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Το τερπνόν μετά του ωφελίμου 
στην «Λευκή Νύχτα» 

  Έρχεται αύριο η «Λευκή Νύχτα» για την αγορά 
της Βέροιας, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν 
στον παράλληλο ερχομό και της εμπορικής άνοιξης. 
Κάποιοι βιάζονται να γκρινιάξουν και να πουν ότι δεν 
σώζεται η κατάσταση όχι με μια λευκή νύχτα, αλλά ούτε 
με λευκό μήνα, ωστόσο θα πρέπει να αξιολογήσουμε 
τέτοιες ενέργειες με ευρύτερο μάτι. Έχοντας εικόνα 
της περσινής αντίστοιχης λευκής νύχτας, θα ζήσουμε 
ένα διαφορετικό κλίμα στην πόλη, με καλή διάθεση, 
μουσική και κυρίως με κόσμο να κυκλοφορεί! Αυτό 
είναι και το νόημα αυτών των ενεργειών. Να βγει 
ο κόσμος από το καβούκι της μιζέριας και της 
μελαγχολίας που έχει στριμωχθεί τα τελευταία χρόνια 
των μνημονίων και για λίγες ώρες να περπατήσει στην 
πόλη, να χαζέψει τις εκδηλώσεις, να μπει στα μαγαζιά 
και να επωφεληθεί από τις προσφορές της λευκής 
νύχτας. Μέχρι να έρθει ουρανοκατέβατα η ανάπτυξη 
που ευαγγελίζονται οι πολιτικοί, καλά κάνουν οι 
φορείς της αγοράς και δημιουργούν τέτοιες ευκαιρίες 
για να «ζωντανέψει» πρωτίστως η διάθεση και θα έρθει 
και η είσπραξη… Το τερπνόν μετά του ωφελίμου! 
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ΚαραβασίληςκαιΚαϊλή
μιλούνγιαΒρυξέλλες

ΠαρώνκαιοΦώτηςΚαραβασίληςστοιδρυτικόσυνέδριο
τουΚινήματοςΑλλαγής, όπου οφακός τον «συνέλαβε» με
την ευρωβουλευτήΕύαΚαϊλή.Αν και οΦώτης είναι ενεργό
στέλεχος και τοόνομάτου«παίζει»ψηλάστοπολιτικόχρη-
ματιστήριοτουκινήματος,ωστόσοόπωςμάθαμεησυζήτηση
πουείχεμετηνευρωβουλευτήαφορούσεθέματης ιδιότητάς
τουωςπροέδρου τουδικηγορικούσυλλόγουΒέροιας.Μέσα
σταπλάνατουνέουπροέδρουείναιηεπαφήτουδικηγορικού
συλλόγουμετοναντίστοιχοτωνΒρυξελλών,τηνσυνεργασία
σεεπιστημονικόκαιεπαγγελματικόεπίπεδο,μεαπώτεροσκο-
πότηναδελφοποίησήτους.ΟΦ.Καραβασίληςδενέχασετην
ευκαιρίαναθέσει τοθέμαστηνΕύαΚαϊλή,ηοποίαανταπο-
κρίθηκεθετικάκαιδεσμεύτηκεμέσωτωνεπαφώνκαισυνερ-
γατώντηςναβοηθήσειστηνεπίτευξητουστόχου.

Βραδιά 
συμμαθητριών 
με την «κυρία 

Τσαγερό»
Με τις παλιές της συμμαθήτριες

συναντήθηκε τοβράδυ τηςΔευτέρας
στοκαφέΜπαρόκτηςΒέροιαςησυγ-
γραφέαςΌλγαΚουτμηρίδου-Μετα-
ξά, έχοντας στη συντροφιά τους και
την «κυρίαΤσαγερό» , το βιβλίο της
γιαπαιδιά, που αγαπήθηκε από μι-
κρούςκαιμεγάλους.Τογλυκόέδεσμα
τηςκαςΜπαζάκαμαζίμετιςσχολικές
αναμνήσεις, έκαναν το βράδυ όμορ-
φοκαινοσταλγικό.

Η συγγραφέας ευχαρίστησε τις
συμμαθήτριεςτηςκαιυποσχέθηκενα
ανταμώσουνπάλι......

Στο Θανάση Θεοχαρόπουλο το καταστατικό
του «Κινήματος Αλλαγής»

ΔυναμικήεκπροσώπησηείχεηΗμαθίαστοιδρυτικόσυνέδριοτουΚινήματοςΑλλαγής,κατάτοδιήμεροσυνέδριο
στις16και17ΜαρτίουστοΣτάδιοΕιρήνηςκαιΦιλίας.

ΩστόσοθαπρέπεινασημειωθείπωςξεχώρισειδιαίτεραέναςΗμαθιώτης,οπρόεδροςτηςΔΗΜΑΡκαιμέλοςτης
ΠολιτικήςΕπιτροπήςτουΚινήματοςΑλλαγήςΘανάσηςΘεοχαρόπουλος,καθώςανέλαβεένααπόταπιονευραλγικά
θέματατουφορέα,αυτότουΚαταστατικούτουΚινήματος.

Μετάαπόπολυήμερηηλεκτρονικήδιαβούλευση,αλλάκαιπολύωρηδιαβούλευσηστοαντίστοιχοworkshop,πα-
ρουσίασετονέοκαταστατικόστοοποίοεμπεριέχονταιπολλέςκαινοτομίες,όπωςηθέσπισησυγκεκριμένηςθητείας
στουςβουλευτέςκαιευρωβουλευτές,προςαποτροπήτωνφαινομένων...ισόβιωνβουλευτών.

Εξάλλου,μεκάθεευκαιρίακαιο ίδιοςτονίζειτηνανάγκηανανέωσηςτωνπολιτικώνοργάνων,όχιμόνοηλικιακά
αλλάκαισειδέες.Κάτιπουπροσπάθησεεξ’αρχήςναθέσειωςπροϋπόθεσηανανέωσηςτοΚίνημαΑλλαγής…

Τσίπουρο…
εργασίας

Ήταέλυσανταπροβλήματακαιπήγαν
γιατσίπουροήπήγανγιατσίπουρογιανα
λύσουν ταπροβλήματα…Στη «Λαδόκολα»
τηςΒέροιαςπιάσαμετηνΔιοίκησηκαιστε-
λέχη τηςΔΕΥΑΒ, μετά από επίσημη επί-
σκεψηστοΔημαρχείο.Καθ’ότιηΥπηρεσία
ετοιμάζεταιγιαδύοεκδηλώσεις:μίασήμερα
στις7.00μ.μ.στοδημαρχείομεομιλίατου
δημάρχουΛάρισαςΑπ.Καλογιάννη,ενόψει
τηςαυριανήςπαγκόσμιαςημέραςνερούκαι
μιαμεγάληδιοργάνωσημετηφιλοξενίατης
ΓενικήςΣυνέλευσης τωνΔΕΥΑ της χώρας
στις31Μαίουμε1ΙουνίουστηΒέροια.

Τσίπουρο εργασίας δηλαδή για τα…δι-
οργανωτικά!

Ο καιρός ανοίγει… Γρηγορείτε για τις άδειες χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων

Ο καιρός ανοίγει και με κάθε ευκαιρία
ηλιοφάνειαςτατραπεζάκιακαιοιπραμάτιες
βγαίνουν έξω.Προληπτικάκαιπροειδοποι-
ητικά ηΔημοτικήΑστυνομία ενημερώνει
ότι θαβγει για εντατικότερους ελέγχουςμε
αντικείμενοτιςάδειεςχρήσηςκοινόχρηστων
χώρων,πρινπροχωρήσεισεπρόστιμα.

«Παρ’ ότι οι καταστηματάρχες θα έπρε-
πεδύομήνεςπριντηνέαχρονιάναέχουν
τιςάδειέςτους,εντούτοιςφεύγεικαιοΜάρ-
τιοςκαιπολλοίδεντοέχουνκάνειακόμα…
Ειδοποιήσαμε πολλές φορές γιατί πραγ-
ματικάδεν θέλουμε ναβάλουμεπρόστιμα,
σε τέτοιους δύσκολους καιρούς, αλλά εάν
δεν τακτοποιηθούν, είμαστε υποχρεωμένοι
νακάνουμετηδουλειάμας…»είπεοπρο-
ϊστάμενοςΧαρ.ΚαπουρτίδηςαπότηΔημοτικήΑστυνομίαΒέροιαςστον«ΑΚΟΥ99.6».«Ανβγούμετώραγιαέλεγχο,θα
πρέπειναβεβαιώσουμεπολλέςπαραβάσειςκαιξέρουμεότι τομεροκάματοβγαίνειδύσκολα,τοκαταλαβαίνουμεαλλά
καιοισυμπολίτεςμαςαςμηνπεριμένουντηντελευταίαστιγμή».

