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Ο Γιάννης Κότσιρας αύριο 
στο Χώρο Τεχνών 
με αγαπημένα του 
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η διαμάχη με την 
«ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» 

για τη λειτουργία
 λατομείου στο Ξηρολίβαδο

Η Βέροια γιόρτασε 
χθες τον 

πολιούχο της 
Άγιο Αντώνιο

Αισίως 
τα 53 

«κλείνει» 
σήμερα 
ο ΛΑΟΣ

Αυστηρές κυρώσεις 
για την πώληση 

γεωργικών φαρμάκων 
χωρίς έκδοση 

συνταγής χρήσης

Χθεσινή υπόσχεση του Υπουργού Β. Αποστόλου
Τέλος Ιανουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου 

θα πιστωθούν τα 4 εκατ. ευρώ 
της προκαταβολής για τα τεύτλα του 2017

-Θολό το τοπίο των πληρωμών, εκτιμούν οι τευτλοπαραγωγοί

Σελ. 3

Σελ. 5

Σελ. 2

Σελ. 3

Σελ. 3

Σελ. 5

Σελ. 4

Σελ. 11



Φαρμακευτική κάνναβη
και ανάπτυξη

  Όλο και μεγαλύτερη έκταση παίρνει το θέμα της 
καλλιέργεια ιατρικής κάνναβης στη χώρα μας. Υπέρμαχοι 
της εξέλιξης αυτής και διαφωνούντες, ατομικά και 
συλλογικά, παίρνουν κάθε τόσο θέση επί του θέματος, 
διασταυρώνοντας κατά καιρούς τα πυρά τους. Κι όλα αυτά, 
σε αναμονή ψήφισης (;) του θεσμικού πλαισίου από τη 
Βουλή, γεγονός που και τις επιχειρηματικές προσπάθειες 
θα εντείνει, φυσικά και τις αντιδράσεις θα θεριέψει.
   Η Ημαθία βρίσκεται καλώς ή κακώς στο επίκεντρο αυτών 
των εξελίξεων, με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού Νίκο 
Καρανίκα να εμφανίζεται ως συνδετικός κρίκος μεταξύ 
ξένων εταιρειών και αγροτών για την καλλιέργεια ιατρικής 
κάνναβης στον νομό μας.
  Πριν λίγες μέρες στην Αθήνα έγινε μάλιστα η πρώτη 
έκθεση κάνναβης, όπου παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο 
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης 
Τσιρώνης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, 
ο γ.γ. Βιομηχανίας Στρατής Ζαφείρης, ο Νίκος Καρανίκας 
κ.ά. Με τους εκθέτες να ενημερώνουν για όλα τα είδη 
εκμετάλλευσης της κάνναβης: από είδη ρουχισμού, 
φαγητά -από πίτσα μέχρι γραβιέρα, ποτά, καλλυντικά, 
μέχρι και σπόρους, λιπάσματα και δομικά υλικά. Και 
φυσικά τα ιατρικά σκευάσματα.
   Το βέβαιο είναι όλες οι πλευρές οφείλουν να είναι πολύ 
προσεκτικές σε κάθε τους κίνηση. Οι μεν επιχειρηματίες 
να έχουν υπόψη τις δεδομένες επιφυλάξεις και αντιδράσεις 
των τοπικών κοινωνιών, οι δε τοπικές κοινωνίες θα πρέπει 
να αντιδρούν μετά από πλήρη ενημέρωση. Διαφορετικά, 
θα ανοίξουμε έναν ακόμη λάκκο για να πέσουμε μέσα. 
Χάνοντας ίσως μια ακόμη ευκαιρία.
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Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018
Μήνας:1
Εβδομάδα:3
ΑνατολήΉλιου:07.39

ΔύσηΉλιου:17.33

018-347

ΠΕΜΠΤΗ
18

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
+ Αθανασίου και Κυρίλλου

πατρ. Αλεξανδρείας

Τέλος Ιανουαρίου οι συντάξεις
Μετάτιςγιορτέςπου

οι τσέπες άδειασαν για
τακαλάοισυνταξιούχοι
περιμένουν λίγο φώς..
Έτσι,απότηνΤρίτη30
Ιανουαρίουέωςκαι την
Παρασκευή 2Φεβρου-
αρίου θα καταβληθούν
οι συντάξειςΦεβρουα-
ρίουστουςδικαιούχους
όλωντωνταμείων.

-ΤοΔημόσιο θα κα-
ταβάλλει τις συντάξεις

τηνΤρίτη30Ιανουαρίου2018
-ΤοΙΚΑθακαταβάλλειτιςσυντάξειςτηνΤρίτη30Ιανουαρί-

ου2018
-ΤοΝΑΤκαιΚΕΑΝθακαταβάλλουντιςσυντάξειςτηνΤρίτη

30Ιανουαρίου2018.
-Τα υπόλοιπαΤαμεία τουΥπουργείουΕργασίας θα κατα-

βάλλουντιςσυντάξειςτηνΤρίτη30Ιανουαρίου2018,ενώεπί-
σηςοιπροσωρινέςσυντάξειςΕνόπλωνΔυνάμεων,Σωμάτων
Ασφαλείας καιΠυροσβεστικούΣώματοςθα καταβληθούν την
Τρίτη,30Ιανουαρίου2018.

-ΟΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τηνΠέμπτη 1ηΦε-
βρουαρίου2018.

-ΟΟΑΕΕθα καταβάλλει τιςσυντάξεις τηνΠέμπτη1ηΦε-
βρουαρίου2018.

-ΤοΕΤΕΑΕΠθα καταβάλλει τις επικουρικέςσυντάξεις την
Παρασκευή02Φεβρουαρίου2018.

Μόνο η ΔΕΗ δίνει αυξήσεις!
ΔιαβάζουμεσεδελτίοτύπουοτιηΔημόσιαΕπιχείρησηΗλεκτρισμού,προχώρησεσεαναπροσαρμογήτωνμηνιαίων

αποδοχώντωνεργαζομένωνμεσυμβάσειςεργασίαςΙδιωτικούΔικαίουΟρισμένουΧρόνουοχτάμηνηςδιάρκειας,«στομέ-
τροτωνυφιστάμενωνδυνατοτήτων,ωςέμπρακτηαναγνώρισητουέργουπουπροσφέρουν».

Όσοιπροσλαμβάνονταιαπό1-1-2018σεθέσεις:
-Υποχρεωτικήςεκπαίδευσηςθαλαμβάνουνμηνιαίομισθό(μικτά)700ευρώ,αντί644,69ευρώ
-ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης(εκτόςτεχνιτών)750ευρώ,αντί685,71ευρώ
-ΤεχνολογικήςΕκπαίδευσης850Ευρώ,αντί791,21ευρώ
-ΠανεπιστημιακήςΕκπαίδευσης900Ευρώαντί826,37ευρώκαι
-ΔιπλωματούχωνΜηχανικώνΠΕ1050Ευρώαντί949,45ευρώ
’Όσοιαπότουςεργαζόμενουςπροσλήφθηκαναπό01.05.2017καιεντεύθεν,θαλάβουναναδρομικάγιαέκαστοτων

μηνώναπασχόλησήςτουςέως31.12.2017τριάντα(30)ευρώμεικτά.
Κατάταλοιπά(επιδόματαεορτών–αδείας,προσαυξήσειςλόγωπροϋπηρεσίας)εφαρμόζονταιοιδιατάξειςτηςισχύου-

σαςνομοθεσίας.
ΕίδεςηΔΕΗ;

Γέφυρα
καιεπιβαρύνσεις

Τοτελικόκόστοςτουέργουσυνέχισηςτηςγέφυρας
Κούσιουαναμένεταιναεξαχθείαπότηντελικήέκπτω-
σηπουθαπροσφέρειοανάδοχος,είπεμεταξύάλλων
ο αντιδήμαρχοςΆρηςΛαζαρίδης στησυνέντευξή του
στονΆκου99.6 (συνολικόςπροϋπολογισμός3,4 εκατ.
+ΦΠΑ).«Πιθανόνναχρειαστείκαιοδήμοςναεισφέ-
ρει κάποιοποσό.Είμαστεπροετοιμασμένοι για όλα»
σημείωσε επίσης ο αντιδήμαρχος, προσδιορίζοντας
τοποσότηςδωρεάςσήμεραλίγοκάτωαπότα2εκατ.
ευρώ.

«ΧρεώνειτονδήμοΒέροιαςμε1εκατ.απότηΣΑΤΑ
ηνέαδημοπρασίατηςγέφυρας»υποστήριξεστηνπρό-
σφατησυνεδρίαση του δημοτικούσυμβουλίου οσύμ-
βουλοςτηςμείζονοςμειοψηφίαςΓιώργοςΓουλτίδης.

Στις 9Φεβρουαρίου, ημέρα ανοίγματος τωνπρο-
σφορών,θαγνωρίζουμετοτελικόνούμερο.

Αισίωςτα53
«κλείνει»σήμερα

οΛΑΟΣ
ΉτανΔευτέρα18Ιανουαρίου1965,η

ημέραπου κυκλοφόρησε το με αριθμό
1 φύλλο του εβδομαδιαίου τότεΛΑΟΥ.
Ο  αείμνηστος  Ζήσης Πατσίκας με τα
παιδιά του  μετά την πενταετή έκδοση
της εφημερίδας «Αλεξάνδρεια», ήρθαν
στη Βέροια και ξεκίνησαν ένα δημοσι-
ογραφικό και εκδοτικό εγχείρημα που
ρίζωσεβαθιάκαι έχει ξεπεράσεισήμερα
τον μισό αιώνα.Όπως γράφει ο πρώ-
τοςδιευθυντήςσύνταξηςΓ.Χιονίδηςστο
άρθρο του «Σκοποί και αρχαί»…«Δύο
είναιοιστόχοι τουΛΑΟΥ,ησυμβολήεις
την πρόοδον τουΝομούΗμαθίας, δια
της προβολής των φλεγόντων ζητημά-
τωντου,καιηενημέρωσις,καθοδήγησις
του λαού του, δια της παροχής, δημο-
σιεύσεως αντικειμενικών, αδιαβλήτων
καιωφελίμωνκειμένων».Ηπροσπάθεια
όλων των ανθρώπωνπου δουλεύουμε
στονΛΑΟ είναι να συνεχίσουμε να υ-
πηρετούμε αυτές τις βασικές αρχές και
σκοπούςπουτέθηκανμετηνίδρυσήτου.
Να ευχαριστήσουμε τους εργαζομένους,
συνεργάτες και αναγνώστες-συνδρομη-
τές μας όλααυτά τα χρόνιαπουμε την
στήριξή τους οΛΑΟΣσυνεχίζει την μα-
κράδιαδρομήτου.

Κόλλησε στη γωνία
Αναστάτωσηγιααρκετή

ώραστοκέντροτηςΒέροι-
αςτομεσημέριτηςΤρίτης,
με ένα λεωφορείο των
ΚΤΕΛ να «κολλά» στον
δρόμο προς τον σταθμό
(οδόςΉρας) εξαιτίας πα-
ράνομης στάθμευσης αυ-
τοκινήτου. Η κατάσταση
εκτονώθηκε όχι επειδή
βρέθηκεοοδηγός τουαυ-
τοκινήτου που εμπόδιζε,
αλλά επειδήοοδηγός του
λεωφορείου επιστράτευσε
τιςοδηγικέςτουικανότητες
καικατάφερενααπεγκλω-
βίσει το όχημα και την κυ-
κλοφορία.Λίγο αργότερα
ήλθε η τροχαία και «έγρα-
ψε» τα παράνομα σταθ-
μευμένα οχήματα. Μέχρι
τηνεπόμενηφορά.
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Μετά από 11 χρόνια
Αίσιο τέλος για τον 

Δήμο η διαμάχη με την 
«ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» 

για τη λειτουργία
 λατομείου στο Ξηρολίβαδο

Αισίως για τον 
Δήμο Βέροιας έληξε 
μετά από 11 χρόνια 
η διαμάχη με την 
εταιρία «ΟΜΥΑ ΕΛ-
ΛΑΣ ΑΒΕΕ», σχετι-
κά με τη λειτουργία 
λατομείου σε δασική 
έκταση του Ξηρολι-
βάδου (την υπόθεση 
χειρίστηκε εξαρχής ο 
νομικός σύμβουλος 
του δήμου Γιώργος 
Παπαστεργίου). Με 
απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ακυρώθηκε Κοινή Απόφαση 
των υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης με 
την οποία είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση 
λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικού ασβεστίου) της 
συγκεκριμένης εταιρίας στο Ξηρολίβαδο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
σημαντική εξέλιξη για τον δήμο Βέροιας, αφού, όπως αναφέρεται σε 
σχετικό δημοσίευμα του Δήμου, αποφεύγονται οι δυσμενείς επιπτώσεις 
τόσο στο φυσικό περιβάλλον του Βερμίου όσο και για την υγεία των 
κατοίκων της περιοχής από τη λειτουργία του λατομείου.

«Όταν δικαιώνεσαι -έστω μετά από χρόνια- παίρνεις χαρά! Καμία ε-
ταιρεία στο όμορφο βουνό του Ξηρολιβάδου. Ανήκει στους φυσιολάτρες 
και στους κατοίκους!» σημειώνει με δήλωσή της στο προσωπικό της 
ιστολόγιο και η τέως δήμαρχος Χαρούλα Ουσουλτζόγλου.

