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Με «καρφί»
η ενημέρωση
του δημάρχου
για τη γέφυρα

ΕΤΟΣ:
2018
Μήνας: 2
Εβδομάδα: 8
07.08
Ανατολή Ήλιου:
.11
Δύση  Ήλιου: 18
052-312

«Καρφί» από τον δήμαρχο Κώστα Βοργιαζίδη στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα της γέφυρας
Κούσιου. Μετά την ενημέρωση που έκανε για
τον πρόσφατο διαγωνισμό του έργου και τον
προσωρινό ανάδοχο με το ποσοστό έκπτωσης
στο 47%, ο δήμαρχος σχολίασε: «Κάποιοι στεναχωρήθηκαν για το ποσοστό έκπτωσης και
το ότι δεν θα κληθεί να βάλει χρήματα ο δήμος
στο έργο, αλλά έτσι είναι αυτά…»
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νίου Μαρτύρων,
Των εν τοις Ευγε
Θαλασίου οσίου

Παράταση στον διαγωνισμό για τα 3-5 Πηγάδια

Η τρύπα της βελόνας
Την άμεση αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης
και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πρέπει να
προκαλέσει το χθεσινό απαράδεκτο καλωσόρισμα της
Άγκελα Μέρκελ στον «Μακεδόνα» πρωθυπουργό Ζάεφ.
Αν η Γερμανίδα καγκελάριος γνωρίζει τόσο καλά την
ευρωπαϊκή οικονομία όσο και την ιστορία, τότε αργά ή
γρήγορα θα έχουμε πρόβλημα και στην οικονομία της
ένωσης. Η προσφώνηση «Μακεδόνα» στον πρωθυπουργό
του γειτονικού κρατιδίου σ’ αυτή τη συγκυρία δηλώνει
απόλυτη έλλειψη σεβασμού στην Ελλάδα της Ε.Ε. και
στον ελληνικό λαό.
«Η υψηλή διπλωματική τέχνη είναι να βρεθεί “η
τρύπα της βελόνας”, και αυτό θα έπρεπε να γίνεται
εμπιστευτικά παρά σε συνεντεύξεις τύπου», δήλωσε λίγο
αργότερα η κ. Μέρκελ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά
με την πλευρά εκείνη που αυτή θεωρεί ότι πρέπει να
ασκηθεί πίεση για τη λύση. Η ίδια ωστόσο ασκεί με
την προσφώνησή της διάφορη πολιτική, αφού αρκεί ο
επιθετικός (και ιστορικός) προσδιορισμός «Μακεδόνας»
στον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας, για να πάρει η
ίδια ευθέως θέση σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, που αφορά
μάλιστα μία από τις συμμάχους χώρες της πατρίδας της.
Η κ. Μέρκελ άφησε στην άκρη την τρύπα της βελόνας και
ασχολήθηκε με τη μύτη της.

Στις 27 Φεβρουαρίου
πληρώνονται οι δικαιούχοι
του ΚΕΑ

Μικρή παράταση θα
δοθεί -όπως μαθαίνουμεστον διεθνή διαγωνισμό
για το χιονοδρομικό κέντρο των 3-5 Πηγαδιών.
Οι ενδιαφερόμενοι (μέχρι
στιγμής είναι σίγουρα
δύο) έχουν τη δυνατότητα
ενημέρωσης και κατάθεσης πρότασης το λιγότερο
έναν μήνα ακόμη από την
αρχική τελική ημερομηνία
(28 Φεβρουαρίου), ίσως
και παραπάνω, αφού έπεται επ’ αυτού η σχετική
απόφαση της οικονομικής
επιτροπής.

Και πάλι ένταση για το Σκοπιανό
Ένταση και διαπληκτισμοί για μια ακόμη
φορά στο δημοτικό
συμβούλιο Βέροιας
χθες, με αφορμή την
πρόταση έγκρισης ψηφίσματος για το όνομα
της Μακεδονίας που έθεσαν εκ νέου δημοτικοί
σύμβουλοι της μειοψηφίας (Καραπαναγιωτίδης, Παπαγιάννης, Καγκελίδης). Ο δήμαρχος
απάντησε ότι το θέμα
τέθηκε σε προηγούμενη
συνεδρίαση, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν το
προεδρείο δεν έθεσε σε
ψηφοφορία την πρόταση για νέα ψηφίσματα
επί του θέματος. Κάτι που έγινε αμέσως μετά, χωρίς η πρόταση να λάβει την απαραίτητη πλειοψηφία.
«Το θέμα θα έλθει και στο επόμενο συμβούλιο, ίσως και με κόσμο, να δούμε τότε πώς θα το αντιμετωπίσετε…» σχολίασε αμέσως μετά ο κ. Καγκελίδης.

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια
από την ίδρυση της Βέροιας

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Υπογράφηκε από την αρμόδια υπουργό η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 64.256.843,74 € για την πληρωμή
μηνός Φεβρουαρίου σε 294.685 δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Η πληρωμή αναμένεται
να γίνει στις 27 Φεβρουαρίου στους δικαιούχους ενώ σταδιακά
η πληρωμή θα ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης
ημέρας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο
του 2017 και έκτοτε δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018,  έχουν ανακληθεί την 1η Φεβρουαρίου 2018 λόγω
συμπλήρωσης 12 μηνών από το μήνα έγκρισης και πρέπει οι
δικαιούχοι να υποβάλλουν νέες αιτήσεις, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ένα επετειακό διήμερο στις αρχές Μαΐου θα διοργανώσει ο δήμος Βέροιας, με αφορμή
τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του δήμου, που έγινε στις 5 Μαΐου του 1918.
Γι’ αυτό το θέμα ενημέρωσε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος
Κώστας Βοργιαζίδης, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα προσκληθούν και οι
δήμαρχοι άλλων πόλεων που επίσης ιδρύθηκαν την ίδια ημερομηνία (Θεσσαλονίκης, Νάουσας
κ.ά.), ενώ θα γίνει και ημερίδα με θέμα «100 χρόνια ιστορίας, διαμορφώνοντας το αύριο». Ο
δήμαρχος είπε επίσης ότι θα γίνει προσπάθεια να τεθούν οι εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του
υπουργείου Εσωτερικών.

Τί
θα γίνει
με τη νέα
ΚΑΠ;
Δικαίως έθεσαν
θέμα για τη νέα
ΚΑΠ οι βοοτρόφοι
του νομού μας, κατά τη χθεσινή τους
συνάντηση με αντιπεριφερειάρχες για
τα προβλήματα του
κλάδου τους, που
ακόμα κυριαρχεί
πανελλαδικά στην
εκτροφή βοοειδών.
Κι αυτό διότι, ο
χρόνος περνάει και
ουδείς γνωρίζει ακόμα τί μέλλει γενέσθαι μετά το 2020.
Ζήτησαν λοιπόν
από τους εκπροσώπους της περιφέρειας να πιέσουν
το Υπουργείο διότι,
ευλόγως, ανησυχούν για το μέλλον…
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Τέσσερα μεγάλα
ζητήματα του κλάδου
τους έθεσαν
οι βοοτρόφοι
στη χθεσινή σύσκεψη
της ΠΕ Ημαθίας

Θέματα που αφορούν στον κλάδο τους έθεσαν οι βοοτρόφοι
της Ημαθίας στη σύσκεψη που έγινε χθες το πρωί στο γραφείο του
αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, παρουσία και του
θεματικού αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ Φάνη
Παππά και της θεματικής αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Γερακίνα Μπισμπινά. Ο πρόεδρος των Βοοτρόφων Δημ. Κόβας, οι
κ.κ. Φώτης Κόβας, Δημ. Κουτσιώφτης, Στέλιος Σίμου, Θόδωρος
Γιωργιτζίκης και ο ιδιοκτήτης του Σφαγείου Δημ. Μπέλλας, έθεσαν
τέσσερα βασικά ζητήματα του κλάδου: Το πρώτο αφορά στην έλλειψη
κτηνιάτρων και την στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας σε ένα νομό που εκτρέφει το 75% του συνόλου της παραγωγής σ’ όλη τη χώρα.
Οι ανάγκες είναι αυξημένες και το σφαγείο δουλεύει κάθε μέρα λόγω
του μεγάλου ζωικού πληθυσμού, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες με τέσσερις κτηνιάτρους.
Οι βοοτρόφοι ζήτησαν από τον κ. Παπά να προβεί σε κάποιες ενέργειες ώστε να καλυφθούν με κάποιο τρόπο αυτές οι θέσεις.
Το δεύτερο ζήτημα αφορά την ύπαρξη ελέγχων στη διακίνηση του
κρέατος και των σφάγειων, καθ’ ότι σύμφωνα με τον νόμο, στις ταμειακές μηχανές των κρεοπωλείων θα πρέπει να αναγράφεται το είδος
του κρέατος και η προέλευσή του.
Το τρίτο ζήτημα, που τέθηκε αφορά τις εισαγωγές από τη Γαλλία
και τον καταροϊκό πυρετό που παρουσιάζεται στα νεαρά μοσχάρια
της Γαλλίας και τον εμβολιασμό τους σε σχέση με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό. Η χρονική περίοδος που υποχρεούται να περιμένει η
Ελλάδα για την εισαγωγή τους (60 ημέρες μετά τον εμβολιασμό) είναι
μεγάλη, ενώ αντίθετα η Ιταλία και η Ισπανία μπορούν να εισάγουν σε
31 ημέρες κάτι που βγάζει την χώρα μας εκτός αγοράς. «Αυτό μας
φέρνει σε πολύ δυσχερή θέση», δήλωσε στο «Λαό» ο κ. Φώτης Κόβας για το συγκεκριμένο ζήτημα. «Και βέβαια οι Γάλλοι δεν θα περιμένουν εμάς… Πουλάνε το ζωικό τους εμπόρευμα στις άλλες χώρες»,
πρόσθεσε.
Τέλος, οι βοοτρόφοι έθεσαν στην κα Μπισμπινά ένα θέμα που
αφορά τους ψεκασμούς για τα κουνούπια, τα οποία αποτελούν φορείς
μετάδοσης του ιού της ζωώδους δερματίτιδας, ζητώντας να προβεί
νωρίτερα η περιφέρεια και οι Δήμοι σε ψεκασμούς, μόλις εντοπιστούν
προνύμφες.
Οι κ.κ. Καλαϊτζίδης, Παπάς και η κα. Μπισμπινά εξέφρασαν την
απόλυτη στήριξη του Απόστολου Τζιτζικώστα στον ζωτικό κλάδο της
εκτροφής βοοειδών και δήλωσαν από κοινού, ότι θα προβούν σε συντονισμένες ενέργειες προς το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης για την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που απασχολούν τον
κλάδο, για τα οποία οφείλει να βρει λύση η κεντρική διοίκηση.
Παρόντες στη χθεσινή σύσκεψη ήταν και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκη Καρατζιούλα και Θεόφιλος Τεληγιαννίδης καθώς και οι
κ.κ. Μιχαλιάς και Κουβακάς.
Σοφία Γκαγκούση
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Κινητοποιείται η Ένωση Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας

Δημήτρης Κοντσίδης και ο Γιάννης Ζιώρης στον ΑΚΟΥ 99.6
«Καταστροφή για τον κλάδο μας, να γίνεται στα Αστυνομικά
Τμήματα η φωτογράφιση για τις νέες ταυτότητες»
Το θέμα των φωτογραφιών, στις νέες βιομετρικές ταυτότητες,
που προτίθεται να φέρει με σχέδιο νόμου η κυβέρνηση, προς
αντικατάσταση των υφισταμένων, οι οποίες θα βγαίνουν στα
αστυνομικά Τμήματα και όχι σε φωτογραφεία, θέτουν οι φωτογράφοι της χώρας επισημαίνοντας την αρνητική πτυχή για τον
κλάδο τους, με την επερχόμενη αυτή μεταβολή. «Με την έκδοση
των φωτογραφιών εντός των αστυνομικών τμημάτων από μία
και μόνο εταιρεία πανελλαδικά σηματοδοτείται μια καταστροφή
για τον κλάδο του φωτογράφου. Η διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του φωτογράφου καταργείται στα
αντισυνταγματικά όρια μιας μονοπωλιακής παροχής», τονίζουν
ο Δημήτρης Κοντσίδης και ο Γιάννης Ζιώρης, πρόεδρος και
γραμματέας αντίστοιχα της Ένωσης Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Βέροια.
Κοντσίδης - Ζιώρης στον ΑΚΟΥ 99.6
Για το πρόβλημα που προέκυψε στην επαγγελματική τους
δραστηριότητα μίλησαν χθες στον ΑΚΟΥ 99.6, στις «Πρωινές
σημειώσεις» με τη Σοφία Γκαγκούση
«Καταρχάς κινητοποιούνται από την προηγούμενη εβδομάδα
όλα τα σωματεία και οι ενώσεις σε όλη την Ελλάδα όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης
να γίνει αντικατάσταση των ταυτοτήτων με καινούριες που είναι βιομετρικές, όπως είναι τα γνωστά σε όλους διαβατήρια. Αυτό γίνεται πιο πολύ από πίεση από την Ευρωπαική Ένωση και από τρίτες χώρες για να
αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας και εσωτερικά για να υπάρχει καλύτερη
ασφάλεια και μείωση διοικητικού κόστους.
Τι εννοείτε;
Η ταυτότητα μας γενικά δεν είναι πολύ ασφαλής. Με την καινούρια
υποτίθεται ότι θα μειωθεί και το διοικητικό κόστος, θα είναι δηλαδή
πλήρως ασφαλής, θα πηγαίνει κάποιος θα την δείχνει, άρα θα είναι
ο ίδιος, θα υπάρχει ταυτοποίηση. Γενικά τίθεται ένα θέμα ασφάλειας
από τους φωτογράφους για την φωτογραφία και για την καινούρια
ταυτότητα. Όμως δεν το αντιλαμβανόμαστε ακριβώς, γιατί υπάρχει το
«δεδικασμένο» της ήδη υπάρχουσας κατάστασης των διαβατηρίων,
που είναι πλήρως ασφαλή . Τα δέχονται όλες οι χώρες, οι φωτογραφίες
βγαίνουν από τους φωτογράφους. δεν υπάρχουν πολλές επιστροφές
φωτογραφιών, άρα ο κλάδος των φωτογράφων έχει περάσει εδώ και
10 χρόνια το τεστ.
Πλέον οι φωτογράφοι είναι σχεδόν καλλιτέχνες
και καταρτισμένοι στο αντικείμενό τους..
Και όχι μόνο αυτό… Οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν επενδύσει σε μηχανήματα για τη συγκεκριμένη δουλειά, άρα οι επενδύσεις μας
θα πέσουν στο κενό γιατί όλες οι ταυτότητες θα βγαίνουν μέσα στο
αστυνομικό τμήμα.Είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας και υπάρχει
κίνδυνος να κλείσουν φωτογραφεία, να μειώσουν προσωπικό , έχουμε ασφαλιστικές εισφορές που από εδώ και πέρα είναι σύμφωνα με
τους τζίρους που κάνει ο καθένας, ΦΠΑ , φόρους. Όλα αυτά είναι χρήματα που θα χαθούν από το κράτος. Οι νόμιμοι επαγγελματίες κόβουν
αποδείξεις, αποδίδεται το ΦΠΑ και αντίστοιχα αποδίδοντια και οι φόροι
και οι ασφαλιστικές εισφορές. Σκεφτείτε ότι πρόκειται για τεράστιο
κόστος διότι σε ένα βάθος 5ετίας, 10.000.000 Έλληνες θα αλλάξουμε
ταυτότητες, Όλα αυτά τα έχει θέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία μαζί με
την ΓΣΕΒΕΕ, η οποία εμπλέκεται, και βάζει και ερωτήματα: ποιος θα
αναλάβει όλο αυτό το εγχείρημα, ποια εταιρεία θα δώσει τα μηχανήματα στα αστυνομικά τμήματα, πόσα χρήματα…Δεν υπάρχει κάποια
ενημέρωση.
Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πως λειτουργούν;
Η πλειοψηφία των χωρών έχει ένα μεικτό σύστημα. Οι πιο πολλές
χώρες εμπιστεύονται τον φωτογράφο. Ιδιαίτερα ο πολίτης έχει μια σχέση εμπιστοσύνης απέναντι στον φωτογράφο οπότε απευθύνεται περισσότερο σε αυτόν. Φυσικά υπάρχουν και τα αυτόματα photo booth, αλλά
όλες οι χώρες Ευρωπαικής Ένωσης έχουν ένα μεικτό σύστημα μαζί με
τον φωτογράφο και τα photo booth. Η μοναδική Ευρωπαική χώρα αν
την θεωρούμε Ευρωπαική αφού είναι υπό ένταξη, η οποία έχει καταρ-

γήσει πλήρως τον φωτογράφο είναι η Αλβανία, αλλά κυρίως γιατί δεν
έχει εκτεταμένο δίκτυο φωτογράφων και ο πολίτης πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και εξυπηρετείται από μια μόνο εταιρεία σε όλη την χώρα.
Θεωρούμε ότι είναι παράλογο, γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν
πανελλαδικά κάτι που θα ελέγχουν αποκλεισιτκά αυτοί και κυρίως θα
πλήξουν κατευθείαν την ιδιωτική οικονομία.Πάντως σε όλες τις χώρες
και στην Γαλλία και στη Γερμανία ο πολίτης είναι ελεύθερος να επιλέξει
που θα βγάλει τις φωτογραφίες του, δεν είναι δηλαδή ότι εμείς θα ανακαλύψουμε τον τροχό και κάπως έτσι λειτουργεί.
Υπήρξε κάποιος διάλογος με την κυβέρνηση και το αρμόδιο
Υπουργείο;
Η Ομοσπονδία προσπάθησε να επικοινωνήσει και είχε μια συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ.Τόσκα που
είναι άμεσα υπεύθυνος για αυτό. Από όσα έχουμε πληροφορηθεί από
την Ομοσπονδί,α η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. Δυστυχώς το
Υπουργείο προσπαθεί να το περάσει στα θέματα της προστασίας του
Πολίτη, με αποτέλεσμα να μην είναι κάποιος ανοιχτός διαγωνισμός ή
να ενημερωθούμε για το ΦΕΚ ή για το τι προϋποθέσεις βάζει. Υπήρξε
συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών ο οποίος ήταν θετικός στο να
δει την Ομοσπονδία μας. Δυστυχώς εμείς σαν τοπικός σύλλογος ενημερώνουμε τους τοπικούς και τους βουλευτές. Αυτό που ξέρουμε είναι
ότι στην Βουλή έχει τεθεί ερώτηση 3 φορές για το θέμα Πάντως δεν
έχει υπάρξει επίσημη απάντηση στο τι θέλουν να κάνουν. Δεν είναι κάτι
το οποίο θα περάσει στην Βουλή για να ψηφιστεί, είναι μια υπουργική
απόφαση, η οποία δυστυχώς θα πλήξει άμεσα τον δικό μας κλάδο. Εκτός τούτου, φανταστείτε ότι όλοι οι πολίτες του νομού θα έρχονται στο
τμήμα της Βέροιας για την διαδικασία , οι υπάλληλοι της αστυνομίας
θα γίνουν και φωτογράφοι και γραμματείς. Με τα διαβατήρια στην αρχή
γινόταν ένας χαμός, έπαιρνες τηλέφωνο ,έκλεινες ραντεβού και σου
έλεγαν μετά από δυό βδομάδες. Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα που θα
αλλάξει ταυτότητα όλος ο κόσμος. Η συσσώρευση θα είναι τεράστια.
Προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με το τοπικό Τμήμα για να
δούμε και τις δικές τους προθέσεις, γιατί πέρα από εμάς, θα έχουν ένα
τεράστιο όγκο δουλειάς και οι ίδιοι.
Συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη
Εν τω μεταξύ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης
Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κ-Δ Μακεδονίας, χθες Τετάρτη , το πρωί,
επισκέφθηκαν τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη και
του έθεσαν το πρόβλημά τους.
Στη συζήτηση ο Αντιπεριφερειάρχης στάθηκε θετικός στα αιτήματα
τους, τονίζοντας ότι εν μέσω της μνημονιακής κρίσης δεν πρέπει να
πληγούν οι επαγγελματίες φωτογράφοι της χώρας μας, την στιγμή
μάλιστα που έχει επενδύσει σημαντικά ποσά σε υλικοτεχνική υποδομή,
για την παραγωγή φωτογραφιών , με τις προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν οι νέες ταυτότητες.

