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Το ντόμινο
της αναμοριοδότησης

   Το ζήτημα της συνέχισης της ύπαρξης των περιφερειακών 
λυκείων της Ημαθίας (Ριζωμάτων, Μελίκης, Κορυφής και 
Ειρηνούπολης) τέθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας τη Δευτέρα. Στο πολυνομοσχέδιο που 
ψηφίστηκε λίγη ώρα αργότερα στη Βουλή, προβλέπεται 
δυστυχώς η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, 
γεγονός που για κάποιους σημαίνει την αυτόματη 
παύση λειτουργίας σχολείων με μικρό αριθμό μαθητών 
(μοναδικό στοιχείο βιωσιμότητας). Χωρίς μάλιστα την 
εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων, όπως γινόταν 
μέχρι σήμερα. Αλλά και ανεξαρτήτως άλλων στοιχείων 
που συνηγορούν στην ύπαρξη και λειτουργία κάποιων 
σχολικών μονάδων (π.χ. προσβασιμότητα).
  Η εξέλιξη αυτή προβληματίζει τον εκπαιδευτικό κόσμο 
και φυσικά τους γονείς, σε σχολεία όπου λιγότερο ή 
περισσότερο, κατά το πρόσφατο παρελθόν, χρειάστηκαν 
πολιτικές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη συνέχιση 
της λειτουργίας τους. Οι φορείς της Εκπαίδευσης και της 
Αυτοδιοίκησης οφείλουν να ενημερωθούν πλήρως για 
τα νέα δεδομένα και να προετοιμαστούν περαιτέρω. Η 
περιστολή του εργασιακού κόστους δεν μπορεί να είναι 
πάντα το κυρίαρχο κριτήριο για τη λειτουργία σχολικών 
μονάδων. Το παράδειγμα του λυκείου των Ριζωμάτων (30 
χιλιόμετρα ορεινού δικτύου από τη Βέροια) είναι μάλλον 
ενδεικτικό αυτής της πραγματικότητας.
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+ Αντωνίου του Μεγάλου,

Γεωργίου Ιωαννίνων

Τουπολιούχουμας,σήμερα!
ΤουΑγίουΑντωνίου,

πολιούχου της Βέροι-
ας σήμερα και ηπόλη
γιορτάζει! Το πρωί θα
τελεστεί στον ομώνυμο
Ναό, αρχιερατικό συλ-
λείτουργο, θα ψαλούν
τα εγκώμια τουΑγίου
και θα ακολουθήσει λι-
τανεία των λειψάνων
καιτηςεικόναςτηςΠα-
ναγίας Παντάνασσας
που μεταφέρθηκε χθες
απότηΝάουσα.

Να θυμίσουμε ότι
τα σχολεία σήμερα εί-
ναικλειστά,ενώηΑγο-
ρά θα ανοίξει μετά τις
11.00τοπρωί!

Αρχίζει... το ματς!
Μεποδοσφαιρικούς

όρους σχολίασε δημό-
της τα όσασυνέβησαν
τοβράδυ τηςΔευτέρας
στησυνεδρίασητουδη-
μοτικούσυμβουλίουΒέ-
ροιας. Παρακολουθώ-
νταςτοθέματωνΡομά
και την οπισθοχώρηση
τηςδημοτικήςαρχήςμί-
λησε γιαπολιτική ήττα,
ενώ λίγοαργότεραστο
θέματηςγέφυραςΚού-
σιου και την απόρριψη
τηςπροσφυγής(πουο-
δηγείστηδημοπράτησητουέργου)μίλησεγιαπολιτικήνίκητηςδιοίκησης.Δεδομένουότιηαναβολήτουθέματοςτων
Ρομάέγινεπριντηνέναρξητηςσυνεδρίασηςσυμπλήρωσετοτελικόαποτέλεσμαωςήττααπότα...αποδυτήρια,ενώ
γιατηνπολύχρονηκαθυστέρησητουέργουτηςγέφυραςμίλησεγιανίκη...στιςκαθυστερήσειςτηςπαράτασης!

Εμείς,αναμένουμετώραναδούμεποιοιθαβγουνοφσάινταπόόλααυτάκαισεποιουςθαπέσουνοιευθύνεςγια
τααδικαιολόγηταπέναλτι.

Πιο ακατάλληλος χώρος δεν γινόταν…

Δεκάδεςπτήσεις αναβλήθηκαν, εκατοντάδες δουλειές ακυρώθηκαν,πολλάπρογραμματισμένα εδώκαι μήνες ταξί-
δια-όνειραζωής,χάθηκανμέσαστηνομίχληκαιπολλάχρήματαπετάχτηκανστοναέρααπόεισιτήριαπουδενχρησιμο-
ποιήθηκανγιατονσκοπόπουεκδόθηκαν.

Ποιανούιδέα–μελέτηήτανάραγεκαιποιοςβρήκετονπλέον(α)κατάλληλοχώροτηςΘεσσαλονίκηςγιααεροδρόμιο;
Έλεος!!!Ταλεφτάμαςπίσω…

lΝαακούσουντηναπόφασηγιααναβολήτουθέματος
απότονίδιοτονδήμαρχοήθελανοικάτοικοιτουΕργοχω-
ρίουπουβρέθηκανστηναίθουσα,παρά τη διαβεβαίωση
του εκπροσώπου τους ότι το θέμαδεν θασυζητηθεί στη
συνεδρίαση.Όπως και έγινε, έστω και μετά απόαρκετά
λεπτάαντεγκλήσεωνκαιέντασης.

lΣτομάτι του κυκλώ-
ναβρέθηκεοαντιδήμαρ-
χοςΘεόφιλοςΚορωνάς,
πουωστόσοαντιμετώπι-
σεμειλήχιατιςφραστικές
επιθέσεις και την ειρω-
νεία2-3κατοίκωντουΕρ-
γοχωρίου.
lΚαλύτερη προετοι-

μασία από την πλευρά
του δήμου και ενημέρω-

ση και της μειοψηφίας
ζήτησεοΚώσταςΚαρα-
παναγιωτίδης.«Είμαστε
κι εμείς διατεθημένοι να
βάλουμε πλάτες για το
καλότηςπόλης»τόνισε.

«Αναθεωρήστε την
άποψή σας κ. Καραπα-
ναγιωτίδη»τουαπάντησε
λίγο αργότερα ο αντιδή-

μαρχος Άρης Λαζαρί-
δης, στηλιτεύοντας την
προσφυγή του συμβού-
λου τουσυνδυασμού του
Γιώργου Γουλτίδη σε
βάρος της γέφυραςΚού-
σιου, άρα σε βάρος της
Βέροιας,όπωςείπε.
lΓια κίνδυνούπαρξης

των λυκείωνΡιζωμάτων,
Κορυφής και Ειρηνούπο-
λης μίλησε ο επικεφαλής
της ελάσσονος μειοψηφί-
αςΝίκοςΜπέκης, ανα-
φερόμενος στο θέμα της
αναμοριοδότησης των
σχολικώνμονάδων.

Υπαρκτό χαρακτήρισε
αργότερατονκίνδυνοαυ-
τόοαντιδήμαρχοςΠαιδεί-
αςΓιώργοςΣοφιανίδης.
lΧαμηλές τιμές  στα

αγροτικά μας προϊόντα
προέβλεψεκαιγιατηνέα
καλλιεργητικήπερίοδο ο
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλοςΘωμάςΑγγελίνας.
«Δενυπάρχεικαμίαστήριξητουκλάδουκαικυρίωςκανέ-
ναςσχεδιασμός»σχολίασε.

Παραλειπόμενααπότησυνεδρίαση
τουδημοτικούσυμβουλίουΒέροιας

Στις 9 
Φεβρουαρίου 

(κάτι σαν τις 9 
του μακαρίτη) η νέα 
δημοπράτηση (κάτι 

σαν νεκρανάσταση) της 
γέφυρας Κούσιου (κάτι σαν 

το γιοφύρι της Άρτας)
Όλες οι ελπίδες, 

πλέον, σ’ έναν καλό 
εργολάβο!
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Xρ. Γιαννακάκης: 
Κάτι άλλο εννοούσε 
ο υπουργός. Εμείς 

ολοκληρώνουμε την 
καταγραφή 

των δηλώσεων 
στις 5 Φεβρουαρίου

Σε όχι εσκεμμένο λά-
θος του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Βαγγέ-
λη Αποστόλου αποδίδει 
ο συντονιστής της Διε-
παγγελματικής και πρό-
εδρος της Κοινοπραξίας 
Ομάδων Παραγωγών Η-
μαθίας Χρήστος Γιαννα-
κάκης τις πρόσφατες δη-
λώσεις για πληρωμή του 
70% των αποζημιώσεων 
των ροδακινοπαραγω-
γών για τις καλοκαιρινές 
βροχοπτώσεις. «Προφα-
νώς κάτι άλλο εννοού-
σε ο υπουργός» τόνισε 
μιλώντας στον «Λαό» ο 
κ. Γιαννακάκης, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η διαδικασία κα-
ταχώρησης των δηλώσεων που ξεκίνησε από τη Διεπαγγελματική 
Οργάνωση με τη βοήθεια των συνεταιρισμών θα ολοκληρωθεί στις 
5 Φεβρουαρίου.

«Εμείς τότε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας και τότε αναλαμ-
βάνει ο ΕΛΓΑ και το υπουργείο να ελέγξει τα στοιχεία και να δρομο-
λογήσει τις πληρωμές των αποζημιώσεων για τις βροχοπτώσεις» 
τόνισε ο κ. Γιαννακάκης.

Πολύ αισιόδοξος για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της Γέφυρας Κούσιου ο αντιδήμαρχος τεχνικών

΄Αρης Λαζαρίδης: “Έχουμε διασφαλίσει με προσοχή 
όλες τις παραμέτρους ώστε να έχουμε αίσιο πέρας...”

Στις 9 Φεβρουαρίου η δημοπράτηση για νέο ανάδοχο
Στις 9 Φεβρουαρίου δημοπρα-

τείται εκ νέου η γέφυρα Κούσιου 
στη Βέροια, ένα πολύπαθο έργο 
που θα αφήσει εποχή για την κα-
θυστέρηση της κατασκευής  του, 
παρότι τα χρήματα είχαν κατατε-
θεί για λογαριασμό του Δήμου, 
ως δωρεά, από τους αείμνηστους 
πλέον αδελφούς Κούσιου. (Κα-
νένας δυστυχώς από τα αδέλφια 
δεν πρόλαβε και δεν ευτύχησε να 
κόψει κορδέλα).

Μετά την περιπετειώδη εξέ-
λιξη με αστοχίες στη μελέτη και 
προβλήματα με τον εργολάβο, το 
υπόλοιπο του έργου, που είναι 
και το μεγαλύτερο κομμάτι, δη-
μοπρατείται στις 9 Φεβρουαρίου, 
κάτι που ανακοίνωσε επίσημα ο 
αντιδήμαρχος Τεχνικών και αρμόδιος επί της Γέφυρας, Άρης 
Λαζαρίδης, στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας.

 Η επαναδημοπράτηση αφορά στη συνέχεια του έργου στο οριζόντιο 
τμήμα, στις προσβάσεις της γέφυρας και τη σύνδεσή της με το υφιστά-
μενο οδικό δίκτυο. 

Μιλώντας στο «Λαό» για το θέμα, ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε:
«Όπως ξέρετε η σύμβαση καλύφθηκε περίπου 2-3 χρόνια πριν ,με 

τον προηγούμενο ανάδοχο, το 2014 για την ακρίβεια Στη συνέχεια χρει-
άστηκε να γίνει καινούρια μελέτη , να επιληφθεί δηλαδή για το οριζόντιο 
αυτό τμήμα, στο οποίο περπατάμε, το ζύγωμα που λέμε . Χρειάστηκε να 
γίνει με μια καινούρια μέθοδο, η οποία είναι πιο απλή, πιο λειτουργική, 
πιο εύκολη κατασκευαστικά. Αυτό το πράγμα έγινε. Ετοιμάστηκαν όλα 
τα σχετικά έγγραφα του φακέλου. Πήραμε ότι άδεια μπορούσαμε  και 
έπρεπε να παρθεί και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το έργο στον αέρα. 
Αυτό θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου. Περιμένουμε ικανή συμμετοχή, ώστε, 
έχοντας και την τύχη να έχουμε έναν καλό εργολάβο, να συνεχίσουμε το 
έργο απρόσκοπτα , και να τελειώσει πάρα πολύ σύντομα».

Είναι τύχη να έχει κανείς καλό εργολάβο ;
Εν μέρει ναι. Κι αυτό μπορεί να γίνει, αλλά πολλές φορές ταλαιπω-

ρείσαι από μια άτυχη επιλογή. Κι αυτό συμβαίνει πολλές φορές στα 
δημόσια έργα. Μας έχει τύχει όλο αυτό το διάστημα να έχουμε πάρα 
πολύ καλούς εργολάβους και κάποιους που ήταν λιγότερο καλοί. Είναι 
και θέμα τύχης.

Υπάρχει κακό προηγούμενο με την γέφυρα Κούσιου , έχει χα-
ρακτηριστεί -και όχι άδικα –γιοφύρι της Άρτας. Η νέα μελέτη δια-
σφαλίζει την ομαλή πορεία της νέας εργολαβίας;

Ένα έργο, είναι καλό να κατασκευάζεται μέσα στο χρονοδιάγραμμά 
του , να μην υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό, ποιοτικά να είναι 
πάνω από τα standars. 

Αυτό το πράγμα δεν συνέβη στο συγκεκριμένο έργο, θα συμβεί 
τώρα όμως…

Θεωρούμε ότι με βάση την εμπειρία μας αλλά και του μελετητή, αυτό 
που έγινε τώρα, έγινε με πολύ προσοχή. Λάβαμε υπόψη όλους τους 
παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα τέτοιο έργο ,έτσι ώστε να είμαστε 
απόλυτα σίγουροι ότι  η νέα μελέτη , με τον κατάλληλο ανάδοχο, θα προ-
χωρήσει σύντομα για να δοθεί το έργο σε κυκλοφορία.

Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο μπορεί να κολλήσει  η δημο-
πράτηση ή η κατασκευή;

Νομίζω πως όχι. Έχουμε διασφαλίσει τα πάντα. Έχουμε λάβει υπό-
ψη κάθε παράμετρο που θα μπορούσε να τεθεί κατά τη φάση κατασκευ-
ής.

Το κόστος της κατασκευής κ. Λαζαρίδη έχει προσδιοριστεί;
Το κόστος κατασκευής δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα προ-

κύψει από την δημοπράτηση. Έχει να κάνει με το τελικό ποσοστό 
έκπτωσης. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε και κανείς δεν το ξέρει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι γύρω στα 3.4 εκατ 
ευρώ με τον Φ.Π.Α, η σύμβαση όμως, το ποσό που θα προκύψει. 
έχει να κάνει με την δημοπρασία του έργου και θα το ξέρουμε στις 9 
του επόμενου μήνα. Αν είναι πάνω από τα χρήματα που έχουμε στο 
ταμείο μας από το υπόλοιπο της δωρεάς, θα χρειαστεί και ο Δήμος 
να συνδράμει, αλλά το ποσό αυτό δεν είναι γνωστό ακόμα. Έχει να 
κάνει και με την έκπτωση την οποία θα δώσουν οι εργολάβοι που θα 
πάρουν μέρος. Ελπίζουμε να έχουμε ένα ικανό ποσοστό έκπτωσης.

Το «καλό» ποσοστό έκπτωσης, μήπως δεν εγγυάται πάντα 
την επιτυχή και ποιοτική κατασκευή ενός έργου;

Δεν είμαστε υπέρ των υψηλών ποσοστών γιατί ως συνήθως, αυ-
τά, οδηγούν σε δυσπραγία ενός έργου. Θέλουμε ένα ικανό ποσοστό 
ώστε να είναι μέσα στα όρια του εφικτού, κατασκευαστικά, ώστε και 
ο εργολάβος να μπορέσει να προχωρήσει και εμείς να παραλάβουμε 

το έργο τελειωμένο. Φαντάζομαι κανένας δημόσιος ή δημοτικός φορέας, 
δεν είναι υπέρ των πολύ υψηλών ποσοστών έκπτωσης, διότι ως συνή-
θως αυτό δεν αποβαίνει σε καλό για το έργο.

Ο Δήμος θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο όποιο ποσό προκύ-
ψει; Πόσα χρήματα έχουν μείνει από τη δωρεά;

Τα χρήματα που έχουν απομείνει από την δωρεά Κούσιου είναι λίγο 
πιο κάτω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, 1.800.000 αν θυμάμαι καλά. Έχει 
να κάνει και με την τοκοφορεία των τελευταίων ετών. Αυτά τα ξέρει ακρι-
βώς η διαχειριστική επιτροπή και είναι και ποσά που κάθε τόσο δίνονται 
και στην δημοσιότητα.