Απάτες και απόπειρες απάτης σε βάρος παραγωγών και εμπόρων 
τοπικών προϊόντων σε πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας 
εξιχνιάστηκαν μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Αστυ-
νομίας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τεσσά-
ρων ατόμων ηλικίας 47, 48, 57 και 63 ετών, καθώς και ενός 50χρονου 
υπηκόου Ρουμανίας, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργά-
νωση, απάτη και πλαστογραφία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το χρονικό διάστημα από τον Α-
πρίλιο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2016, οι ανωτέρω είχαν συστή-
σει εγκληματική οργάνωση, με δομημένη και διαρκή δράση, έχοντας 
διακριτούς ρόλους, με σκοπό την εξαπάτηση τοπικών παραγωγών και 
εμπόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος. Εμφανίζο-
νταν ως αντιπρόσωποι ξένης εταιρείας με σκοπό την εξαγωγή μεγά-

λων ποσοτήτων προϊόντων σε χώρα του εξωτερικού και με πλαστά 
αποδεικτικά πληρωμής έπειθαν τους παθόντες και τους αποσπούσαν 
ποσότητες των προϊόντων. Για την παραλαβή και μεταφορά των προ-
ϊόντων χρησιμοποιούσαν φορτηγά με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, οι 
οποίες ήταν πλαστές και με το τέχνασμα των συνεχών μεταφορτώσε-
ων αποκρύπτονταν ο τελικός προορισμός των εμπορευμάτων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι κατάφεραν και απέσπα-
σαν:

• ποσότητες τυροκομικών προϊόντων αξίας πάνω από 296.000 
ευρώ από βιομηχανία επεξεργασίας και παραγωγής γαλακτοκομικών 
προϊόντων στη Λέσβο, από

• τυροκομική μονάδα στη Νάξο, από επιχείρηση στην Κρήτη και 
από εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στις Σέρρες,

• ποσότητες ξηρών καρπών από εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, αξίας 

πάνω από 53.000 ευρώ, • συσκευασίες προϊόντων από εταιρεία στα 
Τρίκαλα, αξίας 42.000 ευρώ και • φιάλες μπύρας από εταιρεία στη Θεσ-
σαλονίκη, αξίας 37.000 ευρώ.

Επιπλέον προσπάθησαν να αποσπάσουν προϊόντα αξίας πάνω 
από 330.000 ευρώ από εταιρεία εμπορίας καφέ στην Αττική, από μο-
νάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη Θεσπρωτία και από 2 εταιρείες εμπορίας 
τυροκομικών προϊόντων σε Αρκαδία και Ημαθία.

Ο 57χρονος από την Ημαθία
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 

57χρονου δράστη σε περιοχή της Ημαθίας, εντοπίστηκαν επιμελώς 
κρυμμένα δοχεία και παλέτες με τυροκομικά προϊόντα που οι δράστες 
είχαν αποσπάσει και αποδόθηκαν. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και 
φορτηγό φορτωμένο με συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία αποδόθη-
καν, ενώ το παραπάνω φορτηγό κατασχέθηκε.

Η Βέροια γιόρτασε χθες τον 
πολιούχο της Άγιο Αντώνιο

Τον πολιούχο της Άγιο Αντώνιο τον Νέο, τίμησε χθες  Τετάρ-
τη 17 Ιανουαρίου η πόλη της Βέροιας. Από το απόγευμα της 
Τρίτης πανηγύριζε ο Ι. Ναός Αγίου Αντωνίου με την υποδοχή 
της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Παντανάσσης από την Νάου-
σα. Ανήμερα της γιορτής , τελέστηκε Αρχιερατικό συλλείτουργο 
προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναρι-
οφερσάλων κ. Τιμοθέου ενώ συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες 
Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου 
κ. Στέφανος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άρτζις κ. Βίκτωρ, 
από την Εκκλησία της Ουκρανίας, ο οποίος χοροστάτησε και 
στον Όρθρο και ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων. Ακολούθησε η λιτάνευση του ιερού 
λειψάνου και της εικόνας της Παναγίας δια των οδών Κεντρικής 
, Βικέλα, Μητροπόλεων, Βενιζέλου , Μαλακούση,  παρουσία 
αντιπροσωπειών σχολείων, του στρατού,ιεραρχών, τοπικών 
αρχών και πλήθους κόσμου, με μουσική συνοδεία της Φιλαρμο-
νικής του Δήμου.

Συνελήφθησαν 5 άτομα μετά από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε 
παραγωγούς και εμπόρους τοπικών προϊόντων

-Ένας εξ αυτών, ο 57χρονος, δρούσε στην Ημαθία

Χθεσινή υπόσχεση του Υπουργού Β. Αποστόλου
Τέλος Ιανουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου θα πιστωθούν 

τα 4 εκατ. ευρώ της προκαταβολής για τα τεύτλα του 2017
-Θολό το τοπίο των πληρωμών, εκτιμούν οι τευτλοπαραγωγοί

Προς το τέλος Ιανουαρίου ή το αργότερο στις αρχές Φεβρουαρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών τα 72 ευρώ ανά 
στρέμμα της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα τεύτλα, ενώ από μέρα σε μέρα θα πιστωθούν τα 4 εκατ. ευρώ της προκαταβολής έναντι των 
οφειλόμενων 10,2 εκατ. για τα τεύτλα του 2017. Για τα υπόλοιπα 6,2 εκατ. ευρώ, θα επιδιωχθεί η πώληση ζάχαρης από τα σιλό του Πλατέος 
προς μεγάλους πελάτες της βιομηχανίας, ώστε να εξασφαλιστεί το αναγκαίο ποσό για την εξόφληση. Αυτή ήταν η υπόσχεση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου προς την αντιπροσωπεία των τευτλοπαραγωγών, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες το 
μεσημέρι στην πλατεία Βάθη, παρουσία και του υφυπουργού Βασίλη Κόκκαλη.

«Θέλουμε πάση θυσία να κρατήσουμε την τευτλοκαλλιέργεια και σε συνεννόηση και με τη διοίκηση και τους παραγωγούς, να φτάσουμε στο 
κρίσιμο μέγεθος που θα μας διασφαλίσει βιωσιμότητα» τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός, επισημαίνοντας ωστόσο πως η βιωσιμότητα δεν 
μπορεί να διασφαλιστεί εάν έχουμε καλλιεργήσιμες εκτάσεις κάτω από 100.000 στρέμματα. Ωστόσο οι τευτλοπαραγωγοί δεν φάνηκαν ικανο-
ποιημένοι από τη διατήρηση του θολού τοπίου στο θέμα των πληρωμών, αφού στενεύουν τα περιθώρια έναρξης της σποράς (ξεκινά κανονικά 
από τις 25 Ιανουαρίου), γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την καλλιεργητική σεζόν του 2018.

(Φωτο: Agronews.gr)



Με τα «ανείπωτα», έρχεται αύριο Παρασκευή 
στη Βέροια ο Γιάννης Κότσιρας  με τους μου-
σικούς του και με αφορμή την συναυλία που θα 
δώσει , στο Χώρο Τεχνών μίλησε στον Άκου 99.6, 
στην εκπομπή ¨Πρωινές Σημειώσεις» της Σο-
φίας Γκαγκούση.

Η παράσταση θα ταξιδέψει μέχρι και τον Μάρ-
τιο στην Ελλάδα και μετά θα πάει στο εξωτερικό. 

«Είναι τραγούδια , ειδικά στο πρώτο μέρος, 
τα οποία δεν έχουν βρει τον χώρο τους σε live 
συναυλίες και παραστάσεις. Είναι τα δεύτερης 
ανάγνωσης που λέω εγώ… Κι έτσι έφτιαξα μια 
παράσταση μόνο για αυτά, γιατί θεωρώ ότι εγώ 
προσωπικά τα έχω αδικήσει. Δεν είναι αδικημένα, 
τα έχω αδικήσει όσον αφορά τη θέση τους στα 
προγράμματα»,είπε.

-Είναι μια καινούρια πρόταση στο κοινό;
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια καινούρια πρό-

ταση. Ξεκινήσαμε πολύ δειλά στην Αθήνα για 2-3 
Κυριακές και τελικά κοντεύουμε τους δύο μήνες. 
Αυτό είναι κάτι αισιόδοξο, σημαίνει ότι ο κόσμος 
ζητάει κάτι διαφορετικό και όχι συνέχεια τα ίδια και 
τα ίδια.

-«Ανείπωτη» ανάγκη να πάτε κόντρα στo 
προβλέψιμο;

Θα σας πω την αλήθεια μου… Δεν ένιωσα την 
ανάγκη αυτή, απλά δεν είχα σκοπό φέτος να βγω 
ζωντανά να τραγουδήσω και τον χειμώνα. Είπα 
ότι αν κάνω κάτι διαφορετικό ίσως να υπάρχει 
κάποιος λόγος να βγω. Δοκιμάσαμε αυτές τις δύο 

Κυριακές να δούμε 
αν υπάρχει ενδιαφέ-
ρον από τον κόσμο 
και καταλήξαμε στο 
να κάνω 8 ή ίσως 
και παραπάνω. Ο 
κόσμος το δέχτηκε 
αυτό το πρόγραμμα, 
για αυτό το λόγο και 
αποφασίσαμε να το 
παρουσιάσουμε σε 
πολύ επιλεγμένους 
χώρους σε όλη την 
Ελλάδα,  ξεκ ινώ -
ντας από τη Βέροια. 
Κάνουμε πρεμιέρα 
κατά κάποιο τρόπο 
εκεί.

-Θα ακούσουμε 
έναν συνδυασμό 
με δικά σας τρα-
γούδια που έχετε 
αγαπήσει, μαζί  με 
τραγούδια άλλων 
ερμηνευτών, που επίσης αγαπήσατε; 

Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το δεύτερο μέρος 
, το οποίο είναι «ανείπωτα λαϊκά τραγούδια» και 
με αυτό τον όρο εννοώ τραγούδια που δεν τα έχω 
πει εγώ ή δεν τα παίζουν πολύ τα ραδιόφωνα… 
Δυστυχώς το λαϊκό τραγούδι τα τελευταία χρόνια  
έχει απομακρυνθεί από το ραδιόφωνο και δεν 

μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Και εννοώ, το 
παλιό και γνήσιο λαικό τραγούδι , όπως του Ξαρ-
χάκου , του Καλδάρα , του Άκη Πάνου, του Δήμου 
Μούτση, και άλλων εξαιρετικών συνθετών, τα 
οποία έχουν χάσει την θέση τους ακόμα και από 
την καθημερινότητα μας. Με αυτό τον τρόπο έχει 
δημιουργηθεί μια ενδιαφέρουσα σχέση μεταξύ 
των δικών μου τραγουδιών και των τραγουδιών 
που αγαπώ πάρα πολύ.

-Πως είναι τα μουσικά πράγματα στις μέρες 
μας;

Τα βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσο αφο-
ρά τη δημιουργία, γράφονται καταπληκτικά τρα-
γούδια. Βγαίνουν πολύ νέοι άνθρωποι με πολύ εν-
διαφέρουσες προτάσεις, σε αντίθεση με τα ΜΜΕ, 
που αν πιστεύαμε αυτό που βλέπουμε ή ακούμε 
για την ελληνική μουσική, θα είμασταν σε άλλη 
χώρα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που ακούμε 
στα ραδιόφωνα και βλέπουμε στις τηλεοράσεις με 
αυτό που πραγματικά αναζητά ο κόσμος και επιλέ-
γει να βλέπει ή να ακούει στο σπίτι του. Είναι μια 
διαπίστωση που και εμένα με θλίβει γιατί με αυτό 
τον τρόπο τα ΜΜΕ έχουν αποκλείσει καινούρια 
τραγούδια, καινούρια παιδιά, νέους μουσικούς.

Δεν τολμάνε να ακούσουν καν καινούρια 
τραγούδια. Έχουν κολλήσει στα πολύ δη-
μοφιλή και προωθημένα σουξέ , με αποτέ-
λεσμα να μην υπάρχει πραγματική αίσθηση 
του τι δημιουργεί η Ελλάδα μουσικά. Πραγ-
ματικά, σήμερα κι αυτό είναι ένα πρόβλημα.

-Εσείς πού ανατρέχετε, πού ψάχνετε 
τα νέα πράγματα;

Εγώ κυρίως, πλέον, ανατρέχω στα live, 
στις εμφανίσεις δηλαδή νεότερων ανθρώ-
πων, αλλά και συναδέλφων της ίδιας γενιάς. 
Πηγαίνω στις παραστάσεις τους. Ταυτο-
χρόνως ψάχνω και στο διαδίκτυο που έ-
χει ανοίξει πάρα πολύ τις πόρτες του και 
μαθαίνουμε… Το λέω πολύ ειλικρινά και 
χωρίς καμία διάθεση κακής κριτικής, απλά 
είναι μια πραγματικότητα, ότι μέσα από το 
ραδιόφωνο αλλά και την τηλεόραση δεν ε-
νημερωνόμαστε για αυτά. Μπορεί να υπάρ-
χουν φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά αναφέρομαι 
κυρίως στον κανόνα. Υπάρχουν παιδιά που 
γράφουν καταπληκτικά πράγματα, που αν 
πας στα ραδιόφωνα θα σου πουν ποιοί εί-
ναι αυτοί, ενώ στα Live τους γίνεται χαμός. 

Αυτό λοιπόν δείχνει μια σύγκρουση.