Το πρόβλημα των παιδικών σταθμών στη χθεσινή συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Το επίκαιρο ζήτημα των δημοτικών παιδικών σταθμών συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, παρουσία εργαζομένων που ήταν εκεί με πανό διαμαρτυρίας. Την αντίθεσή του με την ένταξη των νηπίων στην εκπαίδευση εξέφρασε στην εκκίνηση της συνεδρίασης ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης. «Θα επιφέρει προβλήματα λόγω της μείωσης των παιδιών, που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει ως προς
το προσωπικό. Σε συνδυασμό με τον προγενέστερο πιο αυστηρό πια νόμο για τις αδειοδοτήσεις των αυλών των παιδικών, κάνουν ένα κράμα που
θα προκαλέσει προβλήματα» τόνισε ο δήμαρχος.
Ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ Στέργιος Διαμάντης εισηγήθηκε το θέμα αναφερόμενος στον νόμο Φωτίου που «κλείνει παιδικούς εξαιτίας της τεράστιας
μείωσης των παιδιών» όπως είπε, ζητώντας μια μεταβατική περίοδο τριών χρόνων για να προσαρμοστούν οι δήμοι. «Αν τα προνήπια πάνε στα
νηπιαγωγεία, αυτό οδηγεί πολλούς σταθμούς σε κλείσιμο ή υπολειτουργία» υπογράμμισε ο κ. Διαμάντης, αναφερόμενος και στη διαφορά του ωραρίου (στις 12.30 θα φύγει το προνήπιο από το νηπιαγωγείο από τις 4 του παιδικού, 11 μήνες λειτουργούν οι παιδικοί και τρεις μήνες είναι κλειστά
το καλοκαίρι τα νηπιαγωγεία). «Μόνο στην Κορέα εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Και δεν είδαμε καμία αντίδραση και από την αντιπολίτευση…»
είπε κλείνοντας ο κ. Διαμάντης, προτείνοντας να επιλέγουν οι γονείς πού θα πάνε τα παιδιά τους.
Τη διαφωνία τους με την κεντρική επιλογή της κυβέρνησης εξέφρασαν στη συνέχεια δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, συμφωνώντας παράλληλα στο επίπεδο της δουλειάς που γίνεται. Το σώμα στη συνέχεια ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα που συντάχθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης.
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«Veria Dance 2018»
Η άνοιξη έρχεται «χορεύοντας»…
Το «Δίκτυο Διαχείρισης Πολιτισμού» σε συνεργασία με την
«Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροιας» και
το Δήμο Βέροιας παρουσιάζουν
τη διοργάνωση «Veria Dance
2018», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
στις 1-2-3 και 4 Μαρτίου 2018.
Η Βέροια φιλοξενεί την πανελλήνια αυτή «γιορτή» του χορού
και πρόκειται για μια τριπλή διοργάνωση, η οποία αποτελείται
από τα «Veria Dance Seminars»,
το «Veria Dance Gala» και τον
«Veria Dance Competition». Όλη
η Ελλάδα θα συναντηθεί στη Βέροια, καθώς έχει
ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκτός από σχολές χορού της περιοχής και από Θεσσαλονίκη, Αθήνα,
Βόλο, Δράμα, Τρίκαλα, Καβάλα, Κρήτη, κ.α..
Από πλευράς διοργανωτών ο πήχης έχει τεθεί ψηλά και αυτό έχει παγιωθεί στη συνείδηση
των συμμετεχόντων. Η δομή της διοργάνωσης
είναι έτσι, ώστε οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τη δουλειά τους, να
επιμορφωθούν από καταξιωμένους καθηγητές
χορού, να διαγωνισθούν και να λάβουν διακρίσεις και υποτροφίες και κυρίως να ανταλλάξουν
χορευτικές εμπειρίες με χορευτές από όλη την
Ελλάδα.
Η έναρξη θα γίνει στις 1 Μαρτίου 2018 με τα
«Veria Dance Seminars». Πρόκειται για σεμινάρια στον κλασσικό και σύγχρονο χορό από τους
κριτές του διαγωνισμού και τα οποία απευθύνονται σε μαθητές των ερασιτεχνικών σχολών
χορού 14 ετών και άνω.
Την ίδια μέρα, με τη λήξη των σεμιναρίων,
θα πραγματοποιηθεί το «Veria Dance Gala».
Πρόκειται για ένα Gala Χορού με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, προς ενίσχυση των σκοπών
της «Φλόγας» Συλλόγου Γονέων Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια. Στο Gala θα συμμετάσχουν σχολές χορού από όλη την Ελλάδα, οι
οποίες θα παρουσιάσουν χορογραφίες κλασσικού, σύγχρονου, καρακτέρ και νεοκλασσικού χορού , με ιδιαίτερη αναφορά στην Ομάδα Χορού
Αέναον με τo έργο “ Baroque , είπατε ; “
Στις 2 Μαρτίου 2018 ξεκινά ο «Veria Dance
Competition». Πρόκειται για Πανελλήνιο Διαγωνισμό χορού και ειδικότερα στο κλασσικό, σύγχρονο, καρακτέρ και νεοκλασσικό χορό. Ο διαγωνισμός αφορά σε Ερασιτέχνες των ηλικιακών
κατηγοριών από 7 ετών και άνω, Φοιτητές Ανώτερων Σχολών Χορού και Επαγγελματίες Xορευτές οι οποίοι μπορούν να διαγωνιστούν σε σόλο,
ντουέτο και ομαδική χορογραφία. Ο διαγωνισμός
για τις ηλικιακές κατηγορίες 12 ετών άνω θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις : ημιτελικός – τελικός. Για
τις ηλικιακές κατηγορίες 7-12 ετών θα διεξαχθεί
σε μια φάση – τελικός. Στο κοινό είναι ανοικτές
οι φάσεις των τελικών, δηλ το Σάββατο 3 και την

Κυριακή 4 Μαρτίου. Η φάση
του ημιτελικού αναμεταδίδεται ζωντανά στο φουαγιέ μέσω οθόνης.
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από τον Daniel
Lommel, Αντιπρόεδρο
του Τμήματος Χορού της
UNESCO και Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ομάδας
ΑΕΝΑΟΝ, τη Gaia Lemmi,
Καλλιτεχνική Διευθύντρια του
Διεθνούς Διαγωνισμού Χορού Livorno in Danza και της
Σχολής Χορού Areadanza
Livorno και το Θανάση Σολωμό Καθηγητή Χορού, Χορευτή της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής. Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση
έχει η Κατερίνα Τσιάρα και την παρουσίαση του
προγράμματος ο Αχιλλέας Λέρας.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 – Χώρος Τεχνών
«Veria Dance Seminars». Σεμινάρια κλασικού
και σύγχρονου χορού από τα μέλη της κριτικής
επιτροπής του «Veria Dance Competition» για
παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω.
«Veria Dance Gala».
Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί ανάλογα με τη δήλωση συμμετοχής και την πλήρωση των θέσεων.
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 – Χώρος Τεχνών
Τελετή Έναρξης του διαγωνισμού χορού
«Veria Dance Competition»
Ημιτελικός για τις κατηγορίες 14-16 ετών, 1618 ετών, 18 και άνω Ερασιτεχνών, 18 και άνω
Φοιτητές Ανώτερων Σχολών Χορού, Ενήλικες
Επαγγελματίες
Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 – Χώρος Τεχνών
Συνέχεια Ημιτελικού 14-16 ετών, 16-18 ετών,
18 και άνω Ερασιτεχνών, 18 και άνω Φοιτητές
Ανώτερων Σχολών Χορού, Ενήλικες Επαγγελματίες και
Ημιτελικός στις κατηγορίες 12-14 ετών.
Τελικός για όλες τις παραπάνω κατηγορίες,
παρουσία κοινού.
Τελετή Απονομής Βραβείων
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018
Τελικός ηλικιακές κατηγορίες 7-8, 8-10, 10-12
σε όλες τις κατηγορίες χορού, παρουσία κοινού.
Τελετή Απονομής Βραβείων
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με
τη διοργάνωση, τους όρους και τις δηλώσεις
συμμετοχής μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα : www.veriadancecompetition.weebly.
com, στη σελίδα στο facebook : Veria Dance
Competition ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με
: veriadance @gmail.com.
Η Οργανωτική Επιτροπή

Ο ετήσιος αποκριάτικος χορός
του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου
2018 πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αποκριάτικος χορός του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας στο
κέντρο « Ακρόπολη».
Ο χορός στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία μιας και η ορχήστρα του
Τ. Ασαρτζή και ο Βασίλης Καρακούσης με τη θρακιώτικη γκάιντα
κατάφεραν να ξεσηκώσουν όλο
τον κόσμο και να φτάσει το κέφι
στο ζενίθ.
Η πρόεδρος του Λυκείου απηυθυνε χαιρετισμό και χορευτές
από τα τμήματα ενηλίκων και νέων έδωσαν το έναυσμα για χορό μπαίνοντας στο χώρο καρναβαλιστές ακολουθώντας τους ‘’Δροσινούς’’ που κερνούσαν τσιπουρο σε όλους. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε
και η διασκέδαση κράτησε έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Το Δ.Σ. και η Πρόεδρος προσωπικά θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον κόσμο της Βέροιας που ανταποκρίνεται πάντα σε κάθε κάλεσμα του Λ.Ε.Β.
ΤΟ Δ.Σ.

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στο ΣΤΑΡ της Βέροιας

Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν
με την Χριστίνα Αλεξανιάν

-Μια παράσταση για την
γενοκτονία
των Αρμενίων και την
μικρασιατική καταστροφή

Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν… Μια αληθινή ιστορία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία.
Η Ανζέλ Κουρτιάν θυμάται τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της...
Μέσα από τα μάτια της βλέπουμε την ιστορία του Αρμενικού λαού και του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
Όπως τα έζησε η ίδια... Όπως τα βίωσε ένα μικρό
παιδί.
Όπως τα έγραψε αργότερα, στα μαθητικά τετράδια
των εγγονιών της...
Η παράσταση που έχει ήδη παρουσιαστεί με μεγάλη
επιτυχία σε Αθήνα, Σύρο, Χαλκίδα, Πάτρα, Κρήτη και Σκιάθο έρχεται στη Βέροια την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στις
9.15 μ.μ. στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ.
Τιμή εισιτηρίου: 10€ Συντελεστές: Θεατρική διασκευή του ομότιτλου βιβλίου – Σκηνοθεσία:
Χριστίνα Αλεξανιάν Φωνή-Ούτι: Haig Yazdjian Βοηθός Σκηνοθέτη-Βοηθός Παραγωγής: Κώστας Καρασαββίδης Σκηνικά-Κοστούμια: Μυρτώ Καραπιπέρη Μοδίστρα: Πέννυ Τσομπανάκη Φωτογραφία: Δημήτρης
Καλογερής

Λευκές νύχτες από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας

Μέχρι τα μεσάνυχτα ανοιχτή η Αγορά
στις 22 Μαρτίου και 30 Αυγούστου

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από πρόταση του Εμπορικού
Συλλόγου Βέροιας και θετική εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, εγκρίθηκε η παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου ,την Πέμπτη
22 Μαρτίου 2018 έως και την 24.00΄ στην πόλη της Βέροιας, με την υποχρέωση της τήρησης της εργατικής
νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης «Λευκή Νύχτα» στην αγορά της Βέροιας από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας.
Επίσης η παράταση του ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου
ωραρίου την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 έως και την 24.00΄ στην πόλη της Βέροιας, με την υποχρέωση της
τήρησης της εργατικής νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, στα πλαίσια της διοργάνωσης
δράσης «Λευκή Νύχτα» στην αγορά της Βέροιας από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας.

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ 15:17
THE 15:17 TO PARIS
του ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Προβολές :
Πέμπτη 22/2 στις 19.15 και 21.15
Παρασκευή 23/2 στις 19.15
Σάββατο 24/2 στις 19.15 και 21.15
Κυριακή 25/2 19.15 και 21.15
Δευτέρα 26/2 στις 20.30
Τρίτη 27/2 στις 19.15
Τετάρτη 28/2 στις 20.30
Σκηνοθεσία: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Σενάριο: ΝΤΟΡΟΘΙ ΜΠΛΙΣΚΑΡ
Ηθοποιοί: ΤΟΜΑΣ ΛΕΝΟΝ, ΤΖΕΝΑ ΦΙΣΕΡ,
ΤΖΟΥΝΤΙ ΓΚΡΙΡ, ΤΟΝΙ ΧΕΪΛ, ΑΝΤΟΝΙ ΣΑΝΤΛΕΡ,
ΑΛΕΚ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΣΠΕΝΣΕΡ ΣΤΟΟΥΝ, ΡΕΪ ΚΟΡΑΣΑΝΙ
ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ
το «ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ» θα είναι μια από τις καλύτερες κωμωδίες της χρονιάς
Σκηνοθεσία: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Σενάριο: ΜΑΝΟΣ ΨΙΣΤΑΚΗΣ
Προβολές : Πέμπτη 22/2 στις 19.15 και 21.15
Παρασκευή 23/2 - εκτός
Σάββατο 24/2 στις 19.15
Κυριακή 25/2 19.15
Δευτέρα 26/2 στις 19.15 και 21.15
Τρίτη 27/2 - εκτός
Τετάρτη 28/2 στις 19.15 και 21.15
Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Μ.ΜΑΛΦΑ, Σ.ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ,
Α.ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, Δ.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ, Κ.ΣΤΙΚΟΥΔΗ, Σ.ΝΙΚΟΛΑΪ-

22/2/18 - 28/2/18

ΔΗΣ, Α.TΣΙΛΙΜΠΙΟΥ, Μ.ΨΙΣΤΑΚΗΣ, Ν.ΛΑΜΗ, Κ.ΜΕΤΑΞΑ, Α.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ, A.DALLAS
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Γ.ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ,
Τ.ΤΡΥΠΗ, Γ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ Χ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Το Γατοξόρκι - Lino (ΜΕΤΑΓΛ.)
Ώρα προβολής: 17.30 (προβολές μόνο Παρασκευή 23/2 – Σάββατο 24/2 – Κυριακή 25/2)
Black Panther (Marvel )
του Ράιαν Κούγκλερ
Προβολές Μόνο : Παρασκευή 23/2 – Σάββατο
24/2 – Κυριακή 25/2 στις 21.15
Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ
Σενάριο: Ράιαν Κούγκλερ, Τζο Ρόμπερτ Κόουλ
Πρωταγωνιστούν: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Ντανάι Γκουρίρα, Αντζελα Μπάσετ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Η Ομάδα Δίωξης
Ναρκωτικών Βέροιας
συνέλαβε 23χρονο
στη Θεσ/νίκη
για διακίνηση κάνναβης
Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για
την καταπολέμηση
της διάδοσης των
ναρκωτικών, συνελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου, σε περιοχή
της Θεσσαλονίκης,
από αστυνομικούς
της Ομάδας Δίωξης
Ναρκωτικών του
Τμήματος Ασφάλειας
Βέροιας, 23χρονος
ημεδαπός. Σε έρευνα
που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του
και σε όχημα που
χρησιμοποιούσε,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 901 γραμμαρίων και
• χρηματικό ποσό των 1.790 ευρώ, ως προερχόμενο από
τη διακίνηση κάνναβης.
Επιπλέον, κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα του 23χρο-

νου, ως μέσο που χρησιμοποιούσε για την παράνομη δραστηριότητά του.
Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα
δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, oδηγήθηκε
αρμοδίως.

Με επιτυχία έγινε η εκδήλωση
«Η παρουσία του θεού μέσα στο σύμπαν”
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που οργάνωσε η ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Βέροιας, σε συνεργασία
με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, την ένωση θεολόγων νομού Ημαθίας και την ένωση γονέων και κηδεμόνων Α’βάθμιας
εκπαίδευσης Βεροίας με θέμα ¨Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ¨. Ομιλητής ήταν ο πατήρ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου,αρχιμανδρίτης της Ιερά Μητροπόλεως Φλώρινας, και
φυσικός. Ο πατήρ Επιφάνιος μας παρουσίασε τη μαρτυρία του
Σύμπαντος για την ύπαρξη του Θεού .
Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από πλήθος κόσμου και ήταν μια
ευχάριστη έκπληξη η παρουσία πολλών νέων στο ακροατήριο.
Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Επιφάνιο, ο οποίος αν και άρρωστος, έκανε τον κόπο να έρθει από την Φλώρινα. Ευχαριστούμε
πολύ την Ιερά Μητρόπολη για την βοήθειά της, την ένωση θεολόγων και την ένωση γονέων και κηδεμόνων α’ βάθμιας εκπαίδευσης
Βέροιας.
Για την ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ

Ενημερωτική
εκδήλωση και
την καλλιέργεια
του ροδάκινου

Στο πλαίσιο του προγράμματος ‘ΕΥΔΟΚΙΜΗ
ΓΗ’, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση
στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου Σκύδρας
σήμερα Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στις 6.00 μ.μ.
με θέμα ‘Η καλλιέργεια του ροδάκινου, μοχλός
ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Σκύδρας’.
Μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχει και το Τμήμα
φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας με
ομιλίες των Θ. Σωτηρόπουλου και Κ. Καζαντζή με
θέμα την ορθολογική λίπανση της ροδακινιάς και
το πολλαπλασιαστικό υλικό της ροδακινιάς.

26 Φεβρουαρίου στην «Ελιά»

«Πολιτικές
εξελίξεις και η
θέση του ΚΚΕ»

Η Τομεακή Επιτροπή Ημαθίας του ΚΚΕ θα
διοργανώσει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις
6:30μμ στο πολυχώρο Ελιά, πολιτική εκδήλωση
με θέμα «Πολιτικές εξελίξεις και η θέση του ΚΚΕ».
Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Σωτήρης
Ζαριανόπουλος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.
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Συνάντηση του προέδρου
του Επιμελητηρίου Ημαθίας με τον
Εμπορικό Ακόλουθο της Τουρκίας
-Συζητήθηκαν μελλοντικές συνεργασίες
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Συνάντηση μεταξύ του Προέδρου
του Επιμελητηρίου
Ημαθίας κ. Μπίκα
Γεώργιου και μελών της Διοικητικής
Επιτροπής με τον
Εμπορικό Ακόλουθο της Τουρκικής
Δημοκρατίας κ.
Mehmet Serkan
Burali, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
20 Φεβρουαρίου
στα γραφεία του
Επιμελητηρίου Ημαθίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η συζήτηση
επικεντρώθηκε σε
θέματα ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας μεταξύ των
δύο χωρών με τη
συμμετοχή επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις και
επιχειρηματικές αποστολές.
Ο Εμπορικός Ακόλουθος αναφέρθηκε επίσης στην
πρόταση που υπάρχει από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σόκε (Söke) για υπογραφή
Μνημονίου Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ημαθίας, η υπογραφή του οποίου θα ενισχύσει τις σχέσεις των δύο Επιμελητηρίων αλλά και των δύο χωρών γενικότερα. Ο κ. Μπίκας
διαβεβαίωσε τον εμπορικό ακόλουθο ότι η νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου ασφαλώς θα
εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή και επιθυμεί τη συνεργασία και με άλλα Επιμελητήρια
της Τουρκίας.
Το Επιμελητήριο Ημαθίας προσκλήθηκε να συμμετέχει στις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται το προσεχές διάστημα και συγκεκριμένα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελλάδας Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί παρουσία των πρωθυπουργών στη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα συμμετέχουν και επιχειρηματίες από την Τουρκία, στο Φόρουμ που
διοργανώνει το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων στις 16 Μαρτίου στην Κομοτηνή με κρατική
συμμετοχή και από την Τουρκία και από την Ελλάδα και τέλος, στην αποστολή που θα
πραγματοποιήσουν 12 Πρόεδροι Αγροτικών Επιμελητηρίων της Τουρκίας στη Βόρεια Ελλάδα για να επισκεφτούν αγροτικές περιοχές και αγροτικές επιχειρήσεις και να γνωρίσουν την
τρόπο λειτουργίας τους και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία. Ο Πρόεδρος του επιμελητηρίου
Ημαθίας ευχαρίστησε για τις προσκλήσεις αυτές, διαβεβαίωσε για την υποστήριξη και τη
βοήθεια που θα προσφέρει το Επιμελητήριο Ημαθίας και ενημέρωσε ότι στην επιτυχία των
δράσεων θα συνδράμει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας που θα συσταθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση με την υπόσχεση ότι και το Επιμελητήριο Ημαθίας
αλλά και ο Εμπορικός Ακόλουθος θα εργαστούν προς όφελος των επιχειρηματιών και των
δύο χωρών, με την κοινή διαπίστωση ότι είναι περισσότερα αυτά που ενώνουν τους δύο λαούς από αυτά που τους χωρίζουν, ο Πρόεδρος κ. Μπίκας χάρισε μια αναμνηστική λάρνακα
του Φιλίππου Β΄ στον εμπορικό ακόλουθο και αυτός με τη σειρά του προσέφερε τα δικά του
δώρα στον Πρόεδρο.
Ο κ. Μπίκας, με την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Ημαθία,
παρέθεσε στη συνέχεια γεύμα προς τιμή του Εμπορικού Ακόλουθου κου Mehmet Serkan
Burali.