Πολύ αισιόδοξος σας βρίσκουμε…
Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, μετά τα όσα έχουν συμβεί όλα αυτά τα 

χρόνια. Και η εμπειρία μας είναι τέτοια, που το έχουμε διασφαλίσει από 
κάθε πλευρά με τη νέα μελέτη. Πιστεύω δηλαδή, ότι δεν θα παρεκκλίνει 
κανείς από ότι προβλέπεται, ούτως ώστε να έχουμε αίσιο πέρας.

Στις επόμενες εκλογές δηλαδή οι βεροιώτες θα την περάσουν 
τη γέφυρα;

Έτσι πιστεύω. Θεωρώ πως μετά τις 9 του επόμενου μήνα, που θα 
προκύψει ανάδοχος και θα έχουμε και το τελικό ποσό σύμβασης, θα 
μπορέσουμε να τα ξαναπούμε υπό τη νέα οπτική… 

Σοφία Γκαγκούση

Αρκετές αναφορές για το ζήτη-
μα της ονομασίας της FYROM στη 
συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς 
και ερωτήματα για το αν ο δήμος θα 
συμμετάσχει στο συλλαλητήριο της 
Κυριακής.

Περισσότερο φορτισμένοι όλων 
εμφανίστηκαν ο πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας Τριλόφου κ. Καρα-
γιάννης, με ιστορική αναφορά στα 
ματωμένα ελληνικά χώματα για τα 
οποία κανείς δεν μιλά («Μήπως να 
πάρουμε και την Πόλη;» σχολίασε 
τη συγκεκριμένη αναφορά ο κ. Μπέκης.) Αλλά και τον κ. Καγκελίδη να 
σημειώνει: «Δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Ο όρος 
Μακεδονία μάς αφορά περισσότερο από όλους. Αλλά είμαστε μια χώρα 
που ξέρει να βγάζει ηγέτες προδότες...» και να ζητά δράση από τον 
δήμο.

Από την πλευρά του δημάρχου κ. Βοργιαζίδη έγινε αναφορά στη 
συμμετοχή του στην πρόσφατη σύσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων, που δεν δέχονται τη συμμετοχή του ονόματος Μακεδονία στην 
ονομασία του κρατιδίου, ενώ από τον πρόεδρο κ. Τσαπαρόπουλο δια-
βάστηκε το σχετικό ψήφισμα.

Τη διοργάνωση παγκόσμιου συνεδρίου στη Βεργίνα για το θέμα 
πρότεινε ο Γιώργος Γουλτίδης.

Βολές αντιδημάρχων
Στο στόχαστρο αντιδημάρχων βρέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι της 

μειοψηφίας, που δεν ψηφίζουν τίποτα στο δημοτικό συμβούλιο ή 
προχωρούν σε προσφυγές για να καθυστερήσουν έργα. Ο Βασίλης 
Λυκοστράτης μίλησε για κάποιους βολεμένους επαγγελματικά που πα-
ριστάνουν τους σωτήρες και παρουσιάζονται ως οι νομιμότεροι πολίτες, 

προσπαθώντας να καθυστερήσουν έργα με 
καταγγελίες και κάνοντας μικροπολιτική με 
ανακρίβειες και ψέματα. Ο Βασίλης Παπα-
δόπουλος, αναφέρθηκε σε «κοπανατζήδες» 
που εμφανίζονται μόνο στα προ ημερησίας 
θέματα και μετά φεύγουν και σχολιάζουν 
στο ίντερνετ. Στο ίδιο πνεύμα και η τοποθέ-
τηση του Άρη Λαζαρίδη, ο οποίος ενημέρω-
σε ότι απορρίφθηκε και η δεύτερη προσφυ-
γή του Γιώργου Γουλτίδη στην Περιφέρεια 
για τη μελέτη της Γέφυρας Κούσιου.

Βράβευση του γιατρού Δ. Κυρμιζάκη
Κήρυκας του Ιπποκράτειου Πνεύματος 

θα αναδειχθεί στις 17 Μαρτίου ο Βεροιώτης γιατρός Διονύσης Κυρμι-
ζάκης. Αυτό ανακοίνωσε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας ο Χρήστος Κούτρας, μιλώντας για μια αξιοζήλευτη κλινική 
ωριλά επί των ημερών του και έναν γιατρό παράδειγμα προς μίμηση. 
Η βράβευση θα γίνει από την Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκράτειου Πνεύμα-
τος, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, το Νοσοκομείο Ημαθίας και 
τον Δήμο Βέροιας.

Ο κ. Κούτρας ενημέρωσε επίσης ότι στις 24 Ιανουαρίου (5μμ) θα 
γίνει ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη του καρκίνου του προ-
στάτη, από το Δημοτικό Ιατρείο και το ΚΕΠ Υγείας Βέροιας, στην Αντω-
νιάδειο Στέγη.

Ευχαριστίες για τους δρόμους στην Αγία Βαρβάρα
Ευχαριστίες στον αντιδήμαρχο Θανάση Σιδηρόπουλο για τη βελτί-

ωση του οδικού δικτύου στην Αγία Βαρβάρα εξέφρασε ο πρόεδρος του 
χωριού κ. Κωτσιαντής.

«Δεν κάναμε τίποτε παραπάνω από την υποχρεώσή μας. Με υπο-
μονή και σωστό προγραμματισμό, ό,τι έγινε στο Μακροχώρι, στο Σέλι 
και θα γίνει και σε άλλα χωριά» απάντησε ο αντιδήμαρχος.

Σκοπιανό, βολές αντιδημάρχων 
σε συμβούλους, βράβευση Κυρμιζάκη

και δρόμοι στην Αγ. Βαρβάρα, 
στη συνεδρίαση της Δευτέρας



Γράφει ο Μάκης Δημητράκης

Γεννήθηκε στη Βέροια από ευσεβείς 
και πλούσιους γονείς. Η ακριβής ημερο-
μηνία γέννησης δεν είναι γνωστή. Πιθα-
νολογείται ότι έζησε τον 11ο αιώνα. Ο 
Αντώνιος, νέος ακόμη αισθάνθηκε την 
ανάγκη για μοναστική ζωή. Έτσι ανα-
χώρησε σε ηλικία 20 ετών στις πλαγιές 
των Πιερίων στη σκήτη της Μονής Προ-
δρόμου.

Στη σκήτη
Για απόλυτη ησυχία, ο Αντώνιος εγκατέλειψε τη Μονή και ασκήτεψε 

για 50 περίπου χρόνια σε σπηλιά απόκρημνη στις όχθες του Αλιάκ-
μονα. Εκεί τρεφόταν κυρίως με χόρτα-βότανα της γύρω περιοχής. Τις 
κοσμικές προκλήσεις αντιμετώπιζε με πίστη, προσευχή και ψαλμούς. 
Στη σκήτη τον επισκέπτονταν κάτοικοι από τη Βέροια και τα γειτονικά 
χωριά, συζητούσαν μαζί του και ζητούσαν την ευλογία του. Τακτικά 
επισκεπτόταν τη Μονή Προδρόμου ενώ συχνά δεχόταν την επίσκεψη 
ιερομόναχου από τη Βόσοβα (Σφηκιά) που του πήγαινε τρόφιμα. Συχνά 
επίσης κοινωνούσε των Αχράντων Μυστηρίων.

Το γήινο τέλος του
Σε βαθιά γηρατειά, σε ηλικία 94 περίπου χρόνων (κατ’ άλλους 80 

ετών) προαισθανόμενος το γήινο τέλος του, ζήτησε από τους επισκέ-
πτες του να μην τον ξαναεπισκεφτούν και διαταράξουν την ησυχία του. 
Πλησίαζαν Χριστούγεννα. Ειδοποίησε τον ιερά από το διπλανό χωριό 
και ζήτησε να κοινωνήσει. Ήπιε και λίγο νερό. Το ημερολόγιο έδειχνε 1η 
Ιανουαρίου. Ο Αντώνιος ξάπλωσε στο έδαφος, σταύρωσε τα χέρια του, 
είπε σχετικούς ψαλμούς και εξέπνευσε χαρούμενος.

Δεκαέξι μέρες – σύμφωνα με την παράδοση – ήταν ξαπλωμένος-νε-
κρός στη μέση της σπηλιάς-σκήτης ενώ μια λυχνία ολόφωτη κρεμόταν 
από πάνω του χωρίς να στηρίζεται πουθενά.

Το λείψανό του εντόπισαν-ανακάλυψαν σκυλιά κυνηγών από τη 
Βέροια που έφθασαν στη σπηλιά και είδαν τον Άγιο σαν να ήταν ζωντα-
νός. Γνωρίζοντας από καιρό την ύπαρξη του Αντωνίου και την ασκητική 
του ζωή, επέστρεψαν στη Βέροια και ανάφεραν το γεγονός στον Αρχιε-
ρέα της πόλης.

Ο Αρχιερέας με το σύνολο των κληρικών της πόλης αλλά και αρκετό 
κόσμο πήγαν στη σκήτη, σήκωσαν το νεκρό σώμα και με ψαλμούς και 
ύμνους αλλά και σεβασμό και τιμή «έφεραν» τον Αντώνιο στη Βέροια. 
Τοποθέτησαν τη σωρό σε λάρνακα και την εναπόθεσαν μέσα στο ναό 
της Παναγίας Θεοτόκου γνωστή σαν Καμαριώτισσα κοντά στο πατρικό 
του σπίτι που σήμερα δεν υπάρχει. Το ημερολόγιο έδειχνε 17 Ιανουαρί-
ου.

Κατά μία άλλη εκδοχή ο κλήρος και ο λαός τοποθέτησαν τη σωρό 
του Αγίου σε λάρνακα και αυτήν σε βοϊδάμαξα. Τα βόδια ξεκίνησαν από 
τη σκήτη, πέρασαν την κοίτη του Αλιάκμονα και χωρίς κανείς να τα οδη-
γεί έφθασαν στη Βέροια και σταμάτησαν κάτω από τη μουριά κοντά στο 
πατρικό σπίτι του Αγίου όπου και τον έθαψαν.

Η παράδοση
Σύμφωνα με μια παράδοση μετά την ανεύρεση της σωρού του Αγίου 

οι κάτοικοι της Βέροιας και των γύρω χωριών φιλονικούσαν για το πού 
θα μεταφερθεί το λείψανο για ταφή. Καθένας ήθελε στον τόπο του. Τε-
λικά συμφώνησαν να αφήσουν τον Άγιο να «διαλέξει». Έζεψαν λοιπόν 
σε άγρια βόδια μια άμαξα στην οποία έβαλαν τη λάρνακα με τον Άγιο. 
Όπου αυτή θα σταματούσε εκεί θα έθαβαν τη σωρό του Αγίου.

Ονομασία των οικισμών
Κατά τον μοναχό Αρσένιο Μπογιαλή που για πολλά χρόνια ασκή-

τεψε στη Μονή Τιμίου Προδρόμου, το κάρο με το λείψανο του Αγίου 
πέρασε το ποτάμι και κατευθύνθηκε προς κοντινό χωριό από τη μέση 
του οποίου πέρασε γι’ αυτό και το χωριό ονομάσθηκε Μέση. Από εκεί 
έφθασε σε άλλο χωριό εξωτερικά του οποίου έκανε τρεις γύρους και 
το χωριό ονομάσθηκε Κουλούρα. Στον επόμενο οικισμό, τα βόδια στα-

μάτησαν για λίγο και οι κάτοικοι παρατήρησαν πως το ράσο του Αγίου 
είχε ξηλωθεί στο μανίκι. Το έραψαν και από το γεγονός αυτό το χωριό 
ονομάστηκε Ραψωμανίκι. Τρέχοντας τα βόδια πέρασαν πολύ κοντά 
από άλλο χωριό χωρίς να μπουν μέσα στον οικισμό γι’ αυτό και ο οικι-
σμός ονομάσθηκε Ξεχασμένη, δηλαδή το ξέχασε ο Άγιος. Τον επόμενο 
οικισμό τα βόδια διάβηκαν πολύ γρήγορα γι’ αυτό και ο οικισμός ονομά-
σθηκε Διαβατός. Το επόμενο κοντινό χωρικό τα βόδια με το κάρο διέτρε-
ξαν δύο φορές σε σχήμα σταυρού και το χωριό ονομάσθηκε Σταυρός.

Τέλος η άμαξα με τον Άγιο έφθασε στη Βέροια. Τα βόδια κατακου-
ρασμένα από το τρέξιμο έπεσαν πάνω σε μια μουριά. Ο ζυγός του 
κάρου έσπασε και τα βόδια έφυγαν. Κάτοικοι της Βέροιας που παρακο-
λούθησαν το συμβάν προσπάθησαν να σηκώσουν το ζυγό αλλά ήταν 
αδύνατο. Έτσι αποφάσισαν να θάψουν τη σωρό κάτω ακριβώς από τη 
μουριά. Αργότερα τα οστά μεταφέρθηκαν μέσα στο Ναό που κτίσθηκε 
προς τιμή του Αγίου, σε ειδικό χώρο (Κουβούκλιο).

Οι πρώτοι ναοί και οι πυρκαγιές
Ο Ναός της Παναγίας της Καμαριώτισσας σταδιακά πήρε το όνομα 

του Αγίου. Πιθανότατα ο ναός αυτός καταστράφηκε από πυρκαγιά πριν 
το 1860 και η εκκλησία που κτίσθηκε στη θέση της καμένης αφιερώθηκε 
στον Άγιο Αντώνιο. Αλλά και η καινούργια εκκλησία, κάηκε από απροσε-
ξία του καντηλανάφτη τη νύχτα της 4ης Φεβρουαρίου 1898.

Ο σημερινός Ναός και η Ευδοξία Μαλακούση
Πολλοί Βεροιώτες και ανάμεσά τους η αρχόντισσα Ευδοξία Μαλα-

κούση όρμησαν στις φλόγες και «άρπαξαν» τα λείψανα του Αγίου και τα 
μετέφεραν σε ασφαλές μέρος.

Από την επομένη της καταστρο-
φικής πυρκαγιάς άρχισε η ανοικοδό-
μηση νέου ναού, του σημερινού, με 
πάνδημη συνεισφορά του βεροιώτι-
κου πληθυσμού και κυρίως της Ευ-

δοξίας Μαλακούση το σπίτι της οποίας ήταν πολύ κοντά στην εκκλησία. 
Η Αρχόντισσα Ευδοξία διέθεσε το ποσό των 3.700 χρυσών λιρών για 
την ανέγερση του Ναού ενώ ο σύζυγός της Ιωάννης κληροδότησε στο 
Ναό ένα σπίτι και ένα χάνι (πανδοχείο) ενώ 1.000 λίρες σε σχολεία και 
ιδρύματα της πόλης.

Ο σημερινός Ναός εγκαινιάσθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1904. Είναι 
τρίκλιτος (δύο σειρές από κολώνες), ρυθμού βασιλικής και έχει μήκος 
42 μ., πλάτος 24 μ. και ύψος 12 μ. Ο Ναός στο παρελθόν ήταν θε-
ραπευτήριο τρελών που τους φρόντιζε ένας υπάλληλος. Τελευταίος 
υπάλληλος αναφέρεται ο αποκαλούμενος Γκαμπράνης ή Καμπάνης. 
Μέχρι τελευταία μάλιστα έλεγαν στη Βέροια και την ευρύτερη περιοχή 
τις φράσεις «Θα σε πάμε στον Γκαμπράνη» και «Αυτός είναι για τον 
Γκαμπράνη».

Ο Δήμος Βέροιας έδωσε το όνομα της μεγάλης ευεργέτιδας σε 
δρόμο νότια του Ναού ενώ ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Παντελεήμων θεώ-
ρησε χρέος ευγνωμοσύνης να στηθεί η προτομή της στον αύλειο χώρο 
του ναού τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν στις 7 Νοεμβρίου 2004.

Η μνήμη του Αγίου γιορτάζεται πάντοτε πανηγυρικά στις 17 Ιανου-
αρίου αλλά και την 1η Αυγούστου, με μεγάλη παλιότερα εμποροπανή-
γυρη.

Προς τιμή του Αγίου Αντωνίου του νέου, του Πολιούχου της Βέροιας, 
υπάρχουν ακόμη ναοί στη Θεσσαλονίκη και την Αυνά της Λάρισας.