Προσοχήλοιπόνκαιόσοιδενέχουνάδειεςχρήσηςγιατραπεζάκιαήέξωάλλαείδη,αςεπισπεύσουν…Ταπρόστιμα
είναιτσουχτερά!
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Μια νύχτα γιορτής, που θέλει να περάσει μηνύματα αισιοδοξίας, 
να προσελκύσει επισκέπτες, οι οποίοι θα συνδυάσουν την βόλτα 
τους  στη Βέροια με αγορές σε προνομιακές τιμές και πολλές ... 
εκπλήξεις που τους επιφυλάσσουν τόσο οι έμποροι όσο και οι κατα-
στηματάρχες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, είναι «Η Λευκή Νύχτα», 
την Πέμπτη 22 Μαρτίου. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του 
Εμπορικού  Συλλόγου Βέροιας με τον Δήμο Βέροιας και το Επιμελη-
τήριο Ημαθίας.

Η γιορτή θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με ξυλοπόδα-
ρους,ζογκλέρ και μάγους που θα περπατήσουν  σ’ όλη την αγορά 
της Βέροιας, ανοίγοντας μ’ αυτό τον τρόπο την αυλαία των εκδηλώ-
σεων της Λευκής  Νύχτας.  Η γιορτινή ατμόσφαιρα θα εμπλουτιστεί 
από ήχους και μουσικές από τοπικά συγκροτήματα και τραγουδι-
στές.

Με την έναρξη των εκδηλώσεων οι έμποροι θα έχουν την δυ-
νατότητα να κάνουν δελεαστικές τιμές, με σκοπό αφενός να ευχα-
ριστήσουν το κοινό που τους στηρίζει , αφετέρου να τονωθεί η αλ-
ληλεγγύη  αλλά και η τοπική αγορά σ’αυτή την δύσκολη οικονομική 
συγκυρία.- Κάθε καταστηματάρχης θα μπορεί να δημιουργήσει  το 
δικό του ιδιαίτερο χάπενινγκ για να μαγνητίσει τους περαστικούς. 

Με το σύνθημα:  «ψωνίΖω  ΚερδίΖω Συμμετέχω στην Κλήρω-
ση», οι καταναλωτές που θα ψωνίσουν από καταστήματα που 
συμμετέχουν στην Λευκή Νύχτα θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν 
μέρος στην κλήρωση μεγάλων δώρων που εξασφάλισε ο Εμπορι-
κός Σύλλογος. Εκπλήξεις επιφυλάσει και το Σωματείο Ιδιοκτητών 
Καφετεριών Κέντρων Διασκέδασης και ψυχαγωγίας Βέροιας, με 
ειδικές τιμές στις υπηρεσίες τους. 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις
Για την υλοποίηση των δράσεων το απόγευμα της Πέμπτης στις 

7.30 μ.μ.  θα κλείσουν οι παρακάτω δρόμοι: 
Βενιζέλου  από Μαλακούση, (στο ύψος του βιβλιοπωλείου Επί-

καιρο), μέχρι Μεγ. Αλεξάνδρου, στο ύψος της Τράπεζας Αττικής. 
Βενιζέλου από το Δημοτικό Σχολείο Μελέτειο μέχρι την Εφη-

μερίδα ΛΑΟΣ. Καρακωστή θα είναι ανοιχτή, τα TAXI και τα ΙΧ θα 
μπορούν να στρίψουν αριστερά , για να κατευθυνθούν προς Εληά  
και Μητροπόλεως  Κεντρικής: από Μεγ. Αλεξάνδρου  μέχρι Ζωγιο-
πούλου. Η Μεγ. Αλεξάνδρου θα είναι ανοιχτή.  

 Οι οδηγοί για να μην ταλαιπωρηθούν μπορούν να παρκάρουν 
τα αυτοκίνητά τους στο υπαίθριο πάρκινγκ στο παζάρι, οι υπεύθυ-
νοι του οποίου σε συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο,  από τις 
20:00 έως τις 24:00  θα έχουν ειδική  τιμή  στα 2,00 ευρώ. 

Φορείς, Μέλη και Φίλοι του Εμπορικού Συλλόγου 
Βέροιας Στηρίζουν την Λευκή Νύχτα

Η Λευκή Νύχτα  θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά  από 
τον Εμπορικό  Σύλλογο Βέροιας με αρωγούς, φορείς (Αντιπεριφέ-
ρεια Π.Ε Ημαθίας, Δήμο Βέροιας, Επιμελητήριο Ημαθίας, Εργατικό 
Κέντρο Βέροιας) , φίλους και  μέλη  του Συλλόγου, η συμβολή των 
οποίων  είναι ουσιαστική  για την προβολή και την  υλοποίηση των 
δράσεων. 

Δωρεάν  Μετακίνηση από τα Αστικά Βέροιας
 Όσοι θα μετακινηθούν με αστικό την Πέμπτη 22 Μαρτίου από 

τις 19:30 έως τις 21:30 δεν θα πληρώσουν εισιτήριο. Πρόκειται για 
μια πρωτοβουλία των Αστικών Βέροιας με σκοπό την στήριξη και 
την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. 

Aύριο Πέμπτη η «Λευκή Νύχτα» 
στην Αγορά της Βέροιας

-Τι πρέπει να γνωρίζετε για ωράριο, κυκλοφοριακά μέτρα και εκδηλώσεις με εκπλήξεις!

Κλιμάκιο του Υπουργείου 
Υγείας σήμερα στο Νοσοκομείο 

Νάουσας για τον δημόσιο
 απολογισμό και τα πεπραγμένα 
της Μονάδας

Κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας θα ε-
πισκεφθεί σήμερα Τετάρτη 21 Μαρτίου  την 
Υγειονομική Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν. Η-
μαθίας στις 7.00 μ.μ. όπου θα πραγματο-
ποιηθεί παρουσίαση Δημόσιου Απολογι-
σμού των πεπραγμένων του Νοσοκομείου 
Νάουσας για το χρονικό διάστημα Απριλίου 
2017-Μαρτίου 2018. 

Στην  παρουσίαση  θα παραστεί η Διοί-
κηση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ενώ έχουν 
κληθεί – μεταξύ άλλων – προκειμένου να 
παραστούν, οι Διοικητές των Νοσοκομείων της 3ης Υ.ΠΕ., οι Βουλευτές του Ν. Ημαθίας, ο Δή-
μαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Ημαθίας, εκπρό-
σωποι τοπικών Φορέων και Υπηρεσιών. 

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με την 
υποστήριξη της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα, διοργανώνει διευρυμένο 
Περιφερειακό Συνέδριο στη Θεσ-
σαλονίκη και τη Βέροια στις 23 και 
24 Μαρτίου 2018 αντιστοίχως, με 
θέμα : «Η συζήτηση για το μέλλον 
της Ευρώπης - η πρόκληση της 
μετανάστευσης και οι προοπτικές 
ανάπτυξης στην Περιφέρεια».

Οι εκδηλώσεις υποστηρίζονται 
από τους Δήμους Θεσσαλονίκης 
και Βέροιας, την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας και τα Κέντρα 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της 
Θεσσαλονίκης (EDICs).

 Η κεντρική εκδήλωση θα λάβει 
χώρα στη Θεσσαλονίκη την Παρα-
σκευή 23 Μαρτίου στις 6.00 μ.μ., 
στην Αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης 
του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Την 
ίδια ημέρα στις 12.00 θα διεξαχθεί ενημερωτικό σεμινάριο 
για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας με θέμα: «Γράφοντας για την Ευρώπη: θέματα και 
εργαλεία» στην Αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης του Δημαρχείου 
Θεσσαλονίκης. 

Στη Βέροια
 Το Σάββατο 24 Μαρτίου στις 11:00π.μ.  θα πραγματο-

ποιηθεί στη Βέροια Συνέδριο- Διάλογος με τους πολίτες με 
θέμα «Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης - η πρόκλη-
ση της μετανάστευσης και οι προοπτικές ανάπτυξης στην 
Περιφέρεια» ,στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας (Μητροπόλεως 46 Βέροια).