Επισκοπή 21-2-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αγροτικός Συν/σμός Επισκοπής Ο.Π. δέχεται προσφορές
για την κατασκευή και εγκατάσταση πλήρους συγκροτήματος
επεξεργασίας και μηχανικής ταξινόμησης κερασιών, δυναμικότητας 2,5 τ/h.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από 21-2-2018 έως και
28-2-2018 και ώρα 3.00 μ.μ. στα γραφεία του συν/σμού.
Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος
ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24
Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της ψυχής
της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΣΚΟΥΦΙΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους
προς το Θεό.
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24
Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ
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,
Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24
Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγ. Kων/ου και Ελένης
(Εργατικά) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους
προς το Θεό.
Η σύζυγος,
Ο γιος - Η νύφη
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25
Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό
Ναό Aγίου Αντωνίου Βέροιας
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της ψυχής
του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡ.
ΚΟΥΚΟΥΔΗ
(ζωέμπορου)

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 δισέγγονος
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24
Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ
ΕΥΘΥΜΟΥΔΗ
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, Ο εγγονός
Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στό πλαίσιο τών κατανυκτικών ακολουθιών της Μεγάλης
Τεσσαρακοστής, ή Ιερά μας Μητρόπολη λαμβάνει ειδική
μέριμνα γιά τους πιστούς πού λόγω άλλων επαγγελματικών
ή οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν νά παρακολουθήσουν την ακολουθία τών Χαιρετισμών της Ύπεραγίας
Θεοτόκου.
Κάθε Παρασκευή τελείται δεύτερη ακολουθία τών Χαιρετισμών (ώρα έναρξης 9 μ.μ.) στους παρακάτω Ιερούς
Ναούς τής Βέροιας:
- Αγίου Αντωνίου Πολιούχου
- Αγίων Αναργύρων
- Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης
- Παναγίας Χαβιαρά (ενορίας Υπαπαντής)
- Παναγίας Δεξιάς (ενορίας Αγίου Γεωργίου)
- Αγίας Παρασκευής

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόγραμμα
ακολουθιών
για το
ψυχοσάββατο
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβων
χριστιανων, ο,τι το
Σάββατο 24-2-2018
Ειναι το Ψυχοσάββατο του δια
κολλυβων Θαυματος.
Το πρόγραμμα
των ιερων ακολουθιων στα κοιμητηρια
βεροιας εχει ως εξής:
Παρασκευή 232-2018
17:00-18:00 Τρισαγια επι των μνηματων.
18:00-18:30 Νεκρωσιμος κανων και
επιμνημόσυνη δέηση.
19:00-20:15 Α’
Στάσεις Χαιρετισμων
εις την.Υπεραγια Θεοτοκο
Σαββατο 24-2-18
7:00-9:30 Ορθρος-Θεια Λειτουργία- Επιμνημόσυνη
δέηση.
9:30-12-00 Τρισαγια επι των μνηματων.
16:00-17:00 Τρισαγια επι των μνηματων.
Προς διευκόλυνση των πιστων την
Παρασκευή το απόγευμα θα κατασκευάστει απο το Ιερο
Ναο ενας κοινος δισκος κολλυβων.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες
μας έχουν φάρμακα
που δεν χρειάζονται,
μπορούν να τα προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας στο υπόγειο της Δημοτικής
Αγοράς καθημερινά
από 11.00 έως 13.00.
Το Δ.Σ. Αδελφάτου
Γηροκομείου Βέροιας Tηλ.επικ. 6980
683443.

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος :
Τη ν Π α ρ α σκευή 23 Φεβρουαρίου το
πρωί θα τελέσει
Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής και
Αγίου Χαραλάμπους Κυδωνιάς.
Τη ν Π α ρ α σκευή 23 Φεβρουαρίου στις
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην
Α’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας.
Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Πολυκάρπου
Πρασινάδας.
Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης όπου εν
συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης.
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας 25 Φεβρουαρίου το πρωί
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης
και εν συνεχεία θα τελέσει Δοξολογία επί τη ενάρξη της Επαναστάσεως του 1822 στην πόλη της Νάουσας.
Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει
ο ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης.

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

Την Κυριακή της Όρθοδοξίας, 25 Φεβρουαρίου, στις 6
το απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό πού θα τελεσθή
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βέροιας, θα χοροστατήση ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων. Όμιλητης θα είναι ό Όσιολογιώτατος Ιερομόναχος Άντίπας Αγιορείτης. με θέμα: «Μακροθυμείτε προς πάντας».

ΚΤΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Την Κυριακή της «Ορθοδοξίας θά τελεσθει στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας τό άπό του 1841 καθιερωμένο
κτιτορικά μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των κτιτόρων και δωρητών του Ιερού Ναού. Οι ακολουθίες θα τελεσθούν κατά τό ακόλουθο πρόγραμμα:
7:00-10:10π.μ.: Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
10:10-10:30π.μ.: Τελετή της Άναστυλώσεως τών εικόνων,
10:30-11:15π.μ.: Κτιτορικό Μνημόσυνο.

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ταξίδι – προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη
από το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας
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Παρουσιάστηκε σε συνέδριο στη Βιέννη
Επιστημονική εργασία
με θέμα την Κουρκουμίνη,
από ομάδα φαρμακοποιών
με τη συμμετοχή
και του Βεροιώτη
Αντώνη Τροχόπουλου

το έργο αλληλεγγύης που επιτελεί το
ΚΑΠΑ, και δίνοντας την ευλογία του,
προσέφερε σε κάθε ένα από τα μέλη
της ομάδας, ως αναμνηστικό δώρο,
ένα σταυρουδάκι του Πατριαρχείου.
Το βράδυ, περιηγήθηκαν στη γραφική Μεγάλη Οδό του Πέραν, στα όμορφα και γραφικά στενά όπου παλιά
έκαναν τους περιπάτους τους οι Ελληνίδες αρχόντισσες.
Ο Βεροιώτης φαρμακοΤην Κυριακή 18 Φεβρουαρίου,
ποιός Αντώνης Τροχόπουπραγματοποιήθηκε προαιρετική κρουλος , συμμετείχε σε ομάδα
αζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδιεπιστημόνων υπό τον κασμένου Βοσπόρου, όπου από θαλάσθηγητή της Φαρμακολογίας
σης, οι εκδρομείς θαύμασαν τα παλιά
του Πανεπιστημίου Σόφιας
χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοSpiro M. Konstantinov, η
Κάνοντας έναν οδικό περίπλου των τειχών
κρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι
οποία παρουσίασε επιστητου Θεοδοσίου, επισκέφθηκαν την εκκλησία την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου.
μονική εργασία με θέμα την
της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί (που
Στη συνέχεια μετέβησαν στον 1ο και σηΚουρκουμίνη, στα πλαίσια
σημαίνει τόπος με τα ψάρια) με το θαυματουρ- μαντικότερο λόφο της Βυζαντινής Επτάλοφης
του 4ου Διεθνούς Ευρωπαγό αγιασμό και τους τάφους των Πατριαρχών, Πόλης και επισκέφτηκαν το αξεπέραστο Βυϊκού Συνεδρίου Έκθεσης,
αρχιερέων και ευεργετών.
ζαντινό Μνημείο, την Αγία Σοφία. Ό,τι και να
Φαρμακολογίας και ΕθνοΣτην συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στη γράψει κάποιος για την ιερή κιβωτό των θρύφαρμακολογίας στις 9/11/17
μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Κα- λων και των ονείρων του ελληνισμού είναι λίγο
στην Βιέννη της Αυστρίας.
παλί Τσαρσί και το απογευματάκι επίσκεψη το καθώς σε πιάνει ρίγος όταν σκέφτεσε τη θεία
Ο Φαρμακοποιός ΑντώΦανάρι όπου τα μέλη του ομίλου προσκυνη- λειτουργία που έμεινε ατελείωτη στο χειρουβινης Τροχόπουλος - που είτών του ΚΑΠΑ παρακολούθησαν τον Εσπερι- κό ύμνο κατά την άλωση…
ναι γιος του γνωστού φαρνό στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
Το βράδυ της Κυριακής περιελάμβανε
μακοποιού της Βέροιας Γιώργιου Ξάνθιππου Τροχόπουλου- συστο Οικουμενικό Πατριαρχείο, προαιρετική βόλτα και δείπνο στη φημισμένη
νεχίζει την διδακτορική του διατριβή (που ξεκίνησε στη Σόφια)
την κιβωτό της Ορθοδοξίας με γραφική περιοχή του Kumkapi, με ντόπιους
στην Χαϊδελβέργη της Γερμανίας και συγκεκριμένα στο Γερμανικό
τις σπάνιες ιστορικές εικόνες, μουσικούς και χορούς στην παλιά ελληνική
Αντικαρκινικό Ερευνητικό Κέντρο που υπάρχει αποκλειστικά σε
λαμβάνοντας την πατριαρχι- συνοικία του Κοντοσκαλίου.
αυτήν την ιστορική πόλη, με θέμα: «Δυνατότητα διαμόρφωσης της
κή ευλογία του Παναγιωτάτου
Το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, έλαβε χώπρωτεϊνικής κιννάσης Β και του μεταγραφικού παράγοντα NFB για
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. ρα επίσκεψη στην Αιγυπτιακή Αγορά με τους
επαγωγή κυτταρικού θανάτου σε κακοήθη αιμοποιητικά κύτταρα» με
Βαρθολομαίου.
περίφημους παστουρμάδες και την ποικιλία
υποτροφία του Γερμανικού Κράτους.
Μάλιστα, ο Οικουμενικός των μπαχαρικών και ξηρών καρπών, καθώς
Πατριάρχης καλωσόρισε τους επίσης και επίσκεψη στο Αγίασμα της ΠαναΟι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Βέροιας καλούν τους
προσκυνητές από τη Βέροια γίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη
παραγωγούς που είχαν καταθέσει αρχικές αιτήσεις ζημιάς
με λόγια αγάπης, εγκωμιάζο- φορά το 626 μ.Χ , το κοντάκιο του Ακάθιστου
από βροχή ή και πλημμύρα στο φυτικό κεφάλαιο, τα έτη
ντας τα αγαθά αισθήματα και Ύμνου, «Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητή2014 και 2015, να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυρια» και ξεκίνησε η αναχώρηση
σης μέχρι την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.
για την Ελλάδα.
Όσοι παραγωγοί είχαν υποβάλλει αρχικές αιτήσεις παΤο ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιρακαλούνται να προσέρχονται στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ
ας ευχαριστεί θερμά όλους τους
Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Ν. Ημαθίας ανακοινώνει ότι την
των Δημοτικών Ενοτήτων Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας,
εκδρομείς που συμμετείχαν στο
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30 μ. στο Πνευματικό Κέντρο
Βέροιας, Δοβρά και Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας για να
ταξίδι-προσκύνημα στην Κωνστατου Ιερού Ναού της Παναγίας Ναούσης, θα πραγματοποιηθεί γενική
ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοντινούπολη καθώς και όλους όσυνέλευση για αρχαιρεσίες εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και ελεμίσουν με την υποβολή των οριστικών αιτήσεων του προσοι εργάστηκαν για την επιτυχή
γκτικής επιτροπής.
γράμματος ΚΟΕ ‘ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2014-2015 ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ
πραγματοποίηση του ταξιδιού και
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
ΦΥΤΙΚΟ ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ΄.
Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνειδιαίτερα τον αρχηγό της εκδρομής
την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων
ται ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ,
κ. Απόστολο Εμμανουηλίδη, άξιο
ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
είναι το επίπεδο των ζημιών να φθάνει ένα κατώτατο όριο,
οι πίνακες εκτιμήσεων για τις ζημίες
πρεσβευτή της χώρας μας αλλά
το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επου προκλήθηκαν από τη χαλαζόπτωπρωτίστως της
πίπεδο παραγωγού. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ,
σης της 25ης Μαΐου 2017.
πόλης μας, που
εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ
Για περισσότερες πληροφορίες ή
με την συντονιζημιών.
ενστάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέσμένη ομάδα του
Οι Ανταποκριτές
πει να απευθύνονται στον ανταποφρόντισε τα πάντα
ΕΛΓΑ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ
κριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο Αγια το ταξίδι.
θανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ.
2331350535, μέχρι τις 28/02/2018.

Το Νομικό Πρόσωπο Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και
Προσχολικής Αγωγής (ΚΑΠΑ) του
Δήμου Βέροιας γνωστοποιεί ότι
διοργάνωσε ένα ταξίδι – προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη, την
αιώνια Πόλη και μια μεγάλη παρέα εκδρομέων ξεκίνησε το βράδυ
της Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου
2018, με επικεφαλής τον Πρόεδρο
του ΚΑΠΑ, Στέργιο Διαμάντη και
αρχηγό εκδρομής τον ακούραστο
και εξυπηρετικότατο ταξιδιωτικό
πράκτορα κ. Απόστολο Εμμανουηλίδη.
Περνώντας την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με ενδιάμεσες στάσεις
για καφέ, φαγητό και ξεκούραση οι εκδρομείς
έφτασαν στο συνοριακό σταθμό των Κήπων
όπου διασχίζοντας τη γέφυρα των Κήπων, πέρασαν στον τούρκικο συνοριακό σταθμό των
Υψάλων. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη,
περνώντας έξω από την Κεσσάνη – Μάλγαρα – Ραιδεστό και ταξιδεύοντας παράλληλα
με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά,
έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη το πρωί του
Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου 2018.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2014-2015

Υποβολή αιτήσεων για
χορήγηση ενίσχυσης ΚΟΕ

Αναρτήθηκαν πίνακες
εκτιμήσεων
για ζημίες από χαλάζι

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Φίλων της Μουσικής Ν. Ημαθίας

Εκλογές για ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9/25-1-2018 έγγραφο της Α.Π.Ο.Ε.Α., το άρθρο 5 του
Ν. 1301/82 και της υπ’ αριθμ. 1 πράξη το ΔΣ. Του Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας, προκηρύσσονται δια του Προέδρου εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας στις 4-3-2018 και για την ανάδειξη εκπροσώπου στην Α.Π.Ο.Ε.Α.
στα Γραφεία του Συνδέσμου από 9η πρωινή μέχρι 14η μεσημβρινή της Κυριακής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.
Οι υποψηφιότητες για τη συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. θα υποβάλλονται μέχρι τις 2-32018 ημέρα Παρασκευή.
Παρακαλούνται τα μέλη, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές να προσέλθουν στα Γραφεία για την εξόφλησή των, ώστε να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθε.
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Φράγκος
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Επιστολές στο «ΛΑΟ»
ΝΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ
Ντροπή είναι το μόνο που αισθά-

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μαθητικός Διαγωνισμός
Ζωγραφικής: «Ο Τριπόταμος,
το ποτάμι της Βέροιας»

Ο Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑς» διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα το ποτάμι της πόλης μας, τον Τριπόταμο, ο οποίος έχει εγκριθεί με το υπ’ αρ. Φ.14/
ΦΜ/202230/218092/Δ1/12-12-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Απευθύνεται σε δυο ηλιακές ομάδες. Η 1η ομάδα περιλαμβάνει παιδιά που φοιτούν το σχολικό
έτος 2017-2018 στην Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη
δημοτικού και η 2η ομάδα σε παιδιά που φοιτούν
στην Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά
που φοιτούν στα δημοτικά και Γυμνάσια του Δήμου
Βέροιας καθώς και στα ΕΕΕΕΚ Βέροιας, Νάουσας,
Αλεξάνδρειας.
Τα έργα θα πρέπει να έχουν διαστάσεις 30Χ42
εκατοστά (cm) (Μέγεθος Α3) και ως υλικά μπορούν
να χρησιμοποιηθούν, μολύβια γραφίτη, ξυλομπογιές, τέμπερες, παστέλ, νερομπογιές, ακρυλικά
κ.α.. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να κατατεθούν προς αξιολόγηση από πενταμελή επιτροπή,
από 1η έως και 15ή Μαρτίου 2018, σε κατάλληλα
διαμορφωμένο κουτί στο ισόγειο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Η συγκέντρωση
των έργων και στη συνέχεια η κατάθεσή τους θα
γίνει με την εποπτεία των σχολείων. Κάθε έργο θα
είναι ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ομαδικά έργα δεν
θα γίνουν δεκτά από την κριτική επιτροπή. Επίσης
κάθε μαθητής θα μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με ένα ΜΟΝΟ έργο.
Τα έργα δεν θα πρέπει να έχουν οποιοδήποτε
διακριτικό σημάδι (π.χ. δεν θα είναι τσαλακωμένα,
δεν θα υπάρχει γραμμένο το όνομα του παιδιού επάνω τους ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετίζεται
με την ταυτότητα του). Κάθε έργο θα τοποθετηθεί
σε φάκελο επάνω στον οποίο θα υπάρχει το ονοματεπώνυμο του παιδιού, η τάξη του, το σχολείο
του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα στον
φάκελο θα εσωκλείεται μαζί με το έργο και μια υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα που θα
δηλώνει ότι συμφωνεί το παιδί του να λάβει μέρος
στον διαγωνισμό. Η διενέργεια του διαγωνισμού
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες
δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών
δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.
Τα έργα όλων των παιδιών θα εκτεθούν.
Ο χρόνος και ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση των έργων ζωγραφικής θα ανακοινωθούν την Άνοιξη του 2018 από το Σύλλογο.
Τα μέλη της πενταμελούς κριτικής επιτροπής
που θα κρίνουν τα έργα ζωγραφικής των μαθητών
θα είναι τα εξής:
1.
Αρώνης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτονας-Ζωγράφος
Λιάκου Ασπασία, Δασκάλα Πρωτοβάθμι2.

