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Το περασμένο Σαββατοκύριακο από τον ΤΟΒ
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ροδακινιών 

σε «εικαστικές» 
διαδρομές

Το περασμένο Σάββατο στη Βέροια
Εκδήλωση για την 

προσέγγιση της ιατρικής 
μέσα από την Ιπποκρατική 

ηθική με τιμώμενο τον
 ΩΡΛ Διονύση Κυρμιζάκη

Δημοτική 
Αστυνομία Βέροιας:
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οι έλεγχοι 

αδειών 
για χρήση 

κοινόχρηστων 
χώρων και θα 
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Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα 

Brazilian
 jiu jitsu

Ενημέρωσε φορείς και πολίτες
 την Κυριακή στη Βέροια

Υπόβαθρο του 
αναπτυξιακού 

σχεδιασμού, χαρακτήρισε 
τους δασικούς χάρτες

 ο Σωκράτης Φάμελλος

-Μέχρι τις 5 Ιουνίου οι αντιρρήσεις 
πολιτών της Ημαθίας

Λογιστές και φοροτεχνικοί 
της Ημαθίας 

ενημερώθηκαν για τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό

Για την  Παγκόσμια Ημέρα Νερού 

Ημερίδα στο Δημαρχείο 
Βέροιας με ομιλητή τον 
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Να έχουν «ρίζες» για να μην 
ξεριζωθούν στη θύελλα

   Πριν λίγες ημέρες στη θέση «Θα την ανακαλύψουμε κι εμεις 
την Αμερική…που θα πάει!»(14-3-2018), θίξαμε το γεγονός ότι 
για κάποιους βασικούς τομείς πρέπει να χαραχθεί σταθερή 
γραμμή, πέρα από κομματικές ή κάθε είδους σκοπιμότητες. 
Η παιδεία και η χάραξη μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής 
που να μην διαφοροποιείται με την παραμικρή αλλαγή στο 
αρμόδιο υπουργείο είναι το στοιχειώδες. Τώρα θα μας πείτε τι 
μύγα μας τσίμπησε και ενώ τρέχουν τόσα θέματα που «καίνε», 
εμείς πιάσαμε ένα διαχρονικό «πρόβλημα». Αφορμή δόθηκε με 
την προσωπική επαφή που είχαμε με το βιβλίο θρησκευτικών 
της Α΄Γυμνασίου, για το οποίο υπήρξαν ισχυρές αντιδράσεις 
με την ένταξή του στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Είναι πολύ 
σημαντικό τα παιδιά να λάβουν σφαιρική μόρφωση, να μάθουν 
στοιχεία άλλων πολιτισμών και θρησκειών, αλλά να έχουν και 
μια ιδέα και για την δική μας θρησκεία. Στο συγκεκριμένο 
σύγγραμμα εντριφεί ο μαθητής και μαθαίνει και την παραμικρή 
λεπτομέρεια για τον ιουδαισμο, ισλαμισμό, κομφουκιανισμό, 
που αμφιβάλλουμε αν τόσα στοιχεία ξέρουν π.χ. τα ίδια τα 
εβραιόπουλα για την θρησκεία τους. Και ποια η σκοπιμότητα; 
Το ίδιο το παιδί απορρίπτει ακόμη και τις βασικές πληροφορίες 
που θα έπρεπε να γνωρίζει, για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του 
έστω και εγκυκλοπαιδικά. Στον αντίποδα, το έλλειμμα στη 
γνώση βασικών στοιχείων του χριστιανισμού, της επίσημης 
θρησκείας του κράτους μας, είναι σημαντικό. Αντιμετωπίζεται 
απ’έξω-απ’έξω με γενικές και αόριστες έννοιες, χωρίς να 
διδάσκεται καθόλου το τυπικό, η σημειολογία, η θρησκεία 
μας στην πράξη, με αποτέλεσμα τα παιδιά να βλέπουν όλο το 
τελετουργικό στην εκκλησία ως κάτι ξένο και ουρανοκατέβατο. 
Αν και αυτά είναι άκρως επιστημονικά θέματα και δεν θέλουμε 
να υποκαταστήσουμε τους αρμόδιους σοφούς επί του θέματος, 
εκφράζουμε την αγωνία και απορία για το πώς θα υιοθετήσει 
το παιδί της αρχές της Ορθοδοξίας και θα έρθει κοντά στη 
θρησκεία, όταν πραγματικά δεν την γνωρίζει. Δεν του έχει 
εξηγήσει κανείς, πολύ απλά, τα στάδια της Θείας Λειτουργίας, τι 
συμβολισμοί υπάρχουν και ότι δεν είναι απλά ακαταλαβίστικα. 
Χωρίς καμία πρόθεση θρησκοληπτικής κατήχησης, πρέπει 
να κατανοήσουμε ότι σήμερα το θέμα είναι πιο επίκαιρο από 
ποτέ, αφού με τα πεδία και τις «πληγές» που έχουμε ανοιχτά, τα 
παιδιά πρέπει να έχουν «πνευματικές ρίζες», γερές.
    Γιατί, αν έρθει θύελλα πρέπει να αντέξουν και να μην 
ξεριζωθούν.
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Των εν τη Μονή Αγ. Σάββα αναιρεθέντων

Για 
φθινόπωρο 
του 2019 

πάνε
οι εκλογές
σε Δήμους

και 
Περιφέρειες
Σε δύο εβδομάδες θα

παρουσιαστεί και μετά το
Πάσχαθαψηφιστείτονομο-
σχέδιογιατονέο«Καλλικράτη»,σύμφωναμετονυπουργόΕσωτερικώνΠάνοΣκουρλέτη.«Τέλητουμήναθαέχουμε
τονομοσχέδιοτωνθεσμικώναλλαγώνώστεμετάτοΠάσχανατοψηφίσουμε»,είπεχαρακτηριστικά.

Γιατοχρόνοτηςδιεξαγωγήςτωναυτοδιοικητικώνεκλογώνοκ.Σκουρλέτηςεπανέλαβεότιθαμετακινηθούναπότο
Μάιοτου2019τοφθινόπωροτουίδιουέτους,ώστενααποσυσχετιστούναπότιςευρωεκλογές…

Οπότεταδημαρχιακάκοστούμιαμπορούνναραφτούνμετηνησυχίατους!

Ευωδιάζει ακόμα και το χώμα της Αγίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου στο Σχοινά Ημαθίας

Πλήθοςπιστώνπροσέρχεται καθημερινά στο
παρεκκλήσιτηςΑγίαςΕιρήνηςΧρυσοβαλάντουστο
ΣχοινάΗμαθίας, για νααισθανθεί την ευωδιά του
μύρουαπό την εκκλησίασ’όλη τηγύρωπεριοχή,
ασταμάτητα εδώ και μια εβδομάδα.Πολύσυχνές
είναι και οι επισκέψεις του ίδιου τουΜητροπολίτη
κ.Παντελεήμοναστοπαρεκκλήσι,πουέγινεπλέον
πανελλαδικά γνωστό, αφούπολλοίπιστοί κάνουν
λόγογιαθαύματηςΑγίας.

Μάλιστα,όπωςφαίνεταικαιστιςφωτογραφίες
τουΛαού,τονχώροπίσωαπότο ιερόπουεντο-
πίζεταιηπηγή της ευωδιάς, τον έχουνπεριφρά-
ξει, για να τον προστατεύσουν από τον κόσμο
που παίρνει μαζί του χώμα, το οποίο επίσης
ευωδιάζει.

Σήμεραηεαρινήισημερία
Μαςαφήνει σήμεραΤρίτη αστρονομικά ο χειμώνας.Η

Υδρόγειος,στοαέναοταξίδιτηςγύρωαπότονήλιο,τηνΤρί-
τηθαπεράσειαπόένααπόταδύοσημείαόπουτοεπίπεδο
τηςεκλειπτικήςτέμνειτοεπίπεδοτουουράνιουισημερινού.
Μεαπλάλόγια:Φαινομενικά,ητροχιάτουήλιουθαστραφεί
προςταβόρειακαιοήλιοςθαφαίνεταινααρχίζεινακάνει
μεγαλύτερη τροχιάστονουράνιοθόλο.Οιημέρεςθαμεγα-
λώνουν για εμάςστοβόρειο ημισφαίριο και θαμικραίνουν
γιατουςλίγουςκατοίκουςτουνοτίουημισφαιρίου.

Τις ημέρεςαυτές όλοι οι λαοί της Γηςμοιραζόμαστε τις
ώρες του εικοσιτετραώρου ισότιμαανάμεσαστη νύχτα και
τημέρα.Είναιηλεγόμενηεαρινήισημερία.Μιααπότιςδύο
μοναδικές ημέρες του χρόνου (η άλλη είναι φέτοςστις 23
Σεπτεμβρίου),πουόλοιοιλαοίπάνωστηΓηέχουνίσηδιάρ-
κειαημέραςκαινύχτας.

Κανονικά
τοΠαθολογικό
τουΝοσοκομείου

Νάουσας
Εφημέρευε κανονικά, Σάββατο και

Κυριακή, η παθολογική κλινική του νο-
σοκομείουΝάουσας, ενώ χθεςΔευτέρα
αεπέστρεψανοιγιατροίπουείχαναναρ-
ρωτικές άδειες. Σύμφωνα με την  ανα-
πληρώτριαδιοικήτρια,στοεξήςθαυπάρ-
χει απευθείας ανάμειξη του υπουργείου
στο νοσοκομείοΝάουσας,ώστε να είναι
ανοικτόκαιπλήρωςκαλυμμένο.

Από αγκάθι βγαίνει ρόδο
κι από ρόδο βγαίνει

αγκάθι...
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Μια συνεδριακή διαδικασία εν όψει του αναπτυξιακού συνεδρίου 
για την περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε το πρωί στη 
Βέροια, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, από τη Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, με 
θέμα τους δασικούς χάρτες της Ημαθίας, που είναι αναρτημένοι αυτές 
τις ημέρες.

 Ομιλητής ήταν ο αν. υπουργός περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελ-
λος, ο οποίος χαρακτήρισε τους χάρτες, βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, 
που έλλειπε 40 χρόνια από την Ελλάδα. Ο υπουργός ενημέρωσε το 
ακροατήριο για τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο και-
ρό, ώστε «να υπάρχει μηδαμινό κόστος για τους αγρότες, να εξασφαλι-
στούν οι επιδοτήσεις και  να οργανωθεί ο αγροτικός χώρος παράλληλα 
με την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τόνισε. «Για την περιφέ-
ρεια της χώρας μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο δασικός χάρτης 
είναι το υπόβαθρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Μέσα από αυτόν 
γνωρίζουμε πού μπορεί να γίνει μια επένδυση, από ποιμνιοστάσιο 
μέχρι εργοστάσιο», πρόσθεσε δηλώνοντας ότι αυτή την περίοδο κλεί-
νουν πολλές εκκρεμότητες. Άφησε μάλιστα αιχμές ότι οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις δεν τολμούσαν να τους υλοποιήσουν γιατί «τακτοποιούσαν 
υποθέσεις με τους κομματάρχες στα χωριά», όπως είπε, προσθέτοντας 
ότι «ακόμα και η αδειοδότηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, βγαί-
νει μ’ αυτή την κυβέρνηση, όπως και τα 3-5 πηγάδια, για να μπορέσουν 
να αξιοποιηθούν, κάτι που δεν έκαναν οι υποτιθέμενοι λάτρεις της ιδιω-
τικής οικονομίας». 

Στην Ημαθία οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις αντιρ-
ρήσεις τους αναφορικά με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες μέχρι 
τις 5 Ιουνίου. Τον κ. Φάμελλο καλωσόρισαν και κάλεσαν στο βήμα ο 
κ. Χαμπίδης , o οποίος περιγράφοντας την κατάσταση επεσήμανε οτι 
50.000 στρέμματα από δασικές εκτάσεις έγιναν χωράφια και 27.000 

στρέμματα που ήταν χωράφια, εγκαταλείφθηκαν και 
έγιναν δάσος, ενώ συντόνιζε ο Τάσος Κωστόπουλος.

Παρόντες οι βουλευτές Ημαθίας, Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου, Γιώργος Ουρσουζίδης και  Χρήστος 
Αντωνίου, οι δήμαρχοι Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης 
και Νάουσας  Νίκος Κουτσογιάννης, ο πρόεδρος του  
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Πέτρος Τσαπαρό-
πουλος, ο αντιδήμαρχος Βέροιας Βασίλης Παπαδό-
πουλος, ο πρόεδρος του  ΚΑΠΑ Στέργιος Διαμάντης, 
ο περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Χειμώνας, 
αυτοδιοικητικοί, υπηρεσιακά στελέχη, επαγγελματίες  
και τοπικά  στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Σοφία Γκαγκούση

Ενημέρωσε φορείς και πολίτες την περασμένη Κυριακή στη Βέροια
Υπόβαθρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού, χαρακτήρισε 

τους δασικούς χάρτες ο Σωκράτης Φάμελλος
-Μέχρι τις 5 Ιουνίου οι αντιρρήσεις πολιτών της Ημαθίας

Η Δημοτ ική 
Αστυνομία Βέ-
ροιας επισημαί-
νει προς όλους 
τους  ιδιοκτήτες 
καταστημάτων, 
κατο ίκους κα ι 
επαγγελματ ίες 
που χρησιμοποι-
ούν κοινόχρη-
στους χώρους 
(πεζόδρομους,  
πεζοδρόμια και 
οδούς) να προ-
μηθεύονται και 
να ανανεώνουν τις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ.1 του υπ’αρίθμ.188/2015 
Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων 
χώρων του Δήμου Βέροιας.

Η χρήση πρέπει πάντα να περιορίζεται στα τετρα-
γωνικά μέτρα που αναγράφονται στην άδεια και απαγο-
ρεύεται η τοποθέτηση σταντ ή άλλων  αντικειμένων που 
παρεμποδίζουν την διέλευση πεζών, την κυκλοφορία και 
στάθμευση οχημάτων.                            

Οι έλεγχοι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα και θα 
επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα σύμφωνα με τον 
Κανονισμό χρήσης παραχωρούμενων Κοινοχρήστων 
χώρων του Δήμου Βέροιας και του άρθρου 48 του Κ.Ο.Κ..

Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία  είναι το 
2331350610 για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Δημοτική Αστυνομία 
Βέροιας:

Θα ενταθούν 
οι έλεγχοι αδειών 

για χρήση 
κοινόχρηστων χώρων 
και θα επιβάλλονται 

τα ανάλογα πρόστιμα

Απαντώντας σε δελτίο Τύπου του πρώην Υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης κ. Γ. Καρασμάνη ,που  εκδόθηκε  ύστε-
ρα από την αρνητική απάντηση του επιτρόπου Γεωργίας της 
Ε.Ε.   κ. Χόγκαν  στο αίτημα  της Κυβέρνησης για οικονομική 
στήριξη του  ροδάκινου , όπου χαρακτηρίζει  την ¨Κοινοπρα-
ξία των  Συνεταιρισμών -Οργανώσεων  Παραγωγών Ημαθί-
ας¨ υπονοώντας την, ως  εξωθεσμικό  και αναρμόδιο φορέα, 
έχουμε να δηλώσουμε  στον σεβαστό Υπουργό τα εξής:

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι θεσμός της Ελλη-
νικής Πολιτείας  ο οποίος αναγνωρίζεται από το Ελληνικό 
Σύνταγμα .

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις που είναι αναγνωρισμέ-
νες και ως «Οργανώσεις Παραγωγών» , είναι θεσμοί ανα-
γνωρισμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική 
Πολιτεία με βάση την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία. 

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις - Οργανώσεις Παραγω-
γών που είναι αναγνωρισμένες από τα Εθνικά-Κοινοτικά Όργανα,  για τα 
Ροδάκινα και τα Νεκταρίνια , είναι οι κατ εξοχή αρμόδιοι φορείς για τα συ-
γκεκριμένα προϊόντα. 

