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Υψηλή διάκριση,
σπουδαία ευκαιρία

  Σημαντική η βράβευση του δήμου Βέροιας ως 
πρώτου επιλαχόντα προορισμού αριστείας με θέμα 
τον πολιτιστικό τουρισμό, σε σχετικό πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναδεικνύει τη δουλειά που 
γίνεται από την πλευρά του δήμου αναφορικά με 
το μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αλλά 
κυρίως αναδεικνύει το τεράστιας σημασίας και πλούτου 
τουριστικό προϊόν του δήμου Βέροιας (με ιστορική 
έδρα τις αρχαίες Αιγές, θυμίζουμε). Που ασφαλώς 
εμπλουτίζεται αισθητά σε επίπεδο Ημαθίας και ακόμη 
περισσότερο σε επίπεδο Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.
(Δεν είναι τυχαίο ότι για χθες ήταν προγραμματισμένη 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας 
του Προέδρου του Ισραήλ, αμέσως μετά την τελετή 
τοποθέτησης του θεμελίου λίθου στον χώρο ανέγερσης 
του Μουσείου για το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη, 
όπου μετέβη μαζί με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. 
Τελικά λόγω αλλαγής της πτήσης του, η επίσκεψη δεν 
πραγματοποιήθηκε.)
  Ο πολιτιστικός-πολιτισμικός τουρισμός στη Βέροια, 
στην Ημαθία και στην Ελλάδα του πολιτισμού είναι 
ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Που οφείλουμε 
όλοι αρχικά να προστατεύσουμε στο έπακρο και 
ακολούθως να προβάλλουμε σχεδιασμένα, με συνέπεια 
και επιμονή, στα πέρατα του κόσμου.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων

Κοσμοσυρροή
για την αποκριά

Ήδηαγγίζουν το 100%οι κρατήσεις δωματίωνστις ξενο-
δοχειακέςμονάδες τηςΝάουσαςγια τοδεύτερο τριήμερο της
αποκριάς (22-24Φεβρουαρίου), ενώστο 80%βρίσκονται οι
κρατήσειςγια τοδιήμερο τηςπρώτηςΚυριακής,σύμφωναμε
τονπρόεδρο τηςΈνωσηςΞενοδόχωνΗμαθίαςΔημήτρηΜά-
ντσιο.Στοιχείαγιατιςκρατήσειςτηςίδιαςπεριόδουσεεπίπεδο
ΗμαθίαςθαέχουμεαύριοΠέμπτη.

Οι εκτιμήσεις από τηνπλευρά του δήμου για το δεύτερο
τριήμεροείναιαισιόδοξες,μεβάση τηνπερσινήεντυπωσιακή
προσέλευσηεπισκεπτών.Κάνουνλόγογια30.000επισκέπτες,
αρκείναβοηθήσεικαιοκαιρός.

Μετηνευχήόλων!

ΠλατείακαιΠλατεία
ΠολύκαλάέκανεοΔήμοςΒέροιαςπουκαθάρισε

και αποκατέστησε τα κατεστραμμένα σημεία της
ΠλατείαςΔημαρχείου, τηνοποίαπολύ κακώς κά-
ποιοιρυπαίνουνκαι κακοποιούν.Διαβάζονταςόμως
τοσχετικό δελτίοΤύπουσκεφτόμαστε,πόσο καλύ-
τερη τύχη θα είχε και ηΠλατείαΩρολογίου, εάν
προστατευόταναπότις«αναπλάσεις»τηςπουτελικά
τηνκακοποίησαν,χωρίςνακαταφέρουνμέχρικαισή-
μερανατηναποκαταστήσουνκαινατηςαποδώσουν
τονσεβασμόπουτηςπρέπει…

Καιτηςπλατείαςαλλάκαιτουδιατηρητέουδικα-
στικούμεγάρου, τοοποίοεπίσηςβανδαλίζεταιαπό
βίαιες διαθέσεις κάποιωνπου τιμωρούν…Ποιους
άραγεκαιγιατί;

Ασκητική
και ασκήσεις ιδεών

«Ερχόμαστεαπόμιασκοτεινήάβυσσο.Καταλήγουμε
σε μια σκοτεινή άβυσσο.Το μεταξύφωτεινό διάστημα
τολέμεΖωή».ΗφράσητουΝίκουΚαζαντζάκηαπότην
«Ασκητική»,πουθαπαρουσιαστεί από τοΚΘΒΕστην
ΑντωνιάδειοΣτέγητηνΤετάρτηστις8.30,σεσυνεργασία
με τηνΚΕΠΑκαι τοΔΗΠΕΘΕΒέροιας. «Έναθεατρικό
δρώμενοστοταξίδιτηςεπικοινωνίαςτηςτέχνηςκαιτης
κοινωνίας των ιδεών, έναςμετασχηματισμόςπουσυνε-
χίζεταιποικιλοτρόπωςκαιμιαεπιλογήαναζήτησηςεκλε-
κτικήςσυγγένειας»όπωςαναφέρουνκάποιεςκριτικές.

Καιεπειδήμιλάμεγιαεκλεκτικέςσυγγένειες,ιδούκάτι
«συγγενικό»από ένανσύγχρονοσχολιαστή της επικαι-
ρότητας, τονΑρκά: «Είναι μεγάλη τύχη να γεννηθείς
Έλληνας, όπωςμεγάλη τύχη ναπεθάνειςΈλληνας.Το
ενδιάμεσοδιάστημαείναιμεγάληατυχία...»!

Αλκυονίδες που προβληματίζουν τον κάμπο
Χθεςδενπαρατηρήθηκανοι συ-

νήθεις ουρέςμόνονστα ταμεία των
τραπεζών,αλλάκαικάποιεςασυνή-
θειςγιατηνεποχήστακαταστήματα
φυτοπροστασίαςόλουτουνομού!Κι
αυτόδιότιοιφετινέςκαιρικέςσυνθή-
κες,ειδικάστονκάμπο(18βαθμούς
το απόγευμα τηςΔευτέρας και 16
χθεςμε τιςΑλκυονίδες) έχουν οδη-
γήσει στηνπρόωρηβλαστικήπερί-
οδο (συνήθως ξεκινάμετά τα μέσα
Φεβρουαρίου) και στην ανθοφορία
σε κάποιεςποικιλίεςφρούτων,που
σημαίνει ότι ήλθε ηώρα τωνπρώ-
τωνψεκασμώντηςχρονιάς.Καιμαζί
μ’αυτούς,ηώρακαιτωνπρώτων...προσευχών,λόγωφυσικάτουφόβουγιαενδεχόμενοπαγετόστησυνέχεια.

Μακάριναπάνεόλακαλάαπόεδώκαιμπρος.Δενυπάρχουνπεριθώριαζημιών...

Κάνουντηδιαφοράοιαγρότισσεςσταμπλόκα
Κραυγήαγωνίαςαπό τις α-

γρότισσεςσταμπλόκα τηςπε-
ριοχήςμας.Μιλώνταςσε τηλε-
οπτικό δίκτυο η κ.Μυγδαλιά,
αγρότισσααπό τηνΚουλούρα,
αναφέρθηκε τα προβλήματα
του κλάδου και θυμήθηκε την
επίσκεψη τουπρωθυπουργού
που έταζε ταακριβώςαντίθετα
μεαυτάπου κάνει, όπως είπε.
«Σήμερα μας λέει ότι δεν έχει
χρόνο για το παιδί του. Ξέρει
ότι εμέναμε ταΐζει η κόρημου
από το χαρτζιλίκι της καφετέ-
ριας όπου εργάζεται;» σημεί-
ωσεοργισμένηη κ.Μυγδαλιά.
Αγρότισσα άλλου μπλόκου α-
ναρωτήθηκεσεάλλοντηλεοπτικόσταθμό:«Φέτοςπουλάωταροδάκινα10λεπτάκαιαγοράζωτησακούλα4λεπτά!Αυτή
είναιηΕλλάδατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης;»

Άδικοέχουν;

Μονάδα
αιμοκάθαρσης
στηνέαπτέρυγα

ΕίδησηέβγαλεηπαρουσίατηςΦρόσωςΚα-
ρασαρλίδουστησυνεστίαση τουσυλλόγου νε-
φροπαθώνΗμαθίαςκαιστηνκοπήτηςβασιλό-
πιτας,τομεσημέριτηςΚυριακήςστη«Ρέμβη».
Ηβουλευτήςστον χαιρετισμό της αναφέρθηκε
στασημαντικάβήματαπουέγιναντατελευταία
χρόνια για την αναβάθμιση των νοσοκομείων
ΒέροιαςκαιΝάουσαςκαικατέληξε:«Βρισκόμα-
στεσεκαλόδρόμοκαισύντομαθα έχουμεκαι
τημονάδααιμοκάθαρσηςστηνέαπτέρυγατου
νοσοκομείουΒέροιας,λύνονταςέτσιέναχρόνιο
πρόβλημα».

Μετοκαλό!
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Χρηματικό έπαθλο και ετήσιο μνημόσυνο χθες βράδυ 
στο Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας

Η ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση 
κατά την οποία ο Δικηγορικός Σύλ-
λογος σε συνεργασία με την  Επι-
τροπή Διαχειρίσεως Περιουσίας Κλη-
ροδοτήματος Κάππου βράβευσε με 
χρηματικό έπαθλο τον πρωτεύοντα 
μαθητή του Ιδιωτικού σχολείου Βέ-
ροιας Γ.Τσιλιόπουλο,για το σχολι-
κό έτος 2016-17, πραγματοποιήθηκε 
χθες βράδυ στα γραφεία του συλ-
λόγου παρουσία του δημάρχου Κ. 
Βοργιαζίδη , ο οποίος απένειμε το 
χρηματικό έπαθλο στον μαθητή.«Στο 
δικό σου πρόσωπο, βραβεύουμε τις 
προσπάθειες όλων των παιδιών και 
της περσινής χρονιάς. Θέλουμε να είστε οι σημαιοφόροι ενός καλύτερου αύριο, το οποίο όλοι περιμένουμε και το οποίο περνάει πάντα από τα χέρια σας», τόνισε ο δήμαρχος 
απευθυνόμενος στον μαθητή»Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου Φώτης Καραβασίλης, συγκινημένος από τον σκοπό της εκδήλωσης και επεσήμανε 
ότι θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση η συγκεκριμένη εκδήλωση ώστε να δώσει το στίγμα και στην νέα γενιά.Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των αποβιωσά-
ντων δικηγόρων.

Στο Δήμο Νάουσας
Κινητικότητα εν όψει ενδεχόμενης εγκατάστασης 
μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στη Ρουντίνα 

-Θετική η δημοτική αρχή, αρνητικό το ΚΚΕ, ανήσυχη μερίδα πολιτών
Προβληματισμό έχει προκαλέσει σε μερίδα της κοινής γνώμης του 

δήμου Νάουσας η πιθανότητα εγκατάστασης καθετοποιημένης μονάδας 
φαρμακευτικής κάνναβης στα όρια του δήμου. Η αυριανή συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στη 
Ρουντίνα, στα όρια Επισκοπής και Πολυπλατάνου, έχει εντείνει τη σχε-
τική κινητικότητα από την πλευρά όσων εμφανίζονται αρνητικοί στην 
επένδυση. Αξίζει να σημειωθεί ότι για χθες ήταν προγραμματισμένες οι 
συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων των δύο χωριών, χωρίς ωστόσο 
αυτό να γίνει λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ν. Κουτσογιάννης: Εξέλιξη
 ευεργετική σε αναπτυξιακό επίπεδο 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης 
τονίζει τη βεβαιότητά του πως η μονάδα που θα κατασκευαστεί στην 
περιοχή θα λειτουργήσει εξαιρετικά ευεργετικά σε αναπτυξιακό επίπεδο 
και θα προσφέρει θέσεις εργασίας στη νεολαία. «Είμαι εδώ και καιρό σε 
επαφή με επιτελείς της κυβέρνησης και ενδιαφερόμενους επενδυτές. 
Υπάρχει δική μας πρόθεση στο δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσουμε 
στην εκμίσθωση της γης εν αναμονή του νομοθετικού πλαισίου, οπότε 
με την ψήφιση του νόμου να γίνει η διαγωνιστική διαδικασία» αναφέρει 
στον «Λαό» ο δήμαρχος. Για τους φόβους κάποιων κατοίκων αναφορι-
κά με την επένδυση ο κ. Κουτσογιάννης μιλά για έλλειψη ενημέρωσης 
και λαϊκισμό από κάποιους διαφωνούντες, προαναγγέλλοντας λαϊκές 
συνελεύσεις στο επόμενο διάστημα.

Ο εκπρόσωπος της ενδιαφερόμενης εταιρείας «Golden Greece 

Cannabis» Γιάννης Σαρμαζανίδης υπολο-
γίζει σε 150 τις θέσεις εργασίας σε πρώτη 
φάση στη μονάδα, επισημαίνοντας πως ή-
δη έδειξαν ενδιαφέρον εκατοντάδες αγρό-
τες στην Ημαθία και σε άλλες περιοχές.

ΚΚΕ: Διαφημίζουν την κάνναβη
Την ίδια στιγμή ιδιαίτερη κινητικότητα 

παρουσιάζεται από το τοπικό ΚΚΕ, με 
συγκεντρώσεις και ομιλίες στα δύο χω-
ριά στις οποίες τονίστηκε η αντίθεσή τους 
στην επένδυση. Μεταξύ άλλων τονίζουν 
ότι αυτοί που διέλυσαν το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας κι έκαναν τα φάρμακα πανάκριβο 
εμπόρευμα, δεν μπορεί παράλληλα να 
νοιάζονται και για την υγεία του λαού. Πα-
ράλληλα κάνουν λόγο για επιστημονικές 
μελέτες που αμφισβητούν τις ιδιότητες της 
φαρμακευτικής κάνναβης. «Το μόνο που 
καταφέρνουν είναι να διαφημίσουν μια ου-
σία που προκαλεί εξάρτηση και κοινωνικό 
θάνατο» αναφέρουν ομιλητές, εστιάζοντας 
στον κίνδυνο επέκτασης της καλλιέργειας 
και στη μη φαρμακευτική χρήση.

Για το Νομό Ημαθίας
Φρόσω Καρασαρλίδου: Οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους 

των επιχειρήσεων «ΕΝΚΛΩ», «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ» 
και «ΕΥ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΓΟΥΡΑΣ»

Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου 
είχε χθες η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, σχετικά με την πορεία της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των 
εργαζομένων στις επιχειρήσεις «ΕΝΚΛΩ», «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ» (όσοι δεν το έλαβαν αρχικά) και «ΕΥ. ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΓΟΥΡΑΣ» όπου και ανακοινώθηκαν τα εξής:

H κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την στήριξη των εργαζομένων. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχει ενεργοποιήσει την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 1000 ευρώ σε όσους εργαζόμενους 
πλήττονται από την οικονομική κρίση και που από το 2012 οι Κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είχαν σταματήσει να 
αποδίδουν. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποδοθεί συνολικά περίπου 4.000.000 ευρώ, ενισχύοντας 4.000 εργαζομέ-
νους σε όλη την Ελλάδα. 