ας Εκπαίδευσης
Μαυροκεφαλίδης Δημήτριος, Ζωγράφος
3.
4.
Τσόλη Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Εικαστικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Χειμωνοπούλου Μαρία, Βιολόγος-Ιχθυο5.
λόγος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Bέροιας».
Σε όλους τους μαθητές που θα συμμετέχουν
στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Στους μαθητές που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες
θέσεις θα δοθούν έπαινοι, αναμνηστικά μετάλλια
συμμετοχής, καθώς και χρηματικό έπαθλο. Στους
μαθητές που θα καταλάβουν την 4η έως και τη
10η θέση θα δοθούν αναμνηστικά δώρα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
η απονομή των βεβαιώσεων-επαίνων-μεταλλίων-χρηματικών επάθλων-αναμνηστικών δώρων
θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2018 μετά
από σχετική ανακοίνωση από το Σύλλογο.
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι δωρεάν και προαιρετική και απαιτείται πέραν της
σύμφωνης γνώμης των γονέων και κηδεμόνων
τους η οποία θα συνοδεύει το έργο κάθε παιδιού
και η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου
οι μαθητές/τριες του οποίου προτίθενται να πάρουν μέρος.
Εξυπακούεται ότι δεν θα υπάρχουν έσοδα
από τα υποβληθέντα έργα με εμπορία ή διαφήμιση, ότι ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με τη
δωρεάν διακίνηση πάσης φύσεως υλικού που
κρίνεται ως διαφημιστικό και ότι η χρήση θα γίνει
μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι
μαθητές μπορούν να δουλέψουν τα
έργα τους είτε στο πλαίσιο σχολικών
γνωστικών αντικειμένων σε ενότητες
που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις ή και στον ελεύθερο χρόνο
τους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Facebook: «www.facebook.com/
filoi.tripotamou
Ι σ το σ ε λ ί δ α Σ υ λ λό γ ο υ : h t t p : / /
tripotamos.wix.com/filoitripotamou
E-mail: mcheimon@gmail.com
Κατάθεση έργων 1 - 15 Μαρτίου
2018 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

νεται όποιος αντικρίζει την κατάσταση
που επικρατεί στα Κοιμητήρια Βέροιας
και αίσχος η μόνη λέξη που την χαρακτηρίζει. Ένας χώρος που θα πρέπει
να είναι ιερός αποτυπώνει καθημερινά
την πλήρη ασέβεια του Δήμου Βέροιας
στους πολίτες του. Καθημερινά ενταφιάζονται πολίτες του Δήμου Βέροιας
με διάρκεια ταφής τα 5 έτη γιατί έτσι
έχει καθοριστεί λόγω έλλειψης χώρου. Μετά το πέρας της πενταετίας
εν έχει επέλθει η πλήρης αποστέωση
ο νεκρός τοποθετείται στο οστεοφυλάκιο εάν όμως δεν έχει ολοκληρωθεί
πλήρως η αποστέωση μεταφέρεται σε
άλλο σημείο ταφής. Σε οποιοδήποτε
σημείο με οποιοδήποτε τρόπο, με
απόλυτη ασέβεια στο νεκρό και με απίστευτο πόνο για τους συγγενείς.
Ποιος άραγε από τους υπεύθυνους έχει ορίσει τι θα πει σεβασμός
στους νεκρούς, σε ανθρώπους που
έζησαν μια ζωή με αξιοπρέπεια, σε
ανθρώπους που ήταν τυπικοί στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο, σε ανθρώπους που άφησαν πίσω
τους παιδιά , γονείς, αδέλφια , συγγενείς που πονάνε βλέποντας αυτή την
κατάσταση. Είναι πραγματικά λυπηρό
σε μία πολιτισμένη κατά τα άλλα τοπική κοινωνία να μην μπορούμε να τιμήσουμε τους νεκρούς μας όπως τους
αρμόζει. Πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτή η τακτική που μόνο ο Δήμος
Βέροιας χρησιμοποιεί θεωρώντας την
απαραίτητη;
Θα πρέπει να βρεθεί μια ουσιαστική λύση για την έλλειψη χώρου στα
Κοιμητήρια Βέροιας, γιατί η απλή διαπίστωση του προβλήματος δεν αποτελεί λύση.
Με την ελπίδα να είμαστε οι τελευταίοι που πονάμε.
Δημότισσα Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού
ευχαριστεί θερμά:
1. Τον Στρατηγό Διοικητή της Ι
Μεραρχίας Πεζικού για τη διάθεση
της αίθουσας της Λέσχης Αξιωματικών Βέροιας για την πραγματοποίηση του παιδικού χορού του
Ομίλου μας.
2. Την Κοινωνική Αλληλεγγύη
του Δήμου μας και τα ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεοδνίας και τους υπεύθυνους κ. Γκυρίνη και τον κ. Καραγαβριηλίδη για την προσφορά
παιχνιδιών.
3. Τον κ. Νούσιο Αντώνη για την
μεγάλη ποσότητα ντόνατς και γλυκών
για τις ανάγκες του παιδικού χορού.
4. Το ζαχαροπλαστείο Τριζώνη
για την προσφορά γλυκών τα οποία προσφέρθηκαν στον παιδικό
χορό.
5. Την Δημ. Τοπική Οργάνωση
Βεροίας της Ν.Δ. (ΔΗΜΤΟ) για την
προσφορά μεγάλης ποσότητας εδεσμάτων (πεϊνιρλί, σπανακόπιτες,
μπουγάτσα, κρουασάν και πίτσες).
6. Τον κ. Ζήση Πατσίκα, τον ήχο
Ζορμπά και τον κ. Μανωλόπουλο
για το μουσικό πρόγραμμα που
παρουσίασαν στον παιδικό χορό
του Ομίλου αφιλοκερδώς.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσά
μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Ο πρόμαχος της Ορθοδοξίας». Ομιλητής: ο κ. Αβραάμ
Κοκκάλης, Θεολόγος-Ιεροκήρυξ. Σας καλούμε να προσέλθετε.
Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί
θερμά:
1.Τον Δήμο Σκύδρας και τα Σχολεία της περιοχής του, για τη δράση
«Χάρισε ένα δώρο στον φίλο σου», που απέφερε μεγάλη ποσότητα παιχνιδιών που χαρίστηκαν στα παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας.
2.Την «Μπουτζόλα Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» για την παροχή κρεάτων.
3.Τον Σύλλογο εργαζομένων ΙΚΑ Ημαθίας για τη δωρεά ποσού 100€.
4.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Γιώργου και
Μαρίας Μπάλογλου.
5.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Άκη Ψωμιάδη.
6.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Γεωργίας Ιντζβίδου.
7.Το Market «ΜΑΖΙ» (Χατζημασούρα) για την παροχή τροφίμων.
8.Την οικογένεια Κυριάκου Παπαϊωάννου, για την παροχή των τροφίμων μηνός στο Σπίτι της Βεργίνας στη μνήμη Ευθύμη Παπαϊωάννου.
9.Τα ανήψια της Αθηνάς Χατζή, για την παροχή φαγητού στο Σπίτι της
Βεργίνας, στη μνήμη της.
10.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 20€.
11.Τον κ. Θωμά Χαρελά για την προσφορά ποσότητας πατάτας.
12.Το κατάστημα του κ. Γρηγοριάδη για την παροχή κορν-φλέϊκς.
13.Ανώνυμους φίλους για την παροχή τροφίμων.
14. Ανώνυμο φίλο, για την προσφορά φαγητού, στη μνήμη προσφιλούς
προσώπου.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί θερμά:
1. Τον κ. Μπαλή Παύλο για τη δωρεά των 100 ευρώ στη μνήμη του πατέρα του Νικολάου Μπαλή με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό
του.
2. Την κ. Κορδοκαγγέλη Μαρία για τη δωρεά των 50 ευρώ ως οικονομική βοήθεια του Ομίλου.
3. Την κ. Ευαγγελία Βαρνάβα και τις οικογένειες Σεργίδη κα Χατζηκωνσταντίνου από την Κύπρο για τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη της Άννας
Δημητροπούλου.
4. Την οικογένεια Θεοδωρίδου για τη δωρεά των 70 ευρώ στη μνήμη
της φίλης Άννας Δημητρολοπούλου.
5. Την κ. Ελένη Αναστασοπούλου για τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη της φίλης Άννας Δημητρολοπούλου.
6. Την Ι Μεραρχία Πεζικού για τη δωρεά ποσότητας λαδιού στη μνήμη
της μητέρας του Δημήτρη, Ελευθερίας Βοργιαζίδου, αντί στεφάνου.
Το Δ.Σ.
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Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 59 132, ΒΕΡΟΙΑ
Κωδικός NUTS: EL521, Τηλέφωνο: 2331029737, 2331092347, Fax: 2331071725, 2331092347,
E-mail: efahma@culture.gr, Ιστότοπος: www.aigai.gr
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 13 ΚΑΙ 16» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό
Κτίριο - Φάση Β’» (Κωδ. Πράξης 2016ΕΠ00810025) (MIS 5000989) και συγκεκριμένα για το ΥΠΟΕΡΓΟ
8: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20014-2020.
Τόπος παράδοσης υλικών
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών - Κεντρικό Μουσειακό κτήριο, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέφωνο & Fax: 23310 92580 Κωδικός NUTS: EL521
Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των (πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (#57.274,36# €) (προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α.)
Αναλυτικά:

Πηγή χρηματοδόσης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑΕ ΕΠ0081. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00810025).
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
Ολοκλήρωση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.) του έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων
τμημάτων είτε β) για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο των προϊόντων κάθε τμήματος.
Δεν γίνονται εναλλακτικές προσφορές.
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς
διατάξεις
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού.
Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από
την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.yppo.gr
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:
Ελληνικά
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν ογδόντα
μέρες (180) μέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Υποβολή προσφυγών
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.23310
923472331029737 , Fax 2331092347-2331071725, αρμόδιοι υπάλληλοι Κηρυττοπούλου Κική, Ελένη
Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.
Ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΕ
2018-028643/21-02-2018
Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία στο τεύχος της ΕΕΕΕ
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 133-271797
Η Νόμιμος εκπρόσωπος
Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος

www.laosnews.gr
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Πρόσκληση για το μέτρο
βιολογικής κτηνοτροφίας
ύψους 200 εκατ. ευρώ
Δημοσιεύτηκε η
δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας
του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020,
ύψους 200 εκατ. ευρώ, με πρώτο έτος
εφαρμογής το 2018.
Επισημαίνεται ότι
η πρόσκληση εκδίδεται με νέα κριτήρια
επιλογής που δίνουν
βαρύτητα σε ό,τι αφορά τη δράση της
μετατροπής από
συμβατική σε βιολογική, στην ηλικία
του υποψηφίου στηρίζοντας τους νέους
γεωργούς δίνοντας
τους την προοπτική
και τη διέξοδο μέσα
από τη βιολογική
κτηνοτροφία ταυτόχρονα με την ώθηση προς την ιδιοπαραγωγή βιολογικών ζωοτροφών. Αντίστοιχα τα νέα
κριτήρια επιλογής για τη δράση της διατήρησης της βιολογικής κτηνοτροφίας δίνουν βαρύτητα σε αυτούς που
είναι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι και συνειδητά ασκούν
τη βιολογική κτηνοτροφία (παλαιότητα) και παράγουν
μόνοι τους βιολογικές ζωοτροφές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων,
τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
Οι προκηρυσσόμενες δράσεις αφορούν σε ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και ενισχύσεις
για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία
Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να
προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των
ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης
των ρύπων·
• στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των
ρύπων·
• στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών
και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4·
• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
• στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και
στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια, σε βοσκοτόπους που έχουν δηλωθεί, μαζί
με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017.
Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Κατανομή
Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή)
της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
• Δράση 11.1.2: σαράντα εκατομμύρια (40.000.000)
ευρώ
• Δράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια
(160.000.000) ευρώ
Η κατανομή του ποσού που θα γίνει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 18.000.000,00 €
4.500.000,00 €
13.500.000,00 €
Για την κατανομή του ποσού ανά Περιφέρεια ελήφθησαν υπόψη η έκταση των ορεινών βοσκοτόπων, ο
αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, η υπάρχουσα δυναμικότητα σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις
καθώς και η νέα προοπτική όπως αποτυπώθηκε στην

1η πρόσκληση.
Η κατανομή είναι ενδεικτική και στην περίπτωση που
σε κάποια Περιφέρεια μετά την οριστικοποίηση των
παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης
παραμείνει αδιάθετο ποσό, το ποσό αυτό δύναται να κατανεμηθεί από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σε άλλη
Περιφέρεια.
Οι δράσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας μπορούν να
συνδυαστούν με τις δράσεις της «Καλής μεταχείριση
των ζώων στα Βοοειδή, Αίγες και Πρόβατα», της «Περιβαλλοντικής αναβάθμισης υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» και της «Διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων
φυλών αγροτικών ζώων»
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018 ώρα 00:00.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν
στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της
παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ,
ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω
σύστημα γίνεται στον ιστότοπο :
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration
και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο :
https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.
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Στέφανος Γαϊτάνος: «Είχα προειδοποιήσει
για την καταστροφή που ερχόταν»

υνέντευξη στον ΑΚΟΥ
996 και στην εκπομπή
«Σιγά τον πολυέλαιο
«έδωσε ο Στέφανος Γαιτάνος
σχετικά με τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό η ομάδα της Βέροιας και την πιθανή αποβολή
της από το πρωτάθλημα.

Δύσκολες στιγμές για την ομαδα
μας, δύσκολες στιγμές για την βασίλισσα του βορά, όπως φαίνεται από
τα τελευταία γεγονότα. θα πιούμε
ένα πικρό ποτήρι αφού η ομάδα δεν
βλέπω να σώνεται.
Βασίλη οι εξελίξεις δείχνουν αυτό
το πράγμα. Έγινα τις τελευταίες μέρες
σημαντικές προσπάθειες αλλά φαίνεται
πως δεν καρποφορούν. Η τελευταία
μου ελπίδα είνια μήπως η παρούσα
κατάσταση εξακολουθήσει έστω με την
όποια εικόνα να κρατήσει την ομάδα
σε εγρήγορση να μην χαθεί αλλά να
υπάρχει σαν ομάδα  Αφού δεν καρποφόρησαν οι δικές μας προσπάθειες
μήπως υπάρξει κάποια αλλαγή   από
το υπάρχον καθεστώς και συνεχίσει.
Γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο γύρο . Το θέμα των προσφυγών
χθες το βράδυ ειπώθηκε οτι μπορεί να
αντιμετωπιστεί ,και να επιστραφούν οι
βαθμοί.Δεν ξέρω όμως αν αυτό είνια
τελεσίδικο ‘η όχι. Και φυσικά για κάποια
πράγματα και εγώ ακούω ,βλέπω και
δεν είνια εύκολο να βγάλεις συμπεράσματα. Το δικό μας το σκεπτικό ήταν να
μπορέσουμε   να κρατήσουμε την ομάδα ζωντανή, και μήπως στην πορεία να
μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, αν και
οι οικονομικές δυνατότητες είναι   πολύ
μεγάλες   Μήπως εμφανιζόταν κάποιος
που θα είχε την οικονομική δυνατότητα και την διάθεση να διαχειριστή την
κατάσταση .Το ξέρεις και συ οτι τα οικονομικά μεγέθη είναι πάρα πολύ μεγάλα
. Υπάρχουν όφειλες προς το δημόσιο ,
προς τρίτους. Η ομάδα αυτή την στιγμή

εκχώρησή τις μετοχές και να φύγει ,
αλλά από την μία στιγμή στην άλλοι
δεν μπορούσαν να βρεθούν αυτοί οι
άνθρωποι.
Έτσι αφέθηκε η ομαδα στην δικιά
τους επιλογή. Δεν μπορεί να γίνει και
αλλιώς . Δεν το αποκλείω μέχρι το μεσημέρι να παρθούν διαφορετικές αποφάσεις από αυτούς.

είνια κατεστραμμένη.
Χθες έληξε το τελεσίγραφο, μάλλον δεν θα το έλεγα τελεσίγραφο αλλά μία προειδοποίηση των παικτών
πως αν δεν πληρωθούν αύριο θα
φύγουν. Ήδη υπάρχουν δύο προσφυγές που δεν πληρώθηκαν άρα η
ομαδα στην τρίτη αποβάλλεται από
το πρωτάθλημα .
Άρα ποιο είνια το νόημα, τι να
περιμένουμε
Μήπως δεν αποβληθεί η ομαδα
από το πρωτάθλημα και μήπως πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές.
Μακάρι... Αν θέλουμε να το δούμε
ρεαλιστικά υπάρχει μία πλευρά η δική
μας που προσπαθούμε με όλες μας τις
δυνάμεις να δώσουμε κάποιες λύσεις.
Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αν
καταστραφεί η ομαδα  και η άλλη πλευρά θα θέλει να δώσει έστω και μία μικρή λύση . Έχει ανάγκη γιατί τώρα τα
πράγματα δεν είναι όπως παλιά .Έχουν αλλάξει οι νόμοι και κάποιος   θα
φορτωθεί αυτές τις ιστορίες. Στην προκειμένη περίπτωση ο Κώστας Παπαδόπουλος δεν είναι εύκολο να πει αφήνω
την ομαδα να διαλυθεί.    Όλα αυτά τα
χρέη θα τον ακολουθούν. Δεν ξέρω σε
ποιο΄βαθμό αλλά θα τον ακολουθούν.
Μήπως αντιληφθεί και η άλλη πλευρά
οτι πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια
και από την δική της πλευρά για να διατηρηθεί η ομάδα ζωντανή.
Από την δική μας πλευρά ο Απόστολος Εμμανουηλίδης τον οποίο θεώρησα ένα πρόσωπο που σε τέτοιες
δύσκολες αποστολές μπορεί να τα καταφέρει και εγώ οτι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε Βασίλη. Με κάποιους
ακόμη μιλήσαμε , με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες με τον Στέλιο τον
Μειμαρίδη. Όμως υπάρχουν δυσκολίες
που για αυτούς τους ανθρώπους δεν
μπορούν να ξεπεραστούν.
Εγώ ήμουν πιο αισιόδοξος γιατί έλεγα οτι ο κόσμος την προσπάθεια αυτή
θα την αγκαλιάσει . όμως ο κόσμος για

Μπορεί να συμβεί τέτοια ανατροπή;
Δεν το αποκλείω γιατί όπως είπα
δεν είναι συμφέρον της άλλης πλευράς
να χαθεί η ομαδα. . .
Μα ήδη η ομαδα είναι πεθαμένη...
Ναι είναι πεθαμένη όπως το λες
Θα πάει στην Γ’ Εθνική και εκεί τι θα
γίνει. Θα πάει στην γ΄εθνική ‘η θα έχουμε άλλες εξελίξεις.

να γυρίσει στο γήπεδο δεν είναι απλό
και εύκολο . Είνια πολύ απογοητευμένος και ξέρει την κατάσταση.
Αν όμως έβλεπε μία εκχώρηση των
μετοχών πάνω από δέκα χρόνια και
ουσιαστικά η ομάδα περνούσε στα χέρια του. . Δημιουργείτο μία επιτροπή
με ανθρώπους αξιόπιστους, που θα
τους επέλεγαν οι ίδιοι οι φίλαθλοι .Ο
κόσμος θα γυρνούμε και θα βοηθούσε
να καλυφτούν τα τρέχοντα έξοδα. Για τα
μεγάλα προβλήματα ήλπιζα κρατώντας
ζωντανό το κύτταρο , μήπως εμφανιζόταν κάποιος για να πάρει την ομάδα.
Αν η ομάδα σκορπίσει πλέι στο τοπικό πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο να
πεις οτι ξαναγεννιέται.
Στην συζήτηση που είχατε χθες
στο ραντεβού δεν έγινε θέμα εκχώρησης των μετοχών.
Δεν μπορούσε να γίνει εκχώρηση
από την στιγμή που δεν καλύφτηκε
το οικονομικό σκέλος   . Διότι αυτή την
στιγμή άμεσα έπρεπε να πληρωθούν
παίκτες , άμεσα έπρεπε να καλυφτούν

οι προσφυγές .
Δηλαδή όταν τρέχεις να πληρώσεις
το ρεύμα, και όταν προσπαθείς   τόσα
πράγματα που είναι άμεσης ανάγκης.
Δεν πληρώνονται ούτε τα βασικά και τα
100 ευρώ δεν υπάρχει κάποιος να τα
δώσει. όσο στοιχίζει το νοσοκομειακό
‘όχημα .   Επιβαρύνθηκε ο Απόστολος
σε ένα βαθμό, αλλά σε ποιο βαθμό
μπορεί να συνεχίσει.
Είναι δύο σοβαρά οικονομικά
προβλήματα. Το ένα είναι οι πληρωμή των προσφυγών στην 3η (την
προσεχή Δευτέρα) η ομάδα θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Και το
άλλο είναι η πληρωμή των παικτών
για να μην αποχωρήσουν από την
ομαδα.
Στην άλλη πλευρά κάναμε γνωστό
και βάλαμε κάποιες προϋποθέσεις πως
πρέπει να τακτοποιηθούν κάποια οικονομικά θέματα που δεν έγιναν δεκτά.  
Σε μία μέρα δεν μπορούν να βρεθούν
αυτά τα χρήματα. Παρότι υπήρχε διάθεση από τον κ. Παπαδόπουλο να

Τα σενάρια που λέγανε στην Εληά στην πρώτη συγκέντρωση,
αλλά υπάρχουν και τα γκάλοπ στα
διάφορα site που σε μία ερώτηση
απαντούν να προχώρηση η ομάδα
να προσπαθήσει να σωθεί, το άλλο
αναφέρει να πέσει η ομάδα στην Γ’
Εθνική. όμως και εκεί το 50% των
χρεών την ακολουθούν . Να πάει
στο γ’ τοπικό θέλει τρία χρόνια να επανέλθει σε ένα εθνικό πρωτάθλημα
Τα παραδείγματα και άλλων ομάδων
δείχνουν οτι δύσκολα σηκώνουν κεφάλι. Εδώ μια Καστοριά   και ακόμη βρίσκεται στην Γ’ Εθνική και υποβιβάζεται
και πάλι στο τοπικό.
Εγώ είμαι αισιόδοξος οτι οι επιχειρηματίες που ήταν στην πρώτη
συγκέντρωση δεν θα εγκαταλείψουν
την ομαδα και μάλιστα ζήτησαν από
τους νομικούς που ήταν παρόν να
ξεκινήσουν το καταστατικό για την
σύσταση νέας ομάδας.
Δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας
είτε με την μη πληρωμή της γ’ δόσης
είτε με την αποχώρηση των παικτών.