Στην έρευνά μου, άντλησα πολύτιμες πληροφορίες από έργα των 
ντόπιων συγγραφέων-ερευνητών Γ. Χιονίδη, Θ. Γαβριηλίδη, Π. Πυρινού 
και τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Παντελεήμονα που ασχολήθηκαν και 
έγραψαν σχετικά.
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The Post: Απαγορευμένα 
Μυστικά

Κάθε μέρα 19.00 και 
21.15

(Συνεχίζει για 2η εβδο-
μάδα)

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλ-
μπεργκ

Σενάριο: Λιζ Χάνα, Τζοζ 
Σίνγκερ

Πρωταγωνιστούν: Τομ 
Χανκς, Μέριλ Στριπ, Αλισον 
Μπρι, Σάρα Πόλσον, Κάρι Κουν, Ντέιβιντ Κρος, 
Μπρους Γκρίνγουντ, Τρέισι Λετς, Μπομπ Ο-
ντενκερκ

Ο Επιβάτης - The Commuter        (Λίαμ Νί-
σον)

Κάθε μέρα : 21.15
Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Βέρα Φαρμί-

γκα, Πάτρικ Γουίλσον, Σαμ Νιλ

Σκηνοθεσία: Ζομ-Κολέτ Σερά
Σενάριο: Μπάιρον Γουίλινγκερ, Φιλίπ ντε 

Μπλάσι, Ράιαν Ενγκλε

Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα
Ώρα προβολής:  19.00 

 (Προβολές μόνο Παρασκευή 19/1– Σάββατο 
20/1 – Κυριακή 21/9)

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέικ Κά-
σνταν με τους: Ντουέιν Τζονσον, Κέβιν Χαρτ, 
Τζακ Μπλακ, Κάρεν Γκίλαν

Σκηνοθεσία: Jake Kasdan
Σενάριο: Chris McKenna, Jeff Pinkner, Scott 

Rosenberg, Erik Sommers
Παίζουν: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack 

Black, Karen Gillan, Missy Pyle

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"     18/1/18 - 24/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Ο Άγιος Αντώνιος ο Νέος, Πολιούχος της Βέροιας



Στον δήμαρχο Βέροιας Κώστα Βορ-
γιαζίδη, απαντάει ο αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας, για όσα αναφέρθηκαν από 
τον ίδιο και τον αντιδήμαρχο οικονομι-
κών Στ. Ασλάνογλου στην προχθεσινή 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
σχετικά με την εκπροσώπηση του Δή-
μου στο Δ.Σ. της ΑΝ.ΗΜΑ

Αναφέρει στην απάντηση:
« Για πολλοστή φορά, η δημοτική 

αρχή Βέροιας , προφανώς στα πλαίσια 
της ανακοίνωσης της πεντάδας των 
βραβείων Oscar στις 23 Ιανουαρίου, 
διεκδικώντας το έπαθλο της καλύτερης 
ηθοποιίας, δημοσίως αναφέρεται στο 
πρόσωπο μου, αυτή τη φορά αναφο-
ρικά με τις εκλογές της Αναπτυξιακής 
Ημαθίας.

Η αήθης διασπορά ψευδών περιστατικών αποδεικνύει 
περίτρανα, την ανασφάλεια που διακατέχει τον κ. δήμαρχο 
και τους συνεργάτες του, οι οποίοι στο πρόσωπο μου έχουν 
ανακαλύψει τον «Εξολοθρευτή» της παράταξης τους.

Θα ήθελα να γνωρίζουν οι Ημαθιώτες και ειδικά οι συ-
μπολίτες μου στη Βέροια, ότι η Π.Ε Ημαθίας και εγώ προσω-
πικά, στο πνεύμα της ισότιμης στήριξης των τριών δήμων, 
χωρίς καμιά απολύτως διάθεση κομματικής, παραταξιακής ή 
προσωπικής διαφοράς, ενισχύουμε από τους ίδιους πόρους 
μας, ισότιμα την Βέροια, στην οποία μάλιστα αναγνωρίζο-
ντας τον θεσμικό της ρόλο ως πρωτεύουσα της Ημαθίας, 
παρείχαμε περισσότερα κονδύλια για την αναμόρφωση της 
πλατείας των Ριζωμάτων(150.000 ευρώ)πλέον των 200.000 
που δώσαμε για αγροτική οδοποιία , τη Νάουσα και την Α-
λεξάνδρεια.

Η Βέροια  υπήρξε η μεγάλη κερδισμένη της ΠΚΜ στην 
απορρόφηση κονδυλίων, τόσο στο ΕΣΠΑ 2007-2013, όσο 
και στο ΣΕΣ 2014-2020. Με αυτά τα χρήματα λοιπόν  κατα-
σκευάστηκε η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου, ενώ δεκάδες 
εκατομμυρίων ευρώ τοποθετήθηκαν στην ανάδειξη του ιστο-

ρικού μας πλούτου στις Αιγές. 
Και φυσικά με χρήματα της ΠΚΜ 

ο κ. δήμαρχος θα ξεκινήσει το σχέδιο 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ύψους 
4,5 εκ. ευρώ.

Καλό θα είναι λοιπόν να αφήσει 
κατά μέρος το σύνδρομο καταδίωξης 
που τον διακατέχει και να συνεργα-
στεί με ειλικρίνεια και χωρίς  κομμα-
τικές και παραταξιακές παρωπίδες 
με τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας.

Θα ήθελα να τον ρωτήσω. Ήρθε 
άραγε ποτέ στο γραφείο μου να μι-
λήσουμε για το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ;  Γνωρίζει τα 
προβλήματα που υπάρχουν, τα ο-
ποία μόνο η Π.Ε Ημαθίας προσπα-

θεί να επιλύσει με την διάθεση 116.000 ευρώ, ώστε να κλεί-
σουν «παλιές πληγές»;

Η ΑΝ.ΗΜΑ είναι ΑΕ και λειτουργεί με μετοχικό κεφάλαιο. 
Οι μεγαλομέτοχοι ή οι μικρομέτοχοι λοιπόν κρίνονται σε 
σχέση με το σύνολο των μετοχών και αυτές  είναι τελικά που 
εκλέγουν τους αντιπροσώπους για το διοικητικό της συμβού-
λιο.

Αντ΄αυτού ο κ. δήμαρχος και οι συνεργάτες του, λειτουρ-
γώντας στην λογική του διαίρει και βασίλευε, προσπάθησαν 
ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ μου  να εκλέξουν αυτοί, σε συνεργασία με περι-
φερειακό σύμβουλο, το διοικητικό συμβούλιο της αρεσκείας 
τους.

Γεγονότα ανεπίτρεπτα για την δημοκρατική ζωή του 
τόπου. Κύριε δήμαρχε. Προσωπικά ενεργώ πάντα στο προ-
σκήνιο και δεν συμμετέχω σε καμαρίλες και βυζαντινισμούς.

Ελπίζοντας ότι γνωρίζετε ότι το δημόσιο χρήμα δεν μοι-
ράζεται κατά το δοκούν, αλλά σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία, σας επισημαίνω ότι,  πόρτα του γραφείου μου είναι 
ανοικτή πάντα για σας.

Κλείνοντας θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους Ημαθιώτες ότι  
η Π.Ε Ημαθίας θα λειτουργεί πάντα σε πνεύμα ισονομίας και 
δικαιοσύνης.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας»

Επανεκλέχθηκε 
πρόεδρος της ΑΝ.ΗΜΑ 

ο Θ. Τεληγιαννίδης
-Αντιπρόεδρος 
ο αντιδήμαρχος 
Αλεξάνδρειας 

Στέφανος Δριστάς
Συνεδρίασαν χθες Τρίτη 16Ιανουαρίου 

2018 τα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  και ομόφωνα 
εξέλεξαν πρόεδρο της εταιρίας τον περιφε-
ρειακό σύμβουλο Θεόφιλο Τεληγιαννίδη και 
αντιπρόεδρο τον αντιδήμαρχο Αλεξάνδρει-

ας Στέφανο Δριστά. 
Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ε ίναι 
ο αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Καλαϊτζίδης 
Κων/νος, η περιφε-
ρειακή σύμβουλος 
Καρατζιούλα Νίκη, 
ο αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών Βέροιας 
κ. Ασλάνογλου Στυ-
λιανός, ο δημοτικός 
σύμβουλος Νάουσας 
κ. Κουτσογιάννης Νι-
κόλαος, ο κ. Δάγγας 
Στυλιανός και η εκ-
πρόσωπος του Επι-
μελητηρίου Ημαθίας 
κα Καραγιαννίδου 
Μάρθα.

Για την εκπροσώ-
πηση της ΑΝ.ΗΜΑ. 
Α.Ε.  στην ΑΝ.ΗΜΑ. 
Αστική, ορίστηκαν οι: 
Τεληγιαννίδης Θεό-
φιλος, Καρατζιούλα 
Νίκη, Καραγιανίδου 
Μάρθα και Ασλάνο-
γλου Στυλιανός.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κοπή πίτας
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης στην κοπή 

της βασιλόπιτας που θα γίνει την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 
2018 και ώρα 1.00 το μεσημέρι στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 
στην περιοχή Εληάς. Η συμμετοχή κατά άτομο είναι 12 ευ-
ρώ και περιλαμβάνει πλήρες γεύμα, κρεατικό, σαλάτα, ούζο 
με ζωντανή μουσική.

Δηλώσεις συμμετοχής ή περνώντας από τα γραφεία της 
Λέσχης Ανοίξεως 90 ή τηλεφωνείστε στο 23310 25654. Η 
λέσχη μας είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από 
ώρες 10.30 έως 12.30 π.μ.

Το Δ.Σ.

Μετά τις 11.00 
θα ανοίξει σήμερα η 
Αγορά της Βέροιας

Από  τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας ανακοι-
νώνεται ότι,σήμερα Τετάρτη 17  Ιανουαρίου , εορ-
τή του Αγίου Αντωνίου πολιούχου της Βέροιας , τα 
καταστήματα θα ανοίξουν μετά τις 11:00 το πρωί.

Στην Αθήνα σήμερα 
οι τευτλοπαραγωγοί 

για συνάντηση 
με Αποστόλου-Χαρίτση 
και πρόεδρο της ΕΒΖ

Η στήριξη της ελληνικής τευτ-
λοκαλλιέργειας θα βρεθεί στο ε-
πίκεντρο της συνάντησης που θα 
έχουν σήμερα στην Αθήνα οι εκ-
πρόσωποι των τευτλοπαραγωγών 
με τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Στη 
συνάντηση, που έχει προγραμμα-
τιστεί για τις 12.30 το μεσημέρι, 
αναμένεται να δώσει το «παρών» 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Βιο-
μηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. Παναγιώτης Αλεξάκης, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να 
παρευρεθεί και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.

Οι Έλληνες τευτλοπαραγωγοί (που παραμένουν καταληψίες στα γραφεία της ΕΒΖ στη 
Θεσσαλονίκη) θέλουν να ακούσουν από τον υπουργό τα όσα δήλωσε πρόσφατα σχετικά 
με την καταβολή του μεγαλύτερου μέρους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα τεύτλα της 
περσινής σεζόν άμεσα, να πληροφορηθούν για το τι μέλλει γενέσθαι για τη φετινή, αλλά 
και να πάρουν απαντήσεις για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κάποιας μορφής νέα στή-
ριξη της παραγωγής, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη στο Δήμαρχο Βέροιας για την ΑΝ.ΗΜΑ

Κ. Καλαϊτζίδης: «Ενεργώ πάντα 
στο προσκήνιο και δεν συμμετέχω 
σε καμαρίλες και βυζαντινισμούς»
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Η Ιερά και 
θαυματουργή 

εικόνα τής Παναγίας 
Παντάνασσας 

στην πανήγυρη 
του Αγίου Αντωνίου

Ή πανήγυρις του Πολιούχου καί Προστάτου τής Βέροιας 
Όσίου Αντωνίου θα εορταστεί στον ομώνυμο Καθεδρικό 
Ναό καί φέτος, κατά τό έθος, με τήν έλευση τής ιεράς και 
θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντάνασσας από τόν 
‘Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης.

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου,
 ώρα 7 π. μ.
Όρθρος της εορτής, Αρχιερατικόν Συλλείτουργον καί 

λιτάνευσις τού ιερού λειψάνου του Όσίου διά τών οδών Κε-
ντρικής -Βικέλα - Μητροπόλεως - Βενιζέλου – Μαλακούση 
-Ι.Ν, Αγίου Αντωνίου.

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. Αδελ-
φάτο 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

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα 
Τετάρτη 17 Ιανουα-
ρίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από την Ελληνική 
Ευαγγελική Εκκλησία 
Ελλάδος (Ελευθερίας 
4) στη Βέροια η Βασι-
λική Κουκούτση σε 
ηλικία 78 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα 
Τετάρτη 17 Ιανουαρί-
ου 2018 στις 12.00 μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Γεωργίου στην Κιβωτό 
Γρεβενών ο Ιωάννης 
Παρασίδης σε ηλικία 
78 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα 
Τετάρτη 17 Ιανουαρί-
ου 2018 στις 12.00 μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου στο Ροδο-
χώρι η Ελισσάβετ Λε-
μονίδου σε ηλικία 90 
ετών.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤ.

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά
Τα εγγόνια, Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής στην Πατρίδα 
Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Ο εγγονός

Τα αδέλφια, Τα ανήψια 
Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως του Σωτήρος Πα-
πάγου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΣΟΦΟΚΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ 

(Ο ΣΟΦΟΣ)
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

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

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΚΑΤΟ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια - Τα ανήψια 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα γίνει στον πολυχώρο «Ελιά»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου 
Τριποτάμου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, κόρης, α-
δελφής και νύφης

ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα,
Η μητέρα, η αδελφή, η πεθερά
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ιερά πανήγυρις 
Αγίου Αθανασίου 

του μεγάλου
Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου για την εορτή του Αγίου 

Αθανασίου του μεγάλου πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου 
Αθανασίου Βέροιας.  Το πρόγραμμα των ιερών ακολου-
θιών έχει ως εξής.

Πρόγραμμα 
Τετάρτη 17 Ιανουαριου 
Ωρα 18:00
Μέγας πανηγυρικος εσπερινός μεθ’αρτοκλασιας.
Ωρα 21:00
Αποδειπνο και χαιρετισμοί στον Άγιο Αθανασιο. 
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 
Ωρα 07:30
Ορθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία 
Ωρα 17:00
Μεθεοτρος εσπερινός, παρακληση στον Άγιο Αθανα-

σιο και ομιλία. 
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 
Ωρα 07:15
Ορθρος και θεία λειτουργία - κτητικός μνημόσυνο εις 

ανάπαυσιν των ψυχών, των αοιδιμων κτητορων, ανακαι-
νιστων, δωρητών, και των ιερατευσαντων και διακονη-
σαντων της ενορίας ταυτης. 

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε 
προσκύνημα τεμάχιο ιερού λείψανο του Αγίου Αθανασί-
ου. 



Τι ς  α ν ε κ -
πλήρωτες υπο-
σχέσεις για την 
κατάργηση του 
ειδικού φόρου 
κατανάλωσης 
στο κρασί θυ-
μίζει σε ανα-
κο ίνωσή του 
ο Σύνδεσμος 
Ελληνικού Οί-
νου (ΣΕΟ), στη 
βάση σχετικών 
δεσμεύσεων.

«Ο φόρος 
συνεχ ί ζ ε ι  να 
δυναμιτίζει τον 
κλάδο, τα υ -
πουργεία σιω-
πούν και σίγου-
ρα δεν κρατούν τις υποσχέσεις που μεγαλόφωνα έδιναν στους αμπελουργούς και τους 
οινοποιούς της χώρας», τονίζει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Κύριε Πρωθυπουργέ, από το βήμα της ΔΕΘ, στις 9/9/2017 ανακοινώσατε την κατάρ-
γηση του Ε.Φ.Κ. στο κρασί την 1η Ιανουαρίου 2018.

Κύριε Υπουργέ της Αγροτικής Ανάπτυξης, στις 7/5/2017 δεσμευτήκατε ότι θα προβείτε 
στην κατάργηση του ΕΦΚ στον οίνο έως το τέλος του έτους (2017). Τη δέσμευσή σας αυ-
τή την επαναλάβατε σε επίσκεψή του σε μονάδα οινοποίησης στο Αίγιο, στις 15/7/2017, 
στις Μεγάλες Μέρες της 
Νεμέας στις 27/8/2017, 
αλλά και στο ΑΠΕ στις 
15/9/2017.

Κυρία Υφυπουργέ 
των Οικονομικών, ανα-
φέρατε στο Περιφερειακό 
Συνέδριο της Θεσσαλίας, 
στις 11/10/2017, ότι η κυ-
βέρνηση εξετάζει την κα-
τάργηση του Ε.Φ.Κ. στο 
κρασί.

Ο Σύνδεσμος Ελλη-
νικού Οίνου (ΣΕΟ) σας 
καλεί να πάρετε πίσω 
τον ΕΦΚ άμεσα και να 
καταλάβετε ότι όσο αρ-
γείτε καταστρέφετε έναν 
υπέροχο κλάδο που α-
γωνίζεται για το καλό του 
τόπου».
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Μαθηματικοί Διαγωνισμοί   
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και  
«ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»

Το παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας, διοργανώνει τους μαθηματικούς διαγωνισμούς 
«ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»  για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, 
που πέτυχαν στον Ημαθιώτικο  διαγωνισμό «ΥΠΑΤΙΑ» 
καθώς και  «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» για τους μαθητές από την  Β΄ 
Γυμνασίου  έως  την   Γ΄ Λυκείου που πέτυχαν στον δια-
γωνισμό «ΘΑΛΗΣ».Στον Ημαθιώτικο διαγωνισμό «ΚΑΡΑ-
ΘΕΟΔΩΡΗ» συμμετέχουν και μαθητές από τους νομούς  
Έβρου , Κοζάνης ,Πιερίας και Φλώρινας με την συνεργασία 
των τοπικών παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιανουα-
ρίου 2018 στις 09.00 το πρωί στο 4ο ΓΕΛ Βέροιας (Ερ-
γατικές Κατοικίες). 

