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Ομόφωνα ψηφίστηκε 
ο οικονομικός 
απολογισμός 

του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας

Δ. Ζυγουλιάνος: «Παραδίδουμε στην 
επόμενη διοίκηση ένα ταμείο μπιμπελό»

Εντάσεις και συναισθηματική φόρτιση 
με αφορμή την επιστολή Μαρκούλη

Δυναμική είσοδος της 
ΕΛ.ΒΙ.Ζ. στον τομέα της 

έρευνας για την παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων

- Από ελληνικά αρωματικά φυτά

Χριστούγεννα
Γιατί τα γιορτάζουμε 

25 Δεκεμβρίου
Γράφει ο Μάκης Δημητράκης

Σήμερα Πέμπτη 
Χριστουγεννιάτικη Συμφωνία 

από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Με επίσημη εκδήλωση 
αδελφοποιήθηκαν 
οι ΤΟΕΒ Νάουσας

 και Πρεσπών
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Οφείλουμε να 
προετοιμαστούμε

   Μείωση των αγροτών, εργατών γης, αλλά και 
του αγροτικού εισοδήματος, μεταξύ 2017 και 2030, 
προβλέπει η Ε.Ε. Η έκθεση προοπτικών για τις 
γεωργικές αγορές, δείχνει συρρίκνωση του αγροτικού 
εργατικού δυναμικού κατά 3,2% κατά μέσο όρο 
κάθε χρόνο. Παράλληλα, η αύξηση του κόστους για 
αγορά εισροών, όπως τα λιπάσματα, η ενέργεια και 
οι ζωοτροφές, προβλέπεται να φτάνει το 30% έως το 
2030, και έτσι πρόκειται να συμπιέσει περαιτέρω 
το αγροτικό εισόδημα. Επίσης, τα επόμενα χρόνια 
αναμένονται σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία 
που, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα φέρουν αλλαγές 
στον αγροτικό τομέα, ενώ η χρήση της γεωργίας 
ακριβείας προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά.
   Ως γεωργική χώρα και νομός, οφείλουμε να 
δουλέψουμε επάνω στα στοιχεία αυτά και να 
προετοιμαστούμε. Αλλιώς χάσαμε!
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Θεμιστοκλέους,

Ιουλιανής και 500 μαρτύρων

Ημερολόγιοποταμού
Μετις12καλύτερεςζωγραφιέςτουσχε-

τικούμαθητικούδιαγωνισμούγιατοποτάμι
κυκλοφορεί το ημερολόγιο του 2018 από
τονΣύλλογο«Φίλοι τουΠοταμούΤριποτά-
μουΒέροιας»,μετηνευγενικήχορηγίατου
κ. Γεράσιμου Καλλιγά και των εκδόσεων
«Supercourse».Μεέκδηληστακείμενακαι
στις εικόνες του τηνανησυχία του δ.σ. για
τον μεγάλο αυτό ανεκμετάλλευτο φυσικό
πλούτοπουπερνάαθόρυβαμέσααπότην
πόλη, έχοντας τη δύναμη να αλλάξει το
πρόσωπότης,τοντρόποζωήςκαιανάπτυ-
ξης,όπωςαναφέρεται.

Αςελπίσουμετο2018ναείναιμιαχρο-
νιάπουηπλάτημαςδενθαείναιγυρισμένη
στοποτάμι.

Το «έξω πάμε καλά»,
του Αγγελίνα

Στηθέση τουοργανωτικού γραμματέα τηςΟμοσπονδίαςΣυνε-
ταιριστικώνΥπαλλήλωνΕλλάδαςσυνεχίζειγιαδεύτερησυνεχόμενη
θητεία ο ΒεροιώτηςΘωμάςΑγγελίνας, μετά την κατανομή των
αξιωμάτωντουνέουδ.σ.πουέγινετηνΤρίτη.

«Είναι μια επιβράβευση γι’ αυτόπουπαλεύωχρόνιαστη ζωή
μου, τησυνέχισηδηλαδήτηςσυνεταιριστικής ιδέας»δήλωσεστον
«Λαό»ουπάλληλοςτηςΑΛΜΜΕ,σχολιάζονταςπαράλληλαμενόη-
μα:«Έξωπάμεκαλά!»...

Προφανώς,τοσχόλιοέχεινακάνειμετηνιδιότητάτουωςδημο-
τικούσυμβούλου.

Με κρασί
και ευχές στο 
δίδυμο λουτρό
της Βέροιας

Τησωτηρίαενόςπολύσημαντικού
μνημείουθαγιορτάσειμε έναποτήρι
κρασί, η ΚίνησηΠολιτών-Διεκδικώ
την πόλη μου (Κίνησηπολιτών) με
την ΕφορείαΑρχαιοτήτωνΗμαθίας,
αύριοΠαρασκευή στις 12 το μεση-
μέρι.Πρόκειται για τοδίδυμο λουτρό
τηςΒέροιας,τοοποίομετάτηγιορτή
θαγίνειεργοτάξιογιαδυοχρόνιαγια
να αποδοθεί στην πόλη, στο τέλος
του2019

ΣτοκλίματωνΧριστουγέννων

Tοείδαμεκιαυτόσεπάγκοοπωροκηπευτικώνστηλαϊκήαγορά
Βέροιας.Ένα μικρόστολισμένο με χριστουγεννιάτικα στολίδια δε-
ντράκι, ανάμεσασε μήλα και άλλαπροϊόντα της μάνας γης. “Πώς
θακαταλάβουμεότιπλησιάζουνοιγιορτές;”μαςείπεπωλητής,που
θέλησεναπροσθέσειμιαχριστουγεννιάτικηπινελιάστονπάγκοτου.

Κλήση;Έλεος!

ΣυνέβηκαιαυτόχθεςστοκέντροτηςΘεσσα-
λονίκηςόταντοσυγκεκριμένοασθενοφόροκλή-
θηκενασυνδράμεισεεπείγονπεριστατικό.....

ΠήρεκλήσηαπότηνΤροχαία!

Μετοέναχέριδίνουν
καιμετοάλλοχέρι

παίρνουν
Έκτακτοειδικόκοινωνικόμέρισμααπό500ευρώέωςκαι

2.100 ευρώ, ανάλογαμε την οικογενειακή τους κατάσταση,
θα λάβουν οι κάτοικοι των νησιώνως αντιστάσθμισμα της
αναπροσαρμογής τουΦΠΑμετά την κατάργηση του ειδικού
καθεστώτοςμειωμένωνσυντελεστώναπότο2018.

Μετοέναχέριδίνουνκαιμετοάλλοχέριπαίρνουν,έλεγε
οπαππούςμου!

Άραξε
και άναψε

το 
καραβάκι!

Καράβια βγήκαν 
στη στεριά και πιάσα-
νε τα όρη...

Εν προκειμένω,
πιάσανε και  τόπο
στηνΠλατείαΩρολο-
γίου τηςΒέροιαςφω-
τίζοντας λιγάκι γιορτι-
νάτογκρίζοτσιμέντο!

Oh!
Mon Dieu

quelle
decadence!!!

Να ξεσκονίζουμε
λίγο και τα Γαλλικά μας,

μέρες που ζούμε
στη μικρή Ιερουσαλήμ!



Aκολουθούν τις εξελίξεις και την τεχνολογία και εκσυγχρονίζονται 
βελτιώνοντας τις υπηρεσίες τους προς το επι-
βατικό κοινό, τα Αστικά ΚΤΕΛ Βέροιας, τα οποία 
πρόσφατα δημιούργησαν μια εφαρμογή, η ο-
ποία υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.
astikoverias.gr.

«Θεωρήσαμε καλό, ο επιβάτης σε απομακρυ-
σμένες περιοχές ή σε ώρες αιχμής μέσα στην 
πόλη, να γνωρίζει σε πόση ώρα θα έρθει το 
αστικό.Αυτές οι εφαρμογές ως συνήθως απευθύ-
νονται περισσότερο σε νέους. Χρειάζεται απλά να 
έχει κανείς δεδομένα στο κινητό του για Internet. 
Έχουμε και νέο επιβατικό κοινό, που χρησιμο-
ποιούν αστικά και θέλουμε να ανταποκριθούμε 
στις ανάγκες τους. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε 
ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Αρκεί να σας 
πω ότι πολλοί οδηγοί έχουν τιμωρηθεί όταν δεν 
ξεκινούν στην ώρα τους… Προσπαθούμε να εί-
μαστε συνεπείς. Τώρα, αν δεν δουλεύει κάποιες 
φορές το Internet ή αν πέφτει ο κεντρικός server, τότε αντιλαμβάνεστε 
ότι υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργεί πάντα εξαιρετικά… Για πα-
ράδειγμα, στην πλατεία Ωρολογίου θα δείτε ότι σήμερα δεν λειτουργεί η 
πινακίδα και ότι ψάχνουμε τρόπο, μιας και τα καλώδια είναι υπόγεια, να 
καταλάβουμε από πού προέκυψε το πρόβλημα.  Όμως, ακόμη και να 
χρονοτριβήσει το αστικό λόγω αιχμής , το σύστημα είναι συνδεμένο με 
τα λεωφορεία, οπότε ειδοποιεί σε πόση ώρα θα περάσει», ενημέρωσε ο  
πρόεδρος των Αστικών Βέροιας κ. Παύλος Παυλίδης, μιλώντας χθες 
στην εκπομπή «πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6

Με αφορμή  την παρουσία του τον ρωτήσαμε για την πονεμένη ιστο-
ρία των μαθητικών δρομολογίων.

Τι συμβαίνει με την μετακίνηση των μαθητών; Κοντεύει να τε-
λειώσει η μισή χρονιά και κάποια παιδιά δεν έχουν λύσει ακόμα το 
πρόβλημα της μετακίνησής τους..

 «Το δυστύχημα είναι ότι, ενώ στους άλλους νομούς λύνονται τα 
προβλήματα πολύ πιο σύντομα, πολύ πιο απλά, στο νομό μας, περι-
έργως, δεν ξέρω τι συμβαίνει… Ίσως  είναι πολλοί αρμόδιοι, πολλοί ει-
δικοί …  Εμείς μεταφέρουμε τους μαθητές και έχουμε πάρα πολλές πα-
ροχές προς αυτούς. Αν δείτε τα πάσο, επιτρέπουμε στους μαθητές να 
ανεβαίνουν από τις 6: 30 το πρωί μέχρι τις 8:30, ότι ώρα θέλουν, σε ό-
ποιο αστικό θέλουν. Αν δείτε τα πάσο, θα δείτε επίσης ότι από τις 12:00 
μέχρι τις 15:00 , δεν πληρώνουν καθόλου εισιτήριο, αφού έτσι πρέπει, 
διότι πληρώνει εδώ και τόσα χρόνια το κράτος. Επίσης, όταν σχολάνε 
πιο νωρίς τα σχολεία με 5ωρο ή 6ωρο και μας ενημερώνουν οι διευθυ-
ντές για να πάμε πιο νωρίς, πάλι δεν ζητάμε να κόψουν εισιτήριο. Όταν 
πάνε εκδρομές, όταν κάνουν εκδηλώσεις, πάλι το ίδιο ισχύει.  Ακόμα και 
όταν συγκατοικούν τα σχολεία, εμείς δεν κάνουμε μονά δρομολόγια και 
ποτέ δεν κάνουμε ένα μόνο δρομολόγιο. Τα δικά μας δρομολόγια δεν 
είναι για ένα μόνο σχολείο. Από όλα αυτά δεν πληρωνόμαστε ποτέ και 
πουθενά. Από την άλλη, έχουμε κάποιους που ασχολούνται και λένε 
π.χ. ότι το λεωφορείο δεν πρέπει  να κάνει τον γύρω του χωριού και να 
μαζεύει τους μαθητές. Πρέπει κάποιος να τους εξηγήσει ότι αυτό δεν εί-
ναι κούρσα. Ασχολούμαστε με πολύ ανούσια πράγματα εξοικονόμησης 
5 και 10 ευρώ.Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε από τις 8 Ιανουαρίου. 
Είχαμε την πληροφορία ότι μπορεί τα υπεραστικά να σταματήσουν κι 

από σήμερα. Δεν αντέχουμε άλλο...»
 Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία;
Όταν βγαίνει ο νομοθέτης και εφαρμόζει ένα νόμο για όλη την Ελλά-

δα, βγάζει κάποιες αποστάσεις, π.χ λέει ότι 2 χιλιόμετρα δικαιούται ένας 
μαθητής… Βάση αυτού,υπάρχει περίπτωση να πάει το μισό χωριό με 
το αστικό και το άλλο μισό χωριό να μην πάει. Πρέπει να συνενοηθούν 
οι διευθυντές των σχολείων με αυτούς που βγάζουν τα δρομολόγια, 
όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλους τους άλλους νομούς. Ο νομοθέτης 
απευθύνεται σε όλη τη χώρα, δεν μπορεί να προβλέψει τι συμβαίνει 
στην Βέροια. Λέει επίσης, ότι ο μαθητής μπορεί να περιμένει στη στάση 
μέχρι 90 λεπτά… Ποιος μαθητής περιμένει 90 λεπτά στη Βέροια; Εδώ 
5- 10 λεπτά αργούμε και παίρνουν τηλέφωνο οι μανάδες και φωνά-
ζουν ότι έχασαν το φροντιστήριο. Δυστυχώς δεν 
ελισσόμαστε, δεν είμαστε ευέλικτοι για να το 
προσαρμόσουμε στις πραγματικές ανάγκες. Αν 
εφαρμοστούν τόσο απόλυτα και αυστηρά όλα 
όσα ορίζει ο νόμος, τότε θα διαλυθεί όλη η πόλη 
και θα σταματήσουν όλα τα δρομολόγια. Για πα-
ράδειγμα η δική μας η σύμβαση μειώνεται κατά  
ένα σημαντικό ποσό, πώς να συνεχίσουμε τις 
μετακινήσεις;. Για να το αντιμετωπίσω εγώ αυτό, 
σαν εταιρεία, θα πρέπει να απολύσω οδηγούς 
και να κλείσω 5 λεωφορεία. 