Τίτλοι τέλους για τη Βέροια

Οι παίκτες πήραν τα πράγματα τους και έφυγαν!

Μόνος του ήταν στην τελευταία στιγμή της ιστορίας της βασίλισσα του βορρά ο προπονητής της Βέροιας Τολης Τερζής τον οποίον χαιρέτησαν οι
παίκτες μάζεψαν τα πράγματα τους και έφυγαν χωρίς ...γυρισμό. Μάταια περίμεναν κάποιον από την επιτροπή να τους ενημερώσει
Αυλαία λοιπόν για την ιστορική ομάδα που περνάει τον δικό της Γολγοθά και δεν ξέρει κανείς όπως γράψαμε και χθες, πότε θα την ξαναδούμε με
ποιο όνομα και σε ποια κατηγορία.
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Μεγάλη διάκριση Ημαθιώτη
μαθητή σε Διεθνές Σκακιστικό
Τουρνουά
μίχος Μιχάλης
στο 4ο Διεθνές
Σκακιστικό Τουρνουά «Vardaris»,
που πραγματοποιήθηκε από
τις 15 έως τις
19 Φεβρουαρίου
στο ξενοδοχείο
Holiday Inn, στη
Θεσσαλονίκη.

Μ

εγάλη διάκριση απέσπασε ο 11χρονος
μαθητής του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Καρα-

Αναδείχτηκε πρώτος στην κατηγορία
των αγοριών κάτω των
16 ετών (Κύπελλο), και
11ος στη γενική κατάταξη, ανάμεσα σε 135
ισχυρούς σκακιστές
από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σκόπια,
Ολλανδία, Αμερική,
Αλβανία και Τουρκία,
σημειώνοντας 5 νίκες
σε 7 αγώνες.
Την έναρξη του 5ου
γύρου του τουρνουά
κήρυξε ο γνωστός ηθοποιός Στέφανος Ληναίος, παλιός σκακιστής, που έκανε μια
σύντομη ομιλία για τη δική του σχέση με το
άθλημα του σκακιού, συνοδευόμενος από
τη σύζυγό του, ηθοποιό Έλλη Φωτίου.

Ο Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ Τίμησε την
μνήμη του Παναγιώτη Κατσούρη
αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον τραγικό θάνατό του.

Τ

η μνήμη του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας,
Παναγιώτη Κατσούρη,
τίμησε ο Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ με

Με πρωτοβουλία της διοίκησης, πριν
από την έναρξη του αγώνα με τον Καμπανιακό, οι ποδοσφαιριστές και παράγοντες
των δύο ομάδων κατέθεσαν λουλούδια στη
φωτογραφία του αείμνηστου ποδοσφαιριστή και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ήταν
μία συγκινητική εκδήλωση στη μνήμη του
Παναγιώτη, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Νάουσα, στην
οποία αγωνίσθηκε την περίοδο 1993-96 και
συνέχισε στην ομάδα του ΠΑΟΚ, μέχρι τα
ξημερώματα της 9ης Φεβρουαρίου 1998
όταν βρήκε τραγικό θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΙΩΝ.
Από τον Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ
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Τους διαιτητές που θα διευθύνουν
τις αναμετρήσεις της 18ης αγωνιστικής
της Football League ανακοίνωσε η ΕΠΟ
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Τρίκαλα – Παναχαϊκή (24/02, 15:00): Μαλούτας (Ημαθίας), Παρασίου (Ημαθίας), Γιάντσης (Ημαθίας), Τσέτσιλας
(Γρεβενών).
Απόλλων Πόντου – Βέροια (25/02, 15:00): Φωτιάς (Πέλλας), Κεσίσογλου (Πέλλας), Βρούζος (Πιερίας), Σιδηρόπουλος (Πέλλας).
Αιγινιακός – Άρης (25/02, 15:00): Μπαλατσούκας (Θεσπρωτίας), Τζιαμπάσης (Κοζάνης), Τζιουβάρας (Κοζάνης),
Καρατέρπος (Κοζάνης).
Παναγιάλειος – Σπάρτη (25/02, 15:00): Κουναλάκης
(Ηρακλείου), Τσιλίκας (Αιτ/νίας), Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου), Αδαμόπουλος (Ζακύνθου).
Αναγέννηση Καρδίτσας – Δόξα Δράμας (25/02, 15:00):
Βουρνέλης (Μακεδονίας), Τσιότσιος (Μακεδονίας), Καλύβας (Φθιώτιδας), Μπλούνας (Φθιώτιδας).
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός (25/02, 15:00): Δημητρόπουλος
(Δυτ. Αττικής), Λυμπερόπουλος (Αθηνών), Μήταρης (Αν.
Αττικής), Τσαγκαράκης (Χανίων).
ΑΕ Καραϊσκάκης - ΑΟΧΚισσαμικός (26/02, 14:00): Σελίμος (Λακωνίας), Καλαμπόκης (Αιτ/νίας), Θανασιάς (Ηπείρου), Τάσης (Ηπείρου)

Καλλιθέα – Εργοτέλης (26/02, 15:00): Ρατσιάτος (Αργολίδας), Πρέντζας (Δυτ. Αττικής), Παπανικολάου (Κορινθίας),
Δραγάτης (Αν. Αττικής).

Ο Αλέξανδρος Αρετόπουλος στον αγώνα
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού
Ο Αλέξανδρος Αρετόπουλος ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει
το μεγάλο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα
στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό,
που θα γίνει την Κυριακή (25/2,
19:30), στο γήπεδο της Τούμπας.
Ο διαιτητής από τα Τρίκαλα έχει
«σφυρίξει» άλλες δύο φορές αναμετρήσεις των δύο ομάδων, αμφότερες όμως στο «Γ. Καραϊσκάκης»:
τη νίκη 2-1 του ΠΑΟΚ, την περίοδο
2014-15, και την επικράτηση με
2-1 του Ολυμπιακού πέρυσι (σεζόν
2016-17).
Βοηθοί του θα είναι ο Πολυχρόνης Κωσταράς από την Αιτωλοακαρνανία και ο Ηλίας
Αλεξέας από τη Μεσσηνία και τέταρτος διαιτητής ο Γιώργος
Κομίνης από τη Θεσπρωτία.
Οι διαιτητές και οι βοηθοί των αναμετρήσεων της 23ης
αγωνιστικής στη Super League:
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/2
15:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Κουμπαράκης (Θράκης)
Βοηθοί: Ευθυμιάδης (Πιερίας), Χατζηνάκος (Δράμας)
4ος Διαιτητής: Πουλήμας (Κέρκυρας)
17:15 Πανιώνιος-Αστέρας Τρίπολης
Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Κουρομπύλια (Δυτ. Αττικής), Σπυρόπουλος
(Ανατ. Αττικής)
4ος Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
19:30 Παναθηναϊκός-Λαμία
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Δημόπουλος (Δυτ. Αττικής), Κοντιζάς (Πειραιά)
4ος Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/2
15:00 Ξάνθη-Απόλλων Σμύρνης
Διαιτητής: Σκουλάς (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Γρεβένης (Χαλκιδικής), Μπουξμπάουμ (Ανατ. Αττικής)
4ος Διαιτητής: Μάνταλος (Καβάλας)
17:15 Παναιτωλικός-Κέρκυρα
Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πειραιά), Σαμοϊλης (Αθηνών)
4ος Διαιτητής: Κουτσιαύτης (Αρτας)

17:15 ΑΕΛ-Πλατανιάς
Διαιτητής: Σέζος (Κιλκίς)
Βοηθοί: Σάββας (Σερρών), Χούσκογλου (Θράκης)
4ος Διαιτητής: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)
19:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
Διαιτητής: Αρετόπουλος (Τρικάλων)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Αλεξέας (Μεσσηνίας)
4ος Διαιτητής: Κομίνης (Θεσπρωτίας)
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2
19:30 Ατρόμητος-ΑΕΚ
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Καρσιώτης (Κορινθίας)
4ος Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
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Αγώνες μπαράζ για το παιδικό τμήμα
μπάσκετ του ΑΟΚ Βέροιας

Ε

κδόθηκε η Ειδική προκήρυξη του
Πρωταθλήματος παίδων της αγωνιστικής περιόδου 2017/18, για
την ανάδειξη της τέταρτης ομάδας που
θα συμμετάσχει στο Final Four. Σύμφωνα με αυτή, θα πραγματοποιηθούν αγώνες μπαράζ μεταξύ των τριών ομάδων
που κατέλαβαν την δεύτερη θέση στην
βαθμολογία την κανονικής περιόδου
των τριών ομίλων και συγκεκριμένα οι
ΑΓΕ Πιερίας, ΑΟΚ Βέροιας και ΑΣ Σκυδραϊκός.

Οι ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους μία φορά
σε ουδέτερο γήπεδο σύμφωνα με το πρόγραμμα που
καταρτίσθηκε μετά από κλήρωση που πραγματοποίησε η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΚΕΜ.
Αναλυτικά :
25/02/2018 (14:00, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάουσας) ΑΣ Σκυδραϊκός – ΑΟΚ Βέροιας
04/03/2018 (12:00, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αιγινίου) ΑΟΚ Βέροιας- ΑΓΕ Πιερίας
11/03/2018 (12:00, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βέροιας Δημήτριος Βικέλας) ΑΓΕ Πιερίας – ΑΣ Σκυδραϊκός
Ο πρώτος της βαθμολογίας των αγώνων μπαράζ
κατάταξης θα καταλάβει την τέταρτη θέση στην ημιτελική φάση του Final Four του πρωταθλήματος.

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Στον τελικό του Κυπέλλου Μ. Αλέξανδρος
Τρικάλων-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας

Αναδείχτηκε χθες το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στο
φετινό Κύπελλο Ημαθίας. Έπειτα από 14 χρόνια, ο Μέγας
Αλέξανδρος Τρικάλων θα αγωνιστεί στον τελικό του θεσμού
αυτή τη φορά με αντίπαλο τον
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας (τη σεζόν
2003/2004 είχε αντιμετωπίσει
τη συντοπίτισσα ΑΕΑ) για τον
οποίο θα είναι η τέταρτη παρουσία του στα τελευταία πέντε
χρόνια!
Το ματς της ημέρας ωστόσο
διεξήχθη στο ΔΑΚ Αλεξάνδρειας. Ο Φίλιππος ως τυπικά γηπεδούχος, όφειλε να τα παίξει
όλα για όλα κόντρα στον συντοπίτη ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε
επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 1-0. Το γκολ του νεαρού
Τριανταφυλλόπουλου στο 14′ έδωσε νέο ενδιαφέρον
στην αναμέτρηση, όμως ο Άγγελος Καραντουλαμάς
είχε διαφορετική άποψη και με τέρματα στο τέλος του
πρώτου μέρους αλλά και στο 63′, έστειλε με το…ενάμιση πόδι τον δικέφαλο στον μεγάλο τελικό.
Στο 76′ ο Φίλιππος μπήκε και πάλι στο παιχνίδι
της πρόκρισης με γκολ που σημείωσε ο Καραχαλίδης, ενώ η αποβολή του Βασιλείου λίγα λεπτά
αργότερα, έβαλε…φωτιά στις τελευταίες στιγμές του
αγώνα. Ωστόσο η ομάδα του Φερέιρα Κινγκ κράτησε
το υπέρ της αποτέλεσμα και πανηγύρισε μία ακόμη
πρόκριση σε τελικό, δημιουργώντας παράλληλα μια
εντυπωσιακή παράδοση στον θεσμό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερς
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων – Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας  2-1 (45+1′ Κουκουράκης, 66′
Καφές / 8′ Συμεωνίδης Χ.)
Διαιτητής της αναμέτρησης ο κ. Παρασίου, με βοηθούς τους κ.κ. Πίτο και Μοσχόπουλο
Συνθέσεις
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων : Γιαβάσης, Συμπεθέρης, Τσουλχάη (58′ Καπετάνος), Κουκουράκης (46′
Βλάχος), Τσιότρας, Κιρκιλιανίδης, Πατσιαβούρας (46′

ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

3ο Κύπελλο Ελλάδας Αλπικού
Σκι _FIS

Σ

τα Καλάβρυτα πραγματοποιηθηκε το 3ο Κύπελλο Ελλάδας
Αλπικου Σκι Παίδων κορασίδων το Σαββατοκύριακο και Κ Δευτέρα 17-18 και 19 Φεβρουαρίου. Οι
αθλητές του ΕΟΣ Νάουσας έδωσαν
το παρόν με τα κορίτσια να κερδίζουν και πάλι τις εντυπώσεις.

Στην κατηγορία των μικρών Κορασίδων στο
αγώνισμα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης η
Μαρία Ζαχαροπουλου κέρδισε το αργυρό μετάλλιο, την Κυριακή.
Στην ίδια κατηγορία η Μαριτα Μουλια στο
αγώνισμα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης τη
Δευτέρα τερμάτισε στην έκτη θέση.
Στην κατηγορία των Κορασίδων στο αγώνισμα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης η Ευα
Τρουπκου κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο τερματιζοντας στην τρίτη θέση.

Χάντμπολ Α1 Ανδρών
«Τρόμαξε» ο Φίλιππος να κερδίσει 32-31
τον Χιλιώτη Δράμας 86
Παρά λίγο να γίνει η έκπληξη στο Φιλίππειο της Βέροιας αφού η ομάδα του Φιλίππου παρότι στο
πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε μέχρι και 8-9 γκολ, στο δεύτερο ημίχρονο χαλάρωσε με αποτέλεσμα οι
φιλοξενούμενοι να μειώσουν το σκορ και να ισοφαρίσουν για πρώτη φορά 28-28 στο 55΄.35΄΄.
Περισσότερα στο αυριανό φύλλο.

Κύπελλο Ελλάδος Αλπικού Σκι
και Σκι Δρόμων Αντοχής

ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ 24-25/2 2018
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ (ΣΧΟΒ)

Κίτσας Γ.), Καφές, Παρσόπουλος (46′ Φετεινίδης),
Ποτουρίδης, Τερζής.
Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας : Λιακόπουλος, Τηλκερίδης, Κολίτσης, Λιάπης, Σερασκιέρης,
Νιογκάνα, Μουχτάρης, Κεχαΐδης, Συμεωνίδης Χ. (53′
Αράπης), Τεπετός (46′ Δημοσθένους), Κούβαρος Μ.
(60′ Λούκα)
Φίλιππος Αλεξάνδρειας – ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας  
2-2 (14′ Τριανταφυλλόπουλος, 76′ Καραχαλίδης /
45+2′-66′ Καραντουλαμάς)
Διαιτητής της αναμέτρησης ο κ. Μαλούτας, με βοηθούς τους κ.κ. Νατσιούρα και Παζαρτζικλή
Αποβολή : Βασιλείου (84′)
Συνθέσεις
Φίλιππος Αλεξάνδρειας :   Κούζας, Αβραμόπουλος, Δημητρίου, Καραχαλίδης, Κιβρακίδης, Μπουντάνι, Ταλαίπωρος, Τσιουμτσούδας (70′ Αρβανίτης),
Κούμπουλα, Ηλίου, Τριανταφυλλόπουλος
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας : Ευαγγελόπουλος, Μπεκτάς, Κούκλας Αρ., Πατατούκας (25′ Καραντουλαμάς), Κίτσας Ν. (62′ Χαρισούδης), Πετράι (46′ Κίτσας
Κ. / 82′ Αθανασιάδης), Βασιλείου, Καρατάσιος, Ζωγράφος, Κίτσας Θ., Αργυρόπουλος

Το προσεχές Σαββατο και Κυριακή
24-25 Φεβρουαρίου στο χιονοδρομικό
κέντρο Σελίου, ο Σύλλογος Χιονοδρόμων
Ορειβατών Βεροίας διοργανώνει Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων (ΕΟΧΑ), για την κατηγορία Παμπαίδων-Παγκορασίδων στο Αλπικό Σκί (combi GS/
combi SL) και την κατηγορία Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων,
Προαγωνιστικών και Κοινού στο Σκί Δρόμων Αντοχής (XC Cross).
Περισσότεροι από 200 αθλητές από
όλους τους Συλλόγους της Ελλάδας αναμένεται να βρεθούν σε αυτήν την γιορτή
της Χιονοδρομίας, στο κατάλευκο μετά
τις πρόσφατες χιονοπτώσεις Σέλι.
Μετά από χρόνια, ο ΣΧΟΒ επιστρέφει
ως διοργανωτής Αγώνων στο καλεντάρι
της ΕΟΧΑ και σας καλεί να συμμετέχετε
με την παρουσία σας. Η διοργάνωση
τέτοιων αγώνων είναι τιμή για την πόλη
μας που έχει μακρά παράδοση στην Χιονοδρομία -65 χρόνια συμπληρώνει φέτος
ο ιστορικός ΣΧΟΒ- την οποία συνεχίζει
έχοντας αναπτύξει πρότυπο αθλητικό
φυτώριο, αναγνωρισμένο ακόμη και από
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκί (FIS)
στο πρόγραμμα «FIS Snowkids» !
Αναλυτικό πρόγραμμα των Αγώνων
θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου
www.sxo.gr
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«Ανοιξιάτικες Καλλιτεχνικές Δράσεις»
από την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας
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«Συνάντηση Γεύσεων» στην Εύξεινο
Λέσχη Ποντίων Νάουσας

«Ανοιξιάτικες Καλλιτεχνικές Δράσεις» για παιδιά,
νέους και ενήλικες, από την
Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας.
Τα προγράμματα θα πραγματοποιούνται τις Κυριακές εντελώς δωρεάν από
τις 11π.μ έως τις 14:00
μ.μ στην αίθουσα του συλλόγου, με διάφορες θεματικές.
Σκοπός τους είναι η μύηση των νέων στις τέχνες,
τη δημιουργική απασχόληση, την ανάπτυξη και την
καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικής φαντασίας, σε
δράσεις που προάγουν τον
Πολιτισμό και διατηρούν
την Πολιτιστική κληρονομιά.
Η έναρξη των τμημάτων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, στις 11:00 π.μ.

H Αριστοτελική αστρονομική
θεώρηση του σύμπαντος
με τη ματιά της σύγχρονης αστρονομίας
Συνεχίζεται για 18η χρονιά η σειρά των
ομιλιών «Αστέρια και Άνθρωποι στη Νέα Χιλιετία», που διοργανώνει το Παράρτημα Νάουσας της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου. Το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Πολυχώρου
Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΝΑΡΑΣ –«ΒΕΤΛΑΝΣ», δίπλα από το νοσοκομείο της Νάουσας, ο καθηγητής Αστρονομίας
Α.Π.Θ. Σταύρος Αυγολούπης θα
μιλήσει με θέμα: Η αριστοτελική αστρονομική
θεώρηση του Σύμπαντος με τη ματιά της
σύγχρονης αστρονομίας
Η UNESCO με πρόταση και του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» του ΑΠΘ, ανακήρυξε το 2016 σε
«Παγκόσμιο Έτος Αριστοτέλη», διότι συμπληρώθηκαν 2400 χρόνια από τη γέννηση του
φιλοσόφου Αριστοτέλη στα Αρχαία Στάγειρα
της Χαλκιδικής το 384 π.Χ. Η Αστρονομία
ανήκει στις Φυσικές Επιστήμες και ο Αριστοτέλης θεωρείται ως ο πιο γνωστός φυσικός
φιλόσοφος. Ο δάσκαλός του ο Πλάτωνας
συμπεριελάμβανε μάλιστα την Αστρονομία
στους τέσσερις κλάδους των Μαθηματικών
και τη θεωρούσε κύριο συστατικό της Εκπαίδευσης. Από το «Περί Ουρανού» έργο του Αριστοτέλη επιλέχθηκαν μερικά αποσπάσματα
και έτσι δημιουργήθηκαν τέσσερις ενότητες
που αναφέρονται :
- στο Αριστοτελικό Γεωκεντρικό – Ανθρωποκεντρικό Κοσμολογικό Σύστημα
- στην σφαιρικότητα της Γης
- στις περί μεσότητας αντιλήψεις του Αριστοτέλη, και
- στην ¨πεμπτουσία ¨ του Αριστοτέλη ως Πέμπτη Θεμελιώδη Δύναμη, που κυβερνά το Σύμπαν.
Οι ενότητες αυτές σχολιάζονται, τελικά, με τη ματιά της σύγχρονης Αστρονομίας.