Στην ιστοσελίδα του παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ 
(www.emeimathias.gr), στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://
hms.gr) αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να βρουν τα θέματα και τις λύσεις των αντίστοι-
χων διαγωνισμών προηγούμενων χρόνων. 

 Κυκλοφοριακές 
Ρυθμίσεις για την 

εκτέλεση εργασιών,
 στα διοικητικά όρια 

των Δήμων 
Βέροιας και Νάουσας

Ο  Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, Χρή-
στος Σιμούλης Αστυνομικός Διευθυντής, αποβλέποντας 
στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορί-
ας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέ-
τηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών, 
στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή τεχνικού στη θέση 
Ροδιά», στο σημείο των Δημοτικών ορίων Στενημάχου και 
Τριλόφου,  έλαβε τα παρακάτω μέτρα:

  Από σήμερα Τετάρτη 17-01-2018 και για το χρονικό 
διάστημα ενός έτους, ήτοι 17-01-2019: την ολική διακοπή 
της κυκλοφορίας, όλων των οχημάτων, στην αγροτική οδό 
Στενημάχου – Τριλόφου, εκατέρωθεν του υπό ανακατα-
σκευή τεχνικού του ρέματος και σε απόσταση πενήντα (50) 
μέτρων από αυτό. 

-- Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από κάθε-
τους, στην ανωτέρω αγροτική οδό, δρόμους  και διαμέσου 
της επαρχιακής οδού Βέροιας – Νάουσας, οι οδηγοί θα 
κατευθύνονται στον προορισμό τους.  

-- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, 
θα εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση  κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Μελέτη Εργο-
ταξιακής Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, μελέτη η οποία ελέγ-
χθηκε και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Βέροιας και είναι βασισμένη στην απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613 
(ΦΕΚ 905/20-05/2011) και εγκρίθηκε προς εφαρμογή από 
τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης (στ΄ σχετικό).

 Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα το-
ποθετηθούν από τον ανάδοχο του Έργου, με μέριμνα της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρωικής Πό-
λης Νάουσας και του Δήμου Βέροιας.

 Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης, θα πρέπει: • Να 
λαμβάνεται μέριμνα, έτσι ώστε με την εφαρμογή των προ-
τεινόμενων  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην επηρεά-
ζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς, 
• Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρί-
ζουν και τις ανάγκες των ατόμων με Αναπηρία, • Τα μέτρα 
που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των 
οικείων πινακίδων σήμανσης και • Σε κάθε περίπτωση, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση 
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 και 458 
Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 
105 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την 
ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 
3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, 
και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε ορι-
ζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των 
σχετικών πινακίδων σήμανσης εκτός εάν κατά το χρόνο 
ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται 
με τροχονόμους.           

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ «ΑΙΓΕΣ»

Κοπή βασιλόπιτας
       
 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» καλεί τα 

μέλη και τους φίλους του στην καθιερωμένη κοπή της βα-
σιλόπιτας την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στις 4.30μμ. 
στο χώρο εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Βεργίνας.

Πρόσκληση του 
«Κάρανου» σε βραδιά 

γευσιγνωσίας
Ο Σύλλογος Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας - Οινολογίας 

και Τουρισμού «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ» και ο Σύλλογος Ζαχαροπλα-
στών Βέροιας σας προσκαλούν την Τετάρτη 31 Ιανουαρί-
ου 2018 και ώρα 20:00 στο χώρο εστίασης «ΦΛΑΜΟΥ-
ΡΙΕΣ» στη Βέροια.

Οι chefs Παλησίδης Γιώργος, Μαλλιάρας Νίκος (Βερ-
γιώτικο), Μεταξάς Γιώργος (Τσαγκαράδικο), Λαφάρας Στέ-
φανος (Χάραμα), Σαμούκας Γιάννης (12 Γράδα), Τσιλιγκε-
ρίδης Νίκος (Ακρόπολη), Περπερίδου Μαρία (Εκείμερος), 
Ψώνης Αλέξανδρος (Το Μεράκι), Λεπτοκαρίδης Θωμάς, 
Δελιόπουλος Διονύσιος και η pastry chef Μάλλιου Χριστίνα 
(αρτοποιεία ΚΟΓΙΑ) μαγειρεύουν: μοσχάρι Βέροιας (Ελλη-
νικά κρέατα Μπουντζόλας) - πράσινη σαλάτα Ημαθίας από 
το κτήμα Βεζύρογλου και ρεβανί με παγωτό παντζάρι.

Το δείπνο θα συνοδεύσουν κρασιά (λευκός – ερυθρός) 
του κτήματος Γ. Μαραντίδη (Πατρίδα Ημαθίας).

Τιμή Συμμετοχής: 15€
Μέρος των εσόδων την εκδήλωσης θα δοθούν στο 

«ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ».
Διάθεση προσκλήσεων στα γραφεία του Συλλόγου, 

Ελευθερίας 8 στη Βέροια, όπως επίσης και στο τηλέφωνο: 
23310 24730. 

Για το Δ/Σ 
Δημήτρης Ταχματζίδης 

Δωρεά επίπλων σε 
σχολεία και κοινωνικούς 

φορείς της Νάουσας

Με επιτυχία και με τη βοήθεια του Δήμου Νάουσας 
ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα η δωρεά επίπλων σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς της Νάου-
σας από την εταιρεία «Δρομέας», με την υποστήριξη της 
«ΆΛΛΗΛΟΝnet». Πρόκειται για ελαφρώς μεταχειρισμένα 
έπιπλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες που με-
ταφέρθηκαν στη χώρα μας και ήδη βρίσκονται σε σχολικά 
κυρίως κτίρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου 
Νάουσας.

Στο πλαίσιο της δωρεάς πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
εκπροσώπων των δύο εταιρειών και του Δημάρχου Νίκου 
Κουτσογιάννη στους σχολικούς χώρους όπου εγκαταστά-
θηκαν και θα χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα έπιπλα. 
Συμμετείχαν εκ μέρους της «ΆΛΛΗΛΟΝnet» ο ιδρυτής και 
επίτιμος Πρόεδρός της Άγγελος Παγκράτης και εκ μέρους 
του «Δρομέα» ο Αλέξης Τσαγκαλίδης, υπεύθυνος εξαγω-
γών και αντιπρόσωπος στη Θεσσαλονίκη.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
του Κων/νου και της Άννας, το 
γένος Στολτίδου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΚΑΛΜΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 
Δημητρίου και της Λιουμπώβ, το 
γένος Κραβτσενφκο, που γεννή-
θηκε στη Συμφερούπολη Κριμαί-

ας Ουκρανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο της Βέροιας.

Σύνδεσμος Ελληνικού 
Οίνου: Τηρήστε 

τις δεσμεύσεις σας 
και πάρτε πίσω
τον ειδικό φόρο



Ευχαριστώ τον αγαπητό φίλο κ. Μανώλη Βαλσαμίδη για 
το βιβλίο που μου χάρισε με τον ανωτέρω τίτλο.

Σήμερα θα τολμήσω να το παρουσιάσω.
Αποτελείται από δύο μέρη και 319 σελίδες. Το πρώτο 

μέρος περιέχει 80 ψηφίδες και φθάνει έως τη σελίδα 214, 
ενώ το δεύτερο μέρος το «Ιστορικό υπόβαθρο του σενα-
ρίου ντοκιμαντέρ για την επανάσταση της Νάουσας του 
1822» φθάνει έως τη σελίδα 306.

Ο θαυμάσιος κατατοπιστικός πρόλογος του κ. Κώστα 
Βαϊνανίδη (σ.σ. 9-10) το αφιέρωμα στο Ολοκαύτωμα της 
Νάουσας, Καταστροφές και στα πέριξ του συγγραφέα (σ.σ. 
11-13), η εμπεριστατωμένη βιβλιογραφία (σ.σ 307-308) 
και ο πίνακας ονομάτων (309-319), προσδίδουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην εργασία του κ. Μανώλη 
Βαλσαμίδη.

Στο πρώτο μέρος όπως γράφει ο κ. 
Κώστας Βαϊνανίδης στον πρόλογό του, 
έχουμε «Μία εκπληκτική σειρά από υπέ-
ροχες μικρές ψηφίδες, οι περισσότερες 
άμεσα ή έμμεσα σχετικές με τη Νάουσα, 
την ηρωϊκή της ιστορία και το χάλασμά 
της, διανθισμένες με ιστορικές φωτογρα-
φίες αλλά και με έκτακτες αναφορές σε 
ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα που ά-
φησαν το αποτύπωμά τους στην γη της 
Μακεδονίας. Ψηφίδες, που η καθεμιά α-
πό μόνη της προσφέρει φως και γνώση, 
αλλά και που συνδέονται η μια με την 
άλλη συνθέτοντας ένα εξαιρετικό σύνολο 
ιστορικής πληροφόρησης.

Ο κ. Μανώλης Βαλσαμίδης με την ε-
ξαιρετική μόρφωσή του, πλησιάζει με πολλή προσοχή και 
σεβασμό τα θέματα των ψηφίδων (ιστορικά, εκπαιδευτικά, 
εκκλησιαστικά, κοινωνικά, πολιτιστικά κ.ά.) και τα παρου-
σιάζει κατά τέτοιο τρόπο που αποπνέουν την πραγματική 
ιστορική πραγματικότητα.

Οι ψηφίδες είναι επισημάνσεις, συμπληρώσεις, διευ-
κρινίσεις ιστορικών γεγονότων που αφορούν την ηρωική 
Νάουσα, Βέροια και όχι μόνο.

Το περιεχόμενο των ψηφίδων δεν είναι μόνο ιστορικό, 
αλλά και θρησκευτικό, λαογραφικό, κοινωνικό και με άλλα 
θέματα: βιβλιοπαρουσιάσεις, μονογραφίες, τον εκχριστια-
νισμό των Σλάβων από τους Μακεδόνες Κύριλλο και Με-
θόδιο, με μεγάλες ιστορικές ενότητες, όπως το ολοκαύτωμα 
και την κάθοδο των Μακεδόνων οπλαρχηγών Καρατάσου 
και Γάτσου στο νότο κ.ά.

Ακόμη, λύνουν χρόνια ιστορικά θέματα (περίπτωση, στη  
σελ. 57 «Βέροια και Ειρηνούπολη»).

Αυτά και πολλά άλλα, καλύπτουν την πλούσια ύλη του 
α΄ μέρους του 6ου τόμου των ψηφίδων του κ. Μανώλη 

Βαλσαμίδη.
Στο β΄ μέ-

ρος, ο κ. Μα-
νώλης Βαλσα-
μίδης, ο ακού-
ραστος εργάτης 
του πνεύματος 
πολυγραφότα-
τος συγγραφέ-
ας συγκέντρω-
σε το σχετικό 
υλικό με το ολοκαύτωμα και της Νάουσας και έγραψε 
κείμενο, που αποδίδει με πιστότητα και αντικειμενικότητα 

τα γεγονότα, αμερόληπτο, αληθινό, απαλ-
λαγμένο από σκοπιμότητες, συγκαλύψεις, 
ιδιοτελείς θέσεις και λάθη, με σκοπό να 
στηθεί το ιστορικό σχεδίασμα του κ. Μα-
νώλη Βαλσαμίδη, πάνω στο οποίο γίνεται 
προσπάθεια να αποτυπωθεί, με σύγχρονα 
μέσα και εν είδει ντοκιμαντέρ, η επανάστα-
ση της Νάουσας το 1822. Αυτό οφείλεται 
στην ευρυμάθεια και συγγραφική πείρα και 
ικανότητα του κ. Μανώλη Βαλσαμίδη.

Εύχομαι στον κ. Μανώλη Βαλσαμίδη, 
τον «Χαλκέντερο» κατά τον Γ.Χ. Χιονίδη 
και «Πνευματικό Πλάτανο», κατά τον γρά-
φοντα, που τόσα πολλά πρόσφερε και έ-
γραψε, προσφέρει και γράφει, σε τόμους 
πολλούς (22) σχετικά με ό,τι αφορά τη 
Νάουσα και την περιοχή της και όχι μόνο, 
να συνεχίσει το έργο του αυτό για την προ-

αγωγή της Ημαθιώτικης ιστορίας.
Του αξίζει δημόσιος έπαινος και η ευγνωμοσύνη των 

Ημαθιωτών και ιδιαίτερα των Ναουσαίων.
Παύλος Δ. Πυρινός
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Πρόσκληση  στην κοπή πίτας
 του Γηροκομείου Βέροιας

 Τα  Δ.Σ. του Αδελφάτου  Γηροκομείου  Βέροιας και της Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσίδειο Γηρο-
κομείο  Βέροιας`` , οι Τρόφιμοι  και  το Προσωπικό , σας  προσκαλούν στην αίθουσα 
εκδηλώσεων   του  Γηροκομείου Βέροιας , την    Κυριακή  21  Ιανουαρίου  2018   και   
ώρα  12.00.,  στην   κοπή   της   βασιλόπιτας , από   τον  Σεβασμιότατο   Μητροπολί-
τη   Βέροιας  Ναούσης και Καμπανίας κ` Επίτιμο Πρόεδρό μας , κ.κ. Παντελεήμονα.

 Η     Πρόεδρος του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ         Η  Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ .              ``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``.
               ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ         ΚΑΤΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ.                                
                                 ΕΥΔΟΞΙΑ.

Το «Υφάδι» έκοψε πίτα και ευχαριστεί
Η κοπή της 

βασιλόπιτας του 
Υφαδιού, έγινε σε 
μια χαρούμενη 
και γεμάτη αγά-
πη ατμόσφαιρα. 
Η πρόεδρος Ευ-
γενία Ζάλιου, α-
φού ευχήθηκε σε 
όλους το 2018 να 
φέρει στις καρ-
διές και στην ζωή 
τους υγεία, χαμό-
γελα και πολλή 
χαρά, έκοψε τη 
βασιλόπιτα με 
τυχερό τον Μάκη Πέιο. Το πλούσιο γεύμα που ακολούθησε, ήταν ευγενική προσφορά 
του γκριλ Αφων ¨ΠΡΑΠΑ¨, η πεντανόστιμη βασιλόπιτα, προσφορά για πολλοστή χρο-
νιά του φούρνου ¨ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ¨ , ενώ το αντίγραφο της ανεκτίμητης εικόνας του Δο-
μήνικου Θεοτοκόπουλου ¨η Κοίμηση της Θεοτόκου¨, που βρίσκεται στην Μητρόπολη 
της Σύρου και μοιράστηκε σε όλους, ήταν δώρο αγάπης του συμπατριώτη  μας Αρχι-
μανδρίτη Αλ. Τσιουχάρη, που πάντα στέλνει την ευλογία του στα παιδιά του Υφαδιού. 

Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του συλλόγου, εθελοντές κι η κ. Ιωάννα Πράπα, η 
οποία για μια ακόμη χρονιά έδειξε έμπρακτα την ευαισθησία και την αγάπη της.

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου
Παρουσιάζεται η συλλογή 

διηγημάτων «Ο κόκκινος σπά-
γκος» του Γιώργου Σιώμου

H Δημοτική βιβλιοθήκη 
«Θ. Ζωγιοπούλου», οι εκδό-
σεις Αλεξάνδρεια και το βιβλι-
οπωλείο Όμικρον παρουσιά-
ζουν τη συλλογή διηγημάτων 
του Γιώργου Σιώμου με τον 
τίτλο «Ο κόκκινος σπάγκος» 
την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 
στις 7 μ.μ. στην αίθουσα  εκ-
δηλώσεων της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης «Θ. Ζωγιοπούλου» 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν 
οι Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου αρχιτέκτων-συγγραφέας

Βούλα Κοτσάλου υπεύθυνη Δημοτικής βιβλιοθήκης  και ο συγγραφέας. 
Ο Γιώργος Ν. Σιώμος γεννήθηκε το 1949 στη Λόχμη Γρεβενών. Εργάστηκε στη 

ΔΕΗ για τριάντα δύο χρόνια. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά Ζει στη Βέροια. 
Έχει γράψει δύο συλλογές διηγημάτων: 0 κορυδαλλός, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2012 
και Το παράπονο του Εμμανουήλ Παππά, εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2014. Τα διηγήματα 
«Αλφέζ», «Ρεμπέτικα σε κηδεία», «Λαμπεντούζα» και «Οι λαθρομετανάστες» δημο-
σιεύτηκαν στα ηλεκτρονικά περιοδικά ppirinas.blogspot.com και filologikos-istotopos.
gr

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσ-
σίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά τους κ.κ.
Βέτα Τσικερδάνου,Αρίζο Δημήτριο,Γιάγκογλου Μαίρη,Γεωρ-
γιάδου Θάλεια,Μπαζάκα Γεώργιο,Παπαγεωργίου Πάρη,Πα-
παδόπουλο Χρήστο και Ταυρίδου Ελισάβετ ,για την δωρεά 
του ποσού των 400 Ε,εις μνήμη του αγαπημένου τους φίλου 
Βασιλείου Ιατρόπουλου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ψηφίδες τόμος 6ος

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Μανώλη Βαλσαμίδη

Νάουσα 2017



Την αναγκαιότητα να πληρωθούν άμεσα οι τευτλοπαραγωγοί και να 
μπει ένα τέλος στον εμπαιγμό των παραγωγών από την κυβέρνηση, 
αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε, μαζί με άλλους βουλευτές, ο 
βουλευτής Ημαθίας, της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπου-
λος, επισημαίνοντας πως, η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί ότι, θα εξο-
φλούνταν μέχρι το τέλος του 2017.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση τους οι βουλευτές, επισημαίνουν ότι, 
την ίδια στιγμή που οι αγρότες, καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν την αύξη-
ση του κόστους παραγωγής και τις διαρκώς διογκούμενες φορολογικές 
και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις που τους επέβαλλε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, οι τευτλοπαραγωγοί δεν έχουν λάβει αυτά τα οποία 
δικαιούνται, αφού η κυβέρνηση τους εμπαίζει.

