινο,ΛίληςΣτέργιος -1χάλκινο, Λογγινίδης
Γρηγόριος-2χρυσά&1ασημένιο,ΜπάμπουΕλένη-1ασημέ-
νιο,ΜπέζοςΖήσης-1χάλκινο,ΜυλωνάςΓεώργιος-1χάλκινο,
ΝούκουΕλένη-1χρυσό&1χάλκινο,ΠαπαντωνίουΔημήτριος
-2ασημένια&1χάλκινο,ΠέϊοςΑναστάσιος-1ασημένιο,Πε-
τράΔάφνη-1χρυσό&2χάλκινα,ΠλουμπίδηςΒασίλειος-1
χάλκινο,ΤζέποςΚωνσταντίνος - 2 χάλκινα,ΤζέποςΧρήστος
-1χρυσό,ΤζημώκαΑικατερίνη-1χρυσό&2χάλκινα,Φειδά-
ντσηςΑλέξανδρος-1χρυσό,ΦειδάντσηςΓαβριήλ-1χρυσό&
2χάλκινακαιΧατζηκώσταςΔημήτριος-2χάλκινα.Πολύκαλή
εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι: ΓιούροςΛουκάς,Μπαλ
Έκτορας,ΡάνουΑικατερίνα,ΡότζιοςΜιχαήλκαιΣιδηρόπουλος
Ελευθέριος.Πολύτιμη και η συμβολή τηςΛογγινίδουΒαρβά-
ρας,τηςΜάντσιουΟλυμπίας,τηςΜάντσιουΑικατερίνηςκαιτου
ΦειδάντσηΓεώργιουοιοποίοιανέλαβανχρέηκόουτς,βοηθώ-
νταςταμέγιστατονΕκπαιδευτήτουΣυλλόγου.

Άριστοι στα καθήκοντα τουςως διαιτητές οι: Σέπκας Ιω-
άννης,ΠλουμπίδηςΒασίλειος,ΜπίνταΔέσποινα,Φειδάντσης
ΑλέξανδροςκαιΜπάμπουΕλένη.

Ο Σύλλογος συγχαίρει όλους τους αθλητές του για την
εμφάνιση τους και ευχαριστεί θερμά τους γονείς τους για την
υποστήριξήτους.

CMYKCMYK

11ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 www.laosnews.gr

Στην δύσκολη έδρα στο 
Ρέντη θα αντιμετωπί-
σει την προσεχή Κυρια-

κή ο Φίλιππος τον πρωτοπό-
ρο Ολυμπιακό, του Σανίκη, 
Κωστακίδη και Τσιλιμπάρη  

Αναλυτικάτοπρόγραμμα.
Παρασκευή1ηΔεκεμβρίου2017
HandballPremier(9ηαγωνιστική)
ΧΑΝΘ17:15(ΕΡΤ2)ΧΑΝΘ-Αερωπός

Έδεσσας (Νάσκος- Χαρίτσος,Μεϊμαρί-
δης)

Σάββατο2Δεκεμβρίου2017
HandballPremier(9ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΠΑΟΚ-ΓΑΣ

Καματερού (Σαπανίδης-Ηλιάδης,Χατζη-
γεωργίου)

Συκεών 18:00,Φοίβος Συκεών-ΑΕΚ

(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,
Παρτεμιάν)

Πανελληνίου 18:30,
Πανελλήνιος ΓΣ-Διομή-
δηςΆργους(Κινατζίδης-
Φωτακίδης,Μίγκας)

Δαϊς 19:15,  ΑΣΕ
Δούκα- Χιλιώτης ΓΣ
Δράμα 1986 (Τόλιος-
Κουτσός,Κυριακούλιας)

Κύπελλο Γυναικών
(1οςγύρος)

Γιαννιτσών 16:00,
Μέγας  Αλέξανδρος
Γιαννιτσών-ΟΦΝ Ιωνί-
ας (Γράψας-Κυριακού,
Ζέρβας)

ΕΑΝΚ Ιωαννίνων 17:00,ΑΨΛ/ΟΦΧ
Ιωαννίνων-ΆρηςΘ. (Τέμης-Γιάννου,Δη-
μόλας)

Κοζάνης 18:00,ΕθνικόςΚοζάνης-Φι-
λώταςΦλώρινας (Γρηγοριάδης-Τομίδης,
Λιακόπουλος)

Κυριακή3Δεκεμβρίου2017
HandballPremier(9ηαγωνιστική)
Ρέντη16:00,ΟλυμπιακόςΣΦΠ/Όμιλος

Ξυνή-ΦίλιπποςΒέροιας (Τσάκωνας-Πα-
παματθαίου,Αντωνόπουλος)

ΚύπελλοΓυναικών(1οςγύρος)
Φιλίππειο16:00,ΑΣΒέροια2017-ΓΑΣ

Καματερού (Γρηγοριάδης- Τομίδης, Σί-
σκου)

Α1Γυναικών(6ηαγωνιστική)
Γιαννιτσών 16:00,ΜέγαςΑλέξανδρος

Γιαννιτσών-ΟΦΝ Ιωνίας (Πατιός-Πήτας,
Αγγελίδης)

Χάντμπολ
Την Κυριακή ο αγώνας 

Ολυμπιακού/Ξυνή-Φιλίππου 
Βέροιας

Τρίτοςστοεθνικόπρωτάθλημα
οΑ.Σ.ΤέτραθλονΝάουσας!

7οςαγώναςορεινού
τρεξίματοςστοΡοδοχώρι
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Απογοητευμένος εμφανίστηκε 
στις δηλώσεις του, μετά την 
ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννενα, ο 

Κενάν Μπαργκάν. Ο παίκτης του Άρη, 
στάθηκε στη στιγμή αδράνειας που 
έφερε την ισοφάριση, αλλά και στο ότι 

δεν βοήθησε, 
εν τέλει, το 
αριθμητικό 
πλεονέκτημα.

