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Υγείας το ανάγνωσμα…
συνέχεια

  Αν και δεν το συνηθίζουμε από αυτή τη στήλη να 
εμμένουμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα, θα κάνουμε 
μια εξαίρεση…λόγω υγείας! Την άμεση δημιουργία 
σταθμού ΕΚΑΒ στην Αλεξάνδρεια πραγματεύτηκε η 
χθεσινή «θέση» και ερχόμαστε σήμερα να επισημάνουμε 
το σοβαρό θέμα έλλειψης προσωπικού και δη βασικών 
ειδικοτήτων γιατρών. Στο κύριο θέμα αναδεικνύουμε το 
σοβαρό πρόβλημα έλλειψης παθολόγου στο νοσοκομείο 
Νάουσας, με αποτέλεσμα η παθολογική κλινική να 
είναι κλειστή από την Τετάρτη και να οδηγούνται 
τα περιστατικά στη Βέροια. Τι να τις κάνουμε τις 
αναπλάσεις, τις νέες πτέρυγες και τις κορδέλες αν 
δεν υπάρχει γιατρός να εξετάσει; Μάλιστα δεν μιλάμε 
για καμιά «ψαγμένη» ειδικότητα(π.χ. νευροχειρουργός), 
αλλά για έναν απλό παθολόγο! Τώρα, θα μας πείτε 
άνθρωποι είναι και οι γιατροί και αρρωσταίνουν (σε 
αναρρωτική και οι δύο παθολόγοι της Νάουσας). Γι’ 
αυτό θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Είναι 
φιλότιμες οι προσπάθειες διοικητή, αναπληρώτριας, 
αλλά και του διευθυντή της παθολογικής Βέροιας, 
όμως γιατρό δεν βλέπουμε! Καταγγελίες κατά καιρούς 
έχουμε για ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων ακόμη και 
στο νοσοκομείο Βέροιας. Τελικά τι να τους κάνουμε τους 
βαθυστόχαστους σχεδιασμούς για ΠΕΔΥ, ΤΟΜΥ, όταν 
γίνονται προκηρύξεις για θέσεις γιατρών και δεν υπάρχει 
ενδιαφέρον; Στον αντίποδα, η «εξαγωγή» ανθρώπινου 
ιατρικού δυναμικού δεν έχει προηγούμενο. Ξοδεύει 
το ελληνικό δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο για να 
σπουδάσει και να εκπαιδεύσει τους έλληνες γιατρούς 
και τους παραλαμβάνουν έτοιμους τα νοσοκομεία στο 
εξωτερικό. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας, από 
εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Πώς δηλαδή θα κρατήσει αυτό 
το ανθρώπινο-επιστημονικό «κεφάλαιο», να προσφέρει 
ιατρικές υπηρεσίες στον τόπο μας και να μην το κάνουμε 
«δώρο» στα νοσοκομεία του εξωτερικού. 
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Χριστοδούλου εν Πάτμω, Σαββίνου

Επειδή το πα-
ρακολουθούμε το
θέμα, ας δώσουμε
και τα νέααπό τις
εκταφέςπου γίνο-
ντα στη γειτονική
Αλβανία, όπου έ-
χουνήδηβρεθείτα
οστά108Ελλήνων
πεσόντων τουΕλ-
ληνο-Ιταλικού πο-
λέμου 1940 - 41.
Οι εργασίες ανα-
ζήτησης, εκταφής,
προσδ ιορ ισμού
της  ταυτότητας
και ενταφιασμού
των ΕλλήνωνΠε-
σόντωνΣτρατιωτι-
κών σε πολεμικές
επιχειρήσεις στην
Αλβανία, στηνπε-
ριοχήDragot (Τεπελένι)Αλβανία - οι οποίες ξεκίνησαν
στις 22 Ιανουαρίου 2018 - συνεχίζονται με εντατικούς
ρυθμούς.

Όπωςανακοίνωσε τοΓενικόΕπιτελείοΕθνικήςΆμυ-
νας(ΓΕΕΘΑ),έωςτώραέχειπραγματοποιηθείηεκταφή
τωνοστών108πεσόντων,χωρίςόμωςναέχουνταυτο-
ποιηθεί.

Σημειώνεται πως για την υλοποίηση της διαδικασί-
ας ταυτοποίησης των εντοπιζόμενων οστών, έχει ήδη
δημιουργηθεί βάση δεδομένων δειγμάτων αίματος των
συγγενών/απογόνων τωνπεσόντων,από το τμήμαΜο-

ριακήςΒιολογίαςτου401ΓενικούΣτρατιωτικούΝοσοκο-
μείουΑθηνών.

Την ίδιαώρα, το ενδιαφέρον απογόνωνπεσόντων
είναιπολύέντονοκαθώςσενοσοκομείαέχουναποσταλεί
περισσότερααπό360δείγματααίματοςαπόόλητηνΕλ-
λάδα,ενώταυτόχροναμεγάλοςαριθμόςενδιαφερομένων
επικοινωνεί με το αρμόδιοπροσωπικό του ΓΕΕΘΑ για
παροχήπεραιτέρωπληροφοριών.

Οι ενδιαφερόμενοι, απόγονοι ήσυγγενείςπεσόντων
μπορούννααπευθύνονταιγιαοποιαδήποτεπληροφορία
στατηλέφωνα210-6573274και210-6575020τηςαρμό-
διαςΔιεύθυνσης τουΓΕΕΘΑκατά τις εργάσιμες ημέρες
καιώρες.

«Όχι» της Ε.Ε. στη στρεμματική,
προχωράνε οι αποζημιώσεις για τις βροχοπτώσεις

Αρνητική, όπωςαναμενόταν, ήτανηΕυρω-
παϊκήΕπιτροπήστο κοινόαίτημα τωνροδακι-
νοπαραγωγώνΕλλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας
για τη στρεμματική ενίσχυση εξαιτίας τωνσυ-
νεπειώνστο εισόδημά τους από το εμπάργκο
στηΡωσία.ΣύμφωναμετονπρόεδροτηςΚοι-
νοπραξίαςΟμάδωνΠαραγωγώνΧρήστοΓιαν-
νακάκηστον «Λαό», επόμενος στόχος είναι
να ενισχυθούνοιροδακινοπαραγωγοίαπό τον
κρατικό κορβανάμε τη διαδικασίαDeminimis,
κάτι για το οποίο έχει αναφερθεί κατά καιρούς
καιουπουργόςΑγροτικήςΑνάπτυξηςΒαγγέλης
Αποστόλου.

Γιατοζήτηματωναποζημιώσεωναπότιςβρο-
χοπτώσειςτουκαλοκαιριούτου2017οκ.Γιαννα-
κάκηςμας είπεότιπροχωράστονΕΛΓΑμε την
επεξεργασία τωνστοιχείωνπουπαραδόθηκαν
απότηΔιεπαγγελματικήΠυρηνόκαρπων.

ΜεαπόφασητουΣτΕ
«προσωρινή»παράτασηζωήςστοMEGA

Με προσωρινή διαταγή του
προέδρου του Συμβουλίου της Ε-
πικρατείαςΝικολάου Σακελλαρίου
«παγώνει»ηαπόφασητουΕθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με
τηνοποίααποφασίστηκεηοριστική
διακοπή λειτουργίας του τηλεοπτι-
κούσταθμούMEGA.

Μέχρι νασυζητηθεί η αίτησηα-
ναστολής που έχει καταθέσει η δι-
οίκησητηςΤηλέτυποςκαιέωςότου
κριθεί επί της ουσίας η απόφαση
του ΕΣΡ, δίκη που αναμένεται να
γίνει στις 4Μαϊου του 2018, συ-
νεχίζεται κανονικά η εκπομπή του
MEGάλουκαναλιού.

Γαστρονομικό–
πολιτιστικό

τοφετινόΦεστιβάλ
ροδάκινου

Στο περιθώριο της συνέντευξης για τις «αν-
θισμένες ροδακινιές» έγινε και μία αναφοράστο
ΦεστιβάλΡοδάκινου, από τονΤουριστικόΌμιλο
Βέροιαςεπίσης,πουθαακολουθήσει…

Μικρήαναφοράαλλάουσιαστική:τοφετινόΦε-
στιβάλθαεστιάσειστοπολιτιστικόκαιστογαστρο-
νομικόκομμάτιτουτοπικούμαςπροϊόντος.

Ετοιμαστείτεγιανέεςγεύσειςκαισυνταγές!

Να δείτε
που αυτοί

που θα αντιδράσουν
για τα νέα
κοιμητήρια
στη Βέροια

θα είναι οι Ρομά
του Εργοχωρίου!

Βρέθηκαν τα οστά 108 Ελλήνων πεσόντων
στο αλβανικό μέτωπο
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Στο Νοσοκομείο Βέροιας οδηγούνται τα περιστατικά…
Κλειστή από την Τετάρτη η παθολογική κλινική της Νάουσας

-Δεν υπάρχει γιατρός ούτε για τα εξωτερικά ιατρεία
Κλειστή παραμένει από την περασμένη Τετάρτη η παθολογική κλινική της μονάδας Νάουσας, αφού λόγω των αναρρωτικών αδειών των δύο 

παθολόγων αυτό το διάστημα και των συνεχών άκαρπων προκηρύξεων δεν υπάρχει παθολόγος ούτε για τα εξωτερικά ιατρεία! Αποτέλεσμα φυ-
σικά αυτών των εξελίξεων είναι να οδηγούνται όλα τα περιστατικά στην παθολογική κλινική της μονάδας Βέροιας, που δέχθηκε οκτώ περιστατικά 
μόνο το τελευταίο διήμερο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της παθολογικής κλινικής της μονάδας Βέροιας Χρήστο Κούτρα, η κατάσταση στην κλινική μπορεί να έχει επιβα-
ρυνθεί, ωστόσο είναι ελεγχόμενη, ενώ θα γίνουν όλες οι προσπάθειες ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα περιστατικά χωρίς να προκληθούν προβλή-
ματα. Μάλιστα ο ίδιος ο κ. Κούτρας την περασμένη Τρίτη οπότε και προέκυψε το πρόβλημα, μετά από συνεννόηση με τον διοικητή του νοσοκομεί-
ου Ημαθίας Δημήτρη Μαυρογιώργο επισκέφθηκε την παθολογική κλινική της μονάδας Νάουσας και εξέτασε περιστατικά για πολλές ώρες.

Το πρόβλημα με την έλλειψη παθολόγων στην κλινική της Νάουσας καλά κρατεί εδώ και περισσότερους από έξι μήνες, παρά τις συνεχείς 
προκηρύξεις των τελευταίων μηνών από τη διοίκηση και την 3η ΥΠΕ. Ακόμη και η παθολόγος που δέχθηκε τη θέση μετά την τελευταία προκήρυξη 
είναι έγκυος και δεν έχει αναλάβει υπηρεσία.

Για το πρόβλημα που προέκυψε στο πιο νευραλγικό τμήμα της μονάδας Νάουσας έγινε χθες επαφή του διοικητή και της αναπληρώτριας δι-
οικήτριας Ιωάννας Πέρβου με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. Θυμίζουμε ότι ο υπουργός είχε προτείνει στην πρόσφατη επίσκεψή του στη 
Βέροια μαζικές προκηρύξεις γιατρών (αυτή που «τρέχει» τώρα και εγκρίθηκε και από το υπουργείο αφορά τρεις παθολόγους) προκειμένου να 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αποδοχής των θέσεων.

Για κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και καταλήψεις 
ετοιμάζονται οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ από Ημαθία και Πέλλα

Στο πλαίσιο της απόφασης της Συντονιστικής Επιτρο-
πής Αγώνα των συνεργαζομένων συνταξιουχικών οργα-
νώσεων για διοργάνωση συσκέψεων σε όλη την Ελλάδα, 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Μάρτιου στη Νάουσα 
σύσκεψη των διοικητικών συμβουλίων των Σωματείων 
Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας, Νάουσας Γιαννιτσών, των 
σωματείων συνταξιούχων ΟΑΕΕ Βέροιας Νάουσας, 
Γιαννιτσών, Έδεσσας με τη συμμέτοχη πλήθους συντα-
ξιούχων.

Η εισήγηση έγινε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων ΙΚΑ και πρόεδρο της Συντονιστικής Επι-
τροπής Αγώνα Δήμο Κουμπούρι ο όποιος αναφέρθηκε 
στο πλαίσιο των αιτημάτων των συνταξιουχικών οργανώ-
σεων που συνοψίζονται στην διεκδίκηση των παράνομα 
παρακρατηθέντων εισφορών, στον επανϋπολογισμό των 
συντάξεων, στην κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων, 
στην αύξηση της φορολογίας και κυρίως στην εφαρμογή 
του Νομού Κατρούγκαλου (Ν.4387) που προβλέπει την εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς που θα επιφέρει πολύ μεγάλες περικοπές στις ήδη μειωμένες συντάξεις και την μετατροπή τους σε φιλοδωρήματα.

Απάντηση σ’ αυτή τη βάρβαρη πραγματικότητα πρέπει να δώσουν μαζικά και αποφασιστικά οι συνταξιούχοι με κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις καταλήψεις και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο’’
Χαρακτηριστικά τόνισε: «Κάθε σωματείο πρέπει να γίνει πυρήνας οργάνωσης του αγώνα. Να δυναμώσει η ενότητα των σωματείων. Να επιχειρηθεί η συσπείρωση και ενεργοποίηση όσο το δυνατών μεγαλυτέρου 

δυναμικού των σωματείων. Όπλο μας είναι η ενότητα με βάση τα κοινά προβλήματα. Κλειδί για την επίλυση τους αποτελεί η μαζικοποίηση των σωματείων, η ανυποχώρητη στάση στο δίκαιο των αιτημάτων και των διεκδι-
κήσεων μας, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σε κάθε Νομό το επόμενο διάστημα πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες για κινητοποιήσεις. Οι μονοί που μπορούν να βάλουν  εμπόδια στην εφαρμογή του Ν. Κατρουγκαλου είναι οι ίδιοι οι συνταξιούχοι με τους αγώ-
νες και παρεμβάσεις τους».Στη συνεχεία ακλούθησε πλούσια συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Παραλήφθηκαν χθες από το ΕΚΑΒ Ημαθίας 
τα 4 νέα ασθενοφόρα, δωρεά του ΤΑΡ

Τέσσερα ασθενοφόρα δώρισε στο ΕΚΑΒ Ημαθίας ο ΤΑΡ (Αγω-
γός Φυσικούς Αερίου), εκ των οποίων τα τρία παραλήφθηκαν 
χθες το μεσημέρι, από το Σύλλογο των Εργαζομένων του 

ΕΚΑΒ, στο χώρο τους στο Νοσοκομείο της Βέροιας.
Με τη δωρεά αυτή ο στόλος του ΕΚΑΒ ανέρχεται στα 8 οχήματα, 

ενώ προσεχώς υπάρχει ενδεχόμενο να προστεθεί κι ένα ακόμα ασθε-
νοφόρο μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Χθες, παραδόθηκε ένα ασθενοφόρο 4Χ4 και δύο απλά, ενώ το τρί-
το θα έρθει εντός των ημερών.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ κ. Φίλιππος Παπα-

στεργιόπουλος, ερωτηθείς τί θα γίνει με την επάνδρωση των ασθενοφό-
ρων, επεσήμανε ότι το Σωματείο πιέζει ώστε να μπορούν να καλυφθούν 
όλα τα αστικά κέντρα του Νομού καθώς και οι ευρύτερες περιοχές.