Όπως τονίζεται στην ερώτηση οι κυβερνητικές παλινωδίες αποθαρ-
ρύνουν συνολικά τους παραγωγούς μιας δυνητικής δυναμικής καλλιέρ-
γειας να συνεχίσουν να επενδύουν και να καλλιεργούν, ακυρώνοντας 
την αναπτυξιακή της προοπτική. Με αυτό τον τρόπο υπονομεύεται η  
αναπτυξιακή προσπάθεια που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας, που είχε δρομολογήσει την ένταξη της 
τευτλοκαλλιέργειας στις συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ. 
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Σύλληψη 47χρονου 
για ναρκωτικά 

Συνελήφθη στις 16-1-2018 το πρωί σε περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 47χρονος ημεδαπός, διότι 
σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χώρο που 
χρησιμοποιούσε, διαπιστώθηκε να κατέχει 4 αυτο-
σχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 
8,4 γραμμαρίων και μικροποσότητα κάνναβης. Επι-
πλέον από την κατοχή του κατασχέθηκαν το χρημα-
τικό ποσό των 205 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Σύγκλιση έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για 

το Παιδί, καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση, τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βεροίας, επί της πλατείας Ωρολογίου, με 
θέματα:

1.Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
των Δομών του Συλλόγου

2. Κύρωση του νέου Οργανισμού των Δομών του 
Συλλόγου

3. Ανακήρυξη μεγάλων Δωρητών και Ευεργετών 
του Συλλόγου

4. Κύρωση του οικονομικού απολογισμού έτους 
2017 και προϋπολογισμού έτους 2018

5. Θέματα που θα αναδείξουν τα μέλη
Σε περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας η Γενική 

Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 29 Ιανου-
αρίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς 
άλλη προειδοποίηση και θα πραγματοποιηθεί ο-
πωσδήποτε.

Καλούμε τα μέλη μας να παραβρεθούν στη ση-
μαντική αυτή συνέλευση, ενόψει της έναρξης λει-
τουργίας των νέων αναβαθμισμένων Δομών του 
Συλλόγου (νέου Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και 
νέας πτέρυγας του Σπιτιού της Βεργίνας).

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 
Στον ALPHA η εκπομπή 
«LOVE AND TRAVEL» 

για τη Νάουσα 
Την Κυριακή 21 

Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ  σ τ ι ς 
15:50, θα προβλη-
θεί από την τηλεό-
ραση του ALPHA η 
εκπομπή «Love and 
Travel», της οποίας 
γυρίσματα πραγματο-
ποιήθηκαν στη Νάου-
σα και παρουσιάζουν 
οι Πέτρος Κουμπλής 
και Σοφία Κωνσταντι-
νίδου.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής οι δύο παρουσιαστές θα περιη-
γηθούν στον Άγιο Νικόλαο, σε αξιοθέατα της πόλης, σε χωριά της 
περιοχής και θα μυηθούν στη μαγεία του οινοτουρισμού, δοκιμάζο-
ντας το περίφημο ξινόμαυρο κρασί της Νάουσας.

Το διαφημιστικό trailer της εκπομπής προβάλλεται στην η-
λεκτρον ική δ ιεύθυνση:  www.youtube.com/watch?t ime_
continue=2&v=w2otZGT0sSk

Προμήθειες και δωρεές 
ασθενοφόρων για την 
ανανέωση του στόλου  
του ΕΚΑΒ πανελλαδικά 

-Παραδίδονται 30 ασθενοφόρα από τον 
ΤΑΡ σε Μακεδονία και Θράκη

Εξελίξεις που αφορούν στην προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων για την ανα-
νέωση του στόλου της υπηρεσίας πανελλαδικά, αναγγέλλει η Διοίκηση του ΕΚΑΒ 
Συγκεκριμένα:

Στις 12Ιανουαρίου  ξεκίνησε η διαδικασία κατανομής ασθενοφόρων της δωρεάς 
του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος στα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ. Η πρώτη κατανομή περι-
λαμβάνει 18 από τις 22 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ). Παράλληλα εκτός του σύγ-
χρονου ιατροτεχνικού εξοπλισμού που διαθέτουν υπάρχει ένα καινοτόμο στοιχείο. 
Στην δωρεά συμπεριλαμβάνονται 6 θερμοκοιτίδες μεταφοράς νεογνών επί τροχήλα-
του φορείου με πλήρη, υπερσύγχρονο ιατροτεχνικό εξοπλισμό και με πιστοποίηση 
της ασφαλούς διακομιδής των νεογνών, οι οποίες μπορούν να μετατρέπουν μια ΚΙΜ 
ενηλίκων σε ΚΙΜ νεογνών. Θα παραδοθούν προς χρήση εκτός από στην Κεντρ. 
Υπηρεσία και σε πέντε άλλα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ. Για πρώτη φορά στην ιστορία 
του το ΕΚΑΒ θα διαθέτει ένα τέτοιο καινοτόμο στοιχείο στην χρήση των ΚΙΜ. Να ση-
μειωθεί ότι στην επίσης ότι στη δωρεά προβλέπεται και η συντήρηση των οχημάτων 
αυτών για 8 έτη με έξοδα του Ιδρύματος. 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας  
Όπως ενημερώνει η Διοίκηση, «παράλληλα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη δωρεά του ΙΣΝ, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διαδικασίες εγκατάστασης του 
συστήματος τηλεματικής στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ, όπου μέχρι τώρα λει-
τουργεί χειρόγραφα η καταγραφή των περιστατικών και η εγκατάσταση 200 σύγχρο-
νων Πομποδεκτών ψηφιακής Τεχνολογίας τύπου ΤΕΤΡΑ στα Ασθενοφόρα τόσο της 
Κεντρικής Υπηρεσίας, όσο και σε άλλα Παραρτήματα στην επικράτεια. 

Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ σπουδαία δωρεά, την μεγαλύτερη που έχει 
πραγματοποιηθεί από ιδρύσεως του ΕΚΑΒ, η οποία περιλαμβάνει συνολικά την προ-
μήθεια 143 Ασθενοφόρων Οχημάτων με έξι σύγχρονες θερμοκοιτίδες, την ψηφιακή 
αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου του ΕΚΑΒ και τον εξοπλισμό ψηφιακών 
συστημάτων επικοινωνίας των Ασθενοφόρων». 

Επίσης την ίδια μέρα απεστάλησαν προς δημοσίευση στην εφημερίδα της ΕΕ, οι 
διακηρύξεις δυο διαγωνισμών, που αφορούν στην Προμήθεια επιπλέον ασθενοφό-
ρων οχημάτων, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, στις Περιφέρειες Αττι-
κής, Ν. Αιγαίου, Κεντρ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας 

Παραδίδονται 30 ασθενοφόρα από τον ΤΑΡ
Τη Δευτέρα 22Ιανουαρίου, στην έδρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, 

θα πραγματοποιηθεί παρουσία των Περιφερειαρχών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, 
Κεντρ. Μακεδονίας και Δυτ. Μακεδονίας, η τελετή παράδοσης των 30 Ασθενοφόρων 
οχημάτων της δωρεάς του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑP), καθώς και 
Ιατροτεχνικού εξοπλισμού για ανανέωση του ήδη υπάρχοντος και σύγχρονων θερ-
μοκοιτίδων. Μια πάρα πολύ σημαντική δωρεά στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης του ΤΑP. Τα Ασθενοφόρα και ο εξοπλισμός θα ενισχύσουν Παραρτήματα και 
Τομείς του ΕΚΑΒ στην Βόρεια Ελλάδα, κατά μήκος της όδευσης του αγωγού TAP. Να 
σημειωθεί ότι και στα Ασθενοφόρα της Δωρεάς του ΤΑΠ, περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων 11 ΚΙΜ ενηλίκων, τέσσερις εκ των οι οποίων μπορούν να μετατραπούν σε 
ΚΙΜ νεογνών και θα καλύψουν τις αντίστοιχες ανάγκες των εκεί Παραρτημάτων με 
πιστοποιημένη ασφάλεια διακομιδής.  

Προχωράμε συντονισμένες προσπάθειες, με συνέργειες, με σχέδιο και αποφασι-
στικότητα και με την πλήρη στήριξη και συμπαράσταση της ηγεσίας του Υπ. Υγείας, 
στην ενίσχυση του στόλου των Ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ με σκοπό την 
πλήρη ανανέωσή του, προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά την Δωρεάν Δημόσια 
Υγεία, τις ανάγκες της Κοινωνίας, τις ανάγκες όλων όσων υπέφεραν όλα αυτά τα 
χρόνια των Μνημονίων. Τα συνολικά 301 καινούργια 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας  
ασθενοφόρα οχήματα, η απόκτηση των οποίων είτε ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη 

είτε έχει δρομολογηθεί στο πλαίσιο των Διαγωνισμών και των Δωρεών που προ-
αναφέρθηκαν, σε συνδυασμό με τα 90 που αποκτήθηκαν το 2016, ανανεώνοντας 
έτσι τον στόλο του ΕΚΑΒ πάνω από το 50% μέσα σε τρία χρόνια, καταδεικνύουν με 
τον καλύτερο τρόπο την βούληση και την καθημερινή προσήλωση της Διοίκησης του 
ΕΚΑΒ στην ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της υπηρεσίας, προς όφελος της 
Κοινωνίας, της Δημόσιας Υγείας και των εργαζομένων σε αυτή», τονίζει στην ανακοί-
νωσή της η Διοίκηση του ΕΚΑΒ.   

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
«Να πληρωθούν άμεσα 

οι τευτλοπαραγωγοί και να μπει 
 τέλος στον εμπαιγμό των παραγωγών 

από την κυβέρνηση»



Τον διαιτητή και τους βοη-
θούς του εξ αναβολής 
παιχνιδιού του ΟΦΗ με 

τη Δόξα Δράμας που θα διεξα-
χθεί την Τετάρτη (17/1) όρισε η 
ΕΠΟ. Αυτός δεν είναι άλλος από 
τον Βεροιώτη Δημήτρη Μαλούτα 
που κάνει πολύ καλή καριέρα 
και φέτος διευθύνει  παιχνίδια 
της Β΄Εθνικής ενώ ορίζεται ως 
τέταρτος στην Σούπερ Λίγκα  Και 
οι δύο βοηθοί είναι από τον ίδιο 
σύνδεσμο. Καλή επιτυχία.

ΟΦΗ-ΔόξαΔράμας(17:00WebTV,
«Θ.Βαρδινογιάννης»)

Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί: Παρασίου, Πάντσης (Ημα-

θίας)

CMYKCMYK
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ΤηνΔευτέρα15Ιανουαρίουηεπι-
τροπήδιαιτησίαςτηςΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ
έκανετηνετήσιαεκδήλωσηκόβοντας
την Βασιλόπιτα για το νέο έτος, με
επικεφαλής τον Πρόεδρο της Επι-
τροπής καιΑντιπρόεδρο  τηςΕΠΣΗ
κ.Μαστοροδήμο Κων. και τα μέλη
ΧριστοδούλουΤάσοκαιΜπουκουβά-
λαΑθαν.Καλεσμένοιήτανκαιπαρευ-
ρέθησαν,όλοτοΔ.ΣμετονΠρόεδρο
κ.ΦωτιάδηΒασίλη οΠρόεδρος της
ΕΠΣΠΕΛΛΑΣκαιΑντιπρόεδρος της
ΕΠΟ κ.Αντωνίου Στ., ο Πρόεδρος
της ΕΠΣΠΙΕΡΙΑΣ κ. Τόκας Στ. και
φυσικάόλοιοιδιαιτητέςτηςΕΠΣΗ.

Στην εκδήλωση απενεμήθησαν
και τα πτυχία των νέων διαιτητών
πουείχαναποφοιτήσειεπιτυχώςαπο
την

σχολήδιαιτησίας τηςΕΠΣΗμαθί-
αςτου2017.

Ο Κώστας Κωτσόπουλος 
βρίσκεται από τη Δευτέρα 
(15/1) στη Γερμανία. Ο 

νεαρός επιθετικός της Νάουσας 
με τα επτά γκολ σε 15 ματς στη 
Γ’ Εθνική, οδήγησε τη Μπορού-
σια Ντόρτμουντ στην απόφαση 
να κινήσει τις διαδικασίες να τον 
πάρει κοντά τις για προπονήσεις. 
Αφού πρώτα έγινε το σχετικό 
scouting, η ομάδα της Βεστφαλίας 
θέλησε να τσεκάρει από κοντά τον 
Βεροιώτη επιθετικό, ο οποίος και 
την περασμένη σεζόν έκανε καλό 
πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία 
(11 γκολ σε 22 παιχνίδια).

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής (γεννήθηκε
στις 17/02/1997), ο οποίοςπαίζει στην κορυφή,
αλλά και στα άκρα της επίθεσης, θα τσεκαριστεί
απότονπροπονητήJanSiewert,οοποίοςτονείχε
παρακολουθήσειμέσωvideoτοπροηγούμενοδιά-
στημα.ΓιατονΚωτσόπουλοενδιαφέρονείχανεπι-
δείξειομάδεςαπότηSuperLeague.Ατρόμητοςκαι
ΠΑΟΚ τον είχαν τσεκάρει από κοντάσεπαιχνίδια
τηςΝάουσας, αλλά τοφημισμένο τμήμα scouting
τηςΝτόρτμουντ,πουέχειεστιάσειγιατακαλάστη
χώραμας,όπωςφάνηκεκαιστηνπερίπτωσητου

ΑργύρηΚαμπετσή,ενήργησεάμεσακαιτονέφερε
κοντάτηςγιαδοκιμή.

Προτού πάει στη Νάουσα ο Κωτσόπουλος,
αγωνίστηκε σεΝηρέαΒέροιας και για μια τριετία
στηνΈνωσηΑποστόλουΠαύλου.Ηβ’ ομάδα της
Ντόρτμουντ,στηνοποίαθαδοκιμαστείοΈλληνας
επιθετικός,συμμετέχειστην4ηκατηγορίατηςΓερ-
μανίας(Regionalliga)καιστονόμιλότηςείναιστην
4ηθέση.

ΗΝάουσα στη Γ’ Εθνική συμμετέχει στον 2ο
όμιλοκαιείναιστην5ηθέση.

Κοπήτηςβασιλόπιτας
τωνδιαιτητώντηςΕΠΣΗμαθίας

Στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ
ο Κώστας Κωτσόπουλος της Νάουσας

Από την ΕΠΟ ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές και οι βοηθοί που 
θα διευθύνουν τα παιχνίδια 

της Τετάρτης 17/1 19η αγωνιστική 
στον 2ο όμιλο. Η ομάδα της Νάουσας 
εχει το ρεπό της.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Άρης Παλαιοχωρίου-ΑΟ Καρδίας
Διαιτητής:Πουλικίδης(Δράμας)
βοηθοί:Χασιώτης,Παστιάδης(Δράμας)Β

Αλμωπός Αριδαίας-Ηρακλής
Διαιτητής:Τσαλουχίδης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Κωτούλας,Ζιγκερίδης(Κιλκίς)

Μακεδονικός-Κιλκισιακός

Διαιτητής:Μαυρίδης(Πέλλας)
Βοηθοί:Δεμερτζής,Ταγκαλίδης(Πέλλας)

Αγροτικός Αστέρας-Φίλιππος Αλεξ
Διαιτητής:Στόλης(Σερρών)
Βοηθοί:Καμπούρης,Κρυωνάς(Σερρών)

Καμπανιακός-Πιερικός
Διαιτητής:Τσιοφλίκη(Λάρισας)
Βοηθοί:Καραγιάννης,Στάικος(Λάρισας)

Μ Αλέξανδρος Τρικάλων-ΑΠΕ Λαγκαδά
Διαιτητής:Γκαραγκάνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Θεοδώρου,Σαλτσίδης(Πιερίας)

ΑΕΚαρίτσας-Εδεσσαϊκός
Διαιτητής:Μπεκιάρης(Καρδίτσας)
Βοηθοί:Παπαλίτσας,Τίκας(Καρδίτσας)

Γ΄ Εθνική

Οιδιαιτητέςτηςσημερινής
19ηςεμβόλιμηςαγωνιστικής

του2ουομίλου
Ο Δημήτρης 

Μαλούτας του 
συνδέσμου 
Ημαθίας 
διαιτητής
του αγώνα 

ΟΦΗ - Δόξα
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Από σήμερα έως και τις 28 
Ιανουαρίου, η καρδιά του 
χάντμπολ θα χτυπά στην Κρο-

ατία, όπου θα διεξαχθεί το EHF Euro 
2018. Δεκαέξι ομάδες θα αγωνιστούν 
σε Ζάγκρεμπ, Σπλιτ, Πόρετς και Βάρα-
ζντιν για να διεκδικήσουν τον τίτλο 
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
ανδρών, που κατέχει από το 2016 η 
Γερμανία.