Υπήρχε πολιτική παρέμβαση;
Απευθυνθήκαμε  στο Υπουργείο, αλλά δυ-

στυχώς συνεχίζουμε στο ίδιο tempo. Εχουμε 
κουραστεί και εμείς τόσα χρόνια… Είμαστε τρείς 
επιχειρήσεις, μαζί και με τα ταξί και σχεδόν όλα 
τα τουριστικά, και αντιμετωπίζουμε όλοι το ίδιο 
πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία 
από την πλευρά του κράτους. Δικιά τους είναι 
η απόφαση. Ότι μας πουν θα κάνουμε. Εμείς 
λεωφορεία έχουμε, δεν αποφασίζουμε. Απλώς, 
από τώρα λέμε ότι θα σταματήσουμε να μετα-
φέρουμε. 

Αναφερθήκατε στις 8 Ιανουαρίου ως οριακή ημερομηνία. Τι ση-
μαίνει αυτό;

«Εμείς ακόμα δεν κάναμε σύμβαση. Δουλεύουμε από τον Σε-
πτέμβριο, μεταφέρουμε τους μαθητές και ακόμα δεν ξέρουμε πως θα 
πληρωθούμε. Με ποια χρήματα; Διότι,όταν θα τροποποιηθεί ένα δρο-
μολόγιο τον Δεκέμβρη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τον Αύγουστο. 
Δρομολόγιο των 70 ευρώ μπορεί να το κόψουν και να πάει με 50 ευρώ. 
Αντιλαμβάνεστε ότι με 40 και με 50 ευρώ δεν βγαίνει ένα λεωφορείο. 
Αυτά συνέβησαν και σε άλλους νομούς και όταν αντιλήφθηκαν τα δρο-
μολόγια έμεναν αδιάθετα ή δεν τα παίρνει κανείς, παρακαλούσαν για να 
τα πάρουν..Εντάξει, δεν θα παίζουμε … Φτάσαμε στον Δεκέμβριο, πλη-
ρώνουμε πετρέλαια από τον Σεπτέμβριο , πληρώνουμε εργαζομένους 
και είμαστε απλήρωτοι. Σύμβαση οριστική ακόμη δεν έχουμε. Υπάρχει 
μια, η οποία έχει υπογραφεί και η μισή είναι προβληματική». 

Τι σκοπεύετε να κάνετε;
Εκκρεμεί μια τελεσίδικη σύσκεψη (σήμερα). Δεν πάει άλλο, νοιώ-

θουμε ότι είμαστε μόνοι μπροστά στο πρόβλημα της μετακίνησης  μα-
θητών. Αύριο(σήμερα), η σύσκεψη θα γίνει στην Τεχνική Υπηρεσία της 
Π.Ε.Ημαθίας, όπου θα έρθουν και το οικονομικό, και το ανάπτυξης, και 
το διοικητικό και ο σύμβουλος της αντιπεριφέρειας. Τα δρομολόγια, αν 
και κανονικά θα έπρεπε να σταματήσουν, τα συνεχίζουμε. Καλύπτουμε 
αυτά που ήταν στην σύμβαση. Υπάρχουν, ξέρετε, μαθητές, από την 
αρχή της χρονιάς, που ακόμα δεν μεταφέρονται. Έχουν κάνει τα χαρτιά 
τους και τις αιτήσεις τους, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι συ-
γκεκριμένο, δεν μπορούμε να τους μεταφέρουμε». 

Καθοριστική λοιπόν η σημερινή σύσκεψη για το  θέμα, ενώ κλείνο-
ντας τη συνέντευξη ο πρόεδρος των Αστικών,πρόσθεσε: «Ευχόμαστε 
καλές γιορτές ωστόσο, καθότι όλοι κάνουν Χριστούγεννα και εμείς πα-
θαίνουμε εγκεφαλικά με αυτά που ακούμε και βλέπουμε».

Σοφία Γκαγκούση
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Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
θα γίνει την Πέμπτη  21 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ., με 
τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθμ.22/2016 μελέ-
της (1η Τροποποίηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού) 
για την εκτέλεση της εργασίας «Δαπάνες για κατεδαφίσεις 
αυθαίρετων επικίνδυνων και ρυμοτομούμενων κτισμά-
των».

-Συγκρότηση ή μη γνωμοδοτικών επιτροπών διενέρ-
γειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το 
έτος 2018.

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018.

-Συγκρότηση ή μη Επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυ-
ρας ΑφώνΚούσιου».

-Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων, επί 
ενστάσεων κατά της αριθμ.790/2017 απόφασης Ο.Ε. για « 
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμά-
των στα 5ο και 8ο δημοτικά σχολεία»».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια συστήματος 

αποκομιδής απορριμμάτων».
-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υλικού για 

τη συντήρηση του εξοπλισμού των πάρκων και παιδικών 
χαρών».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανταλλακτικά λοιπών 
μηχανημάτων».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση κοινοχρή-
στων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια μέσων α-
τομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου 
Βέροιας».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανακατασκευή τμήματος 
πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών ενταλμάτων προ-
πληρωμής από τον υπάλληλο Ι.Αντωνιάδη.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω αναγκαιότητας 
της τροποποίησης της αριθμ.22/2016 μελέτης, της συ-
γκρότησης των παραπάνω επιτροπών για το έτος 2018 
και της αναγκαιότητας άμεσης ψήφισης των παραπάνω 
πιστώσεων καθώς και των σχετικών αποδόσεων λογαρια-
σμού λόγω προθεσμιών για την απρόσκοπτη και εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και γενικότερα 
λόγω της λήξης του οικονομικού έτους 2017.

«Αγοράζω τοπικά...στηρίζω 
την Βέροια», το μήνυμα του 

Εμπορικού Συλλόγου για τις γιορτές
«Αγοράζω τοπικά...στηρίζω την Βέροια», πρόκειται  για ένα κοινωνικό μήνυμα που στόχο 

έχει να προτρέψει όλους εμάς, εμπόρους και καταναλωτές προτού κάνουμε τις χριστουγεν-
νιάτικες αγορές μας,  να σκεφτούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις 
θα επιβιώσουν μόνο με την στήριξή μας. 

Δεν είναι τοπικισμός. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι ανάγκη. Είναι ανάσα. Είναι στάση ζωής.
Δεν είναι στήριξη μόνο των γνωστών και των φίλων μας. Είναι στήριξη στην τοπική ερ-

γασία. Είναι πνοή ανάπτυξης. Είναι το φιλί της ζωής σε πολλές περιπτώσεις, σε έναν άνισο 
αγώνα της (κάθε) τοπικής αγοράς για επιβίωση.

Ας σκεφτούμε , πως κάθε φορά που αποφεύγουμε  να αγοράσουμε  από την τοπική αγο-
ρά στερούμε από την τοπική κοινωνία ένα εισόδημα.

Στηρίζουμε την τοπική αγορά,  δεν την αφήνουμε να σβήσει τώρα που χρειάζεται τη βοή-
θειά μας. Να αφήσουμε να χαθεί η πνοή του τόπου μας.

Κάθε κατάστημα που βάζει λουκέτο στην πόλη μας, είναι και μια οικογένεια σε οικονομικό 
αδιέξοδο, είναι ένα επιπλέον χτύπημα που αργά ή γρήγορα θα φτάσει και στην πόρτα της 
δικής μας επιχείρησης, του δικού μας σπιτιού.

Σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο της χώρας μας, οφείλουμε να στηρίξουμε ο ένας 
τον άλλον και να μην κλείσουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα του διπλανού μας. 

Στηρίζουμε τοπικά, για να ελπίζουμε για το αύριο.
Το Δ.Σ.

Πρόεδρος Αστικών Βέροιας, για τα μαθητικά δρομολόγια: «Δεν ξέρουμε 
αν θα συνεχίσουμε μετά τις 8 Ιανουαρίου... Δεν αντέχουμε άλλο!»

Καθοριστική η σημερινή σύσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία της Π.Ε.Ημαθίας

Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 
της Οικονομικής Επιτροπής



Γράφει ο Μάκης Δημητράκης

Είναι βέβαιο ότι ούτε στα Ευαγγέλια ούτε 
σε άλλο κανένα κείμενο δε γίνεται αναφορά για 
την ακριβή ημερομηνία γέννησης του Χριστού. 
Άλλωστε τα πρώτα χρόνια η Γέννηση δεν ήταν 
ξεχωριστή γιορτή και οι χριστιανοί την γιόρταζαν 
μαζί με τη βάπτιση στις 6 Ιανουαρίου.

Οι προσπάθειες εύρεσης της ακριβούς η-
μερομηνίας άρχισαν πολύ νωρίς, οδήγησαν 
όμως σε διαφορετικά συμπεράσματα. Κάποιοι 
την τοποθετούσαν τη νύχτα της 19ης προς την 
20η Απριλίου, άλλοι τον Ιανουάριο, ο Κλήμης 
ο Αλεξανδρέας στις 18 Νοεμβρίου και ο Κυπριανός στις 28 
Μαρτίου.

Σύριοι και Παλαιστίνιοι, ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Χρι-
στός δε γεννήθηκε το Δεκέμβριο γιατί, λένε, δεν είναι δυνατόν 
να διατάχτηκε να γίνει η απογραφή του πληθυσμού αυτό το 
μήνα αφού η μετακίνηση των ανθρώπων ήταν δύσκολη τους 
χειμερινούς μήνες. Οι ίδιοι, επίσης ισχυρίζονται ότι το βράδυ 
της Γέννησης δεν έκανε κρύο (άρα δεν ήταν χειμώνας), αφού 

οι βοσκοί αγρυπνούσαν στην ύπαιθρο και όχι 
στα χειμαδιά τους. Οι ίδιοι τέλος υποστηρίζουν 
ότι η Γέννηση πρέπει να έγινε Μάϊο ή το πολύ 
Ιούνιο.

Βέβαια υπάρχει και η αντίθετη θέση που 
υποστηρίζει πως η απογραφή έγινε χειμώνα 
για να μπορούν απρόσκοπτα οι γεωργοί και 
οι κτηνοτρόφοι να μετακινηθούν αφού δεν θα 
είχαν δουλειές. Όσο για τους βοσκούς στην 
ύπαιθρο αναφέρουν πως στη Γαλιλαία ο χει-
μώνας είναι αρκετά πιο ήπιος από ότι στην 
Ευρώπη.

Για την καθιέρωση της ακριβούς ημερομηνί-
ας, Ανατολή και Δύση ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους. 
Στην Ανατολή οι ερευνητές στράφηκαν περισσότερο στην υ-
μνογραφία που συντάχτηκε από τον Εφραίμ τον Σύριο (373), 
ο οποίος αναφέρει ότι η Γέννηση συνέπεσε με τη 13η ημέρα 
μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο που συμπίπτει στις 26 Ιανου-
αρίου σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, δηλαδή στις 25 
Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον Ιουλιανό (το νέο) ημερολόγιο.

Την άποψη αυτή ενισχύει και έγγραφο του Ιώσηπου (Ιώ-
σηπος: Ιστορικός που γεννήθηκε το 37/38 στην Ιερουσαλήμ 
και πέθανε στη Ρώμη μετά το 100. Πήρε μέρος στην Ιουδα-
ϊκή επανάσταση το 66 και έπαιξε ηγετικό ρόλο στη Γαλιλαία. 
Μέχρι τον 18ο αιώνα το έργο του έχαιρε μεγάλης εκτίμησης 
από τους χριστιανούς λόγιους καθώς και από ερευνητές και 
ιστορικούς), που βρίσκεται σε Μουσείο της Ρώμης, και στο 
οποίο αναφέρεται ότι η απογραφή έγινε την 9η του μήνα Σα-
πέτ και πως ειδικοί ερευνητές ταυτίζουν την ημερομηνία αυτή 
με την 25η Δεκεμβρίου.

Η καθιέρωση της εορτής των Χριστουγέννων ακολούθησε 
μια πολύπλοκη διαδρομή αφού και μετά την επικράτηση του 
Χριστιανισμού, δεν αναγνώριζε την εορτή το ρωμαϊκό κρά-
τος.

Σύμφωνα με την Ιερά παράδοση πρώτος ο Μ. Βασίλειος 
μίλησε για τη γιορτή των Χριστουγέννων το 376. Νωρίτερα 
όμως το 354 ο Πάπας Ιούλιος ο Α΄ όρισε την ημερομηνία 
Γέννησης του Χριστού την 25η Δεκεμβρίου. Ίσως σ’ αυτό συ-
νετέλεσε το γεγονός ότι η ημερομηνία αυτή ήταν αφιερωμένη 
στη γέννηση του Θεού Μίθρα, το θεό του Ήλιου, του Φωτός 
και της Δικαιοσύνης τον οποίο είχαν «φέρει» οι Ρωμαίοι ειδω-
λολάτρες από την Ανατολή. Πιθανότατα ο πάπας να ήθελε να 
πετύχει την ομαλή και αναίμακτη μετάβαση από την ειδωλο-
λατρία και τον Μιθραϊσμό στον Χριστιανισμό.

Μετά το πρώτο ξεχωριστό εορτασμό της Ρώμης ακολού-
θησε η επίσημη αποδοχή της ημερομηνίας αυτής τόσο από 
το Πατριαρχείο της Κων/λης το 376 όσο και από το Πατριαρ-
χείο Αντιόχειας το 386, αποδοχή στην οποία συνέβαλε και ο 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος με σχετική παρότρυνσή του.

Λίγο αργότερα το 529 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός απα-
γόρευσε την εργασία 
κατά την ημέρα των 
Χριστουγέννων και 
την ανακήρυξε δη-
μόσια αργία.
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Υπάρχει μια «Χριστου-
γεννιάτικη Συμφωνία» ανά-
μεσα στην Κρατική Ορχή-
στρα Αθηνών και στο κοινό 
της που βρίσκεται εκτός 
των τειχών. Αυτή τη συμ-
φωνία τιμώντας η Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών, φορά 
τα γιορτινά της, και περιο-
δεύει ερμηνεύοντας μερικές 
από τις πιο αγαπημένες 
μελωδίες των ημερών υπό 
τη μουσική διεύθυνση του 
Νικόλαου Χαλιάσα και με 
σολίστ τον Δημήτρη Σέμση. 

Η ΚΟΑ έρχεται στη Βέ-
ροια την Πέμπτη 21 Δε-
κεμβρίου, στις 9.00μ.μ.στο 
Χώρο Τεχνών .