Επίσης ευχαρίστησε τους ανθρώπους του ΤΑΡ καθώς και τη διοί-
κηση του ΕΚΑΒ και τον Πρόεδρο κ. Καρακατσιανόπουλο για να τον 
αγώνα δρόμου που έκαναν ώστε να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και να παραδοθούν αισίως τα ασθενοφόρα στην Ημαθία.

Το Σωματείο πιέζει επίσης και διεκδικεί το ανάλογο προσωπικό. Το 
ζητούμενο είναι οι 36 σήμερα εργαζόμενοι να γίνουν τουλάχιστον 45 
για να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες του Νομού.
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TAD: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΙΑ ΜΙΔΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές: Σάββατο 17/3 
στις: 17.15 σε απλή 2D προ-
βολή 

Κυριακή 18/3 στις 11.30 
πρωί σε 3D προβολή  

Κυριακή 18/3 στις 17.15 
απόγευμα σε απλή 2D προ-
βολή

 Σκηνοθεσία: ΕΝΡΙΚΕ ΓΚΑ-
ΤΟ Σενάριο: ΝΙΛ ΛΑΝΤΑΟ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑ-
ΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙ-
ΓΚΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΟΛΗ

ΜΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολή:  Κυριακή 18/3 στις: 11.30 σε απλή 

2D προβολή 
TOMB RAIDER: LARA CROFT   2D – 3D 
Πέμπτη 15/3 στις 19.15 Και 21.30 σε 2D απλή 

προβολή
Παρασκευή  16/3 στις 18.00 και 19.15 σε 2D 

απλή προβολή 
Σάββατο 17/3 στις 19.15 σε 3D προβολή και
στις 21.30 σε απλή 2D προβολή 
Κυριακή 18/3 στις 19.15 Και 21.30 σε 2D απλή 

προβολή 
Δευτέρα 19/3, Τρίτη 20/3, Τετάρτη 21/3 στις 

20.30

Σκηνοθεσία: ΡΟΡ ΟΥΘΑΓΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΒΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ-ΝΤΟΥΟΡΕΤ
Ηθοποιοί: ΑΛΙΣΙΑ ΒΙΚΑΝΤΕΡ, ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΓΟΥ-

ΕΣΤ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΓΟΥ, ΓΟΥΟΛΤΟΝ ΓΚΟΓΚΙΝΣ, 

Πολυξένη: Μια ιστορία από την Πόλη
Πέμπτη 15/3 στις 20.30  
Παρασκευή  16/3 στις 21.30 
Σάββατο 17/3 στις 19.15 και στις 21.30 
Κυριακή 18/3 στις 19.15 Και 21.30
Δευτέρα 19/3, Τρίτη 20/3, Τετάρτη 21/3 στις 

20.30
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Δώρα Μασκλαβάνου
Ηθοποιοί: Κάτια Γκουλιώνη, Ozgur Emre 

Yildirim

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     15/3/18 - 21/3/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Παραδοσιακά αντικείμενα αναζητεί 
το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας

Το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων παρακαλεί θερμά κάθε ιδιώτη που έχει παραδοσιακά αντικείμενα 
που θα ήθελε να προσφέρει να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτή την περίοδο αναζητούμε μια σαρ-
μανίτσα ( κούνια μωρού) ώστε να ολοκληρώσουμε το παραδοσιακό δώμα που στεγάζεται επί της 
οδού Ζωγιοπούλου για να είναι επισκέψιμο για όλα τα σχολεία και το κοινό.

Κάθε τέτοια δωρεά αποτελεί σημαντική πηγή πλουτισμού στη συλλογή μας.  Οι δωρητές μας, 
εμπιστεύονται την αξιοσύνη του σωματείου μας, καθώς μέσω του Λυκείου αξιοποιούνται και προ-
βάλλονται στις νεότερες γενιές τα κειμήλιά τους.                                                                                                                               

Το ΔΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΣΤΑΡ
Stand Up Comedy με 

Ζήση Ρούμπο και Jeremy
Μετά το Despaci to…Μετά τα Fidget 

Spinner…Μετά τα παπούτσια με φωτάκια…με-
τά τη τσίχλα ροδέλα…μετά τα Mikel…μετά τη 
σαμπάνια της Τζούλιας Αλεξανδράτου...Μετά τα 
Pokemon Go…

ΤΩΡΑ ΝΕΑ ΤΡΕΛΑ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙ-
ΝΕΙ!

JZ Stand Up Comedy Show!
Ζήσης Ρούμπος και Jeremy παρά το χάσμα 

ηλικίας, γενιάς και νοοτροπίας μοιράζονται για 
πρώτη φορά την ίδια σκηνή, με σκοπό να ανατι-
νάξουν τα μυαλά των θεατών που θα τολμήσουν 
να δουν τις παραστάσεις τους.

Όσοι τους παρακολουθούν στην ομώνυμη 
εκπομπή που παρουσιάζουν από το κανάλι του 
Jeremy, είναι υποψιασμένοι για το τι θα επακο-
λουθήσει από τη συγκεκριμένη συνύπαρξη.

Οι υπόλοιποι μπορούν απλά να καθίσουν 
αναπαυτικά στη καρέκλα τους με ποπ κορν και 
αναψυκτικά και να απολαύσουν τον πιο ιδιότυπο 
θεατρικό κανιβαλισμό όλων των εποχών!

Πότε; Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018
Που; ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ (Μητροπόλεως 

57, Βέροια)
Ώρα έναρξης: 21.30 
Τιμή εισιτηρίου: 9 ευρώ
Τηλ. Επικοινωνίας : 2331022373 και στο 

www.cinestar.gr 
Σημεία προπώλησης: ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ (Μητροπόλεως 57, τηλ,2331022373)Ο καλός καιρός που προβλέπεται από την 

ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο (17-18 Μαρτίου) 
«στρώνει» τις ιδανικότερες συνθήκες για το δι-
ήμερο των ανθισμένων ροδακινιών που διοργα-
νώνει για δεύτερη χρονιά ο Τουριστικός Όμιλος 
Βέροιας.

Για τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα μίλησε χθες ο πρόεδρος του ΤΟΒ 
Ζήσης Χ. Πατσίκας, ο πρόεδρος της συνεργα-
ζόμενης Ένωσης Φωτογράφων Δ.Κ. Μακεδονί-
ας Δημήτρης Κοντσίδης και τα μέλη του ΤΟΒ, 
Ισαβέλλα Κωνσταντούδη, Στέργιος Ζυγουλιάνος 
και Άρης Ορφανίδης.

Αυτό που χαρακτηρίζει πάντως το διήμερο 
είναι οι ποδηλάτες του και οι διαδρομές του, 
που απευθύνονται σε μικρούς, μεγάλους και 
δυνατούς ποδηλάτες.

Το πρώτο ραντεβού για τους ορεινούς και 
δυνατούς ποδηλάτες είναι το μεσημέρι του 
Σαββάτου στις 2.00, με εκκίνηση στις 2.30, 
από το πάρκο της Εληάς προς το φράγμα του 
Αλιάκμονα κι από κει προς τα Πιέρια με τερμα-
τισμό στην Ι. Μονή Προδρόμου πάνω από το 
ποτάμι. Απαραίτητο το κράνος, παγούρι με νερό 
και γάντια.

Την Κυριακή η ποδηλατική διαδρομή είναι 
πιο ήπια και απευθύνεται σε όλους… Το ραντε-
βού είναι στις 10.30 στο πάρκο της Εληάς και 

στις 11.00 ξεκινάει η ποδηλατάδα στον ανθισμέ-
νο ροδακινόκαμπο της Βέροιας. Περνάει από 
τον οικισμό της Μέσης, συνεχίζει προς το χωριό 
Άμμος κάνει στάση για νερό και κολατσιό και 
επιστροφή για Βέροια, με τον απαραίτητο πάντα 
εξοπλισμό.

Το απόγευμα της Κυριακής θα στηθεί 
στους Αγ. Αναργύρους ένα πάρκο ποδηλατι-
κής αγωγής για παιδιά, από 3-12 ετών περί-
που, για την εξοικείωση των πιτσιρικάδων και 
των δεσποινίδων με το ποδήλατο, τους κανόνες 
της κυκλοφοριακής αγωγής, σε κλίμα γιορτής, 
με εκπλήξεις και δώρα.

Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, δεν παρέλειψε να 
ευχαριστήσει την Τροχαία και τον διοικητή της, 
Ανδρέα Καλογερόπουλο, για την καλή συνερ-
γασία αλλά και για την ομιλία που θα κάνει στα 
παιδιά σχετικά με τη χρήση ποδήλατου.

Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι φέτος, όπως 
είπε η διοίκηση του ΤΟΒ, υπάρχει πολύ μεγαλύ-
τερη συμμετοχή όχι μόνο από τη Βέροια και την 
Ημαθία, αλλά και από άλλους νομούς. «Είναι 
μία εξωστρεφής δραστηριότητα προς όφελος 
της πόλης» είπε ο πρόεδρος.

Διαγωνισμός φωτογραφίας
Μεγάλη αναμένεται και η συμμετοχή στον 

διαγωνισμό φωτογραφίας που πέρυσι άφησε 
θετικό πρόσημο και φέτος πραγματοποιείται με 

τη συνεργασία και της Ένωσης Φωτο-
γράφων, στην κριτική Επιτροπή. Όπως 
είπε ο Δημ. Κοντσίδης, τα (16) μέλη της 
Ένωσης, είναι ιδιαίτερα χαρούμενα για τη 
συμμετοχή, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
της φωτογραφικής παιδείας σε όλους και 
στα παιδιά.

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις, θα σταλούν, θα ε-
λεγχθούν και θα ακολουθήσει ψηφοφορία. 
Σε πρώτη φάση θα προκύψουν οι καλύτε-
ρες εικόνες. Στη δεύτερη φάση θα ψηφι-
στούν οι φωτογραφίες που θα πάρουν τα 
τρία βραβεία. Το πρώτο αντιστοιχεί σε μία 
φωτογραφική μηχανή, το δεύτερο σε 150 
ευρώ και το τρίτο σε 100 ευρώ.

Φωτογραφίες πάντως του ανθισμένου 
κάμπου από τον περσινό διαγωνισμό 
έχουν προβληθεί πανελλαδικά από τα 
social media δίνοντας μία πανέμορφη 
εικόνα της Βέροιας που διαρκεί όσο και η 
ανθοφορία των ροδακινιών.

Αυτή την ομορφιά καλούνται να απο-
λαύσουν όλοι στο ηλιόλουστο, κατά τις 
προβλέψεις, Σαββατοκύριακο που ακο-
λουθεί…

Σοφία Γκαγκούση

Σαββατοκύριακο 
με ποδηλατάδες στον ανθισμένο 

ροδακινί κάμπο της Βέροιας
Συνέντευξη Τύπου για τις διήμερες δράσεις 

του Τουριστικού Ομίλου



Δήμος Βέροιας:
«Στο κοινωνικό φαρμακείο 

διαθέστε τα φάρμακα
 που δεν σας χρειάζονται»

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας 2014-2020 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Κοινωνικό Φαρμακείο», ο Δήμος Βέροιας, στην προσπάθειά του να βοηθή-
σει τους πολίτες του που αδυνατούν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους λόγω 
οικονομικής δυσχέρειας, καλεί τους δημότες του που διαθέτουν φάρμακα τα 
οποία δεν χρη-
σιμοποιούν και 
δεν έχει παρέλ-
θει η ημερομη-
νία λήξης τους, 
να τα παραδώ-
σουν στο χώρο 
του Κοινωνικού 
Φαρμακείου. Ό-
λα τα φάρμακα 
θα γίνονται δε-
κτά πλην αυτών 
που χορηγούνται 
με ειδική συντα-
γή (ναρκωτικών 
και ψυχοτρόπων 
ουσιών που υ-
πάγοντα ι  στο 
νόμο 1729/87). 
Διεύθυνση: Σταδί-
ου 51, Τηλέφωνο 
Επικο ινων ίας : 
2 3 3 1 3 5 3 8 2 2 
Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή 09:00-
15:00.

www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  

Ευχαριστίες 
Αντιδημαρχίας Καθαριότητας 

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλο-
ντος, Πολιτικής Προστασίας, Ζωικής Παραγωγής, Περίθαλψης 
και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Βέροιας, Βα-
σίλης Παπαδόπουλος, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι 
συνέβαλαν με την κάθε είδους χορηγία και προσωπική τους 
συνεισφορά στην επιτυχία του προγράμματος μαζικών εθελο-
ντικών στειρώσεων που εκτελέστηκε το διάστημα 26/02/2018 
– 02/03/2018 από ομάδα εθελοντών γιατρών της Γερμανικής 
Φιλοζωικής Οργάνωσης «Tierlnsel Umut Evi e.V.». Συγκε-
κριμένα, ευχαριστεί την εθελόντρια-ζωόφιλη, κα Μελπομένη 
Καρακώστα, καθώς επίσης και τις τοπικές επιχειρήσεις, «Mr. 
Tony», «Κόγιας Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία», «ΕΛΙΤ Ζαχα-
ροπλαστεία», «Ταραμονλής Φρούτα & Λαχανικά», το γυρά-
δικο «Τσολιάς», το τυροπωλείο-παντοπωλείο «Δια Τυρός και 
Βουτύρου», το εστιατόριο «Παπαγάλος» και την επιχείρηση 
«ΑΦΟΙ ΜΕΪΜΑΡΙΔΗ» που με τις εθελοντικές χορηγίες και τη 
προσωπική τους συμβολή συνέβαλαν στην άρτια φιλοξενία 
των εθελοντών γιατρών. 

Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: 
Ανοιχτή, προαιρετικά, η αγορά 

μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα 
για τη Λευκή Νύχτα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας 
με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους καταστηματάρχες για το 
τι ισχύει στην παράταση του ωραρίου την Πέμπτη 22 Μαρτί-
ου. 

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 
«Μετά την θετική απάντηση του Εργατικού Κέντρου Βέροι-

ας και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πε-
ριφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας για παράταση του ωραρίου 
δίνεται η δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα του Δήμου  
Βέροιας να παραμείνουν ανοιχτά το απόγευμα της Πέμπτη 
22 Μαρτίου 2018 έως και τις 24.00, εφ’ όσον το επιθυμούν να 
συμμετέχουν  στην εκδήλωση «Λευκή Νύχτα».

 Οι καταστηματάρχες που θα κάνουν χρήση της ανωτέρω 
απόφασης θα πρέπει να  ενημερώσουν τους λογιστές τους 
και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «ΕΡ-
ΓΑΝΗ», τις διαφοροποιημένες καταστάσεις προσωπικού». 

Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου

 Κρητικών Ν. Ημαθίας
Ο Σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθίας καλεί όλα τα μέλη του 

σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 
και ώρα 11 το πρωί. Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται 
απαραίτητη.

Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αλιγιζάκης Στυλιανός

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας 
προς ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές:

Καθαρίστε ακάλυπτους χώρους και 
οικόπεδα από χόρτα και βλάστηση

Εγκυμονούν κίνδυνοι από φίδια, ποντίκια και πυρκαγιές
 Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς ό-

λους τους  ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικο-
πεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, 
εν όψει της νέας θερινής περιόδου, να προβούν στην 
αποψίλωση της έντονης βλάστησης, αιτία  ύπαρξης τρω-
κτικών & φιδιών, στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα 
και εύφλεκτα υλικά, ώστε να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος 
πρόκλησης πυρκαγιάς, καθώς επίσης από τα μπάζα και 
τα σκουπίδια που προκαλούν εστίες μόλυνσης. 

           Στους παραβάτες θα επιβληθούν όλες οι 
νόμιμες κυρώσεις που προβλέπει ο κανονισμός καθαρι-
ότητας του Δήμου Βέροιας (άρθρο 19 παράγ.1, έως 500 
Ευρώ) και του άρθρου 433 του  Ποινικού Κώδικα.

 «Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε τις 
συνθήκες ζωής στις πόλεις και τα χωριά που κατοικού-
με», τονίζεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας, με την 
οποία μπορεί να επικοινωνεί το κοινό στα τηλέφωνα: 
2331350610 & 2331062355



Ανακοίνωση

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

Εκ της Δ/νσεως  του Γηροκομείου Βέροιας

Οι Πολιτικοί συνταξιούχοι 
της Ημαθίας στην ακολουθία

 του Ακάθιστου Ύμνου 
στην Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου Κολινδρού

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη 
του, ότι στις 23 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή θα παρακολουθήσουμε  την α-
κολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στην Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου Κολινδρού.

Αναχώρηση: Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 από «ΕΛΙΑ» ώρα 3:15 μ.μ.
Μετά τους χαιρετισμούς θα επισκεφτούμε το Μακρύγιαλο.
Τιμή  5,00 ευρώ το άτομο (θα πληρωθούν μέσα στο λεωφορείο). Θα κρατηθεί 

σειρά προτεραιότητας.
Για το Δ.Σ.

ο πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» θα τελεσθεί Αρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονα για το 
Ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του Ιερομόναχου, Πατρός Αμβροσίου Κυρατζή και 
το Εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Άννας Μοροχιλιάδου, προεστώσας της 
αδελφότητας «ΠΕΛΕΚΑΝ».

Η αδελφότητα «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητρόπολης Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ
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, Τα εγγόνια
Η αδελφή, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΜΗΛΙΤΣΑΣ - ΡΟΖΑ 
ΚΙΡΤΣΙΟΥ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Ο σύζυγος
Τα τέκκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγ. Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΗΡΩΣ 
ΖΟΡΜΠΑ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Ο σύζυγος
Τα τέκκνα, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοιΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής του Κυρίου Πατρί-
δας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΝΙΝΑΣ 

ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών 

κατανυκτικών ακο-
λουθιών της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής, ή Ι-
ερά μας Μητρόπολη 
λαμβάνει ειδική μέρι-
μνα γιά τους πιστούς 
πού λόγω άλλων ε-
παγγελματικών ή οι-
κογενειακών υποχρε-
ώσεων δεν μπορούν 
νά παρακολουθήσουν 
την ακολουθία τών 
Χαιρετισμών της Ύπε-
ραγίας Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή 
τελείται δεύτερη ακο-
λουθία τών Χαιρετι-
σμών (ώρα έναρξης 9 
μ.μ.) στους παρακάτω 
Ιερούς Ναούς τής Βέ-
ροιας:

- Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου

- Αγίων Αναργύ-
ρων

- Αγίου Σάββα Κυ-
ριωτίσσης

- Παναγίας Χαβια-
ρά (ενορίας Υπαπα-
ντής)

- Παναγίας Δεξιάς 
(ενορίας Αγίου Γεωρ-
γίου)

- Αγίας Παρασκευ-
ής

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ
Την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, 18 Μαρτίου, στις 6 το 

απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό που θα τελεσθεί 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βεροίας, θα 
χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελε-
ήμων. Ομιλητής θα είναι ο Οσιολογιώτατος Ιερομόναχος 
Νίκων Αγιορείτης με θέμα «Η ελεημοσύνη».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Διοίκηση της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ανακοινώνει 

τα ακόλουθα: Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας 
μεταφέρθηκε από την οδό Β. Χατζίκου 10 και Κύπρου (3ος 
όροφος), στις νέες εγκαταστάσεις μας, επί της οδού Σωτ. 
Πέτρουλα 7 και Χρυσ. Σμύρνης, απέναντι από την Αστυ-
νομική Διεύθυνση Ημαθίας. Το τηλέφωνο 2331072303 εξα-
κολουθεί να ισχύει. Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Βέροιας 
μεταφέρθηκε από την οδό Β. Χατζίκου 7, επί της πλατείας 
Κτηνιατρείου, στην οδό Βενιζέλου 46-4ος όροφος.

Για αναφορές περιστατικού κακοποίησης-παραμέλησης 
παιδιών, για κλείσιμο συνάντησης με τα μέλη της Επιστη-
μονικής Ομάδας του Συμβουλευτικού Κέντρου και για χορή-
γηση υλικής βοήθειας, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο 
τηλεφωνικό κέντρο  2331072303.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 15 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροιας η 
Ευαγγελία Κόζα συζ. Μιχα-
ήλ σε ηλικία 82 ετών.



Γράφει ο Αντώνης Λιόλιος
Παθολόγος – Εντατικολόγος

Το ερχόμενο Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 
το πρωί, η Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρά-
τειου Πνεύματος σε συνεργασία με τον 
Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, το Νοσοκομείο 
και τον Δήμο Βεροίας θα ανακηρύξουν ως 
κήρυκα του Ιπποκράτειου Πνεύματος τον 
ιατρό Διονύσιο Κυρμιζάκη.

Αλλά ποιός είναι ο Διονύσιος Κυρμιζά-
κης;

Τον Διονύση τον πρωτογνώρισα ως 
συμφοιτητή στο 4ο έτος της Ιατρικής σχο-
λής. Οδοντίατρος ήδη, συνέχιζε τις σπου-
δές του στην ιατρική και μετέπειτα επέλεξε 
την ειδικότητα της ωτορινολαρυγγολογίας.

Δεν θα σταθώ στις λαμπρές σπουδές 
του (μεταπτυχιακό, εργασίες και πολλά 
άλλα) αλλά στην ποιότητά του ως ΙΑΤΡΟΥ.

Τι χαρακτηρίζει το λειτούργημα του ια-
τρού;

Πέραν των θεωρητικών και πρακτικών 
του γνώσεων, ο ιατρός πρέπει να είναι ηθι-
κός, ταπεινός, ευπροσήγορος, και κυρίως: 
να διακατέχεται από πραγματικό και βαθύ 
ενδιαφέρον για το τρίπτυχο της υπόστασης 
του ασθενή του:  Σώμα, Ψυχή, Πνεύμα.

Ο ασθενής δεν χρειάζεται μονάχα φάρ-
μακα ή χειρουργείο: έχει ανάγκη από αγά-
πη, συμπόνοια, κατανόηση, ενημέρωση, 
συμπαράσταση, μερικές φορές από ένα 
απλό χαμόγελο...

Αυτό το ενδιαφέρον συνιστά το μεγα-
λείο της ιατρικής. Αυτό το ενδιαφέρον δημι-

ουργεί τη μοναδική θεραπευτική σχέση 
ιατρού και ασθενούς. Είναι η ποιότητα του 
ιατρού που του δίνει την μοναδική θέση μέ-
σα στην καρδιά μας, που εξασφαλίζει την 
εμπιστοσύνη μας για τις πιο προσωπικές 
στιγμές μας.

Όλες αυτές τις ποιότητες τις έχει ο ια-
τρός Διονύσιος Κυρμιζάκης. Πραγματικά 
λαμπρός επιστήμονας, αγκαλιάζει πάντοτε 
τον ασθενή του με ευγένεια, ενδιαφέρον 
και αγάπη.

Το πέρασμά του από το νοσοκομείο της 
Βέροιας ως συντονιστής διευθυντής της 
ΩΡΛ κλινικής μόνο ως ευλογία για τον τόπο 
μπορεί να χαρακτηριστεί.

Θα σταθώ μονάχα σε ένα γεγονός: Κα-
τά την παρουσία του στο Νοσοκομείο Βέ-
ροιας, ήρθε αντιμέτωπος με μερικά πολύ 
δύσκολα χειρουργικά περιστατικά σε μικρά 
παιδιά. Απαιτητικά χειρουργεία, που γίνο-

νται μονάχα στο εξωτερικό.
Τι έκανε λοιπόν ο κήρυκας του 

Ιπποκράτειου Πνεύματος;
Κάλεσε τον παγκοσμίου φήμης 

Ολλανδό χειρουργό Herman Lubsen 
και τα παιδιά χειρουργήθηκαν δωρε-
άν και με επιτυχία στο Νοσοκομείο 
Βέροιας.

Φίλε Διονύση, σε ευχαριστούμε 
για όσα έκανες και κάνεις για τον 
πάσχοντα συνάνθρωπο. Σε ευχα-
ριστούμε για την ανθρωπιά σου και 
την προσφορά σου στην ιδιαίτερη 
πατρίδα μας. Κι εγώ, σε ευχαριστώ 
για την φιλία σου.

Και είμαι σίγουρος ότι αν ζούσε 
σήμερα ο Ιπποκράτης, όχι μόνο θα 
παρευρισκόταν στην βράβευσή σου, 
αλλά θα χειροκροτούσε όρθιος!

Με πολύ αγάπη και θαυμασμό
Ο φίλος σου Αντώνης

Πρότυπα ιπποκρατικής ηθικής στη διάρκεια του 20ου 
αιώνα, η συσχέτιση με σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα 
και η αναγόρευση κήρυκα Ιπποκράτειου Πνεύματος, θα 
απασχολήσει την ημερίδα που θα γίνει στη Βέροια το 
Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, στις  9.00 π.μ. στο Ξενοδο-
χείο «Αιγές Μέλαθρον». 

 Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Εταιρεία διά-
δοσης Ιπποκράτειου Πνεύματος σε  συνεργασία με τον 
Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, το Ίδρυμα  Λούρου Ιστορίας 
Ιατρικής και την Πανελλήνια Εταιρεία Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας Ιατρικής.

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί και θα αναγορευθεί σε 
κήρυκα του Ιπποκράτειου Πνεύματος, ο κ. Διονύσιος 
Κυρμιζάκης. 

Το πρόγραμμα των εργασιών έχει ως εξής:
9.00-9.30 Προσέλευση – Εγγραφές
9.30-10.00 Τελετή έναρξης
Προεδρείο: Πάνος Ν. Ζηρογιάννης, Χρήστος Ν. Κού-

τρας, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος
Χαιρετισμοί:
Προέδρου Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκράτειου Πνεύ-

ματος 
Πάνου Ζηρογιάννη
Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας
Βασιλείου Διαμαντόπουλου
Αντιπροέδρου Ιδρύματος Λουρου
Αθανάσιου Διαμαντόπουλου
Αναπληρωτού καθηγητή ΩΡΛ Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας
Χαρ. Σκουλάκη

Δημάρχου Βέροιας
Κ. Βοργιαζίδη
Διοικητή Γ.Ν. Βέροιας
Δ. Μαυρογιώργου
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας
κ.κ. Παντελεήμονα
10.00-12.00 Η σχέση του σύγχρονου γιατρού με τις 

ιπποκρατικές αρχές και την ιστορία της επιστήμης του.
Προεδρείο Ιορδάνης Κωνσταντινίδης – Χρήστος Κού-

τρας
Εισηγήσεις:
Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
Θέμα: «Η θέση του γιατρού στην κοινωνία»
Ιορδάνης Κωνσταντινίδης
Θέμα: «Η θέση της 

ΩΡΛ στην ιατρική Βα-
βέλ του 21ου αιώ-
να» 

Αθανάσιος Δια-
μαντόπουλος

Θέμα:  «Σύγ -
χρονη επιστημο-
νική αξιολόγηση 
ορισμένων ιατρι-
κών εξετάσεων και 
φαρμάκων της αρ-
χαιότητας».

Διονύσιος Κυρ-
μιζάκης

Θέμα: «Κριτικές 
σκέψεις πάνω στα 
ιπποκράτεια έργα 
– Το απόσταγμα 
των 40 ετών άσκη-
σης του ιατρικού 
λειτουργήματος».

12.00-12.30 Δι-
άλειμμα 

12.30-14.30 Α-
ναγόρευση σε κή-
ρυκα του Ιπποκρά-
τειου Πνεύματος 
του Ιατρού κ. Διο-
νυσίου Κυρμιζάκη.

Προεδρείο Π.Ν. 
Ζηρογιάννης –Χ. 
Ν. Κούτρας

Τον υποψήφιο 
κήρυκα κ. Διονύσιο 
Κυρμιζάκη παρου-
σιάζει ο κ. Χρή-
στος Κούτρας.

Προσφωνήσεις: 
του προέδρου Ια-
τρικού Συλλόγου 
Ημαθίας: Β. Δια-
μαντόπουλου, του 
Σεβασμ ιωτάτου 
Μητροπολίτη Βε-
ροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ.κ. 
Παντελεήμονα και 
του τιμώμενου κ. 
Διονυσίου Κυρμι-
ζάκη.
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Ημερίδα για τα πρότυπα
 της Ιπποκρατικής ηθικής 

στη διάρκεια του 20ου αιώνα
 και το Ιπποκράτειο Πνεύμα

-Στην εκδήλωση θα αναγορευθεί σε κήρυκα του 
Ιπποκράτειου Πνεύματος, ο κ. Διονύσιος Κυρμιζάκης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΙΑΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΚΥΡΜΙΖΑΚΗΣ;

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου στην «Ελιά»
Παρουσιάζονται τα δοκίμια 
του Θανάση Μαρκόπουλου 

«Ματιές ενόλω ΙΙ»  
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Ημαθίας, οι Εκδόσεις 

Μελάνι και το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» παρουσι-
άζουν τα δοκίμια του Θανάση Μαρκόπουλου Ματιές 
ενόλω ΙΙ  την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στις 7 μ.μ. 
στον πολυχώρο της «Ελιάς» (Βέροια). Για το βιβλίο 
θα μιλήσουν η Έφη Λιακοπούλου, φιλόλογος του 5ου 
Γενικού Λυκείου Βέροιας, ο Παντελής Τσαλουχίδης, 
φιλόλογος και κριτικός λογοτεχνίας, κι ο συγγραφέ-
ας, ενώ την εκδήλωση θα 
συντονίσει η πρόεδρος του 
Συνδέσμου Φιλολόγων Ευ-
γενία Καβαλλάρη.