Θα συμμετάσχουν ως ομιλητές οι  ευρωβουλευτές Νίκος 
Ανδρουλάκης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Μαρία Σπυράκη, 
στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνώμονες, εκ-
πρόσωποι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης 
καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων. 

Το πρόγραμμα εργασιών στη Βέροια έχει ως εξής:
10.30 - 11.00: Προσέλευση 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις:
11.00 - 11.15:         Λεωνίδας 

Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής 
του Γραφείου του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Συντονισμός : 
Κώστας Μπλιάτκας, Δημοσι-

ογράφος 
11.15 - 11.30: Χαιρετι-

σμοί: 
Δημήτρης Παπαδημούλης, 

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού   
Κοινοβουλίου -  χαιρετισμός μέ-
σω βίντεο μηνύματος

Κωνσταντίνος Βοργιατζίδης, 
Δήμαρχος Βέροιας 

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, 
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημα-
θίας     

Ομιλίες:
11.30 - 11.45: Κωνσταντίνα 

Κούνεβα, Μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου

11.45 - 12.00: Κλημεντίνη Διακομανώλη, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Τύπου  και ΜΜΕ της Αντιπροσωπείας της 
ΕΕ στην Ελλάδα,

«Ευρώπη τι μέλλει γενέσθαι; Οι άμεσες προκλήσεις»
12.00 - 12.15: Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυ-

ντής Σύνταξης «διαΝΕΟσις» (Οργανισμός Έρευνας και 
Ανάλυσης),

«Οι Έλληνες και η Ευρώπη: Τι πιστεύουμε, τι νομίζου-
με και τι θέλουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το 
μέλλον της»

12.15 - 12.30: Αντώνης Τριφύλλης, Πρώην στέλεχος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος του εποπτικού 
Συμβουλίου «διαΝΕΟσις», 

«Δυτικά Βαλκάνια & ΕΕ»
12.30 - 12.45: Αντώνης Μαρκοβίτης, Πρόεδρος της συ-

νεταιριστικής επιχείρησης VENUS Crowers,
 «Η συμβολή του Επιχειρείν στην ανάπτυξη της Περι-

φέρειας»
12.45 - 13.15: Ερωτήσεις-συζήτηση 

23- 24 Μαρτίου 
Διευρυμένο περιφερειακό συνέδριο 

σε Θεσσαλονίκη και Βέροια



Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Θεάτρου, η Κ.Ε.Π.Α. 
Δήμου Βέροιας σε συνεργα-
σία με την εταιρεία παραγω-
γής «TEXNIS», το ΔΗΠΕΘΕ 
Βέροιας και την εταιρεία πα-
ραγωγής «ΛΥΚΟΦΩΣ», δι-
οργανώνουν την Εβδομάδα 
Θεάτρου, από τις 27 έως τις 
31 Μαρτίου στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 

Το πρόγραμμα των παρα-
στάσεων έχει ως εξής:

-Τρίτη  27   Μαρτίου
TEXNIS
«Τα ραδίκια ανάποδα», 

σε σκηνοθεσία
 Βλαδίμηρου Κυριακίδη , 
…Γι’ αυτό ήρθε η ώρα σας 

να δείτε «Τα ραδίκια ανάπο-
δα», σε νέο τόπο, εν τόπω 
χλοερώ και αναψύξεως!!!

Κείμενο, ερμηνεία, σκηνο-
γραφία: Γιώργος Γαλίτης

Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος 12€
Τετάρτη  28  Μαρτίου
TEXNIS
«Σοφία σε θυμάμαι» της 

Τάνιας Χαροκόπου, σε σκη-
νοθεσία Μενέλαου Τζαβέλ-
λα 

Η ταραχώδης ζωή της Σο-
φία Βέμπο «της δικής μας 
Σοφίας», μέσα απο δικές της 
διηγήσεις και νοσταλγικές αναπολήσεις…

Διανομή: 
Γεωργία Ζώη  ,Ηλίας Μιχαήλ
Σπύρος Νίκας (ακορντεόν)
Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος 10€
Υπο την Αιγίδα του Ομίλου Unesco Πειραιώς 

& Νήσων

-Πέμπτη   29  Μαρτίου 
 ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
 «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ, 
σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αποστολίδη
Διανομή 
Όλγα Παπαδοπούλου,  Εύη Μαρκοπούλου 
Μαίρη Μεγγιάνη 
Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος 5€

-Παρασκευή    30  Μαρτίου 
ΛΥΚΟΦΩΣ
«Η Κυρά της Ρω»του  Γιάννη Σκαραγκά 
στον ομώνυμο ρόλο η Φωτεινή Μπαξεβάνη
«Θέλω αντί για ίχνη, να αφήσω μια σημαία. 

Του ασήμαντου ανθρώπου, του κυριακάτικου 
τραπεζιού, της αρχαίας χαράς.» 

Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος 10€
- Σάββατο 31 Μαρτίου 
 «Σαν Κραυγή» σε σκηνοθεσία 
Κωνσταντίνου Αποστολίδη
“Ημερολόγιο ενός τρελού” του Νικολάι Γκό-

γκολ,  “Ανθρώπινη φωνή” του Ζαν Κοκτώ,  “Σίρ-
λευ Βάλεντάιν” του Γουίλι Ράσελ.

Διανομή 
Θέμης Καλούδης , Ελισάβετ Πιπερίδου

Μαίρη Μεγγιάνη
Ώρα 9.00μ.μ
Είσοδος 5€ 

Προπώληση εισιτηρίων: (Έναρξη προπώλη-
σης Tρίτη  20/03 )

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Π.Μελά 
& Μπιζανίου γωνία, τηλ 2331078100 γραμματεία 
ΚΕΠΑ & τηλ 2331078140 

γραμματεία ΔΗΠΕΘΕ.
Βιβλιοπωλείο  ΕΠΙΚΑΙΡΟ, Βενιζέλου  36, 

τηλ.2331024612
Καφέ ΜΠΡΙΚΙ, Μητροπόλεως  44, τηλ. 

2331020201
Ουζερί  ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ, Μητροπόλεως 

12  τηλ.   2331120327
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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

Οι μαθητές γνωρίζουν 
τις παραδοσιακές φορεσιές

Τη Δευτέρα 19 Μαρ-
τίου 2018,μέλη του Δ.Σ. 
του Λυκείου των Ελλη-
νίδων Βέροιας παρου-
σίασαν παραδοσιακές 
φορεσιές στους μικρούς 
μαθητές του 9ου νηπι-
αγωγείου Βέροιας στα 
πλαίσια του προγράμμα-
τος «Το Λ.Ε.Β. ντύνει τα 
νιάτα του τόπου μας».

Τα νήπια είδαν από 
κοντά παραδοσιακές φο-
ρεσιές, άκουσαν με εν-
διαφέρον τα πολιτισμικά 
στοιχεία που συνοδεύ-
ουν κάθε μια απ’αυτές, 
ντύθηκαν μαζί με την νηπιαγωγό τους και στο τέλος της παρουσίασης χόρεψαν ελληνικούς παραδοσια-
κούς χορούς εν οψει και του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

Ομιλία του Μητροπολίτη για τη Θεομητορική 
πορεία από τον 

Ευαγγελισμό στο Πάθος
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας διοργανώνει 

Εκδήλωση Λόγου και Μέλους με τίτλο « Θεομητορική πορεία από τον 
Ευαγγελισμό στο Πάθος» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 
Μαρτίου στις 8.00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑ-
ΝΤΑΝΑΣΣΑ».

 Στην εκδήλωση θα ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Παντελεήμων ενώ επίκαιρους ύμνους θα αποδώσει Βυζαντινός Χο-
ρός του Ωδείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση του κ. 
Ιορδάνη Ζερδαλή. 

Επίσης, στο φουαγιέ θα λειτουργεί έκθεση Αγιογραφίας των σπου-
δαστών του τμήματος του Ωδείου με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Χα-
τζηιωάννου Νίκο.  Είσοδος ελεύθερη.