Η βραδιά ανοίγει με το 
ατμοσφαιρικό και «ευδιάθε-
το» Κοντσέρτο για βιολί και 
ορχήστρα αρ.2 σε ρε μείζο-
να, Κ.211 του Βόλφγκανγκ 
Αμαντέους Μότσαρτ. Στο 
δεύτερο μέρος, ακολουθεί 
μια μεγάλη έκπληξη για τους παρευρι-
σκόμενους, ο «αλλιώτικος Καρυοθραύ-
στης»της Κρατικής Ορχήστρας Αθη-
νών και των 1895 CinematicCreations. 
Ένα μαυρόασπρο όνειρο πασπαλι-
σμένο με πολλή αγάπη και τις πολύ-
χρωμες μελωδίες της ανεπανάληπτης 
Σουίτας από το μπαλέτο «Καρυοθραύ-
στης», έργο 71a, του ΠιότρΊλιτς Τσαϊ-
κόφσκι. Η βραδιά ολοκληρώνεται με τη 
«Χριστουγεννιάτικη Γιορτή» του Λιρόι 
Άντερσον, ένα μουσικό ποτ πουρί από 
κλασικά δημοφιλή χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια. 

Το Πρόγραμμα με μια ματιά
ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟ-

ΤΣΑΡΤ (1756 – 1791) 
Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα 

αρ.2 σε ρε μείζονα, K.211 
1. Allegro moderato 2. Andante 
3. Rondo: Allegro 
ΠΙΟΤΡΙΛΙΤΣΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ (1840 

– 1893) 
Σουίτα από το μπαλέτο «Καρυο-

θραύστης», έργο 71a 
1. Εισαγωγή 
2. Χαρακτηριστικοί χοροί 
• Εμβατήριο 
• Χορός της νεράιδας ζαχαρωτό 
• Ρωσικός χορός (Τρεπάκ) 

• Αραβικός χορός 
• Κινεζικός χορός 
• Χορός με τα μικρά φλάουτα 
3. Βαλς των λουλουδιών 
ΛΙΡΟΪ ΑΝΤΕΡΣΟΝ (1908 – 1975) 
Η γιορτή των Χριστουγέννων 
(A ChristmasFestival) 
Σολίστ: Δημήτρης Σέμσης
Μουσική διεύθυνση: Νικόλαος Χα-

λιάσας
Με την συνεργασία των 1895 

CinematicCreations
Τιμές εισιτηρίων:
15€ (γενική είσοδος)
Πληροφορίες:
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
Τηλ 2331078100
Αγορά εισιτηρίων:
Προπώληση: Χώρος Τεχνών Δήμου 

Βέροιας
                  Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο 
                  Καφέ Μπρίκι
*Την ίδια ημέρα, το πρωί, ένα ειδικά 

διαμορφωμένο πρωινό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα (που δεν χάνει όμως την 
εορταστική του διάθεση) αφιερώνεται 
αποκλειστικά στους μαθητές της πε-
ριοχής της Βέροιας και αποτελεί την 
ιδανική ευκαιρία γνωριμίας τους με τη 
συμφωνική ορχήστρα και τα μουσικά 
όργανα. 

Σήμερα Πέμπτη 
Χριστουγεννιάτικη Συμφωνία από 
την  Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 

στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

«Χριστούγεννα και ΣΙΑ»
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, 

με τη φωνή του Πάνου Μουζουράκη
Σκηνοθεσία: Αλέν Σαμπά
Ηθοποιοί: Αλέν Σαμπά, Πιο Μαρ-

μάι, Γκολσιφτέ Φαραχανί, Οντρέι 
Τοτού, Μπρούνο Σάντσες, Λουϊζ Σά-
μπα, Νταβίντ Μαρσέ, Γκρεγκουάρ 
Λουντί

COCO 
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: Λ. ΑΝΚΡΙΤΣ & Α. ΜΟΛΙΝΑ
Σενάριο: ΛΙ ΑΝΚΡΙΤΣ & ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΑΤΖ

STAR WARS: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ JEDI
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 19.00 και 

22.00 Σε 3D προβολή μόνο Παρασκευή 22/12 
στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Σενάριο: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ, Α-

ΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ, ΜΠΕΝΙΣΙΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, ΝΤΟΜ-
ΧΝΟΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, ΚΑΡΙ ΦΙΣΕΡ, 

ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙΤΑ 
ΝΙΟΝΓΚΟ, ΑΝΤΟΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛΣ, ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕ-
ΚΑ, ΓΚΟΥΕΝΤΕΛΙΝ ΚΡΙΣΤΙ, ΚΕΛΙ ΜΑΡΙ ΤΡΑΝ

 
ΤΖΑΜΑΪΚΑ
Κάθε μέρα 19.30 και 21.30
O Σπύρος Παπαδόπουλος και ο Φάνης Μου-

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

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

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      21/12/17 - 27/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Παρασκευή   22 Δεκεμβρίου 
Δημοτικό Ωδείο  Βέροιας
Γιορτή μουσικής, αγάπης ,τέχνης
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία τμημά-

των και συνόλων
Οι μαθητές και οι καθηγητές του Ω-

δείου  θα ερμηνεύσουν ελληνικά και 
ξένα κάλαντα, χριστουγεννιάτικα κομμά-
τια, αλλά και έργα ρεπερτορίου (Bach, 
Mozart, Beethoven,Chopin κ.α.). Στις 
συναυλίες θα λάβουν μέρος  η μαθητική 
χορωδία του Ωδείου, η παιδική χορωδία 
της ΚΕΠΑ, οι δύο ορχήστρες του Ωδεί-
ου ArtGuitaRistas και VeriaArtisti , όπως 
επίσης και η σχολή χορού της ΚΕΠΑ του δήμου 
Βέροιας.

Μουσική ,τραγούδι ,χορός, όλα εναρμονισμένα 
με το χριστουγεννάτικο πνεύμα των ημερών δοσμέ-
να με αξιοζήλευτη αγάπη απο τους καθηγητές του 
Ωδείου προς τους μαθητές και από τους μαθητές 
προς το κοινό σε μια σχέση δημιουργίας και προ-
σφοράς .

Καλλιτεχνική Δ/νση Ωδείoυ : Πέτρος Ρίστας

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων κ Τεχνών, ώρα 
7.00μ.μ. είσοδος ελεύθερη*

Κυριακή 24 και 
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ  ΒΕΡΟΙΑΣ 
Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες  από όλο τον κό-

σμο στην Αγορά της πόλης !   Δ/νει : Βαλάντης 
Κυριακίδης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Κ.Ε.Π.Α  Δήμου Βέροιας

Κ.Ε.Π.Α.  Δήμου Βέροιας 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017
Άγιοι και καλικάντζαροι, παιδιά και γάτες, βοσκοί και ζητιάνες, ερωτευ-
μένοι και πολεμιστές, ο μισοκοκοράκος και ο Πινόκιο, περιμένουν να 
σας αφηγηθούν τις ιστορίες τους στο Χώρο Τεχνών και στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών!

Χριστούγεννα
Γιατί τα γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου



Με επισημότητα και με την παρουσία των 
τοπικών αρχών πραγματοποιήθηκε χθες το με-
σημέρι η αδελφοποίηση των ΤΟΕΒ Νάουσας και 
Πρεσπών, στον χώρο του ξενοδοχείου «Εσπερί-
δες». Όπως τονίστηκε πρόκειται για την πρώτη 
αδελφοποίηση μεταξύ ΤΟΕΒ στην Ελλάδα, που 
όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νάουσας 
Γιάννης Παπαστόικας γίνεται στο πλαίσιο των 
συνεργασιών και του εμπλουτισμού των γνώ-
σεων μεταξύ των οργανισμών, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η άρδευση και οι έγγειες βελτιώσεις 
των αγροκτημάτων των δύο περιοχών.

«Υπογράφουμε σήμερα το πρωτόκολλο συ-
νεργασίας ανάμεσα στους οργανισμούς μας και 
τους κτηματίες τους, έχοντας τη θέληση να έλ-
θουμε πιο κοντά και να αναδείξουμε τον αναντι-
κατάστατο ρόλο των Τοπικών Οργανισμών στη 
διαδικασία της άρδευσης και των εγγειοβελτιω-
τικών έργων, με κοινές πρωτοβουλίες σε τεχνο-
κρατικό, κοινωνικό και διεκδικητικό επίπεδο» 
τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστόικας, διαβεβαι-
ώνοντας τους παριστάμενους ότι οι δύο ΤΟΕΒ θα 
εργαστούν με συνέπεια για το καλό των μελών, 
έτσι ώστε το όραμα της αδελφοποίησης να μην 
είναι μόνο σύνθημα αλλά να γίνει και πράξη.

Ναλπαντίδης: Να εμπλουτίσουμε 
τις γνώσεις μας

Με χαρά αποδέχθηκε την πρόταση αδελφο-
ποίησης ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πρεσπών Μι-
χάλης Ναλπαντίδης, υπογραμμίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι καταξιωμένοι συνάδελφοι από τη Νά-
ουσα θα τους δώσουν την ευκαιρία να εμπλου-
τίσουν τις γνώσεις τους γύρω από την άρδευση.

«Ο οργανισμός μας απαριθμεί μόλις 222 πα-
ραγωγούς σε μία έκταση 12.000 περίπου στρεμ-
μάτων (καλλιεργούνται φασόλια) και μέσα από 
έναν τιτάνιο καθημερινό αγώνα προσπαθεί να 
κρατηθεί όρθιος και υγιής. Αυτός είναι και ο κύ-
ριος λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ: η 

αγάπη για τη δουλειά  μας, η αγάπη για την 
καλλιέργεια, η αγάπη για την άρδευση» τόνισε ο 
κ. Ναλπαντίδης, εκφράζοντας την πίστη ότι μέσα 
από την αδελφοποίηση και τις γνώσεις που θα 
αποκτηθούν μπορεί να βελτιωθεί η παραγωγή, 
ο τρόπος άρδευσης αλλά και ο τρόπος διοίκησης 
των οργανισμών.

Χαιρετισμοί επισήμων
Στην έλλειψη έμπειρου προσωπικού στάθηκε 

στον χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Κώ-
στας Καλαϊτζίδης. Ανέφερε ότι οι αρμοδιότητες 
των ΤΟΕΒ έχουν γίνει μπαλάκι μεταξύ των φορέ-
ων της αυτοδιοίκησης και δεσμεύ-
θηκε ότι από την πλευρά του θα συ-
νεχιστούν οι προσπάθειες βοήθειας 
του έργου τους μέσα από στελέχω-
ση του γραφείου της Π.Ε. Ημαθίας. 
«Θα είμαστε δίπλα σας και δυνατά, 

θέλουμε όμως και τη βο-
ήθειά σας» τόνισε κλεί-
νοντας ο κ. Καλαϊτζίδης.

Για προσπάθεια αξι-
οποίησης της εμπειρίας 
των αδελφοποιήσεων 
μίλησε ο αντιδήμαρχος 
Σταύρος Βαλσαμίδης, 
σχολιάζοντας ότι το νε-
ρό θα είναι δυσεύρετο 
στο μέλλον και σημει-
ώνοντας ότι οι ΤΟΕΒ 
μπορούν να επιτελούν 
τεράστιο έργο παράλλη-
λα με την εξοικονόμηση 
του νερού.

Χαιρετισμοί προέ-
δρων 

ΤΟΕΒ και συνεται-
ρισμών

Την πρωτοβουλία 
αδελφοποίησης χαιρέ-
τισαν οι πρόεδροι των 
ΤΟΕΒ Αράπιτσας, Ροδο-
χωρίου και Ζερβοχωρίου 
κ.κ. Αδαμίδης, Βασιλει-
άδης και Βασιλείου, ό-
πως και ο πρόεδρος του 

ΑΣΕΠΟΠ Αντώνης Πασχούλας.
«Ο ΤΟΕΒ Νάουσας κατάφερε με οικονομί-

ες κλίμακος να κάνει τεράστια βήματα, σχεδόν 
θαύματα, στην εξοικονόμηση νερού» σχολίασε ο 
πρόεδρος του ΑΑΟΣ Vaeni Γιώργος Φουντούλης, 
μιλώντας για στήριξη αυτών των προσπαθειών 
ώστε να πάμε καλύτερα στο μέλλον.

Ακολούθησε η υπογραφή των πρωτοκόλλων 
συνεργασίας μεταξύ των δύο ΤΟΕΒ Νάουσας 
και Πρεσπών από τους δύο προέδρους τους και 
τους κ.κ. Καλαϊτζίδη και Βαλσαμίδη.

www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο καθηγητής κ. Μητριτώνης Γιάννης και οι μαθητές 

του 5ου ΓΕΛ Βέροιας της Α΄ τάξης, του μαθήματος της Ε-
ρευνητικής Εργασίας με θέμα «Το σκοτεινό πρόσωπο της 
βίας: Ενδοοικογενειακή βία, Ενδοσχολική βία» θέλουν να 
ευχαριστήσουν την Σχολική Ψυχολόγο και Διευθύντρια του 
Κ.Δ.Α.Υ. κ. Ειρήνη Αναγνώστου για την πραγματοποίηση 
ομιλίας με θέμα τον Σχολικό Εκφοβισμό, bulling.

Η εκδήλωση έγινε την Πέμπτη 14-12-2017.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Επιδείνωση 

του καιρού από 
το Σάββατο 23 

Δεκεμβρίου
Από τη Διεύ-

θυνση Περιβάλλο-
ντος – Καθαριότη-
τας και Πολιτικής 
Προστασίας του 
Δήμου Βέροιας, 
ανακοινώνεται ότι 
εκδόθηκε χθες το 
μεσημέρι από την 
ΕΜΥ, νέο έκτακτο 
δελτίο καιρού, το 
οποίο, για την πε-
ριοχή μας αναφέ-
ρει ότι :

ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ (ΠΙΘΑΝΩΣ) ΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 23 ΔΕΚ 2017 
ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΙΑΔΕΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 
ΕΜΥ (www.emy.gr)

42χρονος στην 
Αλεξάνδρεια προσπάθησε 

να αφαιρέσει μπαταρίες 
από φορτηγό

Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης σε περιοχή της 
Αλεξάνδρειας 42χρονος ο οποίος νωρίτερα την ίδια ημέρα 
προσπάθησε να αφαιρέσει τις μπαταρίες σταθμευμένου 
φορτηγού, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, καθώς έγινε α-
ντιληπτός από περιπολούντες αστυνομικούς που τον ακινη-
τοποίησαν. Από την κατοχή του κατασχέθηκαν δύο διαρρη-
κτικά εργαλεία. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας 
Αλεξάνδρειας. 