Οι Ματιές ενόλω ΙΙ περι-
λαμβάνουν δώδεκα δοκίμια, 
τα οποία δημοσιεύτηκαν τη 
δεκαετία 2005-2015 σε πε-
ριοδικά του κέντρου και της 

περιφέρειας. Πρόκειται για κείμενα που έρχονται να προσεγγίσουν 
αντίστοιχους ποιητές του μεταπολέμου, τρεις της πρώτης γενιάς 
(Σαχτούρης, Λειβαδίτης, Κωσταβάρας), τέσσερις της δεύτερης 
(Κέντρου-Αγαθοπούλου, Δημουλά, Λυκιαρδόπουλος, Νικηφόρου) 
και πέντε της γενιάς του ’70 (Γκανάς, Μαυρουδής, Μπράβος, Μαρ-
κόπουλος, Φωστιέρης). Αντίθετα, οι Ματιές ενόλω του 2003 συ-
γκέντρωναν δοκίμια των χρόνων 1996-2003 και πραγματεύονταν 
το έργο οχτώ μεταπολεμικών ποιητών, τριών της πρώτης γενιάς 
(Αναγνωστάκης, Κύρου, Θασίτης) και πέντε της δεύτερης (Χριστια-
νόπουλος, Ασλάνογλου, Μέσκος, Ευαγγέλου, Μάρκογλου). 

Ο Θανάσης Μαρκόπουλος γεννήθηκε το 1951στα Κρανίδια της 
Κοζάνης. Σπούδασε Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλολογία 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έκανε τις μετα-
πτυχιακές και τις διδακτορικές του σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο. 
Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην ποίηση και τη 
λογοτεχνική κριτική. Ποιήματα και κριτικά του κείμενα γύρω από 
τη μεταπολεμική ελληνική ποίηση και πεζογραφία δημοσιεύτηκαν 
κατά καιρούς σε εφημερίδες και περιοδικά, λογοτεχνικά και φιλο-
λογικά. Έχει εκδώσει οχτώ συλλογές ποιημάτων, τρεις μελέτες και 
τέσσερα βιβλία με δοκίμια. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΛΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
Ιωάννη και της Ρούσας, το γένος 
Φλώρου, που γεννήθηκε στην 
Κοζάνη και κατοικεί στη Λευκο-
πηγή Κοζάνης και η ΠΑΝΤΟΥΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου 
και της Χρυσούλας, το γένος 

Στεργιοπούλου, που γεννήθηκε στην Καστοριά 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Δημητρίου Κοζάνης.



ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή  Ξάνθη – Καβάλα
Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στην Ξάνθη, Καβάλα την Κυριακή 18 Μαρτίου 218, ώρα 

αναχώρησης 7.30 από πλατεία Εληάς και λίγο αργότερα από πλατεία Ωρολογίου. Άφιξη στην Μουσθώνη 
για καφέ. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Νέστο ποταμό (Θρακικά Τέμπη) να απολαύσουμε ένα περί-
πατο στην περιοχή, άφιξη στην Ξάνθη χρόνος ελεύθερος για γεύμα και περιήγηση στην πόλη, το απόγευμα 
στάση στην πόλη της Καβάλας για καφέ, επιστροφή στη Βέροια. Πληροφορίες στα γραφεία μας Λ. Ανοίξεως 
90, τηλ.:  23310 25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ώρες 10.30 – 12.30 
π.μ.

Το Δ.Σ.
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Πρόσφυγες και μαθητές
 της Βέροιας μαζί, 

στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
Την  Τετάρτη 14 Μαρτίου, ο 

Σύλλογος Διδασκόντων, οι μαθή-
τριες & οι μαθητές του 3ου Δ.Σ. 
Βέροιας υποδέχθηκαν στο  σχο-
λείο τους, τα παιδιά της ΔΥΕΠ 
(Δομής Υποδοχής & Εκπαιδευ-
σης Προσφύγων) Αγ. Βαρβάρας, 
σε μια δράση που παραγματο-
ποιήθηκε με την υποστήριξη του 
Προισταμένου της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας κ Διονύση 
Διαμαντόπουλου & του Συμβού-
λου της 4ης Περιφέρειας Ημαθίας, 
κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου. 

Η συνάντηση αυτή εντάσσε-
ται στη δράση «Μαζί», η οποία  
υλοποιείται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «κι αν ήσουν εσύ; 
2018» από το Πανελλήνιο Δίκτυο 
για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 
και την Ύπατη Αρμοστεία του Ο-
ΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελ-
λάδα. 

Η δράση «Μαζί» υποστηρίζει 
δραστηριότητες συνεργασίας το-
πικού και προσφυγικού πληθυ-
σμού με έμφαση στα παιδιά και 
τους νέους, όπως είναι οι συνερ-
γασίες σχολείων με σχολεία όπου 
φοιτούν παιδιά πρόσφυγες. 

Κάπως έτσι δόθηκε η ευκαιρία 
να γνωριστούν, μικροί και μεγάλοι, 
μαθητές και δάσκαλοι, μέσα από 
βιωματικά ομαδικά δρώμενα και 
παιχνίδια, χρώματα και πινέλα, 
αθλοπαιδίες και συνεργατικό πνεύμα.

Αντάλλαξαν  βλέμματα, χαμόγελα, εμπειρίες, τραγούδια και ζωγραφιές, έμαθαν λίγα περισσότερα ο ένας 
για τον άλλο, ακούσανε τη γλώσσα κάθε λαού και συνειδητοποιήσαν πόσο ίδιοι και συνάμα διαφορετικοί εί-
μαστε όλοι μεταξύ μας.

Μέσα από ένα  βιωματικό παιχνίδι, που  στην αυλή του σχολείου, γίναν για λίγο οι κάτοικοι ενός όμορφου 
χωριού του Αμαζονίου, με αγαπημένους κατοίκους, που όμως μια ξαφνική καταστροφή άλλαξε τις σχέσεις 
τους. 

Και η βιωματική αυτή εμπειρία έγινε μια ομαδική ζωγραφιά για το «ποτάμι» που μας χωρίζει και την αγάπη 
που μας ενώνει.

Το διδακτικό προσωπικό, οι μαθήτριες και οι μαθητές του σχολείου ευχαριστούν  από καρδιάς τα παιδιά, 
τους δασκάλους και τους συνοδούς της ΔΥΕΠ Αγ. Βαρβάρας για τη ζεστή και τρυφερή αγκαλιά τους και ευελ-
πιστούν σε μια νέα συνάντηση.

Πασχαλινή Έκθεση του ΚΕΜΑΕΔ 
στο Δημαρχείο Βέροιας

Ο Φιλανθρωπικός 
μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Φίλων Κέ-
ντρου Μέριμνας ΑμΕΑ 
Βέροιας διοργανώνει 
Πασχαλινή Έκθεση 
στο Δημαρχείο Βέροι-
ας από σήμερα Πα-
ρασκευή 16-3-18 στις 
5.30 μ.μ., μέχρι και την 
Κυριακή. 

 Ώρες λειτουργίας:
 Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η 

16-3-18 17:00μ.μ - 
21:00μ.μ ΣΑΒΒΑΤΟ 
9:00π.μ - 21:00μ.μ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9:00π.μ. - 
14:00μ.μ

Το Σάββατο 24 Μαρτίου
Ηλίας Μακρής, Ανδρέας Πετρουλάκης και Δημήτρης 

Χατζόπουλος οι δημοφιλείς γελοιογράφοι της 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ Βέροιας 

Οι κορυφαίοι Έλληνες γελοιογράφοι Ηλίας Μακρής, Αν-
δρέας Πετρουλάκης και Δημήτρης Χατζόπουλος, η dream 
team των Ελλήνων σκιτσογράφων της εφημερίδας ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ παρουσιάζονται στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, 
εκθέτοντας μια μεγάλη ποικιλία 90 γελοιογραφιών-έργων 
τους με τον τίτλο «Γέλια ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ».

Μια κινέζικη παροιμία λέει πως μια εικόνα ισοδυναμεί 
με 3000 λέξεις, που σημαίνει πως στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ 
ΙΔΕΩΝ θα έρθουν εικόνες που αντιστοιχούν σε 540.000 
λέξεις….

Ένας γιατρός (Πετρουλάκης), ένας φυσικός (Χατζόπου-
λος) και ένας απόφοιτος της σχολής καλών τεχνών (Μακρής) που διάλεξαν και προτίμησαν να αφιερω-
θούν στην γελοιογραφία, συγκροτούν μιαν ομάδα που μεταφράζει καθημερινά μ’ ένα σατυρικό και κωμικό 
τρόπο τα στραβά και τα ανάποδα που μας περιτριγυρίζουν.  

Το πνεύμα της σάτυρας και του χιούμορ ως πηγή ενέργειας, είναι το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης.
Το ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ υποδέχεται τρεις ελεύθερους δημιουργούς που καθημερινά χαρίζουν 

γέλιο και προβληματισμό με τις γελοιογραφίες τους στους χιλιάδες αναγνώστες τους και στην πορεία επι-
βεβαιώνουν τα όρια της ελευθερίας όλων μας. 

Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο 24 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ 
με την παρουσία των τριών γελοιογράφων οι οποίοι θα συνομιλήσουν και θα απαντήσουν στα ερωτή-

ματα του κοινού.
Οργάνωση ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ - Συνδιοργάνωση ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Την συνομιλία με τους καλλιτέχνες και τον διάλογο με το κοινό 
θα συντονίσει ο Κώστας Γιοβανόπουλος
Διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης: 24 Μαρτίου έως 30 Απριλίου
Την έκθεση υποστηρίζουν το ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, Ζαχαροπλαστείο ΤΡΙΓΩΝΟ, ΕΛΗΑ-MASNA, 

BELUNGA, ΑΓΓΕΛΙΚΟΝ Μεζεδοπωλείο και VAENI Naoussa

EKKΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ – οδός Θεσσαλονίκης 67- 59131 ΒΕΡΟΙΑ
Για πληροφορίες: 6972440721 και 6978009083

Την Τρίτη 27 Μαρτίου στο «Μεντρεσέ τζαμί» της Βέροιας

 «Όψεις του τόπου μου - Ο τόπος 
ως εργαλείο εκπαίδευσης»

    
Η Διεύθυνση 

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι -
ας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας δια της 
Υπεύθυνης Σχολι-
κών Δραστηριοτή-
των, σε συνεργα-
σία με τη Σχολική 
Σύμβουλο Φιλολό-
γων Ημαθίας διορ-
γανώνουν ημερίδα 
με θέμα «Όψεις 
του τόπου μας. Ο 
τόπος ως εργαλείο 
εκπαίδευσης», την 
Τρίτη 27 Μαρτίου 
2018 στο Μεντρε-
σέ τζαμί στη Βέ-
ροια. 

Στο πρώτο μέ-
ρος της ημερίδας 
(09:30-12:00) θα 
προβληθεί η ται-
νία-ντοκιμαντέρ 
«Φωνές της Πό-
λης» της Δέσποι-
νας  Σουβατζή , 
που αναφέρεται 
στην ιστορία της 
πόλης της Θεσ-
σαλονίκης. Η ται-
νία καταγράφει 
και σχολιάζει το 
ομώνυμο εκπαι-
δευτικό πρόγραμ-
μα του Τμήματος 
Θεάτρου   του 
Α ρ ι σ τ ο τ ε λ ε ί ο υ 
Πανεπ ισ τημ ί ου 
Θεσσαλονίκης, μια 
περιπατητική  πα-
ράσταση  με θεα-
τρικά δρώμενα (walking performance) σε επιλεγμένα σημεία της Θεσσαλονίκης. Μετά την προβολή θα 
ακολουθήσει συζήτηση. Αν και το πρώτο μέρος της ημερίδας απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, πα-
ρουσιάζει ενδιαφέρον και για το ευρύτερο κοινό και η συμμετοχή είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας (12:00-14:30) περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήριο που θα υλοποιηθεί 
από τις παραγωγούς του εκπαιδευτικού προγράμματος και της ταινίας, Άβρα Αυδή και Μελίνα Χατζηγε-
ωργίου. Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή.
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Στο το «πάρτι» των παράνομων ελ-
ληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων τα 
οποία αποτελούν  δυνητικά κίνδυνο για 
την δημόσια υγεία, αναφέρεται ο Γραμ-
ματέας ΠΕ ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. 
Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευ-
τική του παρέμβαση προς τους Υπουρ-
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
κ. Ευάγγελο Αποστόλου και Οικονομίας 
& Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Δραγασάκη. 

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: 
«Σάλο έχουν προκαλέσει στην Κρήτη, 
αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, οι α-
θρόες ελληνοποιήσεις αγροτικών προ-
ϊόντων, τα οποία μάλιστα αποτελούν 
δυνητικά κίνδυνο για την δημόσια υγεία. 

Πιο αναλυτικά, καθημερινά δεκάδες τόνοι αγροτικών 
προϊόντων με προέλευση χώρες εκτός Ε.Ε. διακινούνται 
στην ελληνική αγορά ως ντόπια. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα της πατάτας με προέλευση την Αίγυπτο και 
την Τουρκία, η οποία πωλείται τόσο στην αγορά της Κρή-
της, όσο και στην αγορά της Αθήνας ως πατάτα Μεσαράς, 
Λασιθίου ή Νάξου.

Εκπρόσωποι οπωροπωλών, αγροτικών συλλόγων και 
παραγωγών καταγγέλλουν κυκλώματα τα οποία έχοντας 
αγοράσει νόμιμα μικρή ποσότητα εγχώριων προϊόντων, 
στη συνέχεια διακινούν δεκάδες τόνους προϊόντων από 
τρίτες χώρες, με «βιτρίνα» το τιμολόγιο που αφορά στα 
ελληνικά προϊόντα, εξαπατώντας έτσι τις ελεγκτικές αρχές, 
αλλά και το αγοραστικό κοινό.

Σημαντικός ωστόσο, είναι και ο κίνδυνος που απορρέει 
για τη δημόσια υγεία από την κατανάλωση των προϊόντων 
αυτών, καθώς σύμφωνα με τους παραγωγούς, τα εισα-
γόμενα αυτά αγροτικά προϊόντα προέρχονται από χώρες 
όπου γίνεται ευρεία χρήση ισχυρών φυτοφαρμάκων, τα 

οποία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 
Ε.Ε. έχουν απαγορευθεί ως επιβλαβή 
για την υγεία. 

Το «πάρτι» των παράνομων ελλη-
νοποιήσεων βρίσκει πρόσφορο έδαφος 
εξαιτίας των ανεπαρκών ελέγχων με α-
ποτέλεσμα πολλαπλές δυσμενείς επι-
πτώσεις για την ελληνική κοινωνία και 
οικονομία. Οι παράνομες αυτές πρακτι-
κές πλήττουν ανεπανόρθωτα τον Έλλη-
να παραγωγό και έμπορο, καθώς ο αθέ-
μητος ανταγωνισμός που πηγάζει από 
τις ελληνοποιήσεις τους αποκλείει από 
την αγορά με αποτέλεσμα η παραγωγή 
και το εμπόρευμά τους αντίστοιχα να 
παραμένει αδιάθετο οδηγώντας τους σε 

οικονομική καταστροφή. Παράλληλα, οι ελλιπείς έλεγχοι 
από την πλευρά της Κυβέρνησης, πέρα από τις αρνητικές 
επιπτώσεις σε παραγωγούς και εμπόρους, θέτουν ακόμα 
και την δημόσια  υγεία σε κίνδυνο, καθώς τα εν λόγω προ-
ϊόντα φαίνεται να μην πληρούν τις προϋποθέσεις ασφα-
λούς κατανάλωσης που έχει θέσει η Ε.Ε.».  