Στην παρούσα φάση δρομολογείται η έκδοση 3 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) που αφορούν 
στην εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 1000 ευρώ σε εργαζόμενους του Ν. Ημαθίας. Οι δύο από αυτές, που 
αφορούν στους εργαζόμενους της επιχείρησης «ΕΝ ΚΛΩ» και της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ» (όσοι δεν το 
έλαβαν αρχικά), βρίσκονται στο στάδιο της υπογραφής από τα συναρμόδια υπουργεία και σύντομα, εντός του 
επόμενου μήνα, θα ξεκινήσει η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από τον ΟΑΕΔ προς τους δικαιού-
χους. Η τρίτη αφορά τους εργαζόμενους της επιχείρησης «ΕΥ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΓΟΥΡΑΣ», για την οποία 
το σχετικό αίτημα των εργαζομένων παρελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα, και δρομολογείται η έκδοσή της το 
αμέσως επόμενο διάστημα.
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Η πιο σκοτεινή ώ-
ρα 

Κάθε μέρα : 
19.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: Τζο 

Ράιτ 
Ηθοποιοί: Γκάρι 

Όλντμαν, Λίλι Τζέιμς, 
Μπεν Μέντελσον, Κρι-
στίν Σκοτ Τόμας, Στί-
βεν Ντιλέιν, Ρόναλντ 
Πίκαπ

1968 
 Ώρα προβολής:  19.30 

Πρωταγωνιστούν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Α-
ντώνης Καφετζόπουλος, Γιώργος Μητσικώστας, 
Στέλιος Μάινας, Μανώλης Μαυροματάκης, Βα-
σιλική Τρουφάκου, Γιάννης Βούρος, Ορφέας 
Αυγουστίδης, Θέμης Πάνου, Ταξιάρχης Χάνος, 
Αντώνης Αντωνίου, Ερρίκος Λίτσης, Θοδωρής 
Κατσαφάδος

Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης
Σενάριο: Τάσος Μπουλμέτης

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - 
MAZE RUNNER

Ώρα προβολής:  21.15 
Σκηνοθεσία: ΟΥΕΣ ΜΠΟΛ
Σενάριο: Τ.Σ. ΝΟΟΥΛΙΝ & ΤΖΕΪΜΣ ΝΤΑΣΝΕΡ
Ηθοποιοί:  ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΚΛΑΡΚΣΟΝ, ΜΠΑΡΙ 

ΠΕΠΕΡ, ΟΥΙΛ ΠΟΥΛΤΕΡ, ΕΙΝΤΑΝ ΓΚΙΛΕΝ, ΝΤΙ-
ΛΑΝ Ο’ ΜΠΡΑΪΑΝ, ΚΙ ΧΟΝΓΚ ΛΙ , ΤΟΜΑΣ ΜΠΡΟ-
ΝΤΙ- ΣΑΝΓΚΣΤΕΡ, ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ ΕΣΠΟΣΙΤΟ, ΚΑ-
ΓΙΑ ΣΚΟΝΤΕΛΑΡΙΟ

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"     25/1/18 - 31/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Τα τσορνοβίτικα 
συνεχίζονται 
στη Φυτειά…

Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειάς και οι 
κυνηγοί του χωριού σας προσκαλούν στην 1η γουρουνο-
χαρά στη Φυτειά που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 
Φεβρουαρίου και ώρα 12:30 μμ στον προαύλιο χώρο 
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Φυτειάς. Ελάτε να δο-
κιμάστε δωρεάν μαγειρευτό αγριογούρουνο με τη συνοδεία 
ζωντανής παραδοσιακής μουσικής.

Ο   Πρόεδρος  
Σωτήριος Περηφανόπουλος 

ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ξεκινούν σήμερα 

τα τμήματα οικοτεχνίας
 
    Ο Σύλλογος Μικρασιατών 

Ν. Ημαθίας, ανακοινώνει ότι 
σήμερα Τετάρτη 31 Ιανουαρί-
ου 2018, στις 6:00μμ (πρώτη 
συνάντηση) ,στο χώρο του 
συλλόγου Κεντρικής 183, θα 
ξεκινήσει ο 2ος κύκλος των μα-
θημάτων οικοτεχνίας (ραπτι-
κή,κέντημα,πλέξιμο,κατασκευές 
κρακελέ ντεκουπάζ,τσιγκελάκι 
δαντέλας κλπ.).Τα μαθήματα θα 
γίνονται στο χώρο του συλλό-
γου κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το 
απόγευμα 5-7μμ.Όσοι και όσες 
ενδιαφέρονται για περισσότερες 
πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 6974938713 κα Παυλίδου Τασούλα.

   Και για να μη ξεχνιόμαστε την Τσικνοπέμπτη είναι ο Μεγάλος Ετήσιος χορός των Μικρασιατών 
στο κοσμικό κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι. 

 Το ΔΣ  ενημερώνει ότι όσοι επαγγελματίες θέλουν να διαφημιστούν δίνοντας δώρα για τη λαχειοφό-
ρο αγορά  μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6974938713,6974366521,6977460574. Στα ίδια 
τηλέφωνα διατίθενται και οι  προσκλήσεις του χορού.

«Παντρολογήματα» από τον ΠΡΟΜΗΘΕΑ...
Ξ ε κ ί ν η σ α ν  ο ι 

πρόβες της καινού-
ριας θεατρικής πα-
ράστασης του Προ-
μηθέα...Την κωμω-
δία του Νικολάι Γκό-
γκολ «Παντρολογή-
ματα» πρόκειται να 
ανεβάσει η Κεντρική 
Θεατρική Σκηνή του 
συλλόγου, σε σκηνο-
θεσία Διονύση Καρο-
λίδη.

Πρόκειται για μια 
σατιρική κωμωδία 
στην οποία ο Πα-
τκαλιόσιν, ένας υπο-
τονικός και άτολμος 
αυλικός σύμβουλος, 
σκέφτεται επιτέλους να παντρευτεί! Κατά τη συνήθεια της εποχής προσλαμβάνει μια προξενήτρα, την 
Φέκλα Ιβάνοβνα, προκειμένου να του βρει την κατάλληλη νύφη. Η υποψήφια νύφη, Αγάφια Τυχώ-
νοβνα, εντοπίζεται και ο Πατκαλιόσιν, παρασυρόμενος από τον εύστροφο και δολοπλόκο φίλο του, 
Κατσκαριώφ, αποφασίζει να την επισκεφτεί και να την γνωρίσει από κοντά. Στο σπίτι της μέλλουσας 
υποψήφιας συζύγου όμως καταφθάνουν κι άλλοι απίθανοι υποψήφιοι γαμπροί με αποτέλεσμα να ακο-
λουθήσουν εξαιρετικές σκηνές κωμικού ανταγωνισμού μεταξύ τους... 

Παίζουν οι ηθοποιοί: Άρης Ορφανίδης, Αντώνης Καρολίδης, Σοφία Γκότση, Αγγελική Ταμπάκη, Κάτια 
Κουπίδου, Διονύσης Καρολίδης, Γιώργος Ρουκάς, Στέφανος Γαϊτάνος, Γιώργος Γεωργίου, Δώρα Ευ-
στρατιάδου, Όλγα Απαζίδου.

«Ο κύριος Χρόνος και οι φίλοι του»
παρουσιάζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη  Βέροιας

Το κάλεσμα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης  Βέροιας αναφέρει:
Καλωσορίζουμε την Άνοιξη μέσα από το πιο ανατρεπτικό μου-

σικό καλαντάρι! Ελάτε να γνωρίσετε το παιδικό μουσικό παραμύθι 
του Αλέξη Γούδα ”Ο κύριος Χρόνος και οι φίλοι του - Μουσικό 
Παιδικό Καλαντάρι”  που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Printzone.

Ελάτε να αφηγηθούμε , να τραγουδήσουμε και να ακούσουμε 
από κοντά τις ιστορίες για τον κύριο Χρόνο και τους φίλους του, 
τους μήνες! Να μάθουμε για τα συναρπαστικά τους ταξίδια μέσα 
στο μαγικό λεωφορείο, τις ατέλειωτες περιπέτειές τους μέσα στον 
κύκλο της ζωής και γιατί άραγε κανείς δε μπορεί να δει τον κύριο 
Χρόνο ; Τι δουλειά κάνει στα αλήθεια και τι συνέβη στη γειτονιά 

της Άνοιξης με τον πονηρό Μάρτη ; Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018, 11:30 π.μ. - 12:30 μ.μ., στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας

Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και παιδιά ηλικίας 3-8 ετών και περιλαμβάνει:
• Αφήγηση του παραμυθιού από τον συγγραφέα (Μήνας Μάρτης)
• Ζωντανή μουσική με τραγούδι
• Μικρή θεατρική προσαρμογή με τους αληθινούς χαρακτήρες του έργου
• Διαδραστικό παιχνίδι
• Άνοιξιάτικες εκπλήξεις (δώρα, αυτοκόλλητα, selfie με τον κύριο Χρόνο!)
• Προσαρμογή της αίθουσας με σκηνογραφία, ηχητικά εφέ και έκθεση με μεγάλες εικόνες από το παραμύθι

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέ-
ροιας, με αφορμή την παρουσίαση του 
graphic novel Γρα-Γρου (εκδόσεις Ίκα-
ρος), που εκτυλίσσεται στο ομώνυμο ε-
στιατόριο της Καστανιάς, τιμά ένα εμβλη-
ματικό τοπόσημο της Βόρειας Ελλάδας 
προσκαλεί το κοινό να μοιραστεί αναμνή-
σεις και ιστορίες από έναν θρυλικό χώρο, 
απ’ όπου για σχεδόν έναν αιώνα παρέλα-
σε ολόκληρη η χώρα.

 Η παρουσίαση του κόμικς Γρα-Γρου 
(σενάριο: Τάσος Ζαφειριάδης-Γιάννης Πα-
λαβός, σχέδιο: Θανάσης Πέτρου, μουσι-
κή: Μιχάλης Σιγανίδης) θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου στις 
18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης, στην οδό Έλ-
λης 8, στη Βέροια. Για την έκδοση θα 
μιλήσουν ο συγγραφέας Γιάννης Καισαρί-
δης, οι δημιουργοί του Γρα-Γρου, καθώς 
και όσοι από τους ακροατές επιθυμούν 
να συνεισφέρουν με τις προσωπικές τους 
ιστορίες, προκειμένου να αναβιώσουμε, 
για μια βραδιά, τον ξεχωριστό κόσμο ενός 
εστιατορίου που σφράγισε την περιοχή 
της Βέροιας.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με τις εκδόσεις Ίκαρος και το 
βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» (Τρεμπεσίνας 
12, Βέροια).

Σήμερα Τετάρτη
Το θρυλικό «Γρα-Γρου» 
της Καστανιάς σε κόμικς 

παρουσιάζεται στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας



Ο Δήμος Αλεξάνδρειας υπέβαλε προς 
χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 - 2020 πρόταση με τίτλο 
«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις της Τοπικής Κοινότητας Παλαιού 
Προδρόμου», συνολικού προϋπολογισμού 
270.000 ευρώ, όπως αυτή αποτυπώνεται 
στον κάτωθι χάρτη:

Το μήκος της αγροτικής οδού που πρό-
κειται να βελτιωθεί είναι περίπου 1500 μέτρα 
και οι εργασίες οι οποίες που θα γίνουν είναι 
οι ακόλουθες: Θα πραγματοποιηθούν γενι-
κές εκσκαφές 0,30 μ. επί της οδού για την 
εξυγίανση - εξομάλυνση του καταστρώματος του δρόμου. Σε 
δεύτερη φάση, το κατάστρωμα του δρόμου, θα εξυγιανθεί με 
κοκκώδες υλικό, θα γίνει οδοστρωσία σε δύο στρώσεις και 
τέλος θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος, με ασφαλτοτάπητα κυ-
κλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής 
ασφάλτου σε λωρίδα.  Τα οφέλη που θα  προκύψουν από 
την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι τα εξής:

Η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η 
ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανη-
μάτων καθώς και η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των 
ευπαθών προϊόντων.

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασι-
μότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
της περιοχής παρέμβασης του Π. Προδρόμου, καθ όλη 
την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και 
εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση 
μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.), η οποία 

θα συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκ-
μεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης δήλωσε 
σχετικά με το θέμα: «Η προτεινόμενη παρέμβαση αποσκοπεί 
στην βελτίωση των χαρακτηριστικών της οδού, ώστε να πα-
ρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στα κινούμενα οχήμα-
τα. Έχει επιλεγεί η ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος πλά-
τους 6,50 μ. και μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος 
γιατί ένα έργο, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία, 
θα ολοκληρωθεί σύντομα σύμφωνα με σύγχρονες προδι-
αγραφές. Η βελτίωση και η καλή συντήρηση της αγροτικής 
οδοποιίας είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως κατεξοχήν αγροτικός 
Δήμος. Προτεραιότητα μας είναι η ιεράρχηση των αναγκών 
και η υλοποίηση έργων και δράσεων που στοχεύουν στην 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη βελτίωση της καθημε-
ρινότητας των δημοτών μας». 

Έκδηλο το ενδιαφέρον 
των παραγωγών

 στην ημερίδα του ΕΛ.Γ.Ο. 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας

Με μεγάλη επιτυχία 
και ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον υλοποιήθηκε η 
ενημερωτική ημερίδα 
που διοργάνωσε ο  
ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Σκύδρας  σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Έ-
δεσσας και τον Δήμο 
Σκύδρας   με θέμα: 
«ΟΜΑΔΕΣ-ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡ-
ΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΕΛΛΑΣ».

Πλήθος αγροτών 
αλλά και εκπρόσωποι 
αγροτικών φορέων 
παραβρέθηκαν στην 
εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε στ ις 
εγκαταστάσε ις  του 
ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Σκύδρας (2ο χιλ Μαυ-
ροβούνι –Έδεσσας) 
στις 26 Ιανουαρίου  η-
μέρα Παρασκευή  και 
ώρα 17:00.  

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Καφετζής Κωνσταντίνος, τεχνολόγος γεω-
πονίας  της ΔΑΟΚ Πέλλας που ήταν και ο πρώτος εισηγητής αναφέρθηκε στην υφι-
στάμενη κατάσταση και ανέπτυξε το θεσμικό πλαίσιο για τις Ομάδες και Οργανώσεις 
παραγωγών και τις διαδικασίες αναγνώρισής τους. Ακολούθησε ο κ. Βαΐδης Ιωάννης, 
γεωπόνος και Γεν. Δ/ντής  της ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ  Ι.Κ.Ε. που εστίασε την εισήγησή του στα 
επενδυτικά εργαλεία που μπορούν να εκμεταλλευτούν και να χρησιμοποιήσουν οι πα-
ραγωγοί αλλά και οι οργανωμένες ομάδες παραγωγών. Οι εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν 
με την ομιλία του κ. Γιαννακάκη Χρήστου, προέδρου της  Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών 
Ομάδων Παραγωγών του Ν.Ημαθίας, ο οποίος παρουσίασε την κατάσταση που επι-
κρατεί στις χώρες που αποτελούν τους ανταγωνιστές μας στις διεθνείς αγορές και τα 
πλεονεκτήματά τους έναντι της χώρας μας, που προκύπτουν από την τεράστια συλ-

λογική οργάνωσή 
τους , γεγονός που 
απουσιάζει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από 
την χώρα μας.

Προς την κατεύ-
θυνση αυτή ήταν και 
η τοποθέτηση του 
βουλευτή της κυβερ-
νήσεως κ.Σηφάκη Ι-
ωάννη ο οποίος τόνι-
σε την αναγκαιότητα 
της συλλογικής δρά-
σης των αγροτών ώ-
στε να μπορούν να 
είναι ανταγωνιστικοί 
και βιώσιμοι. 

Παρόντες στην ε-
νημερωτική ημερίδα 
εκτός του βουλευτή 
της κυβερνήσεως κ.
Σηφάκη Ιωάννη ήταν 
η Δήμαρχος Σκύδρας 
κα. Ιγνατιάδου Αικα-
τερίνη, ο Δήμαρχος 
Έδεσσας κ. Γιάννου 
Δημήτριος, ο Δή-
μαρχος Πέλλας κ. 
Στάμκος Γρηγόρι-
ος, ο Αντιδήμαρχος 
Σκύδρας κ. Κρητίδης 
Θεμιστοκλής, ο Αντι-
δήμαρχος Έδεσσας 
κ. Πέτκος Χρήστος 
καθώς και πλήθος 
γεωπόνων και εκ-
προσώπων αγροτι-
κών φορέων. 

Μετά το πέρας 
των ομιλιών ακολού-
θησαν  ερωτήματα  
και προβληματισμοί 
των ενδιαφερομέ-
νων-συμμετεχόντων 
αγροτών που απα-
ντήθηκαν από τους 
εισηγητές. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του Αθανασίου και της Αρετής, το 
γένος Γιωτοπούλου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΤΣΙΛΙΠΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Γε-
ωργίου και της Μαίρης, το γένος 
Μουτροπούλου, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στην 

Κορυφή Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημοτική Κοινό-
τητα της Δημοτικής Ενότητας Πλατέως του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

Την  Πέμπτη 1  Φεβρουαρίου 
Κόβει την πίτα του 

ο Εμπορικός 
Σύλλογος Βέροιας

    Η Πρόεδρος και το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Βέ-
ροιας προσκαλούν τα μέλη τους στην ετήσια εκδήλωση για 
την  κοπή της  Βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί την  
Πέμπτη 1  Φεβρουαρίου 2018 στις 9:00 το βράδυ, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του «Εκκοκιστηρίου Ιδεών», στην 
οδό Θεσσαλονίκης 67  στη Βέροια. 

Συγχαρητήρια από τον 
Δήμο Αλεξάνδρειας

Οι διαρκείς και ε-
πίπονες προσπάθειες 
των εκπαιδευτικών, 
των ίδιων των μαθη-
τών αλλά και των γο-
νέων, της όλης εκπαι-
δευτικής διαδικασίας η 
οποία υλοποιείται στις 
σχολικές μονάδες του 
Δήμου μας αποδίδουν 
διαρκείς καρπούς με διαχρονικές διακρίσεις των μαθητών μας 
σε Ρομποτική, Ελληνική Ρομποτική, Φυσικές Επιστήμες και 
αθλητισμό.