ΤοEuro θα έχει καιΕλληνικό χρώμα, καθώς το
μέλος της επιτροπήςBeachHandball και τηςΚΕΔ/
ΟΧΕ ΓιώργοςΜπεμπέτσος θα είναι Competition
ManagerκαιDelegateάρχικάστονόμιλοτουΒάρα-
ζντιν, με Ισπανία,Ουγγαρία,Δανία,Τσεχία και στη
συνέχεια θα μεταφερθεί στο Ζάγκρεμπωςπαρα-
τηρητής των τελικών αγώνων.Εκτός του Γιώργου
ΜπεμπέτσουστηνΚροατία θαβρεθεί και οΠάνος
Αντωνίου,ως επικεφαλής τηςπειθαρχικής επιτρο-
πήςτηςEHF.

Ένας μεγάλος λάτρης του 
αθλητισμού δεν είναι πλέον 
ανάμεσα μας αφού ο Σάββας 

Αβετίδης έχασε την μάχη μετά  τις 
ταλαιπωρίες που είχε με την υγεία 
του το τελευταίο 15θήμερο. Από 
πολύ μικρός που ήρθε από το χωριό 
του την Αγ. Τριάδα «έπεσε» με τα 
μούτρα στον αθλητισμό ξεκινώντας 
με το αγώνισμα  του βάδην κάνοντας 
σπουδαίες επιδόσεις με την φανέλα 
του Φιλίππου Βέροιας και μάλιστα 
είχα την τύχη να βρίσκομαι εκείνα 
τα χρόνια στην θέση του εφόρου 
στίβου.

Συνέχισε τον αθλητισμό και μετάπουπέρασε
στηνΓυμναστικήΑκαδημίαακολούθησετηνειδικό-

τητατουποδοσφαίρου,καιεργάστηκεπαράλληλα
καισεπολλέςομάδεςτουνομούμεεπιτυχία.Ήταν
γεννημένοςτο1962(55ετών)

Τατελευταίαχρόνιαόμωςπαράταπροβλήματα
υγείαςέκανεπροπονήσειςκαιπήρεμάλισταμέρος
σεΕυρωπαικούςαγώνες.

Κατέκτησετοχρυσόμετάλλιοστα5.οοομβάδην
στο 9οπρωτάθλημααιμοκαθαιρομένων και μετα-
μοσχευμένωναθλητώνστηνμακρινήΦιλανδία.

Ήταν πάντα αισιόδοξος και πίστευε μέχρι το
τέλοςοτιθατακαταφέρει

Η κηδεία θα γίνει σήμεραΤετάρτη στον Ιερό
ΝαόΑγίαςΕιρήνηςΧρυσοβαλάντοςστηνΑγίαΤρι-
άδαΗμαθίας,στις1τομεσημέρι

Θερμή παράκληση της οικογένειας αντί στε-
φάνωνοποίος επιθυμεί ναδώσει τα χρήματαστο
ΣύλλογοΝεφροπαθώνΒέροιας.

Ταθερμάσυλλυπητήριαστηνοικογένειατου,να
θυμούνται γιαπάντα έναν γενναίο,πεισματάρη ,
αγωνιστήκαιπάνωαπ’όλαένακαλόπαιδίοικογε-
νειάρχηπουείχεμόνοφίλους.

ΚαλόταξίδιΣάββα.

ΣτοEHFEuro2018στηνΚροατία
οΓιώργοςΜπεμπέτσος

«Έφυγε» από την ζωή
ο Σάββας Αβετίδης 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε 
το αντρικό τμήμα της Α.Ε.Π. 
Βέροιας – Σχολή Ποδοσφαίρου 

«Στέφανος Γαϊτάνος» στο Μεζεδοπω-
λείον Αγγελικόν. Την πίτα έκοψε ο 
Πρόεδρος της Α.Ε.Π. κ. Φ. Γκαϊτατζής 

και τυχεροί της 
βασιλόπιτας 
ήταν το προ-
πονητικό team 
της ομάδας, ενώ 
από τους αθλη-
τές το φλουρί 
κέρδισε ο νεα-
ρός ποδοσφαι-
ριστής Χ. Σερα-
σκέρης.

Εκτός από τους
προπονητές, τους
συνεργάτες και τους
παίκτες, στην εκδή-
λωση παραβρέθη-
καν οΠρόεδρος της
Ε.Π.Σ. Ημαθίας και
πρώην Πρόεδρος
τηςΑ.Ε.Π.στιςένδο-
ξες εποχές της ομά-

δας κ. Β.Φωτιάδης, ο Γ. Γραμματέας της Ε.Π.Σ.
Ημαθίας κ. Ε. Κοσκερίδης, οι Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοικ.Ν.Καρατζιούλακαικ.Θ.Τεληγιαννίδης,οι
αντιδήμαρχοιΒέροιαςκ.Β.Παπαδόπουλοςκαικ.Β.
Λυκοστράτης, οΠρόεδρος τουΚΑΠΑΔ.Βέροιας κ.
Σ.ΔιαμάντηςκαιηΑντιπρόεδροςκ.Χ.Γαϊτάνου.

ΗΑΕΠΒέροιαςέκοψετηνπίτα
γιατο2018μεπολλούςεπίσημους

καλεσμένους

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας 
«ταραζει τα νερά» στο χώρο 
των αθλητών προκειμένου να 

ανέβει ο ανταγωνισμός και ανακοι-
νώνει τις εξής παροχές για τα μέλη 
της για την αγωνιστική χρονιά 2018. 
Προσφέρει χρηματικά έπαθλά στα 
πληρώματα αθλητές της που θα κατα-
κτήσουν θέσεις στην τριάδα γενικής 
στο Κύπελλο ράλι Βορείου Ελλάδος.

500€ -στους1ους γενικήςΚυπελλουραλιΒο-
ρειουΕλλάδος

200€ -στους2ους γενικήςΚυπελλουραλιΒο-
ρειουΕλλάδος

100€ -στους3ους γενικήςΚυπελλουραλιΒο-
ρειουΕλλάδος

Επίσης για τουςΝικητές των κατηγοριών (C1-
C2-C3-C4-C5-C6-C7):

1οι:ΔωρεάνσυμμετοχήγιατοΦΙΛΙΠΠΟΣ2019
2οι :80%έκπτωσηστηνσυμμετοχήγια τοΦΙ-

ΛΙΠΠΟΣ2019
3οι :50%έκπτωσηστηνσυμμετοχήγια τοΦΙ-

ΛΙΠΠΟΣ2019
Οιδικαιούχοιτωνπαραπάνωεπάθλωνθαπρέ-

πειναπληρούντιςεξήςπροϋποθέσεις:
-τοπλήρωμα(οδηγός&συνοδηγός)πρέπεινα

είναι μέλη και εγγεγραμμένοι αθλητές τηςΛέσχης
ΑυτοκινήτουΒέροιας

- τοπλήρωμα να λαβει μέροςστοΦΙΛΙΠΠΟΣ
2018.

Μετα το τέλος της αγωνιστικής σεζόν στα μέ-
λη - αθλητές οι οποίοι ανακυρήχθηκαν νικητέςσε
οποιοδήποτε θεσμό θα απονεμηθούν τιμητικές
πλακέτες με τα ονόματά τους και τις θέσειςπου
κατέκτησαν.

Όσοι αθλητές επιθυμούν να εγγραφούν στη
ΛέσχηΑυτοκινήτουΒέροιας μπορούν ναακολου-
θήσουν την διαδικασία μεταγραφής που έχει α-
νακοινώσει ηΟΜΑΕ και να επικοινωνήσουν στο
6989610005.

Hμεταγραφικήπερίοδοςτωναθλητώνξεκίνησε
στις10Ιανουαρίουκαιλήγειστις10Φεβρουαρίου
2018, όπως ορίζει η Γενική ΓραμματείαΑθλητι-
σμού.

Γιαναθεωρηθείέγκυρημιααίτησημεταγραφής
αθλητήθαπρέπει να έχει αποσταλεί στηνΟΜΑΕ
τοπρωτότυποέγγραφο(μεσφραγίδαταχυδρομεί-
ουήcourierμέχρι10/02/2018)μεόλαταστοιχεία
συμπληρωμένακαιμε τιςυπογραφές τουαθλητή,
τουπροέδρου τουΣωματείουαπό το οποίοαπο-
χωρείοαθλητήςκαιτησφραγίδατουΣωματείου.

Μεγάλα κίνητρα για διακρίσεις 
προσφέρει στα μέλη της η Λέσχη 

Αυτοκινήτου Βέροιας
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Την 11η  νίκη της πέτυχε η 
εφηβική ομάδα του Φιλίππου 
Βέροιας που αντιμετώπισε 

εντός έδρας τον Μέγα Αλέξανδρο Γιαν-
νιτσών για το πρωτάθλημα εφήβων 
και συνεχίζει πρώτη στον Β’ όμιλο 
της ΕΚΑΣΚΕΜ. Η ομάδα του Χρήστου 
Μπλατσιώτη κατάφερε από το πρώτο 
κιόλας ημίχρονο να πάρει διαφορά με 
10 πόντους και κατάφερε σε όλη τη 
διάρκεια του παιχνιδιού, όχι μόνο να 

τη διατηρήσει αλλά και να την φτάσει 
στη μέγιστη τιμή της που ήταν οι 24 
πόντοι.

Απότηνάλλη,οΜέγαςΑλέξανδροςδενκατάφερε
σε κανένασημείο ναπροβάλλει αντίσταση και μοι-
ραίαεπήλθεηβαριάήττα.

Φίλιππος Βέροιας -ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννι-
τσών72-48

ΦίλιπποςΒέροιας(Μπλατσιώτης-Κουρουζίδης):
Καρμάτης6,Χόρκγος15,Κανακάρης13,Λαζόπου-
λος 6, Κοκκινίδης 4,Τριανταφυλλίδης 4,Δάμτσιος
2,Τσεσμεντζίδης22.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του έκοψε τη Δευτέρα (15/1) 
η ομάδα των Αετών Βέροι-

ας. Η διοίκηση, με επικεφαλής τον 
πρόεδρο Σίμο Γαβριηλίδη, τον Αντι-
πρόεδρο Αντώνη Φωτιάδη και τον 
Γραμματέα, Αργύρη Τσιγγενόπουλο, 
ο προπονητής Ντάνης Τυριακίδης και 
οι παίκτες της ομάδας, συγκεντρώ-
θηκαν μετά την προπόνησης στο 
εστιατόριο «Μεϊντάνι» στις Σαραντό-
βρυσες, όπου έκοψαν την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα, την πρώτη για τον 
νεοσύστατο σύλλογο.

ΟιπρωτοπόροιτηςΒΕΚΑΣΚΕΜπέρασανστιγ-
μές ξεγνοιασιάς, μακριά από την καθημερινότητα
ενώαπόλαυσαν τα υπέροχα εδέσματαπαρέα με
άφθονοκρασί.

Ο τυχερός της βραδιάς ήταν οΑντιπρόεδρος,
ΑντώνηςΦωτιάδης που κέρδισε το φλουρί της
βασιλόπιτας και στη συνέχεια προχώρησε στην
παρακάτωδήλωση5000λέξεων.

«Ευχαριστώόλους,αυτά…»
Καιτουχρόνουμευγεία!

Μπάσκετ εφήβων

ΝίκητουΦιλίππου72-48
ταΓιαννιτσά

Η κοπή της πίτας
των Αετών Βέροιας 

ΗΔιοίκηση, οι προπονητές  και οι ποδοσφαι-
ριστές τουΑγροτικούΑστέραεκφράζουν ταθερμά
συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του Σάββα
Αβετίδη,πουδιετέλεσεστοπαρελθόνπροπονητής
τηςομάδας.

Εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα που τον

σκεπάζει.
Επίσης τοΔ.Σ τουΑγροτικούΑστέρα εκφράζει

τα θερμάσυλληπητήρια για τον χαμό τουπατέρα
τουποδοσφαιριστήτηςανδρικήςομάδας,Κουβα-
τσίδηΑργύρη.Αςείναιελαφρύτοχώμαπουθατον
σκεπάζει.

Συλληπητήρια του Αγροτικού Αστέρα 
Αγ. Βαρβάρας

Ο αμυντικός 
Πανα-
γιώτης 

Πανταζής (γεν-
νηθείς το 2001) 
αποτελεί το δεύ-
τερο νέο μέλος 
του Ατρόμητου 
Κ17 στη τρέχου-
σα μεταγραφική 
περίοδο εν όψει 
των επόμενων 
υποχρεώσεων 
του στο πρωτά-
θλημα της Super 
League. Προηγούμενη ομάδα του ήταν 
ο ΠΑΟΚ Κουλούρας από το νομό Ημα-
θίας.

ΟΤεχνικόςΔιευθυντήςΥποδομών τηςΠΑΕΑ-
τρόμητος ΤόληςΑποστόλου ευχαριστεί θερμά τη
διοίκηση τουμακεδονικούσυλλόγουκαι τον κ.Νίκο
Καρύδα για τηνσυνεργασίαστηνπαραχώρηση του
ποδοσφαιριστή.

ΤηνΚυριακή14Ιανουαρίου2018διεξήχθηο1ος
γύροςτουΔιασυλλογικούΚυπέλλουσκάκιΚ.Δ.Μακε-
δονίας2018.Τααποτελέσματαείχανωςεξής:

Α’ Όμιλος: 
Λ.Π.Φλώρινας–bye
Σ.Λ.Φλώρινας-Σ.Ο.Πτολ/δαςΔούρειοςΊππος:4,0-0,0
Β’ Όμιλος:
Σ.Α.Π.Σκακιστάκος–bye
Γ.Σ.Ποντοκώμης-Σ.Ο.Βέροιας:2,0-2,0(3-7Κρι-

τήριοΒερολίνου)
Γ’ Όμιλος: 
Ο.Σ.Γιαννιτσών-bye

Σ.Ο.Π.Κ.Δ.Κατερίνης-ΑΕ.Κοζάνης:0,0-4,0
Δ’ Όμιλος:
Σ.Ο.Π.«Πτολεμαίος»–bye
ΠΑΣ.Εδεσσαίοι8χ8-Σ.Ο.Κατερίνης:1,0-3,0
ΤηνΚυριακή28 Ιανουαρίου 2018στις 11:00π.μ.

θαδιεξαχθείο2οςγύροςπουπεριλαμβάνει τιςπα-
ρακάτωαναμετρήσεις:

Α’Όμιλος:Σ.Λ.Φλώρινας–Λ.Π.Φλώρινας
Β’Όμιλος:Σ.Ο.Βέροιας–Σ.Α.Πτολ/δας«Σκακιστάκος»
Γ’Όμιλος:Α.Ε.Κοζάνης–Ο.Σ.Γιαννιτσών
Δ’Όμιλος:Σ.Ο.Κατερίνης–Σ.Ο.Πτολ/δας«Πτολε-

μαίος»

ΟΠαναγιώτηςΠανταζήςδεύτερο
απόκτηματουΑτρόμητουΚ17
απότονΠΑΟΚΚουλούρας

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΚΥΠΕΛΛΟΣΚΑΚΙ
Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2018(1οςΓύρος)
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Προκήρυξη τριών 
θέσεων εργασίας 

από 
τον Σύλλογο

 «Πρωτοβουλία για 
το Παιδί»

Η Πρωτοβουλία για το 
Παιδί, προκειμένου να υλοποιήσει το Πρόγραμμα «Επέ-
κταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντί-
δας και στήριξης οικογένειας της Βέροιας», προκηρύσσει 
την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:

Α. Ενός Διευθυντή για όλον τον Οργανισμό, πλήρους 
απασχόλησης,  για διάστημα 22 μηνών με δυνατότητα α-
νανέωσης της συνεργασίας για αόριστο χρόνο.

Β. Ενός (μίας) Παιδαγωγού, για το Κέντρο Ημερήσι-
ας Φροντίδας, πλήρους απασχόλησης, για διάστημα 22 
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για 
αόριστο χρόνο.