-Ποιοι είναι οι συνεργάτες σας στα «Ανεί-
πωτα»;

Τις ενορχηστρώσεις , στα πλήκτρα και το πιά-
νο ,τις έχει αναλάβει ένας πολύ σπουδαίος μουσι-
κός Έλληνας, νεαρός βέβαια, ο οποίος είναι ήδη 
γνωστός σε όλο τον κόσμο, ο Αλέξανδρος Λιβι-
τσάνος. Στο μπουζούκι είναι ο παλιός μου συνερ-
γάτης ο Βαγγέλης ο Μαχαίρας και στα διάφορα 
μεικτά έγχορδα. Τύμπανα παίζει ο Γιάννης Αγγε-
λόπουλος, γνωστός από το γκρουπ «Γιαν Βαν». 
Στο μπάσο είναι ο Παρασκευάς Κίτσος,  στις κιθά-
ρες ο επίσης παλιός συνεργάτης Κώστας Μιχαλός 
και στο ακορντεόν ένας φίλος από την Κρήτη ο 
Μάνος ο Γρυσμπολάκης. Αυτή είναι η παρέα που 
αποτελεί «Τα ανείπωτα». Έχουμε καταπληκτικούς 
μουσικούς στη χώρα μας. Όταν έρχονται φίλοι και 
συνάδερφοι από το εξωτερικό σε παραστάσεις 
μου ή και για να κάνουν συναυλίες, ή θέλουν να 
κλέψουν τους μουσικούς που έχω στην συναυλία 
μου, ή ζητάν Έλληνες μουσικούς για να παίξουν 
μαζί τους… Κι αυτό λέει πολλά, τα οποία πρέπει 
να επανεκτιμήσουμε.
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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 Γιάννης Κότσιρας αύριο στο Χώρο Τεχνών 
με αγαπημένα του τραγούδια και «ανείπωτα»

-«Δυστυχώς το λαϊκό τραγούδι τα τελευταία χρόνια  έχει απομακρυνθεί από το ραδιόφωνο 
και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο» λέει στον Άκου 99.6



Αυστηρές κυρώσεις 
για την πώληση γεωργικών 

φαρμάκων χωρίς 
έκδοση συνταγής χρήσης 

Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων).

Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), 
στους οποίους μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δύναται να είναι:

Α. Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Β. Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της 

με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1883), επέχει θέση πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.

Γ. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργι-
κών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ένα ή περισσότερα α-
πό τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων Α. ή/και Β. έχει δηλώσει στην ειδική 
ψηφιακή υπηρεσία ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
αγοράζουν (ψεκαστές κλπ).

•          Τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω και αναλαμβάνουν την εφαρμογή των επαγ-
γελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται άλλα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα («ψεκαστές») οφείλουν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» και να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

•          Σύμφωνα με την Κοινοτική και εθνική νομοθεσία η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκρι-
μένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από 26 Νοεμβρίου 2015.

•          Μέχρι 31-12-2017 οι έλεγχοι της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων είναι εκ των 
πραγμάτων πιλοτικοί και τα απο-
τελέσματα των ελέγχων καθώς και 
οι παρατηρήσεις των ελεγκτικών 
αρχών, λαμβάνονται υπόψη για το 
σχεδιασμό και τη διενέργεια των ε-
λέγχων (ανάλυσης επικινδυνότητας) 
σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 
επισήμων ελέγχων στα γεωργικά 
φάρμακα του έτους 2018. Μετά τις 
31-12-2017 τυχόν πώληση χωρίς 
έκδοση συνταγής χρήσης γεωργι-
κών φαρμάκων θα επιφέρει αυστη-
ρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Δήμαρχος Βέροιας: 
«Ποιούς προσπαθείτε 

να παραπλανήσετε
 κ. Αντιπεριφερειάρχη;

Αναπτυξιακής Ημαθίας συνέχεια και στη χθεσινή απάντηση του αντιπε-
ριφερειάρχη Ημαθίας απαντάει στο σημερινό φύλλο ο δήμαρχος Βέροιας Κ. 
Βοργιαζίδης, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

«Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που ο κ. Καλαϊτζίδης ήθελε να κλείσει 
την ΑΝ.ΗΜΑ (το λόγο ας τον εξηγήσει ο ίδιος στους δημότες). Η ΑΝ.ΗΜΑ 
συνέχισε να λειτουργεί λόγω της επιμονής του Δήμου Βέροιας και των δύο 
περιφερειακών συμβούλων. 

Σ’ αυτή λοιπόν την ΑΝ.ΗΜΑ και στο πλαίσιο της «ισότιμης στήριξης», επέβαλε, «χωρίς καμία απολύτως διάθε-
ση κομματικής κλπ. διαφοράς», την ψήφιση των εκπροσώπων της Περιφέρειας, της Νάουσας και του Επιμελητη-
ρίου και τον αποκλεισμό της Βέροιας.

Βεβαίως ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά την ισότιμη στήριξη. Έτσι η ΠΚΜ, με πρόταση του Αντιπερι-
φερειάρχη, έδωσε από 200.000€ σε καθέναν από τους τρείς Δήμους, για έργα μέσω προγραμματικής σύμβασης 
και με την υποχρέωση εκπόνησης μελετών. 
Δηλαδή 200.000€ στο Δήμο Βέροιας με 47% 
του πληθυσμού του Νομού και 400.000€ στους 
άλλους δύο δήμους με 53% του πληθυσμού.

Όσο για τα 150.000€, αυτά ήταν χρωστού-
μενα και υπεσχημένα, επί πολλά έτη, στα Ριζώ-
ματα εις μνήμη του οδοντιάτρου κ. Κουτσαντά 
Γεωργίου.

Και βέβαια το σχέδιο βιώσιμης αστικής α-
νάπτυξης θα ξεκινήσει με 4,2 εκ.€ και όχι με 
5,2 εκ.€ τουλάχιστον, αφού με τις αποφάσεις 
σας, που οδήγησαν σε χρονικό και αριθμητικό 
ξεχείλωμα της διαδικασίας, ο Δήμος Βέροιας 
στερήθηκε τουλάχιστον 1 εκ.€.

Όσο για τις 116.000€ δεν είναι παρά χρή-
ματα που όφειλε, επί χρόνια, η Π.Ε. Ημαθίας 
προς την ΑΝ.ΗΜΑ και μάλιστα με δικαστική 
απόφαση και αρνούνταν ο Αντιπεριφερειάρχης 
να τα πληρώσει με αποτέλεσμα να οδηγήσει 
αναγκαστικά την ΑΝ.ΗΜΑ σε κατάσχεση.

Τέλος, επειδή πράγματι το δημόσιο χρήμα 
δε μοιράζεται κατά το δοκούν σε κανέναν και 
από κανέναν, θα είμαστε εδώ και θα παρακο-
λουθούμε καθετί που γίνεται». 

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ανακοινώνει το 
πρόγραμμα των παρουσιάσεων που θα 
λάβουν χώρα στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο εντός του περιπτέρου της, κατά τη 
διάρκεια της 27ης Διεθνούς Έκθεσης Γε-
ωργικών Μηχανημάτων Agrotica 2018. 

Οι παρουσιάσεις απαντούν σε βασικά 
ερωτήματα των αγροτών που σχετίζονται 
με την ανάρτηση των δασικών χαρτών 
και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει τις 
επιδοτήσεις, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που προκύπτουν από τη σύσταση οργα-
νώσεων παραγωγών και τις αναπτυξια-
κές ευκαιρίες που δίνονται μέσα από τα 
Σχέδια Βελτίωσης. Ακόμη, οι συγγραφείς 
της «Εγκυκλοπαίδειας Ελαιοκομίας: Το 
ελαιόλαδο» συζητούν με τους επισκέπτες 
της έκθεσης και μοιράζονται με αυτούς 
εμπειρίες και γνώση. 

Τέλος, τρεις παρουσιάσεις αφορούν το 
καινοτόμο τεχνολογικό πλαίσιο gaiasense 
και την εφαρμογή του στην ελιά, στο α-
μπέλι, στο βαμβάκι και στις δενδρώδεις 
καλλιέργειες. Αυτές οι παρουσιάσεις συ-
μπληρώνουν την κεντρική εκδήλωση του 
gaiasense που θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 στην 
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ΔΕΘ «Αι-
μίλιος Ριάδης», στις 10:00 – 14:00.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των παρου-
σιάσεων.

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 
17.00 – 17.30 : Συμβουλευτική Υπη-

ρεσία Αγροδασικής Γης  – Δασικοί Χάρτες 
και Επιδοτήσεις

17.30 – 18.00 : Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης: Ενημέρωση για Σχέδια Βελτί-
ωσης και Οργανώσεις Παραγωγών 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2/2 
11.30 – 12.00 : Παρουσίαση του βι-

βλίου «Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: Το 
ελαιόλαδο» 

16.00 – 16.30 : Συμβουλευτική Υπη-
ρεσία Αγροδασικής Γης  – Δασικοί Χάρτες 
και Επιδοτήσεις 

16.30 – 17.00 : Το σύστημα ευφυούς 
γεωργίας gaiasense στην καλλιέργεια του 
βαμβακιού

17.00 – 17.30 : Παρουσίαση του βι-
βλίου «Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: Το 
ελαιόλαδο»

 ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2
11.00 – 11.30 : Το σύστημα ευφυούς 

γεωργίας gaiasense στις δενδρώδεις καλ-
λιέργειες

11.30 – 12.00 : Παρουσίαση του βι-
βλίου  «Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: Το 
ελαιόλαδο»

13.00 – 13.30 : Συμβουλευτική Υπη-
ρεσία Αγροδασικής Γης  – Δασικοί Χάρτες 
και Επιδοτήσεις 

13.30 – 14.00 : Το σύστημα ευφυούς 
γεωργίας gaiasense στην ελιά και το α-
μπέλι

18.00 – 18.30 : Ενημέρωση για τις Ορ-
γανώσεις Παραγωγών 

18.30 – 19.00 : Παρουσίαση του βι-
βλίου «Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: Το 
ελαιόλαδο»

 ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2
11.00 – 11.30 : Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης: Ενημέρωση για Σχέδια Βελτί-
ωσης και Οργανώσεις Παραγωγών

11.30 – 12.00 : Συμβουλευτική Υπηρε-
σία Αγροδασικής Γης  – Δασικοί Χάρτες 
και Επιδοτήσεις
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Κάλεσμα 
αγροτών σε 

σύσκεψη από τον 
«Μαρίνο Αντύπα»
Σύσκεψη με 

θέμα την καλύ-
τερη οργάνωση 
του αγώνα κατά 
των κυβερνητικών 
μέτρων σε βά-
ρος των αγροτών 
πραγματοποιεί τη 
Δευτέρα 22 Ιανου-
αρίου στο «Χρή-
στος Λαναράς» 
(α ίθουσα  Βέτ -
λανς) ο Αγροτικός Σύλλογος «Μαρίνος Αντύπας».

«Το 2018 μας βρήκε απλήρωτους, παράλληλα αυξάνο-
νται κι άλλο οι ασφαλιστικές εισφορές 2%, ενώ στα αντια-
γροτικά σχέδια περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο αύξησης 
του ΕΝΦΙΑ στα χωράφια κατά 200 εκατ. ευρώ, πράγμα 
που σημαίνει ότι ο κάθε αγρότης θα πληρώνει 12 ευρώ το 
στρέμμα» αναφέρει μεταξύ άλλων το σχετικό κάλεσμα του 
συλλόγου προς τους αγρότες.

Σήμερα η κηδεία 
του 23χρονου 

Στράτου Καραθανάση
Μόλις στα 23 του χρόνια έφυγε 

από τη ζωή ο Στράτος Καραθανά-
σης  γιος του γνωστού οδοντοτε-
χνίτη και προέδρου του Συλλόγου 
Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών 
Βέροιας Δώρη Καραθανάση και 
της Σοφίας Πετράκη.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναρ-
γύρων Βέροιας στις 2.30 το με-
σημέρι.

Ο «Λαός» εκφράζει στην οικο-
γένεια βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΜΑΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ

Επί τη αγγελία του πρόωρου θανάτου του υιού του εκλε-
κτού μας συναδέλφου Καραθανάση Αθηνόδωρου συνήλθε 
εκτάκτως σήμερα  Τετάρτη 17-1-2018 το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας και αποφάσισε 
ομόφωνα τα κάτωθι:

1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους 
του.

2) Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
3) Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας στη τέλεση του 40νθημέ-
ρου μνημοσύνου.

       Αιωνία σου η μνήμη

Συμμετοχή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
στην AGROTICA 2018

-Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων



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 ακο-
λουθιών έχει ως εξής.

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 
Ωρα 07:30
Ορθρος και πανηγυρική θεία 

λειτουργία 
Ωρα 17:00
Μεθεοτρος εσπερινός, παρα-

κληση στον Άγιο Αθανασιο και 
ομιλία. 

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 
Ωρα 07:15
Ορθρος και θεία λειτουργία 

- κτητικός μνημόσυνο εις ανά-
παυσιν των ψυχών, των αοιδι-
μων κτητορων, ανακαινιστων, 
δωρητών, και των 
ιερατευσαντων και 
διακονησαντων της 
ενορίας ταυτης. 

Κατά τη διάρκεια 
των ιερών ακολου-
θιών θα τεθεί σε 
προσκύνημα τεμά-
χιο ιερού λείψανο 
του Αγίου Αθανασί-
ου. 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
 ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας 
τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. 

Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για 
οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK. 1. 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

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

Ανακοίνωση
Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-
τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτη-
ρίου  για τους 
Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι 
από τις 10.00-
12.00 και 16.00-
18.00.  τηλ. επι-
κοιν. 6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως 
 του 

Γηροκομείου 
Βέροιας



Από 22-12-2017 ξεκίνησε η λει-
τουργία της Δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ». Το 
έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδο-
νία 2014-2020» και συγχρηματοδο-
τείται από την Ελλάδα και την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο).

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα 
δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 
4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 
Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει 
τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους 
(ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). 

Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βα-
σικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύ-
που “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολι-
στική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ή συνερ-
γώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέ-
λα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταπο-
κρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που 
ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοι-
νότητας κινούνται σε (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη 
των πολιτών.

Β) Συνεργασία με φορείς και Δομές παρο-
χής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας .

Γ) Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν 
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολι-
τών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη 
των ωφελούμενων.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας:
- Πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες 

με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προ-
στασίας , αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης 
που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο.

- Παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη 
στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδή-

ματος Αλληλεγγύης, από τη διαδικασία  υπο-
βολής  της αίτησης .

- Συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα 
σε άλλες δομές και σε υπηρεσίες απασχό-
λησης που παρέχονται στα γεωγραφικά της 
περιοχής λειτουργίας του .

- Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη.
- Αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απα-

σχόλησης και κοινωνικής ένταξης .
- Διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, 

επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου 
με στόχο την ευαισθητοποίηση της Κοινότητας 
.

Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας 
επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου 
αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και 
διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά 
προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιού-
νται στην περιοχή παρέμβασης.

Η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας έχει 
ως στόχο να συμβάλει σε μια πιο ολοκληρω-
μένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής 
της κοινωνικής πολιτικής σε το-
πικό επίπεδο, καθώς και στην 
αντιμετώπιση της αποσπασματι-
κότητας των δράσεων μεμονω-
μένων φορέων χωρίς κεντρικό 
σχεδιασμό και της άνισης χωρι-
κής κατανομής των κοινωνικών 
υποδομών και υπηρεσιών στους 
Δήμους.

Το Κέντρο Κοινότητας δια-
συνδέει τα ωφελούμε-
να άτομα- πολίτες του 
δήμου Βέροιας με επι-
μέρους φορείς και υπη-
ρεσίες (δημόσιες υπη-
ρεσίες, εθελοντικές ορ-
γανώσεις, οργανισμούς 
κοινωνικού χαρακτήρα 
κλπ) για την εξυπηρέτη-
ση των αναγκών τους.

Στεγάζεται στο κτίριο 
της Κοινωνικής Υπηρε-

σίας του Δήμου (Πρόνοια) στην οδό Σταδίου 
51, και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή από 08:00 – 16:00.

Ο χώρος τηρεί τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι κά-
τοικοι του Δήμου Βέροιας και κατά προτεραι-
ότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε 
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλει-
σμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις απο-
κλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος 
«Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» και 
γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ό-
πως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό 
πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Κοινωνική Λειτουργός (Συντονίστρια του 

προγράμματος):2331353834 
Κοινωνική Λειτουργός: 2331353815
Ψυχολόγος: 2331353826
Email: panagou@veria.gr , tslabana@

veria.gr , kakoliri@veria.gr
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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. 

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.

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί:
1. Την κ. Ελισάβετ Γώγου για τη δωρεά των 200 ευρώ 

στη μνήμη της αδελφής της Μαίρης Παντελίδου με τη συ-
μπλήρωση ενός έτους από το θάνατό της.

2. Την οικ. του Γεωργίου Λαζαρίδη για τη δωρεά των 50 
ευρώ στη μνήμη της αγαπημένης του Ελευθερίας Βοργατζή 
αντί στεφάνου.

3. Την ανώνυμη Π.Κ. για τη δωρεά των 100 ευρώ ως 
οικονομική ενίσχυση του Ομίλου μας.

Το Δ.Σ.

Η πίτα της Δημοτικής 
Κοινότητας Νάουσας

Τη βασιλόπιτά της έκοψε το μεσημέρι της περασμένης 
Κυριακής, στο οινοποιείο Δαλαμάρα, το συμβούλιο της 
δημοτικής κοινότητας Νάουσας. Η πρόεδρός του κ. Σοφία 
Καλπαξίδου ευχήθηκε σε όλους υγεία και δύναμη για μια α-
κόμη δημιουργική χρονιά, με στόχο την πρόοδο του δήμου.

Στην όμορφη εκδήλωση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος κ. 
Νίκος Κουτσογιάννης και οι αντιδήμαρχοι κ. Νάντια Τάκη - 
Τζέπου και κ. Σταύρος Βαλσαμίδης.

Το νόμισμα της βασιλόπιτας έτυχε η τοπική σύμβουλος 
κ. Μαρία Βαρβέρη, που πήρε, ως δώρο, ένα βιβλίο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-

λόγου Μητέρες εν Δράσει “MOM IN 
ACTION” ευχαριστεί θερμά την οικο-
γένεια του Daniel Corominas και της 
Cecile Βαρβαρέσου για τη δωρεά σε 

είδη πρώτης ανάγκης κρέμες, γάλατα, 
πάνες, μωρομάντηλα κλπ. Για τα μικρά 

π α ι δ ι ά των ωφελούμενων οικογενειών του συλλόγου 
μας, τα οποία συνέλεξε αντί δώρου για τα πρώτα γενέθλια 
του γιού τους Ερμή. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΡ-
ΦΥΡΙΟΣ του Δημητρίου και της 
Γλυκερίας, το γένος Τσίμπου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας και 
η ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του 

Μωϋσή και της Βαρβάρας, το γένος Τούνα, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στον Αγ. Γε-
ώργιο Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγ. Γεωργίου Ημαθίας.

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου 
Κοινότητας στον Δήμο Βέροιας

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 ΠΑΠΑΓΑ-
ΛΟΣ στην περιοχή Εληάς. Η συμμετοχή κατά άτομο είναι 
12 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες γεύμα, κρεατικό, σαλά-
τα, 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.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Κοπή βασιλόπιτας 
και ετήσιος χορός

Πληροφορούμε τα μέλη και τους φίλους της Ενώσεώς 
μας ότι η κοπή της Βασιλόπιττας έτους 2018 του Παραρ-
τήματος θα λάβει χώρα την 27η Ιανουαρίου 2017, στη Λέ-
σχη Αξιωματικών Φρουράς Βεροίας, από 20.30 ώρας, σε 
συνδυασμό με τον ετήσιο χορό μας και τη βράβευση των 
αριστούχων μαθητών-τέκνων των μελών μας. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ορχήστρα με ζωντανή 
μουσική. Θα διατίθεται (ενισχυμένη φέτος) ποικιλία εδεσμά-
των (μπουφές) και ποτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις προ-
σκλήσεις τους από το Παράρτημα (τηλέφωνο 23310-
27463) μέχρι το μεσημέρι της 23ης Ιανουαρίου 2018 ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

Η συμμετοχή φίλων και συγγενών συνίσταται. Θα περά-
σουμε καλά. Η γραβάτα δεν είναι υποχρεωτική.

Για το Τοπικό Συμβούλιο:
Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας
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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   Μητροπολίτη   
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.

Τίμησαν τη γιορτή του Πολιούχου
Κα ι  το  Λ ύ -

κειο των Ελλη-
ν ίδων Βέροιας 
με 4 χορεύτριες,  
ντυμένες με την 
π α ρ α δ ο σ ι α κ ή 
βεροιώτικη φορε-
σιά  συμμετείχε 
χθες το πρωί, στη 
Θεία Λειτουργία 
που έλαβε χώρα 
στον Ι.Ν. Αγίου Α-
ντωνίου. Επίσης 
ακολούθησαν και 
στη Λιτανεία των 
ιερών λειψάνων 
του Αγίου Αντωνί-
ου και της εικόνας της Παναγίας Παντανάσσης από τη Νάουσα, που έγινε  σε κεντρι-
κούς δρόμους της Βέροιας που τίμησε τον πολιούχο της Άγιο.

Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, καλεί τα μέλη του σε έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, επί της πλατείας Ωρολογίου, με θέ-
ματα:

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 Δευ-

τέρα 29 Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη προειδοποίηση 
και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε.

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

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

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.



Από την Διαχειριστική Επιτροπή του 
Πετρίδειου Ιδρύματος Κύπρου ανακοι-
νώθηκαν τα αποτελέσματα του Γ΄ Πα-
νελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 
σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής 
Επιτροπής.

Στον Διαγωνισμό, που πραγματοποι-
ήθηκε σε συνεργασία με τις Εκδόσεις 
Ζωή και Τέχνη, βραβεύονται τα καλύτε-
ρα, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, 
εκδομένα κατά το 2016 έργα λογοτεχνί-
ας, σε τρεις κατηγορίες (Παιδικό βιβλίο, 
Συλλογή Διηγημάτων/Νουβέλα, Μυθι-
στόρημα).

1. Όσον αφορά την παιδική λογοτε-
χνία, το βραβείο απονέμεται στο βιβλίο «Ο Ρίνος ο ρινόκερος και 
ο Αμφιβιούλης ο βατραχούλης» της Ευθυμίας Χρίστου Δημητρίου 
(Εκδόσεις Πάργα).

Δεύτερο στη βαθμολογία ακολούθησε το βιβλίο «Αντάμα φτε-
ρουγίζουνε χαίρονται την αγάπη» της Σταυρίνας Λαμπαδάρη (Εκ-

δόσεις Κοντύλι). 2. Όσον αφορά τη νουβέλα 
/ συλλογή διηγημάτων, το βραβείο απονέ-
μεται στο βιβλίο «Της ζήσης χαρμολύπες» 
του Αλέξανδρου Ακριτίδη (Εκδόσεις Ινφο-
γνώμων). Δεύτερο στη σειρά βιβλίο ακολού-
θησε το «Με χίλιους τρόμους γενναίος» του 
Διαμαντή Αξιώτη (Εκδόσεις Κίχλη).3. Όσον 
αφορά το μυθιστόρημα, η επιτροπή έκρινε 
ότι δεν υπήρχε έργο άξιο βράβευσης.

Ο Διαγωνισμός αφορούσε έργα Κύπρι-
ων και Ελλήνων συγγραφέων, οι οποίοι 
διαμένουν στην Κύπρο, την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό. Στα βραβευμένα έργα θα δοθεί 
ως βραβείο, σύμφωνα με την προκήρυξη, 
χρηματικό ποσό 800 ευρώ, συνοδευόμενο 

από τιμητική πλακέτα. Η εκδήλωση απονομής θα πραγματοποιη-
θεί μέσα στο επόμενο δίμηνο, στην Πάφο.

Τo Πετρίδειο Ίδρυμα ιδρύθηκε από τον μεγάλο ευεργέτη 
της Πάφου, μακαριστό Χριστόδουλο Πετρίδη το 1994 με σκο-
πό την στήριξη του πολιτισμού και του αθλητισμού της πόλης. 

Χάρη στον Χριστόδουλο Πετρίδη δαπανήθηκαν έως 
σήμερα περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ για τον 
πολιτισμό, τον αθλητισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις, Νο-
σοκομεία, Εκκλησίες, Σχολεία, Βιβλιοθήκες, ενίσχυση 
φοιτητών, πολύτεκνων και άπορων οικογενειών. Μέσα 
σε αυτές τις δράσεις του εντάσσεται και ο Ετήσιος Λογο-
τεχνικός Διαγωνισμός, ώστε η Πάφος να διαδραματίσει 
έναν σημαντικό ρόλο στον Πανελλήνιο χάρτη των Λογο-
τεχνικών Βραβείων.
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Πρόσκληση  
σε Γενική Συνέλευση

Η προσωρινή διοίκηση του Σωματείου ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΜΕΛΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣΚΑΣ ανακοινώνει ότι την 
28η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στην αίθουσα του Εθνο-
γραφικού Κέντρου, οδός Αγίου Νικολάου 4, Μελίκη, θα γίνει γενική συνέλευση 
των ιδρυτικών μελών του  σωματείου μας με μόνο θέμα Εκλογή τριμελούς 
εφορευτικής επιτροπής και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για εκλογή μελών Δ.Σ. και 
εξελεγκτικής επιτροπής.

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί 

την επομένη ημέρα Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου και ώρα 17.00.

Τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ.
Αγγελική Κοτταρίδη
Μαρία Χειμωνοπούλου
Ιωάννης Μοσχόπουλος
Παναγιώτα Δήμου
Κωνσταντίνος Παυλόπουλος
Αλέξανδρος Ακριτίδης
Αναστάσιος Μπαρτζώκας

Ομόφωνη απόφαση της 
Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας για 

το ζήτημα της  Μακεδονίας
Έπειτα από ομόφω-

νη απόφαση που έλαβε  
την Κυριακή 14 Ιανουα-
ρίου 2018 το διοικητικό 
συμβούλιο της ΕΛΧ μετά 
από έκτακτη συνεδρία-
ση.. Αρνούμαστε την ο-
ποιαδήποτε συμφωνία 
για χρήση του ονόματος 
Μακεδονία από την γεί-
τονα χώρα με ή χωρίς 
γεωγραφικούς ή άλλους 
προσδιορισμούς. Δί-
νουμε βροντερό παρών 
μπροστά στο Λευκό Πύργο την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στις 2:00 
μμ..γιατί 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!!!! H ιστορία μας 
είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ!!!!!

Ενώπιον αυτής της σοβαρής κατάστασης καλούμε όλους όσους 
ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το ΔΣ: 698 2900686 6988620695 
-ΟΛΑ τα έξοδα μετακινήσης θα καλυφθούν από την Εύξεινο Λέσχη Χα-
ρίεσσας.

Με εκτίμηση το Δ.Σ.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Συμμετοχή στο 
συλλαλητήριο για την 

Μακεδονία
Από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας, ανακοι-

νώνεται ότι ο σύλλογος θα συμμετάσχει με λεωφορείο, 
από τη Νάουσα, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στο 
συλλαλητήριο για την Μακεδονία μας! Η Μακεδονία εί-
ναι μία και είναι ελληνική... όλοι μαζί στο συλλαλητήριο!

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 19/1 στα 
τηλέφωνα 6972020962 & 2332022577. Αναχώρηση 
λεωφορείου στις 11:00 π.μ. από το κτίριο του Συλλό-
γου.

Για τον παραπάνω λόγο η προγραμματισμένη Γενι-
κή Συνέλευση μεταφέρεται το Σάββατο 20  Ιανουαρίου 
2018  και ώρα 6:00 μ.μ.