Ευχαριστήριο
Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου
έπειτα από ιδιωτική πρωτοβουλία του ΜπαρμΠέρη, Περικλή
Φεζόπουλου, 10 ωφελούμενοι
του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά
της Άνοιξης» επισκέφτηκαν το
«παραδοσιακό» κουρείο. Εκεί
κουρεύτηκαν και ξυρίστηκαν
δωρεάν, έχοντας μια ξεχωριστή
εμπειρία χαλάρωσης και περιποίησης, καθώς ο ιδιοκτήτης, με
την ευχάριστη διάθεση του έκανε
τους ωφελούμενους περισσότερο όμορφους αλλά και χαρούμενους.
Ευχαριστούμε πολύ ΜπαρμΠέρη….

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το απόγευμα της Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου, η εκδήλωση «Συνάντηση
Γεύσεων» από την Εύξεινο Λέσχη
Ποντίων Νάουσας, επί της οδού Δημητρίου Βλάχου (Δημαρχίας), σε συνεργασία με τα καταστήματα «Αέναη
γη - Φανιάδης Φώτης» και «Τζέπος
Daily Bakery». Οι περαστικοί είχαν
την ευκαιρία να γευτούν μία ποικιλία
Ναουσαίικων και Ποντιακών προϊόντων, αλλά και ταυτόχρονα να παρακολουθήσουν ζωντανά την παρασκευή Ποντιακών εδεσμάτων, όπως Σοβρά και Σιρόν. Στην μουσική η ανεπανάληπτη ορχήστρα του Βαγγέλη Ψαθά, που απογείωσε το κέφι και τον χορό, με τις μελωδίες της.

Δύο μουσικές
παραστάσεις από
το «Μουσικό κουτί»
Το ‘’ΩΔΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’ παρουσιάζει
σε συνεργασία με τα παιδικά τμήματα (χορωδίες και τμήματα μουσικής προπαιδίας)
του εργαστηρίου τεχνών ‘’ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ’’
δύο μουσικές παραστάσεις το Σάββατο 24 και
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 στο Δημοτικό
Θέατρο Νάουσας στις 20:00μ.μ.
Η μεγάλη ορχήστρα του Ωδείου που αποτελείται από σπουδαστές που ήδη έχουν κάνει
μια μουσική διαδρομή συμπράτουν με παιδιά
που τώρα γνωρίζουν το μεγαλείο της μουσικής.Στην αρχή θα παρουσιάσουν αγαπημένα
τραγούδια της προσχολικής ηλικίας.Τη σκυτάλη πέρνουν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας με
μελωδίες κορυφαίων ελλήνων συνθετών.Τέλος
τραγούδια από το μουσικό ανθολόγιο κλείνουν
την εκδήλωση.

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» στον Avena 97.7
Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου μια ομάδα ωφελούμενων του
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» με αφορμή την ημέρα του
Αγίου Βαλεντίνου, επισκέφτηκαν
τον ραδιοφωνικό σταθμό Avena
97.7 στην Αλεξάνδρεια, προκειμένου να μιλήσουν για την αγάπη
και τη σημασία της στις ζωές των
ανθρώπων αλλά και να αφιερώσουν τραγούδια σε αγαπημένα
τους πρόσωπα. Παράλληλα, τους
δόθηκε η ευκαιρία να ενημερώσουν το κοινό για τον ετήσιο χορό
του συλλόγου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/2 στο
κέντρο διασκέδασης Music Hall
Σείριος στο Μακροχώρι Ημαθίας και ώρα 8:30 μ.μ καθώς επίσης και να τους πληροφορήσουν ότι 14
Φεβρουαρίου είναι η παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης - αφύπνισης για τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Μέσω του ραδιοφώνου λοιπόν, έστειλαν μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας, στα παιδιά που γεννιούνται με
καρδιακά προβλήματα.
Οι ωφελούμενοι απόλαυσαν την εμπειρία καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν για λίγο ραδιοφωνικοί παραγωγοί και να αφεθούν στην μαγεία του ραδιοφώνου.
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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 ,
17:30,
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
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr
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Διάκριση των Ομάδων Ρομποτικής της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης της Βέροιας, στο διαγωνισμό ρομποτικής
First Lego League
Το Σάββατο 10 και την
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου
2018 πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη ο προκριματικός αγώνας για το διαγωνισμό ρομποτικής First Lego
League. Στο διαγωνισμό
αυτό συμμετείχαν 50 παιδιά
από ομάδες που δημιουργήθηκαν και προπονήθηκαν
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της
Βέροιας από το Νοέμβριο
του 2017, στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος S.T.E.A.M. yourself with
FLL Βέροιας.

Το FIRST LEGO League είναι ο
πανελλήνιος διαγωνισμός Ρομποτικής, που για τη σχολική χρονιά
2017 – 2018 τελεί υπό την αιγίδα
της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. Διεξάγεται κάθε χρόνο από
το 2013. Αποκλειστικός διοργανωτής για την Ελλάδα και την Κύπρο
είναι το Φιλεκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο eduACT που έχει
σαν στόχο την προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και
την τεχνολογία.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
S.T.E.A.M. yourself with FLL Βέροιας, αποτελεί προϊόν συνεργασίας
της eduACT με το Veria Tech Lab
της Δημόσιας Κεντρικής   Βιβλιοθήκης της Βέροιας και την έμπρακτη
στήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα που χρηματοδοτεί το
πρόγραμμα.

Ο στόχος του προγράμματος
STEAM yourself with FLL ήταν να
εμπνεύσει παιδιά ηλικίας 9 έως
16 ετών να προσεγγίσουν έννοιες της Φυσικής, της Τεχνολογίας,
της Μηχανικής, των Τεχνών και των
Μαθηματικών με έναν παιγνιώδη
τρόπο, βασιζόμενοι στην κατασκευή
και τον προγραμματισμό ενός ρομπότ. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται
στα μέρη και τις βασικές αξίες του
Παγκόσμιου Διαγωνισμού FIRST
LEGO LEAGUE που διοργανώνεται
σε περισσότερες από 80 χώρες,
ενώ οφείλει να σημειωθεί πως αποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση που καλλιεργεί
ένα εκτενές εύρος δεξιοτήτων στους
μαθητές/τριες, όπως ψηφιακές, κοινωνικές, συνεργατικές και δεξιότητες προγραμματισμού και έρευνας.
Από τις 5   ομάδες που προπονήθηκαν, 2 έλαβαν διακρίσεις αφού :•Η Ομάδα Aqua Bots έλαβε το
βραβείο για το καλύτερο Teamwork
(2η θέση)
•και η ομάδα Eliminators έλαβε
το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης όπου θα γίνει πάλι στη
Θεσσαλονίκη στις 4 Μαρτίου 2018.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα
παιδιά και τους προπονητές τους,
που με αμείωτο ζήλο και απεριόριστο ενθουσιασμό, δούλεψαν μαζί,
όλους αυτούς τους μήνες, στο όμορφο ταξίδι στη γνώση και στην
καινοτομία. Δηλώνουμε παρών και
για την επόμενη χρονιά
http://eduact.org/el/steam/
http://firstlegoleague.gr/

Φαρμακεία

Πέμπτη 22-2-2018

13:30-17:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
20:30-01:00 + διαν. ΛΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Φεβρουάριος 2018

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 19-02-2018 μέχρι 25-22018 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική, 	 23310199,2331068.400  
Νοσοκομείο, 	
2331351.100
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΙΡΚΜΑΛΗ ΑΙΚ.	 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ρα 1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη.

3ου ορόφου, δωμάτιο,

χώρι, 700 τ.μ., με 2 κατοικί-

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι α γ ρ ό ς

Εχει κεντρική θέρμανση,

σαλοκουζίνα, μπάνιο,

ες 60 τ.μ. και 75 τ.μ. η κάθε

με ροδάκινα και πομώ-

κλιματιστικό, T.V., ψυ-

ανακαινισμένη, ατομική

οικόπεδο στο Άνω Μακρο-

κ. Μαρία.

μία, ενοικιαζόμενες και οι

να στην άσφαλτο 7.500

γείο, ηλ. κουζινάκι (φούρ-

θέρμανση πετρελαίου,

δύο, στη μία υπάρχουν

τ.μ., κοντά στην.Αγ.

νο-εστίες), εγκατάστα-

αιρ κοντίσιον, πλήρως

φωτοβολταϊκά, με εισόδη-

Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-

ση internet κ.λπ. Πληρ.

επιπλωμένη, ευχάριστη,

μα 7.000 ευρώ το χρόνο.

γιο. Τηλ.: 6945 122583

τηλ.: 23310 24939, 6973

φωτεινή. Ενοίκιο 180,00

Τηλ.: 6976 555452.

Euromesitiki.

015833.

ευρώ. Μεσιτικό γρα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
510 τ.μ., στο Διαβατό.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Τιμή συζητήσιμη χω-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ρίς μεσίτες. Τηλ.: 6980
357675.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

τ ε ί α ς Ω ρ ολο γ ί ο υ . 2 )

της Βέροιας (Κεντρική 5

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

Οικόπεδο 1.100 τ.μ.

- δίπλα στο Επιμελητή-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

στα Παλατίτσια. Από

ριο), με πατάρι 30 τ.μ.,

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

τον ιδιοκτήτη. Με-

αυτόνομη θέρμανση

Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι : 1 )

σίτες αποκλείονται.

και θέση πάρκιγκ. Τηλ.:

Τηλ.: 6937 226223.

6936 870915.

Διαμέρισμα 26 τ.,μ.
στον 3ο όροφο ευ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-

ή λ ι ο κα ι ε υ ά ε ρ ο , σ ε

τη καινούργιο κατάστη-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

πολύ καλή κατάστα -

μα 45 τ.μ. στο κέντρο

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

ση πλησίον της πλα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ-μπαρ
επί της οδού Εληάς

ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-

π λ ή ρ ω ς ε ξο π λ ι -

τος» κοντά στο Α-

σμένη. Τηλ.: 6945

ντλιοστάσιο. Τηλ.:

013461.

23310 24097.

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
10 στρέμματα με δέντρα (ροδακινιές) στον
5ο χρόνο, στην περιοχή της Μέσης, 500 μέτρα από το χωριό. Τηλ.
επικοινωνίας: 6971
629160.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό

15

ΑΠΟΘΗΚΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ντρο, πωλείται οικόπε-

ΓΚΑΡΑΖ-

δο, σε κεντρικό δρόμο,

ΧΩΡΑΦΙΑ

απεριόριστη θέα, 320

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,

τ.μ. Τηλ.: 6947 263810

ενοικιάζεται γκαρσονιέ-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,

φείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.:

Αστικά, γκαρσονιέρα

23310 68080, 6973
735020.
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για συνεργείο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 23310
71553 & 6936 905040.
Ζ Η ΤΟΥ Ν ΤΑ Ι : β ο ηθός μάγειρα κα άτο-

www.mesitikoveria.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχή Παπάγου στα μπετά
100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές)
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

εργασία σε εργαστήριο κρε-

εξουσιοδοτημένο συνεργείο

άτων. Πληροφορίες: 23310

OPEL, πλήρως εξοπλισμέ-

42680. Ώρες επικοινωνί-

νο, με πολύ καλό ενοίκιο.

ας: 09.00-12.00, κ. Λευτέ-

Τηλ.: 6944 860080.

ρης-Γιώργος.
παραδοσιακό καφενείο στο

ΕΡΓΑΣΙΑ

κέντρο της Βέροιας. Τηλ.:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος

μολόγια εξωτερικού. Τηλ.:

και μηχανικός αυτοκινήτων

π.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για το κυλικείο
στο Νοσοκομείο Βέροιας. Βιογραφικά αυτοπροσώπως στο κυλικείο.
BIOMHXANIA του
Νομού Ημαθίας ζητάει
Χημικό Μηχανικό. Αποστολή βιογραφικών
στο: guru.recruits@

και κοπέλα για να εργασθεί σαν βοηθός οδοντιάτρου στη Βέροια.
Τηλ.: 6946 145626.
Η

ΕΤΑΙΡΙΑ

inoxcon sofkos αναζητεί βοηθό ψυκτικού για μόνιμη εργασία
και επίσης αναζητεί
άτομο με γνώσεις σε
βιομηχανικό σχέδιο. Αποστολή βιογραφικών
info@inoxcon.gr. Τηλ
2332024771.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
για εργασία σε συσκευ-

6986 123486.

δίπλωμα Ε & ΠΕΙ για δρο-

70846 μετά τις 10.00

ντίατρος για συστέγαση

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Βέροια. Τηλ.: 23310

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

γνωστή ταβέρνα στη

gmail.com.

6972 802615.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

μα για την κουζινα σε

αστήριο τροφίμων στο
Μακροχώρι Ημαθίας.
Τηλ.: 23310 70401.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφο κατάστημα στο κέντρο της

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για

αγοράς μέσα στον πεζόδρομο Αριστοτέλους 21, πλήρες

delivery έως 40 ετών

εξοπλισμένο με ασανσέρ, κλιματισμό κ.λπ. Πληροφορί-

για μόνιμη εργασία για

ες στο τηλ.: 6945 541642 κ. Ζαφείρης.

το κατάστημα «Κρεπούλης» στη Βέροια.
Τηλ.: 2331504753.
ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέλες για εργασία. Τηλ.: 6984 472747,
κος Γιώργος.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή
στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ψ Υ Χ ΟΛΟ Γ Ο Σ μ ε
πολευτή εμπειρία στον
αυτισμό αναλαμβάνει
παράλληλη στήριξη σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης κατ’ οίκον
εκπαίδευση καθώς και
ψυχοεκπαίδευση και
συμβουλευτική γνέων στον αυτισμό. Τηλ.:
6977 980922.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύάλη και περιποίηση ηλικιωμένων

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται οικοδομή επί της Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000 €
-ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται χωράφι 23 στρ. στο «66» γωνιακό. Τιμή 35.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 60 τ.μ.
με 2ΔΣΚWC, ασανσέρ, πλατεία Κόρακα, τιμή 29.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης
30.000 ευρώ.
-Κατάστημα πωλείται σε καινούργια οικοδομή στο κέντρο 40 τ.μ. Τιμή 19.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρέμματα στη Φυτειά σε πολύ καλή τοποθεσία μόνο 15.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κοντά στο κέντρο 110 τ.μ., 3 Υ/Δ, σαλοκοζίνα, W.C., τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, καινούργια οικοδομή
130.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ. με 3 Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, W.C., 1ος όρ., 50.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα επί της Μητροπόλεως 75 τ.μ., 4ος όρ.,
ασανσέρ 28.000 ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο της Θεσ/νίκης κοντά στο Τουρκικό
Προξενείο γωνιακό κατάστημα 190 τ.μ. με 190 τ.μ. πατάρι,
νοικιασμένο 600 ευρώ. Τιμή 75.000 ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο 1.200 τ.μ. στη Λευκόπετρα εντός οικισμού, τιμή 9.500 ευρώ.
-Πωλείται χωράφι 3,5 στρ. στη Λευκόπετρα. Τιμή 3.800 ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προς Λαζοχώρι πριν τις
γραμμές με πολύ μεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο.
Τιμή 60.000 ευρώ.
-Πωλείται κατάστημα 173 τ.μ. Θεσ/νίκης 110.000 €
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο 65.000 €
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στη Νάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος, 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., σε πολύ καλή κατάσταση Π.Δ. 150Α
-Πωλείται ισόγειο 50 τ.μ. στη Νάουσα 12.000 €, χρίζει ανακαίνισης ΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στην Πλατεία Αγ. Αντωνίου
120.000 € ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000 € ΠΚ 172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτο στη θάλασσα, χτίζει 90 τ.μ. Τιμή 100.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5 στρ., κοντά στο Π. Σκυλίτσι, ποτιστικό, 10.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Καλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250
τ.μ. οικόπεδο, 50.000 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ

-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί της Μητροπόλεως
1000 € ΕΚ70
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Θεσσαλονίκης σε 3 επίπεδα με
εξοπλισμό για ταβέρνα, BAR με πολύ καλό ενοίκιο ΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Θεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350 € ΕΚ74
-Ενοικιάζονται 4 καταστήματα Πλατεία Αγίου Αντωνίου από
200 έως 300 €
-Ενοικιάζεται κατάστημα 35 τ.μ. επί της Βενιζέλου 350 € ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ. Μητροπόλεως
200 € Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείο στο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C. 150 € Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί της Μητροπόλεως 60 τ.μ.
και42 τ.μ. Τιμή συζητήσιμη Ε220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπει Βενιζέλου 200 € Ε221
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Πιερίων περίπου 500 τ.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
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23841 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 21 τ.μ. στον 4 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα,
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1978 και
διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα, A/C, Ηλ.
Συσκευές - Τιμή: 120 € .
Κωδ: 24143 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. στον 4 ο όροφο. Αποτελείται από
1 Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα καΙ Μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένη το 1976 και διαθέτει
θέρμανση ΜΕ Κλιματισμό , τα κουφώματα του
καινούργια Αλουμινίου, Ανελκυστήρα, A/C, και
μερικά έπιπλα  τιμή: 120 €.
Κωδ. 23015 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται χωρίς
κοινόχρηστα , αυτόνομη γκαρσονιέρα studio
35 τ.μ., κατασκευή 1972, ενιαίος χώρος , έχει
καινούργια αλουμινίου κουφώματα με διπλά
τζάμια, η θέρμανση είναι με A/C και ξυλόσομπα , 1 ος όροφος , ενοίκιο μόνο 130€,
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 118 Στην ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιάζεται
μία πλήρως ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 1ου
ορ. 38 τ.μ. με δύο χώρος και εντοιχισμένη
ντουλάπα , η θέρμανση της με δύο κλιματιστικά Inverter και η πόρτα Θωρακισμένη , σε
εξαιρετικά καλή κατάσταση  , ενοίκιο 200€.
Κωδ: 24092 - ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ωραιότατη
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. ευρίσκεται στον 2 ο όροφο σχετικά καινούργιας
οικοδομής με έτος κατασκευής το 1990. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα
και Μπάνιο .  Διαθέτει ανεξάρτητη θέρμανση
Κλιματισμό Inverter. Βλέπει σε ανοιχτωσιά
,έχει  Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά τζάμια
, πολύ φωτεινή. Τιμή: 180 €.
κωδ. 23399 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, καινούργια
γκαρσονιέρα 50 τ.μ. 1 ος όροφος , βλέπει σε
ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σε πολύ καλή κατάσταση, καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, άριστη διαρρύθμιση, οι χώροι της λειτουργικοί, αυτόνομη θέρμανση με ογκομετρητές
, χωρίς κοινόχρηστα , μόνο 180€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ 23751 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
65 τ.μ., 1ος ορ. , βλέπει σε ανοιχτωσιά , ανακαινισμένο μερικώς , με καινούργια κουζίνα,
σε εξαιρετική κατάσταση και με καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση πετρελαίου και τέντες , με
κλιματιστικό και θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
γωνιακό, σε πολύ καλή τιμή μόνο 220€.
κωδ.13662 Πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα στην Πλ. Ωρολογίου 65 τ.μ. 2/υ
σαλονοκουζίνα και μπάνιο 1ος ορ. χωρίς ασανσέρ. Με δύο αποθηκευτικούς χώρους
εντοιχιζόμενη ντουλάπα , ατομική - αυτόνομη
θέρμανση , καινούργια συνθετικά κουφώματα
με διπλά τζάμια και με μηδενικά κοινόχρηστα.

σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993
678697.