Όταν ο σεβαστός πρώην Υπουργός τον Ιούλιο του 2014 έθεσε στην 
Ε.Ε. το θέμα των χαμηλών τιμών ροδακίνων που επικρατούσαν εκείνη την 
περίοδο  στην αγορά ,  λόγω της κρίσης στην Ουκρανία , στηρίχθηκε   στα 
στοιχεία που εμείς του παρείχαμε και υπάρχει η σχετική αλληλογραφία.

Όταν τον Αύγουστο του 2014 επεβλήθη το εμπάργκο από την Ρώσικη 
Κυβέρνηση , οργανώθηκε το σύστημα  δωρεάν διανομών , σχεδόν από το 
μηδέν ,  με την καθοριστική  συμμετοχή των Οργανώσεων της Κοινοπρα-
ξίας  μας και την συμβολή πολύ συγκεκριμένων στελεχών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης . Έτσι απορροφήθηκαν και αποζημιώθηκαν  μεγάλες 
αδιάθετες ποσότητες που υποβαθμίζονταν στα ψυγεία των Συνεταιρισμών  
με κίνδυνο να καταστραφούν και να μείνουν απλήρωτοι οι αγρότες . 

Η Οργάνωση του συστήματος της χυμοποίησης που αποτέλεσε όλα αυ-
τά τα χρόνια σημαντική διέξοδο για το προϊόν , ήταν  δική μας πρόταση και  
εμείς  συμβάλλαμε στην οργάνωση των  διαδικασιών .  

Τα ποσά που εισπράχτηκαν συνολικά , λόγω της δραστηριοποίησης 
των Οργανώσεων,  από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια 
των δράσεων των έκτακτων  μέτρων  στήριξης σύμφωνα με στοιχεία του  
ΟΠΕΚΕΠΕ/ 07-03-2018 ,  ήταν το 2015 - 11.587.795,95 Ευρώ το 2016- 
19.633.427,26 Ευρώ, το 2017- 9.759.924,60 Ευρώ και αναμένονται ακόμη 
περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ πληρωμών που θα γίνουν εντός του 2018 
από αποσύρσεις που υλοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2017, ήτοι σύνολο 
ποσό άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. 

Ποσά που προήλθαν  από τα ταμεία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εκτός από τα σημαντικά ποσά που τελικά εισέρρευσαν στην χώρα μας 

για την στήριξη των προϊόντων, το πλέον σημαντικό στοιχείο ήταν ότι η  
δωρεάν διανομή  ορισμένων ποσοτήτων , έδινε διέξοδο και βοηθούσε   να 
κρατηθούν   σε υψηλότερα επίπεδα οι τιμές πώλησης των υπολοίπων πο-
σοτήτων και επομένως  υπήρξε και από την αγορά πρόσθετη ωφέλεια. 

Οι Οργανώσεις της Κοινοπραξίας της Ημαθίας χάρη στην συμμετοχή 

τους ως μέλη στην  Ευρωπαική Οργάνωση AREFHL , 
που χαρακτηρίζεται  ως  θεσμικός συνομιλητής από την 
Ε.Ε. ,  κατόρθωσαν να φέρουν στην χώρα τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 ακόμη 10.000 τόνους  ροδακίνων  για 
δωρεάν διανομές ,   που σημαίνει ακόμη 4.500.000 ευρώ  
περίπου .

Οι ίδιες Οργανώσεις βοήθησαν το Υπουργείο τον 
Σεπτέμβριο του 2014 , παρέχοντας τον   κύριο  όγκο των 
Οικονομικών στοιχείων που απαιτήθηκαν  , με την εγκυ-
ρότητα της θεσμικής τους αναγνώρισης , για να στηρί-
ξουν τον φάκελο που υπεβλήθη  από τον σεβαστό κ. Κα-
ρασμάνη τότε στις Βρυξέλλες για εισοδηματική στήριξη.

Οι ίδιες Οργανώσεις, επιθυμώντας να βοηθήσουν την 
Εθνική προσπάθεια για στήριξη του εισοδήματος των ρο-
δακινοπαραγωγών δεσμεύτηκαν τον Ιούνιο του 2017 στο 
Φεστιβάλ Ροδακίνου στην Βέροια  , ότι θα συμβάλουν 

με την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την υποβολή 
φακέλου,  όπως το 2014 και υλοποίησαν  με εξαιρετικό και μεθοδικό τρόπο 
την δέσμευσή τους. 

Η συμβολή τους  στην κατάρτιση του σχετικού φακέλου και το εύρος των 
στοιχείων που παρέθεσαν , σαφέστατα ήταν σημαντική και πέτυχε τον σκο-
πό της  που  ήταν να αναγνωριστεί από τον Επίτροπο κ. Χόγκαν  η μεγάλη 
μείωση του εισοδήματος των Ροδακινοπαραγωγών γεγονός που ομολογεί 
στην απαντητική του επιστολή προς τον Υπουργό κ. Αποστόλου .

Επομένως η απόρριψη του αιτήματος της εισοδηματικής στήριξης  δεν 
έχει να κάνει με την  αποδεικτική ισχύ του υποβληθέντος φακέλου .

Κανένας δεν αντικατέστησε ούτε τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου ούτε της μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας  στις Βρυξέλλες 
γιατί απλά δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.

Η παρέμβασή μας στην DG AGRI Βρυξέλλες, διά μέσου της Οργάνω-
σης AREFHL στην οποία είμαστε μέλη,  στις 19 Δεκεμβρίου 2017 , μαζί 
με  Ισπανούς και  Ιταλούς Συνεταιριστές , είχε να κάνει  με την από κοινού 
άσκηση πίεσης  για την συνέχιση των έκτακτων μέτρων και το 2018, λόγω 
της συνέχισης του Ρώσικου  εμπάργκο. 

Τέλος, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τον σεβαστό πρώην Υπουργό 
ότι, είμαστε θεσμικά όργανα και είμαστε αρμόδια όργανα για τα ροδάκινα, 
παράλληλα με τα αντίστοιχα όργανα του Δημοσίου.  Βοηθούσαμε και συνε-
χίζουμε να βοηθούμε το Κράτος μας ανεξαρτήτως των Κυβερνήσεων που 
εξέλεξε ο Ελληνικός Λαός και κινούμαστε πάντα στα όρια των αρμοδιοτήτων 
μας.

Επομένως  χαρακτηρισμοί και ιδιότητες όπως «αναρμόδιοι , εξωθεσμικοί  
φορείς που χειρίστηκαν τον φάκελο ροδάκινα»  δεν αρμόζουν σε εμἀς που 
καταβάλουμε  αγωνιστικές και φιλότιμες προσπάθειες  για να στηρίξουμε το 
προϊόν του μόχθου των αγροτών μας . 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Πρόεδρος Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών

Οργανώσεων Παραγωγών Ημαθίας 

Απάντηση του Χρ. Γιαννακάκη στις δηλώσεις 
του πρώην υπουργού Γ. Καρασμάνη
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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

  «Η ΑΡΛΕΤΤΑ» είναι ένα ιδι-
αίτερα συγκλονιστικό μυθιστό-
ρημα που ψυχογραφεί τις αν-
θρώπινες σχέσεις στις δύσκο-
λες στιγμές της ζωής τους. Έχει 
ως  υπότιτλο  «και οι δυο ζωές 
της». Πρωταγωνίστρια του μυθι-
στορήματος είναι μια γυναίκα η 
οποία αγωνίζεται με αδάμαστη  
πίστη προς το Θεό και αγάπη 
στον συνάνθρωπο να  αντέξει  
στα δύσκολα προβλήματα της 
ζωής στο δύσβατο  δρόμο της 
αρετής.

      Συμπρωταγωνιστής είναι 
ένας άνδρας που πορεύεται και 
εκείνος κάτω από τη σκιά των 
κοινωνικών προβλημάτων ο ο-
ποίος προσπαθεί να διατηρήσει 
στην καρδιά του τις όμορφες 
πλευρές της ζωής του και να α-
ποβάλει τις δυσάρεστες. Και οι δύο πρωταγω-
νιστές έχουν ένα κοινό σημείο. Οι καρδιές τους 
διατηρούν « την εικόνα του Θεού» και αναζητούν 
την ατραπό που θα τους οδηγήσει στην ευτυχία. 
Δεν επέτρεψαν στον εαυτό τους να λιποψυχήσουν 
από τα τραύματα στη ζωή. Ελπίζουν στην ψυχική 
τους δύναμη και στη μεγαλοθυμία του Θεού. Δυο 
άγνωστοι ακολουθούν παράλληλους δρόμους. Ο 
αναγνώστης είναι αυτός που έχει το προνόμιο να 
μάθει αν στο μέλλον θα συναντηθούν στη ζωή  και 
θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

     Συγγραφέας του μυθιστορήματος είναι ο 
Σπύρος Μουσούρης από την Αθήνα. Μπορεί οι 
πολιτικές επιστήμες  που παρακολούθησε να του 
εξασφάλισαν προσωρινά την επαγγελματική του 
αποκατάσταση, όμως, τον περιόρισαν στην υπη-
ρεσία του υπαλλήλου  στην Ιονική Τράπεζα στην 
οποία εργάστηκε.  Γρήγορα  τον κέρδισε η καλλιτε-
χνική και μαγευτική  ζωή του ζωγράφου, γιατί  του 
έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξει το ταλέντο του. 
Ήταν  δώρο του Θεού που δίδεται στις ευαίσθητες 
ψυχές προσλαμβάνουσες τους ευαίσθητους  χτύ-
πους της καρδιάς των ανθρώπων . Είναι εκείνες 
οι ψυχές που μπορούν  άλλοτε με το πινέλο του 
ζωγράφου  και άλλοτε με την πένα  της έμπνευσης 
του λογοτέχνη να στολίσουν με το δικό τους τρόπο 
τις πανανθρώπινες αξίες. Η πολύχρονη θητεία του 
κοντά σε ονομαστούς ζωγράφους της εποχής  του, 
τον δίδαξε τα μυστικά της αναπαράστασης της 
εικόνας της ζωής  με το χρωστήρα της ποιητικής 

και καλλιτεχνικής του εμπει-
ρίας. Κατέγραψε και απο-
τύπωσε  αθάνατες μορφές  
με το ύφος της ψυχής και 
την αρμονία της ομορφιάς.  
Καρπός των προσπαθειών 
του υπήρξαν οι πολλές και 
αξιόλογες εκθέσεις έργων 
του. Περιβάλλεται στην καλ-
λιτεχνική του πορεία με το 
κύρος του τακτικού μέλους 
του φιλολογικού συλλόγου 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». Είναι ο 
γνωστός σύλλογος  ο οποίος  
φιλοξένησε  προβεβλημένες 
ξένες και ελληνικές  λογοτε-
χνικές προσωπικότητες  οι 
οποίες με τις ομιλίες τους  
και με  τα λογοτεχνικά έργα 
υψηλής εμβέλειας αναβάθμι-
σαν το κύρος της ελληνικής 

λογοτεχνίας σε παγκόσμιο επίπεδο . 
   Ο κ. Μουσούρης Σπύρος είναι ο καλλιτέχνης 

που ενστερνίστηκε την βαθιά πίστη στο Θεό και 
την οποία  προέβαλλε μέσα από τη ζωή και τις 
αντιλήψεις των δύο πρωταγωνιστών του  έργου 
του.  Όλη αφήγηση αναδύει ένα πλούσιο άρωμα 
αγάπης που γίνεται αισθητή από τους βίους των 
πρωταγωνιστών και την άδολη αγάπη τους προς 
τον συνάνθρωπο. Το μυθιστόρημα είναι ένας ύ-
μνος προς την ανώτερη ανθρώπινη  σχέση της 
αγάπης. Θυμίζει την αθάνατη ρήση του Αποστό-
λου Παύλου προς τους χριστιανούς της Κορίνθου 
« η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα 
ελπίζει, πάντα υπομένει.»( Α’ προς Κορινθίους ΙΓ, 
1-13.) Ένας άλλος θαυμαστής του συναισθήματος 
και  ιδρυτής του Ρομαντισμού δίνει άλλη διάσταση 
στην αγάπη  με τα εξής λόγια: «Η αγάπη μεταμορ-
φώνει ακόμα και τη θυσία σε χαρά».  Β. Ουγκώ. 
Το μυθιστόρημα της Αρλέττας είναι  γραμμένο σε 
μια περιρρέουσα δημοτική  γλώσσα με πλούσιο 
λεξιλόγιο  χωρίς ιδιωματισμούς. 

    Κύριε Μουσούρη. Σας ευχαριστώ πολύ για 
την τιμητική σας προσφορά και την αφιέρωση σας 
στο πρόσωπό μου της πολύτιμης εργασίας σας. 
Εύχομαι με υγεία  προσωπική και οικογενειακή να 
συνεχίσετε τις ευγενείς προσπάθειές σας και Καλό 
Πάσχα Πανσεβάσμιο .

Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος- Εκδότης-Διευθυντής

της «Ποντιακής  Εστίας.»

Έκθεση ξενόγλωσσων βιβλίων 
στο «Αιγές Μέλαθρον»

Έκθεση ξενόγλωσσου 
βιβλίου έγινε το πρωί του 
Σαββάτου 17 Μαρτίου, 
στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέ-
λαθρον» της Βέροιας από 
τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέ-
ντρων Ξένων Γλωσσών Ν. 
Ημαθίας.

Στο πλαίσιο της πα-
ρουσίασης των εκδόσε-
ων, έγιναν ομιλ ίες και 
ενημέρωση των ενδια -
φερομένων και προσκε-
κλημένων. Συμμετείχαν 
οι εκθέτες: Super Course 
- Elt publishing (Βέροια), 
Archer Editions, Burlington 
B o o k s ,  C o m b o b o o k s -
MM Publications & Binary 
L o g i c ,  E s o l  E x a m s , 
Express Publishing, Grivas 
Publ icat ions,  Hami l ton 
House, HAU - Ελληνοαμε-
ρικανική Ένωση, Hillside 
Press, Language Cert.

Μαθητές του 5ου Νηπιαγωγείου 
Βέροιας γνώρισαν 

τις παραδοσιακές φορεσιές
Την Πέμπτη 15 Μαρτίου, μέλη του Δ.Σ. 

του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας  πα-
ρουσίασαν παραδοσιακές φορεσιές στο 
5ο Νηπιαγωγείο Βέροιας στα πλαίσια του 
προγράμματος «Το Λ.Ε.Β. ντύνει τα νιάτα 
του τόπου μας».

Οι μικροί μαθητές παρακολούθησαν με 
μεγάλη προσοχή την παρουσίαση, έδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πολιτισμικά 
στοιχεία που κρύβει κάθε φορεσιά, ντυθή-
καν και φωτογραφήθηκαν με ενθουσιασμό 
και περηφάνεια!

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«Η ΑΡΛΕΤΤΑ» 

του Σπύρου Μουσούρη

Τα παιδιά από το «Υφάδι» για την «Αίρεση»
Με μεγάλη χαρά παρακολουθήσαμε την θεατρική πα-

ράσταση ¨Το μεγάλο ψέμα τρώει το μικρό¨ της ομάδας 
ΑΙΡΕΣΙΣ και διασκεδάσαμε με όλη την καρδιά μας. Ήταν 
μια ποιοτική παράσταση, όπου οι χαρακτήρες μπλέκο-
νταν σε απίθανες και απρόβλεπτες καταστάσεις, στέλνο-
ντας παράλληλα διαχρονικά μηνύματα και  σκορπίζοντας 
άφθονο γέλιο. 

Η σκηνοθεσία, τα σκηνικά, τα κουστούμια και το παί-
ξιμο όλων των συντελεστών ήταν καταπληκτικά, ισάξια 
και πολύ καλύτερα από επαγγελματίες ηθοποιούς. 

Αγαπημένοι μας Γιώργο, Κατερίνα, Σοφία, Αργυρώ, 
Χρήστο, Γιώργο, Παναγή και Νίκο, σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την  ευκαιρία να απολαύσουμε τις 
εξαιρετικά προσεγμένες και ποιοτικές παραστάσεις σας!

 Όσοι δεν ήρθατε... χάσατε!  Τα παιδιά από το Υφάδι!