Open Banking 
Η Τράπεζα Πειραιώς καινοτομεί 
ανοίγοντας τα συστήματά της σε

 τρίτους με την πλατφόρμα “rAPId LINK”
Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζοντας 

πλήρως τη φιλοσοφία ότι «τα δεδομένα 
ανήκουν στους πελάτες» της, ανακοινώ-
νει την εμπορική διάθεση της πλατφόρ-
μας “rAPId LINK”.

Με τη χρήση της νέας πλατφόρμας, 
καθίσταται εφικτή η άμεση (real-time) 
πρόσβαση των πελατών της στα τραπε-
ζικά δεδομένα τους και η εκτέλεση τρα-
πεζικών συναλλαγών, μέσω εφαρμογών 

λογισμικού τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών.
Η πλατφόρμα “rAPId LINK” δίνει τη δυνατότητα σε εταιρίες λογισμικού που 

διαθέτουν εφαρμογές σε πελάτες τους (για παράδειγμα συστήματα ERP), να 
διασυνδέσουν αυτές σε «πραγματικό χρόνο» με τα συστήματα της Τράπεζας, 
διατηρώντας πάντοτε τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας για τον πελάτη. Η 
διαθέσιμη λειτουργικότητα της νέας πλατφόρμας συγκεντρώνεται στις παρα-
κάτω βασικές κατηγορίες:

o Προσωπικές Πληροφορίες 
o Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων 
o Καταθετικοί Λογαριασμοί
o Πιστωτικές/Προπληρωμένες/Χρεωστικές Κάρτες
o Εκτελέσεις Μεταφορών / Εμβασμάτων
o Εκτελέσεις Μαζικών Εμβασμάτων / Μισθοδοσιών
o Πληρωμές Λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ)
o Γενικές Πληροφορίες Δικτύου Καταστημάτων και ATM, APS
και θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες υπηρεσίες και συναλλαγές. Οι λει-

τουργίες αυτές είναι πάντοτε κάτω από τον ασφαλή και απόλυτο έλεγχο του 
ίδιου του πελάτη.

Ο κ. Γιώργος Κωτσάκης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Group Technology, 
επισημαίνει σχετικά:  «Στην Τράπεζα Πειραιώς παρακολουθούμε πάντοτε 
πολύ στενά όλες τις νέες τεχνολογικές τάσεις που διαμορφώνονται διεθνώς, 
και έτσι αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε την αρχιτεκτονική Open-Banking, με 
σκοπό να προσφέρουμε τραπεζικές υπηρεσίες πλήρως ενσωματωμένες μέ-
σα σε συστήματα τρίτων. 

Η νέα πλατφόρμα “rAPId LINK” που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 
το Innovation Center της τράπεζας, μας επιτρέπει να προσφέρουμε μία νέα 
εξαιρετική τραπεζική εμπειρία στους πελάτες μας, διευκολύνοντας τις οικο-
νομικές τους συναλλαγές κατευθείαν εκεί όπου οι ίδιοι δραστηριοποιούνται, 
εργάζονται και ζουν. 

Η πλατφόρμα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία και ήδη μεγάλες ελ-
ληνικές εταιρείες παραγωγής λογισμικού, όπως οι  Entersoft, EpsilonNet, 
SoftOne, SingularLogic, Unisoft και άλλες, έχουν υλοποιήσει τη διασύνδεση 
με τα APIs της πλατφόρμας και έχουν ενσωματώσει τις διαθέσιμες λειτουργι-
κότητες στα συστήματά τους. Μπορούν έτσι να προσφέρουν στους πελάτες 
τους που είναι και πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς τη νέα εμπειρία τραπεζι-
κών συναλλαγών».

Η Τράπεζα Πειραιώς απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όποια εται-
ρεία λογισμικού ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τη νέα πλατφόρμα “rAPId 
LINK”. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση “RapidLink@piraeusbank.gr” και στο site https://RapidLink.
piraeusbank.gr .

Στον Γ΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Πετρίδειου Ιδρύματος Κύπρου

Βραβείο καλύτερης νουβέλας στο 
βιβλίο «Της ζήσης χαρμολύπες»του 

Ημαθιώτη Αλέξανδρου Ακριτίδη 



Μετάτηνπρώτηθέσηστιςβαθμολογίες
των γυναικών και των κορασίδων, στην
πρώτη θέση αναρριχήθηκε  και η ομάδα
τωνπαγκορασίδων(ηλικίεςαπό12έως14
ετών) τουΠοσειδώναΒέροιας.Παίζοντας
ώριμα,μεκαλήτεχνικήκαιαγωνιστικότητα,
κάνουντιςαντίπαλεςναφαίνονταιλιγότερο
ικανέςνατιςαντιμετωπίσουν.Ηομάδατου
ΖαφειράκηΝάουσαςδενμπόρεσεσεκαμία
περίπτωση νααντισταθεί και φυσιολογικά
υπέκυψεμε 3-0σετ στα κορίτσια τηςΒέ-
ροιας.

Οπροπονητής χρησιμοποίησε όλα τα
κορίτσιαπουάφησανπολλές υποσχέσεις
για το αθλητικό τους μέλλον.Αρκετοί φί-
λαθλοι παρακολούθησαν τον αγώνα και
χάρηκανπάραπολύμε τηναπόδοση των
κοριτσιών.Απότιςνικήτριεςδιακρίθηκανοι
ΤσιούχαΜαριάννα, ΣιώμαΟφοτζέμπε και
ΣαράφηΜαρία.

Τασετ25-6,25-16και25-10.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:  (ΣΤΕΡΓΙ-

ΟΣΛΟΥΚΑΣ)ΤσιούχαΜαριάννα, Σαράφη
Μαρία,Οφοτζέμπε Σιώμα,ΗλιάδουΑνα-
στασία,ΠάντσιουΕλένη,ΜουρατίδουΘεο-
λογία,ΜαγαλιούΒέρα,ΑγγελοπούλουΚα-
τερίνα,ΜπονάνουΚατερίνα,Μαραβελάκη
ΕλένηκαιΤσιότραΜαρία

CMYKCMYK
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Οι διαιτητές που θα διευθύνουν 
τα παιχνίδια της 18ης αγωνι-
στικής του πρωταθλήματος 

έγιναν γνωστοί χθες Τετάρτη.  Στο 
σαββατιάτικο παιχνίδι της ΑΕΚ στην 
έδρα της ΑΕΛ ορίστηκε ο Σκουλάς, 
ενώ στο κυριακάτικο του Ολυμπιακού 
με αντίπαλο την Ξάνθη θα σφυρίξει 
ο Καραντώνης.  Την αναμέτρηση του 
ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα στην Τού-
μπα θα διευθύνει ο Νεοφυτιάδης, ενώ 
άρχοντας του αγώνα στο Παναθηναϊ-
κός-Κέρκυρα θα είναι ο Μπλάνας. 

Αναλυτικά
Σάββατο,20/1
Πλατανιάς-Λεβαδειακός(15:00)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Κουμπακάρης(Θράκης)
ΒΟΗΘΟΙ: Καμπούρης (Εύβοιας), Σαμοΐλης (Α-

θηνών)

Παναθηναϊκός-Κέρκυρα(17:15)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Μπλάνας(Μεσσηνίας)
ΒΟΗΘΟΙ:Πήττας(Ηλείας),Μεϊντάνας(Αχαΐας)

ΑΕΛ-ΑΕΚ(19:30)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Σκουλάς(Θεσσαλίας)
ΒΟΗΘΟΙ: Ποντίκης (Πρέβεζας),Μπούγκσμπα-

ουμ(Ανατ.Αττικής)

Κυριακή,21/1
ΠΑΟΚ-ΑπόλλωνΣμύρνης(15:00)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Νεοφυτιάδης(Κορινθίας)
ΒΟΗΘΟΙ: Καρσιώτης (Κορινθίας), Πασχάλης

(Ηπείρου)

ΠΑΣΓιάννινα-Ατρόμητος(17:15)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Διαμαντόπουλος(Αρκαδίας)
ΒΟΗΘΟΙ: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Βεργέτης

(Αρκαδίας)

Παναιτωλικός-Πανιώνιος(17:15)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Σιδηρόπουλος(Δωδ/νήσου)
ΒΟΗΘΟΙ:Δημητριάδης (Μακεδονίας),Μερκενί-

δης(Μακεδονίας)

Λαμία-ΑστέραςΤρίπολης(17:15)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
ΒΟΗΘΟΙ:Τάτσης (Ηπείρου), Κελαζόγλου (Χαλ-

κιδικής)

Ολυμπιακός-Ξάνθη(19:30)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Καραντώνης(Ημαθίας)
ΒΟΗΘΟΙ:Δημητριάδης (Καστοριάς), Κουράκης

(Ηρακλείου)

Κατά την 
σημερι-
νή 19η 

εμβόλιμη αγω-
νιστική στην 
Γ’ Εθνική του 
2ου ομίλου ο Μ. 
Αλέξανδρος Τρι-
κάλων με αυτο-
γκολ κέρδισε 
τον Λαγκαδφά 
και βελτίωσε 
την βαθμολο-
γική του θέση. 
Αντίθετα ο 
Φίλιππος Αλε-
ξάνδρειας έχασε 
με γκολ στις καθυστερήσεις με 2-1 
στον Εύοσμο από τον Αστέρα.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΑΟΚαρδίας............3-1
ΑΕΚαρίτσας–Εδεσσαϊκός.......................1-1
Μακεδονικός–Κιλκισιακός........................0-0
ΑγροτικόςΑστ–ΦίλιπποςΑλεξ................2-1
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων–Λαγκαδάς.......1-0
Καμπανιακός–Πιερικός............................0-3
ΑλμωπόςΑριδαίας–Ηρακλής..................0-1
Ρεπό:ΦΑΣΝάουσα

Βαθμολογία
1)ΑρηςΠαλαιοχωρίου................................ 41
2)ΗρακλήςΘ..............................................40
3)Αριδαία....................................................29
-Μακεδονικός.............................................29
5)ΑγροτικόςΑστέρας.................................28
6)ΦΑΣΝάουσα...........................................26

-Πιερικός....................................................26
8)Εδεσσαικός.............................................25
........................................................................
9)Λαγκαδάς................................................24
10)ΑΟΚαρδίας...........................................23
11)Τρίκαλα.................................................22
12)ΑΟΚαρίτσας.........................................16
13)ΦίλιπποςΑλεξ......................................16
14)Κιλκισιακός...........................................13
15)Καμπανιακός..........................................7

ΑγροτικόςΑστέρας-ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας
2-1

ΣΚΟΡΕΡΣ:Αθανασιάδης(20’),Χατζόγλου(94’)/
Δημητρίου(25’)

Μεγάλη νίκη πέτυχαν οι «σταχυοφόροι», με
γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με την
Αλεξάνδρεια.Τοσκοράνοιξεστο 20’, οΑθανασι-
άδης,όμωςηαπάντησηήτανάμεσηαπότουςφι-
λοξενούμενους,πουισοφάρισανστο25’,μετέρμα
τουΔημητρίου.Ηλύτρωσηγια τονΑγροτικόήρθε
στο94’,με«χρυσό»σκόρερτοΧατζόγλου.

Διαιτητής:Στόλης(Σερρών)

ΟΔημ.Καραντώνηςστοναγώνα
Ολυμπιακού-Ξάνθης

Γ΄Εθνική

Νίκη για τα Τρίκαλα,
ήττα για την Αλεξάνδρεια

Στην 1η θέση 
και η ομάδα των 
παγκορασίδων 
του Ποσειδώνα 

που νίκησε
τον Ζαφειράκη

με 3-0 σετ
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Την Κυριακή 14-1-2018 στη 
Δ.Ε.Θ. παίχτηκαν τρεις αγώνες 
στα πλαίσια του πρωταθλήμα-

τος Α’ κατηγορίας βορείου Ελλάδος. 
Ο Α.Σ.Ε.Α. Βέροιας αντιμετώπισε την 
Ακαδημία Καβάλας, τον Φ.Ε.Α. Ιωαννί-
νων και στον τελευταίο αγώνα έπαιξε 
με τον δεύτερο της βαθμολογίας Α.Σ. 
Πέρα Θεσσαλονίκης. 

ΟισυνήθειςύποπτοιΤσιαλτζούδηςΒαγγέλης,Πα-
ζαρτζικλήςΔιονύσης καιΑλμπανάκηςΚωνσταντίνος
πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις και συνέ-
τριψαν και τις τρεις ομάδες με 4-0.Απομένουν για
το τέλος τουπρωταθλήματος τρειςαγωνιστικέςστις
27-1-2018 με τουςΑ.Σ.ΦάροςΑλεξανδρούπολης,
ΜανιακούςΚαστοριάςκαιΑ.Σ.Ε.Α.Δράμας.

Είδη από τώρα μαθηματικά οΑ.Σ.Ε.Α.Β. έχει

κατακτήσει τοπρωτάθλημα και από την καινούργια
σεζόνθααγωνίζεταιστηνΒ’εθνική.

Ηέταιρηομάδατηςπόληςμας,οΟ.Ε.ΑΒέροιας,
που αγωνίζεται στην Γ’ κατηγορία με τουςπαίδες
ΚαραμούτηΑνδρέα,ΒαφείδηΣταύροκαιΧατζηιωαν-
νίδηΔανιήλ,αντιμετώπισετηνίδιαημέραστηΔ.Ε.Θ.
τονΜακεδνόΘεσσαλονίκηςκαιτονΑ.Ο.Ε.Α.Καρδί-
τσας.Στοπρώτοματςμετάαπόκαλόήρθεήττακαι
στοδεύτερονίκημε4-0.ΟΟ.Ε.Α.Β.παραμένειστην
τέταρτηθέσηκαιδενμπορείναανέβειστηνΒ’κατη-
γορία,καθώςανεβαίνουνοιτρειςπρώτεςομάδες.