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθενται τα ακό-
λουθα ερωτήματα: 

«1.Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την 
πάταξη του φαινομένου των “ελληνοποιήσεων” αγροτικών 
προϊόντων και την προστασία παραγωγών, καταναλωτών 
και εμπόρων; 

2.Πως το Υπουργείο διασφαλίζει την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τους κινδύνους που εγκυμονεί η δια-
κίνηση εδώδιμων προϊόντων τα οποία έχουν καλλιεργηθεί 
με τη χρήση μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων;  

3.Ποιος ο σχεδιασμός για τη στήριξη της εγχώριας 
αγροτικής παραγωγής και των Ελλήνων παραγωγών και 
εμπόρων;».  

Λ. Αυγενάκης: «Αθρόες 
ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων 
και κομπίνες πολλών χιλιάδων ευρώ 

σε βάρος των καταναλωτών»

H  Γ ε ν ι κ ή  Δ /
ν σ η  Σ π ο υ δ ώ ν 
Π.Ε. & Δ.Ε., οι Δ/
νσε ις  Σπουδών, 
Προγραμμάτων & 
Οργάνωσης Π.Ε. 
& Δ.Ε., η Δ/νση 
Επαγγελματ ι κής 
Εκπ/σης, η Δ/νση 
Ειδικής Αγωγής & 
Εκπαίδευσης, η Δ/
νση Φυσικής Αγω-
γής  και η Δ/νση 
Υποστήριξης Εκπ. 
Προγραμμάτων & 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 
ενημερώνουν για τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι (φορείς, οργανισμοί, 
υπηρεσίες, ΜΚΟ, Α.Ε.Ι., επιστημονικές ενώ-
σεις, δήμοι, υπουργεία, νοσοκομεία, μουσεία, 
αθλητικές ομοσπονδίες, κλπ) που υλοποιούν 
ή επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα-δράσεις και μαθητικούς διαγω-
νισμούς στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμι-
ας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/
σης (Δ.Ε.) (Γενικής, Επαγγελματικής και Ειδι-
κής) για το σχολικό έτος 2018-19, καλούνται 
να καταθέσουν πλήρη φάκελο με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση των 
ανωτέρω δράσεων αποκλειστικά εντός της 
περιόδου από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 
έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018. 

Αιτήματα που θα κατατίθενται πέραν της 
ανωτέρω ημερομηνίας, δεν θα εξετάζονται. 

Για πληρέστερη ενημέρωσή τους, οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον 
ιστότοπο του ΙΕΠ

ht tp : / /www. iep .edu .g r / images / IEP/
XRIS IMA/2017 -10 -05_p rod iag ra fes_
aksiologisis_ekp_program_drast ir iot__
ekpaid_ylikou.pdf, όπου ορίζονται η διαδι-
κασία κατάθεσης και οι προδιαγραφές αξιο-
λόγησης αιτημάτων έγκρισης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων-δραστηριοτήτων και εκπαι-
δευτικού υλικού.

Απώτερος στόχος είναι η έγκαιρη έγκριση 
όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
μαθητικών διαγωνισμών, ώστε κατά την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς, οι σύλλογοι διδα-
σκόντων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης, έχοντας συνολική εικόνα, 
να προβαίνουν στον ετήσιο προγραμματισμό 
της σχολικής τους μονάδας.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με : 

Α) τη Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & 
Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 
210-3442247, 210-3443318 και 210-3443605 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση spudonpe@
minedu.gov.gr

Β) τη Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & 
Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφω-
να 210-3443272 και 210-3442242 και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση spoudonde@minedu.
gov.gr

Γ) τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης του 
ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3442212 και 
210-3442231 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
depek@minedu.gov.gr 

Δ) τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαί-
δευσης του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-
3442190, 210-3442577 και 210-3442194 και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση deae@minedu.
gov.gr 

Ε) τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, 
στα τηλέφωνα 210-3443516 και 210-3442753 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση physgram@
minedu.gov.gr 

ΣΤ) τη Δ/νση Υποστήριξης Εκπ. Προγραμ-
μάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 
ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3443791 και 
210-3442579 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
disedu@minedu.gov.gr

Ζ) τη Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3443615 και 
210 3442755 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
genikidiefsp@minedu.gov.gr

 Από 2 Απριλίου- 29 Ιουνίου 
Υποβολή φακέλων για 

εκπαιδευτικά προγράμματα 
και δράσεις στα σχολεία



Σε μια πολύ σπουδαία κίνηση 
προχώρησαν οι διαιτητές που ορί-
στηκαν στον τελικό του Κυπέλλου 
Ημαθίας ανάμεσα στον Μέγα Αλέ-
ξανδρο Τρικάλων και τον ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας.
Οικ.κ.Καραντώνης,Καραγκιζόπουλος,

ΚελεσίδηςκαιΜαλούταςπαρέδωσανστην
Ένωση την αμοιβή τους από τον αγώνα
ώστεναδοθούνγιαφιλανθρωπικούςσκο-
πούς και συγκεκριμένα γιαπαιδιάπου τα
έχουνανάγκηστοννομόΗμαθίας.

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία των δι-
αιτητών και αξίζουν συγχαρητήρια για τη
σπουδαίαπράξητους!

Η“τετράδα”του
τελικούκυπέλλου
τηςΕΠΣΗμαθίας
έδωσετην

αποζημίωσηγια
φιλανθρωπικούς

σκοπούς

ΤογλέντησανγιατακαλάσταΤρίκαλαμετάτην
κατάκτησητουΚυπέλλουαπότονΜέγαΑλέξανδρο,ένας
τίτλοςπουήρθεμετάαπό14χρόνια.Ηεπικράτησητων
Τρικάλωνήτανδίκαιηαπέναντισεμίααπότιςκαλές
ομάδεςτηςΈνωσης,τονΠΑΟΚΑλεξάνδρειας,καιοι
φίλαθλοιπαρακολούθησανένααρκετάκαλόπαιχνίδι.

CMYKCMYK
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Στον κανονικό ρυθμό των προ-
πονήσεων επανήλθε χθες η 
ομάδα του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ 

μετά το χθεσινό ρεπό. Η προπόνηση, 
η οποία έγινε στις εγκαταστάσεις του 
Δ.Α.Κ. Νάουσας περιελάμβανε μεταξύ 
άλλων, τεχνικοτακτικές ασκήσεις και 
συμμετείχαν όλοι ποδοσφαιριστές 
εκτός των Γρηγόρη Κυζιρίδη και 
Αργύρη Μουρατίδη, οι οποίοι παρου-
σιάστηκαν στα κέντρα εκπαίδευσης 
για την στρατιωτική τους θητεία και 
γίνεται προσπάθεια από τη διοίκη-
ση να εξασφαλίσουν άδεια ώστε να 
είναι στη διάθεση της ομάδας για τον 
εντός έδρας αγώνα με τον Εδεσσαϊ-

κό.

Επίσης, στη διάθεση τουπροπονητή Βασίλη
Ασλανίδη, δεν θα είναι οΑνέστηςΑργυρίου, ο ο-
ποίοςεκτίειτηντιμωρίατου(κόκκινηκάρτα).

Στον κυριακάτικο αγώνα (18-3) για την 28η
αγωνιστική τουπρωταθλήματος οι «κυανόλευκοι»
θαφιλοξενήσουντονΕδεσσαϊκό (Δημ.ΣτάδιοΝά-
ουσας,ώραέναρξης15:00)καιστόχοςείναιηνίκη
που θα απομακρύνει την ομάδα από την επικίν-
δυνηζώνη.ΟΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ,μετάτησημαντική
εκτός έδρας νίκηπουπέτυχε τηνπερασμένηΚυ-
ριακήστηνΑλεξάνδρεια, βρίσκεται στην 7η θέση
της βαθμολογίας με 34 βαθμούς, ενώ οι φιλοξε-
νούμενοι στην 6ημε 37 και όπως είναιφυσικό ο
αγώναςπαρουσιάζειμεγάλοενδιαφέρονκαιγιατις
δύοομάδες.

Την αναμέτρηση ορίστηκε να διευθύνει ο διαι-
τητήςκ.ΤεβεκέληςΝικόλαος(Μακεδονίας),μεβο-
ηθούςτουςκ.κ.ΝατσιόπουλοΔημήτριοκαιΦράγιο
Αναστάσιο(Μακεδονίας).

ΕΠΣ Ημαθίας

ΔίκαιαΚυπελλούχος
οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

Με απουσίες η Νάουσα υποδέχεται 
τον Εδεσσαϊκό

Στη φωτό η 
Κυπελλούχος 

ομάδα του Μέγα 
Αλέξανδρου 

Τρικάλων που 
κατέκτησε το 
τρόπαιο μετά 

από 14 χρόνια

Η ομάδα 
του ΠΑΟΚ 

Αλεξάνδρειας 
που δεν μπόρεσε 
να φτάσει στην 
κατάκτηση του 
3ου Κυπέλλου

Τη μάχη
της κερκίδας 

κέρδισαν 
οι φίλαθλοι 
του ΠΑΟΚ 

Αλεξάνδρειας 
αφού ήταν 

περισσότεροι και 
πιο εκδηλωτικοί

Στη φωτό αριστερά 
ο πρόεδρος του 
Μ. Αλέξανδρου 

Τρικάλων
Δημ. Παπαδόπουλος 

φανερά 
συγκινημένος με τον 
αρχηγό της ομάδας 
Γιάννη Κιρκιλιανίδη 
και τον προπονητή 
Βασίλη Καστανιώτη



Ένα ακόμη Σάββατο με αγωνιστική 
δράση για τους Αετούς Βέροιας, τέσ-
σερις αγωνιστικές πριν το φινάλε 

της κανονικής περιόδου στη Β ΕΚΑΣΚΕΜ. 
Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη θα μεταβεί 
στη γειτονική Πιερία και συγκεκριμένα στον 
Κολινδρό (18.00) για να αντιμετωπίσει την 
τοπική ομάδα που βρίσκεται στην προτελευ-
ταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 2 
νίκες και 16 ήττες.

Γιατους«ασπρόμαυρους»δενυπάρχουναγωνιστι-
κάπροβλήματαενόψειτης19ηςφετινήςαναμέτρησης,
στηνοποίαστόχοςείναιησυνέχισητουνικηφόρουσερί
πουθαφέρειτηνομάδατηςΗμαθίαςακόμηπιοκοντά
στονστόχοτηςκατάκτησηςτης1ηςθέσης.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης19ηςαγωνιστικήςστη
ΒΕΚΑΣΚΕΜ:

ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς –ΑτρόμητοιΝέας
Σάντας

ΚούπαΚιλκίς–ΓΑΣΒαφύρας
ΑΣΚολινδρού–ΑετοίΒέροιας
ΑΟΚΓουμένισσας–ΑΚΕΠιερίας
ΓΑΣΠΠάνθηρες–Εργόναθλος(20.00)
Φίλιππος Νέας Πέλλας – Άθλος Αλεξάνδρειας

(20.00)
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Με το πέρας των Χειμε-
ρινών αγώνων προα-
γωνιστικών, στη Θεσ-

σαλονίκη, ήρθε και το τέλος 
του Χειμερινού κύκλου για τα 
μικρά, αλλά πολλά υποσχόμε-
να, δελφίνια της Κολυμβητικής 
Ακαδημίας «ΝΑΟΥΣΑ».

Στηδιοργάνωσηαυτή,πουδιεξήχθηστο
Ποσειδώνιο κολυμβητήριο και αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα τεστ, συμμετείχαν
περισσότεροι από 1000 κολυμβητές από
τηνΠεριφέρειατηςΚεντρικήςκαιΚεντροδυ-
τικήςΜακεδονίας.Το επίπεδοήταν υψηλό
καιοσυναγωνισμόςμεγάλος.

Για τη ΚολυμβητικήΑκαδημία «ΝΑΟΥ-
ΣΑ»συμμετείχαν 30αθλητές-τριες , 9 έως
12 ετών, αποτελώντας τη μεγαλύτερη α-
ποστολή του ΝομούΗμαθίας. Τα 54 νέα
ατομικά ρεκόρ καθώς και οι 11 θέσεις στο

βάθρο (5πρώτες,4δεύτερες,2 τρίτες) ή-
ταν το αποτέλεσμα τωνπροσπαθειών των
αθλητών, τωνπροπονητών τους αλλά και
τωνγονέωντους.

Σειρά τώρα παίρνει ο θερινός κύκλος
και οιπροσπάθειεςσυνεχίζονται μέχρι τον
Ιούνιο.

Στουςαγώνεςσυμμετείχαν:
•12ετών:ΡώσιοςΠ.(3),ΡάγκαςΧ.,Του-

μανίδηςΧ.,ΠαπαδόπουλοςΣ.,Καραμπινέ-
σηΚ.&ΣταμένουΜ.

•11ετών:ΣαμαράςΓ.(3),ΜητσιάνηςΧ.,
ΜουρατίδηςΑλ.,ΑντωνίουΕ., Ευθυβουλί-
δηςΝ.,ΔούμουΣ.,ΜλιάτσιουΣτ.&Παρχα-
ρίδουΑν.

•10 ετών: Σιπητάνος Κ.,Θωμαϊδης Ρ.,
ΧατζηστυλλήςΙορ.,ΜαυρίδουΧ.(2),Σταμέ-
νουΠ. (2),ΧατζησλαύουΧ.,Καραμπινέση
Ν.,ΚαραγιάννηΚ.&ΝίκαΑν.

•9ετών:ΠαρίσηςΕυαγ.,ΓεωργιάδηςΘ.,
ΘεοδωρίδηςΑλ.,Τσιάτσιος Γρ.,Καραμίχος
Ιωαν.,ΣταμένουΔ.&ΤούμπαΑθ.

Επιτυχίες σημείωσαν οι 
αθλητές του Ο.Α. Αλέ-
ξανδρος Βέροιας στο 

Πανελλαδικό Τουρνουά Ε2 
που διεξήχθη σε Ιωάννινα και 
Φιλιππιάδα. Συγκεκριμένα ο 
Νέγκας Χαράλαμπος αγωνί-
στηκε στα προκριματικά και 
κατάφερε να προκριθεί στο 
κυρίως ταμπλό των 32 καλύ-
τερων στην κατηγορία Α12.

ΗΜανωλοπούλουΑνθή κατάφερε να
φτάσειστις 16 καλύτερεςστην κατηγορία
Κ12,ενώοΑνανιάδηςΜιχάληςπαίζοντας
πάραπολύ καλά έφτασε στους 8 χάνο-
ντας 6-4 6-4στονπροημιτελικόστην κα-
τηγορίαΑ16.Αξίζουνπολλάσυγχαρητήρια
σταπαιδιάκαιτονπροπονητήτουΟμίλου
Κουκουλομάτη Σταύρο για τη συνολική
τουςπροσπάθειακαθώςκαιστουςγονείς
τωναθλητών για τηναμέριστησυμπαρά-
στασητους.

Νέες επιτυχίες στους Χειμερινούς 
Αγώνες Προαγωνιστικών

για την Κ.Α.Ν.