27–31 Μαρτίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Εβδομάδα Θεάτρου στη «Στέγη» 
-Από την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας,σε συνεργασία με «TEXNIS» , ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και  «ΛΥΚΟΦΩΣ»



Τις ανακολουθίες και την αδυναμία της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να υλοποιήσει μέ-
τρα στήριξης των ροδακινοπαραγωγών που 
έχουν υποστεί τις συνέπειες του ρωσικού ε-
μπάργκο, αναδεικνύει με ερώτηση που κατέ-
θεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αν. Τομέαρχης 
Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και Βου-
λευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Στην ερώτηση που κατέθεσε τονίζει ότι, πα-
ρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες και διαβεβαιώ-
σεις, η  κυβέρνηση ουδέποτε έθεσε το ζήτημα 
των αποζημιώσεων στο Συμβούλιο Υπουργών 
της Ε.Ε.

Τονίζει ότι, η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας είχε καταφέρει να διασφαλίσει την 
καταβολή 33 εκ. ευρώ στους ροδακινοπαρα-
γωγούς (εισοδηματική στρεμματική ενίσχυ-
ση), ως αντιστάθμισμα για τις συνέπειες του 
εμπάργκο.

Ο κ. Βεσυρόπουλος αναφέρει ότι, μόλις τον Ιανουάριο 
του 2018, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
υπέβαλλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από επι-
στολή του Έλληνα Υπουργού προς τον Επίτροπο Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. P. Hogan, αφήνοντας τελείως 
ανεκμετάλλευτη όλη την προηγούμενη εμπειρία, τις κινήσεις 
και το ευνοϊκό κλίμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 
είχε επιτευχθεί επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ένα αίτημα 
όμως που απορρίφθηκε.

Ο Βουλευτής Ημαθίας υπενθυμίζει τις επανειλημμένες 
δημόσιες δεσμεύσεις του κ. Αποστόλου ότι, σε περίπτωση 
απόρριψης του σχετικού αιτήματος από την Ε.Ε., η κυβέρνη-
ση θα εξετάσει την αποζημίωση από Εθνικά κονδύλια,  ΠΣΕΑ 
ή  «de minimis» και με δεδομένο ότι, τα ΠΣΕΑ δεν καλύπτουν 
περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, ζητά σαφείς και συγκεκρι-
μένες απαντήσεις.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βεσυρόπουλος τονίζει:
«Οι ροδακινοπαραγωγοί γνωρίζουν ότι, τα μόνα χρήματα 

που έλαβαν για να αντισταθμιστούν οι συνέπειες από το ε-
μπάργκο, τα έλαβαν το 2014 και χάρη στις προσπάθειες και 
στη συγκροτημένη δουλειά και προετοιμασία που έκανε η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έκτοτε υπάρχει το απόλυτο 
τίποτα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να ανακοινώσει 
συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των ροδακινοπαραγωγών.  Αν 
δεν μπορεί να το κάνει, ας σταματήσει τουλάχιστον να τους 
κοροϊδεύει».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύ-
κλωσης, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προ-
στασίας και Ζωικής Παραγωγής – Πε-
ρίθαλψης και Προστασίας Αδέσποτων 
Ζώων, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης 
προσπάθειας που καταβάλει για τον έλεγ-
χο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς στον Δήμο μας, πραγματο-
ποίησε στο Δημαρχείο Βέροιας την Παρα-
σκευή 9 Μαρτίου, σύσκεψη εργασίας με 
την συμμετοχή εκπροσώπων των κάτωθι 
φορέων και υπηρεσιών:

• Σωματείο Αιγοπροβατοτρόφων Βέ-
ροιας

• Βοοτροφικός Συνεταιρισμός Βέροιας 
• Κυνηγητικός Σύλλογος Βέροιας
• Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ 

Ημαθίας
• Δασαρχείο Βεροίας
• Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας
• Δημοτική Αστυνομία
• Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του 

Δήμου Βέροιας
Στα πλαίσια της παραπάνω σύσκε-

ψης τονίστηκε από όλους η ανάγκη τή-
ρησης της νομοθεσίας δίνοντας αρχικά 
προτεραιότητα στην στείρωση, τον εμβο-
λιασμό και σήμανση (τσιπ) των σκύλων 
που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι και 
την φύλαξη των ποιμνίων και ακολούθως 
να ενημερώνεται ο οικείος Δήμος με το 
αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονι-
κής σήμανσης του ζώου. 

Επιπλέον ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
κος Παπαδόπου-
λος  Βασίλε ιος , 
ενημέρωσε τους 
παρόντες για τις 
ενέργειες που έκα-
νε στα αρμόδια Υ-
πουργεία, σχετικά 
με την ένταξη του 
υψηλού κόστους 
για την στείρωση 
των ποιμενικών 
σκύλων σε επι-
δοτούμενα προ-
γράμματα καθώς 
η ύπαρξη τους συ-
ντελεί στην φύλαξη 
της κτηνοτροφικής 
επιχείρησης (βου-
στάσια, ποιμνιο-
στάσια, κοπάδια 
κ.ο.κ)

Η ανάγκη τή-
ρησης των παρα-
πάνω από όλους 
τους φορείς που 
συμμετε ίχαν θα 
συμβάλει αποτελε-
σματικά στον έλεγ-
χο του πληθυσμού 
των αδέσποτων μέ-
σω της εξάλειψης 
του φαινομένου 
της εγκατάλειψης 
των δεσποζόμενων 
σκύλων ενώ θα α-
ποτρέψει και την ε-
πιβολή των δυσβά-
σταχτων  διοικητι-
κών προστίμων και 
ποινικών διώξεων 
από τις αρμόδιες ε-
κλεκτικές αρχές. 

Με την ολοκλή-
ρωση της σύσκε-
ψης έγινε κατανοη-
τό από όλους τους 
συμμετέχοντες ότι 
στην μείωση του 
πληθυσμού των α-
δέσποτων πρέπει 
και μπορούμε να 
συμβάλουν όλοι.    
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΓΚΕΛΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
του Σπυρίδωνα και της Παρασκευ-
ής, το γένος Κρουσταλλέλη, που 
γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας 
και κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημα-
θίας και η ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
του Αθανασίου και της Μαρίας, το 
γένος Πρυμίδου, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στο Π. Σκυλίτσι Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πατρίδας 
Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του 
Ευάγγελου και της Δημητρούλας, 
το γένος Πατσιαβούρα, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας και 
η ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ του 
Γεωργίου και της Ευδοξίας, το γέ-
νος Μάλλη, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Βαρβάρας και Αγ. Τρύφωνα στην Αγ. Βαρβάρα 
Ημαθίας.

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.

Σύσκεψη εργασίας με 
εκπροσώπους φορέων και 
υπηρεσιών για τα αδέσποτα

Απ. Βεσυρόπουλος: «Η κυβέρνηση 
να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα 

στήριξης του εισοδήματος 
των ροδακινοπαραγωγών κι αν δεν μπορεί, 

ας σταματήσει τουλάχιστον να τους κοροϊδεύει»



Ο Σεβασμιώτατος :
 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 τελέ-
σει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Αρχαγγέλων Ασωμάτων. 

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του Ακαθίστου 
Ύμνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

 Το Σάββατο 24 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργή-
σει 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 Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θε-
οτόκου Ναούσης όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο Καθηγούμε-
νος της Ιεράς Μονής 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.

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

Δεξίωση θα δοθεί στο ξενοδοχείο «Αιγές»

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 Εσπερι-

νό επί τη αποδόσει της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου 
Βεροίας, θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Πα-
ντελεήμων 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
Κηδεύεται σήμερα Τε-

τάρτη 21 Μαρτίου 2018 
στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας ο Πέτρος Τσαρ-
τσάνης του Δημοσθένη 
σε ηλικία 72 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

21 Μαρτίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βέροιας ο Κων/νος 
Περδίκης του Γεωργίου σε 
ηλικία 75 ετών



Ο Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλο-
νίκης  είναι ο μοναδικός διεθνής διαγωνισμός 
που πραγματοποιείται στην Ελλάδα με την αι-
γίδα και τη συνεργασία όλων των φορέων του 
χώρου από την Ελλάδα και την εποπτεία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων και του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

Στο φετινό διαγωνισμό, 25 καταξιωμένοι 
γευσιγνώστες από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, Masters of Wine, οινολόγοι, οινοχόοι, 
δημοσιογράφοι και άλλοι επαγγελματίες οί-
νου, χωρισμένοι σε 5 επιτροπές, δοκίμασαν 
746 διαφορετικά κρασιά από την Ελλάδα και 
5 άλλες χώρες.