Α.Σ.Ε.ΑΒέροιας....................... 29βαθμοί(14-1)
Α.Σ.Πέρα..................................26βαθμοί(11-4)
Α.Σ.ΦάροςΑλεξ/πολης............. 24βαθμοί(9-6)
Φ.Ε.Α.Ιωαννίνων...................... 23βαθμοί(8-7)
Γ.Σ.Βόλου................................... 23βαθμοί(8-7)
Α.Σ.ΜανιακοίΚαστοριάς........... 22βαθμοί(7-8)
ΑΔΩΝΙΣΕυόσμου...................... 21βαθμοί(6-9)
ΑπόλλωνΒόλου...................... 20βαθμοί(5-10)
ΑκαδημίαΚαβάλας.................. 20βαθμοί(5-10)

Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα 
της Handball Premier και το 
Σαββατοκύριακο θα διεξα-

χθεί η 12η αγωνιστική. Ο Φίλιππος 
θα υποδεχθεί στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ την 
ομάδα του Καματερού στις 6 μ.μ ενώ 
την Κυριακή στις 5 μ.μ η γυναικεία 
ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Μ. Αλέ-
ξανδρο Γιαννιτσών.

Σάββατο20Ιανουαρίου2018
HandballPremier(12ηαγωνιστική)
Δαϊς14:00,ΑΣΕΔούκα-ΧΑΝΘ(Βήτας-Σκλαβε-

νίτης,Κυριακούλιας)

ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV-
ΑερωπόςΈδεσσας (Μπέτμαν- Τζαφερόπουλος,
Θεοδοσάκης)

Πανελληνίου 18:00,Πανελλήνιος-Ολυμπιακός
ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή (Φωκίτης- Κουτσός,Αντωνό-

πουλος)

Συκεών 18:00,Φοίβος Συκεών- Χιλιώτης ΓΣ
Δράμα1986(Πατιός-Τσιάνας,Παρτεμιάν)

Φιλίππειο18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΓΑΣΚαμα-
τερού(Νάσκος-Χαρίτσος,Ζέρβας)

Α1Γυναικών(8ηαγωνιστική)
ΔΑΚΆρτας 16:00,ΦέταΉπειροςΑναγέννηση

Άρτας-ΓΑΣΚαματερού(Χασκής-Λινάρδος,Λιακό-
πουλος)

Πανοράματος17:45,HONDAΠανόραμα-ΟΦΝ
Ιωνίας(Κατσίκης-Βαγγελτζίκης,Μεϊμαρίδης)

Κυριακή21Ιανουαρίου2018
HandballPremier(12ηαγωνιστική)
ΟΑΚΑ20:00(WebTVΕΡΤ)ΑΕΚ-ΔιομήδηςΆρ-

γους(Τσάκωνας-Μερτινιάν,Μίγκας)

Α1Γυναικών(8ηαγωνιστική)
Φιλίππειο 17:00, Φίλιππος Βέροιας- Μέγας

Αλέξανδρος Γιαννιτσών (Λινάρδος-Μαυρίδης, Σί-
σκου

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

ΟΑ.Σ.Ε.ΑΒέροιαςΠρωταθλητής
Α’Κατηγορίαςτρειςαγωνιστικές

πριντοτέλος

Στο Φιλίππειο με το Καματερό
ο Φίλιππος το Σάββατο (6 μ.μ.)

Την Κυριακή οι γυναίκες 
Handball Premier (12η αγωνιστική)

Α1 Γυναικών (8η αγωνιστική)

Στην πόλη της 
Νάουσας θα γίνει την 

προσεχή Κυριακή 
21 Ιανουαρίου 

οι βράβευση των 
Πανελληνιονικών 

από τον ΕΑΣ 
ΣΕΓΑΣ Κεντρικής 

Μακεδονίας, 
στον Πολυχώρο 
Πολιτισμού «ΧΡ. 

ΛΑΝΑΡΑΣ» στις 11.30 
π.μ. Εκεί θα βρεθούν 
οι καλύτεροι αθλητές/

τριες της Ένωσης 
που διακρίθηκαν 
στα Πανελλήνια 
πρωταθλήματα 
και ξεχώρισαν 
σε Ευρωπαικές 
διοργανώσεις

Συλληπητήριο 
της ΕΠΣ 

Ημαθίας στην 
οικογένεια 
του Σάββα 

Αβετίδη 
ΟΠρόεδρος και τα μέλη τουΔ.Σ.

τηςΕ.Π.Σ.Ημαθιας εκφράζουν τασυλ-
ληπτήρια τους στην οικογένεια του
ΣΑΒΒΑΑΒΕΤΙΔΗ για τον αδόκητο και
πρόωροχαμότου.

ΟΣάββας υπήρξεσημαντικήπρο-
σωπικότηταστονχώροτουερασιτεχνι-
κούποδοσφαίρουκαιτουαθλητισμού
τουΝομούμας και άριστος εκπαιδευ-
τικός.

Ας είναι ελαφρύ το χώμαπου θα
τονσκεπάσει.

ΑπότηνΕ.Π.Σ.Ημαθιας
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Για άλλη μία χρονιά ο ΕΟΣ Νάου-
σας κατέκτησε την πρώτη θέση 
στην αξιολόγηση της ομοσπονδί-

ας . χειμερινών αθλημάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΩΜΑΤΕΙΩΝΕ.Ο.Χ.Α.2016-2017
110Ε.Ο.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣΝΑΟ4.685,0
2.105Ε.Ο.Σ.ΒΟΛΟΥΒΟΛ3.429,0
3.209ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΟΦ2.995,0
4.134Ε.Ο.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΜΕΤ2.350,0
5.135Ε.Ο.Σ.ΔΡΑΜΑΣΔΡΑ2.180,0
6.101Ε.Ο.Σ.ΑΘΗΝΩΝΑΘΗ1.828,0
7. 196ΣΥΛΛ.ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝΟΡΕΙΒΑΤΩΝΕ-

ΣΠΕΡΟΣΚΑΛΑΕΣΠ1.700,0
8. 213ΑΛΠΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΒΟΡΕΙΟΥΕΛΛΑ-

ΔΟΣΑΛΠΙΣ1.504,0
9.128Σ.Ο.Χ.ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩ1.198,0
10.118Χ.Ο.Σ.ΓΡΕΒΕΝΩΝΓΡΕ948,0
11.109Ε.Ο.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡ912,0
12.131Ο.Χ.ΕΔΕΣΣΑΣΕΔΕ911,0
13.113Ε.Ο.Σ.ΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑ747,0
14.112Ε.Ο.Σ.ΣΕΡΡΩΝΣΕΡ496,0
15.106Ε.Ο.Σ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣ425,0
16.107Ε.Ο.Σ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΚΑΡ373,0
17.173ΕΛΛ.ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛΛ.ΠΕΙΡΑΙΩΣΕΟΠ290,0
18.136Σ.Χ.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣ269,0
19.151Ε.Ο.Σ.ΑΛΜΥΡΟΥΑΛΜ255,0

20. 204ΟΜΙΛΟΣΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΧΙΟΝΟΔΡΟ-
ΜΙΑΣΑΡΓΟΥΣΟΡΕ245,021.

111Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤ243,0
22.154ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΛΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣΧΟΚ230,0
23.142Σ.Χ.Ο.ΑΡΑΧΩΒΑΣΑΡΑ225,0
24.104ΣΥΛ.ΧΙΟΝ.ΟΡΕΙΒ.ΒΕΡΟΙΑΣΒΕΡ201,0
25.115Ε.Ο.Σ.ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΡΙ199,0
26.138Ε.Ο.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣΡΟΔ175,0
27.216ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΚΟΛ155,0 28. 102Ε.Ο.Σ.ΑΣΠΡΩΝ
ΣΠΙΤΙΩΝΑΣΠ124,0

29.211ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣΣΚΟΠΕΥΤΙ-
ΚΟΣΟΜΙΛΟΑΛΣ90,030.176Ε.Χ.Ο.Σ.ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΛΙΒ 50,0 215ΣΥΛΛΟΓΟΣΑΘΛΗΤΩΝΧΙΟΝΟΔΡΟ-
ΜΩΝΟΡΕΙΒΑΤΩΝΠΣΑΧΟΠΠ50,032.162ΧΙΟΝΟ-
ΔΡ.ΟΜΙΛΟΣΑΛΜΩΠΙΑΣΧΟΑ45,033.147Φ.Ο.Ο.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ 40,0 34. 177 Σ.Χ.ΟΔΑΥΛΕΙΑΣ
ΔΑΥ35,0

35. 200ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣΟΜΙ-
ΛΟΣΑΧΑΙΑΣΑΧΟΑ30,0

36.230Γ.Α.Σ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΑΛΕΞ22,0
37.103Ε.Χ.Ο.Σ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΑΜΦ15,0
38. 222ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΥΠΔΡΑ10,0 206ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΙΟ-
ΝΟΔΡΟΜΙΑΣΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣΜΕΓΑΛΟΥΑΛΕ 10,0
40. 212ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΦΛΑ5,0

Με τον χρόνο να μετράει αντί-
στροφα για την κορυφαία 
διοργάνωση των χειμερινών 

αθλημάτων τους Ολυμπιακούς αγώ-
νες στη Ν. Κορέα η Μαρία Ντάνου 
του ΕΟΣ Νάουσας μέρα με τη μέρα 
δίνει τον καλύτερο της εαυτό για 
να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την 
πρόκριση της. Η Μαρία μέσα από την 
αγωνιστική της προσπάθεια πλού-

τισε τη συλλογή των μεταλλίων της 
κατακτώντας στο Βαλκανικό κύπελ-
λο στο Ερζερούμ της Τουρκίας με 
δυο αργυρά μετάλλια και ένα χάλκι-
νο στις 1-2-3 Ιανουαρίου.

ΗπροσπάθειασυνεχίζεταιστηRavnaGoraτης
Κροατίαςόπουκατάφερεκαι τερμάτισεστην τρίτη
θέσηβελτιώνονταςσημαντικά τηβαθμολογία της.
Ηπροσπάθειάτηςθαολοκληρωθείστις21Ιανου-
αρίουόπουθαγνωστοποιείεάνκαταφέρειναμπει
στοαεροπλάνογιατηνΟλυμπιάδαστηΝ.Κορέα!

Πρώτοςσύλλογοςγιατο2017
οΕΟΣΝάουσας

Μετάλλια της Μαρίας Ντάνου
στο Ερζερούμ ενόψει Νότιας Κορέας

Στη 
συνά-
ντηση 

του Γιώργου 
Βασιλειάδη 
με εκπρο-
σώπους του 
Big-4, του 
Ατρομήτου, 
του Πανιω-
νίου, της 
ΕΠΟ και της 
Λίγκας, απο-
φασίστηκε να 
μην γίνουν 
αλλαγές 
φέτος στο 
καθεστώς των μετακινήσεων και να 
αλλάξει από τη νέα αγωνιστική περί-
οδο. Ολοκληρώθηκε σε πολύ καλό 
κλίμα η συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκέ στο γραφείο του υφυπουργού 
αθλητισμού, Γιώργου Βασιλειάδη, με 
εκπροσώπους του Big-4, του Ατρομή-
του, του Πανιωνίου, της ΕΠΟ και της 
Λίγκας.

Παρόντες στηνσυνάντηση ήταν οΧρήστοςΔά-
ρας από τον Πανιώνιο, ο Στράτος Σωπήλης από
τονΠαναθηναϊκό, οι ΒασίληςΜπέτσης και Κάτια
ΚοξένογλουαπότονΑτρόμητο,οΜηνάςΛυσάνδρου
από τηνΑΕΚ,οΜάκηςΓκαγκάτσηςαπόΠΑΟΚκαι
οιΓιάννηςΜώραλης,ΜιχάληςΚουντούρηςκαιΒαγ-
γέληςΜπαταγιάννηςαπότονΟλυμπιακό.ΤηSuper
League εκπροσώπησε ο πρόεδρός της, Γιώργος
ΣτράτοςκιοΒασίληςΓκαγκάτσης.ΤηνΟμοσπονδία
εκπροσώπησε ο νομικός της σύμβουλος,Αλέκος
Χολέβας.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε να μην γίνουν
αλλαγέςφέτοςστοκαθεστώςτωνμετακινήσεωνκαι
νααλλάξειαπότηνέααγωνιστικήπερίοδο,ώστενα
υπάρχουν οπαδοί των φιλοξενούμενων στα εκτός
έδραςπαιχνίδια.Οι εκπρόσωποι συμφώνησαν να
παραμείνειως έχει το υφιστάμενο καθεστώςμε τις
μετακινήσεις,διότιανάλλαζετώρα,θαδημιουργού-
σεανισονομίακαιμεγαλύτεραπροβλήματα.

Επομένως,ανκαταστρατηγούνταιοιοδηγίεςαπό
τονυφυπουργόσεσυνεργασίαμε τηΔΕΑΒκαι την
αστυνομία,θαυπάρχουνπρόστιμαμεβάσητονόμο
Γερουλάνου,όπωςαυτόπουεπιβάλλεταιστηνΑΕΚ
γιατηνπαρουσίατωνοπαδώντηςστοΑγρίνιο.

ΗΛίγκαδεσμεύτηκεσεσυνεργασίαμετιςομάδες,
να υπάρξει ένα συνολικό πλαίσιο, ώστε από του
χρόνουνααπελευθερωθούνοιμετακινήσειςοπαδών
τηνέααγωνιστικήπερίοδο,μεευθύνητωνομάδων.