Αναλυτικά:
«Χρειαζόμα-

σταντηννίκηγια
να περάσουμε
στην επόμενη
φάση.Αυτό δεί-
ξαμε από την
πρώτη στιγμή,
από το πρώτο
λεπτό, ότι θέλα-
μετοματς.Δημι-
ουργήσαμεαρκε-
τέςφάσεις όμως
στο πρώτο μέ-
ρος δεν καταφέ-
ραμεναβάλουμε
κάποιογκολ.

Ο αντίπαλος
έμεινεμε10παί-
κτες, κάτι που

δεν μας βοήθησε και πολύ, καθώς κλείστηκε στο
μισό γήπεδο Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πάλι
καλά,δημιουργήσαμεευκαιρίες,πετύχαμεκαιτογκολ,
δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το
σκορ, δεχθήκαμε το τέρμα από μία αδράνεια στην
άμυνακαιμαςμένειαυτήηπίκρατουαποκλεισμού». Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε 

χχθες το ντέρμπι της Ημαθί-
ας. Οι δύο ομάδες…φοβήθη-

καν και τη σκιά τους, με αποτέλε-
σμα οι φάσεις που καταγράφηκαν 
στις δύο εστίες να είναι μετρημένες 
και καμία από αυτές δε μπορεί να 
χαρακτηριστεί κλασική. Μπροστά 
σε λιγοστούς (λόγω και της καθη-
μερινής) φιλάθλους, οι παίκτες των 
δύο ομάδων επιδόθηκαν σε πολλές 
μονομαχίες και ουσιαστικά αυτό 
που έμεινε ήταν η μάχη για να παι-
χθεί ποδόσφαιρο επί 90 λεπτά.

Με τη σημερινή ισοπαλία, ο ΦΑΣ ανέβηκε
στην 6η θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς
(ισόβαθμος με τονΑγροτικόΑστέρα) ενώ οΦί-
λιπποςπαρέμεινε καθηλωμένος στη 12η με 12
βαθμούς.

Νασημειώσουμεπωςοιδύοομάδεςθααγω-
νιστούνκαιπάλιστοίδιογήπεδοσεμίαεβδομά-
δα ακριβώς, στον επαναληπτικό τουΚυπέλλου
Ημαθίαςόπουστονα’αγώναηΑλεξάνδρειακέρ-
δισεμε2-1.

Οικυριότερεςφάσεις
6′ΚίνησητουΚωτσόπολουαπόδεξιάσεπλά-

γιαθέσημέσαστημεγάληπεριοχή,τοσουτόμως
πουεπιχείρησεκατέληξεάουτ.

24΄Ωραίος συνδυασμός των γηπεδούχων
στον άξονα, ο Κυζιρίδηςπέρασε κάθετηπάσα
στονΚωτσόπουλο, τον οποίο όμωςπρόλαβε ο
Καρακούτσηςκαιμπλόκαρε.

45′Εκτέλεσηφάουλ τουΚιζιρίδημπλόκαρεο
Καρακούτσης.

47′ΗκαλύτερηστιγμήτουΦίλιππουστοπαι-
χνίδι, οΜπενίσκος έκανε τοπλασέαπόπλάγια
δεξιά αλλά ο Γρηγοριάδης απέκρουσε σωτήρια
σεκόρνερ.

50′ Σουτ τουΚωτσόπουλου απόπλάγια και
δεξιάστημεγάληπεριοχή,ημπάλαδίπλααπότο
δοκάριτουΚαρακούτση.

64΄Σουτ τοΠερηφανόπουλουημπάλαπάνω
απότοοριζόντιοδοκάρι.

Συνθέσεις
ΦΑΣΝάουσα: (Δ. Χριστοφορίδης)Γρηγο-

ριάδης, Παντζαρτζίδης, Τούφας, Μουρατίδης,
Τζημογιάννης, Γιαννόπουλος,Μουρίκι (76′Μα-
ντώς),Κυζιρίδης (85′Νίκου),Κωτσόπουλος,Χα-
τζόπουλος(79′Τόσιος),Περηφανόπουλος

ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας:(ΝίκοςΑναστασό-
πουλος)Καρακούτσης,Κωτσιόπουλος,Δημητρί-
ου,Αργυρίου,Δημητρουλόπουλος,Αβραμόπου-
λος, Πιπιλιάρης, Καρατζάογλου,Μυλωνάς (86′
Κούμπουλα),Σκοπελίτης(76′Τάχος),Μπενίσκος.

Τααποτελέσματα
ΑλμωπόςΑριδαίας-Πιερικός................... 1-0
Καμπανιακός-Λαγκαδάς......................... 4-3
Νάουσα–Αλεξάνδρεια............................... 0-0
ΑγροτικόςΑστέρας–Κιλκισιακός............. 2-1
Μακεδονικός-Εδεσσαϊκός....................... 0-0
ΑΕΚαρίτσας–ΑΟΚαρδίας...................... 2-4
Ηρακλής–ΆρηςΠαλαιοχωρίου............ (3/12)
Ρεπό:Τρίκαλα

Βαθμολογία(σε12αγώνες)
ΆρηςΠαλαιοχωρίου....................................25
Ηρακλής.....................................................23
ΑλμωπόςΑριδαίας.....................................23
Μακεδονικός...............................................20
Πιερικός......................................................19
Νάουσα.......................................................17
ΑγροτικόςΑστέρας......................................17
Λαγκαδάς....................................................16
ΑΟΚαρδίας................................................15
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων............................13
Εδεσσαϊκός.................................................13
Αλεξάνδρεια.................................................12
ΑΕΚαρίτσας.................................................8
Κιλκισιακός...................................................8
Καμπανιακός................................................4

ΚενάνΜπαργκάν:
«Μένει η πικρία του αποκλεισμού»

Γ’ Εθνική
Σεέναμέτριοπαιχνίδι

Νάουσα-ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας0-0

Ο ΠΑΟΚ νίκησε και τον Αιγινι-
ακό στο Καυτανζόγλειο και 
πέρασε αήττητος στην επόμε-

νη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Πριν 
την έναρξη του αγώνα οι δύο ομάδες 
γνώριζαν την τύχη τους καθώς ο 
ΠΑΟΚ είχε ήδη προκριθεί, ενώ ο Αιγι-
νιακός είχε ήδη αποκλειστεί από την 
επόμενη φάση του Κυπέλλου. Έτσι 
με το ξεκίνημα του αγώνα αυτός που 
έκλεψε την παράσταση, ήταν ο Γιώρ-
γος Βρακάς ο οποίος γεννημένος στις 
28 Απριλίου του 2001, έγινε ο νεότε-
ρος ποδοσφαιριστής που φόρεσε την 
φανέλα του «δικέφαλου» σε επίσημη 
αναμέτρηση.