Γ. Ενός (μίας) οδηγού, για το Κέντρο Ημερήσιας Φρο-
ντίδας, μερικής απασχόλησης, για διάστημα 10 μηνών, 
με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για αόριστο 
χρόνο.

Ειδικότερα ζητούνται:
Α. Διευθυντής του Οργανισμού, ως διοικητικός 

υπεύθυνος όλων των Δομών του, ηλικίας 35-58 ετών, 
πλήρους απασχόλησης,  για εργασία διάρκειας 22 μηνών, 
με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής, σχετικής 

με το αντικείμενο (Διοίκησης Επιχειρήσεων-Management ή 
Οικονομικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

(προσωπικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Δο-
μών.

4.Δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδό-
τησης.

5.Ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις.
6.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν 

υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέ-

ρω.
6. Απολυτήριο Στρατού.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Β. Παιδαγωγός, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντί-

δας παιδιών σε ανάγκη και σε κίνδυνο, ηλικίας 30-50 
ετών, για εργασία διάρκειας 22 μηνών, με δυνατότητα 
ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής, σχετικής με το 

αντικείμενο (Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές Ακαδημί-
ες, Σχολές Ψυχολογίας και  Κοινωνικής Εργασίας).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη φροντίδα παι-

διών.
2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτικότητα σε εκπαίδευ-

ση-επιμόρφωση.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Γνώσεις μαγειρικής και πρώτων βοηθειών.
6. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με τη δη-

μιουργική απασχόληση παιδιών.
7. Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονι-

σμό δραστηριοτήτων.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν 

υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους άνδρες.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Γ. Οδηγός, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, 

ηλικίας 30-50 ετών, για εργασία μερικής απασχόλησης δι-
άρκειας 10 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο 
χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης Σχολής.
2.Δίπλωμα οδήγησης.
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη μεταφορά παι-

διών.
2. Προθυμία, πνεύμα συνεργασίας και ευγένεια.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν 

υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέ-

ρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους άνδρες.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο 
Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 
59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή 
ταχυδρομικά, μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

-Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος 
ΔΣ, τηλ. 2331029571 και 6944661092.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – 
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

 Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυ-
ριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:30  μμ (έναρξη) χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο 
Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  στο Μακροχώρι.

Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος του Κέντρου θα ανοίξει 
στις 12:00  το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30.

Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για μεσημεριανό φαγητό, συνδυάζοντάς το με α-
ξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση οι παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.

Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο  πιάτο  κρεατικό, γλυκό. Ποτό, αναψυ-
κτικά κατά βούληση. Τιμή συμμετοχής  15,00 € το άτομο.

Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3, Βέροια, τηλ. 2331060278  
και από τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να 
δηλώσουμε στο Κέντρο τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.  Σας περιμένουμε.
Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στην «Εληά»

Ομιλία του Σάββα 
Καλεντερίδη 

για τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις

O Σύνδεσμος  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Η-
μαθίας (Αστυνομικών-Λιμενικών-Πυροσβεστών) Σ.Α.Σ.Α.Ν.Η.

διοργανώνει εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον εκδό-
τη-συγγραφέα Σάββα Καλεντερίδη για τις γεωπολιτικές εξελί-
ξεις στην ευρύτερη περιοχή

και τις προκλήσεις για τον Ελληνισμό -
Κύπρος-Αιγαίο-Θράκη-Σκοπιανό-Αλβανικό.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στις  11:00 π.μ.στον πολυχώρο 
«Εληά» της Βέροιας.

«Αλλάζω τον εαυτό μου, 
αλλάζω τον κόσμο όλο»

Ομιλία του κ. Ιάκωβου 
Μαρτίδη στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Το Λύκειο των 

Ελληνίδων Βέ-
ροιας, η Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιο-
θήκη Βέροιας, οι 
εκδόσεις Αρμός 
και το Βιβλιοπω-
λείο Ηλιοτρόπιο, 
σας προσκαλούν 
στην ομιλία του 
Ιάκωβου Μαρτί-
δη με θέμα: «Αλ-
λάζω τον εαυτό 
μου, αλλάζω τον 
κόσμο όλο»

Την Τετάρτη 
24 Ιανουαρίου 
2018 και  ώρα 
18.30 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας, στην οδό Έλλης 8.

Τον συγγραφέα προλογίζει η κ. Αλκ-
μήνη Γαλανοπούλου – Μπεμπέτσου

Ο Ιάκωβος Θ. Μαρτίδης γεννήθηκε 
το 1957 στην Δράμα όπου και μεγάλω-
σε. Το 1975 πέρασε με υποτροφία στην 
Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια 
της εξειδίκευσής του στην Ψυχιατρική, 
εκπαιδεύτηκε μεταξύ άλλων στην οικο-
γενειακή θεραπεία και στην θεραπεία 
ζεύγους. Τελείωσε με άριστα τις μετα-
πτυχιακές του σπουδές στην Κοινωνική 
Ψυχιατρική. Είναι μέλος διαφόρων επι-
στημονικών συλλόγων και εταιρειών που 
ασχολούνται με την ψυχική υγεία και την 
ψυχοθεραπεία και ιδρυτικό μέλος της 
Ελληνικής Εταιρείας για την Γνωστική 
και τη Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία.

Ζει και εργάζεται στη Δράμα ως ψυχί-
ατρος, ασχολούμενος με την ατομική ψυ-
χοθεραπεία, την ομαδική ψυχοθεραπεία, 
την συμβουλευτική γονέων, την οικογε-
νειακή θεραπεία και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό. Από το 1993 διοργανώ-
νει ανελλιπώς, καθ’όλη την διάρκεια του 
έτους, ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια που 
στόχο έχουν, αφ’ ενός μεν τον μεγαλύτε-
ρο βαθμό εναισθησίας και αυτογνωσίας 
του συμμετέχοντος, με την ταυτόχρονη 
διεύρυνση και εμβάθυνση της οπτικής 

ματιάς απέναντι σε ανθρώπους και διερ-
γασίες ζωής, αφ’ ετέρου δε την ανάδειξη 
των βαθύτερων αναγκών του ανθρώπι-
νου προσώπου και την ανανοηματοδότη-
ση της καθημερινότητας με τρόπο ώστε 
να ευοδώνεται η εσωτερική πληρότητα 
και να καλλιεργείται το βίωμα του ευ ζην.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: “Τα 
μυστικά των άλλων”, “Πλάθοντας ευτυχι-
σμένα παιδιά” και «Η αγάπη στην πρίζα” 
που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις  Αρ-
μός.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό15-01-2018 μέχρι21-01-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Τετάρτη 17-01-2018

14:30-20:30ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

14:30-20:30ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣ-
ΣΗΣΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

19:00-01:00+διαν.ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟ-
ΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
23310-23360

Με μεγάλη συμμετοχή από 
όλη την Ελλάδα και οκτώ 
τελικά προτάσεις ολο-

κληρώθηκε στις 12 Ιανουαρίου ο 
Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτε-
κτονικός Διαγωνισμός Ιδεών του 
Δήμου Νάουσας για την  ανάπλαση 
του Δημοτικού Πάρκου. 

Οι ιδέες καιπροτάσεις τωνΕλλήνωνφοι-
τητών θα αξιολογηθούν από την αρμόδιαΕ-
πιτροπήΑξιολόγησης τουΥπουργείουΠερι-
βάλλοντος,πρώτησυνεδρίασητηςοποίαςέχει
οριστείη22ηΙανουαρίου2018,στηναίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου τουΔήμου.Μέχρι το
τέλοςτουμήναθαγίνουνγνωστάτααποτελέ-
σματατουδιαγωνισμούγια τηβράβευσητων
τριώνπρώτωνσυμμετοχών.

Σημειώνεται ότι οι τρειςπροτάσειςπουθα
προκριθούν θααποτελέσουν τηνπρώτη ύλη
γιατησχετικήΜελέτηΑνάπλασηςτουΔημοτι-
κούΠάρκου,ηοποίαέχειεγκεκριμένηχρημα-

τοδότησηκαιπρόκειταιναπροκηρυχθείπολύ
σύντομα στοπλαίσιο του ΣχεδίουΒιώσιμης
ΑστικήςΑνάπτυξηςτουΔήμου.Στόχοςτηςδι-
οίκησηςτουΔήμουΝάουσαςείναιηδημιουρ-
γίαενόςοργανωμένουχώρουπρασίνουκαιη
σύνδεσήτουμετοναστικόιστότηςπόλης.

«Θέλουμε το πάρκο μας να αποτελέσει
ένανξεχωριστόπνεύμοναπρασίνου,μεκαινο-
τόμααισθητικήκαιαειφορικήδιαχείρισηγιατις
επόμενεςδεκαετίες,αλλάκαιένανπόλοέλξης
τωνεπισκεπτώνμας»όπωςδηλώνειοΔήμαρ-
χοςΝάουσαςΝίκοςΚουτσογιάννης.

Για τον Δήμο Νάουσας

ΟλοκληρώθηκεοΦοιτητικός
ΑρχιτεκτονικόςΔιαγωνισμόςΙδεών

γιατηνανάπλασητουΔημοτικούΠάρκου



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1)

Διαμέρισμα 26 τ.,μ.

στον 3ο όροφο ευ-

ήλιο και ευάερο, σε

πολύκαλήκατάσταση

πλησίον τηςπλατείας

Ωρολογίου. 2) Οικό-

πεδο 1.100 τ.μ. στα

Παλατίτσια.Από τον

ιδιοκτήτη. Μεσίτες

αποκλείονται. Τηλ.:

6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  από

ιδ ιώτη κα ινούργ ιο

κατάστημα 45 τ.μ.

στο κέντρο της Βέ-

ροιας (Κεντρική 5

- δίπλα στο Επιμε-

λητήριο), με πατάρι

30 τ .μ. ,  αυτόνομη

θέρμανση και θέση

πάρκιγκ.Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  χω -

ράφι 12 στρ. στο

δρόμο Βέροια-Λα-

ζοχώρι, σε παρα-

γωγή ρόδια 8 ε-

τών, 960 δένδρα,

με 25 τόνους πα-

ραγωγής ,  περ ί -

φραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαγρός

με ροδάκινα και πο-

μώνα στην άσφαλτο

7.500τ.μ.,κοντάστην.

Αγ. Μαρίνα και Αγ.

Γεώργιο. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πάρκιγκ στο κέντρο

της πόλης, περιο-

χήΑστικά, κοντά στο

6ο και 13οΔημοτικό

Σχολείο. Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο, σαλοκου-

ζίνα, μπάνιο, ανα-

καινισμένη, ατομική

θέρμανση  πετρε -

λαίου, αιρ κοντίσιον,

πλήρως επιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκιο 180,00 ευ-

ρώ.Μεσιτικό γραφείο

«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.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε -

ΤΑΙ  ολοκαίνουργιο

studio 35 τ.μ. πλή-

ρως  επ ιπλωμένο

και εξοπλισμένο με

τηλεόραση, κλιμα-

τισμό, ηλ. θερμοσί-

φωνα, Wi-Fi, θέση

πάρκιγκκαιπλυντή-

ριο σε νεόδμητη οι-

κοδομή, στο κέντρο

της Βέροιας. Πλη-

ροφορίες στο τηλ :

6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

πρώην εξουσιοδο-

τημένο συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο,μεπολύκα-

λό ενοίκιο.Τηλ.: 6944

860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

μεσταθερήπελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο-

ποιόςγιαφούρνοστη

Νάουσα.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6982643134.
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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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθό ψυ-

κτικού για μόνιμη

εργασία και επίσης

αναζητεί άτομο με

γνώσεις σε βιομη-

χανικό σχέδιο.Απο-

στολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr.Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τρο-

φίμων στο Μακρο-

χώρι Ημαθίας. Τηλ.:

2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά το -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασίαγια τοκατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη Βέροια. Τηλ.:

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ή κοπέλα άνω των

25ετώνγιατογυρά-

δικο «ΠράπαςGrill»

στη Βέροια για ερ-

γασία και ντελίβερι.

Τηλ.:2331071222&

6982 271222 (WUp)

ή αυτοπροσώπως

στοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλε -

κτρολόγος και μηχα-

νικός αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια.  Ικανοποι-

ητική αμοιβή. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία

ή κύριος για φροντί-

δα και περιποίηση

ηλικιωμένου. Τηλ.:

2331025176&6998

027956.

ΑΠΟ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ

ΠΟΤΩΝ ζητείται άν-

δρας από 22 έως

40 ετών, δίπλωμα

οδήγησης Γ΄ κατη-

γορίας,γνώστηςχει-

ρισμού κλαρκ. Τηλ.:

επικοινωνίας: 6976

777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα

με μεταφορικό μέσο

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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γιακαφέουζερίστοΜα-

κροχώρι απέναντι από

το παλιό κρατικό ΚΤΕΟ,

για απογευματινέςώρες

από4.00μ.μ.έως01.00

μ.μ. Τηλ.: 6977 755040,

6983 469968 & 23310

41541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νει τη φύάλη και περι-

ποίηση ηλικιωμένων

σε 24ωρη βάση. Τηλ.:

6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣκυρία

μονογονικής οικογένει-

ας, ζητάει εργασία, για

φύλαξη ηλικιωμένων

και καθαρισμό σπι-

τιών.Τηλ.εφωνο: 6999

262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημωρούήκα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ. επικοινω-

νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-

νει την φροντίδα ηλι-

κιωμένων & καθαρι-

σμα σπιτιών, γραφεί-

ων κα ι  σκάλες.  Τηλ. :

6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώ-

μα, μεστρώμακαι υφα-

σματάκια προστατευτι-

κά, σχεδόν αχρησιμο-

ποίητο. Τιμή ευκαιρίας

150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio35
τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχεικαι-
νούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαιξυλόσομπα,1οςό-
ροφος,ενοίκιομόνο130€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη,σεπολύκαλήκατάστα-
ση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές
,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο180€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς,μεκαινούργιακουζίνα,σε
εξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιτέντες,μεκλιματιστικό
καιθωρακισμένηπόρταεισόδου,γωνιακό,σε
πολύκαλήτιμήμόνο230€.

κωδ.24140ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Ενοικιάζεται
διαμέρισμα72 τ.μ., κατασκευή94,2υ/δ,1
οςόροφος,ενοίκιομόνο100€.Θαδοθείκαι
χρονικόπεριθώριομεδωρεάνπαραμονήστον
μισθωτήγιακαθάρισμακαισυμμάζεμα.

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€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ενοίκιο270€.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλά-
πες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακό
θερμοσίφωνα,έχειδύομπάνια,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,380€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424-ΩΡΟΛΟΙΑποθήκησυνολι-

κήςεπιφάνειας80τ.μ.σεημιυπόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:100€.

Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,
ισόγεια, κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίοςχώρος,οιχώροιτουλειτουργικοί,γω-
νιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1981καιδιαθέτει
κουφώματασυνθετικά,με έπιπλακαιμε δι-
πλάτζάμια-Τιμή:300€.

Κωδ:24303 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
πολυτελήγραφείασυνολικήςεπιφάνειας183
τ.μ.1οςορ.Διατίθενται6χώροικαιWC.Είναι
κατασκευασμένατο1972καιδιαθέτουνθέρ-
μανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Πρόκειταιγια
ακίνητομεεξαιρετικήπροβολή ,Κουφώματα
Συνθετικάκαινούργιακαιπόρταθωρακισμέ-
νη.Υπάρχειανελκυστήρας,καιαποθήκη,μί-
σθωμαβολικό600€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24514–ΣτηΔΕΗκοντάΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΟΝΤΑΙκατάαποκλειστικότηταγραφείανεό-
δμητασυνολικήςεπιφάνειας185τ.μ.1ουορ..
καιπάνωσεκεντρικόδρόμο.Είναικατασκευ-
ασμένατο2010καιδιαθέτουνθέρμανσηΑτο-
μικήμεΠετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Πόρτα
ΘωρακισμένηκαιΑποθήκη.Μίσθωμα500€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105034ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεταιΚα-

τάστημα33τ.μ.Ισόγειο,32τ.μ.Υπόγειοκαι20
τ.μ.πατάρι,κατασκευή2000,1υ/δ,σεκαλή
κατάσταση,οιχώροιτουλειτουργικοί,εξαιρε-
τικήςπροβολής, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεμεγάλοεμπορικόδρόμο,σπάνιο
κατάστημα,σεπολύκαλή τιμήμόνο350€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC , ενοίκιο200€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:105037-ΚέντροστηνΕδέσσηςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάστημασυνολικήςεπιφάνει-
ας70τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροστο ισόγειο ,πατάριμεγάλοκαιWC.
Ενοίκιομόνο400€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας97 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερμοσυσσω-
ρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίου,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια,Μπαλκόνια
20τ.μ.-Τιμή:65.000€.

Κωδ:105025-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας98τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελ-
κυστήρα,Αποθήκητιμή:45.000€.