Ο Α.Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ συμμετείχε με 
3 ετικέτες κατορθώνοντας το απόλυτο 3/3 με 
ένα χρυσό στο Δαμασκηνό 2015, ένα αργυρό 

στο Grande Reserve 2013 και ένα χάλκινο στο Νάουσα 2016. Ο Δαμασκηνός μάλιστα 
τιμήθηκε και με ειδική διάκριση καθώς ήταν ο κορυφαίος μονοποικιλιακός ερυθρός οίνος.

Του Νίκου Λυσίτσα*

Οι επόμενες βουλευτικές εκλο-
γές , είτε προκηρυχθούν πρό-
ωρα με πρωτοβουλία του Πρω-
θυπουργού, είτε διεξαχθούν τον 
Σεπτέμβριο του 2019 με την λήξη 
της τρέχουσας κοινοβουλευτικής 
τετραετίας, θα διενεργηθούν με 
το ίδιο εκλογικό σύστημα που 
ίσχυε και στις προηγούμενες: 250 
βουλευτικές έδρες θα κατανεμη-

θούν , με απλή αναλογική, μεταξύ των Κομμάτων που θα 
έχουν λάβει ποσοστό 3% και πάνω, ενώ 50 έδρες θα απονε-
μηθούν στο πρώτο Κόμμα.

Με αυτό τον τρόπο η δυνατότητα σχηματισμού Κυ-
βέρνησης, ακόμη και μέσα από τη συνεργασία δύο ή τριών 
Κομμάτων, προβάλλει ως το πιο πιθανό αποτέλεσμα της 
επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Όμως αυτή η Κυβέρνηση (όποια κι αν είναι) θα τεθεί, 
από την πρώτη στιγμή, αντιμέτωπη με τον σκόπελο της 
προεδρικής εκλογής του 2020. Κι αν αποβεί άκαρπη αυτή η 
προεδρική εκλογή (για την οποία απαιτούνται τουλάχιστον 
180 ψήφοι), τότε υποχρεωτικά οι βουλευτικές κάλπες θα ξα-
ναστηθούν την Άνοιξη του 2020, αλλά με «απλή αναλογική» 
αυτή τη φορά.

Αυτό σημαίνει πως κανένα Κόμμα δεν θα διαθέτει, στη 
μεθεπόμενη Βουλή, μια σχετική αριθμητική υπεροχή ε-
δρών , που θα του επιτρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας 
κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Σημαίνει, δηλαδή, πως η Χώρα κινδυνεύει να βυθιστεί 
σε μια μακρά περίοδο ακυβερνησίας και αβεβαιότητας.

Γιατί η Ελλάδα δεν διαθέτει ούτε τις διοικητικές δομές ούτε 
την πολιτική παράδοση ούτε την κουλτούρα συνεργασιών, 
που απαντώνται σε άλλες ευρωπαϊκές  Χώρες, όπου το Κρά-
τος συνεχίζει να λειτουργεί αποδοτικά και αξιόπιστα, ενώ επί 
μήνες διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κομμάτων 
προκειμένου να συγκροτήσουν Κυβέρνηση.

Στη Χώρα μας η προοπτική της διεξαγωγής δύο βου-
λευτικών εκλογών (μιας μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 
και μιας την Άνοιξη του 2020) στενεύει απελπιστικά τους 
ορίζοντες της επόμενης Κυβέρνησης (όποια κι αν είναι 
αυτή) και μειώνει εκ προοιμίου τη δυνατότητά της να χαράξει 
μακρόπνοο προγραμματισμό.

Αλλά, το συμφέρον της Χώρας, τόσο στα εθνικά μέτω-
πα, όσο και στον οικονομικό-αναπτυξιακό στίβο, επιτάσσει 
η επόμενη κυβέρνηση (επαναλαμβάνουμε: όποια κομματι-
κή ταυτότητα κι αν έχει) να μπορεί να καταστρώσει και να 
υλοποιήσει πρόγραμμα με ορίζοντα τετραετίας.

Να μπορεί να χειριστεί τα κρίσιμα εθνικά θέματα και τις 
προκλήσεις των οικονομικών υποχρεώσεων της Χώρας, 
χωρίς το φάσμα μια «αναγκαστικής» προσφυγής σε νέες 
εκλογές το 2020.

Για να αποφευχθεί το αδιέξοδο μιας άκαρπης προεδρι-
κής εκλογής το 2020 θα πρέπει:

α) Ή να πιστέψει κανείς πως όλες οι πολιτικές δυνάμεις 
που θα μετέχουν στην επόμενη Βουλή θα διαθέτουν τέτοιο 
επίπεδο πολιτικής ωριμότητας, ώστε να μην μετατρέψουν 
την εκλογή του Ρυθμιστή του Πολιτεύματος σε μοχλό για 
την πτώση μια Κυβέρνησης και σε παίγνιο για την πρόκλη-
ση νέων βουλευτικών εκλογών. Αλλά πώς να το πιστέψει 
κανείς αυτό, όταν η ιστορία των προεδρικών εκλογών στην 
Ελλάδα διδάσκει ακριβώς το αντίθετο…,

β) ή να επισπευσθεί η προεδρική εκλογή, ώστε αυτή 
να διενεργηθεί (χωρίς το όριο των 180 ψήφων) με την έναρ-
ξη της θητείας της νέας Κυβέρνησης.

Πως μπορεί να γίνει αυτό; Την λύση την υποδεικνύει σε 
πρόσφατο άρθρο του, στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο τ. 
Υπουργός κ. Στ. Μάνος.

Η λύση που προσφέρει στην επόμενη Κυβέρνηση 
(όποια κι αν είναι αυτή) καθαρό πολιτικό ορίζοντα τετρα-
ετίας, η λύση που απομακρύνει το ενδεχόμενο διαρκούς 
ακυβερνησίας διά της άμεσης –και πιθανότατα οριστικής – 

επιβολής της απλής αναλογικής στις βουλευτικές εκλογές, η 
λύση που υπαγορεύει το συμφέρον της Χώρας προβλέ-
πεται από το Σύνταγμα και είναι πολύ απλή.

Προϋποθέτει όμως μια θυσία: την παραίτηση του νυν 
Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με την παραίτηση του Προέδρου πριν από την λήξη της 
θητείας του, θα κληθεί η τωρινή Βουλή να εκλέξει (με τουλά-
χιστον 180 ψήφους) νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αν εκλεγεί νέος Πρόεδρος Δημοκρατίας, η νέα Κυβέρνη-
ση (όποτε προκύψει, είτε μέσω πρόωρων εκλογών, είτε τον 
Σεπτέμβριο του 2019) δεν θα έχει να αντιμετωπίσει κανένα 
σκόπελο προεδρικής εκλογής. Η πενταετής προεδρική θητεία 
θα προχωράει στον χρόνο παράλληλη με την δική της τε-
τραετή θητεία.

Αν η τωρινή Βουλή δεν καταφέρει να εκλέξει Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, τότε θα προκηρυχθούν βουλευτικές εκλο-
γές και η επόμενη Βουλή θα εκλέξει, σε κάθε περίπτωση, 
νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα θα αναδείξει και 
μια νέα Κυβέρνηση με τετραετή προοπτική.

Ίσως αντιτείνει κάποιος πως η προτεινόμενη λύση δεν 
συνάδει με το κύρος και την περιωπή των συνταγματικών 
θεσμών, και δη του προεδρικού αξιώματος. Όμως αυτός 
ακριβώς ο θεσμός χρησιμοποιήθηκε απροκάλυπτα, σε σειρά 
προηγούμενων προεδρικών εκλογών, για την εκβίαση της 
προκήρυξης πρόωρων εκλογών και την εξυπηρέτηση στενά 
κομματικών επιδιώξεων.

Η προτεινόμενη λύση δεν θίγει το κύρος του θεσμού. 
Αντίθετα τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο να ευτελιστεί 
για μια ακόμη φορά, την Άνοιξη του 2020, μετατρεπόμενος 
σε εργαλείο για την ανατροπή μιας Κυβέρνησης και για την 
περιέλευση της Χώρας σε κατάσταση διαρκούς ακυβερνησί-
ας.

Αλλά, όπως προαναφέρθηκε, η εφαρμογή αυτής της α-
πλής λύσης προϋποθέτει πως η θεμιτή και απόλυτα σεβαστή 
φιλοδοξία του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, για ολοκλή-
ρωση και ανανέωση της θητείας του,  θα υποταχθεί στο 
«γενικό συμφέρον και την πρόοδο του ελληνικού λαού».