ΜεφόραμπήκεστηναναμέτρησηοΠΑΟΚ, κα-
θώς ήθελε να δείξει πως δεν είναι, ένα αδιάφορο
ματςγιαεκείνον.Μόλιςστο5΄καιστηνπρώτηφάση
του αγώνα, οΠέλκας έβγαλε την σέντρα από τα
αριστεράκαιβρήκε τονΛήμνιοστοδεύτεροδοκάρι
και εκείνος με απευθείαςπλασέ έκανε το 1-0.Το
γκολγιατονΒολιώτηεξτρεμήταντοπρώτομετην
φανέλατου«δικέφαλου».Στηνσυνέχειατηςαναμέ-
τρησηςοιφιλοξενούμενοιπίεζανγιαακόμαέναγκολ
κάτι που όμως δεν κατάφεραν.Από την πλευρά

τους οι γηπεδούχοι δεν κατάφερανσε
καμία περίπτωση να απειλήσουν την
άμυνατουΠΑΟΚ.

Ενώοιμπαλιέςτωνφιλοξενούμενων
δενέβρισκαντονΠρίγιοβιτςοΑιγνιακός
στο 29’ σημείωσε την πρώτη του ευ-
καιρία, με τον Γκατσολάρι νασουτάρει
αλλά ο Πασχαλάκης ήταν στην θέση
του. Στο 32’ ήταν η σειρά τουΠΑΟΚ
νααπειλήσει με τονΠέλκα, να εκτελεί
απευθείας φάουλ και τονΤόλιο να α-
ποκρούει σε κόρνερ. Στο 40’ και πάλι
ο Τόλιος απέκρουσε σε κόρνερ αυτή
την φορά οΛήμνιος δεν κατάφερε να
νικήσειτον40χρονοπορτιέρο.ΟΠΑΟΚ
είχεακόμαμίαευκαιρίαπριντοημίχρο-
νομε τονΠρίγιοβιτςναμηνμπορεί να
κάνειτηνπροβολήύστερααπόσέντρα

τουΛήμνιου,σεκενήεστία.
Στην επανάληψηκαιπάλι ο«δικέφαλος»μπήκε

επιθετικά και στο 53’ οΠέλκας έβγαλε εξαιρετική
πάσαστονΠρίγιοβτςκαιοΣέρβοςέκανετο0-2με
πλασέ, αφούπρώτα είχεπεράσει τονΤόλιο μεω-
ραίαπροσποίηση.ΟΑιγινιακόςδεναντέδρασεούτε
στο δεύτερο γκολ και συνέχισε ναπροβληματίζει
επιθετικά.ΚάτιπουεκμεταλλευτικέοΠΑΟΚστο67’
καιπάλιμετονΠρίγιοβιτςνανικάπάλιτονΤόλιομε
ωραίοπλασέ.Οι φιλοξενούμενοι δεν σταμάτησαν
εκεί,αφούστο71’οΕλΚαντουρίμετάτηνπάσατου
Κάτσεπλάσαρεκαιέκανετο0-4.

Ενώστονπίνακατωνσκόρερείδετοόνοματου
και οΣάκχοφ, καθώςστο82’ μετάαπόσέντρα του
Λήμνιουμεκεφαλιάδιαμόρφωσετο0-5γιατονΠΑ-
ΟΚ.Οιφιλοξενούμενοιήτανκαταιγιστικοί ,απότην
άλλη το απογοητευτικό για τονΑιγινιακό δεν είναι
ότι δέχθηκεπέντε γκολ αλλά ότι σε καμία από τις
αναμετρήσεις του για τοΚύπελλοδεν κατάφερε να
σημειώσεικάποιοτέρμα.

Σκόρερ: 5’Λήμνιος, 53’67’Πρίγιβτς, 71’ΕλΚα-
ντουρί,82’Σάκχοφ

Αιγινιακός (ΚώσταςΝικολαϊδης):Τόλιος,Τοπα-
λίδης,Λιόλιος, Γιαζιτζόγλου, Καρακώστας,Ανδρι-
κόπουλος, Γκατσολάρι( 64’Ζούρκος),Αντωνιάδης,
Παπαδόπουλος(69’Τσολακίδης),Ντόγος(56’Φουρ-
τζίου),Δωματάς.

ΠΑΟΚ(ΡάζβανΛουτσέσκου):Πασχαλάκης,Δελη-
γιάννης,Πούγουρας,Ζαμπράνο,Μαλεζάς,Μαουρί-
τσιο (56’Κάτσε),Σάκχοφ,Βρακάς (64’ΕλΚαντουρί),
Λημνιός,Πέλκας(61’Μακ),Πρίγιοβιτς.

ΣαρωτικόςοΠΑΟΚ0-5
τονΑιγινιακόστοΚύπελλο

Χωρίς Μιλούνοβιτς
η προπόνηση

Αποθεραπείαακολούθησανόσοιαγωνίστηανστοματςμετον
ΠΑΣΓιάννιναστονΆρη.Δίχως τονΛούκαΜιλούνοβιτς γυμνά-
στηκαν οι «κιτρινόμαυροι» τηνΤετάρτη (29/11)στοΔασυγένειο
αθλητικόκέντρο.ΟΣέρβοςάσοςέχειενοχλήσειςστοδικέφαλο,
απότηνχτεσινήαναμέτρηση,μεόσουςέπαιξανστοματςΚυπέλ-
λουμετουςΗπειρώτεςναακολουθούναποκατάσταση.

Οιυπόλοιποιγυμνάστηκανσεφουλρυθμούς,μετονΔημήτρη
Σπανόναστρέφειπλέοντηνπροσοχήτου,στοεντόςέδραςπαι-
χνίδιτηςΚυριακής(3/12,15:00)μετονΑΟΧ-Κισσαμικό.