Για τον εξωδι-
καστικό μηχανισμό 
και για τη  ρύθμι-
ση οφειλών και για 
ελεύθερους επαγ-
γελματίες (μελέτη 
βιωσιμότητας ως 
εργαλείο αναδι-
άρθρωσης  των 
οφειλετών) ενημε-
ρώθηκαν, επί 10 
ώρες, το Σάββατο 
17 Μαρτίου, λογι-
στές και φοροτε-
χνικοί της Ημαθί-
ας, στο σεμινάριο 
που διοργάνωσε 
το Οικονομικό Ε-
πιμελητήριο Ελλά-
δας, 4ο Περιφερει-
ακό Τμήμα 
Κεντροδυ-
τικής Μα-
κεδονίας,  
σε συνέ-
χιση του 
προγράμ-
ματος ενη-
μέρωσης 
σ τ η  Β έ -
ροια, στο 
ξ ε ν ο δ ο -
χείο «Αι-
γ έ ς  Μ έ -
λαθρον». 
Εισηγητής 
ή τ α ν  ο 
ο ρ κ ω τ ό ς 
ελεγκτής 
λογιστής. 
Δημήτρης 
Δημητρ ί -
ου.

Στη Βέροια, στο  Ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον», έγινε το 
περασμένο Σάββατο 17 Μαρτίου, η εκδήλωση της  Εταιρείας 
διάδοσης  Ιπποκράτειου Πνεύματος, με θέμα  τα πρότυπα 
της ιπποκρατικής ηθικής στη διάρκεια του 20ου αιώνα και  η 
συσχέτιση με σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα.

Η επιστημονική εκδήλωση έγινε σε  συνεργασία με τον 
Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, το Ίδρυμα  Λούρου Ιστορίας Ιατρι-
κής και την Πανελλήνια Εταιρεία Αρχαιολογίας και Ιστορίας 
Ιατρικής

Τιμώμενο πρόσωπο ο γιατρός  Διονύσιος Κυρμιζάκης, επί 
χρόνια διευθυντής της κλινικής ΩΡΛ του Νοσοκομείου Βέροι-
ας, ο οποίος μετά τις ενδιαφέρουσες ομιλίες  αναγορεύτηκε 
κήρυκας Ιπποκράτειου Πνεύματος.

Την έναρξη χαιρέτισαν, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Δι-
άδοσης Ιπποκράτειου Πνεύματος κ. Πάνος Ζηρογιάννης, 
ο Πρόεδρος  του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Βασίλης  
Διαμαντόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του  Ιδρύματος Λούρου 
κ. Αθανάσιος  Διαμαντόπουλος, ο αναπληρωτής καθηγητής 
ΩΡΛ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χαρ. Σκουλάκης, ο 
Δήμαρχος  Βέροιας κ. Κ.  Βοργιαζίδης, ο Διοικητής Γ.Ν. 
Ημαθίας κ. Δημ. Μαυρογιώργος και ο Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Μετά τους χαιρετισμούς μίλησαν οι: Πάνος Ν. Ζη-
ρογιάννης για τη σχέση του σύγχρονου γιατρού με τις 
ιπποκρατικές αρχές και την ιστορία της επιστήμης του, 

Ιορδάνης Κωνσταντινίδης για τη  θέση του γιατρού στην κοι-
νωνία, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος για τη θέση της ΩΡΛ στην 
ιατρική Βαβέλ του 21ου αιώνα και Διονύσιος Κυρμιζάκης με 
θέμα: «Κριτικές σκέψεις πάνω στα ιπποκράτεια έργα – Το 
απόσταγμα των 40 ετών άσκησης του ιατρικού λειτουργήμα-
τος».

Ακολούθησε η αναγόρευση σε κήρυκα του Ιπποκράτειου 
Πνεύματος του κ. Κυρμιζάκη, τον οποίο παρουσίασε ο κ. 
Χρήστος Κούτρας, ενώ προσφώνησαν ο  πρόεδρος του ΙΣΗ 
και  ο Μητροπολίτης.

Ο  τιμώμενος ΩΡΛ, συγκινημένος, ευχαρίστησε τους 
διοργανωτές και τους συναδέλφους του για την τιμή, μη μπο-
ρώντας να πιστέψει, όπως είπε, ότι για την εκδήλωση ήρθαν 
φίλοι του και συνάδελφοι, όχι μόνο από τη Βέροια και την 
Ημαθία αλλά και από Αθήνα και Βρετανία.

Να κλείσουμε με ένα από τα μηνύματα της εκδήλωσης για 
το ιατρικό επάγγελμα και όχι μόνο: «Ο χαρακτήρας του αν-
θρώπου προσδιορίζει την ηθική της κάθε επιστήμης».

Σοφία Γκαγκούση
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Καλούνται τα μέλη του Σκοπευτικού Αθλητικού Συλλόγου 
Βέροιας σε Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέ-
ου Διοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και 
ώρα 15.00΄ στα γραφεία του Συλλόγου Ρόδων 16.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1) Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
2) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 

Επιτροπής
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική 

Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00΄ της ίδιας 
μέρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΜΑΣ Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ Ε.

Το περασμένο Σάββατο στη Βέροια
Εκδήλωση για την προσέγγιση 

της ιατρικής μέσα από την
 Ιπποκρατική ηθική με τιμώμενο 

τον ΩΡΛ Διονύση Κυρμιζάκη

Λογιστές και φοροτεχνικοί
 της Ημαθίας 

ενημερώθηκαν για τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό



Ο Σεβασμιώτατος :
 Την Τρίτη 20 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ. θα ομιλή-

σει στον Σύλλογο Άγιος Φώτιος Βεροίας.
 Την Τρίτη 20 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χο-

ροστατήσει στο Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό 
Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας.

 Την Τετάρτη 21 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Παρασκευής Μελίκης.

 Την Τετάρτη 21 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Ακολουθία του Μεγάλου Κα-
νόνος στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

 Την Πέμπτη 22 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης. 

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων Ασωμάτων. 

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του Α-
καθίστου Ύμνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 

Βεροίας.
 Το Σάββατο 24 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 

Ναό Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας.

 Το Σάββατο 24 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό του Ευαγγελισμού της Θε-
οτόκου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ναούσης 
όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μο-
νής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, Ιερομόναχος π. Βαρθολομαίος.

Την Κυριακή 25 Μαρτίου θα ιερουργήσει στον Παλαιό Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροί-
ας επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και θα τελέσει 
χειροτονία Πρεσβυτέρου. Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία επί 
τη Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου.

 Την Κυριακή 25 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει με θέμα « 
Θεομητορική Πορεία. Από τον Ευαγγελισμό στο Πάθος».

 Την Κυριακή 25 Μαρτίου στις 8:00 μ.μ. θα παρευρεθεί 
στην εορταστική Εκδήλωση για τον Ευαγγελισμό της Θεοτό-
κου στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
στη Νάουσα. 

Την Δευτέρα 26 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό στον Ιερό Ναό των Αγίων Αρ-
χαγγέλων στο χωριό Αρχάγγελος.

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

Εκ της Δ/νσεως  του Γηροκομείου Βέροιας

Οι Πολιτικοί συνταξιούχοι 
της Ημαθίας στην 

ακολουθία
 του Ακάθιστου Ύμνου 

στην Ι.Μ. 
Αγ. Αθανασίου Κολινδρού
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου βρίσκεται στην ευχάρι-

στη θέση να ανακοινώσει στα μέλη του, ότι στις 23 
Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή θα παρακολου-
θήσουμε  την ακολουθία 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 Μα-
κρύγιαλο.

Τιμή  5,00 ευρώ το άτομο (θα πληρωθούν μέσα 
στο λεωφορείο). Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότη-
τας.

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.

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

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

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. 

ΓΚΑΓΚΟΥΣΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Οι αδελφές, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς και θείας

ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΓΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα, 

Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Παρασκευής Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞ. 

ΣΤΑΥΡΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Ο εγγονός

Η αδελφή, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

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

Κατανυκτικοί Εσπερινοί
Την Κυριακή 25η Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα στον 

Εσπερινό επί τη αποδόσει της εορτής του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντω-
νίου, Πολιούχου Βεροίας, θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων και εν συνεχεία θα ομιλήσει 
με θέμα: «Θεομητορική Πορεία από τον Ευαγγελισμό ως το 
Πάθος».

Υποδοχή Ιερού Λειψάνου 
Αγίου Διονυσίου του εν 

Ολύμπω στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου

Υποδοχή του ιερού λειψάνου του Αγίου Διονυσίου 
του εν Ολύμπω θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 
Μαρτίου στις 6.00 το απόγευμα  στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου. Θα ακολουθήσει η ακολουθία 
του Ακαθίστου Ύμνου. Το ιερό λείψανο θα παραμείνει 
στον Ιερό Ναό μέχρι και την Κυριακή 25 Μαρτίου το 
βράδυ.

Ο Ιερός Ναός θα είναι 07:00 με 21:00 ανοιχτός.  (Τηλ. 
23320 42992)

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 

18 Μαρτίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γε-
ώργιος Κωνσταντινίδης 
σε ηλικία 75 ετών.



Με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα 
Νερού που γιορτά-
ζεται στις 22 Μαρ-
τίου, ο Δήμος Βέ-
ροιας , η Δημοτική 
Κοινότητα Βέροιας, 
η Δ.Ε.Υ.Α.Βέροιας  
και η Πανελλήνια. 
Ομοσπονδία. Ερ-
γαζομένων  (ΠΟΕ) 
στις Δ.Ε.Υ.Α , διορ-
γανώνουν ημερίδα 
στις 21 Μαρτίου 
2018  και ώρα 7.00μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βούλιου στο Δημαρχείο Βέροιας. 

Κεντρικός ομιλητής ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Αντι-
πρόεδρος της Ένωσης Δ.Ε.Υ.Α.  κ. Απόστολος Καλογιάν-
νης. Θα προβληθεί ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με θέμα 
«τι συμβαίνει με το νερό;», καθώς και υλικό από περιβαλ-
λοντικές και μαθητικές ομάδες του Δήμου μας.

Συμμετέχουν:1ο ΕΠΑΛ , ΕΚΦΕ Βέροιας, Κέντρο Μέρι-
μνας, Φίλοι του ποταμού Τριποτάμου Βέροιας, Φωτογρα-
φική ομάδα «Αντέθεσες», Discover Veroia. 

Η ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακι-
νιές της Βέροιας ήταν το γεγονός του Σαβ-
βατοκύριακου για την πόλη και όχι μόνο! 
Περίπου 300 ποδηλάτες όλων των ηλικιών, 
από Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Πέλ-
λα, απόλαυσαν μια εικαστική πραγματικά 

διαδρομή, τόσο στις φυσικές ομορφιές του 
κάμπου όσο και των Πιερίων.

Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες έγινε  α-
πό την Πλατεία Ελιάς και οι ποδηλάτες με 
τον απαραίτητο εξοπλισμό κινήθηκαν στους 
προορισμούς τους για αρκετά χιλιόμετρα.

Η πρωτοβουλία του 
Τουριστ ικού Ομίλου 
Βέροιας, αγκαλιάστηκε 
για δεύτερη χρονιά από 
τους πολίτες και βάζει 
βάσεις για μεγαλύτερη 
και ασφαλή χρήση του 
ποδηλάτου με την κα-
τάλληλη αγωγή. Γι’ αυτό 
εξάλλου, το απόγευμα 
της Κυριακής, στο πάρ-
κο ποδηλατικής αγωγής 
στους Αγίους Αναργύ-
ρους, που στήθηκε α-
πό τον ΤΟΒ, δεκάδες 
παιδιά εκπαιδεύτηκαν 
με την καθοριστ ική 
συμβολή του Τμήματος 
Τροχαίας Βέροιας και τη 
συμμετοχή επαγγελμα-
τιών εκπαιδευτών οδή-
γησης.

Για τον ΤΟΒ όμως 
έχει και συνέχεια, με το 
φεστιβάλ ροδάκινου το 
καλοκαίρι.
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Από 13 προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νά-
ουσας, εκδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα:

Την Κυριακή 18 Μαρτίου στο κοινοτικό κατάστημα Ε-
πισκοπής συγκεντρωθήκαμε οι πρόεδροι των Τοπικών 
Κοινοτήτων του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας για να 
στηρίξουμε την απόφαση των τοπικών κοινοτήτων Επισκο-
πής και Πολυπλατάνου για την μη ενοικίαση των δημοτικών 
εκτάσεων τους για   καλλιέργεια κάνναβης προς φαρμα-
κευτική χρήση. Αιτούμαστε την ακύρωση της ψήφισης της 
εκμίσθωσης των εκτάσεων και την αλλαγή της απόφασης 
που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο την 1 Φεβρουαρίου του 
2018. 

Οι πρόεδροι
Γρηγόρης Ορδουλίδης ΤΚ Επισκοπής
Χρήστος Πρόιος ΤΚ Πολυπλατάνου
Ευθύμης Σπαθόπουλος ΤΚ Αγγελοχωρίου
Θεόδωρος Θεοδοσιάδης ΤΚ Γιαννακοχωρίου
Αναστάσιος Μωυσίδης ΤΚ Ροδοχωρίου
Τζαλίλη Χριστίνα ΤΚ Ζερβοχωρίου
Κων/νος Μίλης ΤΚ Μονοσπίτων
Σωτηρία Βίλτσα ΤΚ Μαρίνας
Χρήστος Στογιάννης ΤΚ Κοπανού
Δημήτριος Σιδηρόπουλος ΤΚ Χαρίεσσας
Βασίλης Πασχούλας ΤΚ Αρκοχωρίου
Χρήστος Αλματζής ΤΚ Στενημάχου
Ζωγράφα Τομπουλίδου ΤΚ Λευκαδίων

Το περασμένο Σαββατοκύριακο από τον ΤΟΒ
Ποδηλάτες 

των ανθισμένων 
ροδακινιών 

σε εικαστικές διαδρομές

Για την  Παγκόσμια Ημέρα Νερού 
Ημερίδα στο Δημαρχείο Βέροιας 

με ομιλητή τον δήμαρχο Λαρισαίων 
Απόστολο Καλογιάννη

-Την Τετάρτη 21 Μαρτίου

Για την πορεία των προτάσεων 
που κατέθεσε στο Δήμο για 
τις πλατείες Ωρολογίου και 

Πλατάνων ενημερώνει η 
Ομάδα Πολιτών Βέροιας

Νέο ραντεβού, στο ζαχαροπλαστείο Σερεμέτα (Αντωνί-
ου Καμάρα 13) δίνει με τους συμπολίτες της η ομάδα πο-
λιτών Βέροιας , για να ενημερώσει σχετικά με την πορεία 
των ενεργειών της που αφορούν την πλατεία Ωρολογίου 
και την πλατεία Πλατάνων.

 Η συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 21 Μαρτίου στις 
6.30 το απόγευμα.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας 
για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης
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Ψήφισμα Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας 

για την ονομασία της ΠΓΔΜ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 117/2018 

απόφασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία την υιοθέ-
τηση του  του κάτωθι ψηφίσματος της Π.Ε.Δ. Κεντρικής 
Μακεδονίας:

«Ως Έλληνες πιστεύουμε και στηρίζουμε το δικαίωμα του 
κράτους των Σκοπίων να εισέλθει στους διεθνείς οργανι-
σμούς της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Αλλά θέλουμε να καταστήσου-
με σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε να χρησιμοποιεί το 
ιστορικό όνομα της Μακεδονίας. 

Ως Έλληνες Μακεδόνες αισθανόμαστε την τιμή και την 
ευθύνη να μην επιτρέψουμε την εξαφάνιση, κάτω από πο-
λιτικές σκοπιμότητες, της ιστορικής και πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς.