Κωδ:105026-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.στον1ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1977
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Αποθήκη-Τιμή:67.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105081ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, πωλείται

μονοκατοικία100τ.μ.,σε516τ.μ.οικόπεδο
,κατασκευή8,2υ/δ,σαλόνι ,κουζίναξεχω-
ριστήκαιμπάνιο , νεοαναγειρόμενη ,απλά
ονειρεμένηκαισεάψογηκατάσταση,αλουμινί-
ουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένης
κατασκευής ,ατομικήθέρμανση ,υποδοχή
γιατζάκι,ιδανικήγιακατοικία,μεγάλοςκήπος
,σεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο80.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105082ΡΑΧΗ,Μονοκατοικία216
τ.μ.,και108τ.μ.υπόγειοσε1000τ.μ.οικόπε-
δοστηζώνη,κατασκευή2005,4υ/δ,σεδύο
επίπεδαμεζονέτα ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
καιεντυπωσιακή ,ολοκαίνουργιακατοικίαμε
ωραιότατηκατασκευή,μεκαινούργιασυνθετι-
κάκουφώματακαιδιπλάτζάμια,ιδιαίτερηςαρ-
χιτεκτονικής,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
BBQ,διαθέτει τζάκικαιμίααποθήκη,μεδύο
ντουλάπες ,είναι ιδανικόγιακατοικίακαιγια
απαιτητικούςαγοραστές ,σετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα,280.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
17.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598 - ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33

τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:22.000€.

Κωδ.14614ΚΕΝΤΡ0, ευκαιρίαμεγάλη
κοντάσταΚΤΕΛπωλείταιεπαγγελματικήστέ-
γη,5χώρωνμε2WCσυνολικά110τ.μ.,1ος
όροφοςκαιμεεξαιρετικήπροβολή,κατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις,εξαιρετικήπερίπτωση,
τιμήμόνο80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14602 -ΠεριοχήΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας86τ.μ.στοι-
σόγειο,μεπολύμεγάληβιτρίνακαιάλλοτόσου-
πόγειο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:100.000€.

Κωδ:22786-ΠΙΕΡΙΩΝεπίτουκεντρικού
δρόμου ΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλοκαισπάνιοκατά-
στημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας369τ.μ.
Είναι κατασκευασμένο το1994καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Τιμήεξαιρε-
τικάχαμηλήμόνο450.000€.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,υ-
πόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Το
μηνιαίομίσθωματουσήμερα1.200€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,

πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο30.000€.

Κωδ:115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΣοφου-
λιόπωλείταιαγροτεμάχιοσυνολικήεπιφάνειας
14.750τ.μ.σετιμήπροσφοράς37.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105793ΦΥΤΕΙΑπωλείταιαγροτε-
μάχιοσυνολικής επιφάνειας30.000 τ.μ.σε
προνομιακήτοποθεσία,έχειμέσααμπέλια,δί-
νεταισετιμήευκαιρίαςόλομαζίμόνο60.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΩΔ.14587ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο197

τ.μ.,ιδανικόγιακατοικία,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία,ευκαιρίαγιαμεγάληυπεραξία,γωνιακό
οικόπεδο,σε τιμή εκπληκτικάσυμφέρουσα
μόνο22.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14641-ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1220
τ.μ.Τιμή:75.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή

τιμήπωλείται οικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιο τουχωριού20.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14404-ΠΑΝΟΡΑΜΑχαμηλάΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας2.026τ.μ.
άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Μόνο30.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ ι-

σόγειομεανεξάρτητηγκαραζόπορτα15τ.μ.,
μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ105436ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεσημείοεξαιρετικό,για
λόγουςαναχώρησηςαπότηΒέροια,κομπλέ
ωςέχειτιμή45.000€μόνοκαιμεπολύλογικό
μίσθωμαστα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτά-
σειςθασυζητηθούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.24593ΣτηνΕληάκαισεοικοδομή

περιωπήςενοικιάζεταιέναωραίογραφείογια
επαγγελματίαπουεπιθυμείμεγάληπροβολή
.ΈναςενιαίοςχώροςμεκουζίνακαιWC,η
θέρμανσητουμεκλιματιστικό , τιμήκομπλέ
μεόλαρεύμα,νερό,μεπαροχήinternetκαι
κοινόχρησταμόνο120€.

Κωδ.14457ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο420
τ.μ., εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα , ,αμ-
φιθεατρικόοικόπεδο,ελαφρώςεπικλινές,σε
μοναδικήτοποθεσία,σετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας,πολύσπάνιαευκαιρία,50.000€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115
τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης,κουφώματαμε
μονάτζάμια,καλόγουστο,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου και
μεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύοντουλάπες
,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφι-
βολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο
70.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105040ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεταιμε-
γάλοςημιυπόγειοςχώροςπουμπορείναχρη-
σιμοποιηθείωςκατάστημα-αποθήκημε324
τ.μ.,πολύφωτεινός,μεπολύκαλήκαιομαλή
πρόσβαση ,χωρίςθέρμανσηκαιμεράμπα
αυτοκινήτου,ενοίκιο500€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣτηνοικοδομήΚονίτσης12–Βέροια,ρετιρέοροφοδι-

αμέρισμα,3δωμάτια,σαλόνιμετζάκι,κουζινοτραπεζαρία,
λουτρό.Εξοπλισμένομε:

-κεντρική θέρμανση (ωρομετρητές) καιπλήρη κλιμα-
τισμό

-κουζίναμε εντοιχισμένα:ψυγείο, ηλ.Φούρνο, ηλ.Ε-
στίες,συσκευήμικροκυμάτων,πλυντήριοπιάτων

-ηλιακό150LκαιΘ.Σ.120L
-δάπεδαδωματίωνξύλιναπαρκέ,2ντουλάπες
-στο λουτρό: καμπινάτη μπανιέρα, έπιπλο μπάνιου,

λεκάνηW.C.,σεταξεσουάρ
-βεράντα:πίσωμεγάλημεκλειστόχώρομεντουλάπια

καιπαροχέςγιαπλυντήριορούχων
-βεράντα στηνπρόσοψη μεγάλη με τηλεχειριζόμενη

τέντακαικιγκλιδώματααλουμινίου
-εσωτερικέςπόρτεςαπόμαόνιέπιπλο
-εξωτερικά κουφώματααλουμινίου βαρέως τύπουμε

θερμογέφυρα,ρολάκαισίτες
Κλειστήθέσηπάρκιγκκαιμεγάληαποθήκη

Πληρ. τηλ.: 23310 24939, 6973 015833

ΗΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργασίας και συσκευασίας εσπε-
ριδοειδώνΗΡΑΕΠΕ,δέχεταιαιτήσειςγιαπροσλήψεις
εποχικούπροσωπικούάνωτων18ετώνσταγραφεία
της  εταιρίας καθημερινά εκτόςΣαββάτου καιΚυρια-
κήςαπό τις 9.00π.μ. έως τις 2.00μ.μ.Απαιτούμενα
δικαιολογητικάενδιαφερομένων:

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

σεεργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε ξοπλ ισμός

κ α φ ε τ έ ρ ι α ς  ( κ α φ ε τ ι έ ρ α

ASTOR IA MONH) ,  πλυ -

ν τήρ ι ο  π ιά των  (D IHR- Ι -

ταλικό),  φραπιέρα (επαγ-

γελματική-βαρέως τύπου),

τοστ ιέρα (επαγγελματ ική

2  ε σ τ ιώ ν ) ,  2  σ τ ρ ο γ γ υ -

λά τραπέζια ,  7  καρέκλες

(με κουπαστή) και 8 ψηλά

σκαμπό. Πωλούνται σε τι-

μή ευκαιρ ίας.  Τηλ. :  6974

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
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,24000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

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

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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867093. ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

Ε Υ ΚΑΤΑ Σ ΤΑΤΟ Σ

κύρ ιος  50  ε τών  ψά-

χνε ι  εμφαν ίσ ιμη  κυ -

ρ ία  ως  50  ε τών  γ ια

γνωριμία. Τηλ.:  6972

371446.

ΚΥΡ ΙΟΣ  7 2  ε τών

ζητε ί  κυρ ια  από  50

ετών έως 70 για σο-

βαρή  σχ έση .  Τη λ . :

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφα-

ν ίσ ιμος  με  ανώτερη

μόρφωση ζητεί  γνω-

ριμ ία με κοπέλα ευ-

χαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡ ΙΟΣ  ζ η τ ά  ν α

βρε ι  κυρ ία  χωρ ίς  υ -

ποχρεώσεις, φτωχειά,

γ ι α  σοβαρή  σχ έση .

Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι -

ο ς  χωρ ί ς  υποχρεώ-

σεις ζητά κυρία μέχρι

50  ε τών  γ ια  σοβαρή

σ χ έ σ η .  Τη λ . :  6 9 8 4

040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
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.

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.



PΑυτό το έργο(χώρι) κάπου το έχω ξαναδεί...

PΕπτά Ρομά / σε ένα δωμά- / πού να ξαπλώ- / να κλεί-
σεις μα-...

PΑλλά και πού να κλειδώσεις σπι-. Στο ξεκλειδώ- στο πι και 
φι (δημώδες και σύνηθες στην περιοχή).

PΚαι αίφνης στο δημοτικό συμβούλιο εγένετο περίπα-
τος 150 και πλέον... Εργοχωριτών. Και χάθηκε ματς που 
στην αρχή φάνταζε περίπατος.

PΚι έπειτα σου λέει ότι απαγορεύεται τάχα μου η οργανωμέ-
νη μετακίνηση οπαδών.

PΤα αποτελέσματα θα φανούν στην τελική βαθμολογία.

PΤο βέβαιο είναι ότι χάθηκε ένας πόλεμος πριν καν την 
πρώτη μάχη.

PΤο λες και παράδοση άνευ όρων.

PΚάποτε είχαμε απευθείας σύνδεση με Ρουμανία (μέσω 
Βουκουρεστίου). Η παγκοσμιοποίηση μάς έφερε σύνδεση με... 
Ρομανία.

PΟι Ρομά και αν επέρασαν, ανθούν και φέρουν κι άλ-
λους.

PΠάντως ήταν το πρώτο «ματς» που τελείωσε χωρίς δηλώ-

σεις προπονητών.

PΑπορία ψάλτου βηξ...

PΚατά τα λοιπά. Πέθανε η τραγουδίστρια των Cranberries. 
Ωστόσο είναι η μόνη που έχει ελπίδα να επιστρέψει ως Ζόμπι.

PΑν και εμάς μάς πόνεσε περισσότερο ο Τζιμάκος. Που 
εξαρχής μετρούσε τις μέρες της απόλυσής του στραβάδια.

P15.000 και μία...

PΈφυγε από την κυβέρνηση ο Ζουράρις. Τώρα θα κατα-
λάβουμε τι είχαμε και τι χάσαμε.

PΑπό σήμερα επιστρέφει στη Μακεδονία του Ζουράρι.

PΌποιος χάρηκε με την παραίτηση Ζουράρι είναι βρα-
δυλέορας, κλαστιθελέος, τηγγιφρέων, πεφθοπτοδωλός, 
ρημαφίγγας και σκευοπτυδρελέων. Το λιγότερο.

PΕμάς σε μέζεά μας, Κωστής Παλαμάς.

PΣτηρίζει την κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ η λεβέ-
ντισσα Μεγαλοοικονόμου και φλερτάρει μαζί της ο λεβέ-
ντης Μεγαλομύ-
στακας. Η Ένω-
ση Κεντρώων 
εμφανίζει ζητή-
ματα ένωσης.

PΠροκαλώντας στον ΣΥΡΙΖΑ ζητήματα άνωσης.

PΘα ξαναπαντρευόταν άμα ήθελε, δηλώνει ο Αλέν Ντε-
λόν. Ου γαρ έρχεται μόνον.

PΈχει λέει δέκα υποψήφιες νύφες που περιμένουν να τις πει 
το ναι. Επειδή έχω δώ μια πρόχειρη, Αλέν κάν’τες 11.

PΣτο τσίρκο:
-Κύριε Διευθυντά! φωνάζει ξαφνικά κάποιος τρέχοντας. 

Ένα λιοντάρι βγήκε από το κλουβί του και μπήκε στο τρο-
χόσπιτο όπου βρίσκεται η γυναίκα σας!

-Ηλίθιο ζώο! απαντά ατάραχος ο σύζυγος. Ας τα βγάλει 
πέρα μόνο του!

PΚαι:

Ο διευθυντής των φυλακών στον μελλοθάνατο κατάδικο:
-Ο νόμος σού παρέχει το δικαίωμα να εκφράσεις την τελευ-

ταία σου επιθυμία. Τι έχεις λοιπόν να ζητήσεις;
Κι ο κατάδικος
-Θέλω να μάθω καλά κινέζικα!

Κ.Π.
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Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, μεταξύ 4 και 8 
του μήνα, θα αρχίσουν φέτος οι πανελλαδικές εξε-
τάσεις για την εισαγωγή στα ανώτατα ιδρύματα της 
χώρας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου 
Παιδείας. 

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των «Νέων», 
το υπουργείο Παιδείας θα επαναλάβει και φέτος την 
περσινή του απόφαση, με την οποία  προώθησε την 
έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσα στον πρώ-
το μήνα του καλοκαιριού. 

Τις προηγούμενες χρονιές ώς το 2017, οι Πανελ-
λαδικές Εξετάσεις άρχιζαν το τελευταίο δεκαήμερο του 
Μαΐου.

Το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει ακόμη να αφήσει 
μία εβδομάδα από την ολοκλήρωση των απολυτηρίων 
εξετάσεων στη Γ’ τάξη του Λυκείου (που θα γίνουν στις 
αρχές του τελευταίου δεκαημέρου του Μαΐου), μέχρι 
την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων τον Ιούνιο, 
ώστε οι υποψήφιοι να κάνουν τις τελικές επαναλήψεις 
στα μαθήματά τους.

Ωστόσο το ερώτημα που τίθεται και απασχολεί 
σήμερα την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αφορά 
τον αριθμό των εισακτέων, που φέτος αναμένεται να 
επηρεαστεί από δύο δεδομένα: τη δημιουργία του νέου 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (από τη συνένωση δύο 
ΤΕΙ) και τη νέα διάταξη για τις μετεγγραφές φοιτητών 
που αναμένεται να επιβαρύνει τα τμήματα των κεντρι-
κών πανεπιστημίων το δεύτερο εξάμηνο της επόμενης 
χρονιάς, κάτι που πρέπει να προβλεφθεί εκ των προ-
τέρων.

Φέτος, το υπουργείο Παιδείας πενταπλασίασε τον 
αριθμό των εισακτέων από τα Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑΛ) στα πανεπιστήμια της χώρας. 

Η κίνηση αυτή έγινε για να αντιμετωπίσει τη «μετα-
φορά» των υποψήφιων φοιτητών στο νέο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Αττικής (που προκύπτει από τη συνένωση 
των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά).

Η σχετική διάταξη που θα ψηφιστεί με το νομοσχέ-
διο για τη σύσταση του νέου ιδρύματος αναφέρει ότι α-
πό 1% που ίσχυε πέρυσι για τους υποψηφίους από τα 
ΕΠΑΛ προς τα ΑΕΙ, φέτος θα συμπεριληφθεί ένα 5% 
σε αυτήν την κατηγορία, επί του συνολικού αριθμού 
των θέσεων εισακτέων που θα δοθούν την επόμενη 

χρονιά στα πανεπιστήμια.
Οι αλλαγές στις Πανελλαδικές

Οι απολυτήριες εξετάσεις για τη Γ’ Λυκείου θα γί-
νουν μόνο σε τέσσερα μαθήματα: Γλώσσα και Λογοτε-
χνία μαζί, Ιστορία, Μαθηματικά και Βιολογία. 

Η περικοπή αυτή των απολυτηρίων εξετάσεων 
προδιαγράφει και το νέο μοντέλο των εξετάσεων για 
ένα ενισχυμένο Απολυτήριο που θα συνδεθεί με το νέο 
εξεταστικό σύστημα.

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου καταργεί-
ται το πεδίο των επιστημών της Εκπαίδευσης (4ο Επι-
στημονικό πεδίο) και τα επιστημονικά πεδία από πέντε 
γίνονται τέσσερα που είναι τα εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: 
Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 
2ο Επιστημονικό Πεδίο: 
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 
3ο Επιστημονικό Πεδίο: 
Επιστήμες Υγείας και Ζωής,
4ο Επιστημονικό Πεδίο: 
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική. 
Τα παιδαγωγικά τμήματα είναι πλέον προσβάσιμα 

σε όλους τους υποψηφίους και από τα - εναπομείνα-
ντα πλέον - τέσσερα επιστημονικά πεδία.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι - 
υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις έτους 2018, οι οποίοι επιθυμούν να είναι υ-
ποψήφιοι σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο, εξετάζονται 
σε τέσσερα μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι 
υποψήφιοι σε δύο επιστημονικά πεδία εξετάζονται και 
σε ένα πέμπτο μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενι-
κής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

Πηγή: nooz.gr

Τον Ιούνιο οι Πανελλαδικές 
 Όλες οι αλλαγές
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