ΕπιτυχίεςτουΟμίλουΑντισφαίρισης
ΑλέξανδροςΒέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’

Στον Κολινδρό αγωνίζονται
οι Αετοί Βέροιας



Πώς έχει η κατάσταση στον 2ο 
όμιλο αναφορικά με τη μάχη 
για την κατάκτηση της 1ης 

θέσης. Η «λευκή ισοπαλία» στο Παλαι-
οχώρι ανάμεσα στον τοπικό Άρη και 
τον Ηρακλή έδωσε παράταση στην 
αγωνία αναφορικά με την τελική έκβα-
ση της μάχης για την κατάκτησης της 

1ης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ 
ανόδου.

Ναιμενηομάδα τηςΧαλκιδικήςπαραμέ-
νειστηνκορυφή τηςβαθμολογίας,ούσαστο
+2απέναντιστονΗρακλή,ωστόσο,οΗμίθε-
ος είναι αυτόςπου έχει την κατάστασηστα
χέρια τουκαθώςμε τρειςνίκεςστα ισάριθμα
παιχνίδιαπουαπομένουνμέχρι την ολοκλή-
ρωση τουπρωταθλήματος θα καταφέρει να
πάρειτοεισιτήριογιαταμπαράζ.Κιαυτό,δι-
ότι οΆρηςΠαλαιοχωρίουδεναγωνίζεται την
τελευταίααγωνιστική ξεχρεώνοντας το ρεπό
γιατονδεύτερογύρο.

Ρίχνοντας μια ματιάστοπρόγραμμα των
δύοομάδωνβλέπουμεπωςηΑΠΕΛαγκαδά
αναδεικνύεται σε ρυθμιστή για την 1η θέση,
αφούέχεινααντιμετωπίσειτόσοτονΗρακλή
στις18Μαρτίου,όσοκαιτονΆρηΠαλαιοχω-
ρίουμια εβδομάδααργότερα έχονταςάμεση
ανάγκη των βαθμώνστηνπροσπάθειαπου
κάνειγιατηνεξασφάλισητηςσωτηρίας.

Αναλυτικάτοπρόγραμματωνδύο
διεκδικητώντης1ηςθέσης

ΆρηςΠαλαιοχωρίου(58βαθμοί)
18/3:Πιερικός-ΆρηςΠαλαιοχωρίου
24/3:ΆρηςΠαλαιοχωρίου-ΑΠΕΛαγκαδά
1/4:ρεπό
Ηρακλής(56βαθμοί)
18/3:Ηρακλής-ΑΠΕΛαγκαδά
24/3:ΑΣΦΑλεξάνδρεια-Ηρακλής
1/4:Ηρακλής-Εδεσσαϊκός
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Ο Αντώνης Νικοπολίδης απηύθυνε 
πρόσκληση στους παίκτες που 
θα συμμετάσχουν στην αποστο-

λή της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων για 
τους αγώνες με το Σαν Μαρίνο (22/3, 
17:00) και την Τσεχία (27/3, 16:00) στο 
Ξάνθη Arena, στο πλαίσιο της προκρι-
ματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος.

ΟποδοσφαιριστήςτουΑτρομήτουπλέονκαιμέχρι
πρότινος τουΦΑΣΝάουσα, ΚώσταςΚωτσόπουλος
«εξαργυρώνει» με τον καλύτερο τρόπο το εξαιρετικό
του ξεκίνημα με τη νέα του ομάδα., καθώς κλήθηκε
απότονΑντώνηΝικοπολίδηστηνΕθνικήΕλπίδων!

Μαζί με τον Κώστα Κωτσόπουλο, στις κλήσεις
φιγουράρει και το όνομα του ΒασίληΦασίδη, ενός
ακόμηΗμαθιώτηποδοσφαιριστήπου διαπρέπει με
τηφανέλα τηςΞάνθης και επανέρχεται στην εθνική
ομάδα χάριςστιςπολύ καλές εμφανίσεις τουμε την
ΞάνθηστοπρωτάθληματηςΣούπερΛίγκας.

Συγχαρητήριακαιστουςδύοκαλήεπιτυχίαγιατην
συνέχεια.

Όλα είναι έτοιμα για ένα 
ακόμη τουρνουά, για μια 
ακόμη γιορτή του ποδο-

σφαίρου της Ακαδημίας Βέροιας! Το 
διήμερο 12 και 13 Μαΐου 2018, η 
καρδιά του ποδοσφαίρου θα χτυπά 

στους όμορφους Γεωργιανούς και 
συγκεκριμένα στο Δημοτικό Γήπεδο 
της περιοχής.

ΌπωςαναφέρειηΑκαδημίαστηνανακοίνωση
της, το τουρνουάκαθιερώνεταικαιάπαντεςείναι
ανυπόμονοιγιατηφετινήδιοργάνωση!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΟΜΑΔΑ
Η γυναικεία ομάδα τουΑγροτι-

κούΑστέρα, αγωνίζεται τηνΚυρια-
κή 18/3/2018 στις 15:00, στο γή-
πεδοΜυλαυλάκουΠιερίας με την
αντίστοιχηγυναικείαομάδαΝεφέλες
Πιερίας για τον πρώτο αγώνα κα-
τάταξης τουπρωταθλήματος τηςΒ´
Εθνικήςκατηγορίας.

Διαιτητής τουαγώναορίστηκε ο
κ.ΠαλιούραςΔιονύσιοςμεβοηθούς
τον κ.ΧατζηβασιλείουΒασίλειο και
τηνκ.ΠαπαδοπούλουΖωήαπότην
ΕΠΣΜακεδονίας.

ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Η ανδρική ομάδα τουΑγροτι-

κούΑστέρααγωνίζεται τηνΚυριακή
18/3/2018, στις 16:00 στο γήπεδο
τηςΑγίας Βαρβάρας, με την αντί-
στοιχηομάδατουΑριστοτέληΝάου-
σας,γιατην16ηαγωνιστικήτηςΑ2
ερασιτεχνικής κατηγορίας τηςΕΠΣ
Ημαθίας.

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Παιδικότμήμα
ΤοΣάββατο 17/3/2018 τοπαιδικό τμήμα του

ΑγροτικούΑστέρα,αγωνίζεταιστογήπεδοτηςΑ-
γίαςΒαρβάραςστις11:00,μετοαντίστοιχοτμήμα
τουΜακεδόναΒέροιας, για την 14ηαγωνιστική
τουπαιδικούπρωταθλήματοςτηςΕΠΣΗμαθίας.

Η συγκέντρωση των παικτών θα γίνει στις
09:45τοπρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας.

ΤμήματαΥποδομής
ΤοΣάββατο17/3/2018 τα τμήματαυποδομής

τηςΑκαδημίας (προπαιδικό, τζούνιορ,προτζού-

νιορ-μπαμπίνο) τουΑγροτικούΑστέρα, αγωνίζο-
νταιστις10:30,στογήπεδοτουΚοπανού,μετα
αντίστοιχατμήματατηςτοπικήςακαδημίας,γιατο
πρωτάθλημαυποδομών.

Ησυγκέντρωση των τμημάτων θα γίνει στις
09:15πρωίστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςκαι
ημετακίνησηθαγίνειμελεωφορείομεαναχώρη-
σηστις09:30.

Όσοιγονείςεπιθυμούνμπορούννασυνοδεύ-
σουντηναποστολή.

Οιμικροίαθλητέςναέχουνμαζίτουςπράσινη
στολή.

ΟΑγροτικόςΑστέραςκαλείτοφίλαθλοκόσμο
τουΝ.Ημαθίας και της γύρωπεριοχής, για να
βοηθήσει στις προσπάθειες των ομάδων, που
αγωνίζονταιτοπροσεχέςΣαββατοκύριακο.

ΒασίληςΦασίδης
καιΚώσταςΚωτσόπουλοςκλήθηκαν

στηνΕθνικήΕλπίδων!

Έγινε θεσμός πλέον η Γιορτή 
Ποδοσφαίρου της Ακαδημίας Βέροιας

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του 
Αγροτικού Αστέρα το Σαββατοκύριακο

Ημάχητηςκορυφήςστον2οόμιλο
ΠιοκοντάστοντίτλοοΗρακλής



Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Οι 
Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας και η Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας, οργανώνουν στη Βέροια τετραήμερο προ-
βολής ταινιών επιστημονικών θεμάτων στο διάστημα 26 έως 29 
Μαρτίου 2018.

Οι ταινίες που θα προβληθούν έχουν βραβευτεί στο 11ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών της Αθήνας (ISFFA), 
που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 30/11 έως 6/12/2017 
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και είναι οι ακόλουθες:

• «Η καταπληκτική περιπέτεια της Ροζέτας και του Φίλε»,
• «Ορμόνες και θυμός. Η επιστήμη της εφηβείας»,
• «Η μεγάλη Οδύσσεια του ανθρώπου»,
• «Τα μικρόβια που μας κυβερνούν»,
• «Ιστορίες ενός μεσογειακού δάσους, ο παροπλισμένος πο-

λεμιστής», • «Τα μεγαλύτερα ταλέντα της φύσης – η τέχνη της 
αποπλάνησης», • «Κινέζικες άμαξες - άρματα». 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών της Αθήνας 
ξεκίνησε το 2006 και οργανώνεται από το Caid – Κέντρο Κοινω-
νίας, Επιστήμης και Τέχνης.

Στο υπόψη διάστημα οι ταινίες θα προβάλλονται κάθε πρωί 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, Έλλης 
8, στη Βέροια για τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της 
Ημαθίας, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, χωρίς οποιαδήποτε 
οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές ή τα σχολεία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολής των ταινιών έχει ως εξής:
• Δευτέρα, Τετάρτη (26, 28/03/2018)
-9.30-10.00: Η καταπληκτική περιπέτεια της Ροζέτας και του Φίλε
-10.00– 11.00: Ορμόνες και θυμός. Η επιστήμη της εφηβείας
-11.00 – 13.30: Η μεγάλη Οδύσσεια του ανθρώπου (με δυ-

νατότητα διαλείμματος 10’)
• Τρίτη και Πέμπτη (27, 29/03/2018)
-9.30 – 10.30: Τα μικρόβια που μας κυβερνούν
-10.30 – 11.30: Ιστορίες ενός μεσογειακού δάσους, ο παρο-

πλισμένος πολεμιστής
-11.30 – 12.30: Τα μεγαλύτερα ταλέντα της φύσης – η 

τέχνη της αποπλάνησης
-12.30 – 13.30: Κινέζικες άμαξες – άρματα
Για κρατήσεις θέσεων των σχολικών τμημάτων, παρακα-

λούμε επικοινωνήστε με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέ-
ροιας (κ. Ασπασία Τασιοπούλου, κ. Φιφή Τριανταφυλλίδου) 
στο τηλ. 2331024494 μέχρι την Παρασκευή 24/03/2018. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αναλυτικά οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι ακόλου-
θες:

«Η καταπληκτική περιπέτεια της Ροζέτας και του Φί-
λε», Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), 2016, 
διάρκεια 25’

Η ταινία αυτή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
με έξυπνα σχέδια μας δίνει το ταξίδι της Ροζέτας και του Φί-
λε. Η Ροζέτα, η διαστημική συσκευή φορτωμένη με όργανα 
και κάμερες, ξεκίνησε από τη Γη τον Μάρτιο του 2004 για να 
«κυνηγήσει» τον κομήτη 67Ρ. Κατάφερε τον Αύγουστο του 
2014 και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τον κομήτη και τρεις 
μήνες αργότερα έστειλε τον Φίλε, ένα μικρό ρομπότ βάρους 
100kg, στην επιφάνεια του κομήτη.

«Ορμόνες και θυμός. Η επιστήμη της εφηβείας», Γερ-
μανία AO Buero ZDZ, 2016 διάρκεια 52’

Οι έφηβοι είναι γεμάτοι θυμό, αλλά είναι επίσης περίερ-
γοι, ευαίσθητοι, με ανορθολογική συμπεριφορά, εξαιτίας της 
συναρπαστικής βιολογικής μεταμόρφωσης που υποβάλλο-
νται.

«Η μεγάλη Οδύσσεια του ανθρώπου», ΗΠΑ, NOVA, 
2016, διάρκεια 140’ (με δυνατότητα διαλείμματος 10’)

Παρακολουθούμε το περιπετειώδες ταξίδι του Homo 
Sapiens, του νοήμονος προγόνου μας, να επεκταθεί σε 
όλον τον πλανήτη, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά 
δεδομένα.

«Τα μικρόβια που μας κυβερνούν», Γαλλία CNRS 

Image, 2016, διάρκεια 52’
Οι ωκεανοί, τα εδάφη, τα φυτά, τα έντομα, τα θηλαστικά, συ-

μπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, σε όλες τις γωνιές αυτού 
του πλανήτη υπάρχουν μικρόβια. Δεν τα βλέπουμε, αλλά είναι 
δισεκατομμύρια. Γνωρίζουμε ότι από τα δισεκατομμύρια των 
μικροβίων του πλανήτη μόλις το 1% είναι παθογόνα;

«Ιστορίες ενός μεσογειακού δάσους, ο παροπλισμένος 
πολεμιστής», Ισπανία, Planet Alive Films, 2017, διάρκεια 
50’

Λίγα μέρη στον πλανήτη μας παρουσιάζουν την βιοποι-
κιλότητα της μεσογειακής ζώνης. Με επίγειες, εναέριες και 
υποβρύχιες λήψεις υψηλής ευκρίνειας στο εντυπωσιακό αυτό 
ντοκιμαντέρ παρακολουθούμε τη ζωή σ ’ένα μεσογειακό δάσος, 
μέρα και νύχτα και στις τέσσερις εποχές του χρόνου.

«Τα μεγαλύτερα ταλέντα της φύσης – η τέχνη της απο-
πλάνησης», Αυστρία, Teta Mater, 2016, διάρκεια 52’

Στον κόσμο των ζώων κάθε ένα είδος έχει τον δικό του κώδι-
κα για να βρει το ταίρι του και να προχωρήσει η διαδικασία της 
αναπαραγωγής. Συνήθως τα αρσενικά δουλεύουν σκληρά για 
να προσελκύσουν τα θηλυκά.

«Κινέζικες άμαξες - άρματα», ΗΠΑ, NOVA, 2016, διάρ-
κεια 52’

Για περισσότερο από 1.000 χρόνια στα πεδία των μαχών 
της Κινεζικής Αυτοκρατορίας κυριαρχούν οι ιδιαίτερες άμαξες – 
άρματα. Τελευταίες αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως 
ταφές με άμαξες και άλογα και έδωσαν τη δυνατότητα σε μια 
ομάδα επιστημόνων να ανακαλύψουν το πρώτο υπέρ – όπλο 
της Κίνας. Μια ομάδα ειδικών διερευνά τα μυστικά των αρμά-
των του 700 π.Χ. και επαναδημιουργεί με τις τότε τεχνικές ένα 
αντίγραφό τους.