 Σ’ όλους αυτούς αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και τους 
ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Ο Αντιδήμαρχος
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής

 Προστασίας- Παιδείας και Πολιτισμού
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ

Από τον  Δήμο Αλεξάνδρειας 
Πρόταση για χρηματοδότηση 270.000 

ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται, 

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

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του  Γηροκομείου Βέροιας

Πανηγυρίζει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 
η Υπαπαντή Βέροιας

Πανηγυρίζει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 ο Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού 
στην Πατρίδα Ημαθίας. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 18.00-19.30
Μέγας πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.30 Ὄρθρος καί πανηγυρική 

ἑόρτια  Θεία Λειτουργία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 17.30-18.30 Ἑσπερινός καί παρά-

κλησις εἰς τόν Ἅγιον Συμεών τόν Θεοδόχο προστάτη τῶν ἐγκύων γυναικῶν καί τῶν 
βρεφῶν. ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.00 

Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Συμε-
ών τοῦ Θεοδόχου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.30.
Ἀρχιερατική μεθέορτη Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ 

σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.

Θεία 
Λειτουργία 

για τον 
προστάτη 
τους Άγιο 
Τρύφωνα

Ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισμός Νάουσας 
και ο Α.Α.Ο.Σ. «VAENI 
NAOYΣΑ» ,  την Πέ-
μπτη 1 Φεβρουαρίου 
2018 γιορτάζουν την 
μνήμη του Προστάτη 
των Αγροτών - Αμπε-
λουργών, Αγίου Τρύ-
φωνα.

Στον Ιερό Ναό Α-
γίου Μηνά θα τελεστεί 
Θεία Λειτουργία και θα 
ακολουθήσει δεξίωση 
στο ξενοδοχείο «Βέρ-
μιον» στο Άλσος Αγίου 
Νικολάου.

Για τη μεταφορά 
των μελών θα υπάρ-
χουν αστικά λεωφορεία 
στην αφετηρία των Α-
στικών μετά το τέλος 
της θείας λειτουργίας.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό της Μητρόπολης Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ

ΝΤΕΛΛΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓ.

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

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

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Φε-

βρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού αδελφού και 
θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΝΔΡΕΑΔΗ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Ο αδελφός, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς  και φίλοι

Η κίνηση του Μητροπολίτη
O Σεβασμιώτατος :
Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου στις 7:00μ.μ. θα 

παραστεί και θα χαιρετίσει την εκδήλωση της 
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας για την εορτή των Τριών Ιεραρχών 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας. Στην 
εκδήλωση θα ομιλήσει ο Καθηγητής Παιδα-
γωγικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ιωάν-
νης Φύκαρης με θέμα «Οι μητέρες των Αγίων 
Τριών Ιεραρχών ως παράγοντες παιδαγωγίας 
προς το καθ΄ ομοίωσιν».

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύ-
ρων Βεροίας επί τη εορτή των Αγίων Αναργύ-
ρων Κύρου και Ιωάννου που είναι οι προστά-
τες των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Νομού 
Ημαθίας. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα 
ομιλήσει η Καθηγήτρια Νευρολογίας της Ιατρι-
κής Σχολής ΑΠΘ κ. Βασιλική Κώστα.

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, του ομώνυμου δημοτικού διαμερί-
σματος του Δήμου Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου Τρύφωνα.

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου στις 6:00μ.μ. θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό εσπε-
ρινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου Βεροίας.

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου στις 9:30μ.μ. θα τελέσει την κοπή βασιλόπιτας του 
εμπορικού συλλόγου Βεροίας στην αίθουσα «Εκκοκκιστήριο ιδεών» Βεροίας.

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Υπαπαντής του Κυρίου στην Πατρίδα του Δήμου Βεροίας.

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 6:00μ.μ. θα τελέσει τα εγκαίνια του ανακαινισμέ-
νου φουαγέ της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βεροίας.

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Υπαπα-
ντής του Κυρίου Βεροίας.

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 11:30π.μ. θα παραστεί και θα χαιρετίσει την εκ-
δήλωση για την οικογένεια που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο. Στην εκδήλωση θα ομιλήσει η Καθηγήτρια Νευρολογίας της Ιατρι-
κής Σχολής ΑΠΘ κ. Βασιλική Κώστα με θέμα: «Ουρανόσταλτη Μάνα».

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 8:00μ.μ. θα παραστεί στην εόρτια συνεστίαση 
και θα τελέσει την κοπή βασιλόπιτας για τους Ιερείς, τα εκκλησιαστικά συμβούλια και 
τα φιλόπτωχα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον στην Αλε-
ξάνδρεια Ημαθίας.

Την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου στις 6:00μ.μ. θα χοροστατήσει στο πανηγυρικό εσπε-
ρινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βεργίνης.

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου 
Βεργίνης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 

Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τις γυναίκες της Νέας Νικομήδειας και ιδιαίτερα την 

κυρία Μαρία Ελευθεριάδου, για τη δωρεά ποσού 400€, 
το οποίο συγκέντρωσαν μετά την περιφορά του σταυρού 
του Επιταφίου στα σπίτια του χωριού.

2.Το πρατήριο υγρών καυσίμων των αδελφών Καλ-
λιαρίδη για τη δωρεά ποσού 150€ στη μνήμη Στράτου 
Καραθανάση και 150€ στη μνήμη Άκη Ψωμιάδη.

3.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού με σκοπό την 
προμήθεια κουρτινών στο νέο Κέντρο Ημερήσιας Φρο-
ντίδας.

4.Τον κύριο Χρήστο Δεμερτζίδη για τη δωρεά ποσού 
150€ στη μνήμη της πεθεράς του.

5.Τους καθηγητές του 1ου Λυκείου Βεροίας για τη δω-
ρεά ποσού 100€ στη μνήμη Στράτου Καραθανάση.

6.Την κυρία Κάτια και τον κύριο Ευθύμη Τσιγαρίδα 
για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Δημητρίου Σιώμκου, 
αντί στεφάνου.

7.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 50€.
8.Την οικογένεια του Κυριάκου Μακρίδη για τη δωρεά 

ποσού 50€ στη μνήμη Θεμιστοκλή Σιδηρόπουλου.
9.Τους μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Νάουσας για 

την παροχή τρόφιμων και καθαριστικών.
10.Την πιτσαρία Papagallo για την προσφορά ενός 

γεύματος στα παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.
11.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 20€.
12.Την Σχολή Χορού της ΚΕΠΑ για τη συλλογή και 

παραχώρηση παιγνιδιών.

ΤΟ Δ.Σ.



Από το Δήμο Βέροιας  γνωστοποιούνται τα εξής:
«Από τις 16-10-2001, ημέρα των εγκαινίων του Δη-

μαρχείου Βέροιας, η πόλη μας, στην κεντρικότερή  της 
περιοχή, απέκτησε τη νεώτερη πλατεία της. Στα δέκα 
εφτά (17) χρόνια, που ακολούθησαν, έως σήμερα η πλα-
τεία Δημαρχείου έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για 
τους πολίτες ενώ έχει φιλοξενήσει πολλά και σημαντικά 
γεγονότα με κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό περιεχό-
μενο.

Το Δημαρχιακό Μέγαρο και η πλατεία του έχουν υψη-
λή αισθητική και λειτουργική αξία. Ωστόσο, τα επικείμενα 
της πλατείας κατά καιρούς έχουν γίνει αναίτια, στόχος 
βανδαλισμών από ορισμένους θαμώνες της πλατείας, 
που κινούνται σε μία παράλληλη δική τους λογική.

Ο Δήμος αποκαθιστά τα κατεστραμμένα αλλά εκείνοι 
επανέρχονται για να τιμωρήσουν άραγε ποιους και γιατί; 
Εκτός βέβαια από το σύνολο των δημοτών στους οποί-
ους ανήκουν και τους οποίους εξυπηρετούν τα δημόσια 
κτήρια και οι δημόσιοι χώροι.

Στην ανατολική γωνία του Δημαρχείου υπάρχει μία 
καλαίσθητη καμπίνα ανελκυστήρα,  που συνδέει την 
πλατεία με τον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων.  

Η παράπλευρη επιφάνειά του είναι επενδυμένη, από 
κατασκευής, με καθρέφτες, στοιχείο, που αναδεικνύει αι-
σθητικά το χώρο. Ωστόσο, ποτέ δεν αφέθηκε να λειτουρ-
γήσει, όπως φαντάστηκαν και σχεδίασαν οι αρχιτέκτονες 
και οι μηχανικοί.

Ο Δήμος καθάρισε τους καθρέφτες της υπέργειας 
καμπίνας από τα ρυπαρογραφήματα για να 
την επαναφέρει αισθητικά κατά τα μέσα του 
Ιανουαρίου 2018. Τις αμέσως επόμενες μέ-
ρες οι ρύποι επανήλθαν κατά τη λογική των 
θαμώνων της πλατείας. 

Η χρήση του δημόσιου χώρου, είναι η 
προέκταση του σπιτιού μας, είναι αντανά-
κλαση της αγάπης για τον τόπο, που ζούμε, 
δρούμε, δημιουργούμε και χαιρόμαστε και 
εν τέλει της παιδείας και του πολιτισμού μας 
γενικότερα. 

Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι 
πρωτίστως ένα ζήτημα αυτοσεβασμού και 
αποτελεί ευθύνη όλων μας». 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροι-

ας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη του 

συζύγου της.
2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του συσσιτίου.
3) Την κ. Φωτοπούλου Ελένη για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του συσσιτίου.
4) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τη δωρεά των 60 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του συσσιτίου.
5) Την κ. Έφη Καπουτσέλη για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του αγαπημένου 

θείου της , Χρήστου Καπουτσέλη, αντί στεφάνου.
6) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του πατέρα του.
7) Ανώνυμο κύριο για το ένα πεντάλιτρο λάδι.
8) Ανώνυμη κυρία για τα επτά κιλά κιμά, δύο λίτρα λάδι, δύο κιλά ρύζι και τριάντα ψω-

μιά, για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη του πατέρα της Στέργιου.
9) Ανώνυμη κυρία για το ένα λίτρο λάδι, κριθαράκι και χυμούς.
10) Ανώνυμο κύριο για τα τρία τσουβαλάκια πατάτες.

Βραβείο στο Δήμο Βέροιας ως πρώτου 
επιλαχόντα προορισμού αριστείας 

στον πολιτιστικό τουρισμό 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώ-

νει ότι κατέλαβε το βραβείο του 
πρώτου επιλαχόντα προορισμού 
αριστείας με θέμα τον πολιτιστι-
κό τουρισμού του προγράμμα-
τος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
EDEN “European Destinations 
of Excellence” Cultural Tourism 
- «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αρι-
στείας» Πολιτιστικός Τουρισμός. 
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν 
από διάφορους προορισμούς, α-
ξιολογήθηκαν βάσει συγκεκριμέ-
νων κριτηρίων και επιλέχθηκαν 
πέντε προορισμοί. Τα κριτήρια που η επιτροπή αξιολόγησε ήταν ο υπάρχων πολιτιστικός 
πλούτος αλλά και οι δράσεις αξιοποίησης, οργάνωσης και ανάδειξης του συγκεκριμένου 
πλούτου από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών.

Η εθνική τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ 
κ. Κωνσταντίνου Τσέγα. Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας 
Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας και η Γενική Γραμματέας του 
Υπουργείου κα Ευρυδίκη Κουρνέτα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι 
Πρέσβεις του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας και Λουξεμβούργου. 

Το βραβείο για τη Βέροια παρέλαβε ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζί-
δης ενώ ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Βασίλης Λυκοστράτης παρουσίασε στους παρευ-
ρισκόμενους τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού.

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας (EDEN) έχει στόχο να προωθή-
σει μοντέλα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στον οικονομικό, πολιτιστικό και περιβαλ-
λοντικό τομέα. Κάθε δεύτερο χρόνο επιλέγεται ένα θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σε στενή συνεργασία με τις Εθνικές Τουριστικές Αρχές. Οι συμμετέχοντες προορισμοί 
πρέπει να δείξουν ότι έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης βα-
σισμένο κάθε φορά στο επιλεχθέν θέμα. 

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για το Δήμο Βέροιας γιατί 
μέσω του προγράμματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην προβολή των 
αναδυόμενων ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών αριστείας, στην ανάδειξη της ευ-
ρωπαϊκής τουριστικής ποικιλομορφίας, στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών προς 
μη παραδοσιακούς προορισμούς, στην επιβράβευση βιώσιμων μορφών τουρισμού και 
γενικότερα στην δικτύωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των βραβευμένων προο-
ρισμών ως πρότυπα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση σε 
γενική συνέλευση 

και εκλογές 
 Το Δ.Σ. του Ομί-

λου Φίλων Θεάτρου 
και Τεχνών Βέροιας 
καλεί τα μέλη και τους 
φίλους του σε Γενική 
Τακτική Συνέλευση τη 
Δευτέρα 5 Φεβρου-
αρίου 2018 και ώρα 
7:00 μ.μ. στο Ισόγειο 
της Στέγης Γραμμά-

των και Τεχνών Βέροιας με τα παρακάτω 
θέματα:

1. Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου

2. Συζήτηση και προτάσεις για την λειτουρ-
γία του Ομίλου

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 

διετή θητεία

Ταχύρυθμα μαθήματα Αγγλικών
Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 

2, υλοποιεί δωρεάν ταχύρυθμα μαθήματα Αγγλικών, διάρκειας 50 ω-
ρών(2 μήνες) με σκοπό την απόκτηση πτυχίου, επιπέδου B1,B2,C1,C2 
του φορέα TIE(Test of interactive English) αναγνωρισμένο από τον 
ΑΣΕΠ.

Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ της 30/18-12-2008 αποφάσισε ότι οι εξε-
τάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English 
(ΤΙΕ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος στο δημόσιο 
τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης(C2), πολύ κα-
λής(C1), καλής(B2) και μέτριας(B1) γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
(Αρ. Πρωτ.:42069/4.2.2009).

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν 
ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σε συνδιασμό με 
την απόκτηση πτυχίου γρήγορα, εύκολα και οικονομικά .Ιδανικό για 
φοιτητές-σπουδαστές, καθώς δίνεται η δυνατότητα τα μαθήματα να 
γίνουν και εξ΄ αποστάσεως, εκπαιδευτικούς και δημόσιους υπαλλήλους 
που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με την απόκτηση 
πτυχίου σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και για οποιαδήποτε κοινω-
νική ομάδα(ιδιωτικοί υπάλληλοι, άνεργοι κ.λ.π.) με εξαιρετικά χαμηλό 
κόστος. 

Πληρώνετε μόνο τα εξέταστρα!!!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 - Δωρεάν βιβλία
- Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό ( test προσομοίωσης , εργασίες κλπ)
-Δωρεάν έκδοση πτυχίου
-Δυνατότητα Δωρεάν Επανεξέτασης σε περίπτωση  αποτυχίας
 Ειδικές τιμές για ανέργους και ευπαθείς ομάδες
Ειδικά πακέτα προσφορών για Ένστολους.

Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά τις ώρες 9:00-21:00   
 Αγ.Αντωνίου 20 & Καρατάσου γωνία

 Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2331021061, 
6974338357.

Email:ekedimtheoxas@gmail.com , fb: ΕΚΕΔΙΜ Βέροιας
Site: http://ekedim-verias.gr/

Ο Δήμος Βέροιας καθάρισε  
την Πλατεία Δημαρχείου 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας, η «Γιορτή των Γραμμάτων» από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας, το Πανελ-
λήνιο Ιερό Προσκύνημα «Παναγία Σουμελά» και την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας. Η εκδήλωση 
ξεκίνησε με την προβολή ντοκιμαντέρ με τα Ιερά Κειμήλια του Γένους των Ποντίων, τα οποία 
φυλάσσονται στα υπόγεια της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια η Βυζαντινή 
Χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας έψαλλε προ-
σευχές, ύμνους και τραγούδια του Πόντου. 