Υπενθυμίζουμε ότι 20 και πλέον χρόνια το πολυεθνικό 
κράτος της FYROM παραβιάζει συστηματικά σε βάρος της 
Ελλάδας την «Ενδιάμεση συμφωνία» του 1995, τις σχετικές 
διεθνείς συνθήκες και το «ευρωπαϊκό κεκτημένο». Δεν συμ-
μορφώθηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ (817/1993, 845/1993), αγνοεί τις αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) των Βρυξελλών στις 16.12.1991 
(ακολούθησε στις 13.4.1992 η τελευταία σύσκεψη των τότε 
πολιτικών αρχηγών, υπό την προεδρεία του τότε Προέδρου 
της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή με θέμα την 
ονομασία του Κράτους των Σκοπίων, με ανακοίνωση της 
απόφασης: «Σχετικά με το θέμα των Σκοπίων, η πολιτική 
ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση το ΚΚΕ, συμφώνησε ότι η 
Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων, 
μόνον αν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ, στις 
16 Δεκεμβρίου 1991, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο 
όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη «Μακεδο-
νία»»), του Γκιμαράες στις 3.5.1992, της Λισσαβώνας στις 
27.6.1992, του Εδιμβούργου στις 12.12.1992 και του ΝΑΤΟ 
στο Βουκουρέστι το 2008. 

Αντίθετα, επικαλούμενο το γεγονός της τυπικής του ανα-
γνώρισης από διάφορες χώρες με το όνομα «Μακεδονία» 
και κυρίως την αναγνώριση και την πολιτική του υποστήριξη 
από τις ΗΠΑ, εμμένει, αψηφώντας και την ιστορική αλήθεια 
και τις ελληνικές θέσεις, στη χρήση της ιστορικά πλαστής 
«Μακεδονικής» εθνωνυμίας του. 

Επιπλέον, επιμένει στον αυτόκλητο (και αποκλειστικό) 
αυτοπροσδιορισμό των κατοίκων της επικράτειάς του ως 
«Μακεδόνων» και της σλαβικής τους γλώσσας ως «Μα-
κεδονικής». Και, τέλος, οι ηγέτες της FYROM, ξεκινώντας 
από την αρχική αυτή απάτη, προχωρούν, επικαλούμενοι 
τον «Μακεδονισμό» τους, στην προβολή «αλυτρωτικών» 
βλέψεων σε βάρος της Ελληνικής Μακεδονίας, της όμορης 
δηλαδή με την επικράτειά τους και μεγαλύτερης περιφέρειας 
του ελληνικού κράτους. Ουσιαστικά, δεν πρόκειται μόνο για 
απόπειρα εθνογένεσης (που αφορά ένα ιδιόμορφο και όψιμα 
δημιουργημένο κράτος), αλλά για την καλλιέργεια κλίματος 
έντασης που στρέφεται εναντίον μιας γειτονικής και φιλικής 
χώρας, της Ελλάδας, στην επικράτεια της οποίας ανήκει και 
η ιστορική Μακεδονία. 

Το κλίμα αυτό του ανιστόρητου και απαρχαιωμένου «α-
λυτρωτισμού» υποδαυλίζεται με ποικίλες ενέργειες, που 
ξεκινούν από την πλαστογράφηση της διδασκόμενης ιστο-
ρίας στην εκπαίδευση και καταλήγουν σε αλλόκοτο στήσιμο 
ανδριάντων ιστορικών προσώπων της αρχαίας μακεδονικής 
ιστορίας, ανάλογες μετονομασίες οδών και αεροδρομίων 
κλπ. Ανάλογες ενέργειες γίνονται από την FYROM και προς 
τη Βουλγαρία. 

Ως Έλληνες Μακεδόνες δεν μπορούμε να ανεχόμαστε 
αδιαμαρτύρητα τον σφετερισμό της δικής μας ιστορικής και 
εθνικής ταυτότητας εν ονόματι κάποιας αδιευκρίνιστης (για 
τις μελλοντικές της συνέπειες) πολιτικής σκοπιμότητας. Οι 
λαοί, που αναζητούν κάποια εθνική ονομασία για να αυτο-
προσδιοριστούν, δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν σε 
βάρος άλλων -και μάλιστα γειτονικών- λαών.

Εξάλλου κι οι ίδιοι οι γείτονές μας έχουν κατά καιρούς ο-
μολογήσει τα αδιέξοδα στα οποία τους οδηγεί η τακτική τους 
αυτή. Θυμίζουμε: 

 - Τη δήλωση του πρώτου Προέδρου της FYROM Κίρο 
Γκλιγκόρωφ του 1992, ότι οι κάτοικοί της είναι Σλάβοι, ότι 
ήρθαν χίλια και πλέον έτη μετά το βασίλειο του Φιλίππου 
και του Μ. Αλεξάνδρου και ότι δεν έχουν καμία σχέση με το 
ελληνικό κράτος των αρχαίων Μακεδόνων. 

- Το δημοσίευμα του διακεκριμένου Αμερικανού καθη-
γητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, Calif., 
Stephen G. Miller στο επίσημο δελτίο του Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου των ΗΠΑ Archaeology Magazine

 - Την επιστολή 374 καθηγητών Πανεπιστημίων από όλον 
τον κόσμο προς τον τ. Πρόεδρο των ΗΠΑ Barack Obama, με 
την οποία καταγγέλλουν τον σφετερισμό εκ μέρους των Σκο-
πίων του ονόματος της Μακεδονίας, καταγγέλλοντας και την 
ανάλογη παραποίηση της ιστορίας.

 - Το γεγονός ότι ως και τον  Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η 
γιουγκοσλαβική περιοχή της σημερινής FYROM δεν ονομα-
ζόταν «Μακεδονία» ούτε οι κάτοικοί της «Μακεδόνες».

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σε ανάλογες προγενέστερες πε-
ριπτώσεις (π.χ. της Αυστρίας κλπ.), κατά τις οποίες είχε γίνει 
απόπειρα καταχρηστικής χρησιμοποίησης «εθνικής» ονομα-
σίας μιας χώρας, επιβλήθηκε η δέουσα αλλαγή».

Ύστερα από τα παραπάνω: 
Καλούμε πρωτίστως την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και 

όλα τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα να πράξουν το καθήκον, 
που τους επιβάλλει η θέση τους, ώστε να: 

- καταστήσουν ανέφικτη την είσοδο της FYROM σε διε-
θνείς οργανισμούς με την πλαστή εθνωνυμία «Μακεδονία».

- να αποτρέψουν την προβολή διεκδικήσεων του κράτους 
αυτού σε βάρος των όμορων κρατών (Ελλάδος και Βουλγα-
ρίας) στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι διεθνείς κανόνες στις 
σχέσεις καλή γειτονίας.

- να αποθαρρύνουν την επιστράτευση της εκπαίδευσης 
στην καλλιέργεια αλυτρωτικής προπαγάνδας.

- να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση της πολιτικής ηγεσίας 
της FYROM με τις παραπάνω αποφάσεις του ΟΗΕ, της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ.

- να υποδείξουν την ανάγκη για την επιλογή της τελικής 
εθνικής ονομασίας της FYROM, που να είναι συμβατή με τη 
δική της ιστορία και τον πολιτισμό των δικών της υπηκόων.

- να ενημερώσουν και τις κυβερνήσεις των χωρών που 
έσπευσαν να αναγνωρίσουν τη FYROM με το όνομα «Μακε-
δονία» για τις μελλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η 
τακτική τους αυτή στη σταθερότητα των Βαλκανίων. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, έχοντας υπόψη την απόφαση 
των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
της 13.4.1992, να στραφεί προς τους συμμάχους και εταί-
ρους της Ελλάδας και τους διεθνείς οργανισμούς, να κατα-
στήσει σαφές ότι, εάν προωθηθεί λύση στο πρόβλημα του 
ονόματος, που θα ταπεινώνει τους πολίτες της χώρας μας 
(και μάλιστα σε μια περίοδο δοκιμασίας των οικονομικών και 
κοινωνικών μας αντοχών), θα κλονιστεί όχι μόνο η εμπιστο-
σύνη των Ελλήνων προς τους θεσμούς αυτούς, αλλά και θα 
προκληθούν ανατροπές στην σταθερότητα και την ασφάλεια 
στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

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.

Ευχαριστήριο 
Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφι-

μοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά:

-Την κ.Αναστασία Γιαννοπούλου,για 
την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύ-
ματος,εις μνήμη του συζύγου της Χρι-
στόφορου,των γονέων της και άλλων 
προσφιλών προσώπων.

-Τον κ.Πίσπα Αθανάσιο,για την ευγε-
νική προσφορά 1 πλήρους γεύματος, εις 
μνήμη της συζύγου του Πίσπα-Λιουλιά-
ρου Φανής,με την συμπλήρωση 3 ετών 
από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του 
ποσού των 50 Ε,εις μνήμη προσφιλών 
προσώπων.

- Το ν  κ . Π ο λ ι ν ί κ η  Σ ί μ ο  - 
Coffeetales,Coffees&Beveragew Trade 
,για την ευγενική προσφορά 5 Kgr Κιμά,-
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Καραφυλλίδου Νικολέτα,για την 
ευγενική προσφορά 1 γεύματος,εις μνή-
μη της μητέρας της Μαρίας Καραφυλλί-
δου,με την συμπλήρωση 40 ημερών από 

τον θάνατό της.
-Τον κ.Φώτη Καραβασίλη Πρόεδρο 

Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, για την 
ευγενική προσφορά 1 γεύματος στους 
Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική 
προσφορά 16 τεμ.πετσέτες προσώπου 
και σώματος,για τις ανάγκες του Γηροκο-
μείου Βέροιας.

-Τα Μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροι-
ας,το Τμήμα Εργοθεραπείας του ΚΑΠΗ 
Βέροιας και τις υπεύθυνες συνοδούς 
κ.Κουβακά Ξανθή και κ.Άννα Τσιτσή-Σι-
ούλη,για την επίσκεψή τους στο Γηρο-
κομείο Βέροιας καθώς επίσης και για 
την ευγενική προσφορά ειδών διατρο-
φής-τροφίμων για τις ανάγκες του Γη-
ροκομείου Βέροιας και πασχαλιάτικες 
Λαμπάδες για κάθε τρόφιμο του Γηροκο-
μείου που ευγενικά φιλοτέχνησαν τα μέλη 
της ομάδας Εργοθεραπείας του ΚΑΠΗ 
Βέροιας.

-Την κ.Ιουλία Λαβίδα και τον κ.Σπύρο 
Στολτίδη,για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε,στην μνήμη του συζύγου και γα-
μπρού τους Δημητρίου Λαβίδα.

Εκ της Δ/νσεως 

Η Διεπαγγελ -
ματική Οργάνωση 
Βάμβακος, αποτε-
λούμενη από Βαμ-
βακοπαραγωγούς 
κα ι  Εκκοκκ ιστές 
σύμφωνα με το 
άρθρο 59 του κα-
νονισμού (ΕΕ) α-
ριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, σε ανα-
μονή της περιόδου 
σποράς του βαμβα-
κιού, στα πλαίσια 
της αναβάθμισης 
του προϊόντος, με 
σκοπό να επιτευ-
χθούν υψηλότερες 
τιμές πώλησης, προτείνει στους συνερ-
γάτες βαμβακοπαραγωγούς τα ακόλου-
θα: 

 1. Τη στενή συνεργασία τους με τους 
Γεωπόνους ώστε να εφαρμοστούν πλή-
ρως τα Φιλοπεριβαλλοντικά Καλλιεργητι-
κά Πρότυπα Αειφόρου Ανάπτυξης (ορθο-
λογική χρήση νερού και εισροών). 

 2. Τη δημιουργία ομάδων συνεργα-
σίας μεταξύ τους, προκειμένου να επι-
τευχθεί α) καλύτερη διαπραγματευτική 
ικανότητα για τη προμήθεια των εφοδίων 
τους, β) μείωση του κόστους της καλλιέρ-
γειας με κοινή χρήση μηχανημάτων και 
δυνατοτήτων έκαστου μέλους, γ) καλύτε-
ρες τιμές πώλησης του προϊόντος.  

 3. Την πιστοποίηση της παραγωγής 
τους, σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα 
καλλιέργειας AGRO 2.1 και AGRO 2.2., 
ώστε να συγκομιστεί και να πωληθεί πι-
στοποιημένο Υψηλής Προστιθέμενης Αξί-
ας Βαμβάκι, σύμφωνα με τις ανάγκες των 
καταναλωτών και να έχουν τη δυνατότητα 
ένταξης της καλλιέργειά τους στα Προ-
γράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 4. Να καλλιεργήσουν τις ποικιλίες με 
την μεγαλύτερη απόδοση (%) σε Ίνα, κατ’ 
ελάχιστον 28 χιλιοστά Μήκος Ίνας, και 
Μέγιστο Micronnaire 4,7, σε συνεργασία 
με τον γεωπόνο τους, και μετά από συμ-

φωνία με την εκκοκκιστική επιχείρηση με 
την οποία συνεργάζονται, προκειμένου 
να δωθεί καλύτερη ΤΙΜΗ για το βαμβάκι. 
Στον ιστότοπο της Δ.Ο.Β. (www.hca.org.
gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 
τα αποτελέσματα της συνεχούς έρευνας 
ποικιλιών που διενεργεί η Διεπαγγελμα-
τική. στο πλαίσιο των κοινών δράσεων 
με τον ΣΕΠΥ, προκειμένου να διαλέξουν 
την ποικιλία που θα τους αποφέρει  την 
μεγαλύτερη κερδοφορία.  

 5. Τη συμμετοχή τους σε εκπαιδεύ-
σεις, που υλοποιούνται από φορείς και 
επιχειρήσεις, ώστε να ενημερωθούν για 
τις νέες τεχνολογίες, τη Γεωργία Ακριβεί-
ας και να αυξήσουν την Ποσότητα αλλά 
και την Ποιότητα της παραγωγής τους 
μειώνοντας το κόστος. 

 Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμ-
βακος θεωρεί πως το ελληνικό βαμβάκι 
είναι πολύ σημαντικό προϊόν για την ε-
θνική οικονομία της χώρας αλλά και για 
όσους το παράγουν και όλοι οφείλουν 
να εργαστούν για την αναβάθμισή του, 
δημιουργώντας ΥΠΕΡΑΞΙΑ για το προϊόν 
και σταθερά ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
για τον κλάδο. 

 Η Διοίκηση της ΔΟΒ εύχεται ολόψυχα 
στους βαμβακοπαραγωγούς μία επιτυχη-
μένη σπορά.   

Προς τους βαμβακοπαραγωγούς
Πέντε προτάσεις 

της διεπαγγελματικής 
βάμβακος 

ενόψει της επερχόμενης 
περιόδου σποράς 



Την εγκύκλιο εφαρμογής του 
άρθρου 20 του Ν.4387/16, για την 
απασχόληση συνταξιούχων λόγω 
γήρατος, υπέγραψε σήμερα ο Υ-
φυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει ό-
τι δεν θα επέρχεται καμία περικο-
πή στη σύνταξη για τη συντριπτική 
πλειονότητα των συνταξιούχων που 
ασκούν αγροτική δραστηριότητα. 
Παράλληλα, περιλαμβάνει δικαιό-
τερες ρυθμίσεις για τους απασχο-
λούμενους συνταξιούχους  σε σχέση με το προγενέστερο 
καθεστώς (πριν από τη ψήφιση του Ν. 4387/16), όπως την 
περικοπή ή αναστολή της σύνταξης μόνο για το διάστημα 
το οποίο αντιστοιχεί στις ημέρες απασχόλησης και όχι για 
ολόκληρο τον μήνα, εφόσον η διάρκειά της είναι μικρότερη 
των 25 ημερών

Συγκεκριμένα, με βάση την εγκύκλιο η οποία εφαρμόζε-
ται για συνταξιούχους λόγω γήρατος, που αναλαμβάνουν 
εργασία ή αυτοαπασχόληση από 13/5/2016 και έχουν υπο-
χρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ: 

-Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων από 
1/1/2017 του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν να ασκούν αγρο-
τική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση 
ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Το νέο πλαίσιο  του Ν.4387/16 θα 
ισχύσει για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2025. 

-Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων μέχρι  
12/5/2016 των λοιπών πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή 
του Δημοσίου, που αποκτούν εισόδημα από άσκηση αγροτι-
κής δραστηριότητας.

-Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων πρώ-
ην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου μετά την 
13/5/2016, που αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση 

αγροτικής δραστηριότητας ύψους 
έως τις 4.923,12 ευρώ. Το ελάχι-
στο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα 
των 410,26 ευρώ (4.923,12 ευρώ 
σε ετήσια βάση) που ισχύει για τους 
αγρότες, τίθεται ως όριο για τη δια-
τήρηση της αγροτικής περιουσίας 
και δεν θεωρείται ως «επανένταξη»  
στην αγορά εργασίας. 

-Δεν  περικόπτονται, επίσης,  οι 
συντάξεις των συνταξιούχων που 
λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώμα-
τα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα 

συγγενικά δικαιώματα ούτε και  οι συντάξεις των συνταξιού-
χων για αμοιβές που δεν υπόκεινται, με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία, σε ασφαλιστικές εισφορές ή λαμβάνουν απο-
δοχές για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και 
παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους. 

Επιπλέον: 
-Εφόσον δεν υπάρχει απασχόληση ολόκληρο τον μήνα, 

οι περιορισμοί του νόμου (περικοπή κατά 60%  ή αναστολή 
καταβολής της σύνταξης) εφαρμόζονται μόνο για το διάστη-
μα που αντιστοιχεί στις ημέρες κατά τις οποίες απασχολεί-
ται και ασφαλίζεται ο συνταξιούχος.

-Ο χρόνος ασφάλισης των απασχολουμένων συνταξιού-
χων αξιοποιείται  για την προσαύξηση του ανταποδοτικού 
μέρους της κύριας σύνταξης. Το ύψος της προσαύξησης υ-
πολογίζεται για κάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο συντελε-
στή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα 
επιπλέον εισφοράς. Δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης 
δίνεται και σε συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη πριν 
από την εφαρμογή του Ν. 4387/16 και απασχολούνται από 
13/5/2016 και μετά.

-Καταργείται για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιού-
χους η υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων κατά 50% 

ασφαλιστικών εισφορών.

Η Π.Ε Η-
μαθ ίας ,  σε 
συνεργασ ία 
με τους Δή-
μους Βέροιας 
- Νάουσας - 
Αλεξάνδρειας 
πρόκειται να 
π ρ α γ μ α τ ο -
ποιήσει, την 
Πέμπτη  22 
Μαρτίου, δι-
ανομή βρε -
φικών ειδών  
για παιδιά  έ-
ως δύο  ετών 
σε  Βέρο ια , 
Νάουσα και 
Αλεξάνδρεια, 
στο πλαίσιο 
του προγράμματος (ΚΕΑ-ΤΕΒΑ)

Στην    Ημαθία  τα  ωφελούμενα  παιδιά  
του  προγράμματος   είναι 405 . 

Σημεία διανομής.
1)Για το Δήμο Βέροιας. Την Πέμπτη 22 

Μαρτίου από τις 11 το πρωί, μέχρι τις 3 το 
απόγευμα στην Πρόνοια Δήμου Βέροιας 
Σταδίου 51(Παλιά Σφαγεία),Βέροια.

2)Για το Δήμο Νάουσας. Την Πέμπτη 22 
Μαρτίου  από τις 11 το πρωί, μέχρι την 1 το 
μεσημέρι στο παρκινγκ  πολυχώρου Πολιτι-
σμού Χρ.Λαναράς αίθουσα 
«Έρια» στη  Νάουσα.

3)Για το Δήμο Αλεξάν-
δρειας   Την Πέμπτη 22 
Μαρτίου   από τις 10 το 
πρωί μέχρι τις 3 το απόγευ-
μα  στο πρώην κοινωνικό 
παντοπωλείο Δ. Αλεξάν-
δρειας δίπλα στη δ/νση Πο-
λεοδομίας και Περιβάλλο-
ντος, Ελευθέριου Βενιζέλου 
2 Αλεξάνδρεια.

Οι δικαιούχοι του προ-
γράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ θα 
ειδοποιηθούν τηλεφωνικά 
ή με sms για το σημείο δι-
ανομής που θα προσέλθει 

ο καθένας.
Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει 

μαζί του το βιβλιάριο κοινωνικής του ασφά-
λισης ή άλλο επίσημο έγγραφο, από όπου 
προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α του.

Όπως ορίζει το πρόγραμμα, σε περί-
πτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να 
προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο δια-
νομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβά-
νονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξου-
σιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής 
ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
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Αλλαγή  ημερομηνίας 
για υποβολή αιτήσεων 

στη πρόσκληση της 
βιολογικής κτηνοτροφίας

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι 
η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρό-
σκλησης για τη δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας 
του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 με-
τατίθεται και θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα 
από 26/03/2018 έως και 16/04/2018 ώρα 23:59:59. 

Σύλληψη 32χρονου για 
καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στις 16-3-2018, το μεσημέρι στην Βέ-
ροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, 32χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του 
εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 22 μη-
νών, για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Σύλλογος των καθηγητών  του 1ου ΓΕΛ Βέροιας 

συγχαίρουμε  το μαθητή  της Γ΄ Τάξης του σχολείου 
μας Λυκοστράτη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, ο 
οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο 
Σχολικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης που έγινε στην 
Πάτρα στις 14-15 Μαρτίου 2018.

Σύλλογος Καθηγητών 1ου ΓΕΛ Βέροιας

Ήρθαν οι πίνακες 
εκτιμήσεων για τις ζημιές 

από τις βροχοπτώσεις 
του Ιουλίου

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν 
από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες εκτιμήσεων για τις ζημίες που 
προκλήθηκαν α) από τη βροχόπτωση της 16ης Ιουλίου 
2017 και β) από την ανεμοθύελλα της 3ης Ιουλίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ενστάσεις οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον ανταποκριτή του 
ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρχείο), 
τηλ. 2331350535, μέχρι τις 26/03/2018.

Εκλογές για νέο 
Δ.Σ. στο “Σωματείο 

Ιδιοκτητών 
Ταξί” Ημαθίας

Το “Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί” Ημαθίας ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ καλεί όλα τα μέλη να προσέλθουν στο γραφείο του 
συνεταιρισμού ΣΥΝ.ΠΕ.ΤΑΞΙ ΒΕΡΟΙΑΣ (Προύσσης 3 , 
Πασακιόσκι) τη τετάρτη 21-03-2018 για την διεξαγωγή 
ψηφοφορίας εκλογής νέου Δ.Σ.. η ψηφοφορία θα πραγμα-
τατοποιηθεί  απο τις 15:00 μέχρι  τις 20:00

ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Διανομή βρεφικών ειδών 

για παιδιά έως 2 ετών 
σε Βέροια, 

Νάουσα και Αλεξάνδρεια

Καμία περικοπή στη σύνταξη 
όσων εξακολουθούν να ασκούν 

αγροτική δραστηριότητα
-Τι προβλέπει η εγκύκλιος



Ισοπαλία  0-0 
παραχώρησε 
η Νάουσα 

στον Εδεσ-
σαικό, ενώ ο 
Φίλιππος Αλε-
ξάνδρειας ηττή-
θηκε 3-1 στον 
Καμπανιακό, 
ενώ τα Τρίκαλα 
γνώρισαν βαριά 
ήττα εντός από 
τον Κιλκισια-
κό. Τα στοιχεία 
των αγώνων 
που έδωσαν οι 
ομάδες του Ν. 
Ημαθίας είναι  
τα εξής:

Καμπανιακός-ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας3-1
ΣΚΟΡΕΡ: 2’ Χατζηβασιλειάδης 1-0, 25’ Καμπεράι, 85’

Ρακαβίνας(πέναλτι)/40’Σκλιοπίδης
χαμένοπέναλτι,75’Καμπεράι(άουτ)
ΟΚαμπανιακός επικράτησε 3-1 τουΦιλίππουΑλεξάν-

δρειας, σε αναμέτρηση, που έγινε μεταξύ ομάδων, που
έχουνήδηυποβιβαστεί.Καλύτεροιοιγηπεδούχοι,έφτασαν
σχετικάεύκολαστηντελικήεπικράτηση.

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ (Ταλιχμανίδης):Μπόικος, Χατζηαπο-
στόλου,Αλμπάνης,Μαγούλας (72’ Ζουμπούλης),Ρακαβί-
νας,Βασαΐτης,Χατζηβασιλειάδης,Τσόλκας(80’Βλαχόπου-
λος),Παγωνίδης,Καμπεράι,Παπάζης(85’Βουδούρης).

ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Γκακούδης):Κούζας,Πέ-
ικος, Σκλιοπίδης,Δημητρίου, Ηλιού (27’ Καραχαλίδης),
Κούμπουλα (86’ Τριανταφυλλόπουλος), Χουσεΐνογλου,
Αβραμόπουλος,Αρβανιτίδης,Αλμύρας, Κιβρακίδης (87’
Ταλαίπωρος).


Νάουσα-Εδεσσαϊκός0-0

ΔΟΚΑΡΙ:6’Τούφας
χαμένοπέναλτι12’Σκαθαρούδης
Εντονες είναι οι διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για τη

λευκή ισοπαλία στην αναμέτρηση με τον Εδεσσαϊκό.Οι
άνθρωποι της Νάουσας φωνάζουν για τη διαιτησία του
Τεβεκέλη.

Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται για τοπέναλτι,πουδό-
θηκε υπέρ τουΕδεσσαϊκού (12’), αλλά και για δύοακόμη
πέναλτι, τα οποίαωστόσοδεν καταλόγισε ο ρέφερι υπέρ
τηςΝάουσαςσεανατροπέςτωνΝτινόπουλου(57’)καιΚα-
ψάλη(86’).

ΝΑΟΥΣΑ (Ασλανίδης): Γρηγοριάδης,Περηφανόπουλος,
Τζημογιάννης,Μουρατίδης (55’ λ.τ.Μαντώς), Ζούρκος
(70’Χατζόπουλος),Παντζαρτζίδης (80’Νίκου),Μουρίκι,
Τούφας,Καψάλης,Γιαννόπουλος,Ντινόπουλος(68’Λα-
μπριανίδης).

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ (Σαπάνης): Βόλτσης,Ουζούνης (82’
Αβραμίδης), Κιόρτσης,Μωυσίδης, Χαραβητίδης, Πα-
παγεωργίου, Ταουσιάνης, Ντόγος, Καρακούτης (84’
Παπουρτζής),Σκαθαρούδης(78’Σφέτκος),Καράμπελας.


Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-Κιλκισιακός0-3

ΣΚΟΡΕΡ:7’,62’Παπαδημητρίου,9’αυτογκόλΤερζής
ΜεσκόρερκαιπρωταγωνιστήτονΠαπαδημητρίουο

Κιλκισιακός επικράτησε και τουΜ.ΑλεξάνδρουΤρικά-
λων (3-0) και ελπίζει πλέον βάσιμα για τηνπαραμονή
τουστηνκατηγορία,κάτιπουπριναπότηνέναρξητου
δευτέρουγύρουφαινότανωςθαύμα…

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Καστανιώτης):Χίβα-
σης,Συμπεθέρης(46’Ζαχαριουδάκης),Βλάχος,Τερζής,
Τσουλχάι, Κιρκιλιανίδης, Ποτουρίδης (46’ Πατσιαβού-
ρας),Κουκουράκης(55’Ράμμος),Φετενίδης(61’Κίτσας
Γ.),Καπετάνος,Παρσόπουλος.

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ (Κατσαβάκης): Κολιοφούκας, Ιορδα-
νίδης, Καραμπάς (46’ Παπαχρυσάνθου), Παλάσκας
(68’ Ραφαελίδης),Ματεντζίδης, Καρασίμος,Δρόσος,
Λογγινίδης,Παπαδημητρίου(63’Τοπαλίδης),Κωστάκης,
Καθάριος(46’Ρετσινάς).

Αναλυτικάτααποτελέσματα
ΑγροτικόςΑστέρας–ΑΟΚαρδίας........................2-1
Ηρακλής–ΑΠΕΛαγκαδά.....................................3-0
Καμπανιακός–ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας.............. 3-1

Μακεδονικός–ΑΕΚαρίτσας...................................1-0
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων–Κιλκισιακός...........0-3
ΦΑΣΝάουσα–Εδεσσαϊκός...................................0-0
Πιερικός–ΆρηςΠαλαιοχωρίου...............................0-3

Βαθμολογία
1)ΆρηςΠαλαιοχωρίου.............................................61
2)Ηρακλής..............................................................59
3)Μακεδονικός........................................................44
4)Αριδαία................................................................42
5)Πιερικός...............................................................39
6)Εδεσσαικός.........................................................38
7)ΑγροτικόςΑστέρας..............................................36
8)Νάουσα...............................................................35
9)Λαγκαδάς.............................................................33
10)ΑοΚαρδίας........................................................ 33
11)Κιλκισιακός........................................................33
12)Καρίτσα.............................................................28
13)Τρίκαλα..............................................................23
14)Αλεξάνδρεια.......................................................18
15)Καμπανιακός.....................................................13

Ηεπόμενηαγωνιστική
Καρίτσα-Νάουσα
ΦίλιπποςΑλ.-Ηρακλής
Καρδία-Λαγκαδάς
Κιλκισιακός-Αριδαία
Εδεσσαϊκός-Καμπανιακός
Μακεδονικός-Αγρ.Αστέρας
Ρεπό:Πιερικός

CMYKCMYK
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Απέφυγε τα χειρότερα η 
ομαδα του Άρη αφού 
κατόρθωσε να ισοφαρί-

σει 1-1 στο 88’ την Παναχαική 
στην Πάτρα και να κάνει ένα 
ακόμη σταθερό βήμα για την 
άνοδο. Οι γηπεδούχοι είχαν 
προηγηθεί με τον Ελευθεριάδη 
στο 42’ . Ο Άρης έμεινε στα 

τελευταία λεπτά και στις καθυ-
στερήσεις με 9 παίκτες λόγο 
της αποβολής των Μπαστακού 
και Βαλεριάνο. Από την Πανα-
χαική αποβλήθηκε ο Ντάσιος. 

ΣταάλλαπαιχνίδιαοΟΦΗσταθερόςπέ-
ρασεκαιαπότηνΚαλλιθέαμε1-3όιπουτο
σκοράνοιξεκαιπάλιοΜάνος.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
Παναχαϊκή–Άρης........................ 1-1
Εργοτέλης–ΔόξαΔράμας............ 0-1
Καραϊσκάκης–Πανσερραϊκός...... 3-0
ΑπόλλωνΛ–ΑναγέννησηΚ.......... 4-1
Τρίκαλα–Παναιγιάλειος............... 1-0
ΑπόλλωνΠ–Αιγινιακός............... 2-0
Καλλιθέα–ΟΦΗ........................... 1-3
Βέροια–ΑΟΧΚισσαμικός..... 0-3α.α.
Αχαρναϊκός–ΑΕΣπάρτη...... 0-3α.α.

ΗΒαθμολογία
1)ΟΦΗ........................................... 54
-Άρης............................................. 54
3)Παναχαική.................................. 47
4)ΔόξαΔράμας.............................. 40
5)Κισσαμικος................................. 37
6)ΑπόλλωνΠόντου........................ 37
7)ΑπόλλωνΛάρισας...................... 37
8)ΠΑΕΚαραισκάκης...................... 36
9)Τρίκαλα....................................... 34
10)Σπάρτη..................................... 29
11)Εργοτέλης................................. 23
12)Αιγινιακός.................................. 23
13)Καρδίτσα.................................. 22
14)Παναιγιάλειος........................... 20
15)Πανσερραικός........................... 19
16)Καλλιθέα................................... 15
17)Βέροια..................................... -11
18)Αχαρναικός.............................. -51

Football Leauge

ΙσοπαλίαανόδουγιατονΆρη
1-1στηνΠαναχαική

Γ’Εθνική
Ισοπαλία 0-0 η Νάουσα - Έχασαν Τρίκαλα 

και Αλεξάνδρεια
Αποτελέσματακαιβαθμολογία

Ο Ημαθιώτης Δημήτρης Μάνος
ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ

με τη φανέλα του ΟΦΗ



Το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαρτίου έγινε 
το 1ο ανοιχτό πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα ηλικιών από 6 εώς 18 ετών στην 

Αλεξανδρούπολη με 208 συμμετοχές από την 
Ορεστιάδα εώς και την Χίο και Κρήτη. Οι 
σύλλογοι της Βέροιας πήραν μέρος με τους: 
Παζαρτζικλή Διονύση, Τσιαλτζούδη Δημήτρη, 
Σιδηρόπουλο Παναγιώτη, Καρανάτσιο Γιώργο 
και Βελέντζα Δημήτρη από τον Α.Σ.Ε.Α.Β. και 

Χατζηιωαννίδου Παρα-
σκευή, Χατζηιωαννίδη 
Δανιήλ και Βαφείδη 
Σταύρο από τον Ο.Ε.Α.Β. 
και τον Λυκοστράτη 
Κων/νο που παίζει φέτος 
δανεικός στον Απόλλωνα 
Καλαμαριάς.