Ποιές είναι οι διαφορές των κινέζικων αρμάτων από τα αντί-
στοιχα άλλων πολιτισμών της ίδιας περιόδου; Πότε έπεσαν σε 
παρακμή οι άμαξες – άρματα;
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«Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
στο Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ Βέροιας 

για αισθητική περιποίηση
Το πρωί της 

Πέμπτης 8 Μαρ-
τίου, μια ομάδα 
ωφελούμενων 
του ΚΔΗΦ ΑμεΑ 
«Τα Παιδιά της 
Άνοιξης» συνο-
δευόμενη από 
τους εκπαιδευτές 
τους, επισκέφθη-
καν το τμήμα 
Αισθητικής του 
Ι.Ε.Κ. του ΟΑ-
ΕΔ Βέροιας για 
μ ία  α ισθητ ική 
περιποίηση. Με 
αυτό τον τρόπο 
τίμησαν την Πα-
γκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, μια 
ημέρα μνήμης 
που αφορά τους 
αγώνες για την 
προάσπιση των 
δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν 
τους.

 Εκεί μας υ-
ποδέχθηκαν η Δ/
ντρια του Ι.Ε.Κ. 
κα Μανάφη Γε-
ρακίνα, η εκπ/
τρια αισθητικός 
κα Ράλλη Αλε-
ξάνδρα, καθώς 
και οι καταρτιζόμενες του τμήματος. Οι ωφελούμενες πέρασαν δύο ευχάριστες ώρες με την 
περιποίηση που τους προσέφεραν, διασκέδασαν με τις εκπαιδευόμενες του ΙΕΚ και από-
λαυσαν την όλη διαδικασία καθώς μεταμορφώθηκαν σε πανέμορφες κυρίες.

Ευχαριστούμε θερμά το τμήμα αισθητικής του Ι.Ε.Κ. για την άψογη φιλοξενία καθώς και 
το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος που φρόντισε για το πλούσιο πρωινό όλων.   

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 

Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τα αδέλφια και τα ανήψια της αείμνηστης Ανα-

στασίας Τασούλη-Βασιλείου για τη δωρεά ποσού 
300€ στη μνήμη της.

2.Τον Σύλλογο εργαζομένων της ΓΣΕΕ για τη δω-
ρεά ποσού 100€.

3.Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά ποσού 100€ στη 
μνήμη της μητέρας του.

4.Την κυρία Μιράντα Αναστασίου-Ασπραδάκη για 
τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη του συζύγου της, 
αντί τριετούς μνημοσύνου.

5.Τον κύριο Σταύρο Ορφανίδη, για τη δωρεά πο-
σού 100€ στη μνήμη της συζύγου του.

6.Την ΣΤ’ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βεροί-
ας για τη συγκέντρωση ποσού 60€ υπέρ των σκοπών 
μας.

7.Το αρτοποιείο Ευθύμογλου επί της οδού Τρεμπε-
σίνας, για τη διαρκή υποστήριξη.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Πασχαλινό παζάρι της 
Μέριμνας ατόμων με αυτισμό

Πασχαλινό παζάρι  διοργανώνει ο ΜαΜα στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας στο 
δωμάτιο εκθέσεων (φουαγιέ) με υπέροχες χειροποίητες 
πασχαλινές δημιουργίες ,φτιαγμένες με αγάπη και μεράκι 
από τις   χρυσοχέρες φίλες και εθελόντριες  του συλλόγου! 

Το παζάρι θα λειτουργεί στις 29/03 και 30/03 και ώρες 
10:00 -20:00 και στις 2/04 ώρες 15:00-20:00.

Μαθητές  του 1ου ΓΕΛ Νάουσας 
στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας 

Πραγματοποιήθηκε  την Δευτέρα 12/3/2018 εκπαιδευτική επίσκεψη της Β τάξης του 1ου 
Γενικού Λυκείου Νάουσας στα Δικαστήρια της Βέροιας στα πλαίσια του μαθήματος Πολιτική 
Παιδεία.

Οι  100 μαθητές με τους 5 καθηγητές τους ξεναγήθηκαν στους χώρους του Δικαστικού 
Μεγάρου και ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες Δικαστών και Δικηγόρων. 

Οι μαθητές έμειναν ενθουσιασμένοι τόσο από τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου, 
όσο και από εκτενή  ενημέρωση που έγινε από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας κο Καραβασίλη , την Πρωτοδίκη κα Γιάκα, τον Επιμελητή  ανηλίκων κο Μίζα, και την 
Προϊσταμένη Γραμματείας του Πρωτοδικείου κα Μαραντίδου.    

Συνοδοί καθηγητές ήταν οι Σταύρος Λαφάρας, Μάρθα Κοσμίδου, Θεοδώρα Μαυρίδου, 
Ροδούλα Κοκελίδου και Κυριακή Παπαδοπούλου   

Επιστήμη και Κινηματογράφος στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Προβολές ταινιών επιστημονικών θεμάτων 

για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάρτιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό12-3-2018 μέχρι18-3-
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

Από τηνπρώτηματιά, οι αριθ-
μοί είναι σοκαριστικοί. Κά-

θε χρόνοπάνω από 1 εκατομμύριο
Έλληνες δοκιμάζουν την τύχη τους
στα καζίνο των Σκοπίων.Μόνο την
περίοδο των γιορτών περισσότερα
από 18.000 αυτοκίνητα πέρασαν τα
σύνοραμεπροορισμότοApollonia,το
Flamingo,τοτούρκικοκαζίνοPrincess
πουσυντηρείταικατά95%απόΈλλη-
νεςπαίκτες! Είναι περισσότερο από
προφανές ότι η ελληνική οικονομία
δέχεται ένα τεράστιο πλήγμα και η
εθνική συνείδηση συγκρούεται με τη
φτηνή διασκέδαση στην ελληνοσκο-
πιανήμεθόριο.

Έναςαπότουςλόγουςπουτα
καζίνο της γειτονικής χώρας

προσελκύουν τουςΈλληνες επισκέ-
πτες είναι η προσφερόμενη δωρεάν
είσοδος.Μέχρι πρότινος η ελληνική
νομοθεσία επέβαλλε στα ελληνικά
καζίνο να τηρούν διαδικασίες εγγρα-

φήςκαιείσοδο.ΑπότονΑπρίλιοτου
2018 η ελληνική νομοθεσία αλλάζει
καταργείται η είσοδος και οι επισκέ-
πτες μπορούν να επισκέπτονται τα
ελληνικά καζίνο, επίσηςδωρεάν.Μια
ενθαρρυντική ενέργεια τηςπολιτείας,
πουπροβλέπεταιναστρέψεικαιπάλι
τονκόσμοσταελληνικάcasino!

Tο  R e g e n c y  C a s i n o
Thessaloniki είναι το καζίνο

πουείχεπληγείπερισσότεροαπότον
αθέμιτοανταγωνισμούτωνκαζίνοτων
Συνόρων και ειδικότερα τωνΣκοπια-
νών καζίνο.Τώραμε τηναλλαγή της
νομοθεσίας, από τονΑπρίλιο 2018
καταργείτηνείσοδοκαιπεριμένειτους
επισκέπτες προσφέροντάς τους τις,
υψηλών προδιαγραφών, υπηρεσίες
του. Εξάλλου αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερακαζίνοτηςΕυρώπης,ενώ
ηπολυτέλεια, η γαστρονομία, ηπλη-
θώρα τωνπαιχνιδιών, οι κληρώσεις,
αλλά και ένα υπερδραστήριοΘέατρο

Βεργίνα με συνεχείς μουσικές πα-
ραστάσεις, το καθιστούνπόλο έλξης
και ασφαλέςπεριβάλλον.Προσδοκά
δε ότι θα διατηρήσει στο ακέραιο τις
1.050θέσειςτωνυπαλλήλωνπουερ-

γάζονται σε αυτό,παραμένοντας μία
βιώσιμη επιχείρηση στην ευρύτερη
περιοχήτηςΜακεδονίας,γεγονόςπου
μαςαφοράόλους.

ΤοπρωίΗΜΑΚΕΔΟΝΙΑΕΙΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤοβράδυΠΗΓΑΙΝΟΥΝΓΕΥΓΕΛΗ

Φαρμακεία
Παρασκευή 16-3-2018

13:30-17:00 ΠΑΝΑΓΑ-
ΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7
23310-28594

20:30-01:00+διαν.ΠΑΠΑ-
ΡΗ - ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.
ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑ-
ΒΕΝΙΤΗ23310-23360

Από το Δήμο Βέροιας 
ανακοινώνεται ότι 
παρελήφθησαν από 

τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες εκτιμή-
σεων για τις ζημίες που προ-
κλήθηκαν από τη χαλαζόπτω-
ση της 14ης Ιουνίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες
ή ενστάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει νααπευθύνονται στοναντα-
ποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπου-
λοΑθανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρ-
χείο), τηλ. 2331350535, μέχρι τις
26/03/2018.

Πίνακες με εκτιμήσεις 
ζημιών στο Δημαρχείο 

Βέροιας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,περιοχή
Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙδιαμέρισμα70τ.μ.
1ος  όρ . ,  ατομ .  θέρ-
μανση φυσικό αέριο,
αιρ κοντίσιον, διαμπε-
ρές,  πλήρως ανακαι-
ν ισμένο .  Τηλ . :  6942
847662.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου στον
π ε ζό δ ρ ο μ ο ,  κ ο ν τ ά
στην Τράπεζα Πειραι-

ώς Βέροιας,  80 τ .μ. ,
ανακαινισμένο, λουξ,
με μεγάλη βεράντα, 2
δωμάτια, σαλόνι, κου-
ζίνα, μπάνιο, ένας ξε-
χωριστός δυσεύρετος
υπέροχος χώρος γ ια
κατοικία ή επαγγελμα-
τική στέγη. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
της Βέροιας (Κεντρική
5 - δίπλα στο Επιμε-
λητήριο), με πατάρι 30
τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-
ση και θέση πάρκιγκ.
Τηλ.:6936870915.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500
τ.μ.στηΜελίκη (πλησίονΚο-
νάκι).Τιμήλογική.Πληρ.τηλ.:
6970862964.

ΣΤΟΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ12
στρέμματαμεμονοκατοικίαη-
μιτελή.Τιμήεξαιρετική50.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δοαπό400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναήόλαμαζί,στη

Ραχιά,στοκέντροτουχωριού,
πίσω από το σχολείο. Τηλ.:
2331020051&6942779696
κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι12στρ.
στο δρόμο Βέροια-Λαζοχώρι
σε παραγωγή ρόδια 8 ετών,
960 δένδρα, με 25 τόνους
παραγωγής, περίφραξη, νε-
ρό.Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10
στρέμματαμεδέντρα(ροδακι-
νιές)στον5οχρόνο,στηνπε-
ριοχή τηςΜέσης, 500 μέτρα
απότοχωριό.Τηλ.επικοινω-

νίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα60τ.μ.ΣΚΔWC,
στηνοδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλαστοΚηροπλα-
στείο) 2ος όροφος, με
κεντρική θέρμανση με
ωρομετρητή, πλήρως α-
νακαινισμένο. Τιμή 230
ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6976
555454.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέ-
ντροκοντάστηνΤράπεζα
Πειραιώς στονπεζόδρο-
μοδιαμέρισμα λουξ, 3ου
ορόφου, με 2ΔΣΚWC,
βεράντα, υπέροχη μεγά-
λη, διαμπερές, ατομική
θέρμανση, Τιμή 260 ευ-
ρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρό-
μο προς Αγ. Γεώργιο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) δι-
αμέρισμα 100 τ.μ., 1ος
όρ., κεντρική θέρμανση,
ηλιακό, β) κατάστημα ι-
σόγειο 100 τ.μ., μεγάλα
μπαλκόνιακαιπροαύλιο.
Τηλ.: 23310 71554 &
6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μαγαζ ί
στηνοδόΣταδίου67τ.μ.
μεέξτραεξωτερικόχώρο
σε τιμή μεγάλης ευκαι-
ρίας 30.000 ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται
στονκόμβοτουκαινούρ-
γιου δρόμου, 16 στρέμ-
ματα για οποιαδήποτε
χρήσησε τιμή καταπλη-
κτική 50.000 ευρώ!!!
Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεται κατάστημα
60 τ.μ., σε κεντρικότατο
σημείοαπέναντιαπότην
Κοινότητα.Πληροφορίες
στα τηλ.: 6977451766 -
2331063850.

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη.
Εχει κεντρική θέρμανση,
κλιματιστικό, T.V., ψυ-
γείο,ηλ.κουζινάκι (φούρ-
νο-εστίες), εγκατάσταση
internet κ.λπ. Πληρ.
τηλ.: 2331024939, 6973

015833.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,

Αστικά, γκαρσονιέρα 3ου
ορόφου,δωμάτιο,σαλοκου-
ζίνα,μπάνιο,ανακαινισμένη,
ατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,αιρκοντίσιον,πλήρωςε-
πιπλωμένη, ευχάριστη,φω-
τεινή.Ενοίκιο 180,00 ευρώ.
Μεσιτικό γραφείο «ΣΤΟ-
ΧΟΣ».Τηλ.: 23310 68080,
6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώ-

ην εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο OPEL, πλήρως
εξοπλισμένο,μεπολύκαλό
ενοίκιο.Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ζητείται κύριος άνω των
30 ετών, σοβαρός, με ευχέ-
ρεια λόγου & άνεση στις δη-
μόσιες σχέσεις να αναλάβει
εταιρία στο Νομό Ημαθίας.
Τηλ.:6934888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιαντε-
λίβερι καιψητάς.Πληροφορί-
ες τηλ.: 23310 42680& 6994
472747, ώρες επικοινωνίας
09.00-12.00κ.Λευτέρηςήκ.
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
καιμηχανικόςαυτοκινήτωνγια

συνεργείο στηΒέροια. Πληρ.
τηλ.: 23310 71553 & 6936
905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρα κα άτομα για την κου-
ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-

νογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, γιαφύλαξηηλικιωμέ-
νων και καθαρισμό σπιτιών.
Τηλέφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρί-
στρια σε σπίτι και γραφεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντ ίδα ηλ ικ ιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκιΒΕΒΕ

σεάσπρο χρώμα, μεστρώμα
και υφασματάκιαπροστατευτι-

κά, σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυ-
ρια από 50 ετών έως 70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχα-
ρίστου χαρακτήρα. Τηλ.:
6942274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο190€.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Γκαρσονιέρα42τ.μ.καθ.
και50τ.μ.,μικτά ,κατασκευή2002,1υ/δ,1
οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,διαμέ-
ρισμααξιώσεων,σε εξαιρετικήκατάσταση,
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,αυτόνο-
μηθέρμανσημεογκομετρητές,θωρακισμένη
πόρτα,μεparkingπιλοτής,κοινόχρησταελά-
χιστα,ενοίκιομόνο180€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη ,σεπολύκαλήκατά-
σταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροι
τηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεο-
γκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο160€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα νεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑυτόνομη-Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,
Εσωτερικήσκάλα,Σίτες,Διπλάτζάμια-Τιμή:
180€.