Τέλος,οιΔημήτρηςΔιαμαντόπουλοςκαιΔημήτρηςΑνάκογλου
συνέχισαν τοατομικό τουςπρόγραμμα, με τονπρώτο ναακο-
λουθείκαικομμάτιατηςπροπόνησης.
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Η τοπική κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας Δήμου 
Βέροιας διοργανώνει  εκδήλωση μνήμης προς τιμήν 
του εκτελεσθέντα, από τους Ναζί Γερμανούς, το 
Νοέμβριο του 1941, Χρήστου Γιάννου, πατριώτη της 
Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας. Η εκδήλωση  θα πραγματοποι-
ηθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 στις 10 το πρωί, 
ανήμερα της εορτής της Αγίας Βαρβάρας, αμέσως 
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και σύμφωνα με 
το παρακάτω πρόγραμμα: 

10.00 π.μ. Πέρας προσέλευσης επισήμων στον 
Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας

11.00 π.μ. Τελετή Αποκαλυπτηρίων Μνημείου 
προς τιμήν του Χρήστου Γιάννου, μπροστά από το 
Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας:

-Τέλεση Τρισαγίου προ του μνημείου από το Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα  

- Ομιλία για το ιστορικό της εκτέλεσης του Χρή-

στου Γιάννου, από τον κ. Κωνσταντίνο Βελιάδη, τέως 
Πρόεδρο της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας 

-Χαιρετισμός Δημάρχου Βέροιας 
-Χαιρετισμός Προέδρου Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας 
-Χαιρετισμός Δωρητή – Αντιστράτηγου ε.α. Νικο-

λάου Σαμψών
- Αποκαλυπτήρια Μνημείου από το Δήμαρχο Βέ-

ροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη
-Κατάθεση στεφάνων από τους:
• Δήμαρχο Βέροιας
• Στρατηγό Διοικητή 1ης Μεραρχίας Πεζικού 
• Πρόεδρο Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
• Δωρητή Μνημείου
• Συγγενείς Εκτελεσθέντα
• Κατοίκους της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
- Σιγή ενός λεπτού
- Εθνικός Ύμνος
- Πέρας εκδήλωσης

Με την παρούσα Πρόσκληση καλούνται οι 
φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Μουσείου 
Εκπαίδευσης «Χρίστος Τσολάκης» στην εκλο-
γο-απολογιστική Συνέλευση, που έχει οριστεί από 
το Δ.Σ. του, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, στις 
6:00μμ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας (Κοντο-
γιωργάκη 15).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής 
Συνέλευσης είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέ-
λευσης.

2. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ και Διαχειριστι-
κού Απολογισμού, (ανάγνωση σχετικών εκθέσεων 
της Προέδρου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. Έγκριση απαλλαγής των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.  

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρ-
χαιρεσίες, αναγγελία και παρουσίαση των

υποψηφιοτήτων.

5. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, επτά (7) 
τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) 
τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών 
μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

6. Ανακοίνωση, από τον Πρόεδρο της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής, των αποτελεσμάτων των 
αρχαιρεσιών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευ-
ση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη ειδοποίησή 
σας, την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017, την ίδια 
ώρα και στον ίδιο χώρο. Η Συνέλευση θα βρίσκε-
ται σε απαρτία ασχέτως του αριθμού παρισταμέ-
νων μελών (παρ. 2 του αρθ. 12 του Καταστατικού)

Η Συνδρομή ανέρχεται σε  € 5,00.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ                                           

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΡΔΟΝΙΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου
Το έθιμο της Βαρβάρας 

από την Θρακική Εστία Βέροιας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα πραγματοποι-

ηθεί, από την Θρακική Εστία Βέροιας την Κυριακή 3 
Δεκεμβρίου στις 6:30μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου  
(οδός Κυριωτίσσης 3Α) το Θρακιώτικο έθιμο της ΒΑΡ-
ΒΑΡΑΣ για το οποίο θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός  κ. 
Θωμάς Δημητράκης  

Μετά το τέλος της ομιλίας θα μοιρασθεί σε όλους η 
πατροπαράδοτη θρακιώτικη «ΒΑΡΒΑΡΑ»

Η ομάδα του Mominaction 
διοργανώνει γ ια 5η 
συνεχόμενη χρονιά τη  

Χριστουγεννιάτικη ‘’Καραμελο-
γιορτή’’ , τα έσοδα της οποίας θα 
καλύψουν τις ανάγκες σε τρόφιμα 
και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε 
οικογένειες με παιδιά, της περιο-
χής μας.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να 
παρευρεθείτε στη γιορτή μας που 
θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 
3-12-2017 στις 17.00 στον πολυ-
χώρο  πολιτισμού Βέτλανς-Χρη-
στος Λαναράς Νάουσα.

Αναλυτικά οι δράσεις
 της γιορτής:
• Φιλαρμονική Νάουσας
• Ρομποτική
• Παρουσίαση Tae kwon do
• Διαδραστικό παραμύθι 
• Δημιουργική απασχόληση
• Ζογκλέρ  
• Παιδική χορωδία 
• Λιχουδιές 
• Face painting 
• Κλήρωση Δώρου 
(smart phone).
Και πολλές εκπλήξεις
 για μικρούς και μεγάλους!!

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στην Αγία Βαρβάρα Δήμου Βέροιας
Εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του εκτελεσθέντα, 

από τους Ναζί Γερμανούς, Χρήστου Γιάννου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ»
Πρόσκληση στην εκλογο-

απολογιστική γενική συνέλευση

‘’Καραμελογιορτή’’ από την  
ομάδα του Mominaction

Ημερολόγιο του 2018 και Χριστουγεννιάτικο 
παζάρι από τον  ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 
κυκλοφόρισε το Ημερο-
λόγιο του 2018. Πρόκει-
ται για ένα ημερολόγιο 
τοίχου όπου κάθε μήνας 
είναι και ένας πίνακας 
ζωγραφικής από την Ο-
μάδα Ζωγραφικής των 
ληπτών του Συλλόγου.