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Προέδρου της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας, κ. Φανιάδη, 
του Προέδρου της «Παναγίας Σουμελά», κ. Τανιμανίδη και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Βεροίας, κ.κ. Παντελεήμονα, ο οποίος αναφέρθηκε και στην σημασία της εορτής της ημέρας. 
Στη συνέχεια, η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας, βραβεύθηκε με το χρυσό μετάλλιο της 
Σουμελλιώτισσας, από το Σωματείο «Παναγία Σουμελά», ενώ αντίστοιχα απονεμήθηκαν 
αναμνηστικά της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως, από την Λέσχη, στον Σεβασμιότατο 
και τον κ. Τανιμανίδη. Έπειτα πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας, της οποίας τυχεροί 
ήταν ο Ιππικός Σύλλογος Νάουσας και ο μαθητής Νίκος Ανθόπουλος.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με χορό, από τα τμήματα μπαλέτου και ποντιακών χορών της 
Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας και με απαγγελία ποιήματος από την μαθήτρια Σοφία 
Μπέρσου. Η εκδήλωση έκλεισε με την βράβευση 100 μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της 
Νάουσας και την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου. Τη «Γιορτή Γραμμάτων» τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Πα-
ντελεήμονας, οι βουλευτές 
Ημαθίας κ.κ. Ουρσουζίδης 
και Βεσυρόπουλος, ο αντι-
περιφερειάρχης κ. Καλαϊ-
τζίδης, ο Δήμαρχος Νάου-
σας κ. Κουτσογιάννης, η 
περιφερειακή σύμβουλος 
κ. Καρατζιούλα, ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κ. Παρθενόπου-
λος, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. 
Δάγγας, Βαλσαμίδης και 
Τάκη-Τζέπου, ο Διοικητής 
της Β’ΜΚΔ κ. Κούτελης, ο 
Υποδιοικητής του Α.Τ. Νά-
ουσας κ. Ζαχαριάδης, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Γιαννούλης, Αποστόλου 
και Μπίλης, οι διευθυντές 
των Δημοτικών Σχολείων, 
ο σχολικός σύμβουλος κ. 
Κουτσουπιάς, ο πολιτευτής 
της Ν.Δ. κ. Μπαρτζώκας, 
το Ωδείο Ναούσης, η Φι-
λαρμονική Αγγελοχωρίου, 
η Λέσχη Καταδρομέων, 
το Λύκειο των Ελληνίδων 
Νάουσας, ο Όμιλος Περι-
βάλλοντος και Πολιτισμού 
«Αράπιτσα», ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος «Πυρσός», 
ο Σύλλογος Βλάχων Νά-
ουσας, ο Όμιλος Αρκοχω-
ρίου «ΑΡΚΤΟΣ», ο Ιππι-
κός Σύλλογος Νάουσας, ο 
Σύλλογος Ποντίων Βορείου 
Έβρου «Ο ΔΙΓΕΝΗΣ», ο 
Σύλλογος Κοπανού «ΜΙΕ-
ΖΑ», η Εύξεινος Λέσχη Κο-
πανού, η Εύξεινος Λέσχη 
Χαρρίεσσας, ο Σύλλογος 
Αιμοδοτών Χαρίεσσας, η 
Εύξεινος Λέσχη Επισκο-
πής, αντιπροσωπεία του 
συλλόγου φοιτητών Τ.Ε.Ι. 
Φλώρινας και πλήθος κό-
σμου.

Ο χορευτικός Όμιλος 
Βέροιας έκοψε πίτα 

Ο Χορευτικός Όμιλος Βέροιας έκοψε 
την πίτα του την Κυριακή 28 Ιανουαρίου, 
το μεσημέρι, στο κέντρο ‘Σχάρες και Τη-
γανιές’. 

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
   « Ήταν ένα μεσημεριανό πλούσιο με 

χορό, κέφι, διάθεση, γεύσεις  και ανταλ-
λαγές ευχών ανάμεσα στα μέλη και τους 
φίλους του Ομίλου.

     Τα παιδικά τμήματα του ΧΟΒ πα-
ρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς της 
πατρίδας μας με ξεχωριστή διάθεση και 
χορευτική δεινότητα με πρωτοχορευτές 
στη Γκάιντα, το Τσάμικο, τη Ζαχαρούλα 
το Καπέσοβο, τη Μάρενα κλπ,  ενώ εντυπωσίασαν ο μικρός Γιώργος Α. Χασιώτης και η  μικρή Άντζελα Π. Χασά στο 

τραγούδι, με την ‘Κοντούλα Λεμονιά’ και το ‘Χαλασμό της 
Νάουσας’, αντίστοιχα.

     Ο Πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος Τσιαμήτρος Γιάν-
νης έκοψε τη πίτα, πλαισιωμένος από τα μέλη του ΔΣ, Χρι-
στοφορίδη Πολυχρόνη, Σκιπητάρη Ιωάννα και Συμεωνίδου 
Σοφία και όλοι μαζί ευχήθηκαν μια καλή χορευτική χρονιά 
με υγεία.

     Όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία και 
τη χαρά να διασκεδάσουν με το καταπληκτικό μουσικό 
συγκρότημα από τη Γουμένισσα, τους Ασαρτζήδες, μέχρι 
αργά το απόγευμα».
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Αποκριάτικη εκδήλωση 
του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί 

στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7.00 μ.μ στο 
κέντρο «Ελιά» στη Βέροια. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει ζωντανή μουσική. 
Τιμή πρόσκλησης 15 Ευρώ.

Το Δ.Σ.

Συγχαρητήριο

Το  ΕΚΦΕ  Ημαθίας, συγχαίρει τους  μαθητές: 
Μούρνου Κυριακή, Τσεγκελίδη Κωνσταντίνο και Φουρ-
νιάδη Χρήστο που αποτέλεσαν την τριμελή ομάδα του 
1ου ΓΕΛ Βέροιας που συμμετείχε στον Πανελλήνιο Μα-
θητικό Διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Επιστημών EUSO 
2018 που διεξήχθη το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 
στους εργαστηριακούς χώρους του 4ου και του 5ου 
ΓΕΛ Καλαμαριάς, εκπροσωπώντας  επάξια τα σχολεία 
της Ημαθίας .

Η Υπεύθυνη του ΕΚΦΕ  Ημαθίας,
Δεληγιάννη Φωτεινή 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ -
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Βέροια 26 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 279

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Βέροιας με τη με αριθμό. 13/2018 απόφασή του, ενέκρινε 
την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
στα οικοδομικά τετράγωνα 71 και 76 του οικισμού Βεργίνα 
του Δήμου Βέροιας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν σχετι-
κά και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλλουν τις τυχόν 
ενστάσεις τους στην Υπηρεσία Δόμησης – Κτηματολογίου 
– Περιουσίας (γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών) του 
Δήμου Βέροιας, Βικέλα 4, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες. (Πληροφορίες κ. Ρακιτζής Κωνσταντίνος τηλ. 
23313.50609)

Ο Αντιδήμαρχος
Δόμησης και Περιουσίας

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αριστομένης Λαζαρίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                        
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βέροια  30-1-2018 
Αριθ.Πρωτ.: 3358

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36/593/8-1-2018
Με την αριθ. 36/593/8-1-2018 απόφαση Δημάρχου Βέροιας, 

η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156Β΄, καθιερώνεται για το Α΄ 
εξάμηνο του έτους 2018 απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120)  ώρες για κάθε έναν από 
τους πέντε (5) μόνιμους υπαλλήλους-Ληξιάρχους του Δήμου 
μας που θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ω-
ραρίου εργασίας τους προκειμένου να ασκήσουν τα ληξιαρχικά 
τους καθήκοντα στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βέροιας:

Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΑΗΜΩ9Ο-5Η9) και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.   

                
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37/594/8-1-2018

Με την αριθ. 37/594/8-1-2018 απόφαση Δημάρχου Βέροιας, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 97Β΄, καθιερώνεται για το Α΄ 
εξάμηνο του έτους 2018 απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120)  ώρες για τον τακτικό υπάλ-
ληλο του Δήμου Βέροιας που θα εργαστεί καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του για την τήρηση και σύντα-
ξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΞ4ΝΩ9Ο-1ΒΧ) και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38/595/8-1-2018
Με την αριθ. 38/595/8-1-2018 απόφαση Δημάρχου Βέροιας, 

η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 97Β΄, καθιερώνεται για το Α΄ 
εξάμηνο του έτους 2018 απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
με αμοιβή, για τους τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας 
που θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας τους για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των 
συνεδριάσεων των συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινο-
τήτων Δήμου Βέροιας, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τις 
απογευματινές ώρες. 

Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ο6ΞΛΩ9Ο-7ΡΟ) και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.                   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Επιτυχημένη η γιορτή 
των γραμμάτων 
στο δημοτικό 

θέατρο Νάουσας



Από το γραφείο της Φρόσως 
Καρασαρλίδου γνωστοποιείται ό-
τι ανακοινώθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι 
προσκλήσεις για τα Προγράμματα 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων 
«Πλημμύρες 2014 και 2015» και «Ε-
τήσια 2014 και 2015» 

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες πα-
ραγωγοί καλούνται να υποβάλλουν 
αιτήσεις, για τα προαναφερόμενα 
προγράμματα, στους Δήμους από 
σήμερα Τετάρτη 31-1-2018 έως και 
Πέμπτη 1-3-2018. 

Η Ανακοίνωση υποβολής αιτήσε-
ων χορήγησης ενίσχυσης, οι επιλέ-
ξιμες αναγγελίες των προγραμμάτων 
και τα σχετικά έντυπα έχουν αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α 

(www.elga.gr).
Για πληροφορίες ή διευκρινή-

σεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση koe@elga.gr ή να απευ-
θυνθούν τηλεφωνικώς στο Υποκ/μα 
ΕΛ.Γ.Α της περιοχής τους. 

Ενδεικτικά τα Δικαιολογητικά των 
Φυσικών Προσώπων μαζί με την Αί-
τηση Χορήγησης 

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

2. Φωτοαντίγραφο του Τραπεζι-
κού Βιβλιαρίου. 

3. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και 
του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Ση-
μειώματος. 

4. Αποδεικτικά Κα-
τοχής της Εκμετάλλευ-
σης. 

5. Φωτοαντίγραφα 
σχετικών Αδειών, Μη-
τρώων, κα. (κατά πε-
ρίπτωση). 

6. Φωτοαντίγραφο 
της Δήλωσης Καλλι-
έργειας / Εκτροφής ή 
Ασφαλιστηρίου Συμ-
βολαίου, εφόσον χρει-
άζεται.

7. Φωτοαντίγραφο 
Βιβλιαρίου ΟΓΑ ή σχε-
τική Βεβαίω- ση ΜΑ-

ΑΕ, προκειμένου για επαγγελματίες 
αγρότες.

 8. Φωτοαντίγραφο Απόφασης 
Ένταξης, προκειμένου για Νέους Α-
γρότες. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση ή Παρα-
στατικά αγοράς, προ- κειμένου για 
αποθηκευμένα προϊόντα εξ’ αγοράς. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 
1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής από οποιαδήποτε 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

11. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 
1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής από οποιαδήποτε 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σε περί-
πτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης 
και για ζημιές στα μέσα παραγωγής. 
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Ομιλία της καθηγήτριας 
Μαρίας Μαντούβαλου για τους 

τρεις Ιεράρχες 
στη «Στέγη»

Εκδήλωση με θέμα «Η Παιδεία των 
τριών Ιεραρχών και η Παιδεία στην Ελλά-
δα σήμερα» πραγματοποιεί η «Ενωμένη 
Ρωμηοσύνη» σε συνεργασία με την Έ-
νωση Θεολόγων, την Ένωση Γονέων Α/
θμιας Εκπ/σης και στήριξη της Ιεράς Μη-
τρόπολης και τον Δήμο Βέροιας, την Πέ-
μπτη 1 Φεβρουαρίου στις 7.00 μ.μ. στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Βέροιας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει η καθηγή-
τρια φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών Μαρία Μαντούβαλου.

Ευχαριστήριο του  
Γηροκομείου Βέροιας
Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της 

Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχα-
ριστούν θερμά:

-Τους κ.Τζώρτζη και κ.Τούλα Δούκα,για την 
δωρεά του ποσού των 200 Ε,εις μνήμη του εξα-
δέλφου τους Βασίλη Ιατρόπουλου.

-Τους κ.Ιωάννη και κ.Σοφία Τσάρα,για την 
δωρεά του ποσού των 80 Ε,εις μνήμη  του εξα-
δέλφου τους Βασίλη Ιατρόπουλου. 

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη των γονέων 
της,Στεργίου, Χάιδως ,Νικολάου και Μαρίας.

-Την κ.Λουκίδου Ελένη,για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη της 
μητέρας της Κωνσταντίας,με την συμπλήρωση 
40 ημερών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 
8 Kgr Σπανάκι ,εις μνήμη προσφιλών προσώ-
πων.

-Την Εταιρεία ΗΡΑ Ε.Π.Ε.κ.Ραφαηλίδη Θεό-
φιλου,για την δωρεά 30  Kgr Πορτοκάλια,για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Βεροιώτισσα των Αθηνών,για την 
δωρεά 50 Ε,εις μνήμη των γονέων της.

-Τον κ.Μιχαήλ Τσαλέρα,για την δωρεά χρη-
ματικού ποσού,υπέρ αναπαύσεως Χρυσούλας 
Μωρα`ι`τοπούλου-Τσαλέρα,με την συμπλήρωση 
3 ετών από τον θάνατό της.

-Τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ bowling city club κ.Στεφα-
νόπουλου,για την ευγενική προσφορά 70 τεμ.
τσουρεκάκια για τους ηλικιωμένους του Γηροκο-
μείου Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως 

Σύλληψη 53χρονης 
για κλοπή

Συνελήφθη στις 29-1-2018 το 
απόγευμα σε περιοχή της Ημαθί-
ας, από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Νάουσας, 53χρονη 
ημεδαπή, καθώς ενεργώντας μαζί 
με δύο συνεργούς της, μπήκαν σε 

κατάστημα προσποιούμενοι τους πελάτες και αφαίρεσαν 
ηλεκτρική συσκευή και άλλα αντικείμενα, συνολικής α-
ξίας 300 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της και 
αποδόθηκαν.

Εύφημος   Μνεία στο 8ο 
Νηπιαγωγείο Νάουσας 
από την Εκπαιδευτική 

Ραδιοτηλεόραση
Εύφημος Μνεία απονέμεται στο 8ο Νηπιαγω-

γείο Νάουσας για τη δημιουργία τηλεοπτικού και 
ραδιοφωνικού σποτ  στο πλαίσιο του μαθητικού 
διαγωνισμού με θέμα «Σαράντα χρόνια Εκπαι-
δευτική Ραδιοτηλεόραση».

Η τελετή απονομής των διακρίσεων θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τετάρτη 31/1, στο Υπουργείο 
Παιδείας, όπου θα προβληθούν τα βραβευμένα 
μαθητικά σποτ, ενώ θα εκτεθούν όλες οι αφίσες 
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Η τελετή θα μεταδοθεί απ’ ευθείας από την 
ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και από 
τον Δίαυλο στην παρακάτω διεύθυνση https://
diavlos.grnet.gr/event/e1012

Το Λύκειο των Ελληνίδων 
Βέροιας για την εκδήλωση 

με τον Ιάκωβο Μαρτίδη 

‘’Αλλάζω τον εαυτό μου, αλλάζω τον κόσμο ολο’’ ήταν το θέμα της ομιλίας του Ψυχιάτρου 
-Συγγραφέα κ.Ιάκωβου Μαρτιδη, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, στην ασφυκτι-
κά γεμάτη αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας. 

Την εκδήλωση, την οποία συνδιοργάνωσαν το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, η Δημόσια 
Βιβλιοθήκη, οι εκδόσεις ΑΡΜΌΣ και το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο, προλόγισε η αντιπρόεδρος του 
Λ.Ε.Β. κ.Αλκμήνη Μπεμπετσου-Γαλανοπουλου.

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας άμεσος κι επικοινωνιακός, ανέπτυξε το θέμα, προκαλώντας τη 
συμμετοχή του ακροατηρίου. Ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που έθεσε το 
ακροατήριο. 

Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκαν εδέσματα και κρασί από το Λ.Ε.Β.

Το Δ.Σ. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Κάλεσμα στο συλλαλητήριο 
για την Μακεδονία με ομιλητή 

τον Μίκη Θεοδωράκη
 
Κατόπιν εξουσιοδότησης του Συντονιστικού, ο προεδρεύων της Οργανωτικής Επιτροπής, 

Πατσίκας Μιχαήλ, επισκέφθηκε τον Μίκη Θεοδωράκη ώστε να του μεταφέρει την πρόσκλησή 
μας να παραστεί ως ομιλητής στο Παλλαϊκό Συλλαλητήριο για την Μακεδονία, στην Αθήνα, 4 
Φεβρουαρίου 2018 στην πλατεία Συντάγματος. 