Και επειδή ακριβώς με την αναφορά στο «γενικό συμφέ-
ρον και την πρόοδο του ελληνικού λαού» κορυφώνεται ο 
όρκος του Προέδρου της Δημοκρατίας, θέλουμε να πιστεύου-
με πως ο Καθηγητής της νομικής Προκόπης Παυλόπουλος, 
που κοσμεί το προεδρικό αξίωμα, θα προτιμήσει να υπο-
βληθεί σ’ αυτή την θυσία.

*Ιατρός – Καρδιολόγος
τ. Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας

 Παράταση θητείας 
εκπαιδευτικών Πειραματικών 

και Πρότυπων Σχολείων 
έως τις 31/08/2019

Με τροπολογία που αυτή την εβδομάδα εισάγεται στη 
Βουλή προωθείται η παράταση της θητείας των εκπαι-
δευτικών που υπηρετούν στα Πειραματικά και Πρότυπα 
Σχολεία για ένα σχολικό έτος, δηλαδή έως τις 31/08/2019. 
Ενόψει των γενικότερων αλλαγών που έχουν σχεδιαστεί 
και που θα περιλαμβάνονται σε επόμενο νομοσχέδιο για τα 
Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία, η διαδικασία ανανέωσης 
της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά (η 
οποία λήγει 31/08/2018) κρίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί την τρέχουσα χρονιά. 

Με την ίδια τροπολογία δίνεται το δικαίωμα μετάθεσης 
στους/στις εκπαιδευτικούς των Πειραματικών και Πρότυπων 
Σχολείων από την τρέχουσα χρονιά, εφόσον έχουν καταθέ-
σει σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι η παράταση της θητείας 
δεν θα ισχύσει για όσους/ες μετατεθούν εντός του 2018.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η  Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό ευχαριστεί θερμά την 

επιχείρηση ‘CLUB SKI ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ’ για την διά-
θεση των προϊόντων του συλλόγου μας για την οικονομική 
μας ενίσχυση. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα.

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του συλλόγου μας.

Βίκυ Κορακάκη, 
Δέσποινα 

Κωνσταντίνου και 
Γιάννης Σταμενίτης 

στη γκαλερί 
Παπατζίκου

Το Σάββατο 24 
Μαρτίου, στις 7.00 
μμ εγκαινιάζεται στην 
γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ 
(Αγ. Αντωνίου 26) η 
έκθεση ζωγραφικής 
των εικαστικών Βίκυς 
Κορακάκη, Δέσποι-
νας Κωνσταντίνου 
και Γιάννη Σταμενίτη 
με τίτλο ‘’πράξεων 
συνέχειες’’. Η έκθεση 
διερευνά διαφορετικές 
προσεγγίσεις - θεμα-
τικές συνομιλίες των 
τριών καλλιτεχνών, 
οι οποίοι έρχονται σε 
αντίθεση μεταξύ τους 
όσον αφορά τις θεμα-
τικές ενότητες των ερ-
γασιών τους, ωστόσο 
τους συνδέει η πορεία 
τους, η πρώτη τους 
ατομική έκθεση στην 
γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ 
και η συνύπαρξή τους 
στην Σχολή Καλών Τε-
χνών του Α.Π.Θ. 

Στόχος είναι η α-
νάδειξη και η εξέλιξη 
της δουλειάς τους και 
η εξερεύνηση των δια-
φόρων ειδών ζωγρα-
φικής όπως νεκρές 
φύσε ις ,  σύμβολα, 
πορτραίτα, τοπία και 
αλληγορικά θέματα. 
Η σύζευξη των τρι-
ών αυτών θεματικών 
προσεγγίσεων, δημι-
ουργεί μια διαφορετι-
κή οπτική που, εν τέ-
λει, προκύπτει ως φυ-
σικό επακόλουθο και 
ως αρμονικό τρίπτυχο 
μέσα από διαφορετικά 
κριτήρια και προσω-
πικές εμπειρίες. 
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Μια θυσία απαραίτητη 
για το συμφέρον και την πρόοδο 

του ελληνικού λαού

Το απόλυτο «3 στα  3» 
για το ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ



Μετά την άκρως επιτυχημένη διοργάνω-
ση του Σαββατοκύριακου στις Ανθισμένες 
Ροδακινιές, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας 
εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέ-
βαλαν στην πραγματοποίηση των δράσεων. 
Συγκεκριμένα ευχαριστούμε:

Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, τον διοικητή 
κ. Καλογερόπουλο Ανδρέα, τον υποδιοικητή 
κ. Παρούτογλου Ιωσήφ, καθώς και όλη τη 
δύναμη της Τροχαίας που παρείχε διευκο-
λύνσεις στη διοργάνωση και πρωτοστάτησε 
στην εκπαίδευση κυκλοφοριακής αγωγής για 
τους μικρούς ποδηλάτες της πόλης.

Τον κ. Σταμούλη Κώστα, ο οποίος με την 
πολύτιμη τεχνογνωσία του στο θέμα του πο-
δηλάτου, αποτέλεσε θεμέλιο λίθο της φετινής 
διοργάνωσης και με την αστείρευτη ενέργειά του ενέπνευσε 
και όλους τους υπόλοιπους.

Το Σωματείο Εκπαιδευτών Σχολών Οδήγησης για την 
άριστη συνεργασία και συνδιοργάνωση από κοινού με τον 
ΤΟΒ και την Τροχαία, του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 
για ποδήλατα. Ειδικότερα ευχαριστούμε τον πρόεδρο του 
Σωματείου κ. Κοττίδη Βασίλη και τους εκπαιδευτές κ. Τσανα-
κτσή – Καραβασίλη Νίκη και Κάμινα Αντώνη.

Τα μέλη και τους εθελοντές του ΤΟΒ, ειδικότερα τον Νίκο 
Δρίζη, τον Σωτήρη Παρασκευαΐδη, τον Λάζαρο Κουμπουλί-
δη, τον Στέργιο Κωτούλα, την Κατερίνα Τσίρη, τον Θοδωρή 
και τη Μάγδα που συνέβαλαν τα μέγιστα στις δύο ποδηλα-
τικές διαδρομές.

Την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας και τους ξενοδόχους 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΤΟΒ προσφέροντας 
ειδικές τιμές στους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου.

Την Ένωση Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας για 
τη συνεργασία στο διαγωνισμό φωτογραφίας και την φωτο-
γραφική κάλυψη των ποδηλατικών δράσεων.

Την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και τον ηγούμενο 
Πορφύριο Μπατσαρά για την άψογη φιλοξενία και την 
ξενάγηση.

Τα Ποδηλατάδικα για την καλή συνεργασία και τα δώ-
ρα που διέθεσαν στους μικρούς ποδηλάτες. Ειδικότερα: 
Ride Σέπκας Δημήτρης, BBT Σκούταρης Τόλης, Ποδή-
λατα Πειρουνάκης Γιάννης, Thess City Bikes Ιωακείμ 
Γεωργίου.

Τα Ζαχαροπλαστεία ΕΛΙΤ Παπαοικονόμου και την 
κονσερβοποιία VENUS για την παροχή κολατσιού στους 

ποδηλάτες.
Τον Δήμο Βέροιας για την παραχώρηση του πάρκου 

Ελιάς.
Την εταιρεία NEOMED του Γιάννη Πολιανίδη για τη διά-

θεση υλικού α’ βοηθειών.
Τα ΜΜΕ τοπικής και πανελλαδικής εμβέλειας για την 

προβολή των δράσεων του ΤΟΒ, αλλά κυρίως γιατί με τη 
βοήθειά τους καταφέραμε και κάναμε γνωστό σε όλη την 
Ελλάδα, αυτό το μοναδικής ομορφιάς φαινόμενο του ολάνθι-
στου κάμπου της Ημαθίας!

Και φυσικά, πολλές ευχαριστίες στους 300 και πλέον πο-
δηλάτες που συμμετείχαν στις διαδρομές μας, ανθρώπους 
της πόλης μας αλλά και τους δεκάδες νέους φίλους της 
πόλης μας από τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία, την Πέλλα και 
άλλες περιοχές, καθώς και τα 100 και πλέον παιδιά που χά-
ρηκαν την εκπαίδευση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
για ποδήλατα.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
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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 πραγ-
ματατοποιηθεί  απο τις 15:00 μέχρι  τις 20:00

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 Τουριστικού Ομίλου Βέροιας

Οι συμβάσεις των ιατρών ειδικότητας 
με τον ΕΟΠΥΥ ήταν το βασικό θέμα της 
συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με 
τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, που 
πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. 
Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν 
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υ-
γείας κ. Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Αν.Γεν.
Γραμματέας κ.Σταμάτης Βαρδαρός, και ο 
Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Παναγιώτης 
Γεωργακόπουλος, συζητήθηκαν γενικότερα 
και τα προβλήματα  που παρουσιάζει το 
Σύστημα Υγείας.