Όλα ταπαιδιά έκαναν καλή
εμφάνιση μάλισταστο ματς για
τους προημητελικούς εφήβων
συναντήθηκανδύοΒεροιώτες ο
Λυκοστράτης με τονΠαζαρτζι-
κλή με νικητή τον πρώτο μετά
απόαμφίροποπαιχνίδι ο οποί-
οςστηνσυνέχειακατέκτησετην
τρίτη θέση στον βάθρο.Μάλι-
σταοΛυκοστράτηςτηνΤρίτη13
Μαρτίου ταξίδεψε στην Πάτρα
όπου διοργανώθηκε το πανελ-

λήνιο πρωτάθλημαΛυκείων την Τετάρτη και Πέμπτη στον
ημητελικόοαθλητήςαπότο1οΓ.Ε.Λ.Βέροιαςκάμφθηκεαπό
τονΣτάμουΚ.απότο2οΓ.Ε.Λ.Ελευσίναςτονοποίο5ημέρες
πρινστηνΑλεξανδρούπολη τον είχε κερδίσει 3-0στονμικρό
τελικό.

Στονμικρότελικότώρααντιμετώπισεγιατηντρίτηθέσητον
ΧατζηληγερούδηαπότοΓ.Ε.Λ.Ρίουόπουεπικράτησε3-2σετ.
Απότις8εώςτις14ΑπριλίουστηΜάλταθασυμμετέχουνστο
παγκόσμιο ομαδικό οι 4πρώτοι τωνΛυκείων.Καλη επιτυχία
Κώστα!

Ο Αθλητικός Σύλλογος 
Ρωμιός συμμετείχε στο 
Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Brazilian Jiu Jitsu,που 
έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 
10 Μαρτίου με την ομάδα της 
Renzo Gracie, με συμμετοχή 4 
αθλητών κατά-
φερε να πάρει 
2 Χρυσά με 
τους Παπαγιάν-
νη Στέργιο και 
Πελέκη Φώτιο 
καθώς και 1 
Χάλκινο με τον 
Ελευθερίου 
Παναγιώτη, 
ενώ ο Δαυίδ 
Μουρατσασβίλι 
παρά την πολύ 
καλή εμφάνι-
ση του κατά 
την έναρξη της 
κατηγορίας 
του, με επικρά-
τηση επί του 
αντιπάλου του, 
δε κατάφερε 
να προκριθεί 
στους επόμε-
νους γύρους 
της κατηγορίας 

που είχε πολλές συμμετοχές. 

Η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε τις
προσδοκίεςτωνδιοργανωτώνπουυπολό-
γιζανπερίπου 500συμμετέχοντες καθώς
έφτασαντους700.

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές
τουσυλλόγουμας.

Μεεκτίμηση,
ΑΣΡωμιός

CMYKCMYK

11ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΙΝΓΚΠΟΝΓΚ
Δύο χάλκινα

για τον Λυκοστράτη Κωνσταντίνο

ΔιακρίσειςΑΣΡωμιός
στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα

BrazilianJiuJitsu
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Νικηφόρα με 76-84 πέρασε και 
από το Πολύκαστρο η ανδρική 
ομάδα του Φιλίππου Βέροιας 

που αντιμετώπισε τον τοπικό Ευα-
θλο στα πλαίσια της 20ης αγωνιστι-
κής της Γ’ Εθνικής κατηγορίας (3ος 
όμιλος)και οδεύει ολοταχώς για την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος και 
την επίτευξη του στόχου της ανόδου 
στην Β’ Εθνική.

Η ομάδα τουΔημήτρη Γκίμα στο ξεκίνημα του
παιχνιδιούβρέθηκεπίσωστοσκορκαισυγκεκριμένα
στο5’με10-8καιστο7’με16-8.Στηνσυνέχειαόμως
οιπαίκτεςτηςΒέροιαςεξισορρόπησαντοπαιχνίδικαι
μείωσανστο10’σε20-18.

ΣτοδεύτεροδεκάλεπτοοΦίλιππος ισοφάρισεσε
28-28 (15΄) καιπέρασεμπροστάστο 17’ με 32-33.
ΑπόεκείνοτοσημείοηομάδατουΦιλίππουΒέροιας
ανέβασε την απόδοση της και στο ημίχρονομπήκε
στααποδυτήριαμεσκορ36-42.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γκίμα κυριάρ-
χησεστο γήπεδο, ανέβασε την διαφοράστους+10
πόντους(40-50στο24’)τηνοποίακαιτηνδιατήρησε
μέχριτέλουςπαίρνονταςέτσιάλλημιαμεγάληνίκη.

Διαιτητές:ΠετανίδουκαιΓρεκός
Δεκάλεπτα:20-18,35-42,54-61,76-84

ΕύαθλοςΠολυκάστρου (Παπαδόπουλος Γ.):Πα-
παδοπουλοςΣ. 11(3),Ημεριδης9(1),Πινιάκου,Τσι-
νοπουλος10(2),Τσελεκης8,Βλετσης4,Σιδηροπου-
λος27(3),Κουτουλας7(1),Τασουδης

ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας –Μπλατσιώτης):Μό-
ρας2,A.Τόκας,Π.ΤόκαςΑ,Τσεσμετζίδης,Βάλλιος
12(4),Τσιακλαγκάνος 15(2),Μαρκόπουλος,Καβαρ-
γύρης, Κόθρας 18(4), Παραπούρας 15(2), Σουτζό-
πουλος8,Κάνταρκος14.

ΔημήτρηςΓκίμας.«Ηάνοδος
προτωνπυλών»

Μετά το τέλος του αγώνα Εύαθλος -Φίλιππος
Βέροιαςο τεχνικός τηςομάδας τηςΒέροιαςδήλωσε
στο filipposbc.gr : «Συγχαρητήρια στην ομάδα του
Πολυκάστρου για την αγωνιστικότητα και τοπείσμα
της. Συγχαρητήρια επίσης στους δυο διαιτητές την
κυρίαΠετανιδουκαι τονκύριοΓραικοπουένα τόσο
δυνατόκαιμεπολλέςεπαφέςπαιχνίδιτοδιαχειρίστη-
κανάριστα.

Γιαπολλοστήφορά όμως οφείλουμε να συγχα-
ρούμε τους παίκτες μας οι οποίοι ξεπέρασαν τον
τραυματισμό τουΣουτζοπουλουκαιστάθηκανπραγ-
ματικάπεινασμένοιγιατηνίκηστογήπεδο.

Για εμέναπροσωπικά αυτο ειναι το μεγαλύτερο
παράσημο τους και θα ανταμειφθεί με μια ακόμη
ημέρα ξεκούρασης.ΟΣουτζοπουλος έδειξε μεγάλη
αυταπάρνησηαγωνιζόμενοςόσοχρειάστηκεμεσπα-
σμένημύτη.

Ήτανμια δίκαιη νίκηπουφέρνει την άνοδοπρο
τωνπυλώντηςπόληςμας.»

Πολύ σημαντική νίκη σημείω-
σε ο ΑΟΚ Βέροιας. Στο κρίσι-
μο βαθμολογικά ματς, επικρά-

τησε με 62-50 του Ιωνικού Ιωνίας 
και πήρε τη νίκη και τους δυο πολύ-
τιμους βαθμούς που τον φέρνουν 
πλέον πολύ κοντά στην οριστική 
παραμονή στην κατηγορία. Ο ΑΟΚ 
πήρε το πάνω χέρι από την αρχή. 
Με τον αντίπαλο να μην μπορεί να 
βάλει ούτε τα...εύκολα, οι Βεροιώτες 
ξέφυγαν με 7-0 στο 4’, 12-1 στο 5’ 
και 18-5 στο 9’.

Στοδεύτερομέρος,οΑΟΚδιατήρησετονέλεγ-
χοτουματςκαισυντήρησετηνδιαφοράστοσκορ.
ΟιΒεροιώτεςπροηγήθηκαν με 43-28 και κράτη-
σανμέχρι το τέλος του δεκαλέπτου την διαφορά
των15πόντων.Στοτελευταίοδεκάλεπτοοιφιλο-
ξενούμενοιπροσπάθησαν να επιστρέψουνστην
διεκδίκηση της νίκης και μείωσαν σε 53-47 στο
34’.Την λύσηστονΑΟΚ έδωσε ο Γιαννουζάκος,
ο οποίος με εύστοχο τρίποντο και αμέσως μετά
με δίποντο, ανέβασε την διαφοράστο 60-47 και
καθάρισετοματς.

Δεκάλεπτα:18-9,36-24,51-36,62-50

ΑΟΚΒέροιας (Ηλιάδης):Τρομπούκης 15 (3),
Ουσουτζόγλου,Σισμάνης6(1),Γκανάς2,Βλάχος
13,Μαυρίδης 13 (1),Βοργιαζίδης,Ντουλαβέρης,
Λέφας 5 (1),Μπαρμπαρούσης 2, Χατζηλαμπρι-
νός,Γιαννουζάκος6(1)

Ιωνικός Ιωνίας (Πετρόπουλος) : Παουλεάνου
3(1),Γεωργιάδης9(2),Κούτε,Μαδεμλής16(1),
Βαρίτης5,Χαρίστος2,Δελής7(1),Γιαννούλης3

(1),Σιδηροηλίας3,Αναστασιάδης2

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της20ηςαγωνιστικής

ΑΓΣΙωαννίνων-ΝικόποληΠρέβεζας..... 69-78
ΓΕΑγρινίου-ΦαίακαςΚέρκυρας...........67-81
ΕύαθλοςΠολ-ΦίλιπποςΒέροιας...........76-84
ΙκαροιΤρικάλων-ΝίκηΒόλου................ 79-75
ΑΠΣΠτολεμαϊδα-ΠρωτέαςΓρ.............. 64-78
ΑΟΚΒέροιας-Ιωνικός...........................62-50
Ρεπό:Ζέφυρος

Ηβαθμολογία
1.ΦίλιπποςΒέροιας....................... 36(17-2)
2.ΦαίακαςΚέρκυρας..................... 34(15-4)
.......................................................................
3.ΝίκηΒόλου................................. 32(13-6)
4.Ζέφυρος.................................... 28(10-8)*
5.ΑΓΣΙ............................................ 28(9-10)
6.ΠρωτέαςΓρεβενών................... 28(10-8)*
7.Εύαθλος...................................... 27(9-9)*
8.ΑΟΚΒέροιας...............................27(8-11)
9.ΝικόποληΠρέβεζας.................... 27(9-9)*
10.ΊκαροιΤρικάλων..................... 26(8-10)*
.......................................................................
11.ΙωνικόςΙωνίας......................... 24(6-12)*
12.Πτολεμαΐδα............................... 22(3-16)
13.ΓΕΑγρινίου............................. 21(3-15)*
*Έχουνέναπαιχνίδιλιγότερο

Επόμενηαγωνιστική(21η,1/4)
ΝικόποληΠρέβεζας-ΓΕΑγρινίου
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΕύαθλοςΠολυκάστρου
ΦίλιπποςΒέροιας-ΙκαροιΤρικάλων
ΠρωτέαςΓρεβενών-ΑΓΣΙωαννίνων
Ζέφυρος-ΑΟΚΒέροιας
Ιωνικός-ΑΠΣΠτολεμαϊδα

Μπάσκετ Γ’ εθνική

Εύαθλος-Φίλιππος76-84
Δημήτρης Γκίμας: «Η άνοδος προ των πυλών» 

ΜπάσκετΓ΄Εθνική
Πολύ σημαντική νίκη του ΑΟΚ 62-50 

τον Ιωνικό

ΟΦίλιπποςΒέροιας δυσκολεύτηκεστο κλειστό
τωνΣυκεών,αλλάτελικάκατάφερεναπάρειτηνίκη
επί του τοπικούΦοίβουμε 28-21στοπλαίσιο της
19ηςαγωνιστικήςτηςHandballPremier.

ΟΦοίβοςΣυκεώνπουείχεκορυφαίοπαίκτητον
Τσαμεσίδημε5γκολ,ήτανμπροστάστοσκορμέχρι
τοπρώτο18άλεπτο, αλλάστηνσυνέχεια οΦίλιπ-
ποςπήρεταηνίατηςαναμέτρησηςκαιμεκορυφαίο
τονΧαραλαμπίδηπουσημείωσε10γκολκατάφερε
ναφτάσειστηνίκη.

ΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ21-28

Ταπεντάλεπτα: 3-1, 5-3, 7-6,
7-8,8-9,11-12(Ημίχρονο),14-15,
14-19,16-21,18-23,19-25,21-28

ΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ (Δημήτρης
Πελεκίδης):Πατραμάνης,Πίτσιος
3, Μέτσης 4, Μπαλαμός 1, Πα-
παδόπουλος, Χατζής, Χατζηγι-
αννίδης,Δεληζάνος 2,Μπόσμος,
Κύρτσιος, Καβουσανάκης 2, Χα-
τζηβακαλέλης 1,Μανωλούδης 1,
Πατσιάς 2, Παπαγεωργίου, Τσα-
μεσίδης5.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (Θεόδω-
ρος Παυλίδης): Κοτσιφάς, Ζλα-
τάνος, Ζευγαρόπουλος 4, Τρια-

νταφυλλίδης 1,Μπαλτατζής 3, Χαραλαμπίδης 10,
Ελευθεριάδης,Σεϊρεκίδης4,Φιλόσογλου,Κωστακί-
δης,Αποστολίδης,Κουκουτσίδης1,Ρίζος,Σιαματάς
1,Αρσενασβίλι4,Γρηγοριάδης.

Διαιτητές: Κατσίκης-Μιχαηλίδης.Δίλεπτα: 2-0,
Πέναλτι:3/4-1/1.

*Στο56′λεπτότουαγώνααποβλήθηκεμεκόκκι-
νη κάρταοαθλητής τουΦοίβουΣυκεώνΓεώργιος
Πίτσιοςγιαεπικίνδυνοπαιχνίδικαιγιατονσυγκεκρι-
μένοαγώνα.Δενκρατήθηκετοδελτίοτουαθλητή.

ΧάντμπολΑ1Ανδρών
«Ψύχραιμος» ο Φίλιππος Βέροιας 

νίκησε στις Συκιές 28-21 τον Φοίβο

Ξεκίνησε η τελική φάση για την 
ανάδειξη πρωταθλητή που θα 
προκριθεί στο πανελλήνιο πρω-

τάθλημα κορασίδων. Οι τρεις πρώτες 
ομάδες των τριών ομίλων - ο Ποσει-
δώνας Βέροιας, ο Αίας Κιλκίς και η 
Καστοριά - συμμετέχουν σε πρωτά-
θλημα για την τελική κατάταξη.

Στοπαιχνίδιπου έγινεστοΔΑΚΔ.Βικέλαςστο
Μακροχώρι τα κορίτσια τηςΒέροιαςπαίζοντας με
πολύ μεγάλη ψυχή, με μεγάλη μαχητικότητα και
τεχνική κατάρτιση, έκαναν τοπρώτο βήμα για την
τελικήπρωτιά νικώντας τηνπολύ καλή ομάδα του

ΑίανταΚιλκίς με 3-1 σετ μπροστάσε ένασχεδόν
γεμάτομεφιλάθλους κλειστόΓυμναστήριοοι οποί-
οι καταχειροκρότησαν τα κορίτσια τουΠοσειδώνα
ανταμοίβωνταςταγιατιςπροσπάθειεςτουςκαιτην
αγωνιστικότητατους.