Ενοίκιο 250€.
Κωδ.23201 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος,
καλοδιατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου
κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, ατομική θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter,
ηλιακό θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 240€.
Δίνεται και επιπλωμένο κομπλέ στα 280€ .
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23967 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΤΕΡΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο
διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ., βλέπει σε ανοιχτωσιά, 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υ/Δ , μία ωραία  Σαλονοκουζίνα
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου,
έχει Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ μεγάλο και δυνατότητα 2ης θέσης στάθμευσης,
Τέντες, Σίτες , BBQ, Μπαλκόνια 16 τ.μ.  - Τιμή:
300 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζεται μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη κατασκευή 1970,
στο ισόγειο σαλόνι με κουζίνα καινούργια και
στον όροφο 2 υ/δ, με ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ωραίο κήπο, θωρακισμένη
πόρτα εισόδου, ναι σε κατοικίδια , ενεργειακής
κλάσης Η, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία και σε
τιμή πράγματι χαμηλή, Πληροφορίες μόνο
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 200€.
Θα είναι ελεύθερο από 1/03/2018.
Κωδ 23243 ΠΙΕΡΙΩΝ, Μονοκατοικία 95
τ.μ., κατασκευή 1965, 2 υ/δ, 1 ος όροφος,
σε ανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανση πετρελαίου, με καινούργια συνθετικά κουφώματα , διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, με πολύ άνετη βεράντα και με ανοιχτό
parking, το οποίο είναι και αυλή δική του  .Ενοίκιο 260€.
Κωδ. 23043 Μονοκατοικία στους Γεωργιανούς Βέροιας 116 τ.μ. κομπλέ ανακαινισμένη με αυλή και κήπο με 3δσκλ και με τζάκι
ενεργειακό , με ηλιακό θερμοσίφωνα και 3
μπάνια. Μίσθωση και με έπιπλα όπως είναι
, μόνο σε σοβαρούς μισθωτές με μίσθωμα
τα 270€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 22858 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 180 τ.μ.
ημιυπόγεια . Αποτελείται από 1 Χώρο μεγάλο
και διατίθεται και για Πάρκινγκ, Τιμή: 180 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22838 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1976 και διαθέτει

Τηλ.εφωνο: 6999 262565.
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-

φύλαξη μωρού ή καθαρίστρια

νογονικής οικογένειας, ζητάει

σε σπίτι και γραφεία. Τηλ. ε-

εργασία, για φύλαξη ηλικιω-

πικοινωνίας: 23310 73642.

μένων και καθαρισμό σπιτιών.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και
υγραερίου στην περιοχή της Βέροιας με πλυντήριο, λιπαντήριο, πάρκιγκ φορτηγών και πελατεία
θέρμανσης. Το ενοίκιο είναι καλό. Μόνο σοβαρές
προτάσεις. Τηλ.: 6940 507491.

www.laosnews.gr
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι
κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, - Τιμή: 150 € .
Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι
χώροι γραφείων ανακαινισμένοι πολυτελώς , 3
χώροι 75 τ.μ., με δικό τους καινούργιο WC , 1
ος όροφος, , η ευπρέπεια των χώρων δεδομένη , δομημένη καλωδίωση παντού , καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια και με
πολύ ακριβά υλικά δόμησης , ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς η προβολή των άριστη
το δε μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1980 και
διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια
τιμή 150 €.
Κωδ: 23625 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 44 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1987 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Τιμή: 160 €.
Κωδ: 23521 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη μέση ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. Αποτελείται από
1 Χώρο και με WC. Είναι κατασκευασμένο
το 1976 και διαθέτει Προαύλιο το δε Μίσθωμα του 290 €. Το γραφείο μας διαθέτει την
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου
αυτού.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23792 - ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται ανοιχτό πάρκινγκ σε πυλωτή 15 τ.μ. με μηνιαίο
μίσθωμα μόνο 50€.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13465 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1987 και διαθέτει θέρμανση
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Πάρκινγκ,
Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια, Σκαλιά

φροντίδα ηλικιωμένων & καθα-

εισόδου - Τιμή: 40.000 € .
Κωδ: 13740 - Στην ΕΛΗΑ με εξαιρετική
θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 92 τ.μ.
ευρισκόμενο στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από
2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα και Μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική με πετρέλαιο, έχει κουφώματα ξύλινα και ανελκυστήρα καινούργιο , έχει
επίσης κλιματιστικά και τέντες , τιμή: 95.000 €.
Κωδ: 13556 - ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 106 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη,
Αποθήκη , Τέντες, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή: 75.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13725 - Τρίλοφο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 70 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το 1968 και διαθέτει
Κουφώματα Ξύλινα, Αποθήκη , Κήπο - Τιμή:
20.000 € .
Κωδ: 13743 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία επιφάνειας 85
τ.μ. ο κάθε όροφος , 2 επιπέδων. Αποτελείται
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, 2 Μπάνια
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1954 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα της συνθετικά με
διπλά τζάμια , Πάρκινγκ, Αποθήκη και Κήπο,
A/C,  Τιμή: 140.000 €.
Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα
οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα,με πολύ ωραίο κήπο,οι χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές,
Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν., σε
πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 120.000€
, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

καφετέριας (καφετιέρα

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον
2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι
κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζάμια - Τιμή: 65.000 €.
κωδ.13497. ΚΕΝΤΡΟ , Επαγγελματική στέγη κατάλληλη και για φροντιστήριο με πλήρη
εξοπλισμό και με άδεια ενεργή  95 τ.μ., καθ.  και
105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 4 χώροι , 2 ος
όροφος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ καλή κατάσταση με καινούργια συνθετικά κουφώματα και με διπλά τζάμια, οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρμανση ανεξάρτητη , η πρόσβαση
του άνετη , με θωρακισμένη πόρτα και με δύο
WC , εξαιρετικής προβολής και σε κεντρικότατο
σημείο, τιμή ευκαιρίας , μόνο 70.000€, Υπόδειξη
μόνο σε σοβαρό ενδιαφέρον.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 13541. ΩΡΟΛΟΙ πωλείται ισόγειο
κατάστημα 50 τ.μ. διαθέτει και 20 τ.μ. πατάρι ,
με τουαλέτα κανονικά , πάνω σε κεντρικό δρόμο , πολύ κοντά στο ρολόι και σε πολύ καλή
τιμή μόνο 25.000€.
Κωδ: 13511 - πλησίον ΔΕΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
95 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το 1996 και διαθέτει
Αποθήκη 123 τ.μ. - Τιμή: 40.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 13573 ΑΜΜΟΣ, Αγροτεμάχιο 8.000
τ.μ.,  με το μισό να έχει ροδάκινα 4 ετών κοντά
στο κανάλι και με δυνατότητα εύκολου ποτίσματος  τιμή 22.000€.
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο
από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472
τ.μ., χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση,
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο για
αποφασιστικό αγοραστή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και
υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή 28.000€.
Κωδ 13609 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡΟIΑΣ -ΝΑΟΥΣΑΣ :  Πωλούνται δυο αγροτεμάχια δίπλα
δίπλα συνολικά   9.700 τ.μ., με δυνατότητα
άρδευσης (η γραμμή του νερού περνάει μέσα
από το χωράφι), σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή,
μόνο 22.000€.

50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη

ASTORIA MONH), πλυντήριο

κυρία ως 50 ετών για γνω-

πιάτων (DIHR-Ιταλικό), φρα-

ριμία. Τηλ.: 6972 371446.

πιέρα (επαγγελματική-βαρέ-

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

ΔΙΑΦΟΡΑ

ως τύπου), τοστιέρα (επαγ-

κυρια από 50 ετών έως 70

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι κ ρε β α τά κ ι

γελματική 2 εστιών), 2 στρογ-

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

γυλά τραπέζια, 7 καρέκλες

6989 007541.

με στρώμα και υφασματά-

(με κουπαστή) και 8 ψηλά

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος

κια προστατευτικά, σχεδόν

σκαμπό. Πωλούνται σε τιμή

με ανώτερη μόρφωση ζητεί

αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-

ευκαιρίας. Τηλ.: 6974 867093.

γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

στου χαρακτήρα. Τηλ.: 6942
ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος

274316.
ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση παιδικών ενδυμάτων «OLE-OLA», Αριστοτέλους 21, στον
πεζόδρομο της Βέροιας. Πληροφορίες 6945
541642 κ. Ζαφείρης.

Η κατασκευαστική εταιρία Ματσάλας Χρήστος,
με έδρα το 9ο χλμ. Βέροιας-Νάουσας ΖΗΤΑ έναν Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό, έναν ηλεκτρονικό μηχανικό και
έναν πωλητή για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η
γνώση Αγγλικής γλώσσας και η γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στα γραφεία της εταιρίας και στο e-mail: info@
matsalas.gr. Τηλ.: 23310 93440 & 6936 805053.

σεις, φτωχειά, για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 23310
26934.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ 13817 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ πωλείται
κλειστό ανεξάρτητο γκαράζ   άνετο 20 τ.μ., ισόγειο, με καλή  πρόσβαση και τιμή εξαιρετικά
χαμηλή , μόνο 7.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ. 105276 Στη Βέροια πωλείται επιχείρηση Παιδότοπος με πλήρη εξοπλισμό και
με συνολική επιφάνεια 600 τ.μ.  Η επιχείρηση
είναι σε λειτουργία αποδεδειγμένα κερδοφόρα
και με εξαιρετικά πολύ καλές προοπτικές . Η
τιμή πώλησης είναι εξαιρετικά συμφέρουσα ,
στις 70.000€. Θα γίνει υπόδειξη μόνο σε πολύ
σοβαρό ενδιαφερόμενο.  
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως με
Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην τιμή
των 38.000€.
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα -Studio συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. σε ημιώροφο υπερυψωμένο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα,
και μπάνιο. Έγινε ανακαίνιση το 2006 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  κλιματιστικό και
θερμοπομπό , Κουφώματα καινούργια , A/C,
με έπιπλα κομπλέ και   Ηλ. Συσκευές, Διπλά
τζάμια.  - Τιμή: 10.000 €.
Κωδ. 13082 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, πωλείται διαμέρισμα 84 τ.μ. σε ημιόροφο, κατασκευή
1978, 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, η κατάσταση του είναι μέτρια, τιμή μόνο 28.000€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Για να τα δείτε όλα μπείτε στο     www.mesitiki.
www.mesitiki.gr

σκάλες. Τηλ.: 6946 479828.

6977 430658.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12966 ΠΑΝΟΡΑΜΑ πωλείται οικόπεδο γωνιακό με απεριόριστη θέα , μεγέθους
419 τ.μ , κτίζει 336 τ.μ ελαφρώς επικλινές, η
δε τιμή του στις 125.000€.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ
0,8 , τιμή μόνο 130.000€.
Κωδ: 12923 - Βέροια Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής
επιφάνειας 1033 τ.μ. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Άρτιο   και Οικοδομήσιμο    , αποτελεί
εξαιρετική ευκαιρία. Τιμή: 22.000 €.
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου μας

ρισμα σπιτιών, γραφείων και

καιρίας 150,00 ευρώ. Τηλ.:
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φοιτητικες Γκαρσ. Στο κεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ Μονοκατοικια 65 τ.μ με οικοπεδο 200 τ,μ 50000€
ΙΚΑ 95 τ.μ Α.Θ  Κοπλαμ, ασανσερ,ρετιρε  43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ανω, οικόπεδο .600τ,μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk, Α.Θ 3ΔΣΚ  
τζακι αναμ. 140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ οικ.375 τ,μ με παλια κατοικια 28000
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ, 2ΔΣΚ του  2003 80000€
ΚΕΝΤΡΟ 120 τ.μ 2ΔΣ-Κ  Θέα,αποθ. Α.Θ ανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ με Θεα,Α.Θ ,τζακι παρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc 130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ Στουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προσοψης Ευκαιρία 10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ Μονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα 30000€
EΛΗΑ 1Δ Κουζινακι WC 38 τ.μ ευχαριστο, 10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 380 Τ.Μ κεντρο σ.δ 1,2 καλη τιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ καινουριο με θεα, 3ος 92 τ.μ +γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Μον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο 0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ  Μονοκατοικια διατηρητεα σε οικοπεδο 190
τ.μ 70000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Στουντιο Λουξ επιπλωμενο Α.Θ. 230€
Π.ΜΕΛΑ   3ος.3ΔΣΚ 2 WC Α.Θ πανελ, καλό 300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  4ος 1ΔΣ-Κ WC Κ.Θ 170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΣΚ  4oς Θερμ/τες με  θεα 170€
Π.ΜΕΛΑ 2ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ ,μωσαικο-ξυλο 220€
ΩΡΟΛΟΙ Στουντιο ,χωρις Θερμανση  1ος - 100€
ΠΑΠΑΓΟΥ 1ΔΣΚ Α.Θ χωρις κοιν. ισογειο και 3ος 120€
ΠΑΠΑΚΙΑ 80 τ.μ 2ΔΣΚ Α.Θ. 1ος ανακαινις.2017- 250€
ΚΕΝΤΡΟ 2ΔΣΚ. Α.Θ. ΡΕΤΙΡΕ Κοπλαμ, 260€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣ-Κουζινα χωριστα Α.Θ,Κοπλαμ 280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ 25ετιας διαμπερες με 3ΔΣΚ Ωρ/ση 300€
ΚΕΝΤΡΟ 2ΔΣΚ Θέα, Κοπλαμ,θωρακ. Θερμ/τες   Α/C 280€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣ/Κ Α.Θ επιπλωμενο 400€
ΩΡΟΛΟΙ 2ΔΣΚ Α.Θ κοπαμ,επιπλωμενο 250€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Βεροιας Φιλέτο 16 στρ.πανω στην άσφ.  σ.δ 02 16€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα   στην ασφ 3000 το
στρέμμα

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 10500 τ.μ αγροοικοπεδο  Ευκαιρια  25000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κοντα στου Τσεσμελη 19 στρ.με επιτραπεζια, μετοχή Πομόνας κ μπεκακια 2800€ το στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Βιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγαστρο 200 τ.μ εντος γηπεδου 1500 τ.μ   30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρεμ. με πομωνα+ροδακ. 25000€
ΠΡΟΣ Αγ.Γεωργιο 7500 τ.μ  κοντα στην ασφαλτο 22000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5στρ. αρτιο με Θέα 25.000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣ πανω από 66΄ 35 στρεμ. 70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ διπλα στο χωριο μπαξες 3 στρ. 10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6500 τ.μ. κοντα στο χωριο 30.000€ ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 10στρ 20000€ -  ΣΤΑΥΡΟΣ 15 στρ. 45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ θεση Τουμπα,4 στρ 4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ. 10 στρ,πανω στην ασφαλτο κοντα στην
Πατριδα.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ κ  Καρατασου    καταστηματα 40τ.μ 30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ καταστημα   50 τ.μ 30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣ καταστ.75 τ.μ+60 οροφος 50000€
AΓΓΕΛΩΝ καταστ.25 τ.μ κατάλληλο και για γκαραζ 23000
ΩΡΟΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 33 τ.μ  προσοψης 18000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χωρος προσοψη, 400+400 τ.μ 700€
ΙΑΤΡΕΙΟ διχωρο κοντα στην Βενιζελου 250€
ΚΤΕΛ στην εισοδο,καταστημα 60 τ.μ +60 υπογειο 5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ενας χωρος + wc  80€
ΑΠΟΘΗΚΗ  ισόγεια  επι της Ανοίξεως 180 τ.μ  200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο 50 τ.μ Λουξ πρόσοψη 300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Διώροφο Νεοκλασικό κεντρο για Καφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον   ΠΡΟΜΗΘΕΑ υπογεια αποθηκη 80 Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙ Γκαραζ κλειστο  ενοικιο 50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Επαγγελματικος χωρος 100τ.μ 200€
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Για διαλογητηριο η παρομοιες χρησεις,με ψυκτικους θαλαμους.

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι
150 τ.μ.διώροφο σε 300 τ.μ. οικόπεδο, στο κέντρο του χωριού, 25.000 ευρώ, τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.: 6979 159954.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Ε κατηγορίας
•ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο ergasiamrk@
gmail.com

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 25 τ.μ. επιπλωμένο 120 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 30 τ.μ. επιπλωμένο 160 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ. καλό 130 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. επιπλωμένο 160 ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ 40 τ.μ. 120 ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ 45 τ.μ. καινούργιο 220 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένο θέα 250 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 140 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 50 τ.μ. ανακαινισμένο 190 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 50 τ.μ. ανακαινισμένο επιπλωμένο 200 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 50 τ.μ. 15 ετών καλό 180 ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 55 τ.μ. 10 ετών 220 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 60 τ.μ. 1ΔΣΚ καλό 180 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 60 τ.μ. επιπλωμένο 10 ετών 250 ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 δωμάτια, καλή 220 ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένο 250 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. ατομική θέρμανση 180 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 90 τ.μ. ατομικός λέβητας καλό 200 ευρώ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80 τ.μ. ανακαινισμένο 240 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 15 ετών ηλιακό, πάρκιγκ 250 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο επιπλωμένο 250 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ διαμέρισμα 100 τ.μ. σε μονοκατοικία ατομική θέρμανση 250 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση 300 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση τζάκι 350 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση, θέα 320 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 4 δωμάτια, 10 ετών 250 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. 4 δωμάτια, 10 ετών, θέα, γκαράζ, 400 ευρώ
ΕΛΙΑ 120 τ.μ. επιπλωμένο, 400 ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10 ετών τζάκι, ατομική θέρμανση,
επιπλωμένο 400 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 35 τ.μ. πολύ καλό 370 ευρώ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100 τ.μ. επί της Βερμίου 1800 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40 τ.μ. καλό 380 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 60 τ.μ. πλατεία 400 ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 150 τ.μ. με υπόγειο 60 τ.μ. 400 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρεζάκι
καινούργιο με 33 ώρες
εργασίας.
Τιμή 400,00 ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό

βενζίνης

ΜΒ6500. Ισχύς 6,5 Ηρ,
Πλάτος εργασίας 50 cm, βάθος εργασίας 17,5-35 cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν, μαχαίρια 6+6, κωδ.
009597.
Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 25 τ.μ. καλό 8000 ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΣΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο, θωρακισμένη,
βλέπει μπροστά 16500 ευρώ
ΕΛΙΑ 30 τ.μ. στην πλατεία 4ος 11000 ευρώ
ΕΛΙΑ 75 τ.μ. ισόγειο κόπλαμ παράθυρα 12000 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 55 τ.μ. κόπλαμ 13000 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 75 τ.μ. καινούργιο 2Δ, πάρκιγκ, αποθήκη
58000 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 68 τ.μ. καλό 18000 ευρώ
ΡΟΛΟΪ 100 τ.μ. 4ος ατομική θέρμανση 29000 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 75 τ.μ. ανακαινισμένο πάρκιγκ ατομική θέρμανση 37000 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 18 ετών 2 δωμάτια 48000 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. 18 ετών θέα 67000 ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ. 2ος 28000 ευρώ
ΚΝΕΤΡΟ 100 τ.μ. τζάκι, ανακαινισμένο, θέα, αποθήκη,
καλό 48000 ευρώ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, 2 γκαράζ, 62000 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 130 τ.μ. καινούργιο, 3 δωμάτια, πάρκιγκ
118000 ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 150 τ.μ. καινούργιο, ατομική θέρμανση, γκαράζ 95000 ευρώ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ 160 τ.μ. σε 2 επίπεδα, 10 ετών, 145000 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 140 τ.μ. θέα ατομική θέρμανση πολύ καλό,
20 ετών, 95000 ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 130 τ.μ. 10 ετών, 3 δωμάτια, 95000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 με ελιές 8500 ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα με ροδάκινα 39000 ευρώ
ΜΕΣΗ 10.000 μέτρα με ροδάκινα 30000 ευρώ
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 15.000 μέτρα με αχλάδια 45000 ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 5.000 μέτρα 15000 ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 50.000 μέτρα με ροδάκινα 130000 ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ 1.100 μέτρα με δένδρα 3500 ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 5.000 μέτρα 15000 ευρώ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 44.000 μέτρα 75000 ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ 16.000 μέτρα 26000 ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ 43.000 μέτρα 125000 ευρώ

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.
– ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΖΗΤA ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.- O.A.E.Δ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ
– ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ
ΣΤΟ Ε-mail  a.barakou@aspis.gr