Κωδ: 23808 -ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρι-
κή-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρ-
κινγκ,Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:200€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688Ενοικιάζεταιανακαινισμένο

διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.
Ηκατάσταση τουπολύκαλή ,με κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργείάψογα
καιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα260€.Διαθέ-
σιμοάμεσα.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Υ/Δ ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρακαινούργιο,κλειστόγκαράζμε-
γάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,
Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:
300€.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες
,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστηΘέαστον
κάμποκαι τακουφώματατουείναιμεδιπλά
τζάμια,-Τιμή:250€.Αποκλειστικήδιάθεση
και διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιά-

ζεται μίαμονοκατοικία75 τ.μ., ανεξάρτητη
κατασκευή1970,στο ισόγειοσαλόνιμεκου-
ζίνακαινούργιακαιστον1οόροφο2υ/δ,και
μπάνιο , μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεωραίοκήπο.Έχειθωρακισμένηπόρτα
εισόδου,ναισεκατοικίδια ,ενεργειακήςκλά-
σηςΗ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολίακαισετιμή
πράγματι χαμηλή,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο220€.

Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
75τ.μ.,μεαυλή300τ.μ.περ.με2υ/δ,σαλό-
νι ξεχωριστήκουζίνακαιμπάνιο ,μεωραίο
κήποκαιχωρίςκοινόχρηστα,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ενοίκιο170€.

Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζε-

ταιμεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150

τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα
,ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23418-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικήςεπιφά-
νειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1991και
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό,Κουφώματα
Συνθετικά,καιΑνελκυστήρα-Μίσθωμα230€.
ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23364 -ΠΙΕΡΙΩΝστηναρχή Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμη-
τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας47τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2012και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου,χωρίςκοινόχρηστα-Τιμή:220€.

Κωδ:23560 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1979και διαθέτει γιαθέρμανση
Κλιματισμόταδεκουφώματατουείναιαλουμι-
νίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο130€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23854-ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας24τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1966καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
-Ενοίκιο150€.

Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26
τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€ .Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23750 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ:23839-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ κατάα-

ποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας89 τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,και2WC.Είναικατα-
σκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:300€.

Κωδ:23772 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σε εξαιρετικά κεντρικόσημείο  κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειαςαποτελούμενοαπό360
τ.μ.στοισόγειοκαιμε180τ.μ.πατάρι.Έχει
επιπλέονκαιμεγάλοαύλιοδικότουχώρογια
ανάπτυξημίαςσοβαρήςεμπορικήςδραστη-
ριότηταςΤιμή:650€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13761-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας60 τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1978
και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρι-
κό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα.Τιμή:
25.000€.

Κωδ: 13845 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙ κο-
μπλέανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας73 τ.μ. ημιυπόγειο.Αποτελείται
από 2Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο το1973και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΞύλινα, -Τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο14.000€.

Κωδ:14267 -στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέ-
σηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα .προσφέρεταισε τιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-

σκευή2003,σαλόνικουζίναανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται γιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέ-
λειακαι ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
ξυλολέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακό
θερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκ
και αναφέρεται μόνοσεαπαιτητικούςαγο-
ραστές , είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
ζητούμενο τίμημα180.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13846 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικία συνολικής επιφά-
νειας 167 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από 4
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα,Μπάνιο και
WC. Είναι κατασκευασμένη το 2005 και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα, Κουφώματα Συνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Αποθήκη,Κήπο,A/C,
Διπλάτζάμια-Τιμή:65.000€.Σεεξαιρετικό
οικόπεδο1054τ.μ.τοοποίοβλέπεισεδύο
δρόμουςμεγκαράζδύοαυτ/των.Διαθέτου-
με τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13605-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας19τ.μ.ΗμιώροφοςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

Κωδ13513ΩΡΟΛΟΙ,Γραφειακοίχώροι
μικτά234 τ.μ.καικαθ.198 τ.μ., κατάλληλοι
γιαφροντιστήριο και όχι μόνο, κατασκευή
2001,4-5χώροι,1οςόροφος,σεεξαιρετική
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλά τζάμια,σχετικά νεόδμητο κτίριο ,
υπερσύγχρονηςκατασκευήςκαιμευψηλών
ποιοτικάπροδιαγραφών,αξία100.000€,

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13760 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-

πί τηςΑριστοτέλουςκατάαποκλειστικότητα
κατάστημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.Μεικανοποιητικήβιτρίνα,διαθέτειεπίσης
προαύλιοχώροδικότουτιμή:20.000€.

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-

νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις ,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικόπεδο
584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8ελαφρώς
επικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμοκαιμενότιο
προσανατολισμό,σπάνιοοικόπεδοσίγουρα,
τιμήαπό70.000€τώραμόνο55.000€.

Κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σε τιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13685στονΤριπόταμοπωλείται
ένα χωραφοοικόπεδο στην άκρη του χω-
ριού4.000τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,τιμή
50.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης6.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα, εκπληκτικόπραγματικά και
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο60.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13730-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1350τ.μ.εντόςζώνης
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμή:16.000€.

Κωδ 13723ΛΑΖΟΧΩΡΙ, Πωλείται α-
γροτεμάχιοστηνπεριοχήΠέτρινη Γέφυρα
3στρέμματα,ητιμήτουεξαιρετικάχαμηλή,
μόνο4.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστην

περιοχή τηςΗμαθίας ενδιαφέρεται για την κάλυψη
τωνπαρακάτωθέσεωνεργασίας

1)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ήΕργοδηγόςΜηχανικός
εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδι-
κότητας-Θερμαστής

3)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-
λόγοςΑ΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑπόπαραγωγικήεταιρίατηςΒέροιαςζητείταιεργα-

τοτεχνίτης,οδηγόςμεεπαγγελματικόδίπλωμα(Π.Ε.Ι.)
και υπάλληλος γραφείου με γνώσεις μάρκετινγκ.Τη-
λέφωναεπικοινωνίας:6974814606και6974312313.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Επιχείρηση αγροτικών προϊόντων «ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ. ΓεώργιοΒέροιας
ενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

α)ΜόνιμηθέσηΓεωπόνουΠ.Ε.ήΤ.Ε.Ι.
β)Χειριστήκλαρκγιατηθερινήπερίοδο.
Υποβολήδικαιολογητικών: athinasmpc@gmail.comή

στοfax2331051094.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ΔΣ-Κ80τ.μΑ.Θκοπλαμ,Θωρακ.250€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C
280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΠΑΠΑΓΟΥΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ60τ.μ220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑεπιπλωμενο1ΔΣΚ10ετιας200€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφοσε300 τ.μ.οικόπεδο,στοκέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρησηπαιδικών ενδυμάτων «OLE-OLA»,
Αριστοτέλους 21, στονπεζόδρομο τηςΒέροιας.Πληροφορίες
6945541642κ.Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίουστην
περιοχήτηςΒέροιαςμεπλυντήριο,λιπαντήριο,πάρκιγκφορτη-
γώνκαιπελατείαθέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσεις.Τηλ.:6940507491.

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος, με έδρα
το9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχα-
νικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαιένανπωλητήγιαμόνιμη
απασχόληση.ΕπιθυμητήηγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιη
γνώσηΗ/Υ.Βιογραφικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-
mail:info@matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ΗεταιρίαγυναικείωνεσωρούχωνκαιμαγιόLida,
μεέδρατηΒέροιαζητά:

ΒοηθοστοΤμήμαΔημιουργικού
-Έρευνα&σχεδιασμός
-Συμμετοχήσεόλαταστάδιαδημιουργίαςσυλλογής
Προσόντα
-Άριστηαντίληψητάσεωνμόδας
-Έμφασηστηλεπτομέρεια&δημιουργικόμυαλό
-ΚαλήγνώσηΑγγλικών
-Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη γνώσησχεδιαστικώνπρο-

γραμμάτων
-Επιθυμητήαλλάόχιαπαραίτητηγνώσηπατρόν
Οικατάλληλοιυποψήφιοιμπορούνναστείλουνβιογραφικόστο

e-mail:info@lida.grήναεπικοινωνήσουνστοτηλ.:2331026855.

ZHTEITAIαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα:
•Ηλικίααπό22έως50
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαι εκπλήρωσηστρατιωτικής

θητείας.Παρακαλώεπικοινωνήστεστοτηλ.2331074041υπ.
ΚΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιαναεργαστείωςγραμμα-
τειακήυποστήριξησε γραφείο γιαπρωινήήαπογευματινή
απασχόληση.

Απαραίτηταπροσόντα
•Έως30ετών.
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•ΆριστηγνώσηΗ/ΥMicrosoftWord,Internet,email,Αγγλι-

κάεπιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατε τοβιογραφικόσαςμεφωτογρα-

φίαγιασυνέντευξηergasiaxm@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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

P Αν ισχύουν όλα 
όσα ακούμε, θα είναι η 
μεγαλύτερη τιμωρία ever 
για κάποιον που έβγαλε 
το μπουφάν του.

P Τώρα εξηγείται 
που η μάνα μας απαι-
τούσε να φοράμε πάντα 
ζακέτα.

P Η διαφορά πά-
ντως μεταξύ της οπλοφο-
ρίας και της προπαγάνδας είναι ότι 
η δεύτερη δεν χρειάζεται άδεια.

P Και έχει φυσικά απείρως 
περισσότερα θύματα.

P Χωρίς να μπορεί να κρυ-
φτεί κάτω από μπουφάν.

P Γήπεδα άδεια, γήπεδα 
γεμάτα, το έλλειμμα παιδείας 
μας είναι το ίδιο.

P Ομού και στη Βουλή.

P Ω τι υπόκοσμος μπαμπά! 
(Θα έγραφε σήμερα ο ποιητής...)

P Έκλεισε το μαγαζί η βασί-
λισσα του Βορρά και απειλούμαστε 
μέχρι και με ποδοσφαιρικό GRexit!

P Γραίκσιτ!

P Εγώ γραικός γεννήθηκα και 
Grexit θα πεθάνω!

P Στην περίπτωση της πο-
δοσφαιρικής Βέροιας ισχύει το 
«ο Θόδωρος και το δίκανο».

P Μόνο που σε εμάς έπεσε 
και η πιστολιά.

P Η βασίλισσα εβιάσθη, ε-
γκαστρώθη και εβρέθη ασθενής.

P Στην Ελλάδα βάζουμε τα 
λιγότερα γκολ στην Ευρώπη. Δεν 
ισχύει φυσικά το ίδιο για τα αυτο-
γκόλ.

P Αλλά τι περιμένεις από 
μια χώρα που μπήκε στην οικο-
νομική και νομισματική ένωση 
από ελεγχόμενη θέση οφσάιντ;

P Είναι 
φανερό από το 
σκίτσο μας ότι 
εκτός από τον 
Ιούδα, και η Ι-
άσων φιλούσε 
υπέροχα...

P Για τρί-
το παγκόσμιο 
πόλεμο απει-
λεί ο Ερντο-
γάν .  Ο  πό -
λεμος για το 
νερό έχασε τη 
σειρά του.

P Ντιπ 
μυαλό δεν έ-
χουν οι Τούρκοι. 
Θα μπορούσαν 
να πουν ότι οι 

δύο Έλληνες αξιωματικοί στον Έ-
βρο ζήτησαν πολιτικό άσυλο από 
την Τουρκία. Όχι που δεν θα το 
πιστεύαμε.

P Ξέσπασμα βίας με επιθέ-
σεις σε τράπεζες, πανεπιστήμια, 
υπουργεία και κομματικά γρα-
φεία. Ευτυχώς λοιπόν Ελλάδα 
είναι μόνο η Αθήνα.

P Επίκαιρο:

-Τι ταμείο έχετε;
-Παλιά είχα ΤΕ-

ΒΕ, τώρα έχω Διε-
θνές Νομισματικό!

P Πέθανε κι 
ο Στίβεν Χόκινγκ. 
Μας φεύγουν τα 
καλύτερα μυαλά.

P Και:

Μπαίνει κάποιος 
σε ένα μπαρ και 
βλέπει έναν φίλο 
του, να κάθεται ο-
λομόναχος.  Τον 
πλησιάζει λοιπόν:

–Τι έχεις, βρε 
Μανώλη; Φαίνεσαι 
χάλια!

–Τι να `χω; Στις 
15 Δεκεμβρίου πέ-
θανε η μάνα μου 
κα ι  μου άφησε 
1.000.000 ευρώ...

–Συλλυπητήρια, 
βρε παιδί μου...

–Αργότερα, στις 15 Ιανουαρίου 
πέθανε ο πατέρας μου και μου ά-
φησε 2.000.000 ευρώ...

–Τρομερό! Να χάσεις και τους 
δυο γονείς τόσο σύντομα! Πως να 
μην είσαι χάλια…

–Ύστερα, στις 15 Φεβρουαρίου 

πέθανε και η θεία μου και μου άφη-
σε 3.000.000 ευρώ...

–Να χάσεις τρία μέλη της οικο-
γένειάς σου σε τόσο μικρό χρονικό 
διάστημα! Είναι φοβερό!

–Ναι! Και σήμερα 16 Μαρτίου, κι 
ακόμη τίποτα!

K.Π.

Πιερία: Εξαρθρώθηκε 
κύκλωμα εμπορίας βρεφών

 Οι παράνομες υιοθεσίες και η ταρίφα!
Έως και είκοσι χιλιάδες ευρώ κατέβαλαν άτεκνα ζευγάρια σε μέλη οργανωμένου 

κυκλώματος για να αποκτήσουν παιδιά, όπως αποκάλυψε έρευνα της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Κατερίνης που εξιχνίασε πέντε υποθέσεις παράνομης υιοθεσίας, εκ των 
οποίων τρεις στην Πιερία και δύο στην Αττική, το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 
2014 έως τον Δεκέμβριο του 2016. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην υπόθεση αποδίδεται σε ανδρόγυνο Βουλγάρων και στην κόρη τους, εις 
βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο Έλληνες, εκ των οποίων μία 
67χρονη και ένας άνδρας, 61 ετών.

Πώς δρούσε το κύκλωμα
Όπως αποκαλύφθηκε, ο 46χρονος Βούλγαρος, μαζί με την 45χρονη σύζυγό του και την 28χρονη κόρη τους, κατηγορούνται 

ότι εντόπιζαν στην πατρίδα τους γυναίκες, που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο κύησης και αντιμετώπιζαν οικονομικά προ-
βλήματα, ενώ τις έπειθαν να παραδώσουν μετά τον τοκετό τα νεογνά τους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Όσες εγκυμονούσες συμφωνούσαν μεταφέρονταν στην Ελλάδα, όπου φιλοξενούνταν σε σπίτι στην Κατερίνη. Εκεί, παρέμε-
ναν μέχρι την ημέρα του τοκετού, που ανάλογα με τον τόπο διαμονής των υποψήφιων «αγοραστών» γινόταν είτε σε κλινική της 
Αττικής, είτε της Κατερίνης. Μετά τον τοκετό, η 67χρονη κατηγορείται ότι συνόδευε τις βιολογικές μητέρες στο αρμόδιο ληξιαρ-
χείο για την έκδοση και παραλαβή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Την παράδοση των νεογνών στα άτεκνα ζευγάρια και την 
είσπραξη των συμφωνηθέντων χρηματικών ποσών φέρεται ότι πραγματοποιούσε ο 61χρονος που εντόπιζε και τους υποψήφι-

ους γονείς. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον ει-
σαγγελέα πλημμελειοδικών Κατερίνης και σ’ αυτή βρίσκονται, 
επίσης, οι πέντε βιολογικές μητέρες, ηλικίας 23 έως 40 ετών, 
όλες βουλγαρικής υπηκοότητας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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