Τασετ19-25,25-23,25-21και25-17.
Από τις νικήτριες διακρίθηκανοιΝταγκοπούλου

Χρυσούλα, ΣαράφηΜαρία και ΒενετικίδουΑγάπη
χωρίςναυστερήσεικανένακορίτσι.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙΟΣΛΟΥΚΑΣ)
ΝταγκοπούλουΧρυσούλα,ΤράιουΕλένη,ΤσέαΜα-
ρία,ΣαράφηΜαρία,ΤσιούχαΜαριάννα,Γεωργιάδου
Μαριανίκη, ,ΒενετικίδουΑγάπη, (libero), ,Οφοτζέ-
μπε Σιώμα, ΗλιάδουΑναστασία,ΜπέηΒασιλική,
ΠαπαευθυμίουΟλυμπία,ΠαπάΕυμορφία

Βόλει

ΚέρδισαντονΑίανταΚιλκίς
οικορασίδεςτουΠοσειδώνα3-1σετ
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Μετά και τα χθεσινά αποτελέ-
σματα η τετράδα των play off  
δεν αλλάζει και οι τέσσερις 

ομάδες που θα διεκδικήσουν το εισιτή-
ριο για την α’ είνια οι Αετοί Βέροιας οι 
ΓΑΣΠ Πάνθηρες ο ΑΟΚ Γουμένισσας 
και ο Φίλιππος Ν Πέλλας.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Μ.ΑλέξανδροςΛ.–ΑτρόμητοιΝΣάντας.63-78
Πάνθηρες–Εργόναθλος......................... 67-36

ΚούπαΚ–Βαφύρας................................59-45
Κολινδρός–ΑετοίΒέροιας......................28-85
Γουμένισσα–ΑΚΕΠιερίας...................... 54-46
ΦίλιπποςΝΠέλλας–ΆθλοςΑλεξ............(21/3)

Επόμενηαγωνιστική(19η–17/3)
Εργόναθλος–ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς
ΆθλοςΑλεξάνδρειας–ΓΑΣΠΠάνθηρες
ΑΚΕΠιερίας–ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας
ΑτρόμητοιΝέαςΣάντας–ΚούπαΚιλκίς
ΓΑΣΒαφύρας–ΑΣΚολινδρού
ΑετοίΒέροιας–ΑΟΚΓουμένισσας

Μία 

ακόμη 
νίκη για 
τον πρω-
τοπόρο 
ΓΑΣ Μελί-
κης που 
έκανε το 
19χ19 στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΚΑ-
ΣΚΕΜ.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
ΑΓΕΠιερίας–Εδεσσαϊκός................. 81-74
ΜΑλέξανδροςΓιαν–ΚεραυνόςΆσ..... 70-51
ΖαφειράκηςΝ–ΑΟΚΑιγινιακός......... 69-73
Μελίκη–ΒατανιακόςΣάρισα.............. 81-69
Αριδαία–ΊκαροιΓιαννιτσών............... 82-66
Αλεξάνδρεια–ΑετόςΚιλκίς................ (28/3)

ΗΒαθμολογία
1)ΓΑΣΜελίκης..........................................38
2)ΦΟΑριδάιας..........................................34
3)Αιγινιακός...............................................32

4)ΓΑΣΑλεξάνδρειας..................................30
-ΑΓΕΠιερίας.............................................30
-Βατανιακός...............................................30
7)Εδεσσαικός...........................................28
8)Ζαφειράκης............................................27
9)ΙκαροιΓιαν.............................................27
10)ΑετοίΚιλκίς..........................................23
11)Μ.ΑλεξανδροςΓιανν,..........................21
12)ΚεραυνόςΆσπρου...............................19

Επόμενηαγωνιστική(20η,24/3)
ΚεραυνόςΆσπρου–ΑΓΕΠιερίας
ΑετόςΚιλκίς–ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών
ΊκαροιΓιαννιτσών–ΓΑΣΑλεξάνδρειας
Εδεσσαϊκός–ΖαφειράκηςΝάουσας
ΑΟΚΑιγινιακός–ΓΑΣΜελίκης
Βατανιακός/Σάρισα–ΦΟΑριδαίας

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Δεν αλλάζει η τετράδα στα play off

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’ 

«Ασταμάτητος»οΓΑΣΜελίκης

Δεν άλλαξε τίποτε στην κορυ-
φή του βαθμολογικού πίνακα 
αφού και οι δύο πρωτοπόροι 

κέρδισαν . Η Νίκη Αγκαθιάς σάρωσε 
στον Άραχο την τοπική ομάδα με 1-9 
και ο ΠΑΟΚ τον Άρη Παλαιοχωρίου 
με  3-0. 

Αναλυτικάτααποτελέσματά
ΝΓενεάΝικομήδειας–Ροδοχώρι.............. 1-1
ΑχιλλέαςΝ–ΔόξαΛιανοβ..................3-0α.α.
ΠΑΟΚΑλ–ΆρηςΠαλ................................ 3-0
Χαρίεσσα–ΚεραυνόςΕπ.......................... 4-4
ΑτρόμητοςΔιαβ–Μακροχώρι................... 1-2
Κοπανός–ΜΑλέξανδροςΑγΜαρίνας...... 1-1
ΠοντιακήΝεολαίαΑράχου–ΝίκηΑγκ....... 1-9
Ρεπό:ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου

ΕΠΣΗμαθίας
Η Νίκη Αγκαθιάς σάρωσε με 1-9 

τον Άραχο

Χαράς ευαγγέλια για τον ΠΑΟΚ 
Κουλούρας, που είναι η τρίτη 
ομάδα της Β ΕΠΣ Ημαθίας που 

θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στη νέα 
Β Ερασιτεχνική που μετά την αναδι-
άρθρωση θα είναι η δεύτερη τη τάξει 
κατηγορία της Ημαθίας.

Η ομάδα των Καρύδα-Δρένου είχε εξαιρετική
απόδοσηκόντραστηΘύελλαΣτενημάχουκαιμετε-
λικόσκορ3-1,πήρετοεισιτήριοανόδουμετάτους
ΠΑΣΛευκαδίωνκαιΑΣΓιαννακοχωρίου.

Η αναμέτρηση διεξήχθηστοΔημοτικό Γήπεδο
ΑγίαςΜαρίνας, η εξέδρα του οποίου γέμισε από
τημίαάκρηστηνάλλη,δείγμαπωςοθεσμός των
μπαράζ (ή τωνplayoffκαιplayoutστηνΑ1)είναι
πέραγιαπέραπετυχημένος.

Σε έναν κάκιστοαγωνιστικό χώρο, οι δύοομά-
δες προσπάθησαν να παίξουν ποδόσφαιρο και
τηρουμένωντωναναλογιώντακατάφεραν.

ΟΠΑΟΚ,μεμέσοόροηλικίαςτα17χρόνιακαι
μεδύοβασικούςπαίκτεςκάτωτων15,έδειξεπως
έχειόλοτομέλλονμπροστάτουκαιμέσααπότην
καθημερινή δουλειά, θα έρθουν οι διακρίσεις και

επιτυχίες.Από τηνάλληπλευρά, ηΘύελλα έχασε
ταπάντα σε διάστημα 2 εβδομάδων καθώς από
τη δεύτερη θέση βρέθηκε στην τέταρτη χάνοντας
ουσιαστικά τηνάνοδοστοματς με τονΑπόλλωνα
Λυκογιάννης.

Τα τέρματα για τουςθριαμβευτέςσημείωσανοι
Αναστασόπουλος (6′),Τεμιρτζόγλου (32′), Σακαλής
(60′) ενώ για τους «κυανέρυθρους»μείωσε οΚυ-
ριάκος Γίδαρηςστο 72′. Στο 1ο λεπτόακυρώθηκε
γκολτουΣταμάτηωςoffside.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ.Καραγκι-
ζόπουλος, με βοηθούς τους κ.κ. Γιάντση και Να-
τσιούρα.

Συνθέσεις
ΠΑΟΚ Κουλούρας: Σακάκος, Βλαχάβας, Χα-

ραλαμπίδηςΣ., Jazxhi,ΧαραλαμπίδηςΑ. (61′Μα-
νωλόπουλοςΦ.),Φουρκιώτης, Σακαλής (83′Τσια-
ούσκογλου),ΜανωλόπουλοςΔ. (51′Μουρατίδης),
Τσιουγγαρής(89′Τσομπανίδης),Τεμιρτζόγλου.

Θύελλα Στενημάχου : Νατσάλης, Τσιρπανλής
(88′ Γιάννος), Σαρακατσιάνος (38′Αγγελίδης),Πα-
παλεξίου, Σταμάτης, Γίδαρης Κ., Πρασσάς, Σα-
καλής (80′ Κατσκαβέλης), Κώτελης, ΓίδαρηςΔ.,
ΓκουντάραςΓ.

Κέρδισετομπαράζκαιτηνάνοδο
στηνΒ’κατηγορίαηΚουλούρα

Τουρνουάποδοσφαίρου7χ7
στοΝησίΑλεξάνδρειας

HΑκαδημίαποδοσφαίρου «ΑστέραςΑλεξάνδρειας» μεπρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη τουποδο-
σφαίρουμέσααπόμαζικές εκδηλώσεις αθλητικής δράσης, ευγενούςάμιλλας και τους«ευαγωνίζεσθαι»
διοργανώνειτο1οτουρνουάποδοσφαίρου“1stSoccerCUP7x7”πουθαδιεξαχθείστιςεγκαταστάσειςτου
ΑθλητικούΚέντρουτωνΑκαδημιώνστοΝησίΗμαθίαςαπότις11Ιουνίουέωςτις30Ιουνίου.

«Δώρα,βραβεύσειςκαιπολλάακόμησαςπεριμένουνόλους.
Ησυμμετοχήσαςθαείναιμεγάλητιμήκαιευχαρίστησηγιαεμάς.
Οιαγωνιστικέςυποχρεώσειςόλωντωνομάδωνμπορείνατελειώνουνηδίψαόμωςγιαπαιχνίδιδεντε-

λειώνειποτέ.
Οτρόποςδιεξαγωγήςτουτουρνουάκαθώςκαιτοπρόγραμματωναγώνωνθακαθοριστούνμετάτιςδη-

λώσειςσυμμετοχήςτωνομάδων.
Αυτάθασαςγίνουνγνωστάαμέσωςμετάτηντηλήξηπροθεσμίαςυποβολήςτωνσυμμετοχών»αναφέ-

ρουνοιδιοργανωτές.
Δηλώσειςσυμμετοχήςμέχριτις25Μαΐου.
Υπευθ.Πληρ.ΧουρσουζίδηςΠολυς
Κιν.6937295972
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάρτιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό19-3-2018 μέχρι25-3-
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

Κατάληψη στο Εργοστάσιο 
της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης στο Πλατύ Ημαθίας 

θα κάνουν σήμερα οι τευτλοπα-
ραγωγοί, οι οποίοι ζητώντας την 
εξόφλησή τους για την ποσότητα 
τεύτλων που παρέδωσαν στην βιο-
μηχανία, όπως ανέφερε, στη διάρ-
κεια της χθεσινής συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρι-
κής Μακεδονίας, ο εκπρόσωπός 
τους, Γιάννης Παναγής, ζητώντας 
την υποστήριξη της Περιφέρειας 
στην προώθηση των αιτημάτων 
των παραγωγών.

Τοθέμαείναικοινωνικό,οικονομικόκαιπολι-
τικό, είπε και σημείωσε ότι «δίνεται η χαριστική
βολή ίσωςστους τελευταίουςπνεύμονεςβαριάς
βιομηχανίαςπουυπάρχουν».

«Ωςδιοίκηση τηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜα-
κεδονίαςείμαστεδίπλασαςγιατίπιστεύουμεότι
μόνο έτσι, με την αγροτική ανάπτυξη, μπορεί η
χώραμαςναβγειαπότηνκρίση»είπε,απότην
πλευράτου,οπεριφερειάρχηςΑπόστολοςΤζιτζι-
κώστας, ο οποίος κάλεσε τουςπαραγωγούς να

συμμετάσχουνστοπεριφερειακόσυνέδριο,που
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα
καιναθέσουντοθέμαστουςεκπροσώπουςτης
κυβέρνησης.

«Μαθαίνουμε ότι φέτος, γιαπρώτηφορά, οι
τευτλοπαραγωγοίδενπαίρνουνκανσπόρο.Αυτό
σημαίνει ότι ουσιαστικά τελειώνει ηπαραγωγή

ζάχαρηςστηνΕλλάδα.Αυτό είναιπουδρομολο-
γείται σήμερααπό την κυβέρνηση»σημείωσεο
κ. Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη
στήριξης του αγροτικού κόσμου καθώς, όπως
είπε,στηνΚεντρικήΜακεδονίαπαράγεταιτοένα
τέταρτοτηςαγροτικήςπαραγωγήςτηςχώρας.

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Κατάληψητουεργοστασίουαπότευτλοπαραγωγούς

Φαρμακεία
Τρίτη 20-3-2018

13:30-17:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟ-
ΤΣΑΡΗ29-31 (πλατείαΤσερμέ-
νι)23310-65770

20:30-01:00 + διαν. ΤΡΟ-
ΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ3223310-22968

Η ΚΕΠΑ  Δήμου Βέροιας και 
το Δημοτικό ωδείο Βέροι-
ας διοργανώνουν από την 

Κυριακή  18 Μαρτίου μέχρι την 
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018  
συναυλίες Μουσικής με τίτλο Εαρι-

νές Συμφωνίες στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και 
στο Χώρο Τεχνών.

Τοπρόγραμμαπεριλαμβάνει:
 ·Τετάρτη 21 Μαρτίου: Μουσικό Σύνολο

DIACHRONIKO
·Πέμπτη 22 Μαρτίου: “Claude Bolling –

Concertoforclassicalguitarandjazztrio”
·Σάββατο24Μαρτίου:ΠόπηΦιρτινίδου-Γιάν-

νηςΣτέφανοςΒλάχοςσεέργαL.V.Beethoven
ΕπιμέλειαΠρογράμματος:ΠέτροςΡίστας,Καλ-

λιτεχνικόςΔ/ντήςΔημοτικούΩδείουΒέροιας

Από την ΚΕΠΑ και το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας
ΕαρινέςΣυμφωνίεςμέχριτις23ΜαρτίουστηΣτέγη



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,περιοχήΙπ-
ποκράτους ΠΩΛΕΙΤΑΙ δι-
αμέρισμα 70 τ.μ. 1ος όρ.,
ατομ. θέρμανση φυσικό
αέριο, αιρ κοντίσιον, δια-
μπερές, πλήρως ανακαινι-
σμένο.Τηλ.:6942847662.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
3ου ορόφου στον πεζό-
δρομο, κοντά στην Τρά-
πεζα Πειραιώς Βέροιας,
80 τ.μ.,  ανακαινισμένο,
λουξ,μεμεγάληβεράντα,
2 δωμάτια, σαλόνι, κου-
ζίνα, μπάνιο, ένας ξεχω-
ριστός δυσεύρετος υπέ-
ροχοςχώροςγιακατοικία

ή επαγγελματική στέγη.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ.στοκέντροτηςΒέροι-
ας(Κεντρική5-δίπλαστο
Επιμελητήριο), με πατάρι
30τ.μ.,αυτόνομηθέρμαν-
σηκαιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο500
τ.μ.στηΜελίκη(πλησίονΚο-
νάκι).Τιμήλογική.Πληρ.τηλ.:
6970862964.

ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ
12στρέμματαμεμονοκατοι-
κία ημιτελή.Τιμή εξαιρετική
50.000 ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.
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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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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ3οικόπεδοα-
πό400τ.μ.τοκαθένα,μεμονω-
μέναήόλαμαζί,στηΡαχιά,στο
κέντρο του χωριού,πίσωαπό
τοσχολείο.Τηλ.: 2331020051
&6942779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι 10
στρέμματα με δέντρα (ροδα-
κινιές) στον 5ο χρόνο, στην
περιοχή τηςΜέσης, 500 μέ-
τρα από το χωριό. Τηλ. επι-
κοινωνίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 60 τ.μ. ΣΚΔWC, στην οδό
Μ.Αλεξάνδρου 42 (δίπλα στο
Κηροπλαστείο) 2ος όροφος, με
κεντρική θέρμανση με ωρομε-
τρητή, πλήρως ανακαινισμένο.
Τιμή 230 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
6976555454.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο κο-
ντά στην Τράπεζα Πειραιώς
στον πεζόδρομο διαμέρισμα
λουξ,3ουορόφου,με2ΔΣΚWC,
βεράντα, υπέροχη μεγάλη, δια-
μπερές,ατομικήθέρμανση,Τιμή
260ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο προς
Αγ. Γεώργιο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:

α)διαμέρισμα100τ.μ.,1ος
όρ., κεντρικήθέρμανση, η-
λιακό,β)κατάστημαισόγειο
100τ.μ.,μεγάλαμπαλκόνια
καιπροαύλιο.Τηλ.: 23310
71554&6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  μ α γα ζ ί
στην οδό Σταδίου 67 τ.μ.
με έξτρα εξωτερικό χώρο
σε τιμή μεγάλης ευκαιρίας
30.000 ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται
στον κόμβο του καινούρ-
γιουδρόμου,16στρέμματα
γιαοποιαδήποτε χρήσησε
τιμή καταπληκτική 50.000
ευρώ!!!Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεται κατάστημα 60
τ.μ.,σεκεντρικότατοσημείο
απέναντιαπότηνΚοινότητα.
Πληροφορίεςστατηλ.:6977
451766-2331063850.

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα
1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη.Εχει
κεντρική θέρμανση, κλιμα-
τιστικό, T.V., ψυγείο, ηλ.
κουζινάκι (φούρνο-εστίες),
εγκατάσταση internet κ.λπ.
Πληρ. τηλ.: 23310 24939,
6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,
Αστικά, γκαρσονιέρα 3ου
ορόφου,δωμάτιο,σαλοκου-
ζίνα,μπάνιο,ανακαινισμένη,
ατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,αιρκοντίσιον,πλήρωςε-
πιπλωμένη, ευχάριστη,φω-
τεινή.Ενοίκιο180,00ευρώ.
Μεσιτικό γραφείο «ΣΤΟ-
ΧΟΣ».Τηλ.: 2331068080,
6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώην

εξουσιοδοτημένοσυνεργείο
OPEL,πλήρως εξοπλισμέ-
νο, μεπολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-
ΡΙΑζητείταικύριοςάνωτων
30 ετών, σοβαρός, με ευ-
χέρεια λόγου&άνεσηστις

δημόσιεςσχέσεις νααναλάβει
εταιρία στο Νομό Ημαθίας.
Τηλ.:6934888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιαντε-
λίβερι καιψητάς.Πληροφορί-
ες τηλ.: 2331042680&6994
472747, ώρες επικοινωνίας
09.00 -12.00κ.Λευτέρηςήκ.
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικός αυτοκινήτων
για συνεργείο στη Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 23310 71553 &
6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός
μάγειρα κα άτομα για την
κουζινα σε γνωστή τα-
βέρνα στη Βέροια. Τηλ.:
23310 70846 μετά τ ις
10.00π.μ.

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 σπι-
τιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ
καλές τιμές και συνέπειαστο χρόνο.Τηλ.: 6944 764477 κ.
Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέλες για

εργασία.Τηλ.:6984472747,κος
Γιώργος. ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργα-
σία καθαρισμού σπιτιών κα-
θώςφροντίδα μικρώνπαιδιών
και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984
095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις
και κηπουρικής ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.:
6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονο-

γονικήςοικογένειας,ζητάειεργα-
σία,γιαφύλαξηηλικιωμένωνκαι
καθαρισμό σπιτιών.Τηλέφωνο:
6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρίστρια
σε σπίτι και γραφεία. Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει την
φροντίδα ηλικιωμένων& καθα-
ρισμα σπιτιών, γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ

σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
καιυφασματάκιαπροστατευτικά,
σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-
καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:6977
430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-

ποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος 50
ετώνψάχνει εμφανίσιμη κυρία
ως50ετώνγιαγνωριμία.Τηλ.:
6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετώνζητεί κυρια
από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμοςμε
ανώτερημόρφωσηζητείγνωρι-
μίαμεκοπέλαευχαρίστουχαρα-
κτήρα.Τηλ.:6942274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη

γκαρσονιέρα35 τ.μ., καθ.κατασκευή2004,
1οςόροφος,έχειαλουμινίουκουφώματαμε
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30 τ.μ. -Τιμή:140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονοκου-
ζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμικήθέα
,σευπεράριστηκατάσταση,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλεια και ζεστασιά, άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,
κέντροαπόκεντρο,μόνο220€.Πληροφορίες
αποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Από1/4/18ελεύθερη.

Κωδ:24698ΠΑΠΑΚΙΑ ενοικιάζεται κο-
μπλέανακαινισμένη,επιπλωμένηκαιμεόλες
τιςηλεκτρικέςσυσκευέςεξοπλισμένη ισόγεια
γκαρσονιέρα58τ.μ.,καθ.σαλονοκουζίναμε
1,5υ/δ,σεκαλήκατάσταση ,μεενεργειακή
κατηγορίαΖ , έχειατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμηδένκοινόχρηστα,ενοίκιο190€,

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο ,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργεί άψογα , διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό ενοίκιο
στα220€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη,τέντεςκαιείναιχωρίςανελ-
κυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει

θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 24335 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Μονοκα-

τοικία112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή
1985,3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
,άψογασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώ-
ρωνδεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,επιπλω-
μένηκομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 -ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.
σε1οόροφο,άψογασυντηρημένη,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά.Αποτελείταιαπό3μεγάλα
Υπνοδωμάτιαμε εντοιχιζόμενεςντουλάπες,
μιαωραιότατησαλοκουζίναμε τζάκικαι ένα
μπάνιο .Είναι κομπλέ επιπλωμένομαζίμε
ηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρη-
στηαυλή,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκη ισόγειασυνολικής επιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ: 23610 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας

20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ου.Ενοίκιομόνο 150€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ: 24003 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας56 τ.μ.σεπολύκαλόσημείογια
άπειρεςεπαγγελματικέςχρήσεις.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρομεWCαλλάκαιυπό-
γειο.Τομίσθωματουπολύχαμηλόστα250€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κάτωαπό τοΜπάσκετ τηςΕληάς ισόγειο
πάρκινγκσυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Ενοί-
κιο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14333-ΣτόΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας112τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείται από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1977
και διαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενακαι αποθήκη -Τιμή:
50.000€.

Κωδ: 14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυό-
ροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαι
δύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,
έχειΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκμεγάλομε τηλεχειριστήριοκλειστό
καιμεγάλο ,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Δι-
αθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνι-

ακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:
πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες, χωρίς
θέρμανση,μεδυνατότητα τοποθέτησηςγια
τζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμέ-
νο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,μεη-
λεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοι
χώροι,μεδύομπάνια ,διαμπερές,σε τιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο150.000€,

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ. καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια , βλέπεισεανοιχτωσιά καιπρο-
σφέρεται σεπολύ καλή τιμή , έχει ηλιακό
θερμοσίφωνακαι ντουλάπεςπαντού , είναι
χωρίςανελκυστήρακαιμετρίαparking,ένα
κλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέτειμίαπολύ
μεγάληκοινόχρηστηαυλήγιαλαχανόκηπο,
τιμήσυνολικάμόνο320.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

πωλείταιαποθήκημεγάλημεάδειαγιαπάρ-
κινγκ468τ.μ.,μεχωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο, τιμή110.000€.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

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

Κωδ:13765-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα επί
τηςΑριστοτέλους ,συνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ. Αποτελείται από1Χώρο και μεwc .
ΔιαθέτεικαιΠροαύλιοΠάρκινγκδικότουτιμή
μόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13762ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο333τ.μ.,

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

Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία ,τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225

τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές .Η
τιμήπώλησηςείναιεξαιρετικάσυμφέρουσα ,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310 τ.μ.,μεάριστηπροβολή ,σεπρονο-
μιακή τοποθεσία , καταπληκτικόοικόπεδο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμήπράγματι
χαμηλήμόνο22.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
ση και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστηνπεριο-

χήτηςΗμαθίαςενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπαρακά-
τωθέσεωνεργασίας

1)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγόςΜηχανικός εγκα-
ταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικόςεγκαταστάσεων4ηςειδικότητας-
Θερμαστής

3)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ή ΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγος
Α΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόπαραγωγική εταιρία τηςΒέροιας ζητείται εργατοτεχνί-

της,οδηγόςμε επαγγελματικόδίπλωμα (Π.Ε.Ι.) καιυπάλληλος
γραφείουμεγνώσειςμάρκετινγκ.Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974
814606και6974312313.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντων«ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙΣΑΓΩΓΙ-

ΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας ενδιαφέρεται για
τηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

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

2331051094.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093

HΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε. –ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΕΣΖΗΤA:

-ΤεχνολόγοΓεωπόνο
-ΗλεκτρολόγοΠαραγωγήςμεεμπειρίασεΒιομηχα-

νικούςαυτοματισμούς(Ηπροϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί)
ΒιογραφικάγίνονταιδεκάστοΕ-mail:

a.barakou@aspis.gr
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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.

ZHTEITAIαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα:
•Ηλικίααπό22έως50
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαιεκπλήρωσηστρατιωτικήςθητεί-

ας.Παρακαλώεπικοινωνήστεστοτηλ.2331074041υπ.ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιανα εργαστείωςγραμματει-
ακήυποστήριξησεγραφείογιαπρωινήήαπογευματινήαπασχό-
ληση.

Απαραίτηταπροσόντα
•Έως30ετών.
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Άριστη γνώσηΗ/ΥMicrosoftWord, Internet, email,Αγγλικά

επιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατετοβιογραφικόσαςμεφωτογραφίαγια

συνέντευξηergasiaxm@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ήβοηθόςΦαρμακείου ή υπάλλη-
λοςφαρμακείουμε εργασιακή εμπειρίασε ιδιωτικόφαρμακείο
για πλήρη απαασχόληση στηνπόλη τηςΝάουσας.Αποστο-
λή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
vasilikhstavrou@gmail.com.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

Βρέθηκε εγκαταλειμμένος μαζί με το
αδερφάκι του σε άσχημη κατάσταση και
σώθηκεχάρηστιςεπίμονεςπροσπάθειες
φιλόζωης.Το αδερφάκι του υιοθετήθηκε
και ο μικρούληςψάχνει παρηγοριά στο
νέοτουπαντοτινόσπίτι.

Θα δοθεί με πλήρως ενημερωμένο
κτηνιατρικόβιβλιάριο καιπολύ ευγνωμο-
σύνη για την ολοκλήρωση τηςπροσπά-
θειαςσωτηρίαςτου.Tηλ.6943671469
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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 Αιδώς και τώρα...

P Θυμάμαι τα καλά χρόνια 
του ΠΑΣΟΚ που τις Δευτέρες αν 
ήθελες δεν πήγαινες δουλειά.

P Για να μην πω τα πριν 
και τα μετά των γιορτών και των 
μπάνιων του λαού. Αυτά ήταν εκ 
των ων ουκ άνευ.

P Και μετά μας πλάκωσαν 
όλοι οι ιμιτασιόν σοσιαλισμοί και 
καπιταλισμοί. Άνευ αιδούς.

P Ώσπου ήλθαν τα μνημό-
νια. Άνευ σιέλου.

P 12+1 προτάσεις διακυβέρ-
νησης έκανε στο ιδρυτικό συνέδριο 
του Κινήματος η Φώφη. Δεν ξόρ-
κισε τις παθογένειες με τις προ-
λήψεις και την αριθμητική το νέο 
ΠΑΣΟΚ.

P Ψευδές το δίλημμα ανά-
πτυξη ή περιβάλλον, είπε την 
Κυριακή ο Φάμελλος. Τι κι αν 
αποτύχαμε και στα δύο ε;

P By the way, ενημερώνω ότι 
η επόμενη γενιά της πλαστικής σα-
κούλας είναι οι επαναφορτιζόμενες.

P Πλάκα πλάκα ο Ιβάν είναι 
αυτός που κατάφερε να ενώσει 

το αμερικάνικο 
με το ρώσικο 
όνειρο. Δύο σε 
ένα.

P Μπήκαν στο Αφρίν οι Τούρ-
κοι. Λέτε σειρά να έχουν τα αφρό-
γαλα;

P Αν είναι να επιτεθούν οι 
Τούρκοι σε εμάς, ας το κάνουν 
μετά την 25η Μαρτίου. Είναι βέ-
βαιο ότι θα φέρει επιτυχή απο-
τελέσματα απώθησης δυνάμεων 
του εχθρού η σκορδαλιά.

P Φοβερός ο Πούτιν. Σε ε-
κλογικό τμήμα με 460 εγγεγραμμέ-
νους έλαβε 1.246 ψήφους.

P Στη Ρωσία δεν υπάρ-
χει η μερίς που αντιτίθεται.

P 76% παίρνουν μόνο ο 
Ρώσος πρόεδρος σε εκλογές 
και η Μπαρτσελόνα σε ποσο-
στό κατοχής.

P Υπεραιωνόβιος 122 ε-
τών συμμετείχε στις ρώσικες 
εκλογές. Ήθελε να εξασφαλί-

σει το μέλλον του.

P Νέος χιονιάς στη Βρετανία. 
Μπρρρρρρexit!

P Ελεγκτής κατέβασε μαθη-
τή από τον προαστιακό επειδή 
είχε 90 λεπτά και όχι 1 ευρώ. Ας 
τον κατέβασε δέκα λεπτά νωρί-
τερα και ήταν πάτσι.

P Αναρωτιέμαι αν οι νέοι παί-
κτες στο Σαρβάιβορ μπαίνουν κάθε 
φορά με ΑΣΕΠ.

P Είπα να πάω ποδηλατά-
δα, ωστόσο είδα τον καιρό και 
πήγα στραπατσάδα.

P Και:

Μια μέρα στην τάξη του Τοτού 
η δασκάλα λέει στα παιδιά να της 
γράψουν μια μικρή πρόταση από 
την οποία θα βγαίνει ένα συμπέρα-
σμα, που θα εκφράζεται με τη λέ-
ξη «προφανές». Παράδειγμα: «Στο 
σπίτι έχουμε ανάψει το τζάκι. Είναι 
προφανές λοιπόν ότι κάνει κρύο».

Αρχίζει πρώτη η Ελενίτσα:
–Εμένα ο μπαμπάς μου έχει ι-

διωτικό αεροπλάνο, η μητέρα μου 
σκάφος, εγώ έχω αυτοκίνητο με 
προσωπικό οδηγό που με φέρνει 
στο σχολείο. Είναι προφανές λοι-
πόν ότι είμαστε μια πλούσια οικο-
γένεια!

–Μπράβο, μπράβο Ελενίτσα!, 
επικροτεί η δασκάλα.

Ακολουθεί ο Νικολάκης:
–Ο μπαμπάς μου είναι πρωτα-

θλητής Ευρώπης, η μητέρα μου 
έχει τρέξει σε Ολυμπιάδα, εγώ από 
5 χρονών ασχολούμαι με την κο-
λύμβηση. Είναι προφανές λοιπόν 
ότι είμαστε μια αθλητική οικογένεια!

Έρχεται και η σειρά (αναπόφευ-
κτα) του Τοτού:

–Ο δικός μου ο πατέρας είναι 
βοσκός και δεν ξέρει καθόλου 
γράμματα. Μια μέρα λοιπόν τον 
βλέπω ξαφνικά να αφήνει τα πρό-
βατα και να ανηφορίζει τρέχοντας 
στον λόφο κρατώντας μια εφημε-
ρίδα. Είναι προφανές λοιπόν ότι 
πήγαινε για το χοντρό του!

Κ.Π.
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