Με επίσημη εκδήλωση 
αδελφοποιήθηκαν οι ΤΟΕΒ 

Νάουσας και Πρεσπών



Ο Σεβασμιώτατος:
  Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στις 10:30 π.μ. 

θα ομιλήσει στην Σύναξη Ιερέων στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

  Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Βεροίας επί τη εορτή της Αγίας Αναστασίας της 
Φαρμακολύτριας.

  Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. 
στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑ-
ΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα, θα παραστεί και 
θα χαιρετίσει την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
του Γραφείο Νεότητος και του Ωδείου της Ιεράς 
Μητροπόλεως με τίτλο: «Περιμένοντας τον Χρι-
στό» .

  Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα παραστεί και θα χαιρετίσει την Χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση των Κατηχητικών και του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπό-
λεως στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

  Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βεροίας και εν συνεχεία θα δεχθεί τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μητροπολιτικό Μέγα-
ρο.

  Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό των Χριστουγέννων στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου θα 
ομιλήσει ο Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής.

  Την Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στις 5:00 π.μ. θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή των Χριστουγέννων.

  Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ναούσης.

  Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην πα-
ράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό 
του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

  Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Πρωτομάρτυ-
ρος Στεφάνου Βεροίας.

  Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και εν συνε-
χεία θα βραβεύσει φοιτητές που διακρίθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξαν-
δρείας.

  Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Νέα Νικομήδεια επί τη εορτή 
των εν Νικομηδεία Δισμυρίων Μαρτύρων.

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

  Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας θα τελέσει την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελ-
φοθέου και εν συνεχεία θα δεχθεί τα κάλαντα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.

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

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

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

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

  Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου στις 5:00 μ.μ. θα παραστεί στη Σύναξη Μοναχών και Μονα-
ζουσών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Θα ομιλή-

σει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. 
Παύλος.

  Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου το πρωί θα ομιλήσει στην Σύ-
ναξη ιεροπαίδων και αναγνωστών στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά στην Βέροια.

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

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου
 Βέροιας

Ο Φαρμακευ -
τ ι κός  Σύλλογος 
Ημαθίας, την Πα-
ρασκευή 22 Δε-
κεμβρίου,  τιμά την 
προστάτ ιδά  του 
Αγ ία  Αναστασ ία 
τη Φαρμακολύτρια 
και τελεί, στον Ιε-
ρό Ναό Αγίας Πα-
ρασκευής,  όπου 
βρίσκεται το πα-
ρεκκλήσι της Αγίας 
Αναστασίας (Πασά 
Κιόσκι), μνημόσυνό 
υπέρ αναπάυσεως 

των κεκοιμημένων μελών αυτού, όπου θα ιερουργήσει 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Παντελεήμων.

Οι αποβιώσαντες φαρμακοποιοί
Ασημάκης Ασημακόπουλος
Φίλιππος Aρνής
Αντώνιος Αντωνιάδης
Βασίλειος Βεζερίδης
Μαρία Θωμαδάκη
Αντώνιος Κατσαμάκας

Δημοσθένης Μαζαράκης
Ειρήνη Μασούρα
Κωνσταντίνος Μπέρσος
Νικόλαος Νικολαΐδης
Θεμιστοκλής Οικονομόπουλος
Ιάκωβος  Παναγιωτίδης
Δημήτριος Σμυρλής
Ευάγγελος Τριανταφυλλίδης
Δημήτριος Χατζηδημητρίου
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

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

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 9.00 μ.μ.

Προπαραμονή 
Χριστουγέννων θα διαβαστούν 

Μεγάλες Ώρες των Χριστουγέννων 
(Όρθρος-Μεγάλες Ώρες-Αρτοκλασίες-
Θεία Λειτουργία Ιωαν. Χρυσοστόμου)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, εορτή της Αγίας εν-

δόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, 
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παρασκευής Βεροίας.

Οι ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου
5.300 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλα-

σίας
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου
7.00 π.μ. Όρθρος-Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-

γία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – 
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αγρυπνία εορτής 
Χριστουγέννων

Αγρυπνία Χριστουγέννων θα τελεσθεί την Κυριακή 24 
Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αναλήψεως – Αγ. Νεκταρίου 
Βεροίας από την 21.00 και θα ολοκληρωθεί την 12.30 το 
βράδυ ανήμερα της Δεσποτικής εορτής τη Δευτέρα θα γί-
νει και δεύτερη ακολουθία 7.00-10.00.

22 και 24 Δεκεμβρίου 
οι ευχές και τα κάλαντα 

στον Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-

σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων θα δεχθεί ευχές 
και τα κάλαντα των Χριστουγέννων την Παρασκευή 
22 Δεκεμβρίου 11:00 π.μ.-01:30 μ.μ. και την Κυρια-
κή 24 Δεκεμβρίου 11:00 π.μ.-01:30 μ.μ. στο Επισκο-
πείο της Ιεράς Μητροπόλεως στην Βέροια.

H κίνηση του ΜητροπολίτηΟ Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Ημαθίας τιμά την προστάτιδά του 

Αγία Αναστασία τη Φαρμακολύτρια



Stalida 100% έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο, από την παραγωγή 

απευθείας στο τραπέζι σας
Η Stalida είναι ένα νέο «οικο-

γενειακό» προϊόν με μοναδική 
γεύση και υψηλής ποιότητας ε-
ξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που 
παράγεται στο Νομό Ημαθίας α-
πό την οικογένεια Νταμπώση και 
ήρθε για να κάνει το μεσημεριανό 
σας τραπέζι πιο υγιεινό και γευ-
στικό. Η παραγωγή ξεκινάει από 
ιδιόκτητους ελαιώνες της οικογέ-
νειας Νταμπώση και η διαδικασία 
μέχρι την τυποποίηση πραγματο-
ποιείται στο ιδιόκτητο ελαιοτριβείο 
της οικογένειας.

Εγγυόμαστε για την ποιότητα 
αλλά και γευστικότητα του ελαιό-
λαδου Stalida καθώς όλη η διαδικασία γίνετε με πολύ φροντίδα αλλά και ελέγχους ποιότητας με σκο-
πό και στόχο να έχετε κι εσείς στο τραπέζι σας ένα προϊόν που θα νοστιμεύει το φαγητό και τη σαλάτα 
σας.

Μπορείτε να προμηθευτείτε αλλά και να δοκιμάσετε εκείνη τη στιγμή του ελαιόλαδο Stalida, στο ε-
λαιοτριβείο μας, στην Κουλούρα, ή να το παρηγγείλετε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας και να το 
παραλάβετε χωρίς έξοδα αποστολής (για την πόλη της Βέροιας).

Μπορείτε να επισκεφθείτε και τη νέα μας ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.stalida.gr για να μά-
θετε περισσότερα για το ελαιόλαδο Stalida.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Νταμπώσης Ιωάννης
Τηλ.: 23310 97648 Κιν.: 697 269 1743 damposis@yahoo.gr

Χ θ ε ς  τ ο 
μεσημέρι στα 
γραφεία του 
σ υ λ λ ό γ ο υ 
στην πλατεία 
Ρ α κ τ ι β ά ν , 
πραγματοποι-
ήθηκε η γενι-
κή συνέλευση 
του δικηγορι-
κού συλλόγου 
Βέροιας, για 
τον οικονομικό 
απολογ ισμό 
της απερχόμενης διοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε 
τελικά ομόφωνα από το σώμα. Ο πρόεδρος Δ. 
Ζυγουλιάνος κάνοντας μια αναδρομή από την 
ανάληψη της διοίκησης στην πρώτη του θητεία 
το 2011, αναφέρθηκε στο οικονομικό και λογιστι-
κό νοικοκύρεμα που κατάφερε η διοίκησή του σε 
μια εξαιρετικά  δύσκολη περίοδο, αφού εκτός της 
γενικής οικονομικής κρίσης είχαν να αντιμετωπί-
σουν και τις πολύμηνες αποχές κατά τις οποίες 
ο σύλλογος είχε σχεδόν μηδενικά έσοδα. Παράλ-
ληλα ο δικηγορικός σύλλογος συνέχισε να παρέ-
χει προς τα μέλη του  υπηρεσίες, συμμετείχε σε 
εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις, ενώ βοήθη-
σε ενεργά κατά τη μεταφορά των υπηρεσιών στο 
νεό δικαστικό μέγαρο και έκανε παρεμβάσεις για 
ουσιώδη λειτουργικά ζητήματα. «Παραδίδουμε 
στην επόμενη διοίκηση ένα ταμείο μπιμπελό» 
είπε χαρακτηριστικά, «αφού παρά τις αντίξοες 
συνθήκες καταφέρνουμε να παραδώσουμε απο-
θεματικό περίπου 80.000 ευρώ!». Στη συνέχεια 
στο βήμα ανέβηκε ο ταμίας Μιχάλης Χασιώτης, 
ο οποίος ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για 
την αγαστή συνεργασία, αφού στην πρώτη του 
κιόλας ανάμειξη με τα διοικητικά του συλλόγου, 
ανέλαβε ένα τόσο δύσκολο πόστο. Παρουσία-
σε αναλυτικά την πορεία των εσόδων και των 
εξόδων και τόνισε την μεγάλη προσπάθεια να 
περισταλούν οι δαπάνες ειδικά την περίοδο των 
αποχών, που τα έσοδα ήταν ανύπαρκτα.

Εντάσεις λόγω δήλωσης Μαρκούλη
Όπως ήταν αναμενόμενο μετά την ομόφωνη 

έγκριση του οικονομικού απολογισμού, υπήρξαν 
τοποθετήσεις σχετικά με την γραπτή δημόσια 
δήλωση του εκλεγμένου ανεξάρτητου συμβούλου 
Αντ. Μαρκούλη, μετά την οποία υπήρξε ένα γαι-
τανάκι γραπτών ανταπαντήσεων. Το λόγο πήρε 
ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Φώτης Καραβασίλης 
που προσπάθησε να είναι ενωτικός και κάλεσε 
τον φίλο του, όπως τον προσφώνησε, Αντ. Μαρ-
κούλη να αποφύγουν τις εντάσεις και να ασχολη-
θούν με τα φλέγοντα προβλήματα του κλάδου. 
Ακολούθησε ο Αντ. Μαρκούλης που εξήγησε 
ότι με την επιστολή του δεν απευθυνόταν προ-
σωπικά σε κάποιον, αλλά ότι ο λόγος του ήταν 
καθαρά πολιτικός. Ακολούθησαν οι αντιδράσεις 
μελών της απερχόμενης διοίκησης μεταξύ αυτών 
ο Γ. Χατζόγλου, ο Στεφ. Καλιάνης και ο Νίκος 
Λιάπης που μίλησαν για προσωπική προσβολή 
από την δήλωση Μαρκούλη και ζήτησαν άμεση 
αποκατάστασή τους. Παρέμβαση έκανε και ο 
υποψήφιος πρόεδρος Κ. Μηνόπουλος που δεν 
αναφέρθηκε άμεσα στο θέμα, αλλά σε προηγού-
μενες μεθοδεύσεις. Πυροσβεστικά προσπάθησε 
να λειτουργήσει με την τοποθέτησή του ο Στάθης 
Σαρρηγιαννίδης, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος οι 
Στέργιος Λιάπης και  Ζήσης Μιχ. Πατσίκας τό-
νισαν ότι είναι ντροπή να συμβαίνουν τέτοια φαι-
νόμενα μεταξύ συναδέλφων και ότι ηθικά πρέπει 
να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν με αυτήν 
την αντιπαράθεση. 
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Χρόνια Πολλά

Σε νέα εποχή εισέρχεται η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. καθώς 
μετά από πέντε χρόνια εταιρικής εξυγίανσης, εκσυγ-
χρονισμού των εργοστασίων σε Πλατύ Ημαθίας και 
Πετροχώρι Ξάνθης, και δημιουργίας νέων ανταγωνι-
στικών προϊόντων, η ιστορική Ελληνική Βιομηχανία 
Ζωοτροφών εισέρχεται πλέον δυναμικά και στον 
τομέα της έρευνας. 

Η αυλαία άνοιξε με την πρώτη συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις 
της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. στο Πλατύ Ημαθίας, στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος FEEDMAP «Ολιστική 
προσέγγιση της αειφορικής αξιοποίησης των εγχώ-
ριων αρωματικών φυτών με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων βιοενεργών προϊόντων διατροφής αν-
θρώπων και ζώων». 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η δημιουργία νέων 
καινοτόμων προϊόντων διατροφής ανθρώπων και 
ζώων από υποπροϊόντα που προέρχονται από την 
επεξεργασία των ελληνικών αρωματικών και φαρ-
μακευτικών φυτών (ΑΦΦ) και επιμέρους στόχοι οι 
εξής:

• η ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών για 
παραγωγικά ζώα και ζώα συντροφιάς με την προ-
σθήκη υψηλής προστιθέμενης αξίας φυσικών προ-
ϊόντων με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προερχόμενων 
από μη εμπορεύσιμες πρώτες ύλες ΑΦΦ ή/και υ-
ποπροϊόντων της διαδικασίας παρασκευής αρωμα-
τικών ελαιόλαδων, σε αντικατάσταση των χημικών 

συνθετικών που προς το παρόν χρησιμοποιούνται,
• η δημιουργία καινοτόμων στιγμιαίων ρο-

φημάτων ελληνικών αρωματικών φυτών υψηλής 
διατροφικής αξίας από μη εμπορεύσιμα κλάσματα 
ξηρής δρόγης ή/και υποπροϊόντα της διαδικασίας 
παραλαβής των αιθερίων ελαίων,

• η ανάπτυξη καινοτόμων αρωματικών ε-
λαιόλαδων εμπλουτισμένων με ελληνικά ΑΦΦ, με 
την αξιοποίηση μη εμπορεύσιμων πρώτων υλών και 
τη χρήση της φιλικής προς το περιβάλλον τεχνικής 
εκχύλισης με τη χρήση μικροκυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασική παράμετρος που 
κάνει το εγχείρημα τόσο σημαντικό, είναι η διασύν-
δεση της επιστημονικής έρευνας με την αγορά, 
καθώς τελικός στόχος των συμμετέχουσων εταιριών 
είναι παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. 
ως συντονίστρια εταιρία, η ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑ-
ΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ, η PELLAS NATURE 
PrivateCompany και μέσω υπεργολαβίας οι ερευνη-
τικοί φορείς Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ και Τμήμα 
Κτηνιατρικής ΑΠΘ.

Επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του 
προγράμματος είναι Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου, 
γεωπόνος - βιοτεχνολόγος. Οι ερευνητές του Ερ-
γαστήριου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών 
Προϊόντων – ΕΚΠΑ που θα εμπλακούν στο έργο 
είναι ο αν. καθηγητής Νεκτάριος Αληγιάννης, ο επίκ. 

καθηγητής Νικόλαος Φωκιαλάκης και ο με-
ταδιδακτορικός ερευνητής Νικόλαος Ξυνός. 
Ενώ, από την πλευρά του Εργαστηρίου 
Διατροφής του Τμήματος Κτηνιατρικής – 
ΑΠΘ, θα συνεργαστούν η διευθύντρια και 
καθηγήτρια κ. Π. Φλώρου-Πανέρη, η καθη-
γήτρια και διευθύντρια του Τομέα Ζωικής 
Παραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής κ. 
Ε. Χρηστάκη και ο λέκτορας κ. Η. Γιάννενας. 
Τέλος, από την ΕΛ.ΒΙ.Ζ. ενεργό ρόλο θα 
έχει το σύνολο του τεχνικού τμήματος της 
εταιρείας, με επικεφαλής την κτηνίατρο κ. 
Ναταλία Βασιλείου.

Δυναμική είσοδος της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. στον 
τομέα της έρευνας για την παραγωγή 

καινοτόμων προϊόντων
- Από ελληνικά αρωματικά φυτά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ    
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου 
Βέροιας  ευχαριστεί θερμά την οικογένεια του κ. Ευφραιμίδη 
Γρηγορίου για την οικονομική δωρεά τους αντί στεφάνου εις 
μνήμην της ξαδέρφης τους Μακαμτζόγλου Σοφίας.

Ο Θεός ας την αναπαύσει.  
  Η Πρόεδρος του Συλλόγου

& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ομόφωνα ψηφίστηκε 
ο οικονομικός απολογισμός του 
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

Εντάσεις και συναισθηματική φόρτιση 
με αφορμή την επιστολή Μαρκούλη
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Εορταστικό Πρόγραμμα  
2017 -2018 :

Πέμπτη: 21.12.2017   09:00-14:00  17:00 - 21:00
Παρασκευή: 22.12.2017 09:00-14:00 17:00 - 21:00
Σάββατο: 23.12.2017   09:00-16:00 
Κυριακή: 24.12.2017   11.00-17.00
Δευτέρα: 25.12.2017    ΑΡΓΙΑ
Τρίτη:  26.12.2017       ΑΡΓΙΑ
Τετάρτη: 27.12.2017   09:00-14:00  17:00 – 21:00
Πέμπτη: 28.12.2017   09:00-14:00  17:00 – 21:00
Παρασκευή: 29.12.2017 09:00-14:00  17:00 – 21:00
Σάββατο 30.12.2017     09:00- 16:00 
Κυριακή 31.01.2017     11.00-17.00
Δευτέρα 01.01.2018     ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ  02.01.2018       ΚΛΕΙΣΤΑ

Επίσκεψη των 
Αστυνομικών της Νάουσας 

στο Γηροκομείο 
 

Το προσωπικό των Υπηρεσιών Α.Τ. και Τ.Α. Νάουσας συγκέντρωσε είδη για τις ανά-
γκες του Γηροκομείου Νάουσας τα οποία προσφέρθηκαν σήμερα 20-12-2017 παρουσί-
ατουκ. Β’ ΥποδιευθυντήτηςΔ.Α. Ημαθίαςκ. Γούναρη τουΔιοικητή του Αστυνομικού Τμή-
ματος Νάουσας και προσωπικού του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας και του Τμήματος 
Ασφάλειας Νάουσας

‘’θερμά συγχαρητήρια’’ στο ΥΦΑΔΙ
Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε στο Υ-

ΦΑΔΙ ομογενής απο τον Καναδά, στην οποία 
συγχαίρει την εθελόντρια πρόεδρο κ. Ευγενία 
Ζάλιου - Μπασιακούλη για το τελευταίο αξιό-
λογο πόνημά της σχετικά με τις γυναίκες και 
τις φορεσιές της Νάουσας. Η επιστολή του έχει 
ως εξής:  

«ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΑ & ΕΥΧΑΡΙΣΤΙ-
ΕΣ στην κ. Ευγενία Ζάλιου - Μπασιακούλη 
και όλο το ικανότατο, αξιοθαύμαστο επιτελείο 
πνευματικών ανθρώπων - εθελοντών, που 
πρόσφεραν σε όλους τους Ημαθιώτες κι όχι 
μόνο, αυτό το ανεκτίμητης αξίας και τεράστιας 
εθνικοτοπικής σημασίας ιστορικό συναξάρι - λεύκωμα, που μόλις παρέλαβα: «ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑ». Αξιέπαινοι εθελοντές, σας ευχαριστώ ειλικρινά κι εύχο-
μαι κάθε ναουσαίικο σπίτι ν’ αποκτήσει αυτό το σπάνιο, πολύτιμο κόσμημα, βοηθώντας 
ταυτόχρονα και το αξιαγάπητο ΥΦΑΔΙ.

Mε συγκίνηση κι άπειρη εκτίμηση
Ν. Μάιος - Καλογερόπουλος

Τορόντο»

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 
τιμήθηκε στο ΔΑΚ Δημήτριος Βικέλας  

 Με μεγάλη επιτυχία και χαμόγελα δύναμης και 
αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στο ΔΑΚ Δη-
μήτριος Βικέλας  στο Μακροχώρι, την Παρασκευή 1 
Δεκεμβρίου, με θέμα  «Παραολυμπιακά Αθλήματα». 
Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν το ΓΕ.Λ. Μακροχω-
ρίου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση 
– ενημέρωση από τον κ. Μαθά Γεώργιο, Υπεύθυνο 
ανάπτυξης της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ, 
και επίδειξη αθλημάτων από αθλητές της Ελληνικής 
Παραολυμπιακής Ομάδας. Στην πρόσκληση του ΓΕ.Λ. 
Μακροχωρίου προς όλα τα σχολεία της πόλης ανταποκρίθηκαν το Γυμνάσιο Μακροχωρίου και το Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο -Λύκειο Βέροιας, οι μαθητές των οποίων συμμετείχαν στα αθλήματα που έλαβαν χώρα. Μαθητές και καθηγητές 
αθλήθηκαν, έπαιξαν και γιόρτασαν το Δικαίωμα στη Διαφορετικότητα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Δι-
ευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Αναστασία Μαυρίδου και ο Υπεύθυνος Ομάδας Φυσικής Αγωγής  κ. 
Καμπουρίδης Χαρίλαος.



Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις εγκατα-
στάσεις του Τμήματος Φυλλοβόλων Ο-
πωροφόρων Δένδρων Νάουσας, πραγ-
ματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα ‘νέες 
τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία’. Στην 
εκδήλωση παρευρέθησαν πλέον των 200 
συνέδρων. Ο Δρ. Θ. Θωμίδης. Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλο-
νίκης ανέπτυξε το θέμα «Νέες τεχνολο-
γίες στη φυτοπροστασία». Αναφέρθηκε 
στα λογισμικά μοντέλα πρόβλεψης και 
αντιμετώπισης διαφόρων ασθενειών και 
ειδικότερα της μονίλιας, του εξώασκου και 
του κορύνεου των πυρηνοκάρπων καθώς 
και του φουζικλαδίου της μηλιάς. Με την 
έγκαιρη πρόβλεψη της προσβολής πραγ-
ματοποιούνται μόνο οι απαραίτητοι ψεκα-
σμοί όταν κριθούν αναγκαίοι, έτσι μπορεί 
να προκύψει μείωση του κόστους των 
ψεκασμών. Ο επόμενος εισηγητής Δρ. Π. 
Τζιαχρής Δόκιμος ερευνητής του Ινστιτού-
του Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονί-
κης, αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες για 
την εξυπηρέτηση χρηστών των εδαφολο-
γικών δεδομένων. Με τις συγκεκριμένες ε-
φαρμογές μέσω διαδικτύου πραγματοποι-
είται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
παραγωγών και των γεωπόνων μέσω 
ειδική πλατφόρμας του διαδικτύου. Οι ε-
πόμενοι εισηγητές Δρ. Ε. Χατζηγιαννάκης, 
αναπληρωτής ερευνητής του Ινστιτούτου 
Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης και Α. Πα-
νώρας διατελέσας διευθυντής του ίδιου Ινστιτούτου, 
ανέπτυξαν το θέμα ‘ορθολογική άρδευση με τη χρήση 
αγρομετεωρολογικών σταθμών’. Γνωρίζοντας τα χα-
ρακτηριστικά των εδαφών, τις ανάγκες σε νερό της 
κάθε καλλιέργειας και των κλιματικών συνθηκών που 
επικρατούν σε μια περιοχή μπορεί να εκτιμηθεί η συ-
χνότητα και η ποσότητα του αρδευτικού νερού, περιο-
ρίζοντας τις άσκοπες αρδεύσεις.  Στη συνέχεια, ο Δρ. 
Α. Γκέρτσης. Καθηγητής της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης ανέπτυξε το θέμα ‘ψηφιακή 
γεωργία και η νέα ΚΑΠ-ο ρόλος της γεωργίας ακρι-
βείας’. Αναφέρθηκε στα σύγχρονα μέσα εκτίμησης 
των αναγκών των καλλιεργειών σε λιπάσματα και στις 
αρδεύσεις που προάγουν την ορθολογική αξιοποίη-
ση των φυσικών πόρων, διατηρώντας την αειφορία 
των φυσικών 
πόρων. Επίσης, 

σχολίασε κάποιες αλλαγές που προωθούνται στον 
αγροτικό τομέα βάση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
που θα ισχύσουν μετά το 2020. Η τελευταία εισήγηση 
από τον κ Δ. Κυπαρισσούδα π. Διευθυντή της Υπη-
ρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων Κ. Μακεδονίας 
αφορούσε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστη-
μα προστασίας της φυτικής παραγωγής. Με βάση 
εκτεταμένο δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών 
στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και τη χρήση ειδικών 
ραντάρ, γίνεται πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομέ-
νων όπως καύσωνας, παγετός, χαλάζι, άκαιρες βρο-
χοπτώσεις κ.ά. και ακολουθεί έγκαιρη ενημέρωση των 
παραγωγών για την λήψη των απαραίτητων μέτρων. 
Τέλος, ακολούθησε  επίδειξη ψεκασμού  με  drone 
(ΣμηΕΑ – σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους).  

9www.laosnews.grΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

Συγκέντρωση Τροφίμων
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια του Κοι-

νωνικού και Φιλανθρωπικού χαρακτήρα, διοργανώνει 
συγκέντρωση τροφίμων, στα γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, 
για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βεροί-
ας η οποία προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε άπορες 
οικογένειες.

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

Το Δ.Σ.

Η Διοίκηση και το προσωπικό  της Αστυνομίας Ημαθίας 
και της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Με γεμάτα χέρια 
επισκέφθηκαν το Γηροκομείο 

Βέροιας και ευχήθηκαν 
στους ηλικιωμένους 

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, ανακοινώνεται ότι, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους πραγματοποιήθηκε εθελοντική συγκέντρωση ειδών από το προσωπικό της Διεύθυνση Αστυ-
νομίας Ημαθίας και το προσωπικό της Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνο-
μίας Βόρειας Ελλάδας  στην προσπάθεια δημιουργίας εορταστικού πνεύματος και κατ’ επέκταση την 
προβολή του κοινωνικού προσώπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 20-12-2017 ο Διευθυντής Χρήστος Σιμούλης και ο Διοικητής της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αστυνομικός Διευθυ-
ντής Διονύσιος Κούγκας, επισκέφτηκαν το Σωσσίδειο Γηρο-
κομείοΒέροιας όπου και προσφέρθηκαν τα συγκεντρωμένα 
είδη και έδωσαν ευχές στο προσωπικό και  τους τροφίμους 
του ιδρύματος για τις ημέρες των εορτών που έρχονται και για 
το νέο έτος. 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του 
Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά  τον Α.Σ. ΑΜΜΟΥ «Ο 
ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ» ΑΛΜΕ για την δωρεά φρούτων  για 
τα παιδιά του Κέντρου Μέριμνας .Ευχαριστούμε επίσης 
την βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ  Ν. Ημαθίας κ. Καρασαρλι που 
μερίμνησε για την αποστολή φρούτων για τις ανάγκες του 
πρωινού γεύματος των παιδιών.

Με εκτίμηση
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 

και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Πάνω από 200 σύνεδροι 
ενημερώθηκαν 

για τις νέες τεχνολογίες 
στη σύγχρονη γεωργία



CMYKCMYK
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Mε οδηγό
την ελπίδα

και πίστη στις 
δυνάμεις μας,
ο νέος χρόνος 

ας φέρνει 
φώτιση, ειρήνη 

και αγάπη

www.omilosfr.gr
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Ισόπαλοι αναδείχθηκαν Αιγινιακός 
και Βέροια με τις δύο ομάδες να 
μοιράζονται από έναν βαθμό σε 

έναν μέτριο ποιοτικά αγώνα. Οι δύο 
αντίπαλοι  βρίσκονταν στην μέση της 
βαθμολογίας και ήθελαν την νίκη για 
να σκαρφαλώσουν στην βαθμολογία 
πριν το μικρό διάλειμμα των Χριστου-
γεννιάτικων διακοπών. Στο ματς, σε 
ένα πολύ κακό ποιοτικά ημίχρονο, 
όπου κυριάρχησαν τα λάθη στον χώρο 
του κέντρου αλλά και οι δυνατές μονο-
μαχίες, οι δύο ομάδες δεν έγιναν απει-
λητικές η μία προς την άλλη.

Στομακρινό36’έπρεπεναδείξειτοχρονόμετρο,
για τηνπρώτηφάση τουαγώνα, με τονΚοζάκη να

σουτάρειαλλάοΤόλιοςαπέκρουσετοσουτ.Ενώστο
43’,αυτήτηνφοράοΖούρκοςγιατουςγηπεδούχους
έπιασετοσουτ,αλλάημπάλαπέρασεπάνωαπότο
οριζόντιοδοκάριτηςεστίαςτηςΒέροιας.