  Μια σημαντική 
προσπάθεια των λη-
πτών με το συντονισμό 
της Παιδαγωγού - Εικα-
στικού Ελπίδας Καλο-
γερίδου και της Ψυχολό-
γου Κυβέλης Καλαϊτζή.

  Το Ημερολόγιο δια-
τίθεται από τη Στέγη Δη-
μιουργίας του ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας (Ανοίξεως 120) 
και θα υπάρχει και στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Συλλόγου από τις 4 έως τις 8 Δεκεμβρίου στον όροφο 
του Cafe [McOza].
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μεσοβαρότητα, υπευθυνότητα, ενθουσιασμό
καιενδιαφέροναντιμετωπίστηκεαπότηνΝομισμα-
τικήΣυλλογή τηςAlphaBank και την επιμελήτριά
τηςκαςΔήμητραςΤσαγκάρη (και τωνσυνεργατών
της, καΔημοπούλου…) το αίτημα τουμικρού ε-
παρχιακούΔημοτικού Σχολείου Κουλούρας, για
συνεργασία και βοήθεια για την υλοποίησηπρο-
γράμματος Erasmus+ με τίτλο  “Moneymatters”
και κατόπινμεαμείωτο ενδιαφέρονυποστηρίζουν,
προσφέρουν υλικό, συμβουλές και καθοδήγηση,
όλοαυτότοχρονικόδιάστημαπουφιλοξενούμεστο
σχολείο μας τη μουσειοσκευήμε το εκπαιδευτικό
υλικό«Νόμος,Νομίζω,Νόμισμα».

Το ίδιο πρόσωπο βρίσκεται πίσω από κάθε
σημαντικήεκδήλωσηπολιτισμούμε θέμα το νόμι-
σμα.Επιμελείταιμιαςσυλλογής,τηςμεγαλύτερης,
ίσως,στηνΕλλάδα,πουαριθμείπάνωαπόέντεκα
χιλιάδες αρχαία νομίσματα.Επιμελείται, οργανώ-
νει,παραχωρεί,συντονίζει,συμμετέχει,σεπλήθος
συνεδρίων, ομιλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων,
με τελευταίο δείγμα γραφήςποιότητας καιπολύ-
πλευρηςθέασης τωνπραγμάτων, την έκθεσησε
συνεργασίαμετο¨ΜουσείοΚυκλαδικήςΤέχνης¨με
τίτλο¨Χρήμα¨.ΜιλάμεγιατηνεπιμελήτριατηςΝο-
μισματικήςΣυλλογής τηςAlphaBank, καΔήμητρα
Τσαγκάρη .Αναυτόδεναποτελεί τονορισμό της
ευρύτηταςπνεύματος,δράσηςκαιπροσφοράς,τό-
τετι;Κιαναυτόδενπερικλείειτιμήγιατηναντιμε-
τώπισητουσχολείουμαςαπόμέρουςτης,τότετι;

Μέσααπό το  υλικό της μουσειοσκευής «Νό-
μος,Νομίζω,Νόμισμα» ο μαθητής γνωρίζει την
ιστορία τουαρχαίου νομίσματος, από τιςπρώτες
προσπάθειες του ανθρώπου να ανταλλάξειπρο-
ϊόντα (αντιπραγματισμός, βοσκήματα,  τάλαντα,
οβελοί…),τα πρώτα νομίσματα στον ελλαδικό
χώρο(ΧελώνεςΑίγινας,ΓλαύκεςΑθήνας,Πήγασοι
Κορίνθου…),αλλά και αργότερα (τα νομίσματα
τηςΜακεδονικήςΔυναστείας…). Μαθαίνει να
χρησιμοποιείτανομίσματαωςιστορικέςπηγέςκαι
μαρτυρίες(εξάπλωσητουελληνισμού,αποικισμός,
εμπόριο,προϊόντα…)ναεπεξεργάζεται,νακάνει
κριτική, να διερευνά αιτίες, να δίνει εξηγήσεις.
Γνωρίζειπενήντααπ’τασημαντικότερανομίσματα
τηςαρχαιότητας(μετηνπρόσθιακαιοπίσθιαόψη
τους)καιτατοποθετείπάνωσεχάρτη-παζλμεβά-

σητοντόποτηςεκδότριαςαρχής.Μαθαίνειγιατη
θεματολογίατηςεικονογράφησηςτωννομισμάτων
καικατασκευάζειοίδιοςαντίγραφανομισμάτωνμε
μήτρεςοιοποίεςεμπεριέχονταιστημουσειοσκευή.
Αγγίζειπέντεπιστάμεταλλικάαντίγραφααρχαίων
νομισμάτωνκαιψηλαφείτηνιστορίατους.

Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού αυτούπακέ-
του σε συνάρτηση με το πλούσιο έντυπο υλικό
πουμαςαπέστειλεηκαΤσαγκάρηκαιηΝομισμα-
τικήΣυλλογήτηςAlphaBank,απότουςεκπαιδευτι-
κούς τουΔημοτικούσχολείουΚουλούραςυπήρξε
υποδειγματική.Μέσααπό τοπεριεχόμενο αυτού
του πακέτου ο μαθητής ήρθε σε πρώτη επαφή
καιγνώρισεμετονκαλύτεροτρόποτοθέμαμετο
οποίοθαασχοληθείσταδύοεπόμεναχρόνιαστα
πλαίσια τουπρογράμματος Erasmus+που υλο-
ποιείσεσυνεργασίαμεάλλαευρωπαϊκάσχολεία-
εταίρους, και τέθηκαν τα θεμέλια τωνδραστηριο-
τήτωνμέσασεπλαίσιαγνώσης,εγκυρότηταςαλλά
καιδημιουργικήςφαντασίαςκαιεπέκτασης.