Απλά ζήτησε να καταργηθεί η διάταξη,ώστε να
μην υπάρχουνποινικές ευθύνες σε μέλη τουΔ.Σ.
των ομάδων για επεισόδια εκτός γηπέδου (φερ ει-
πείνσε ένα κατάστημαήσε ένανδρόμο), αλλά να
είναιπειθαρχικές οι ευθύνες.Οι εκπρόσωποι τόνι-
σανπωςαναλλάξει αυτό, θα είναι όλαπιο εύκολα
μετάγιατημετακίνησητωνοπαδώνμεευθύνητων
ομάδωντους.

Μετακινήσειςοπαδών
απότηνέασεζόν!

Οι ασπρόμαυροι άλλαξαν το 
αυριανό τους προγραμμα 
καθώς προβλέπονται παρό-

μοιες συνθήκες Με μια προπόνηση 
που έγινε σε ομιχλώδες τοπίο συνε-
χίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ 
για την αναμέτρηση με τον Απόλλω-
να Σμύρνης.

Οιποδοσφαιριστές δούλεψανστη δύναμη και

στηντακτική,ενώστοτελευταίοκομμάτιοιμεσοε-
πιθετικοίεξασκήθηκανστατελειώματα.

ΟΕβγένΣάχοβ εξατίας ενόςχτυπήματοςστην
ποδοκνημικήπροτιμήθηκε ναπροφυλαχθεί κι έ-
μεινε για θεραπείαστο γυμναστήριο, ενώοΧοσέ
Κάνιαςμπήκεσεέναμέροςτηςπροπόνησηςκαιυ-
πολογίζεταιπωςτιςεπόμενεςμέρεςθαεπιστρέψει
σεφουλρυθμούς.

ΗπροπόνησητηςΠέμπτηςείναιπρογραμματι-
σμένηγιατις11:00στογήπεδοτηςΤούμπαςγιανα
αποφευχθούναπρόοπτα λόγω τηςαναμενόμενης
επιδείνωσηςτουκαιρού.

Προπόνηση στην ομίχλη
στον ΠΑΟΚ



Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δή-
μου Αλεξάνδρειας διοργάνωσε δράση 
συγκέντρωσης τροφίμων σε συνεργασία 
με τα Σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
Όπως κάθε χρόνο, ήταν θετική η αντα-
πόκριση τους σε δράσεις ανθρωπιάς και 
υποστήριξης προς τον συνάνθρωπο. 

Με το κάτωθι μήνυμα-πρόσκληση, 
που έλαβαν οι γονείς μέσω των Διευ-
θυντών των Δημοτικών Σχολείων και 
των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων, 
«Γίνε και εσύ αρωγός στην προσπά-
θεια συγκέντρωσης τροφίμων τα οποία 
θα δοθούν σε οικογένειες του Δήμου 
μας που χρειάζονται την έμπρακτη υ-
ποστήριξη όλων μας. Ας ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας προκειμένου να γεμίσουμε 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σχολείου με ξεχω-
ριστά δώρα.....γάλα ή τρόφιμα μακράς διαρκείας», 
συμμετείχαν ενεργά στην ενίσχυση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου μας προσφέροντας τρό-
φιμα και σχολικά είδη τα εξής σχολεία:

• 2ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
• 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης 
• Δημοτικό Σχολείο Νησίου
• Δημοτικό Σχολείο Αγκαθιάς - Κυψέλης

• Γυμνάσιο Καβα-
σίλων, 

• 1ο Γυμνάσιο Α-
λεξάνδρειας και 

• 1ο Λύκειο Αλε-
ξάνδρειας.

«Ευχαρ ιστούμε 
θερμά τα σχολεία 
που  συμμετε ίχαν 
στην παραπάνω Δρά-
ση καθώς και τους 
Διευθυντές για την 
άριστη συνεργασία 
με τα στελέχη του 
Δήμου μας, καθώς 
η ευαισθητοποίηση 
των μελλοντικών ενή-
λικων δημοτών μας 
σε κοινωνικά θέματα 
κρίνεται αποτελεσμα-
τική όταν αυτή έχει τις 
ρίζες της στη σχολική 
ηλικία», τόνισε ο Δή-
μαρχος Αλεξάνδρειας.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος παρουσιάζει την «Α-
σκητική» (Salvatores dei) του 
Νίκου Καζαντζάκη, σε σκηνοθε-
σία  Aνδρέα Κουτσουρέλη  που 
συνεχίζει τον επιτυχημένο κύκλο 
παραστάσεων την Τετάρτη 31 
Ιανουαρίου, στις 20.30 στην «Α-
ντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών» Βέροιας.

Πρόκειται για μια θεατροποιη-
μένη εκδοχή του γνωστού έργου 
του Νίκου Καζαντζάκη, ενός συ-
μπυκνωμένου κειμένου που εκ-
φράζει τη μεταφυσική πίστη του 
μεγάλου Κρητικού συγγραφέα. Ο 
ίδιος υποστήριζε ότι η “Ασκητική” 
είναι μια Κραυγή και όλο το έργο του ένα σχόλιο 
που μεταφέρει την αγωνία του ξεπεράσει τα σύνορα 
του νου, τα φαινόμενα και  να λύσει το μυστήριο της 
ύπαρξης.

“Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο. Καταλή-
γουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό 
διάστημα το λέμε Ζωή.”

Συντελεστές:
Σκηνοθετική επιμέλεια: Ανδρέας Κουτσουρέλης
Επιμέλεια σκηνογραφίας-κοστουμιών: Μαρία 

Μυλωνά
Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Βούτος
Οργάνωση παραγωγής: Δημοσθένης Πάνος
Παίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Βούτος, Ανδρέας 

Κουτσουρέλης, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης  Παλαιο-
χωρίτης, Κώστας Ίτσιος, Γιάννης Γκρέζιος

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Διαβάζοντας την Ασκητική του Ν. Καζαντζάκη, 

βυθίζεσαι σε ένα φιλοσοφικό κείμενο που σε οδηγεί 
αναπόφευκτα στην αναζήτηση της ύπαρξής σου και 
στον τρόπο που καλείσαι, από τον ίδιο τον συγγρα-
φέα, να αντιμετωπίσεις και να δεις, με τα δικά του 
μάτια, την πορεία σου στη ζωή.  Και αυτό είναι ένα 
ζήτημα που αφορά τον καθένα μας σε προσωπικό 
επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα και ολόκληρο το σύ-

μπαν.
Β α σ ι κ ό ς 

στόχος μας 
είναι να μετα-
φέρουμε την 
αγωνία αυτή, 
μέσω της θε-

ατρικής πράξης, δημιουργώντας έναν «διάλογο» με 
τον ίδιο μας τον εαυτό.

Έξι (6) πρόσωπα (ηθοποιοί) έρχονται στη σκηνή 
για να καταθέσουν τις σκέψεις και τον εσωτερικό 
κόσμο του «Ενός». Και οι έξι ανήκουν σε ένα σώμα. 
Στη φωνή μέσα μας.

Έτσι λοιπόν, μέσω αυτού του «διαλόγου» που 
αναπτύσσεται μεταξύ τους, αλλά και της λιτής θεα-
τρικής μορφής –αφαιρετικό σκηνικό, μουσικοί ήχοι 
που υπογραμμίζουν και εκτελούνται από τους ίδιους 
του ηθοποιούς επί σκηνής– δημιουργήσαμε ένα 
«τελετουργικό δρώμενο» έχοντας σε προτεραιότητα 
την προβολή του κειμένου και όχι της εικόνας.

Στο χρονικό διάστημα αυτής της θεατρικής πρά-
ξης (1 ώρα), χρέος μας ήταν και είναι, να μην χαθεί 
τίποτα από τη σκέψη-αγωνία του Καζαντζάκη, έτσι 
ώστε απευθυνόμενοι στους θεατές να τους προ-
τρέψουμε σε μία βαθύτερη αναζήτηση του κόσμου 
μέσα μας, της ψυχής,  αλλά και της  ζωής μας,  στη 
«λιγόστιγμη» πορεία μας.

  Αντρέας Κουτσουρέλης
Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 12 €
Φοιτητικό, ομαδικό, ανέργων και άνω των 65: 

10 €
Προπώληση: 10 €
ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Ο.Γ.Α.
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
3ος όροφος Χώρου Τεχνών, Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 

Βέροιας,  τηλ. 2331078140
3ος όροφος Χώρου Τεχνών, Γραφεία Κ.Ε.Π.Α Δ. 

Βέροιας,  τηλ. 2331078100
Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ»
Café “Μπρίκι» Viva,gr 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – 
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

 Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Η-
μαθίας διοργανώνει την Κυριακή 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 αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά 
προτίμηση οι παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.

Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο  πιάτο  κρεατι-
κό, γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά 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

Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του 
Αλέκου Χατζηκώστα «Μικρές 

ιστορίας μεγάλα όνειρα»
Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στις 

7μ.μ στον πολυχώρο «ΕΛΙΑ» της Βέ-
ροιας, παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του 
Βεροιώτη δημοσιογράφου – συγγρα-
φέα με τίτλο «Μικρές ιστορίας μεγάλα 
όνειρα».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Δημήτρης Μπατζιάκας, δικηγόρος, 

μέλος του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλό-
γου Βέροιας

Παντελής Τσαλουχίδης, φιλόλογος 
– κριτικός Λογοτεχνίας, μέλος του Δ.Σ 
Συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας

Γιάννης Κρανιάς, εκδόσεις «ΕΝΤΥ-
ΠΟΙΣ»

Και ο συγγραφέας Αλέκος Χατζη-
κώστας

 Πρόκειται για το 7ο βιβλίο του συγ-
γραφέα και αποτελεί συλλογή 15 διη-
γημάτων που προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα, οδηγώντας 
με τη σειρά τους σε νέα ερωτήματα. Όταν ο έρωτας δένεται με το μυστήριο, η 
ελπίδα με τον αγώνα και οι απώλειες οδηγούν σε δημιουργικά όνειρα

Ημερίδα για τον έλεγχο 
και την προστασία 

του δομημένου 
περιβάλλοντος

Το Τεχνικό 
Ε π ι μ ε λ η τ ή -
ριο Ελλάδας 
/ Τμήμα Κε-
ντρικής Μα-
κεδονίας και 
η Νομαρχια-
κή Επιτροπή 
Ημαθίας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ δι-
οργανώνουν 
στη Βέρο ια 
ημερ ίδα  με 
θέμα «Παρου-
σίαση του Ν. 
4 4 9 5 / 2 0 1 7 : 
Έλεγχος και 
π ρ ο σ τ α σ ί α 
τ ο υ  Δ ο μ η -
μένου Περι-
β ά λ λ ο ν τ ο ς 
και άλλες δι-
ατάξεις».  Η 
εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στις 10:00 
π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας( 
οδός Μητροπόλεως 46).

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου     

Η «ΑΣΚΗΤΙΚΗ» του Νίκου 
Καζαντζάκη από το ΚΘΒΕ στη Στέγη 

-Σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
& την ΚΕ.ΠΑ. Δήμου Βέροιας

Γέμισαν με δώρα και τρόφιμα 
μακράς διαρκείας

τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα στα 
σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας
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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
Πέμπτη 18-01-2018

13:30-17:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

20:30-01:00 + διαν. ΠΑΝΑ-
ΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7
23310-28594

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων 
και Κτηνιατρικής Αντίληψης, 
Φαρμάκων και Εφαρμογών 

της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ανακοινώνεται ότι, με βάση το υπ’ 
αριθμ. 182/6899/12.01.2018 έγγρα-
φο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται 
η συλλογή δειγμάτων θανατωμέ-
νων κόκκινων αλεπούδων έως τις 
31 Μαρτίου 2018 σε όλες τις περι-
φερειακές ενότητες της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας.

 Υπενθυμίζεταιότιοελάχιστοςαριθμόςαλε-
πούδωνανάπεριφερειακή ενότηταπουπρέπει
να εξετασθούν είναι:Μ.Ε.Θεσσαλονίκης: 130,
Π.Ε.Ημαθίας:66,Π.Ε.Κιλκίς: 89,Π.Ε.Πέλλας:
96,Π.Ε.Πιερίας:56,Π.Ε.Σερρών:133καιΠ.Ε.
Χαλκιδικής:126.

Σύμφωναμε το ανωτέρω έγγραφο, οι δικαι-
ούχοι(κυνηγοίκαιφύλακεςθύρας)θααποζημιώ-
νονταιμετοποσότων50ευρώγιατηνπροσκό-
μιση θανατωμένωναλεπούδωνμέσαστο 2018
(ενεργητικήεπιτήρηση).

Τρόποςαποστολήςδειγμάτων
γιαεξέτασηλύσσας

Στο εργαστήριο θα αποστέλλεταιΜΟΝΟΤΟ
ΚΕΦΑΛΙΤΟΥΥΠΟΕΞΕΤΑΣΗΖΩΟΥ.Τακεφάλια
θαπρέπει να έχουναποκοπεί από εξειδικευμέ-
νο άτομο εμβολιασμένο κατά της λύσσας (κατά
προτίμηση κτηνίατρο), το οποίο θα έχει πάρει
τα κατάλληλαμέτραπροστασίας (γάντια,ποδιά,
γυαλιά).Τουπόλοιποσώμαθαπρέπεινακατα-
στρέφεται. Σεπερίπτωση ζώων κάτω του ενός
(1)κιλού(π.χ.νυχτερίδες)νααποστέλλεταιολό-
κληροτοζώο.