Στο δεύτερο μέρος, οΑιγινιακός χρειάστηκε έξι
λεπτάγιαναγίνειαπειλητικός,έτσιστο51’μετάαπό
μιαφάσηδιαρκείαςοΤσολακίδηςσουτάρεαπόκοντά
καιέκανετο1-0.Στο59’ηεκτέλεσηκόρνερτουΓκο-
τσολάριπήρε τροχιάπρος την εστία του Γιαγκόζη,
όπουέδιωξεμεδυσκολία.ΟΑιγινιακόςσυνέχισενα
απειλείκαιέδειξεπωςθέλεινακλειδώσειτηννίκη,έ-
τσιαυτήτηνφοράήτανησειράτουΔωματάνααπει-
λήσειμε ένασουτ,αλλάημπάλαπέρασελίγοέξω.
Ενώστο67’ηΒέροιαβγήκεμπροστάμεμίαατομική
προσπάθεια τουΒανκεβάι αλλάδενανησύχησε τον
Τόλιο.Στο76’όμωςμετάαπόσέντρααπόταδεξιάο
ΒανκεβάινίκησετονΤόλιοαπόκοντάκαιέκανετο1-
1.Οιγηπεδούχοιπροσπάθησαννααντιδράσουναλ-
λάστο88’οΓιαγκόζηςείπεόχιστονΠαπαδόπουλο.

Κόκκινη:75’Τσολακίδης
Σκόρερ: 51’Τσολακίδης, 76’

Βανκεβάι

Αιγινιακός: (ΚώσταςΝικολαϊ-
δης):Τόλιος,Λιόλιος, Γιαζιτζόλγου,
Βλάχος, Τοπαλίδης, Γκατσολάρι,
Πολύζος,Ζούρκος(78’Παπαδόπου-
λος), Τσολακίδης, Σοφιάνης,Δω-
ματάς.

Βέροια (ΑπόστολοςΧαραλα-
μπίδης): Γιαγκόζης, Σουλιώτης,
Καψάλης, Κοζάκης,ΔΙαμανάκης,
Ουνγιαλίδης(46’Λαζόπουλος),
Λάσκαρης, Δόρης(60’ Γιαμοά) ,
Μπλέτσας,Λίταινας(89’Τσιούχας),
Βανκεβάι.

Διαιτητής: Καρατέρπος (Κοζά-
νης)

Βοηθοί: Καρμίρης(Λέσβου),
Νταβέλας(Μακεδονίας).

Τααποτελέσματα
Αιγινιακός–Βέροια............1-1
Παναιγιάλειος–Άρης.........0-0
ΑπόλλωνΛ–Εργοτέλης....3-2
ΑπόλλωνΠόν–Παναχαϊκή0-0
Τρίκαλα-Αχαρναϊκός3-0(α.α.)

ΣήμεραΠέμπτηθαπαίξουν
Κισσαμικός-Πανσερραϊκός
ΑναγέννησηΚαρδ-Σπάρτη
Καλλιθέα-Α.Ε.Καραϊσκάκης

Τετάρτη(17/1)
ΟΦΗ-ΔόξαΔράμας

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου έγινε 
στα Γιάννενα η τέταρτη αγω-
νιστική του πρωταθλήματος Α 

κατηγορίας ανδρών Βορείου Ελλάδος. 
Στους τρεις αγώνες που έδωσε η ομάδα 
της πόλης μας σημείωσε ισάριθμες νίκες 
εναντίον του Απόλλων Βόλου με 4-1,του 
Άδωνι Ευόσμου με 4-1 και εναντίον του 
ΓΣ Βόλου με 4-0 εδραιώνοντας την θέση 
της στην κορυφή της βαθμολογίας με 23 
βαθμούς. 

Απομένουνακόμηδύοαγωνιστικέςκαιέξιματς
και εκτόςαπροόπτου οΑΣΕΑθαείναιμέσαστις
τρειςπρώτεςθέσειςπουδίνουντηνάνοδογιατην
Βεθνικήκαιπολύπιθανόννακατακτήσειτοπρω-

τάθλημα.Ηομάδααγωνίστηκεμε τηνβασική της
τριαδαβασιζόμενηστουςΤσιαλτζούδηΕυάγγελο,
ΑλμπανάκηΚωνσταντίνο καιΠαζαρτικλήΔιονύ-
σιο.Γιαάλλημίαφοράοπροπονητήςτηςομάδας
ΤσιαλτζούδηςΓεώργιοςέμεινεαπόλυτα ικανοποιη-
μένοςμετηναπόδοσητωναθλητώντου.

Ηβαθμολογία
Α.Σ.Ε.ΑΒέροιας...........................................23
Α.Σ.Πέρα.....................................................21
Α.Σ.ΜανιακοίΚαστοριάς..............................19
Φ.Ε.Α.Ιωαννίνων........................................19
Γ.Σ.Βόλου....................................................18
Α.Σ.ΦάροςΑλεξ/πολης...............................18
ΑπόλλωνΒόλου..........................................16
ΑΔΩΝΙΣΕυόσμου.........................................16
ΑκαδημίαΚαβάλας.......................................16
Α.Σ.Ε.ΑΔραμας............................................14
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Β΄ Εθνική

ΠολύτιμηισοπαλίατηςΒέροιας
1-1στοΑιγίνιο

Σκόρερ για τη Βέροια στο 76΄ ο Ρούνεϊ

ΠΙΝΓΚΠΟΝΓΚ

Συνέχισε με τρεις νίκες ο ΑΣΕΑ 
Βέροιας στο Πρωτάθλημα

Ευχές του Συλλόγου Παλαιμάχων 
Ποδοσφαιριστών ΓΑΣ και ΠΑΕ Βέροιας

ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο
τουΣυλλόγουΠαλαιμάχων
Ποδοσφαιριστών ΓΑΣ και
ΠΑΕΒέροιας εύχεταισεό-
λοτονκόσμοκαιειδικότερα
στουςποδοσφαιριστέςΚα-
λές Γιορτές καιΕυτυχισμέ-
νοςοΚαινούργιοςΧρόνος.

Το2017πουφεύγει, ή-
τανμιαπολύδύσκοληχρο-
νιάγιατηναγαπημένημας
ομάδα, καθώςσημαδεύτη-
κεαπόένανεπώδυνουπο-
βιβασμό.Το ίδιο δύσκολο
και κομβικόθα είναι και το
2018.Οι ποδοσφαιριστές
καιοπροπονητήςτηςομάδαςκάνουνμιαφιλότιμηπροσπάθειαώστεηΒέροιαναπαραμείνειστηνκα-
τηγορίατηςFootballLeague.

ΤώραείναιπουαπαιτείταιστήριξηαπότηΔιοίκηση.Εμείςωςπαλαίμαχοι,αλλάκαιόλοιοιφίλαθλοιτης
«ΒασίλισσαςτουΒορρά»οφείλουμεκαιθασταθούμεστοπλευρότωνποδοσφαιριστώνκαιτηνέαχρονιά.

ΓιατοΣύλλογοΠαλαιμάχων
ΟπρόεδροςΤάκηςΠαπατζίκος

Αμετάβλητη έμεινηη κορυφή τουβαθμολογικού
πίνακαστοπρωτάθλημα τηςΑ1 ερασιτεχνικής.Η
ΑγκαθιάπέτυχεμιαάνετηνίκηστοΡοδοχώριενώο
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςέκανεπερίπατομετονΔιαβατό.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Χαρίεσσα–ΝέαΝικομήδεια........................2-1
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας–Διαβατός..................8-0
ΑχιλλέαςΝάουσας–Άραχος.......................1-0
Ροδοχώρι–Αγκαθιά....................................0-4
Παλαιοχώρι–ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου.....1-0
ΑγίαςΜαρίνα–Επισκοπή...........................1-0
Λιανοβέργι-Μακροχώρι..................... 0-3(α.α)

ΗΒαθμολογία
ΑΓΚΑΘΙΑ......................................................37

ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ........................................34
ΡΟΔΟΧΩΡΙ...................................................24
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ...................................................24
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ...............................................23
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ..................................20
ΑΡΑΧΟΣ.......................................................19
ΧΑΡΙΕΣΣΑ....................................................18
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ................................................18
ΚΟΠΑΝΟΣ....................................................15
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ...............................................12
ΕΠΙΣΚΟΠΗ................................................... 11
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ..............................................10
ΔΙΑΒΑΤΟΣ......................................................4
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ..................................................1
*ΈναματςλιγότεροΑγίαΜαρίνακαιΚοπανός,

ΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςκαιΝικομήδεια

ΕΠΣ Ημαθίας - Α1 κατηγορία
Μεγάλεςνίκεςγιατουςπρωτοπόρους
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Από την  Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Ημαθίας καλούνται όλοι 
οι μελισσοκόμοι να υπο-
βάλλουν αίτηση –δήλω-
ση διαχείμασης κυψελών 
και επίσης όσοι μελισσο-
κόμοι ενδιαφέρονται, να 
υποβάλλουν αίτηση συμ-
μετοχής στις δράσεις «Α-
ντικατάσταση κυψελών» 
και «Οικονομική στήριξη 
της νομαδικής  μελισσο-
κομίας»  μέχρι  τις  20 
Ιανουαρίου 2018.

1. Όλοι οι μελισσοκό-
μοι πρέπει το αργότερο 
μέχρι τις 20/01/2018 να υποβάλλουν αίτηση – δή-
λωση κυψελών διαχείμασης στη Διεύθυνση Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας .Εξαι-
ρούνται οι μελισσοκόμοι που θα έχουν θεωρημένο 
το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο από 01-09-2017 
έως 31-12-2017.

2. Οι μελισσοκόμοι μπορούν να κάνουν αίτηση 
για τη δράση αντικατάστασης κυψελών το αργότε-
ρο μέχρι 20/01/2018 .

Δικαιούχοι είναι:
•όσοι έχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια
•όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιά-

ριο
•όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμα-

σης
Οι μελισσοκόμοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
•θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
•αστυνομική ταυτότητα
•αντίγραφο δήλωσης κυψελών διαχείμασης
•βιβλιάριο τραπέζης
Τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψε-

λών μπορούν να εκδοθούν από 01/08/2017 έως 
20/05/2018 και να εξοφληθούν με ηλεκτρονικό/
τραπεζικό τρόπο μέχρι 31/07/2018.

3. Οι μελισσοκόμοι μπορούν να κάνουν αίτηση 
για τη δράση στήριξης της νομαδικής μελισσοκομί-
ας (μετακινήσεις) το αργότερο μέχρι 20/01/2018 .

Δικαιούχοι είναι:
•όσοι είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι με του-

λάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης 

(περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ)
•όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιά-

ριο
•όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμα-

σης
•όσοι έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ)
•όσοι έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολι-

κής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000€
Οι μελισσοκόμοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
1) θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
2) αστυνομική ταυτότητα
3) αντίγραφο δήλωσης κυψελών διαχείμασης
4) βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ
5) βιβλιάριο τραπέζης
6) το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα
7) άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου 

τους
8) για τους συνταξιούχους ΟΓΑ:  φωτοαντίγρα-

φο της πρώτης σελίδας και της σελίδας θεώρησης 
του βιβλιάριου ΟΓΑ. Το βιβλιάριο του ΟΓΑ πρέπει 
να είναι σε ισχύ.

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης 
μέχρι 30/06/2018.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στον κ. Τσαγγαλίδη Γεώργιο, Τμήμα Κτηνιατρι-
κής /Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθίας., τηλ. Επικοινωνί-
ας:2331350133  φαξ:2331350136 και e-mail : 
tsagalidis.g@imathia.pkm.gov.gr

Πληρωμή «Δωρόσημου» 
Γ΄ τετραμήνου 2017 

στους εργατοτεχνίτες 
οικοδόμους

Τις επόμενες μέρες θα γίνει η καταβολή Δωροσήμου του Γ΄ τετραμήνου του 2017. Ειδικότερα η συ-
γκεκριμένη πληρωμή που αφορά περίπου 74.000 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των 18 εκατ. ευρώ, θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου.

Η πληρωμή θα γίνει για όσους πληρωθούν με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού στις 21 Δεκεμβρίου 
2017 και για όσους πληρωθούν, μέσω των υποκαταστημάτων μισθωτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στο χρονικό διάστημα από 21/12/2017 μέχρι 11/01/2018, κατά τις ημερομηνίες 21, 
22, 27, 28, 29/12/2017 & 3, 4, 8, 9, 10, 11/01/2018, εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των υποκα-
ταστημάτων.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα εξής:
– Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
– Για τους απογραφέντες, μέχρι 3/2/2002, η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή 

Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
– Για τους απογραφέντες, από 4/2/2002 και μετά, η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλι-

σμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
Το δωρόσημο καταβάλλεται, μέσω τραπεζών, σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβα-

λαν τη σχετική αίτηση-δήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθυνθούν στο υποκατάστημα της 

περιοχής τους.

Κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο 2018
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

Ένα καλαίσθητο ημερολόγιο, αποτέλεσμα  
μια πολύ προσεγμένης δουλειάς, κυκλοφό-
ρησε ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας για το νέο 
έτος 2018, με θέμα «Η Επανάσταση του 1821 
και το βλάχικο τραγούδι».  H επιλογή του θέ-
ματος αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον 
αγώνα όλων εκείνων των ανώνυμων και επώ-
νυμων, οι οποίοι πριν, στη διάρκεια  αλλά και 
μετά την Επανάσταση του 1821 συνέβαλαν 
στην απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό 
της ελληνικής γης, και ειδικότερα των βλαχό-
φωνων αγωνιστών που από τα πρώτα χρόνια 
της τουρκικής κατάκτησης - όπως φαίνεται 
από το τραγούδι - πολέμησαν ασυμβίβαστα 
τον κατακτητή  και πρωταγωνίστησαν στην 
ελληνική Επανάσταση, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο ιστορικός Παπαρηγόπουλος.