 Ο Μίκης Θεοδωράκης, αφού εξέφρασε την περηφάνιά του για τη μεγαλειώδη συγκέντρωση 
του Ελληνικού Λαού στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ια-
νουαρίου 2018, δεσμεύτηκε να απευθύνει τουλάχιστον χαιρετισμό με ηχογραφημένο μήνυμα στο 
Συλλαλητήριο για την Μακεδονία στην Αθήνα. 

 Παρακαλούνται όλοι οι Έλληνες και Φιλέλληνες να δώσουν το παρόν σε αυτό το σημαντι-
κότατο συλλαλητήριο για να διατρανώσουμε το μήνυμα πως η Μακεδονία είναι Ελλάδα, τίποτε 
λιγότερο, τίποτε περισσότερο.   

Δώστε όλοι το παρόν στο συλλαλητήριο των Αθηνών.  
 Σημείο:   Πλατεία Συντάγματος 
Ημερομηνία:   4 Φεβρουαρίου 2018 
Ώρα:    2:00 μ.μ. 

 Η Συντονιστική Επιτροπή  

ΦΡΟΣΩ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: 
Ανακοινώθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι 
προσκλήσεις για τα Προγράμματα 

Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων 
-Από σήμερα Τετάρτη οι αιτήσεις



CMYKCMYK
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Mε μεγάλη επιτυχία έγινε η κοπή της πίτας
του Συλλόγου Παλαιμάχων Βέροιας

Στην κατάμεστη αίθουσα sala της 
Εληάς έγινε το βράδυ της Δευτέρας 
η καθιερωμένη κοπή της πίτας των 

παλαιμάχων παικτών του ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια 
Το κάλεσμα του προέδρου του Συλλόγου 
Τάκη Παπατζίκου είχε αντίκρυσμα αφού 
έδωσαν το παρόν πολύ περισσότεροι 
παλαίμαχοι  από κάθε άλλη φορά. Η εκδή-
λωση εκτός από την κοπή της πίτας είχε 
και την απονομή τιμητικών πλακετών σε 
ανθρώπους που πρόσφεραν στην Βέροια.

Έτσιπριν τηνκοπήτηςπίταςτιμήθηκανοΒασί-
ληςΣακελλαρίουωςέναςαπότουςπιο ένθερμους
οπαδούς της βασίλισσας του βορρά, ο Γιώργος
Καλογήρου ο εμπνευστής του ύμνου τηςΒέροιας ,
ο Κώστας Γκαβαισές οπρόεδροςπου έσωσε την
ομάδααπότονγκρεμό(οίδιοςτοαφιέρωσεκαιστα
άλλαμέλητουΔ.Σπουήτανόλαπαρόντα)οΔημή-
τρηςΤσιούχαςωςπαλαίμαχοςκαιπολύτεκνος(έχει
8παιδιά΄)οΘόδωροςΣιδηρόπουλοςοπιοτακτικός
οπαδός της ομάδας ότανπαίζει στοΛεκανοπέδιο,(
συνοδευόταναπότηνσύζυγοτουβουλευτήτηςΝ.Δ
ΚατερίναΠαπακώστακαιτονγιοτου)καιοπρώην
πρόεδροςΑντώνηςΑλεξιάδης(τηνπλακέταπήρεγια
λογαριασμότουοΑπόστολοςΕμμανουηλίδης)

Ακολούθησεηκοπήτηςπίταςκαιταμικράτσου-
ρεκάκιαγιατουςκαλεσμένουςμε17δώραπουπρό-
σφερανφίλοι τουσυλλόγου.Ακολούθησε γλέντι και
χορόςαπότηνορχήστρατουκέντρου.

Επίσηςμεταφέρθηκαναπό τονΖήσηΠατσίκαοι
ευχέςαπότοκρεβάτιτουπόνουτουπατριάρχητης
αθλητικήςδημοσιογραφίαςΓιώργουΓαλανομάτηγια
καλήχρονιάμευγείασεόλους.

Από τους επισήμους διακρίναμε τον αντιπερι-
φεριάρχη ΚώσταΚαλαιτζίδη και τηνπεριφερειακή
σύμβουλο κ. Νίκη Καρατζιούλα τον πολιτευτή της
Ν.ΔΑπόστολοΕμμανουηλίδη, και τονΤάσοΜπαρ-
τζώκα,τονπρώηναντιπεφεριάρχηΚώσταΚαραπα-
ναγιωτίδη,τονεισαγγελέατουΑρείουΠάγουΘανάση
Ακριτίδη (όσο υπηρετούσεστηνΒέροια ήταν κοντά
στα σωματεία της πόλις) τους αντιδημάρχους Βέ-
ροιαςΒασίληΠαπαδόπουλο καιΘεόφιλοΚορωνά,
τονπρόεδρο τουΚΑΠΑΣτέργιοΔιαμάντη τονπρό-
εδρο τουΔικηγορικού Συλλόγου Βέροιας κ.Φώτη
Καραβασίλη, τον εκπρόσωπο τηςΕΠΣΗμαθίας κ.
Μουρτζίλα, τονπρώηνπρόεδρος τουΝομαρχιακού
Συμβουλίου και φίλαθλο τωνπαλαιμάχων Γιώργο
Μηνά,τονένθερμοφίλαθλοτηςομαδαςγιατρόΝίκο
Λυσίτσα τονΛάκηΣημαιοφορίδη, τονπρώηνπρό-
εδρο τουΝοσοκομείουΠαπανικολάου και Βέροιας
ΑργύρηΓκαμπέσηκ.α

Απότιςνέεςπαρουσίεςπαικτώνξεχωρίσαμετους
ΣταύροΜαντζούνη, τονΧρήστοΚελπέκη, τον τερ-
ματοφύλακαΛαζάρου τον μεγάλοφορ τηςΒέροιας
καιτηςΑΕΚΓιάννηΔανδέλη,τονΧρήστοτονΠάζο
βασικόςστην δευτεραθλήτρια εφηβική ομαδα , τον
ΚώσταΧαραλαμπίδηκ.α

Ταβιογραφικάκαιηπροσφορά
τωντιμηθέντων

ΤσιούχαςΔημήτρης

Γεννημένος το 43 στην ΚαρίτσαΠιερίας, όπου
πρωτοέπαιξεποδόσφαιροστην τοπικήομάδα.Ακο-
λούθησεμεγάλη καριέραστονΠιερικό για 7 χρόνια
και μετέπειταστηΒέροια και τηνΑΕΠοντίων.Πα-
ντρεύτηκε στη Βέροια με τηΑντωνίαΑντωνιάδου,
μετηνοποίααπέκτησαν8παιδιά–6κορίτσιακαι2

αγόρια.Υπόδειγμαποδοσφαιριστή–οικογενειάρχη.
Συμμετέχει ανελλιπώςσταπαιχνίδια τωνπαλαιμά-
χωνκαιείναικαθηγητήςφυσικήςαγωγής.

ΣακελλαρίουΒασίλης

Βεροιώτηςγέννημα–θρέμμα.Φίλαθλος τηςΒα-
σίλισσας τουΒορράαπό τα γεννοφάσκια του, ακο-
λούθησε τηνομάδαπαντού, εντός και εκτός έδρας.
Ενεργό μέλος επί σειρά ετώνστοΣύνδεσμοΦιλά-
θλων Βέροιας, αφοσιωμένος ψυχή τε και σώματι
στηνομάδαμας.

ΣιδηρόπουλοςΘόδωρος

ΟΘόδωροςΣιδηρόπουλος, γεννήθηκεστονΑρ-
χάγγελο της γειτονικήςΕιρηνούπολης όπου ακόμα
επισκέπτεται τοπατρικό τουσπίτι.Προέρχεται από
αγροτικήοικογένειακαιτελείωσετοΑ’ΔημοτικόΣχο-
λείοκαιτοΑ’ΕξατάξιοΓυμνάσιοΒέροιας.Απόφοιτος
τηςΣτρατιωτικήςΣχολήςΑξιωματικώνΣωμάτωνκαι
τουΟικονομικούτμήματοςτηςΝομικήςτουΑριστοτε-
λείουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης.Γιατηνκαριέρα
τουστιςένοπλεςδυνάμειςθαμπορούσαμεναμιλάμε
όλητηβραδιά.Γι’αυτόθααναφέρωμόνοότιδιετέλε-
σεδιευθυντήςοικονομικούστοΓΕΕΘΑκαιστοΓΕΣ
απόόπουαποστρατεύτηκε με τον βαθμό τουΑντι-
στράτηγου και επίτιμουΔιευθυντή τουΟικονομικού
Σώματος.

ΑλεξιάδηςΑντώνης

ΟΑντώνηςΑλεξιάδης γεννήθηκεστονΠολυπλά-
τανο απόΜικρασιάτες γονείς.Από νεαρή ηλικία έ-
δειξετοεπιχειρηματικότουδαιμόνιοδιευρύνονταςτη
μονάδασυσκευασίαςνωπώνφρούτωνπουξεκίνησε
οπατέρας τουσταμέσα τηςδεκαετίας του ’70.Και
τηνκατέστησεωςπρότυποεξαγωγικήςεπιχείρησης.
ΜεταδιοικητικάτηςΒέροιαςασχολήθηκεπρώτηφο-
ράτο1985ωςδιευθύνονταςσύμβουλος.Ήτανόμως

το1993ύστερααπόπιέσειςανθρώπωνπουγνώρι-
ζαν τις ικανότητές του, όταν ανέλαβε τηνπροεδρία
τηςΠΑΕΒέροια.Εξυγίανε τα οικονομικά και έβαλε
ταθεμέλιαγιατημεγάληπορείατηςΒασίλισσαςτου
ΒορράστασαλόνιατηςΑ’Εθνικήςκατηγορίας.

ΓκαβαϊσέςΚώστας

ΟΚώστας Γκαβαϊσές γεννήθηκε στηΒέροια το
1945.Εργάστηκεωςπολιτικόςμηχανικός, ενώαπό
το2012γιαοικογενειακούςλόγουςδιαμένειστηΡα-
φήναΑττικής. ΔιετέλεσεΝομαρχιακός Σύμβουλος
Ημαθίας,Δημοτικός Σύμβουλος και αντιδήμαρχος
Βέροιας.ΜέλοςτουΔ.Σ.τουΓΑΣΒέροιααπότηνε-
ποχήΤσαμήτρου.ΠρόεδροςτουΓΑΣΒέροιααπότον
υποβιβασμότηςομάδαςστηΔ’Εθνικήτο2001μέχρι
τηνάνοδότηςστηΓ’το2003.Ιδρυτήςκαιπρόεδρος
τηςνέαςΠΑΕΒέροιαγιαναακολουθήσειηπερίοδος
τουΓιώργουΑρβανιτίδη.

ΚαλογήρουΓιώργος

ΟΣυνθέτηςΓιώργοςΙ.Καλογήρουγεννήθηκεστη
ΒέροιακαιτελειώνονταςτοεξατάξιοΓυμνάσιοσπού-
δασεπιάνοκαιθεωρητικάτηςμουσικής.Ίδρυσετην
τοπική εφημερίδαΒΕΡΟΙΑ την οποία και διηύθυνε
επί25χρόνια.ΥπηρέτησεστοΔήμοτηςΒέροιας,ως
διευθυντικόστέλεχος,απόόπουκαισυνταξιοδοτήθη-
κε.Γιατηνπολιτιστικήκαικοινωνικήδράσηκαιπρo-
σφορά του τιμήθηκε απόπολλούς  δημόσιους και
ιδιωτικούςφορείς.Μετηνμουσικήκαικυρίωςμετην
σύνθεσηασχολείται απόμικρόπαιδί.Έχειπλούσια
δισκογραφικήδουλειά.Μουσικάέργατουκαθώςκαι
τραγούδια τουπαρουσιάστηκαν,απότο1965μέχρι
καισήμερα,σεσυναυλίες καιάλλες εκδηλώσεις,με
μεγάλεςορχήστρεςκαιμετηνσυνεργασίαγνωστών
μαέστρωνόπωςοΓιώργοςΧατζηνάσιος,οΣταύρος
Κουγιουμτζής, οΤάκηςΑθηναίος, οΜενέλαοςΣπά-
θης και άλλοι. Τραγούδια του συνθέτη Γιώργου Ι.
Καλογήρου ερμήνευσαν οι: ΓιάννηςΠάριος,Μαρία
Δημητριάδη,ΤέρηςΧρυσός,ΠόπηΑστεριάδη,Τάμυ,
φυσικάτοαλησμόνητοΤρίοΒέροια,καιπολλοίάλλοι
τραγουδιστές.

Έγραψεμουσικήγιαθεατρικάέργαεπαγγελματι-
κώνθιάσων.ΣτοΦεστιβάλΤραγουδιούτηςΔιεθνούς
ΕκθέσεωςΘεσσαλονίκης συμμετείχε τρεις χρονιές
(ωςσυνθέτης)μεισάριθματραγούδιασεστίχουςτου
αείμνηστουΜιχάληΜαρμαρά.

Σήμερα τον τιμούμε για τη σύνθεση του ύμνου
της «Βασίλισσας τουΒορρά», με το αίτημα να ξα-
νακουστείαπόταμεγάφωνατουΣταδίουκαιμετην
ελπίδααυτήη επάνοδος νασυνδυαστεί με μια νέα
λαμπρήσελίδαγιατηνομάδαμας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τάκης Παπατζίκος 
με τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Θόδωρος Σιδηρόπουλος με τη σύζυγό του 
Κατερίνα Παπακώστα και τον γιο του

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης και 
ο συντονιστής της εκδήλωσης Ζήσης Χ. Πατσίκας

Αριστερά ο αειθαλής Γιάννης Δανδέλης 
την πρώτη του παρουσία με τους παλιούς 

συμπαίκτες του
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Από την ΚΕΔ ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές και βοηθοί που 
θα διευθύνουν τα παιχνίδια 

της 14ης αγωνιστικής που θα γίνει 
σήμερα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου. Τον 
αγώνα της Βέροιας με τον Άρη που 
θα ξεκινήσει στις 5 μ.μ και θα μετα-
δοθεί από την ΕΡΤ3 θα διευθύνει ο 
κ. Κιοτζένης από τον σύνδεσμο της 

Ξάνθης.

Αναλυτικάόλοτοπρογραμμα
Τετάρτη31/01,15:00
ΑπόλλωνΠόντου –ΑΟΧΚισσαμικός: Τάσης

(Ηπείρου),ΤίκαςΔ. (Καρδίτσας),Πετρίδης (Χίου),
Πανυτσίδης(Κοζάνης).

Αιγινιακός–Τρίκαλα:Κοτσάνης(Δράμας),Φαλ-
τάκας (Γρεβενών),Μηναδάκης (Καβάλας),Τσέτσι-
λας(Γρεβενών).

Παναιγιάλειος –ΑπόλλωνΛάρισας:Δραγάτης
(Αν.Αττικής),Πολυχρονιάδης(Αν.Αττικής),Σταμα-
τάκος(Λακωνίας),Ανούσος(Λακωνίας).

ΑναγέννησηΚαρδίτσας–Καλλιθέα:Θεοδωρό-
πουλος (Φλώρινας),Αϊναλής (Μακεδονίας),Φρά-
γιος(Μακεδονίας),Βουρνέλης(Μακεδονίας).

Πανσερραϊκός –Εργοτέλης:Φωτιάς (Πέλλας),
Κεσίσογλου(Πέλλας),Νταβέλας(Μακεδονίας).

Σπάρτη–Παναχαϊκή:Γκαμάρης (Αθηνών),Δέ-
τση (Αθηνών), Χρηστάκος (Πειραιά), Ρατσιάτος
(Αργολίδας).

Βέροια –Άρης: Κιοτζένης (Ξάνθης), Καρακώ-
στας (Λάρισας), Κηλικιώτης (Ξάνθης),Φωτιάδης
(Καστοριάς).


Πέμπτη01/02,15:00
ΟΦΗ – Καραϊσκάκης:Μιχαηλίδης (Βοιωτίας),

Κουρέντας(Τρικάλων),Μαρνέζος(Χανίων),Δημη-
τρόπουλος(Δ.Αττικής).

Χθες το μεσημέρι πριν την προ-
πόνηση ο προπονητής της 
Βέροιας Απόστολος Χαραλα-

μπίδης έκανε πράξη όσα έλεγε τις 
τελευταίες μέρες και ιδιαίτερα μετά 
τον αγώνα με την Παναχαΐκή ότι αν 
δεν βοηθήσει κάποιος την ομάδα 
θα υποβάλει την παραίτηση του. Ο 
Καστοριανός τεχνικός σίγουρα αντιμε-
τώπιζε σοβαρά προβλήματα εξ’ αιτίας 
της αδιαφορίας , αλλά είναι  και ο 
πρώτος που εγκαταλείπει.... το καράβι 
που βλέπει ότι βουλιάζει και μάλι-
στα πριν από ένα παιχνίδι που και οι 
πέτρες γνωρίζουν πόσο καθοριστικό 
είναι.