Κι επειδή, οτιδήποτεσημαντικό δημιουργεί και
βιώνεικανείς,έχειμεγάληαξίανατοκοινωνείκαι
στους άλλους, κι επειδή το σχολείο μας έχειως
βασικήπροτεραιότητα το διαρκές άνοιγμαπρος
την κοινωνία  και την επιδίωξησυνεργασιών και
συνεργιών  με άλλα όμορα και μη σχολεία, με

κοινάενδιαφέροντακαικοινήθέασητωνπραγμά-
των,πρότεινε και εγκαινίασε ήδησυνεργασία με
τοΔημοτικόσχολείοΝεοκάστρουκαιτοδιευθυντή
του, κοΤσέλιοΣτέφανο, ο οποίοςμέχριπρότινος
αποτελούσε οργανικό κομμάτι τουσχολείου μας.
Σταπλαίσιααυτής τηςσυνεργασίας,ήδησυμφω-
νήσαμε να εμπλακούν και αυτοί,  σε υποστηρι-
κτικές δράσεις και υλοποίησηπρογράμματοςστα
πλαίσιατων¨ΣχολικώνΔραστηριοτήτων¨μεθέμα-
τα τα νομίσματα.Υπήρξε, ήδη, επίσκεψη, επαφή
και γνωριμία των μαθητών του σχολείου μας με
τουςμαθητές τουΝεοκάστρου.Πραγματοποιήθη-
κε, με τηνάδεια της επιμελήτριας τηςΝομισματι-
κήςσυλλογής, καςΤσαγκάρη, ηπαρουσίαση της
μουσειοσκευήςαπότηνεκπαιδευτικότουσχολείου
Κουλούρας,καΑναγνώστηΣοφίακαιτοδιευθυντή
του,ΔημήτρηΚατσαβόκαιυλοποιήθηκανπλήθος
δραστηριοτήτωνμε τους μαθητές και εκπαιδευτι-
κούςτουΝεοκάστρου.

Δράσεις, πρωτοβουλίες και επιλογέςπου θέ-
τουνσεάλλεςβάσειςτηδιαδικασίαπαροχήςγνώ-
σης, της ανάπτυξης κινήτρων, τηςπαιδαγωγικής
προσέγγισης καιπροσθέτουν ευέλικτα και αποτε-
λεσματικά εργαλείαστους εμπλεκόμενους εκπαι-
δευτικούςκαιτοσχολείο.

ΗΔιεύθυνσητουΣχολείου

«Νόμος,Νομίζω,Νόμισμα»,ημουσειοσκευήτηςΝομισματικής
ΣυλλογήςτηςAlphaBank,στοΔημοτικόσχολείοΚουλούρας

Φαρμακεία
Πέμπτη 30-11-2017

13:30-17:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.
ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ18ΚΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

20:30-01:00+διαν.ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ για αγορά δια-
μέρισμα από 80 έως 90
τ.μ., σε οικοδομή έως
20ετίας, από ιδιώτη, στις
περιοχές:Καλλιθέα,Προ-
μηθέας ήΑνοίξεως, από

2ο όρ. και πάνω. Τηλ.:
23310 43365 & 6946
765029.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ.στοκέντρο τηςΒέροι-
ας (Κεντρική5 -δίπλαστο
Επιμελητήριο), μεπατάρι
30 τ.μ.,αυτόνομηθέρμαν-
σηκαιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 12
στρ. στο δρόμο Βέροι-
α-Λαζοχώρι,σεπαραγωγή
ρόδια8ετών,960δένδρα,

με25 τόνουςπαραγωγής,
περίφραξη, νερό. Τηλ.:
6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
στις Βαρβάρες Βέροιας
μεωραίαθέαστο κέντρο.
Πληρ.τηλ.:6981058526.

ΡΑΧΙΑπωλούνταιτρία
οικόπεδααπό400 τ.μ. το
καθένα, μεμονωμέναή ό-
λα μαζί, στο κέντρο του
χωριού,πίσωαπότοΣχο-
λείο.Τηλ.:2331020051.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  πω-
λείται οικοπεδοχώραφο
4.750μέτρα, έγινεΠράξη
Σχεδίου, κοντάστοΛύκειο
Μακροχωρίου.Τηλ.: 6979
083821.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός με
ροδάκινα και πομώνα
στην άσφαλτο 7.500 τ.μ.,
κοντάστην.Αγ.Μαρίνακαι
Αγ. Γεώργιο. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμερο-
δακινιές (δένδρα7ετίας)με
πομώνα, εκτάσεως10.500
τ.μ.εντόςσυνοικισμούΚυδω-
νοχωρίου(ΜΟΥΣΤΑΛΙ).Τηλ.
επικοινωνίας:2331023184,
6976631156,6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 74, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 55
τ.μ., 3ος όρ., κεντρική

θέρμανση, πάρκιγκ, ηλι-
ακό.Τηλ.:2331051102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -
αμέρισμα 65 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας, πά-
ροδος Μερκουρίου Κα-
ρακωστή 1, 1ος όροφος,
σαλόνι, κουζινα, δωμά-
τιο, W.C.-μπάνιο, χωλ,
μπαλκόνι, με αυτόνομη
θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
23310 65745 & 6976
688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΣΤΟΡΕΤΙΡΕ της πο-
λυκατοικίας Παστέρ 8
στη Βέροια, ενοικιάζεται
γκαρσον ιέρα 1ΔΧΛΚ,
επιπλωμένη και έχει ε-
γκατάσταση  γραμμή

Internet, κεντρική θέρ-
μανση,T.V.,κλιματιστικό,
ηλ. κουζινάκι με φούρ-
νο, ψυγείο κ.λπ. Πληρ.
τηλ.: 2331024939, 6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολο-
καίνουργιο studio 35 τ.μ.
πλήρως επιπλωμένο και
εξοπλισμένο με τηλεόρα-
ση, κλιματισμό, ηλ. θερ-
μοσίφωνα, Wi-Fi, θέση
πάρκιγκ καιπλυντήριοσε
νεόδμητη οικοδομή, στο
κέντρο τηςΒέροιας.Πλη-
ροφορίες στο τηλ : 6948
457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώ-