Τα κείμενα και η ιστορική έρευνα είναι του 
Τάκη Γκαλαΐτση, ενώ το λαογραφικό και φω-
τογραφικό υλικό αντλήθηκε  από το Αρχείο 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας. Το εξώφυλ-
λο κοσμεί εμπνευσμένος από την ελληνική 
Επανάσταση ζωγραφικός πίνακας    του Ε. 
Ντελακρουά (E. Delacroix), ενώ στις τριάντα 
εσωτερικές σελίδες ενυπάρχουν αναλυτικά 
κείμενα , τραγούδια, σκέτς, φωτογραφίες, α-
ναφορές στον Παλαμά, το Σολωμό, τον Ελύτη 
και το Μακρυγιάννη, που αποτέλεσαν το σενάριο για 
την ομώνυμη παράσταση που οργάνωσε ο Σύλλογος 
στο «Χώρο Τεχνών» στη Βέροια, το Μάρτιο, με την 
ευκαιρία της γιορτής της Παλιγγενεσίας.

Το Ημερολόγιο αυτό, σε νέο σχήμα,  αποτελεί ένα 
ιστορικό ντοκουμέντο αντλημένο από το λαϊκό πολι-
τισμό μας, την Ιστορία και τα Γράμματά μας, και πα-
ράλληλα αναδεικνύει μια άλλη πτυχή της προσφοράς 
των Βλάχων στον τόπο,  και γι’ αυτό αξίζει η έκδοση 

αυτή να κοσμεί κάθε σπίτι, όχι μόνο των Βλάχων αλ-
λά κι όλων των πολιτών της Ημαθίας.

Μπορείτε να  προμηθευτείτε το Ημερολόγιο από 
τα γραφεία του Συλλόγου, ή τηλεφωνώντας στους :

1. Μητριτώνη Γιάννη : 6948270199 (Πρόεδρος)
2. Πίσκο Δημήτρη : 6931431514 (Αντιπρόεδρος )
3. Τσίρη Γιώργο : 6972236410 (Γεν. Γραμματέας)
4. Πίσκου Τασούλα : 6988286199 (Ταμίας)

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Μέχρι  τις  20 Ιανουαρίου 2018
Αίτηση συμμετοχής στις δράσεις 

«Αντικατάσταση κυψελών» 
και «Οικονομική στήριξη 

της νομαδικής  μελισσοκομίας»  

Χριστουγεννιάτικη συναυλία του 
φωνητικού συνόλου «ηχώ Βερόης»
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Τη ν  Τε τά ρτ η 
27 Δεκεμβρί-
ου 2017, στις 

8.30 μ.μ., στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Βιβλι-
οθήκης, σας περιμέ-
νουμε να γιορτάσουμε 
όλοι μαζί, με μία ξεχω-
ριστή συναυλία.

Το φωνητικό σύνο-
λο «Ηχώ Βερόης» ε-
τοίμασε ένα εξαιρετικό 
πρόγραμμα  με ελλη-
νικά και ξένα Χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια, 
τα οποία θα έχετε την 
ευκαιρία να απολαύσε-
τε με ελεύθερη είσοδο. 
Διευθύνει η ΝατέλαΙ-
τσουαΐντσε.

Το τετράφωνο φω-
νητικό σύνολο «Ηχώ 
Βερόης» σχηματίστη-
κε τον Νοέμβριο του 
2014, με μαέστρο την 
ΝατέλαΙτσουαΐντσε. Τo 
σύνολο ερμηνεύει a 
cappella, σε πολυφωνι-
κή (τετράφωνη) επεξερ-
γασία, τραγούδια από 
την σεφαραδίτικη πα-
ράδοση, με στίχους στα 
ladino (ισπανοεβραϊκά), 
καθώς και τραγούδια 
από το αμερικανικό 
μπλουζ/σόουλ ρεπερτόριο. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις: στο 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ 
Πύδνας – Κολινδρού, στα εγκαίνια της έκθεσης «Μνήμης αποτύπωσις» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροι-
ας, στον πολυχώρο «Γρανάζι» στη Νάουσα, στην εκδήλωση για την Πανσέληνο του Αυγούστου (2015) στο 
Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας, και στην εκδήλωση για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Βέροιας.

 Τον Μάιο του 2016 συμμετείχε στην 1η Συνάντηση Παιδικών-Χορωδιών «Μια πόλη – μια φωνή» στη 
Νάουσα, ως ειδικά προσκεκλημένη χορωδία (guest). Τον Δεκέμβρη του 2016 έκανε χριστουγεννιάτικη 
συναυλία στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενώ τον Ιούνιο του 2017 πραγματοποίησε συναυλία στο 
«Εκκοκκιστήριο Ιδεών» στη Βέροια. Συμμετείχε τον περασμένο Νοέμβριο στο 1ο Χορωδιακό Φεστιβάλ 
Βέροιας στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Πρόσφατα, παρουσίασε το σεφαραδίτικο ρεπερτόριό του στην 
εκδήλωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας με θέμα την εβραϊκή συνοικία της Μπαρ-
μπούτας, που πραγματοποιήθηκε στο Μεντρεσέ Τζαμί στις 15 Δεκεμβρίου 2017.  
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό18-12-2017 μέχρι24-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει 
της εορταστικής περιόδου 
των Χριστουγέννων, της 

Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανεί-
ων, έχει εκπονήσει ένα ολοκληρω-
μένο σχέδιο δράσεων για την εφαρ-
μογή αυξημένων μέτρων οδικής 
ασφάλειας, σε όλη την επικράτεια.

Ταμέτρααναπτύσσονταισταδιακάκαι τηφε-
τινήπερίοδο των εορτών και θα κλιμακωθούν -
κορυφωθούντιςημέρεςμαζικήςεξόδου-εισόδου
τωνοχημάτων, από καιπρος τα μεγάλααστικά
κέντρα.

Τα μέτρα οδικής ασφάλειας στοχεύουν στην
προληπτικήκαιαποτρεπτικήπαρουσία,αλλάκαι
στη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων και ελέγ-
χουμέθης (αλκοτέστ) για την αντιμετώπιση των
«επικινδύνων» παραβάσεων, που αποτελούν
τιςβασικότερεςαιτίες,κυρίωςτωνθανατηφόρων
τροχαίωνατυχημάτων(όπωςυπερβολικήταχύτη-
τα, οδήγησηυπό την επήρειααλκοόλ, αντικανο-
νικόπροσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων,
παραβίασηδιαχωριστικώνλωρίδωνκ.λπ.).

Τα κεντρικάσημεία τουσχεδιασμούπεριλαμ-
βάνουν:

•Αστυνόμευσητουοδικούδικτύουκατάτομείς,
βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακώνσυνθηκών
κάθεπεριοχής

•Αυξημένη αστυνομικήπαρουσία και ενισχυ-
μένη αστυνόμευση τωνσημείων του οδικού δι-
κτύου,όπουπαρατηρείταισυχνότηταπρόκλησης
τροχαίωνατυχημάτων.

•Αυξημέναμέτρα τροχαίαςστις εισόδους-εξό-
δους μεγάλωναστικών κέντρων, όπουπαρατη-
ρείταιμεγάληκίνησηοχημάτων.

•Ρύθμιση της κυκλοφορίας μεπεζούς τροχο-
νόμους,σεβασικέςδιασταυρώσεις,γιατηναπο-
φυγήκυκλοφοριακήςσυμφόρησης.

•Συγκρότησησυνεργείων γενικών και ειδικών
τροχονομικώνελέγχων(ιδιαίτεραγιατηβεβαίωση

επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική
ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς και
παραβάσεωνπου βάσει στατιστικών στοιχείων
ευθύνονταιγιατηνπρόκλησησοβαρώντροχαίων
ατυχημάτων,όπωςηχρήσηκινητώντηλεφώνων
κατάτηνοδήγηση).

•Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου
παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αερο-
δρόμια,λιμάνια,σταθμοί,κ.λπ.)

•Κυκλοφοριακέςρυθμίσειςσε τόπουςπουθα
πραγματοποιηθούνεορταστικέςεκδηλώσεις.

•Παρουσία τροχονόμωνστουςΣταθμούςΔιο-
δίωντηςχώραςγιατηδιευκόλυνσητηςκυκλοφο-
ρίας,τηνενημέρωσηκαιτηνπαροχήσυμβουλών
στουςοδηγούςκαιτουςσυνεπιβάτες.

•ΕνημέρωσητωνπολιτώνμέσωτουΓραφείου
Τύπου και των ΓραφείωνΕνημέρωσηςΔημοσι-
ογράφων, σε κάθε περίπτωσηπου καθίσταται
αναγκαίαη ευρείαπληροφόρηση του κοινού για
την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων
προβλημάτων.

ΗΕλληνικήΑστυνομία,μεαφορμήτηνεπικεί-
μενηεορταστικήπερίοδο,υπενθυμίζεικαιπάλισε
όλουςτουςοδηγούςκαιτουςχρήστεςτουοδικού
δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση ό-
λωνμας.

Στοπλαίσιοαυτόσυνιστάστουςπολίτες:

•Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο
στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την
κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές
συνθήκες.

•Να είναι ιδιαίτεραπροσεκτικοί κατά την ο-
δήγησηκαι να τηρούν τουςκανόνες τουΚώδικα
ΟδικήςΚυκλοφορίας.

•Νασέβονταιτιςοδικέςσημάνσειςκαινασυμ-
μορφώνονταιστιςυποδείξειςτωντροχονόμων.

•Ναμηνχρησιμοποιούνκατάτηνοδήγησηκι-
νητάτηλέφωναήάλλεςσυσκευέςπουαποσπούν
τηνπροσοχήτους.

•Ναμην καταναλώνουν οινοπνευματώδηπο-
τά,εφόσονπρόκειταιναοδηγήσουν.

•Ναπροστατεύουν ταπαιδιάπου επιβαίνουν
στο όχημα, κάνοντας χρήση τωνπαιδικών καθι-
σμάτων.

•Να«φορούν»απαραίτητατιςζώνεςασφαλεί-
ας,όπωςκαιτακράνηστιςμοτοσικλέτες.

•Ναχρησιμοποιούναντιολισθητικέςαλυσίδες,
όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας
(παγετόςκ.λπ.).

•Ναμηνυπερεκτιμούντιςοδηγικέςτουςικανότη-
τεςκαιτιςτεχνικέςδυνατότητεςτωνοχημάτωντους.

•Νασέβονταικαιναπροστατεύουντουςσυνε-
πιβάτεςκαιτουςσυνανθρώπουςτουςπουχρησι-
μοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά
τουςμευπευθυνότητακαιπερίσκεψη.

Φαρμακεία
Πέμπτη 21-12-2017

13:30-17:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑ-
ΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69)
23310-24534

20:30-01:00 + διαν.ΑΥΓΕ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό
σχολείο)23310-29101

Αυξημέναμέτραοδικήςασφάλειας
σεόλητηνεπικράτειαγιατηνπεριόδοτωνεορτών



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  από

ιδιώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στοΕπιμελητήριο),με

πατάρι30τ.μ.,αυτόνο-

μηθέρμανσηκαιθέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  στρ .  στο

δρόμο Βέροια-Λα-

ζοχώρι ,  σε  παρα-

γωγή ρόδια 8 ε-

τών, 960 δένδρα,

μ ε  2 5  τ ό ν ο υ ς

παραγωγής,  περί -

φραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

με ροδάκινα και πο-

μώνα στην άσφαλ-

το 7.500 τ.μ., κοντά

σ την .Αγ .  Μαρ ί να

κα ι  Αγ .  Γεώργ ιο .

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

κ έ ν τ ρ ο ,  Α σ τ ι κ ά ,

γ καρσον ι έρα  3ου

ορόφου, δωμάτιο,

σαλοκουζίνα, μπά-

ν ιο ,  ανακα ιν ισμέ-

νη ,  α τομ ική  θέρ -

μανση  πε τρελα ί -

ου, αιρ κοντίσιον,

π λήρως  επ ιπλω -

μένη ,  ε υχάρ ισ τη ,

φωτ ε ι νή .  Ενο ί κ ι ο

180,00 ευρώ. Με-

σ ι τ ι κ ό  γ ρ α φ ε ί ο

«ΣΤΟΧΟΣ».  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίας Πα-

στέρ 8 στη Βέροια,

ενοικιάζεται  γκαρ-

σονιέρα 1ΔΧΛΚ, ε-

πιπλωμένη και έχει

εγκατάσταση  γραμ-

μή Internet, κεντρική

θέρμανση, T.V., κλι-

ματιστικό, ηλ. κουζι-

νάκι με φούρνο, ψυ-

γείοκ.λπ.Πληρ. τηλ.:

23310 24939, 6973

015833.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί λεωφορείου για τη Γερ-
μανία για εργασία και διαμονή.Προϋποθέσεις,
λίγα Γερμανικά, δίπλωμαοδήγησης λεωφορείου
με ταΜοντούλ, αξιότιμος μισθός και μπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros_karipidis@hotmail.com.

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

λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ.πλήρως επιπλω-

μένοκαι εξοπλισμένο

με τηλεόραση, κλιμα-

τισμό,ηλ.θερμοσίφω-

να,Wi-Fi, θέσηπάρ-

κιγκκαιπλυντήριοσε

νεόδμητη οικοδομή,

στοκέντροτηςΒέροι-

ας.Πληροφορίεςστο

τηλ:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

πρώην εξουσιοδο-

τημένο συνεργείο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

μεσταθερήπελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτο-

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη Βέροια. Τηλ.:

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςή

κοπέλαάνωτων25ετών

γιατογυράδικο«Πράπας

Grill»στηΒέροιαγιαερ-

γασίακαιντελίβερι.Τηλ.:

23310 71222 & 6982

271222(WUp)ήαυτο-

προσώπωςστο κατά-

στημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλε-

κτρολόγος και μηχα-

νικός αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια. Ικανοποι-

ητική αμοιβή. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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κύριος για φροντίδα και

περιποίησηηλικιωμένου.

Τηλ.: 23310 25176 &

6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρεο-

πωλείοστηΒέροια,κρεο-

πώληςγιαπλήρηεργασία.

Τηλ. επικοινωνίας: 23320

41875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής

γιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαιφρο-

ντίδακυρίαςμεσοβαρόκινη-

τικόπρόβλημα,μεκαροτσά-

κιμεταφορικόμέσοθαεκτι-

μηθεί.Τηλεπικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδραςαπό

22έως40ετών,δίπλωμα

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,

γνώστηςχειρισμούκλαρκ.

Τηλ.: επικοινωνίας: 6976

777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα

μεμεταφορικόμέσογια

καφέουζερίστοΜακρο-

χώρι απέναντι από το

παλιόκρατικόΚΤΕΟ,για

απογευματινέςώρεςαπό

4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.