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

Πανέμορφα γκριφονάκια 6 μηνών που γεννήθηκαν
και μεγάλωσαν σε ορεινό χωριό της περιοχής αναζητούν
σπίτι καθώς οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι πολύ δύσκολες- ειδικά τον χειμώνα, όταν η πρόσβαση για τους
φιλόζωους που τα φροντίζουν δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο.
Θα δωθούν με πλήρως ενημερωμένο βιβλιάριο εμβολίων και ήδη έχει προγραμματιστεί η στείρωση των
θηλυκών.
Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
Περιοχή Μητρόπολης,38 τ.μ ανακαινισμένο με a/c,
βλέπει  ακάλυπτο, επιπλωμένο 24000€
(κωδ ΓΚ53)
Ισόγειο στο βήμα του Αποστόλου Παύλου64 τ.μ
1ΔΣΚΜ χωρίς κοινόχρηστα οικοδομής 25000€
(κωδ ΓΚ48)
Κυριώτισσα 36 τ.μ 2ος ακάλυπτος 9000€
(κωδ ΓΚ44)
Ρολοι, 38τμ, βλέπει σε ακάλυπτο με ανοιχτωσια και
ήλιο,καινούργια κουφώματα και τέντες ,
επιπλωμένο , 18000€(ΓΚ54)
2 ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα 83 τ.μ 2ΔΣΚΜ  καινουργιο, ατομική θέρμανση,μεγάλη βεράντα, θέα στον κάμπο, 65000€ (κωδ 2Δ 140)
Προμηθέας, 94 τ.μ, 1ος ορ,2ΔΣΚΜ ,15ετίας,ελάχιστα χρησιμοποιημένο,δυνατότης αυτόνομης θέρμανσης 57000€ (κωδ 2Δ 134)
Τσερμένι, 70 τ.μ 1ος οροφος,2ΔΣΚΜ ,5ετίας , air
Condicion,πυλωτή, αποθήκη,από 60000 τώρα
45000€  (κωδ 2Δ 133)
Κοντά στην πλατεία Ωρολογίου 70τ.μ 2ΔΣΚΜ, 2ος
ανακαινισμένο,40000€ (κωδ 2Δ 132)
Καλλιθέα 125 τ.μ, 2ΔΣΚ 2 μπάνια,1ος οροφος, τιμή
80000€ (κωδ 2Δ 130)
Προμηθέας, καινούργια οικοδομή, ισόγειο με δική του
είσοδο,άριστη κατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό, ευχάριστο,2ΔΣΚΜ, πάρκινγκ, 42000€ (κωδ 2Δ152)
Καινούργια οικοδομή στο κέντρο,περιοχή Αγ. Αντωνίου,93 τ.μ 3ος, ιδανικό για επαγγελματική χρήση αλλά
και για κατοικία 65000€ (κωδ2Δ123)
Παράλληλη στην Πιερίων, 92 τ.μ 2ΔΣΚΜ, ατομική θέρμανση,3ος ορ. Πάρκινγκ, 8ετίας, 62000 € (κωδ 2Δ120)
Μητρόπολη,104 τ.μ ,2ΔΣΚΜ, τζάκι,ατομική θέρμανση,
ηλιακός, 3ος οροφος 65000 (κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ, 1ος,2ΔΣΚΜ, τζάκι, ηλιακός, τέντες,  
ωρομετρηση, κουφωτή ντουλάπα, πόρτα ασφαλείας
,θέα, ιδιωτική κατασκευή ,τιμή συζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στο κέντρο, σε πεζόδρομο,75 τ.μ 2ος ορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπει πίσω, χρήζει μερικής ανακαίνισης ,κατάλληλο
και για επαγγελματικη χρηση,τιμή
50000 (κωδ 2Δ125)
Φανάρια Κύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομική θέρμανση, πάρκινγκ 2 θεσεις, οικοδομή 10ετίας 60000€
(κωδ 2Δ85)
3 ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνω από το πασα κιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103 τμ, γίνονται και δύο διαμερίσματα, μπάνια
,άμεση πρόσβαση στην αυλή, κλειστό πάρκινγκ,καινούργιο,95000€ (κωδ3Δ86)
Πασα κιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2 μπάνια, ωραία βεράντα,70000€(δυνατότητα αγοράς κλειστού πάρκινγκ
έξτρα) (κωδ 3Δ93)
Βήμα Απ. Παύλου, 3ΔΣΚΜ, 4οςορ, σκεπή ,με ανακαινισμένα μπάνιο ,κουζίνα , κουφώματα,
διαμπερές 65000€(κωδ3Δ100)
Πωλούνται Διαμερίσματα με 2 δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2Δ 97τμ οροφοδιαμέρισμα, μεγάλο
σαλόνι, κουζίνα, χολ, μεγ.μπάνιο, ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ 120τμ.2Δ, ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC, κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες, ατομική (2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 85τμ, 2Δ, σαλοκουζίνα,WC, αποθήκη,
καινούρια πλακάκια 60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ πλήρως ανακαινισμένο, κόπλαν,πλακάκια 62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 2WC, χωνευτές ντουλάπες και στα δύο δωμάτια, 100τ.μ., air-condition,
πόρτα ασφαλείας, πάτωμα με μάρμαρο, τέντες και
ατομική θέρμανση διαμπερές 60.000€ (2Δ135)
Πωλούνται Διαμερίσματα με  3-4 δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 117τμ οροφοδιαμέρισμα,3Δ, μεγάλο σαλόνι, κουζίνα, μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3Δ σαλοκουζίνα, αποθήκη, ατομική
θέρμανση, κλειστό παρκινγκ 25τ.μ. 2008 έτος κατασκευής 80.000€ (3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑ κοντά στην Μπαρμπούτα, 3Δ τζάκι, ατομική θέρμανση, παρκινγκ, 2WC, 10 ετών, 105.000€
(3Δ79)  
Πωλούνται Γκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρα 60τμ.δωμάτιο, ανακαινισμένο
μπάνιο και κουζίνα, χολ με ντουλάπα, a/c, κόπλαν,
πόρτα ασφαλίας, τιμή 30.000€ (ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟ στούντιο 28τ.μ., τιμή ευκαιρίας 15.000€ (ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟ στην Ελιά 30τ.μ. 15.000€ (ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ σαλόνι, κουζίνα, σε πολύ καλή
κατάσταση 20.000€ (ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ 1Δ σαλόνι, κουζίνα 64τ.μ. ισόγειο, χωρίς
κοινόχρηστα, 25.000€ (ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ σαλοκουζίνα, ανακαινισμένο, καινούρια κουφώματα, 45τ.μ., ατομική θέρμανση, ανοιχτή θέση παρκινγκ, πρώτος όροφος, 35.000€ (ΓΚ6)
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 75τ.μ., σε
175τ.μ., ατομική θέρμανση, και 2 αποθήκες 50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, παρκινγκ, αποθήκη,
80τ.μ., 65.000€ (Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑ στο κέντρο 145τ.μ. οικόπεδο, 60τ.μ.
ο πάνω ο πάνω όροφος και 62τ.μ. ο κάτω όροφος,
80.000€ (Μ43)
•ΡΟΛΟΙ μεζονέτα, σαλοκουζίνα με τζάκι στον κάτω
όροφο και 2Δ με μπάνιο στον επάνω όροφο, ατομική
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, καινούρια κουφώματα,
ανακαινισμένο, 85τ.μ. κτίσμα, με 2 air-condition και
κλειστό παρκινγκ 100.000€ (Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣ μονοκατοικία με κήπο, 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 340τ.μ. οικόπεδο, 68τ.μ. κτίσμα, ατομική θέρμανση, με παρκινγκ 30.000€ (Μ145)
Πωλούνται Ημιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ 1200 τμ. οικόπεδο με κτίσμα ημιτελές
45τ.μ. 55.000€ (Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 200τ.μ. κτίσμα στα τούβλα, 50τ.μ. υπό-

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Εταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει για Άμεση Πρόσληψη άτομα (γυναίκες
ή άνδρες) με Άδεια Εργασίας Προσωπικού
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα είναι : όρεξη για δουλειά ,
δίπλωμα αυτοκινήτου και συνεργασία με την
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας , Θεσσαλονίκης 45 - Βέροια 59131. Τηλ.: 23310 27102.

γειο, 50.000€ (Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑ κτίσμα στα τούβλα 118τ.μ. με 90τ.μ. και
1041τ.μ. οικόπεδο 60.000€ (Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 500μ οικόπεδο, 50τ.μ. ισόγειο και
50τ.μ. 70.000€ (Η8)
Πωλούνται Χωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο 16 στρ. ΕΠΙΣΚΟΠΗ στον κόμβο της Εγνατίας (ΟΙΝ02)
•Οικόπεδο στον ΆΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ. με κτίσμα 386τ.μ. 50.000€ (Χ474)
•Οικόπεδο στα ΑΣΩΜΑΤΑ 1.200μ με θέα 65.000€
(ΑΧ07)
•Στην ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4650μ, 58μ φάτσα, 300μ από
την άσφαλτο, χτίζει 930τ.μ. 36.000€ (ΒΧ03)
Πωλούνται Μαγαζιά:
•Κατάστημα ΣΤΗΝ Ν.Π.Ο. 300τ.μ. (ΕΧ86)
•ΣΤΗ ΒΕΛΙΖΕΛΟΥ 120τ.μ. ισόγειο, και 120τ.μ. πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ μαγαζί 90τ.μ.,  Νοικιασμένο αυτήν την
στιγμή στα 800€ σε πολύ προσιτή τιμή (ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ μαγαζί, 85 τ.μ, με πατάρι και υπόγειο (ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟ μαγαζί με σπίτι από πάνω 60.000€ (ΕΧ60)
Πωλούνται Γραφεία:
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ γραφείο 4 χώρων,πλήρως ανακαινισμένο,  62.000€ (ΕΓ42)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 81τ.μ. 60.000€ (ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ 2 χώροι με WC 30.000€ (ΕΓ33)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ πλήρως ανακαινισμένο με εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα, 65τ.μ. με πατάρι
20τ.μ. 50.000€ (ΑΝΑ03)
•ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ γραφείο 2 χώροι 75.000€ (ΕΓ15)
Πωλούνται Γκαράζ:
•Γκαράζ, κλειστό ΣΤΟ ΤΣΕΡΜΕΝΙ, 100τμ., 10.000€
(900)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα με 2 δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Πασακιόσκι διαμέρισμα 3ου ορ.,
2 δωμ., σαλοκουζίνα, μπάνιο, a/c, ατομ. θέρμ., πετρ.
μεγάλη βεράντα με υπέροχη θέα, 270€
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ, ΣΛ,85τμ, καιν. κουζίνα, καιν. μπάνιο,
πλακάκια, κόπλαν, ντουλάπα, 230€ (2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ 2Δ, ΣΛΚ, 85τμ, καιν. διαμερισμα, ατομική,
τζάκι, αποθήκη, 280€ (2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλοκουζίνα μπάνιο, με ηλεκτρικές συσκευές, air-condition, ντουλάπα χωνευτή, καινούρια κουφώματα 190€ (2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλοκουζίνα μπάνιο οροφοδιαμέρισμα, με αυτόνομη θέρμανση, οικοδομή
2007, 80τ.μ. κουφώματα κόπλαν 250€ (2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι κουζίνα, κουφωτές ντουλάπες, καινούρια πατώματα, καινούρια πόρτα,

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Π ωλ ε ί τα ι κο μ π λ έ
σύστημα λέβητα πέλετ, μάρκας TOPLING,
ισχύς 30 KW, ελαφρώς
μεταχειρισμένο, σε άριστη κατάσταση, μαζί με
δοχείο αδρανείας [μπάφερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριο εσπεριδοειδών σε άριστη κατάσταση με:
Νο1 τράπεζα διαλογής
Νο2 μεταφορική ταινία
Νο3 κηρωτικό
Νο4 τουρμπίνα
Νο5 μηχανικός ταξινομητής με σταδιακό ανοιγμα
Νο6  λεκάνη συσκευασίας.
Δυνατότητα παραγωγής 5 τόνους την ώρα δυνατότητα να επεξεργαστούν τα εσπεριδοειδή και με
φύλλα και να κηρωθούν 100 %. Τηλ.: 23310 21063.

www.laosnews.gr

μεγάλοι χώροι 230€ (2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 2Δ σαλοκουζίνα, μπάνιο, μεγάλη βεράντα, διαμπερές, άριστη κατασκευή, με θέση παρκινγκ,
θέα, και τζάκι, 280€ (2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 2Δ σαλοκουζίνα, μπάνιο, επιπλωμένο
ή μη, ντουλάπα, αυτόνομη θέρμανση, 180€ (2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, βεράντα καινούρια πόρτα, καινούρια κουφώματα, 3ος όροφος, 200€ (2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ καινούρια κουζίνα, καινούρια κουφώματα, θωρακισμένη πόρτα, βεράντα, θέα, ατομική
θέρμανση (2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ 2WC 100τ.μ., μεγάλη βεράντα, τέντες,
ατομική θέρμανση με θερμοσυσσωρευτές, νυχτερινό
ρεύμα, διαμπερές 220€ (2Δ59)
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα με 3-4 δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ μεζονέτα με σαλοκουζίνα, δύο υπνοδωμ,άτια, μπάνιο, ατομ. θέρμανση στο κέντρο,
περιοχή Ωρολογίου.
•ΑΓ. Αντώνιος ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 3Δ ΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό, ατομική, ηλιακό 400€ (ΕΠ84)
•Μακροχώρι 120τμ, 3Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, τζακόσομπα, θερμοσυ., 200€ (3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ 3Δ, ΣΛΚ, κόπλαν, πλακάκια, καιν. κουζίνα,180€ (3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 3Δ, οροφοδιαμ. 109τμ,ΣΛΚ, αποθήκη,
πυλωτή, αυτόνομη θερμ. απεριόριστη θέα 320€ (3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ καινούριο3Δ ΣΛΚ, 3 κουφοτές ντουλάπες, ατομική, θέα απεριόριστη, 5ος, παρκινκ 280€
(3Δ34)
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σαλοκουζίνα με τζάκι, 2 a/c, μεγάλες
βεράντες 220€, περιοχή αστυνομίας.
•Στον Αγ. Αντώνη γκαρσονιέρα επιπλωμένη, δωμ,
σαλόνι, κουζίνα,καιν. κουφώματα, χωρίς θέρμανση
150€ (ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο, a/c, θέση πάρκινκ, λίγα κοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ γκαρσονιέρα καινούρια 2013,60τμ,
λουξ, 1Δ, σαλοκουζίνα, ωρομέτρηση, 250€ (ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη γκαρσονιέρα, καινούρια κουφώματα, διπλά τζάμια, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, κρεβάτι, τραπέζι, ντουλάπα 40τ.μ. 150€ (ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ 1Δ σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, άνετο και ευρύχωρο, μεγάλη καινούρια ντουλάπα, καινούρια κουφώματα, καινούρια πλακάκια, 90τ.μ. ατομική θέρμανση, 250€
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(ΓΚ128)
Ενοικιάζονται Μονοκατοικίες:
•Βίλλα, επιπλωμένη, 3Δ σαλόνι, κουζίνα, 2 βεράντες,
ατομική θέρμανση, τζάκι, κήπο,   (ΕΠ66)
Ενοικιάζονται Γραφεία:
•Καινούρια ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 58τ.μ με 2 χώρους και
46τ.μ. ένας χώρος, και τα δύο με κουζίνα και τουαλέτα
350€ και 260€ (ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο 2χώροι, καινούρια κουφώματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition, 250€ (ΓΡ03)
•ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 55τ.μ, επαγγελματικός
χώρος με πατάρι, χωρίς κοινόχρηστα, ανακαινισμένο
320€ (ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ γραφείο, 4 χώροι, κουζίνα, τουαλέτα, ανακαινισμένο, λούξ.(Μ13)
Ενοικιάζονται Μαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟ στο ποιο κεντρικό σημείο της αγοράς,
έτοιμο,40τμ, wc, κουζίνα, αποθήκη, (Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 50τμ, + 20τμ πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο, χωρίς κοινόχρηστα, 320€ (Μ82)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 7τμ +
13τμ βοηθητικός χώρος, 250€ (Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ, κατάστημα, 650τ.μ σε 10στρ οικόπεδο (Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί 70τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα, και αποθηκευτικό χώρο, 800€ (Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί 30τ.μ. με πατάρι και είσοδο από
δύο πλευρές ιδανικό για οποιαδήποτε χρήση (Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί στην αγορά με εξοπλισμό καφετέριας, 50τ.μ. και πατάρι 380€ (Ζ101)
Ενοικιάζονται Αποθηκευτική χώροι:
•Γκαράζ στο κέντρο περιοχή ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ 40€
•Γκαράζ στο κέντρο περιοχή ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ 50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗ αποθήκη, 110 τ.μ. 250€   (ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗ αποθήκη, 60τ.μ, 200€ (ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ, αποθήκη 280τμ.+100τμ., η αυλή με σκέπαστρο. (ΑΠ3).
Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμα στο Μακροχώρι, 85τμ, 2Δ, σαλοκουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, θέση πάρκινκ, 60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο διαμέρισμα ή επαγγ. Χώρος,
79τμ, 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,ατομική θέρμανση,
40.000€ (2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ, μεγάλο σαλόνι, σε μικρή οικοδομή, 65.000€
(2Δ143)
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1
στον πρώτο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
23310 68080, 6973 735020

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική κατάσταση και τιμή (4

γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4 συρταριέρες με
ρόδες, 1 καναπές, 2 καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές, όλα μαζί
ή και μεμονωμένα). Τηλ.: 6973 777747.

CMYK
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Χαλεπόν άρχεσθαι υπό
χείρονος...

P

Ήτοι: είναι αβάσταχτο
να κυβερνάσαι από άνθρωπο
χειρότερό σου. Το έλεγε ο Δημοσθένης. Τι μου θυμίζει, τι μου
θυμίζει...

P

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

λιτικούς που γίνονται πρωθυπουργοί και υπουργοί οικονομικών, παρά την αδυναμία που
έχουν στα μαθηματικά.

P

P
Ο Γιουνκέρ είπε ότι θαυμάζει τους Έλληνες για τον τρόπο
που αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Μεγάλη η πλάνη του αν θεωρεί ότι τα αντιμετωπίζουμε.

P

P Το "κλπ" είναι το σημάδι που χρησιμοποιούμε για να
δείξουμε πως δήθεν ξέρουμε περισσότερα από ό,τι λέμε. Κυκλο-

Θυμίζω ότι ο Δημοσθένης
έγινε δεινός ρήτορας στην αρχαιότητα, παρά την αδυναμία που είχε
στην άρθρωση.
Σαν τους σημερινούς πο-

φορεί και σε
ετσέτερα.

P Κάποτε
διάβαζες Μαρξ
κα ι γ ι ν ό σ ο υ ν
κομμουνιστής.
Σήμερα Μαρξ διαβάζουν όσοι θέλουν να αποφύγουν τα λάθη του.
Αντί του κεφαλαίου του
Μαρξ, πλέον διαβάζουν άπαντα
Χάρι Πότερ.

P

P

Και θεωρούν ότι έγιναν
μάγοι.

P
Συνεπώς μπορείς
να ανακατέψεις όλες τις
θεωρίες στο όνομα της
πράξης.
Στη Βουλή στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Διότι δεν
επιστρέφει στον τόπο του
εγκλήματος μόνον ο δολοφόνος.

P

Καλύτερα να παραμένεις σιωπηλός και να σε
περνάνε για χαζό, παρά
να μιλάς και να διώχνεις
όλες τις αμφιβολίες.

P

Αυτός πάντως που
χαμογελάει εν μέσω
κρίσης, έχει βρει κάποιον για να κατηγορήσει.

P

Από την
άλλη, αν δεν τα
καταφέρεις με την
πρώτη, η ελεύθερη
πτώση δεν είναι για
σένα.

P

P Άλλοι με ένα
μόνο σπίρτο ξεκινούν
μια πυρκαγιά στο δάσος, κι εγώ χρειάστη-

κα ένα ολόκληρο κουτί σπίρτα για
να ανάψω χθες το τζάκι.

P Φέτος πάντως ασπάστηκα και τον κλιματισμό.
P Και:
Ο Τοτός ήθελε
να κάνει εντύπωση
στη μητέρα του με
το ποδήλατο του.
Εκεί λοιπόν που
οδηγούσε το ποδήλατο, περνάει
δίπλα από τη μαμά
του και της λέει:
-Κοίτα μαμά, οδηγώ το ποδήλατό
μου χωρίς πόδια!
-Πρόσεχε παιδί
μου! του λέει εκείνη.
Λίγο αργότερα,
ξαναπερνάει και
της λέει:
-Κοίτα μαμά, οδηγώ το ποδήλατο
χωρίς χέρια!

-Πρόσεχε παιδί μου! του λέει εκείνη.
Λίγο αργότερα, ξαναπερνάει
μπροστά από τη μαμά του κλαίγοντας:
-Κοίτα μαμά, οδηγώ το ποδήλατο χωρίς δόντια!
K.Π.