ην εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο OPEL, πλήρως
εξοπλισμένο, με πολύ
καλό ενοίκιο. Τηλ.: 6944
860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙψητοπωλείο
στηΒέροια,μεσταθερήπε-
λατεία.Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός
φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Α-
ποστολή βιογραφικών:
aggel ies farmakeiou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ε-
ταιρίαΟλύμπια Γη, με έ-
δρα τοΔιαβατό, κοπέλα
για το λογιστήριο. Τηλ.:
6987 791718 & 23310
41499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία ή
κύριος για φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμένου.
Τηλ.:  23310 25176 &
6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από
εταιρία αυτοκινήτων για
το τμήμα ανταλλακτικών
με πολύ καλή γνώση
Η/Υ, αγγλικών και γνώ-
σεις 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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί λεωφορείου για τη Γερ-
μανία για εργασία και διαμονή.Προϋποθέσεις,
λίγα Γερμανικά, δίπλωμαοδήγησης λεωφορείου
με ταΜοντούλ, αξιότιμος μισθός και μπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros-karipidis@hotmail.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρεο-
πωλείοστηΒέροια, κρεο-
πώληςγιαπλήρηεργασία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-
τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι
φροντίδα κυρίας με σο-
βαρό κινητικόπρόβλημα,
με καροτσάκι μεταφορικό
μέσοθαεκτιμηθεί.Τηλε-
πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝζητείταιάνδραςαπό
22 έως 40 ετών, δίπλω-
μα οδήγησης Γ΄ κατηγο-
ρίας, γνώστης χειρισμού
κλαρκ. Τηλ.: επικοινωνί-
ας:6976777999.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητείται κύριοςά-
νωτων30ετώνμεάνεση
λόγου και ευχέρεια στις
δημόσιεςσχέσεις ναανα-
λάβει εταιρία στο Νομό.
Τηλ.: 6934 888738 κος
Κώστας.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  κ οπ έ -
λα για εργασία σε sport
cafe σαν σερβιτόρα για
πρωινή ή απογευματι-
νή εργασία, στο κέντρο
της Βέροιας. Τηλ.: 6998
027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
με μεταφορικό μέσο για
καφέ ουζερί στοΜακρο-
χώρι απέναντι από το
παλιό κρατικόΚΤΕΟ, για
απογευματινέςώρεςαπό
4.00 μ.μ. έως 01.00 μ.μ.
Τηλ.:6977755040,6983
469968&2331041541.

ZHTEITAI  κοπέλα
για εργαστήριο ζαχαρο-
πλαστικής στη Βέροια.
Ηλικία από 25-35 ετών,
ελληνίδα. Οποιαδήποτε
εμπειρία θα ληφθεί υπό-
ψιν. Τηλ.: 23310 22174,
ώρες για πληροφορίες
8.00-13.00.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νταικοπέλεςγιαεργασία.
Τηλ.: 6984 472747, κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τηνπεριποίηση και φρο-
ντίδα εντός του δικού
της σπιτιού στη Νάου-
σα, ηλικιωμένης κυρίας.
Τηλ.:2332023475.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τη φύλαξη και περιποί-
ηση ηλικ ιωμένων σε
24ωρη βάση. Τηλ: 6993
678697&6947705456.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξη μωρού ή κα-
θαρίστριασεσπίτικαιγρα-
φεία. Τηλ. επικοινωνίας:
2331073642.

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

ούχοςΑΠΘ με ειδικότητα
σταΑρχαία, παραδίδει μα-
θήματα σε μαθητές Γυμνα-
σίου-ΛΥκείου, μεμνωμένα
καισεγκρουπ.Διανέμονται
σημειώσεις. Τηλ.: 6980
160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθη-
ματικός με πολυετή πείρα
παραδίδει μαθήματα για
όλα τα επίπεδα σε μαθη-
τές Γυμνασίου,Λυκείου και
ΕΠΑΛ.Αναλαμβάνει προ-
ετοιμασία για τις Πανελλα-
δικές εξετάσεις.Τιμές λογι-
κές.Τηλ.:6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ με φροντιστηριακή
πείρα και ειδικότητα στην
ΈΚθεση,παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυ-
κείου, μεμονωμένα και σε
γκρουπάκια. Τιμές προσι-
τές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμα-
θήματα σε παιδιάΔημοτι-
κού-Γυμνασίου.Τιμέςπρο-
σιτές.Τηλ.:6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μαθή-
ματασεμαθητέςδημοτικού,
γυμνασίουκαιλυκείου.Τιμές

προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6976802836.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,
πτυχιούχος τουΠαιδαγωγικού
ΤμήματοςΕΙδικήςΑγωγήςΒό-
λου,αναλαμβάνειτηνπαράλλη-

ληστήριξηνηπίωνκαιμαθητών
Δημοτικού, ιδιαίτεραμαθήματα
καθώςκαιδημιουργικήαπασχό-
ληση-φύλαξη.Τιμέςπροσιτές.
Τηλ.:6955331841.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ:22832-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεται κλειστό

Πάρκινγκ15τ.μ.μεπολύκαλήπρόσβασημό-
νο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12817 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμασυνολικής

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις 5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλή

τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:13265-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΑγρο-

τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας6000τ.μ.Τιμή:
65.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

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

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτωαπό την

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105122ΠΕΡ.ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ ,

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

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

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

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

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

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

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

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

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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


ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

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

ΝΩΣΗΣ της εταιρείας γιαπλήρηαπασχό-
λησηκαιμεταπαρακάτωπροσόντα:

-Πτυχίοστηνπληροφορική
-ΆριστηδιαχείρισηπρογραμμάτωνΗ/Υ

κ΄Internet
-Πολύ καλές τεχνικές γνώσεις υπολο-

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

σεσυνδυασμόμεκαλέςεπικοινωνιακέςδεξιότη-τεςκαιπνεύμακαλής
συνεργασίας.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκικαινούργιομε33ώρεςεργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκαπτ ικό  βενζ ίνης
ΜΒ6500. Ισχύς 6,5 Ηρ,
Πλάτος εργασίας 50 cm,
βάθος εργασίας 17,5-35
cm,ταχύτητες1εμπρός/1
όπισθεν, μαχαίρια 6+6,
κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 
Κιν.: 6978 004183
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕσε

άσπρο χρώμα, με στρώμα και υ-
φασματάκια προστατευτικά, σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμήευκαιρίας
150,00ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός καφετέ-

ριας (καφετιέραASTORIAMONH),
πλυντήριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),
φραπιέρα (επαγγελματική-βαρέως
τύπου), τοστιέρα (επαγγελματική 2
εστιών), 2 στρογγυλά τραπέζια, 7
καρέκλες(μεκουπαστή)και8ψηλά
σκαμπό.Πωλούνταισετιμήευκαιρί-
ας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονογο-

νικής οικογένειας, ζητάει εργασία,
γ ια φύλαξη ηλικιωμέ-
νων και καθαρισμό
σπιτιών. Τηλ.εφωνο:
6999262565.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών
ζητείκυριααπό50ετών
έως70γιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμοςμεα-
νώτερη μόρφωση ζητεί γνωριμία
με κοπέλα ευχαρίστου χαρακτή-
ρα.Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣζητάναβρεικυρίαχω-
ρίς υποχρεώσεις, φτωχειά, για σο-
βαρήσχέση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υπο-
χρεώσεις ζητά κυρία μέχρι 50 ε-
τώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

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

PΕπιδεινώνεται από σήμερα ο καιρός, 
αλλά αν κρίνουμε από την... ουράνια δρα-
στηριότητα στη Βόρεια Κορέα, αυτό είναι 
μια μικρή λεπτομέρεια...

PΟύτε από τα μνημόνια δεν θα προλά-
βουμε να βγούμε μ’ αυτούς τους συντρόφους 
που μπλέξαμε.

PΠάντως αν καταστρέψει τη Γη ο Κιμ, 
μην τον πετύχω μπροστά μου.

PΗ αναφορά κλεμμένη από τη γιαγιά τη 
Δόμνα, που μου έλεγε μικρό ότι αν πάω στο 
ποτάμι και πνιγώ, θα με σκοτώσει στο ξύλο 
στον γυρισμό.

PΚι εγώ φυσικά δεν πνιγόμουν ποτέ, 
για να αποφύγω το ξύλο.

PΠάντως όλη η Γη είναι στο βεληνεκές 
των πυραύλων του Κιμ. Ενώ η γιαγιά η Δό-
μνα ό,τι προλάβαινε ένα μέτρο γύρω της να 
βαράει.

P Το τελευταίο κομ-
μουνιστικό δικτατορικό 
καθεστώς του πλανήτη 
κατάφερε όσον αφορά 
στο πυραυλικό πρό-
γραμμα να κοιτάζει στα 
μάτια ΗΠΑ, Ρωσία και 
Κίνα. Τα καλά παιδιά του 
ολέθρου.

PΝα δείτε που ο Κιμ 
είναι πιο αγνός, αλλά υ-
στερεί επικοινωνιακά.

P Στον δε ΣΥΡΙΖΑ 
βλέπουν πίσω και από 
τις κινήσεις Κιμ τη Μα-
ρέβα.

PΠροβλέπω ότι μ’ αυ-
τές τις κομμουνιστικές αλ-
χημείες θα πεθάνουμε και 
δεν θα μάθουμε πόσα βατ 
είναι η ισχύς εν τη ενώσει.

PΤο ρώσικο πλήρω-
μα του χερσαίου διαστη-
μόπλοιου Sirius επέστρεψε στη Γη. Και βλέ-
ποντας τις ανησυχίες του Κιμ σκέφτονται εκ 
νέου να την κοπανήσουν.

PΚατά τα λοιπά. Την Κυριακή 
είναι η μεγαλύτερη και φωτεινό-
τερη πανσέληνος. Από Δευτέρα 
πουλήστε.

PΣε πανσέληνο ό,τι θέλετε. 
Σε σέλινο μην μας σερβίρετε 
τίποτε.

PΜε ρωτάει η αγάπη χθες αν 
ήταν ωραίο το τουρλού. Τουρλού 
είναι, πόσα περιθώρια να έχει;

PΕίπα στην αγάπη ότι θα 
πάω σε κλινική αποτοξίνωσης. 
Από το σεξ; με ρώτησε. Ποιο 
σεξ ρε συ; Από τα πατατάκια!

PΤέσσερις μέρες προσπαθού-
σε να καθαρίσει τα ψάρια. Χθες 
που τελείωσε, χαλάσανε και τα 
πέταξε.

P Πού είναι 
τα καλά χρόνια 
του ΠαΣοΚ που 
στο περίπτερο 
αντί για ρέστα 
μάς έδιναν κα-
ραμέλες...

P Τριών ει-
δών είναι οι γά-
μοι. Ο γαλλικός, 
όπου η γυναίκα 
αγαπά τον άντρα 
και εκείνος αγα-
πά μια άλλη. Ο 
αγγλικός, όπου η 

γυναίκα αγαπά τον άντρα και εκείνος αγαπά έναν 
άλλον. Κι ο ελληνικός, όπου η γυναίκα αγαπά τον 
άντρα και εκείνος αγαπά τη μαμά του.

PΤΗΝ άλλη!

PΚαι:
Ενας Ισπανός, ένας Ιρλανδός και ένας Έλλη-

νας συναντούν τον Θεό. Τον ρωτάει ο Ισπανός:
-Πότε θα γίνει βγει η χώρα μου από τα μνημό-

νια;
-Σε 80 χρόνια! απαντά ο Θεός.
-Α, θα έχω πεθάνει μέχρι τότε, κάνει ο Ισπα-

νός.
Μετά ρωτάει ο Ιρλανδός:
-Πότε θα γίνει βγει η χώρα μου από τα μνημό-

νια;
-Σε 90 χρόνια! απαντάει ο Θεός.
-Α, θα έχω πεθάνει μέχρι τότε, κάνει και ο Ιρ-

λανδός.
Ρωτάει και ο Έλληνας:
-Πότε θα γίνει βγει η δική μου χώρα μου από 

τα μνημόνια;
Και ο Θεός:
-Α, θα έχω πεθάνει μέχρι τότε!

Κ.Π.
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