Τηλ.:6977755040,6983

469968&2331041541.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένειας,

ζητάειεργασία,γιαφύλαξη

ηλικιωμένων και καθαρι-

σμόσπιτιών.Τηλ.εφωνο:

6999262565.

ΚΥΡΙΑ  ζητεί  εργα-

σία για φύλαξη μωρού ή

καθαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων & καθαρισμα σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθη-

ματικόςμεπολυετήπείρα

παραδίδει μαθήματα για

όλα τα επίπεδασεμαθη-

τές Γυμνασίου,Λυκείου

και ΕΠΑΛ.Αναλαμβάνει

προετοιμασία για τιςΠα-

νελλαδικές εξετάσεις. Τι-

μές λογικές. Τηλ.: 6936

679430.

ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει

μαθήματα σε παιδιάΔη-

μοτικού-Γυμνασίου. Τι-

μέςπροσιτές.Τηλ.: 6934

840452.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαιξυλόσο-
μπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας40 τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ:23589ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
50τ.μ.,μικτάκαι45τ.μ.καθ. ισόγεια ,κατα-
σκευή88,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,
ανακαινισμένημερικώς,σεάψογηκατάσταση,
καινούργιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλά
τζάμια,απίστευταεργονομική,άριστηδιαρρύθ-
μιση ,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές ,
επιπλωμένηκαιμεκλιματιστικό ,μόνο180€
μαζίμεκοινόχρηστακαινερό.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς ,μεκαινούργιακουζίνα,
σε εξαιρετική κατάστασηκαιμε καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιτέντες,μεκλι-
ματιστικόκαιθωρακισμένηπόρτα,γωνιακό,
ενοίκιο230€.

Κωδ: 23808 - ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,
Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου, έχει
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,Ανελ-
κυστήρακαινούργιο ,κλειστόγκαράζμεγάλο
καιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,Τέντες,
Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:300€.

Κωδ:23392-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταέναγωνιακόπολύ
φωτεινόδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή,μπάνιο
καιμίααποθήκη6τ.μ..Είναικατασκευασμέ-
νοτο1990καιδιαθέτειθέρμανσηκεντρικήη
οποίαλειτουργείάψογακαιπολύοικονομικά
αποδεδειγμένα,τακουφώματατουσυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,έχειεπίσηςανελκυστήρακαι
τέντες.ΗαπεριόριστηΘέαστονκάμποέστω
καιπλαγίωςεντάσσεται επίσηςσταπλεονε-
κτήματατου,ενοίκιο200€.ΈχουμετηνΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑκαιΠΛΗΡΗΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
τουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία

75τ.μ.,μεαυλή300τ.μ.περ.με2υ/δ,σαλόνι
ξεχωριστήκουζίνακαιμπάνιο,μεωραίοκήπο
καιχωρίςκοινόχρηστα,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο
170€.

Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ενοίκιο280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκεςηβιοτεχνικόςχώροςσυνολικής
επιφάνειας1.180τ.μ.μαζίμε15στρ.οικοπεδι-
κόχώρο.Είναικατασκευασμένεςτο1985και
διαθέτουνμεγάλοπροαύλιο-Ενοίκιο1.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23811-ΩΡΟΛΟΙενοικιάζεταικατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1987και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια-Μίσθωμα180€.

Κωδ: 23795 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.Ημιώρο-
φοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώ-
ρο,.Είναικατασκευασμένοτο1990καιδιαθέ-
τειθέρμανσηΚλιματισμός,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έπιπλα,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:250€.

Κωδ: 23819 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό3Χώρους,είναικατασκευα-

σμένοτο1976καιδιαθέτειδικήτουθέρμανση
μεκλιματιστικά , έχεικουφώματααλουμινίου
συρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
17 τ.μ. ισόγειο εξαιρετικής εμπορικότητας ,
ενοίκιο250€.

Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑ-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,ισόγειο,με
45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,εξαιρετικό
,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα,χωρίς
θέρμανση , αυτοτελές, κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις ,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο350€.

Κωδ:24332 -ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταισόγειοκατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας102τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα
επίτουκεντρικούδρόμου,ενοίκιο350€.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμίσθω-
σηνεόδμητου ισογείουκαταστήματοςσυνολι-
κήςεπιφάνειας175τ.μ.Είναικατασκευασμένο
το1997,διαθέτεικαιαποθήκη-Ενοίκιο400€.

Κωδ: 24234 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας 244 τ.μ.
4επιπέδωνκατάλληλογιαεμπορικόκαιόχι
μόνο.Σεπολύκεντρικόσημείοκαιμεδικότου
WC.-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948–Αρχ.Μουσείοδίπλαστην

Ανοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ
συνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13845-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας73 τ.μ.ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .
Είναι κατασκευασμένο το1973καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Ξύλινα,-Τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο16.000
€.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1οςΥπε-

ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέση
στάθμευσηςστηνΠυλωτή , έχει επίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα .προσφέρεται σετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυό-
ροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαι
δύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,
έχειΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο κλειστό
καιμεγάλο,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Δι-
αθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνι-
ακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:
πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13861-ΚαλήΠαναγίαΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, καιΜπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,Αποθήκη
, Κήπο, Τζάκι,Διπλά τζάμια - Τιμή μόνο
65.000€.

Κωδ:13846-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητηΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας167τ.μ.Ισόγειο.Αποτελεί-
ταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Αποθήκη ,Κήπο,A/C,Διπλά
τζάμια-Τιμή:65.000€.Σεεξαιρετικόοικόπεδο
1054τ.μ.τοοποίοβλέπεισεδύοδρόμουςμε
γκαράζδύοαυτ/των.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

τ.μ.,κατασκευή1985, ισόγεια,μεπολύάνετη
πρόσβαση,κέντροαπόκεντρο,σεπολύκαλή
τιμή,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή
100.000€,

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 2Χώρους, . Είναι κατα-
σκευασμένο το2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά τζάμια -Τιμή:
68.000€.

Κωδ:13748ΕΛΗΑ,Γραφείο92τ.μ.,κα-
τασκευή1975,2υ/δ,3οςόροφος,εκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,σεπολύκαλήκατάστα-
ση,σεπολυκατοικίααξιώσεωνκαιμεκουζίνα
ανεξάρτητη,οιχώροιτουλειτουργικοί,κεντρι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει τέντες,με
ανελκυστήρακαινούργιοκαιμεκλιματιστικό ,
άνετοιχώροι,εντυπωσιακόςχώρουποδοχής,
ιδανικόγιαεπαγγελματικήστέγηευρισκόμενο
σεθέσηπεριοπής ,μόνογιααπαιτητικούς
αγοραστέςπροσφέρεταισεπολύκαλή τιμή
μόνο95.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ:13760 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πί τηςΑριστοτέλουςκατάαποκλειστικότητα
κατάστημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.Μεικανοποιητικήβιτρίνα,διαθέτειεπίσης
προαύλιοχώροδικότουτιμή:20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο

3.800τ.μ.,μενεκταρίνιαBigΤop9ετώνπω-
λείταισεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο11.000€.

Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-
γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή
,υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

Κωδ.13857Πωλείταιαγροτεμάχιοστο
ΚαλοχώριΗμαθίας,μιαενιαίαπλάκα30στρ.
μενερό,τιμή88.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13762ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο333τ.μ.,

προνομιούχο οικόπεδο, σε τιμήπράγματι
χαμηλή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήγια
ξεπούλημα,μόνο10.000€,

Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425

τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές ,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία , τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€.

Κωδ13763ΚΑΣΤΑΝΙΑ,Οικόπεδο1.213
τ.μ., εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα , ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή έκπληξημόνο
20.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ., εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο , εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,η τιμή τουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310τ.μ.,μεάριστηπροβολή,σεπρονομια-
κήτοποθεσία,καταπληκτικόοικόπεδο,ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματιχαμηλή
μόνο22.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14036 ΑΓΙΟΑΝΤΩΝΙΟ, κλειστό

πάρκινγκ18τ.μ.,κοντάστηνοδόΚόδρουτιμή
15.000€,ευκαιρία.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13834 - Κέντρο στην αρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότη-
ταΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστήκαιμεκαι-
νούργιομπάνιο .Έχεικαινούργιααλουμινίου
κουφώματαμεδιπλά τζάμια, ευρίσκεταισε
πολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους χώρους
,μεθωρακισμένηπόρτακαιαποτελείευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.
τιμή:78.000€.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκεντρι-
κόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
μόνο29.000€,

Κωδ:24288-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταιπρος
μίσθωσηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.ισόγειο,μεμεγάλη
βιτρίνακαιπολύεύλογομίσθωματα400€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

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

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

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

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

HεταιρίαΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟΣΠΑΥΛΙ-
ΔΗΣΑΒΕΕ, μετά
την έγκαιρη απο-
πληρωμή  της α΄
ύληςγιατο2017,

σεένδειξηεταιρικήςευθύνηςκαιπιστήστιςδεσμεύσεις
της απέναντι στουςπαραγωγούςσυμπήρινου ροδα-
κίνου,προχωράσεπληρωμή της συμπληρωματικής
αξίαςσεόσουςσυνεργάστηκανσταπλαίσια τηςσυμ-
βολαιακήςγεωργίαςγιατηνεσοδεία2017.Στόχοςμας
είναιμιασταθερήκαισυνεπήςσχέσημεταξύτουαγρό-
τηκαιτηςβιομηχανίας.
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

με φροντιστηριακή πείρα και

ειδικότητα στηνΈΚθεση, πα-

ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασε

μαθητέςΔημοτικού,Γυμνασίου,

Λυκείου, μεμονωμένα και σε

γκρουπάκια. Τιμές προσιτές.

Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ

σε άσπρο χρώμα, με στρώμα

καιυφασματάκιαπροστατευτικά,

σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-

καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας(καφετιέραASTORIA

MONH), πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (ε-

παγγελματική-βαρέωςτύπου),

τοστιέρα (επαγγελματική 2 ε-

στιών), 2 στρογγυλά τραπέ-

ζια,7καρέκλες(μεκουπαστή)

και 8 ψηλά σκαμπό. Πωλού-

νται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:

6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυ-

ρια από 50 ετών έως 70 για

σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989

007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος

με ανώτερη μόρφωση ζητεί

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ, τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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γνωριμία με κοπέλα ευ-

χαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις,φτωχειά, γιασοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρ ιος

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6984040769.

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

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

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

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

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

(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρουςκαι
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ40€
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,110τ.μ.250€(ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,60τ.μ,200€(ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ,αποθήκη280τμ.+100τμ.,ηαυλήμεσκέ-
παστρο.(ΑΠ3).

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΑπότηνεταιρίαIDECOABEστηνΚουλούραΗμαθίας
ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣγιαμόνιμηαπασχόλησημεαπαραί-
τηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

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

ΓΡΑΦΙΚΟ»

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδα-
κτικήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστς μεθόδους
διδασκαλίας Γλώσσας
καιΜαθηματικών κα-
θώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγ-
γλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και
αγγλικών σε μαθητές
δημοτικούκαιγυμνασί-
ου.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.επικοινωνίας:
6980973819.
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PΥπάρχει δεν υπάρχει, καλό εί-
ναι να ξεκινήσει δίαιτα ο Άγιος Βα-

σίλης...

P Welcome 
to the club!

PΚι αν είναι 
να έλθεις σπί-
τι ξημερώματα 
Άγιε, να ξέρεις 

ότι 2 με 4 τρώω 
νυχτερινή βάρδια 
μπροστά από το 
ψυγείο. Μην τρο-
μάξεις!

P Υ.Γ.: Φέρε 
μπύρες!

PΥ.Γ. 2: 4 με 6 
πιάνει βάρδια η 
αγάπη. Πρόσεξε 
πού πατάς.

PΕνημερώνω στο ίδιο πνεύ-
μα ότι το ξανθό κοριτσάκι 
με τα σπίρτα εις μάτην α-
ναζητούσε αναπτήρα να 
κάνει τσιγάρο.

PΔεν μας έφτανε τόσο 
κρύο ε;

PΗ κουμπάρα έκανε δε-
σμό με έναν Αντώνη, οικο-
δόμο και όμορφο. Τον λες 
και Αντώνιο Μπετονιέ-
ρας.

P Δράκος στόχευε 
γυναίκες με κολάν και 
τακούνια. Έχει και άλλο 
είδος;

PΝεότερος ήμουν 
πολύ άντρας. Φαντα-
στείτε ότι την πρώτη 
μου αγάπη την άφησα 
έγκυο με χούφτωμα.

P Ενώ τη δεύτερη, 
την ήξερα δύο εβδομά-
δες και ήταν ήδη στον 
τρίτο μήνα.

PΟι μόνοι στην υ-
φήλιο, με μόνιμο εμ-
φύλιο. Θεϊκό, από την 
Ελένη Γλύκατζη-Αρβε-
λέρ.

PΘανάσιμη αρρώ-
στια η ζωή, είπε η ίδια. 
Respect.

PΕπίκαιρος διάλο-

γος:
-Έναν φραπέ 

με 5 κουταλιές 
καφέ παρακα-
λώ...

- Θ α  τ ο υ ς 
σκοτώσετε εδώ 
ή πακέτο;

P Η αγάπη 
ξεκίνησε δίαιτα. 
Το ‘βαλε αμέμι 
μουχαμέτι να εί-
ναι στο ημερολό-
γιο του 2019 της 
Pirelli.

PΑν στο με-
ταξύ δεν την 
πιάσει λάστιχο.

PΚαι:
Το αυτοκίνη-

το ενός οδηγού 
χάλασε στη μέση 
του δρόμου.  Τό-
τε ακούει δίπλα του ένα άλογο να 
του λέει:

-Το καρμπυρατέρ φιλαράκι είναι 
χαλασμένο…

Σαστισμένος και τρομαγμένος ο 
οδηγός πηγαίνει στο πλησιέστερο 
γκαράζ και διηγείται στον υπάλλη-

λο τα συμβάντα. Τότε ο υπάλληλος 
απαθής του λέει:

-Μην ασχολείσαι καθόλου! Το 
άλογο παίζει καλό σκάκι και μπι-
ρίμπα, αλλά δεν έχει ιδέα από μη-
χανές!

K.Π.
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