Από τον  Πρόεδρο Μ. Βλασταράκο και 
τα άλλα μέλη του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. τονίστηκαν   
για ακόμη μια φορά στον Υπουργό Υγείας, 
οι  μεγάλες ελλείψεις που παρουσιάζονται 
σε όλο το Σύστημα Υγείας με την ελλιπή 
χρηματοδότηση του.

Επισημάνθηκε  ότι για να μην επέλθει 
τα αμέσως  επόμενα χρόνια κατάρρευση 
του συστήματος μετά την αναμενόμενη συ-
νταξιοδότηση  πολλών ιατρών, επιβάλλεται 
η ενδυνάμωση σε στελεχιακό  δυναμικό, με 
την προκήρυξη  με σύντομες διαδικασίες  
όλων των κενών  θέσεων  μονίμων ιατρών 
στο Ε.Σ.Υ., αλλά και του λοιπού  προσω-
πικού. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην  στελέ-
χωση όλων των Δημόσιων Δομών Υγείας 
που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας.

Τονίστηκε  ότι οι αναγγελθείσα λειτουρ-
γία των ΤΟΜΥ δεν προχωρά, ενώ  οι συμ-
βάσεις με τους οικογενειακούς ιατρούς του 
ΕΟΠΥΥ  με τους όρους που προτάθηκαν, 
δεν έτυχαν ανταπόκρισης  εκ μέρους των 
ιατρών.

Από τον επικεφαλής των Διεθνών Σχέ-
σεων του ΠΙΣ και Αντιπρόεδρο της  Έ-
νωσης Ευρωπαϊκών Ιατρικών Συλλόγων 
(CPME) Αναστάσιο Βασιάδη,  επισημάνθη-
κε η αναγκαιότητα  της εξαίρεσης των δα-
πανών για την Υγεία από τις μνημονιακές 
πολιτικές. 

Αναφέρθηκε η επίσημη αναγνώριση  α-
πό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αρχής 
ότι, ακόμη και σε περιόδους δημοσιονομι-
κών περιορισμών, δεν υπάρχει οικονομική 
ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις στην υγεία. 

Επίσης τονίστηκε από τον Αντιπρόεδρο 
της  CPME,  ότι για να επωφεληθεί η χώρα 
μας από αυτή την θέση του κορυφαίου ευ-
ρωπαϊκού θεσμού, επιβάλλεται να υπάρξει 
έντονη διπλωματική παρουσία και δραστη-
ριότητα.  

Τέλος ο κ. Α.Βασιάδης υπενθύμισε τα 
σοβαρά ζητήματα Υγείας στην Ημαθία, ό-
πως είχε την ευκαιρία να τα διαπιστώσει 
ο Υπουργός Υγείας κατά την πρόσφατη 
επίσκεψη του στην περιοχή.

Ει ότι αφορά τις συμβάσεις με τους ια-
τρούς ειδικοτήτων, τέθηκαν για μια ακόμα 
φορά  οι πάγιες και διαχρονικές θέσεις του 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου είναι, η  
ελεύθερη επιλογή ιατρού με αμοιβή κατά 
πράξη και περίπτωση, αξιοποίηση όλου 
του ιατρικού δυναμικού χωρίς αποκλει-
σμούς και ικανοποίηση των  αναγκών της 
χώρας σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περί-
θαλψης.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης 
αποφασίστηκε να συσταθεί μικτή ομάδα 
εργασίας μεταξύ Π.Ι.Σ. και Υπουργείου Υ-
γείας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι 
όροι συλλογικής σύμβασης.

Συνάντηση Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου με τον 

Υπουργό Υγείας για τις 
συμβάσεις ΕΟΠΥΥ και τα 

γενικότερα ζητήματα υγείας
-Την ανάγκη εξαίρεσης της Υγείας 

από τα μνημόνια, έθεσε ο Α.Βασιάδης
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr



Η Ακαδημία Ποδο-
σφαίρου Βέροιας 
συνεχίζοντας την 

αγωνιστική της δράση 
και των εμπλουτισμό των 
αθλητών της με ποδο-
σφαιρικές εμπειρίες, 
συμμετέχει σε ένα από τα 
μεγαλύτερα και πιο οργα-
νωμένα τουρνουά της 
Βόρειας Ελλάδας.

Ησυμμετοχήτωντμημάτωνυπο-
δομήςστο τουρνουά τουΜακεδονι-
κούείναιγεγονόςκαιόλοιμικροίκαι
μεγάλοιτοπεριμένουνμεαγωνία.

Στηνμεγάληδιοργάνωσηθασυμ-

μετάσχουν τα τμήματα τηςΑκαδημίας Βέροιας, ενώ οι
αθλητέςτουπρο-παιδικούτμήματοςθαδιανυκτερεύσουνμε
προπονητή και συνοδόσε ξενοδοχείο τηςΘεσσαλονίκης,
κερδίζονταςακόμαμιαεμπειρίαπουθατουςχαρίσειόμορ-
φεςαγωνιστικέςκαιόχιμόνοστιγμές!

CMYKCMYK

10 ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

ΤηνΠαρασκευή 16Μαρτίου τελείωσαν
ταμαθήματακολύμβησης,μαθητών/τριώνΓ’
Δημοτικού, για τοΒ’ τρίμηνο,πουυλοποιεί
ηΟμάδαΦυσικηςΑγωγης τηςΔΔΕΗΜΑ-
ΘΙΑΣσεσυνεργασία με τηνΠρωτοβάθμια
Εκπαίδευση.Στο τρίμηνοαυτόσυμμετείχαν
7 σχολεία με 120 μαθητές από τηΒέροια
και τηνπεριοχή της, ενώαπό τηνπεριοχη
τηςΝάουσαςέλαβανμέρος4σχολείαμε70
μαθητές.

Σεόλα ταπαιδιάαπονεμήθηκανστο τέ-
λοςτουτελευταίουμαθήματοςαναμνηστικά
διπλώματασυμμετοχής.Στηναπονομήπου

έγινε την Πέμπτη
15 Μαρτίου στο
Δημοτικό Κολυμ-
βητήριο Νάουσας
για τα παιδια των
Δημοτικών Σχολει-
ωνΠολυπλατάνου
κα ι  Στενημάχου
παρευρέθηκαν η
ΔιευθύντριαΔευτε-
ροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ημαθίας,
κ.Μαυριδου Ανα-
στασια, οΑντιδη-
μαχος Νάουσας
κ. Δαγγας Στέλι-
ος, οι Διευθυντές
των  σχολ ε ίων ,
εκπαιδευτικοί  και
πολλοί γονείς. Ο
αντιδήμαρχος στο
χαιρετισμό του τό-
νισε πωςπάντα ο
Δήμος θα επιβρα-
βεύει τέτοιες προ-
σπάθειεςπαραχω-
ρώντας το Κολυμ-
βητήριο δωρεάν,
ενώ ηΔιευθύντρια
Δευτεροβάθμιαςα-

νέφερεπωςφτάσαμεσαυτότοαποτέλεσμα
μετά από σκληρή και μεθοδική δουλειά.
Τέλος,οΣυντονιστήςΚολύμβησηςΗμαθίας
κ.ΑσημάκηςΔημόπουλος παίρνοντας το
λόγοείπε,πωςγιαπρώτηφοράφέτοςσυμ-
μετέχουν όλα τα Σχολεία τηςΠεριφέρειας
Νάουσας.

Ταμαθήματαθασυνεχιστούν και για το
Γ’τρίμηνοτόσοστηΒέροιαμεταυπόλοιπα
σχολείατουΔήμουόσοκαιστηΝάουσαμε
τησυμμετοχήπαιδιώντηςΔ’Δημοτικού.

Μόλις δύο υποθέσεις αποβολών 
ποδοσφαιριστών απασχόλησαν 
την Πειθαρχική Επιτροπής της ΕΠΣ 

Ημαθίας την τρέχουσα εβδομάδα.