Κατάπαρέκκλισηκαιμόνοότανδενυπάρχει
διαθέσιμος κτηνίατρος για την απόσπαση της
κεφαλής από το υπόλοιποσώμα, είναι δυνατή
η αποστολή νεκρού ζώου το βάρος του οποίου
δεν υπερβαίνει τα 8Kg.Στηνπερίπτωσηαυτή,
ολόκληρο τοπτώμα του υπό εξέταση ζώου να
είναικατάλληλασυσκευασμένοκαισυντηρημένο
υπόψύξη.

Το δείγμα θαπρέπει ναψεκάζεται με εντο-
μοκτόνο (π.χ σκεύασμαπου ναπεριέχει περ-
μεθρίνη) πριν συσκευαστεί. Τα δείγματα αυτά
εμπίπτουνστην«ΚατηγορίαΒ»σύμφωναμετην
τελευταία έκδοση του ΙΑΤΑ.Η κατάλληλη ονο-
μασία είναι «Βιολογικό υλικό,ΚατηγορίαΒ» και
φέρειτηνένδειξη«UN3373».

Συγκεκριμένα, ησυσκευασίαπρέπει να είναι
τριπλή,σύμφωναμε τους διεθνείς κανονισμούς
γιανααποφευχθείοκίνδυνοςέκθεσηςστονπα-
θογόνοπαράγοντα.

Ητριπλήσυσκευασίαέχειωςεξής:
Αρχικήσυσκευασία:Υδατοστεγήςπλαστική

σακούλαβαρέως τύπουπου ναπεριέχει απορ-
ροφητικό υλικό (χαρτί, εφημερίδα κτλ) για να
αποφευχθείηδιαρροήσωματικώνυγρών.Τυχόν
αιχμηράσημεία του δείγματοςπρέπει να καλύ-
πτονται μεπολλαπλέςστρώσεις εφημερίδας.Η
αρχικήσυσκευασίαπρέπει να είναιπάντα καλά
κλεισμένη.

Δεύτερησυσκευασία:μεταλλικόήπλαστικό
δοχείοβαρέως τύπουμε καπάκι ή υδατοστεγής
πλαστικήσακούλαβαρέως τύπουπου ναπερι-
έχει απορροφητικό υλικό (χαρτί, εφημερίδα κτλ)
γιανααποφευχθείηδιαρροήσωματικώνυγρών.

Τοέντυποαποστολήςδείγματοςθαπρέπεινα
εσωκλείεται σεπλαστική σακούλα (ziplock), να
επικολλάταιστηνεξωτερικήεπιφάνειατηςδεύτε-
ρηςσυσκευασίαςκαινααναγράφονταιταεξής:

-Είδοςζώου:
-Κατάστασηπουβρέθηκετοζώο:
-Εάνέχειδαγκώσειάνθρωποήάλλοζώο:
-Συμπεριφοράτουζώου-κλινικάσυμπτώματα:
-Τόποςπουβρέθηκε:
-Ιδιοκτήτης:

-Διεύθυνσηκαιτηλέφωναεπικοινωνίας:
-Ημερομηνίαπουβρέθηκε
Τρίτησυσκευασία:περιέκτηςαπόπολυστυ-

ρένιο(φελιζόλ)πουναπεριέχεικατάλληλοαριθμό
παγοκύστεων.Πριν την αποστολή η εξωτερική
επιφάνεια τουπεριέκτηπρέπει να απολυμαίνε-
ται (π.χ. με χλωρίνη 10%).Μετά την αποκοπή
της κεφαλής το υπόλοιποπτώμασυσκευάζεται
κατάλληλα και αποστέλλεταιπροςαποτέφρωση
σε εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας υποπροϊ-
όντων.

Μεταφορά
Τοδείγμαθαπρέπει νααποστέλλεται τοσυ-

ντομότεροδυνατόστο εργαστήριομε ταχυμετα-
φοράμέσασε24-48ώρες.Σεάλληπερίπτωση
θαπρέπεινατοποθετείταιστηνκατάψυξηκαινα
αποστέλλεταιτοσυντομότερο.

Παράτασητουχρόνουεφαρμογήςτουπρογράμματος
ενεργητικήςεπιτήρησηςτηςλύσσας



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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

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, κοντάστο

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, κλιματι-

σμό,ηλ.θερμοσίφω-

να,Wi-Fi,θέσηπάρ-

κιγκ και πλυντήριο

σε νεόδμητηοικοδο-

μή, στο κέντρο της

Βέροιας. Πληροφο-

ρίες στο τηλ : 6948

457059.

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.

15ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

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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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτο-

ποιός για φούρνο

στη Νάουσα. Τηλ.

επικοινωνίας: 6982

643134.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθόψυ-

κτ ικού γ ια μόνιμη

εργασ ία  κα ι  επ ί -

σης αναζητεί  άτο-

μο με γνώσεις σε

β ιομηχαν ικό  σχέ -

διο.  Αποστολή βι-

ογραφικών in fo@

i n o x c o n . g r .  Τη λ

2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άν-

δρες  γ ια  εργασ ία

σ ε  σ υσ κ ε υ ασ τ ή -

ρ ιο  τροφίμων στο

Μακροχώρ ι  Ημα -

θ ίας.  Τηλ. :  23310

70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτο -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασίαγια τοκατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη Βέροια. Τηλ.:

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  νεα -

ρός ή κοπέλα άνω

των 25 ετών για το

γυράδικο «Πράπας

Gr i l l»  στη Βέροια

για εργασία και ντε-

λίβερι. Τηλ.: 23310

7 1 2 2 2  &  6 9 8 2

271222 (WUp)  ή

α υ τ ο π ρ ο σ ώπω ς

στοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλε-

κτρολόγος και μη-

χανικός αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια.  Ικανοποι-

ητική αμοιβή. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή

κύριος για φροντίδα

και περιποίηση η-

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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λικιωμένου. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδρας α-

πό 22 έως 40 ετών, δί-

πλωμα οδήγησης Γ΄ κα-

τηγορίας, γνώστης χει-

ρισμού κλαρκ.Τηλ.: επι-

κοινωνίας:6976777999.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  κοπέλα

με μεταφορικό μέσο για

καφέ ουζερί  στο Μα-

κροχώρι απέναντι από

τοπαλιό κρατικόΚΤΕΟ,

για απογευματινές ώρες

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 πε-

ριποίηση ηλικιωμένων

σε24ωρηβάση.Τηλ.:

6993678697.

Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ε Π Η Σ

κυρ ία  μονογον ικής

ο ικογένε ιας,  ζητάε ι

εργασία, γ ια φύλα-

ξη ηλικιωμένων και

καθαρισμό σπιτιών.

Τη λ . ε φωνο :  6 9 9 9

262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργα-

σία γιαφύλαξημωρού

ή καθαρίστριασεσπί-

τι και γραφεία. Τηλ.

επικοινωνίας: 23310

73642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νει την φροντίδα η-

λικιωμένων & καθα-

ρισμα σπιτιών, γρα-

φε ίων  κα ι  σκάλες .

Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ ρ εβα -

τάκ ι  ΒΕΒΕ σε άσπρο

χ ρώμα ,  μ ε  σ τ ρώμα

καιυφασματάκιαπρο-

σ τα τ ε υ τ ι κ ά ,  σ χ ε δ ό ν

αχρησ ιμοπο ίη το .  Τ ι -

μή  ευκα ιρ ίας  150 ,00

ε υ ρ ώ .  Τη λ . :  6 9 7 7

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  εξοπλισμός

καφ ε τ έ ρ ι α ς  ( κ αφ ε τ ι έ ρ α

ASTORIA MONH), πλυντή-

ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπ ιέρα  ( επαγγελματ ι -

κή-βαρέως τύπου), τοστιέρα

(επαγγελματική 2 εστιών), 2

στρογγυλά τραπέζια, 7 κα-

ρέκλες (με κουπαστή) και 8

ψηλά σκαμπό. Πωλούνται σε

τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6974

867093.

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.

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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ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύ-

ριος 50 ετώνψάχνει εμ-

φανίσιμη κυρία ως 50

ετών για γνωριμία.Τηλ.:

6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητεί
κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανί-
σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητεί γνωριμία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣζητάναβρει
κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις,φτωχειά,γιασοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος
χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6984040769.

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

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

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

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

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

(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέσύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκας TOPLING, ι-
σχύς 30KW, ελαφρώς
μεταχειρισμένο, σε άρι-
στη κατάσταση, μαζί με
δοχείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.



PΕίμαστε ίσως η μόνη τριτοκο-
σμική χώρα που κάνει τόσο κρύο...

PΑφρική / Αφρική / καλά μου 
λέγαν μερικοί / πως είσαι χώρα 
μαγική. Που θα έλεγε σήμερα ο 
Κοινούσης.

PΕκείνο που φοβάμαι με τους 
συνεχόμενους σεισμούς είναι μην 
τυχόν πέσουν τα σπίτια μας και τι 
θα απογίνουν οι τράπεζες.

PΚαι για ποιον θα κόβουμε 
μετά κομμάτι στη βασιλόπιτα α-
πό του χρόνου;

PΕλπίζουμε αυτή η γέφυρα των 
αναστεναγμών στον Τριπόταμο να 
μην γίνει των λυγμών...

PΌπως και εκείνη η «γέφυ-
ρα» στα σύνορα της χώρας. Που 
πρέπει να κατανοήσουν τη δύ-

σκολη θέση στην οποία βρίσκο-
νται. Και εντέλει ποιος είναι ο 
κυριότερος σύμμαχός τους.

PΜήπως να αλλάξουμε και το 
όνομα του Αγίου Δημητρίου κ. Δη-
μητρόφ;

PΑν η διαπραγμάτευση της 
κυβέρνησης για το σκοπιανό εί-
ναι σαν εκείνη των μνημονίων, 
αν καταφέρουμε να κρατήσουμε 
τον μακεδονικό χαλβά θα είμα-
στε τυχεροί.

P46 ο Ρουβάς, 47 ο Νικοπολί-
δης, 53 εγώ. Μεγαλώνουμε οι γόη-
τες υδροχόοι.

PΚαλά ντε, εγώ στο κάτω μέ-
ρος της λίστας.

PΚαι δεν βοηθήσαμε όλοι όσο 
μπορούσαμε στο δημογραφικό.

PΚατά τα λοιπά. Μεγαλώνου-
με και δεν απαντήσαμε ακόμη 
στο μεγάλο ερώτημα για το αν 
υπάρχει καθιστική ζωή μετά τον 
θάνατο.

PΓιατί την καθιστική πριν από 
τον θάνατο τη χορτάσαμε και τη 
χορταίνουμε επί του καναπέως.

PΣτη Λάρισα έπαιρναν επιδο-
τήσεις για άλογα και γαϊδούρια 
που δεν είχαν. Άλογα γαϊδούρια.

PΧθες κρατήθηκα και δεν έφα-
γα βραδινό. Αλλά μετά τα μεσάνυ-
χτα και μέχρι να ξημερώσει έφαγα 
μπόλικο πρωινό.

PΘα έχουμε ελπίδες στη δίαι-
τα μόνο αν εστιάζουμε όχι στο τι 
θα φάμε αλλά στο τι δεν θα φάμε 
απόψε.

PΣτο μεταξύ αυτές τις μέ-
ρες τρώω πολύ για τις γιορ-
τές με το παλιό ημερολόγιο.

PΕδώ και μέρες βλέ-
πω έναν παππού παρα-
τημένο στο μπαλκόνι α-
πέναντι. Ή πάγωσε, ή η 
κυρά-Μαριγούλω πήρε 
πλαστικό παππού για τα 
γούστα της.

PΑπό την ειδη-
σεογραφία. Μία Α-
μερικανίδα κατάφε-
ρε να θέσει εκτός 
μάχης ένα διαρρή-
κτη αφού τον χτύ-
πησε με το σίδερο 
που σιδερώνουν, 
όταν αντελήφθη ό-
τι προσπαθούσε να 
ξεγλιστρήσει μέσα 
στο σπίτι στο μαύ-
ρο σκοτάδι. Η αστυ-
νομία τη συνεχάρη 
για το θάρρος της, 
ωστόσο εκείνη απά-
ντησε:

-Νόμιζα πως ή-
ταν ο άντρας μου 
που επέστρεφε επι-
τέλους στο σπίτι!

Αρκάς όλα τα 
λεφτά και σήμερα, 
στο σκίτσο. Κι ας 
μην υπάρχουν.

PΚαι:
Μία 65χρονη γυναίκα πηγαίνει 

στα επείγοντα για τον λόξιγκα που 
την ταλαιπωρεί για πολλές ώρες. 
Τη βλέπει ένας νεαρός γιατρός. 
Μετά από τρία λεπτά εξέτασης, ο 
γιατρός γυρίζει 
και της λέει ότι 
είναι έγκυος. Α-
μέσως η γυναίκα 
βγαίνει έξαλλη 
από το εξεταστή-
ριο και αρχίζει να 
ουρλιάζει τρέχο-
ντας στον διά-
δρομο. Ένας ηλι-
κιωμένος γιατρός 
την πλησιάζει , 
ρωτά τι συνέβη, 
την ηρεμεί και τη 
βάζει να καθί-
σει σε ένα άλλο 
δωμάτιο. Μετά 
πηγαίνει στο εξε-
ταστήριο του νεα-
ρού γιατρού:

–Τι στο καλό 
σκεφτόσουνα; Η 
γυναίκα είναι 65 
χρονών, έχει δύο 
μεγάλα εγγόνια, 
κι εσύ της λες ότι 
είναι έγκυος;

Ο νεαρός για-

τρός συνεχίζει να σημειώνει στο 
μπλοκ του, και χωρίς να σηκώσει 
το κεφάλι του λέει:

–Ναι, αλλά για ρώτησέ την. Έχει 
λόξιγκα;

Κ.Π.

www.laosnews.gr20 ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  

CMYK


	180118f
	180118g
	180118f
	180118g
	180118f
	180118g
	180118f