ΣεδηλώσειςτουμετάτηνπαραίτησηοΑπόστο-
λοςΧαραλαμπίδηςείπεταεξής:

«’Έχωχάσειτονύπνομου,έχω«χάσει»τηνοικο-
γένειάμου.Δυοφορέςπουεπεδίωξανασυναντηθώ
με τον άνθρωποπου κάνει κουμάντοστην ομάδα,
στάθηκεαδύνατο,ποτέδενμουαπάντησε.Δενέχω
πάρειούτεέναμισθό,μεεξαίρεσημίαπροκαταβολή,
αντίθεταέχωβάλειαπότηντσέπημου4000ευρώ.
Αγαπάωτηνομάδακαιγιαυτόκαθόμουντόσοκαι-
ρό.Η ομάδα όμως έχειπολλάπροβλήματα και δε
νομίζω ότι θα αντέξει άλλο εάν αυτάσυνεχιστούν.
Κάναμε τεράστιεςπροσπάθειες με ταπαιδιά αλλά
δυστυχώς ήμασταν μόνοι. Εύχομαι έστω και την
τελευταίαστιγμή νααλλάξει κάτι, αν και είναιπάρα
πολύδύσκολο».

Και κατέληξε με έναμεγάλο ερώτημα: «Αλήθεια
γιατί καταστρέφουν την ομάδα;Δεν σέβονται την
ιστορίατης,δενσέβονταιτονκόσμοτης;Γιατί;»

Τιδήλωσεστοmetrosport.gr
«Πού να αντέξεις με τόσαπροβλήματα;Έκανα

υπομονήτεράστια.Πάλεψαόσοήτανδυνατό.Έδω-
σα και έκανα ταπάντα, δημιούργησα καλή ομάδα,
πουστάθηκε ανταγωνιστικά.Ωστόσο, είδα ότι δεν
αλλάζει κάτι.Απόπού να ξεκινήσει κανείς καιπου
να τελειώσει. Έφυγαν παίκτες, μείναμε ελάχιστοι
στο ρόστερ, μεταγραφές δεν έγιναν, είχαμε μείνει
μόνοι…Τελευταίαστο γήπεδοδενπατούσε κανείς.
Ταπροβλήματα ήτανπολλά.Έτσι, εξαντλήθηκε η
δύναμη και η υπομονήμου», είπε οπρώηνπλέον
προπονητήςτηςΒέροιας.

ΓιατονσημερινόαγώναστονπάγκοτηςΒέροιας
θαείναιοάμεσοςσυνεργάτηςΤόληςΤερζήςμαζίμε
τονΓιάννηΜαντζιαρίδη.

O κ.Κιοτζένης από την Ξάνθη
στον σημερινό αγώνα Βέροια-Άρης

ΤέλοςοΑπόστολοςΧαραλαμπίδης
απότηΒέροια!

Όχι άλλη αφαίρεση βαθμών
προς το παρόν για την Βέροια

Διάστημα...διαβεβαιώσεωνγιαλύσητωνπροβλημάτωνδιανύειηΒέροια.Ωστόσο,ούτετηΔευτέρα
(29/01)φάνηκεναυπάρχεικάποιοευχάριστονέοστοβάθοςτουτούνελ.

ΤηΔευτέρα (29/01) σύμφωναμε το ρεπορτάζ, έγινε γνωστόστηνΑ’ΕΕΟΔ τηςΕΠΟότι οΤιγιάνι
Μπελαΐνταπέσυρε τηνπροσφυγή του.Σεό,τιαφοράστηνπροσφυγή τουΣωτήρηΜπαλάφα,αυτήα-
ναβλήθηκεγια τις26Φεβρουαρίου.Αιτίαήταντογεγονόςότιονομικόςτης«ΒασίλισσαςτουΒορρά»,
ΠαναγιώτηςΜπιλίρηςδήλωσεπωςηπροσφυγήδενείχεκοινοποιηθείστηνΠΑΕ,κάτιπουεπιβεβαίωσε
ηάλληπλευρά.

Ταξίδι ζωής για τον αθλητή του 
Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» 
Βέροιας, Πετράκη Κωνσταντί-

νο σε μια προσπάθεια εξασφάλισης 
θέσης στους φετινούς Χειμερινούς 
Παραολυμπιακούς Αγώνες, τον 
Μάρτιο στη Νότια Κορέα!  Μετά την 
ανακοίνωση της συμμετοχής τους 
στον Εθνικό Σχεδιασμό της ΕΑΟΜ-Α-
μεΑ 2018 και στην Προ-Παραολυ-

μπιακή Ομάδα 
PyeongChang2018, 
o Πετράκης ταξι-
δεύει την Πέμπτη 
1/2 στο άγνωστο 
Ιράν για να αγω-
νιστεί στο Ασι-
ατικό Κύπελλο 
Parasnowboard.

Οι αγώνες θα διεξα-
χθούν στις 4 και 5 Φε-
βρουαρίου στην πόλη
Dizin (125χλμ Βόρεια
της πρωτεύουσας Τε-
χεράνης) και ο αθλητής
μαςθααγωνιστεί στοα-
γώνισμα του, τοBanked

Slalom.Συνοδός του βεροιώτηαθλητή, θα είναι ο
προπονητής χιονοδρομίαςΜπουρνώβαςΣωκρά-
της.

Λίγο μετά τους αγώνες, θα γνωρίζουμε αν ο
Πετράκηςπάρει το εισιτήριο για τηΧειμερινήΠα-
ραολυμπιάδα τηςPyeongChangπουθαδιεξαχθεί
τονΜάρτιο!

Όλοι εμείς στην οικογένεια τουΑ.Σ.ΑμεΑΕΝ
ΣΩΜΑΤΙΥΓΙΕΙ Βέροιας, ευχόμαστε στον αθλητή
μαςολόψυχακαλήεπιτυχία!!

ΜεεκτίμησηγιατοΔ.Σ.
τουΑ.Σ.ΑμεΑΕΝΣΩΜΑΤΙΥΓΙΕΙΒέροιας

ΣτοΑσιατικόΚύπελλοParaSnowboardοαθλητής
μαςΠετράκηςΚωνσταντίνοςγιανακάνειτομεγάλο

βήμαπροςτηΧειμερινήΠαραολυμπιάδα!!

Πρόσκληση
Κοπής

Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας2018

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, 
οι Αθλητές μεΑ και τα Μέλη 
του Αθλητικού Σωματείου 

Προσαρμοσμένου Αθλητισμού 
ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ Βέροιας, σας 

προσκαλούν στην εκδήλωση 
Κοπής της Πρωτοχρωνιάτικης 

Πίτας για το 2018, που θα 
πραγματοποηθεί, στο  Εθνικό 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κε.
Δι.Μ.)* - ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, 

(Αγ. Αντωνίου 20 & Καρατάσου, 
Βέροια) το Σάββατο 3 

Φεβρουαρίου 2018 στις 7.00 μ.μ.
Η παρουσία σας θα μας δώσει 

ιδιαίτερη χαρά. 
[*O χώρος είναι 100% 

προσβάσιμος για ΑμεΑ]
Με εκτίμηση για το Δ.Σ. 

Η Πρόεδρος - Γούσια Ευαγγελία
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Στα 3 – 5 Πηγάδια θα διεξαχθεί 
το Βαλκανικό πρωτάθλημα και 
κύπελλο Ελλάδος Δρ. Αντοχής 

τις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2018.

1. ΗΜΕΡΟΜ.ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ–ΩΡΑΕΚΚΙΝΗΣΗ-
Σ(h)-ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Σάββατο3/2/2018:10.005χλμΕΛΓυναικών
10.3010χλμΕΛΑντρών
11.303χλμΕΛΠαίδωνΚορασίδων
Κυριακή4/2/201809.305χλμΕΛΓυναικών
10.0010χλμΕΛΑντρών
11.003χλμΕΛΟΜΑΔΙΚΗΠαίδωνΚορασίδων
11.301,5χλμΕΛομαδικήΠαμπαίδες-Παγκορασίδες
12.00Προαγωνιστική
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αθλητές-σωματεία μέλη τηςΕ.Ο.Χ.Α, σύμφωνα

μετιςεγκυκλίουςτηςΕ.Ο.Χ.ΑκαιτουςΚΑΧ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΜέχριΠέμπτη01/02/2018στονΕ.Ο.ΣΝάουσας,

e-mail: eosnaousas@cyta.gr και στον χρονομέτρη
τηςΕ.Ο.Χ.Α,e-mail :eoxtimekeeper@gmail.com.Η
δήλωσηθαπρέπειναγίνειστοεπίσημοέντυποτης
Ε.Ο.Χκαι ναπεριλαμβάνει : ονοματεπώνυμοαθλη-
τών,έτοςγεννήσεως,κωδικόΕ.Ο.Χ.Α

ΣΥΣΚΕΨΗΑΡΧΗΓΩΝ
Παρασκευή2/2/2018στις20.00σταγραφείατου

Ε.Ο.ΣΝάουσας(Βασ.Φιλίππου2)
Σάββατο3/2/2018στις 13.00στο καταφύγιο του

Ε.Ο.ΣΝάουσας(3-5ΠηγάδιαΝάουσας)
ΕΠΙΣΗΜΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ:Παρασκευή 2/2/2018

15.00-17.00

Ανακοινώθηκαν , οι διαιτητές 
και οι βοηθοί που θα διευθύ-
νουν τα εξ αναβολής παιχνί-

δια της σε Α1, A2 και B Ερασιτεχνική 
της ΕΠΣ Ημαθίας για την Τετάρτη 
31/1.

Αναλυτικά:
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(16ηαγωνιστική)
ΚΟΠΑΝΟΥ 15.00 ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ – ΕΝΩΣΗ

ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΕΛΕ-

ΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2οςΟΜΙΛΟΣ, 10ηαγω-
νιστική)

ΕΙΡΗΝΟΥΟΠΟΛΗΣ15.00ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑ-
ΟΥΣΑΣ–ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥ-
ΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ15.00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ
–ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΑ-
ΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥ-
ΣΙΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(8ηαγωνιστική)
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ15.00ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

–ΛΕΥΚΑΔΙΑ
Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΠΑΔΑ-

ΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωναμεαπόφασηπου
εκδόθηκεαπότοΥπουργείοΠολιτισμούκαιΑθλη-
τισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση
τωνφιλάθλων της ομάδαςΠ.Α.Ε.ΑΡΗΣ, για τον
αγώναποδοσφαίρου της 14ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος FOOTBALL LEAGUEπεριόδου

2017-2018,μεταξύτωνομάδων«Π.Α.Ε.ΒΕΡΟΙΑ
–Π.Α.Ε.ΑΡΗΣ»,πουδιεξάγεται αύριο 31-1-2018
καιώρα 17:00στοΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας, για
σοβαρούςλόγουςδιαφύλαξηςτηςδημόσιαςτάξης
καιασφάλειας.

Στα3-5Πηγάδιατο
ΣαββατοκύριακοΒαλκανικοί

αγώνεςσκι

ΕΠΣ Ημαθίας

Οιδιαιτητέςτωνεξ’αναβολής
σημερινώναγώνων

Ανακοίνωση για απαγόρευση 
οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων 

του Άρη

Ο
λοκληρώθηκε 
και τυπικά 
σήμερα (29-
1) η μετα-
γραφή του 
ποδοσφαιρι-
στή Κώστα 
Κωτσόπου-
λου από τον 
ΦΑΣ Νάουσα 
στον Ατρό-
μητο. Ο πρό-
εδρος της 
ομάδας, Απο-
στόλης Μπέκας, δήλωσε:

«ΕυχόμαστεστονΚώσταΚωτσόπουλοκάθεεπι-
τυχίαστομεγάλοβήμαπουκάνειστηνέατουομάδα
τονΑτρόμητοΑθηνών,μίααπότιςκαλύτερεςομάδες
της χώραςμας.ΟΚώστας έχει το ταλέντο, έχει το
ήθοςκαιτηνποδοσφαιρικήπαιδείαναφτάσειψηλά.

Τονευχαριστούμεγιαόσαπρόσφερεστηνομάδα
μας,θαείναιγιαπάνταστιςκαρδιέςτωνΝαουσαίων
καικομμάτιτηςιστορίαςτουΣυλλόγουμας.

Ηιστορικήομάδαμαςμετάαπόπολλάχρόνιαδί-
νειτηνευκαιρίασεποδοσφαιριστήτηςνααγωνιστεί
στημεγάλη επαγγελματική κατηγορία και ασφαλώς

πρόκειταιγιαένασημαντικόγεγονός.ΟΦ.Α.Σ.Νά-
ουσα,ηομάδαπουέβγαλεπολλούςαπότουςκαλύ-
τερους σύγχρονουςΈλληνεςποδοσφαιριστέςπου
έπαιξανσεμεγάλεςομάδες καιστην εθνικήομάδα,
δηλώνεικαιπάλιπαρώνφιλοδοξώνταςναδώσειτην
ευκαιρίασενέουςμεταλέντο,ήθοςκαιαγάπηγιατο
ποδόσφαιροναφτάσουνψηλά.

Αυτόείναικαιτοόραμάμας,ναδημιουργήσουμε
μία σύγχρονη, νοικοκυρεμένη και ανταγωνιστική
ομάδαπουναδίνειευκαιρίεςσεΈλληνεςποδοσφαι-
ριστέςνααναδείξουν το ταλέντο τουςκαιπαίζοντας
καλόποδόσφαιρονατιμήσουντηβαριάφανέλατης
Νάουσας,όπωςτοέκανεοΚώσταςΚωτσόπουλος»

Δηλώσεις Απόστολου Μπέκα
για την μεταγραφή του Κωτσόπουλου

Με ωραία εμφάνιση οι κορα-
σίδες του Ποσειδώνα Βέροι-
ας νίκησαν την αξιόμαχη 

ομάδα του Λιτόχωρου στη Βέροια 
με 3-0 σετ. Ένα επίπεδο επάνω 
τα κορίτσια της Βέροιας, σε καμία 
στιγμή του αγώνα δεν απειλήθηκαν 
και η επικράτηση τους ήρθε δίκαια 

και πανάξια. 
Οι φίλαθλοι 
που παραβρέ-
θηκαν στον 
αγώνα είχαν 
ένα ευχάριστο 
απόγευμα και 
χειροκρότησαν 
όλα τα κορί-
τσια.

Τα σετ 25-13,
25-8και25-9.

Από τις νική-
τριες διακρίθηκαν
οι ΣαράφηΜαρία,
ΒενετικίδουΑγάπη
καιΤσέαΜαρία.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡ-
Γ ΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ)

Τράιου Ελένη, ΤσέαΜαρία, ΣαράφηΜαρία, Γε-
ωργιάδουΜαριανίκη,ΟφοτζέμπεΣιώμα,Τσιούχα
Μαριάννα ΒενετικίδουΑγάπη, (libero), Ηλιάδου
Αναστασία,ΜπέηΒασιλική, ,ΠαπαευθυμίουΟλυ-
μπία,ΜουρατίδουΘεολογία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ–11αγωνιστικές
1.-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ33
2.-ΠΙΕΡΙΚΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ30

Βόλεϊ
Εύκολα οι κορασίδες του Ποσειδώνα 

3-0 σετ κέρδισαν το Λιτόχωρο
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Πρόσκληση σε 
ετήσιο χορό

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑ-
ΔΟΥ προσκαλεί όλα 
τα μέλη του και τους 
φίλους του χωριού 
στον Ετήσιο Χορό 
του και την Κοπή της 
Πίτας που θα γίνει 

το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στο 
«Κτήμα Αλέξανδρος» στις Σαραντόβρυ-
σες, με τη συνοδεία της παραδοσιακής 
ορχήστρας των ΜΗΝΑΔΩΝ.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00. Η 
πρόσκληση κοστίζει 20 Ευρώ και περι-
λαμβάνει πλήρες μενού, απεριόριστο πο-
τό και συμμετοχή στην κληρώσεις των 
δώρων με τον αριθμό της κάρτας (δε θα 
διατίθενται λαχεία). Σας καλούμε να δια-
σκεδάσετε σε ένα γνήσιο Ξηρολιβαδιώτικο 
γλέντι με πολύ κέφι και ακόμη περισσότε-
ρη μουσική. 

Στο συλλαλητήριο 
της Αθήνας για τη Μακεδονία 

ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίου Γεωργίου και η Εύξεινος 

Λέσχη Ποντίων Νάουσας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου θα συμ-

μετάσχει και στο συλλαλητήριο στην Αθήνα την Κυ-
ριακή  4 Φεβρουαρίου και σε συνεργασία με την 
εκκλησία του χωριού ναύλωσε λεωφορείο. Οι ενδια-
φερόμενοι παρακαλούνται από το Δ.Σ. να επικοινω-
νήσουν στο τηλέφωνο  6976322764 για κρατήσεις 
και πληροφορίες.

Επίσης η  Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας ενη-
μερώνει τα μέλη και τους φίλους της, ότι θα συμμετέ-
χει με λεωφορείο στο συλλαλητήριο για την Μακεδο-
νία μας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
4/2, στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6972020962 και 
2332022577.

Πρωτιά στην  ο-
λο κ λ ή ρ ω σ η  το υ 
προγράμματος  του 
ΤΕΒΑ για 61.000 
απόρους Η Περι-
φέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι η 
πρώτη στην Ελλάδα 
που ολοκλήρωσε το 
πρόγραμμα του Τα-
μείου Επισιτιστικής 
Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ), 
για τη διετία 2015 – 
2016, παρέχοντας 
τρόφιμα και είδη 
πρώτης ανάγκης σε 
61.000 ωφελούμε-
νους, μέσω έξι κοι-
νωνικών συμπράξεων, σε συνεργασία με Δήμους 
και Ιερές Μητροπόλεις.

Σε ειδική εκδήλωση στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, με τίτλο «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας κάνει πράξη την Αλληλεγγύη» η Αντιπερι-
φερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης Γερα-
κίνα Μπισμπινά, ο Συντονιστής Κοινωνικής Συνοχής 
Χάρης Αηδονόπουλος και η Προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Άννα Τομπουλίδου, παρουσίασαν τα αποτελέσματα 
του προγράμματος.

Οι ομιλητές και οι εκπρόσωποι των φορέων που 
παρέστησαν στην εκδήλωση στο σύνολό τους τό-
νισαν την ανάγκη το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
να προωθήσει το ταχύτερο όλες τις διαδικασίες, 
προκειμένου να μη μείνει κενό στην παροχή βοή-
θειας προς τους άπορους συνανθρώπους μας στην 
Κεντρική Μακεδονία και να εγκρίνουν (έκδοση προ-
κηρύξεων) το πρόγραμμα για την επόμενη διετία, 
που για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει 
πλέον προϋπολογισμό 25.365.859 ευρώ, σημαντικά 
αυξημένο σε σχέση με το ολοκληρωμένο πρόγραμ-
μα που ανήλθε στα 15 εκ. ευρώ.

Η κ. Μπισμπινά επισήμανε ότι η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας απορρόφησε πρώτη από όλες 
τις Περιφέρειες της χώρας πλήρως το ποσό των 
15 εκ. ευρώ που είχε στη διάθεσή της διανέμοντας 
3.380 τόνους βοήθειας και συγκεκριμένα 2.729 
τόνους τροφίμων και 648 τόνους ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής (είδη ατομικής υγιεινής και είδη 
οικιακής καθαριότητας) σε περίπου 61.000 συναν-

θρώπους μας.
Οι 61.000 ωφελούμενοι είναι κατανεμημένοι στις 

έξι κοινωνικές συμπράξεις, που συνεργάζονται με 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη δυτική 
Θεσσαλονίκη (Δήμοι Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 
Βόλβης, Δέλτα, Κορδελιού – Ευόσμου, Λαγκαδά, 
Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Χαλκηδόνος 
και Ωραιοκάστρου καθώς και οι Μητροπόλεις Λα-
γκαδά, Λητής και Ρεντίνας και Νεαπόλεως και Σταυ-
ρουπόλεως), στην Ημαθία, το Κιλκίς, την Πέλλα, τις 
Σέρρες και τη Χαλκιδική.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κινητο-
ποιήθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά και πρώτη 
από όλες τις Περιφέρειες ξεκίνησε και υλοποίησε 
ένα έργο δύσκολο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται 
από τη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου η νέα 
πρόσκληση για τα δύο επόμενα χρόνια και θέλουμε 
να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία, ώστε να 
υλοποιήσουμε εκ νέου έναν κύκλο προμήθειας και 
διανομών βοήθειας προς τους συμπολίτες μας που 
είναι στα όρια της ακραίας φτώχειας», τόνισε η κ. 
Μπισμπινά.

Ο κ. Αηδονόπουλος επισήμανε ότι «φτάσαμε στο 
σημείο μηδέν, καθώς όλο και περισσότεροι συμπο-
λίτες μας χρήζουν βοήθειας ακόμη και για βασικά 
αγαθά, όπως η τροφή. Η διαδικασία πήγε εξαιρετικά 
χάρη στην καλή συνεργασία όλων των φορέων και 
χάρη στο πάθος όλων μας για προσφορά στο συ-
νάνθρωπο. Εύχομαι κάποια στιγμή να μη χρειάζεται 
κανένας αυτά τα επισιτιστικά προγράμματα».

Η κ. Τομπουλίδου παρουσίασε αναλυτικά τα 
στοιχεία του προγράμματος σημειώνοντας μάλιστα 
ότι οι οικογένειες που συνολικά δέχτηκαν βοήθεια 
ήταν 32.690 και αντιστοιχούν στο ένα τρίτο των ω-

φελούμενων σε όλη τη χώρα, ενώ 
σημείωσε ότι σε κάθε δικαιούχο 
διανεμήθηκαν συνολικά 45,4 κιλά 
τροφίμων, ενώ σε 1.900 βρέφη δι-
ανεμήθηκαν 23 κιλά τροφίμων στο 
καθένα και 29 κιλά ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής. Σε κάθε ωφε-
λούμενο, είπε η κ. Τομπουλίδου, 
διανεμήθηκαν 23 είδη τροφίμων 
και τρία είδη τροφίμων αποκλειστι-
κά για τα βρέφη.

Η συνολική εικόνα υλοποίησης 
του προγράμματος ΤΕΒΑ στην Κε-
ντρική Μακεδονία περιλαμβάνεται 
στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Πρωτιά στην ολοκλήρωση 

του προγράμματος  
του ΤΕΒΑ για 61.000 απόρους

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας και ο Οδοντιατρι-
κός Σύλλογος Ημαθίας  στα πλαίσια του πανηγυ-
ρικού εορτασμού Των Προστατών των Ιατρών και 
Οδοντιάτρων ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ 
ΙΩΑΝΝΟΥπου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
31 Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό των Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας προεξάρχοντος του Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης και 
Καμπανίας κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, θα τελέσουν 
αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των 
ψυχών των Ιατρών και Οδοντιάτρων που άσκησαν 
την Ιατρική στην Ημαθία.

Στον Ιερό Ναό θα μιλήσει η Νευρολόγος –Ψυχί-
ατρος Ομότιμη  Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ  κα 
Κώστα Βασιλική   με θέμα:   «Ιατρός ανήρ πολλών 
αντάξιος άλλων»                                   

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΑΡΚΑΔΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΥ-
ΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΑΡΗΣ,  ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΝΤΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΣΑΒ-
ΒΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΙΝΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΟΥΞΟΥΖΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΑΠΠΑΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ, 
AΧΙΛΛΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ, ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΕΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣ, ΤΟΛΟΥΔΗ ΜΟΥΡΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΤΣΕΒΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ-
ΛΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΩΗ ΑΧΤΣΕΛΙΔΟΥ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝ-
ΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑ-
ΝΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΦΟΛΑ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ, 
ΘΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ, Α-
ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΧΡΙΜΑ-
ΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΥΚΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΤΙΝΑ ΜΠΟΥ-
ΣΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑ-
ΒΡΑΚΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΛΕΑΝ-
ΘΗΣ ΤΕΓΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕ-
ΡΑΦΕΙΜ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΡΑΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΣΙΡΙ-
ΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ, 
ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΩ-
ΜΑΔΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΛΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ, ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, 
ΑΝΝΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ, ΣΟ-
ΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΖΕΡΙΔΗΣ, 
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ, ΠΕ-
ΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ, ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΟΡΘΑΝΑΚΟΣ, 
ΛΕΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΘΕΟΦΑ-
ΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΣΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙ-
ΤΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΓΡΗ-
ΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΗΣ,  ΔΑ-
ΜΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ-
ΛΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΑΤΖΗΜΑΜΟΓΛΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ, ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΠΕΛΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΗ-
ΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΡ-
ΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤOΥΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΔΡΑ-
ΛΕΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ ΤΟΥΣΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΟΡΜΑΝΩΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, AΜΑΝΑΤΙ-

ΔΟΥ-ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑ-
ΝΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑ-
ΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΑΜΑΝΗ ΡΟΖΑΛΙΑ, ΒΑΡ-
ΖΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΕΖΙΝΗ –ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙΤΗ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΟΜΟΥΤΣΟ-
ΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΪΣΕΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, 
ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ, 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, ΣΜΥΡΛΗΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΚΟΥΡΣΗΣ 
ΟΜΗΡΟΣ, ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΑΡΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                       

Μετά το μνημόσυνο θα ακολουθήσει δεξίωση 
στην  Πιτσαρία <<Παπαγάλος>>   

Τους Προστάτες τους Αγίους 
Αναργύρους Κύρο και Ιωάννη τιμούν 

οι γιατροί και οδοντίατροι της Ημαθίας 
-Μνημόσυνο για τους αποβιώσαντες συναδέλφους τους

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδο-

σκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-
ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαρι-
στεί θερμά την Cosmote Βέροιας 
για την δωρεά της προς το Κέ-
ντρο μας.

Ευχαριστούμε θερμά.
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 

και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - 

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

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό29-01-2018 μέχρι04-02-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Την Τετάρτη 24 
Ιανουαρίου, 
στα πλαίσια της 

εκστρατείας ecomobility, 
οι εκπαιδευόμενοι και οι 
εκπαιδευτές του Σχολεί-
ου Δεύτερης Ευκαιρίας 
Νάουσας μελέτησαν την 
προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία 
(ΑμεΑ) στα δημόσια κτί-
ρια της πόλης.

Στην ουσία εξέτασαν τις απαι-
τούμενεςπροδιαγραφές, όπως την

ύπαρξη ραμπών στις θύρες εισό-
δου,ανελκυστήρωνκαικατάλληλων
χώρωνυγιεινής.Για τηνευαισθητο-
ποίηση τωνπολιτώνδημιούργησαν
ένα έντυποπαραχώρησηςπροτε-
ραιότητας τωνΑμεΑ το οποίο και
ανάρτησανστουςχώρουςεξυπηρέ-
τησης του κοινού, έτσιώστε να τη-
ρείταιηπροτεραιότητα,όπωςορίζει
ονόμος.Ταυτόχρονα,συζήτησανμε
τους υπαλλήλους των υπηρεσιών,
τόσο για ταπροβλήματαπουαντι-
μετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ), όσο και για τους τρόπους
βελτίωσης της υπάρχουσας κατά-
στασης. Το ΣχολείοΔεύτερης Ευ-
καιρίας δεσμεύεται νασυνεχίσει τις
δράσειςτουγιαμίαπιοφιλικήπόλη.

Εθελοντικήδράσηευαισθητοποίησηςτωνπολιτών
γιαταάτομαμεαναπηρία

Φαρμακεία
Τετάρτη 31-01-2018

14:30-20:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ1823310-23132

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

19:00-01:00+διαν.ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ723310-28594

ΤιςεργασίεςτουΠαγκύπριουΣυνεδρίουΓεωρ-
γίαςπου έλαβε χώραστηΛάρνακαπαρακολού-
θησαν, τηνΠαρασκευή 26 Ιανουαρίου, οΔ/νων
Σύμβουλος τηςGAIAΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, κ. Ι.Κουφου-
δάκηςκαιοΓενικόςΔ/της,κ.Γ.Κορμέντζας.Οκ.
Κουφουδάκης,ωςπροσκεκλημένοςομιλητής,πα-
ρουσίασεπροηγμένεςτεχνικέςπροώθησηςαγρο-
τικώνπροϊόντων,βασισμένεςστηναξιοποίησητης
τεχνολογίας και της γνώσης.Με την ευκαιρία της
παρουσίας τουςστηνΚύπρο,οι  κ.κ.Κουφουδά-
κης καιΚορμέντζας επισκέφθηκαν τονΚυπριακό
ΟργανισμόΑγροτικώνΠληρωμών(ΚΟΑΠ)καισυ-
ναπάντησαντονΕπίτροποκ.Τ.Ευθυμίου,μετον
οποίοσυζήτησανέναάμεσοπλαίσιοσυνεργασίας
προκειμένου ηGAIAΕΠΧΙΕΙΡΕΙΝ ναπροσφέρει
τηντεχνογνωσίακαιτηνεμπειρίατηςστονΚΟΑΠ.

Ακολούθησε μία εποικοδομητική συνάντηση
με τονΥπουργό Γεωργίας,ΑγροτικήςΑνάπτυ-
ξης&Περιβάλλοντος, κ. ΝΚουγιάλη, με τον ο-
ποίοσυζητήθηκε η επέκταση τουπροτύπου του

ΚΕΑ – Κέντρου Εξυπηρέτησης
ΑγροτώνστηνΚύπρο,στηβάση
μιαςσύμπραξης δημόσιου-ιδιω-
τικού τομέα με τη συμβολή της
ΣυνεργατικήςΚυπριακήςΤράπε-
ζας. Σε αυτό τοπλαίσιο, οι κ.κ.
Κουφουδάκης και Κορμέντζας
είχαν συνάντηση γνωριμίας με
τονΓενικόΔ/τητηςΣυνεργατικής
ΚυπριακήςΤράπεζας, κ.Ν.Χα-
τζηγιάννη.

Οισυναντήσειςκαιοισχετικές
διαβουλεύσειςθασυνεχιστούνμε
ένταση και στοβραχυπρόθεσμό
μέλλον,ενώθαυπάρξουννέεςα-
νακοινώσειςσχετικάμετουςτρό-
πουςπου ηGAIAΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
θασυνδράμειτοναγροτικότομέα
τηςΚύπρου, ένασημαντικόκλά-
δογιατηνΚυπριακήΟικονομία.

Στο Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι :

1 )  Δ ι αμ έρ ισμα  26

τ . ,μ .  στον 3ο όρο-

φο ευήλ ιο  κα ι  ευά-

ερο,  σε  πολύ καλή

κατάσταση πλησίον

της  πλατε ίας  Ωρο-

λογίου. 2) Οικόπεδο

1.100 τ .μ .  στα Πα-

λα τ ί τσ ι α .  Από  τον

ι δ ιοκ τήτη .  Μεσ ί τ ες

αποκλείονται .  Τηλ. :

6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο) ,

μεπατάρι30τ.μ.,αυ-

τόνομη θέρμανση και

θέση πάρκιγκ. Τηλ.:

6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  στο

κέντρο, πωλείται οι-

κόπεδο, σε κεντρικό

δρόμο, απεριόριστη

θέα, 320 τ.μ. Τηλ.:

6947 263810 κ. Μα-

ρία.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -

γρός  με  ροδάκ ινα

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ.μ. ,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ  8  Β έ -

ρο ι α ,  ε νο ι κ ι ά ζ ε τα ι

γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,

επ ιπλωμένη .  Εχ ε ι

κεντρική θέρμανση,

κλ ιματ ιστ ι κό ,  T.V. ,

ψυγείο, ηλ. κουζινάκι

(φούρνο-εστίες) ,  ε-

γκατάσταση internet

κ . λπ .  Πληρ .  τηλ . :

23310 24939, 6973

015833.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

κέντρο,Αστικά,γκαρ-

σονιέρα3ουορόφου,

δωμάτιο, σαλοκου-

ζίνα, μπάνιο,  ανα-

καινισμένη, ατομική

θέρμανση πετρελαί-

ου,  α ιρ  κοντ ίσ ιον,

πλήρωςεπιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκιο 180,00 ευ-

ρώ.Μεσιτικόγραφείο

«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδο-

τημένο  συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο

άτομο για το κυλικείο

στο Νοσοκομείο Βέ-

ρο ιας .  Β ιογραφικά

αυτοπροσώπως στο

κυλικείο.

B I O M H X A N I A

του Νομού Ημαθίας

ζητάει Χημικό Μηχα-

νικό.Αποστολή βιο-

γραφικών στο: guru.

recruits@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-

ντίατρος για συστέ-

γαση και κοπέλα για

ναεργασθείσανβοη-

θός οδοντιάτρου στη

Βέροια. Τηλ.: 6946

145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos α-

ναζητεί βοηθόψυκτι-

κού για μόνιμη εργα-

σίακαιεπίσηςαναζη-

τεί άτομο με γνώσεις

σε βιομηχανικό σχέ-

διο.Αποστολήβιογρα-

φικών info@inoxcon.

gr.Τηλ2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάνδρες

γιαεργασίασεσυσκευ-

αστήριο τροφίμωνστο

Μακροχώρι Ημαθίας.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για

delivery έως 40 ετών για

μόνιμη εργασία για το κα-

τάστημα«Κρεπούλης»στη

Βέροια.Τηλ.:2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται

κοπέλες για εργασία.Τηλ.:

6984472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣμεπολευ-

τή εμπειρία στον αυτισμό

αναλαμβάνει παράλληλη

στήριξησε όλες τις βαθμί-

δες εκπαίδευσηςκατ’ οίκον

εκπαίδευση καθώςκαιψυ-

χοεκπαίδευση και συμβου-

λευτική γνέων στον αυτι-

σμό.Τηλ.:6977980922.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει

τη φύάλη και περιποίηση

ηλικιωμένων σε 24ωρη

βάση.Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία

μονογονικής οικογένειας,

ζητάει εργασία, γιαφύλα-

ξηηλικιωμένωνκαικαθα-

ρισμό σπιτιών. Τηλ.εφω-

νο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

για φύλαξη μωρού ή κα-

θαρίστρια σε σπίτι  και

γραφεία.Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων & καθαρισμα σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβα-

τάκι ΒΕΒΕ σε άσπρο

χρώμα, με στρώμα και

υφασματάκια προστα-

τευτικά, σχεδόν αχρησι-

μοποίητο. Τιμή ευκαιρίας

150,00 ευρώ. Τηλ.: 6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέριας (καφετιέρα

ASTORIAMONH),πλυντή-

ριοπιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπιέρα (επαγγελματι-

κή-βαρέως τύπου), τοστιέ-

ρα (επαγγελματική 2 εστι-

ών), 2 στρογγυλά τραπέ-

ζια,7καρέκλες (μεκουπα-

στή) και 8 ψηλά σκαμπό.

Πωλούνταισε τιμή ευκαιρί-

ας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-

ος 50 ετών ψάχνει εμφα-

νίσιμη κυρία ως 50 ετών

για γνωριμία. Τηλ.: 6972

371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
A/C,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, η θέρμανση είναι μεA/C και ξυλό-
σομπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.ευ-
ρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούργιας
οικοδομήςμε έτοςκατασκευής το1990.Α-
ποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
,πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς ,μεκαινούργιακουζίνα,
σε εξαιρετική κατάστασηκαιμε καινούργια
συνθετικά κουφώματαμε διπλά τζάμια, α-
τομικήθέρμανσηπετρελαίουκαι τέντες ,με
κλιματιστικόκαιθωρακισμένηπόρταεισόδου,
γωνιακό,σεπολύκαλήτιμήμόνο220€.

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

Κωδ.23190ΚΕΝΤΡ0, επιπλωμένο κο-
μπλέδιαμέρισμα90 τ.μ., κατασκευή1976,
2υ/δ,2οςόροφος,μεευχάριστηθέα,ανα-
καινισμένο εκβάθρων,σεάψογηκατάστα-
ση,φρεσκοβαμμένο , εξωτερικάκουφώματα
καινούργια,μεωραίαδιαρρύθμιση,οιχώροι
του λειτουργικοί, ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου , μεωραίες τέντεςκαικλιματισμό,με
αποθήκηταδεδάπεδατουείναιδρύινα ,με
δύοντουλάπες,εκπληκτικόσεόλατουκαιμε
κοινόχρησταελάχιστα,χωρίςανελκυστήρα,το
δεμηνιαίο τουμίσθωμα250€,Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:210€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατασκευα-
σμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομη -Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισό-
δου-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικά κουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο260€.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικής επιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2ΜπάνιακαιWC.Είναικα-
τασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:14101-ΚΑΤΩΕΛΗΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητηαποθή-
κησυνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκολη πρόσβαση.Α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευής
το2004-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22767 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας35
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρου.Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,
ΚουφώματαΣυνθετικάκαινούργιακαιΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:180€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ. 1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρους
καιέχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλου-
μινίουσυρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο
,διαθέτειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευ-
ασμένο το1965  καιμεπολύκαλόμίσθω-
μαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:13564 -ΚοντάσταΚΤΕΛ σπάνιο
γωνιακό , εξαιρετικήςπροβολήςΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας60τ.μ.στο ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1ενιαίοχώρομεπολύμεγάλη
βιτρίνακαιμεδικότουWC.Πρόκειταιγιαένα
πολύαξιόλογοακίνητοπουαπευθύνεταιμόνο
σεσοβαρόμισθωτήκαιμετιμήενοικίουστα
500€αρχικήκαιτελική.

Κωδ:22761-ΣτηνΑγίαΒαρβάραΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημα
επίτουκεντρικούδρόμουσυνολικήςεπιφάνει-
ας65τ.μ.Ενοίκιομόνο:160€.

Κωδ:22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4
στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι
κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας78τ.μ.καθ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένο το1995, έχειΚουφώματαΑλουμινί-
ου,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη4τ.μ.,
Διπλά τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα -Τιμή:
35.000€

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια,καιανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκ
πυλωτής,αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσί-
φωνα-Τιμή:50.000€.

Κωδ:12805 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας104τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1977καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουκαι
με Ανελκυστήρα.Χρήζειανακαίνισης -Τιμή:
40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίου και μία  αποθήκη.Έχει κήπο ,
Τζάκι,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24
τ.μ.-Τιμή:210.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-

κότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας200
τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000
€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12735 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1974καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Αλουμινίου,A/C,Διπλάτζάμια-Τιμή:28.000€.

Κωδ:1114 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.στον1ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένο το1975καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουκαιΑνελκυστήρα -Τιμή:
25.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων

πωλείταιΚατάστημα56τ.μ.Ισόγειοκαι50τ.μ.
Υπόγειο,κατασκευή1972,σεπολύκαλήκα-
τάσταση,ξεχωριστόακίνητο,σεπρονομιακή
τοποθεσία ,γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,
κατάλληλο γιαπολλαπλές χρήσεις και για
υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε εμπορικό
δρόμο , ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμή
προσφοράς58.000€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΚΕΝΤΡΟ ,πωλείταιΚατάστημα65 τ.μ.
Ισόγειο, κατασκευή1974,οι χώροι τουλει-
τουργικοί, σεπρονομιακή τοποθεσία , κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,μεμεγάλη
βιτρίνα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο30.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-
λαιώνας11.500 τ.μ., σεπλήρηπαραγωγή
για οικονομικούς λόγους τιμή 3.000€/στρ
η34.500€,συνολικά , εξαιρετικήευκαιρία .
Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές

, σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιοικό-
πεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικόμεσ/δ0,8
κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή75.000€.

Κωδ.12902ΟικόπεδοστοΜακροχώρι
972τ.μ.Ευρίσκεται στημέσητουχωριού ,
με ευχάριστηθέα,πράγματι εκπληκτικόοι-
κόπεδο,σεάριστοσημείοκαισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,σχεδόνχαρίζεται,μόνο
48.000€.

Κωδ:12823-Τρίλοφοσεπολύκαλόση-
μείοΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας1520τ.μ.Τιμή:20.000€

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησία τουΑγίουΓεωργίου ,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850 τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστην επέκταση τουσχεδίου και
μάλισταστο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύο
οικοδομικάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυ-
ση,ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσε
άσφαλτο,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο
18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

τεία ,πωλείταιυπόγειοπάρκινγκκλειστό62
τ.μ. χωράει μέσα3αυτ/τασεσειρά , τιμή
22.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12860Προβολήςκατάστημα , ισό-

γειο,ανακαινισμένο25τ.μ.κοντάσταΚΤΕΛ
μεδικότουWC.Σεπολύκαλήκατάσταση,σε
λίγοθαείναιελεύθερο,μίσθωμα180€.

Κωδ:13482-ΛευκόπετραΠΩΛΕΙΤΑΙνε-
όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
200 τ.μ.2 επιπέδων.Αποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,3ΜπάνιακαιWC.
Είναι κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Αποθήκη ,Κή-
πο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Σίτες,Δι-
πλάτζάμια,Προαύλιο,BBQ-Τιμή:79.000€.

Κωδ:12815 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο
1.300τ.μ.,προνομιούχοτρίφατσοοικόπεδο,
γίνεταικαιδύοοικόπεδαάρτιαοικοδομήσιμα,
σετιμήμοναδικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,πολύ
σπάνιαευκαιρία,8.000€.
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ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

Η κατασκευαστική εταιρίαΜατσάλας Χρή-
στος,μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗ-
ΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχανικόκαιένανπωλητή
για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση
ΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογραφικά
στα γραφεία της εταιρίας και στο e-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφο κατάστημαστο
κέντρο της αγοράς μέσα στονπεζόδρομο,
πλήρεςεξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμό
κ.λπ.Πληροφορίεςστοτηλ.:6945541642κ.
Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση παιδικών ενδυ-
μάτων «OLE-OLA»,Αριστοτέλους 21, στον
πεζόδρομο της Βέροιας. Πληροφορίες 6945
541642κ.Ζαφείρης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚΕπιπλωμενολουξΑ/C270€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872

ΕΤΑΙΡΙΑμεσταθερήανάπτυξηπουεδρεύειστηνΒέροια
με αντικείμενο τις κατασκευές μηχανημάτων και τονπρο-
γραμματισμόσυστημάτωναυτοματισμού, αναζητεί νέο έως
30 ετών, με καλή γνώσηαγγλικών,Η/Υ και δίπλωμαοδή-
γησης.Απαραίτητα χαρακτηριστικά, ανήσυχοπνεύμα, αντί-
ληψηκαιέφεσηστιςκατασκευέςκαιτηντεχνολογία.Σχετικά
πτυχίαδενείναιαπαραίτητααλλάθαπροσμετρηθούνθετικά.

Αποστολήβιογραφικώνστοemail:efi.kantsadou@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλ.6932133510.Υπόψιν ΚαΚα-
ντσάδου.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣμεδίπλωμαΕκατηγορίας
•ΠΡΑΚΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΛΑΡΚ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί
Υποβολή βιογραφικώνσημειωμάτωνστο ergasiamrk@

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Δεν ξέρω αν οι άντρες προτιμούμε τις 
ξανθές, ωστόσο είμαι βέβαιος ότι οι Συριζαίοι 
προτιμούν τον Ξανθό.

P Που βρήκε να έλθει στα μέρη μας για τα 
θέματα υγείας Τρίτη και 13.

P Βάζουν μωρέ χειρουργεία Τρίτη και 
Παρασκευή και 13;

P Απορώ αν μετά τον Ξανθό καταφέρουμε 
να γιορτάσουμε την 14η του αγίου της καρδιάς 
μας.

P Πάντως αν ο υπουργός δεσμευτεί για 
Κέντρο Αποκατάστασης, το λες και το τελευ-
ταίο ανέκδοτο για ξανθούς.

P Τον Φεβρουάριο η ελληνική πρόταση για 

την ονομασία των Σκοπίων. Ξεσκονίστε ταυτότη-
τες και εκλογικά βιβλιάρια.

P Δεν βγαίνουν τα νούμερα παιδιά. Ειδι-
κά όταν γινόμαστε διεθνώς νούμερα.

P Η κυβέρνηση λέει ετοιμάζει σύμφωνο. Κι 
ο λαός τα σχετικά φωνήεντα.

P Σήμερα η συνάντηση Κοτζιά με τον 
διαμεσολαβητή Μάθιου Τομνιτσμάνατς. Ή κά-
πως έτσι.

P Η ονομασία ΣΥΡΙΖΑ στη Μακεδονία δεν 
έπαιξε ακόμη ε; Ας παίξει κι αυτή.

P Ο δε Καμένος θέλει και τον σκύλο χορ-
τάτο και την πίτα ολόκληρη. Και όνομα χωρίς 
να το ψηφίσει ο ίδιος, και υπουργείο. Ο Αϊν-

στάιν είχε άδικο ότι η ηλιθιότητα είναι αήττητη. 
Η αξιοπρέπεια είναι.

P Δεν πέφτει η κυβέρνηση από το σκο-
πιανό λέει ο υπουργός επί της άμυνας. Εδώ θα 
αποδειχθεί για μια ακόμη φορά ότι δεν πετάει ο 
γάιδαρος.

P Κατά τα λοιπά. Στείλαμε στη Ρώμη 
πρέσβη που δεν γνωρίζει ιταλικά. Σιγά. Εδώ 
στείλαμε στις ΗΠΑ πρωθυπουργό με αγγλικά 
από τη Λιγκουαφόν.

P Τον πέρασε για αγριογούρουνο και τον 
πυροβόλησε στην πλάτη και τα πόδια. Ευτυχώς 
εμείς δεν έχουμε όπλα στο σπίτι με την αγριοκα-
τσίκα.

P Στο σίριαλ «Τατουάζ» ο Ντάνος. Με έξι 
μήνες Σαρβάιβορ παίρνει όσα και 
με έξι χρόνια στην Καλών Τεχνών.

P Συμφέρει εντέλει η Καλών 
Τεκνών.

P Φοβερός ΚΥΡ από τα... πρόσφατα 
παλιά. Βγαίνει και αρακά.

P Και:
Ο Αποστόλης  επισκέπτεται για πρώτη φορά 

την Ισπανία. Πάει σε ένα καλό εστιατόριο και ζητά 
την σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Ο σερβιτόρος του 
φέρνει δύο μεγάλα αμελέτητα με λίγες πατάτες 
λεμονάτες.

– Τι είναι αυτά;, λέει απορημένος ο Αποστό-
λης.

– Α, αυτή είναι η σούπερ σπεσιαλιτέ του μαγα-
ζιού! Αμελέτητα ταύρου με μια μυστική πατροπα-
ράδοτη σάλτσα.

Ο Αποστόλης διστάζει αρχικά, αλλά τελικά τα 
δοκιμάζει και του αρέσουν τόσο που ξαναπηγαί-
νει κάθε μέρα και παραγγέλνει το ίδιο.

Μετά από καμιά δεκαριά μέρες και ενώ έχει 
παραγγείλει το ίδιο πιάτο, ο σερβιτόρος του φέρ-
νει δύο μικροσκοπικά στρογγυλά πραγματάκια!

– Τι είναι αυτά; ρωτά τον σερβιτόρο ο Αποστό-
λης.

– Τι να κάνουμε κύριε; Δεν νικάει πάντα ο ταυ-
ρομάχος!

Κ.Π.
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STOGIANNOS Logistics: 
Με υψηλές προσδοκίες για το 2018 

Χρονιά – σταθμός θα είναι το 2018 
για την STOGIANNOS Logistics, 
καθώς η εταιρία συμπληρώνει 50 
ολόκληρα χρόνια δραστηριότη-

τας. Όταν ο κ. Αργύρης Στογιάννος ξεκινούσε 
μια μικρή επιχείρηση το 1968, κανείς δεν 
μπορούσε να αντιληφθεί το όραμά του για την 
εξέλιξη που θα ακολουθούσε. Σήμερα, υπό 
την καθοδήγηση του Γιώργου και της Ειρήνης 
Στογιάννου, η STOGIANNOS Logistics σε 
ιδιόκτητη έκταση 17.000m2, με υπερσύγχρο-
νες στεγασμένες εγκαταστάσεις συνολικού 
εμβαδού 2.650m2, στόλο 11 φορτηγών και 
10 van,  αποτελεί μια πρότυπη εταιρία στον 
τομέα αποθήκευσης, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων, καλλυντικών και απορρυπαντικών.

Η εξέλιξη της STOGIANNOS Logistics αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στα αποτελέσματα του 2017, 
τα οποία παρουσιάστηκαν στην ετήσια εταιρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 
2018, παρουσία των 38 εργαζομένων, αλλά και των πολυάριθμων συνεργατών της επιχείρησης. Ενδεικτικά, το 
2017 ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρίας ανήλθε στο 15%, με πωλήσεις 4.250 κωδικών σε 1.422 πελάτες. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι συνολικά για τη διετία 2016-2017 το ποσοστό ανάπτυξης της STOGIANNOS Logistics άγγιξε το 
40%. 

Στην εκδήλωση τέθηκαν, επίσης, οι στόχοι για τη νέα χρονιά, καθώς και η νέα φιλοσοφία λειτουργίας με έμφα-
ση στην ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών που εμπιστεύονται την STOGIANNOS Logistics ως τον πιο 
αξιόπιστο συνεργάτη της αγοράς.

Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας και γεύμα σε άριστο, οικογενειακό κλίμα.
Ο «Λαός» εύχεται στον Γιώργο και την Ρένα Στογιάννου, άξιους συνεχιστές του πατέρα τους Αργύρη, υγεία και 

πάντα επιτυχίες.
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