Αναλυτικά:
ΑπότηνΠειθαρχικήΕπιτροπήτηςΈνωσηςεπιβλήθηκαν

οι κάτωθιποινέςστουςαποβληθέντεςποδοσφαιριστές της
10/3/2018&14/3/2018

1.ΤενεκετζίΝ.(ΕρμήςΤριλόφου)1αγωνιστική&10€
2.ΤσιότραςΑ. (ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων) 1 αγωνι-

στική&10€»

Ορίστηκεγιατις28/3
Hαναμέτρησητης23ηςαγωνιστικήςανάμεσαστονΑχιλ-

λέαΝάουσαςκαι τονΑπόλλωναΑγίουΓεωργίου,που είχε
αναβληθεί λόγω της διεξαγωγήςαγώνα τουΦΑΣΝάουσα
στοΔημοτικόΣτάδιο τηςπόλης, ορίστηκε ναδιεξαχθεί την
Τετάρτη28/3.

ΝασημειώσουμεπωςηαγωνιστικήτουΣαββάτου24/3
θα είναι η τελευταία μεσέντραστις 16.00 (αλλάζει ηώρα
την επόμενημέρα) και τοπρόγραμμαπεριλαμβάνεισημα-
ντικέςαναμετρήσεις.

Αναλυτικά:
ΑχιλλέαςΝάουσας–ΝέαΓενεάΝικομήδειας
ΓΑΣΡοδοχωρίου–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
ΔόξαΛιανοβεργίου–ΓΑΣΚοπανού0-3α.α.

ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΑΕΧαρίεσσας
ΚεραυνόςΕπισκοπής–ΑτρόμητοςΔιαβατού
ΑπόλλωνΑγίουΓεωργίου–ΠοντιακήΝεολαίαΑράχου
Μακροχώρι–ΝίκηΑγκαθιάς
Ρεπό:ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας

Ολοκληρώθηκανμεεπιτυχία
ταμαθήματακολύμβησηςμαθητών/
τριώνΓ’ΔημοτικούγιατοΒ΄Τρίμηνο

ΕΠΣΗμαθίας
Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

ΗΑκαδημίαΒέροιαςστοτουρνουά
τουΜακεδονικούστις10-12Απριλίου



Δεν έχουν τελειωμό οι διακρίσεις και 
τα τρόπαια για τα τμήματα υποδο-
μής του ΑΟΚ Βέροιας! Την Κυριακή 

18/3, στον μεγάλο τελικό του Παιδικού 
Πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΚΕΜ, η ομάδα 
του Κώστα Καπνά επικράτησε με 91-83 του 
Άθλου Αλεξάνδρειας και κατέκτησε για 5η 
φορά στην ιστορία της τον αντίστοιχο τίτλο 
μετά την περσινή σεζόν αλλά και τις περιό-
δους 2001/2002, 2009/2010 και 2010/2011.

Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό και μπροστά
σεπλήθος κόσμου, οι Παίδες τουΑΟΚπανηγύρισαν
τησπουδαίαδιάκρισηκαιπλέονμπαίνουνσετροχιάτο
ΠανελλήνιοΠρωτάθλημα.

ΣυγχαρητήριοτωνΑετών
ΗδιοίκησητωνΑετώνΒέροιαςσυγχαίρειτοΠαιδικό

τμήματουΑΟΚΒέροιαςγιατηνκατάκτησητουπρωτα-
θλήματος τηςΕΚΑΣΚΕΜ.Τααγαθά κόποις κτώνται κι
αυτόφάνηκεπερίτρανα γιαακόμημίαφοράφέτος, με
την άνοδο της ομάδας στο υψηλότερο σκαλί του βά-
θρου.Καλήσταδιοδρομίασεόλα ταπαιδιά καιπολλές
επιτυχίεςστομέλλον!

CMYKCMYK
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Πολύ καλές εμφα-
νίσεις που συνοδεύ-
τηκανμεαγωνιστικές
επιτυχίες πραγματο-
ποίησανοινεαροίτε-
νίστες τουΕρμήπου
συμμετείχανστο 11ο
Περιφερειακό Πρω-
τάθλημα που πραγ-
ματοποιήθηκε στον
Λαγκαδά το Σαββα-
τοκύριακο 10 και 11
Μαρτίου2018.

Ο Σαπτσόγλου
Θεόδωρος στην κα-
τηγορία Α12 κατέ-
κτησε την 1η θέση.
Ο αδερφός του Σα-
πτσόγλου Ιωάννης
κατέκτησεεπίσηςτην
1ηθέσηστηνκατηγο-
ρίαΑ14.ΤέλοςοΠαλ-
λίνιΛορέντζο έχασε
στιςλεπτομέρειεςτην
πρόκρισήτουστηνη-
μιτελικήφάσηκαιαρ-
κέστηκε στην 5η θέ-
ση.Το τουρνουά αυ-
τό ήταν στο πλαίσιο
της προετοιμασίας
τωναθλητώντουΕρ-
μήγιατηνσυμμετοχή
τους σταΠανελλαδι-
κάπρωταθλήματα.

Με23αθλητέςοΕΡΜΗΣ
στο1οΠροπαιδκόΠρωτάθλημα

Με23αθλητέςηλικίαςαπό6–10χρο-
νώνσυμμετείχεοΕρμήςστο1οπροπαιδικό
πρωτάθλημα πουπραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 11Μαρτίου στο TENNIS CLUB
SARANTOVRISESκαι διοργάνωσε οΟ.Α.
ΑλέξανδροςΒέροιας.Οι μικροί αθλητές α-

γωνίστηκανμεεπιτυχίαστοκόκκινο,πορτο-
καλίκαιπράσινοεπίπεδο.Οπρόεδροςτου
τμήματοςτέννιςτουΕρμήκ.Κυριακόπουλος
Νίκος,συγχαίρειτουςαθλητέςγιατηνπρο-
σπάθειά τους καθώς και τους γονείς τους
για την αμέριστη συμπαράστασή τους.Οι
προπονήσεις του συλλόγουπραγματοποι-
ούνταικαθημερινάσταγήπεδατουTENNIS
CLUBSARANTOVRISES.

Με τον ερχομό της Άνοιξης είναι η 
καλύτερη ευκαιρία για εκδρομή. 
Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 οι 

μικροί κολυμβητές του Πήγασου είχαν την 
ευκαιρία – με την συνοδεία των προπονη-
τών και των γονιών τους – να επισκεφτούν 
την πόλη της Πτολεμαΐδας και να συμμε-
τάσχουν στην φιλική ημερίδα ακαδημιών 
κολύμβησης που διοργάνωσαν τα Δελφίνια 
Πτολεμαΐδας.

Τα24μικρά«Πηγασάκια»είχαντηνευκαιρίαναπαίξουν
καινααποδείξουνότιμπορούνναλειτουργούνπλέοναυτό-
νομα.Στααγωνίσματαπουσυμμετείχανέδειξαντιςτεχνικές
δεξιότητεςπου έχουν αναπτύξει και κέρδισαν επάξια το
χειροκρότημα των θεατών.Τεχνικές δεξιότητεςπου ανα-
πτύσσουν με την βοήθεια τωνπροπονητών τουςΣτέλιου
Αμπατζίδη,ΓιώργουΜπογδαμπεϊδηκαιΘανάσηΦιλιμέγκα,

στα τμήματα ακαδημιών εκμάθησης στοΠήγασοςAqua
CenterστηΒέροια καιστα τμήματα επίλεκτωνακαδημιών
στοΔημοτικόκολυμβητήριοΝάουσας.

Μετά το τέλος τηςημερίδας,ουπεύθυνοςπροπονητής
τουσυλλόγουΣτέλιοςΑμπατζίδηςδήλωσε:«Μιαπολύκαλή
εμπειρία για τουςμικρούςμας κολημβητές-τριες.Χάρηκαν
μετηνσυμμετοχήτους,πουείναικαιτοβασικόστοιχείοσε
αυτέςτιςηλικίες.»

Στουςαγώνεςσυμμετείχανοιαθλητέςκαιιαθλήτριες:
ΓιαννιώτηςΧρήστος, ΓκάλαβουΑναστασία, ΓκίνηΆρτε-

μις, ΖιώγαΕλένη, ΖιώγαΜαρία,ΘεμέληΝεφέλη,Θεοδω-
ρίδηςΔημήτρης τουΑργύρη,ΘεοδωρίδηςΔημήτρης του
Σπύρου,ΘυμιοπούλουΑυγή, ΚαραγιάννηςΜίλτος, Κελε-
σίδηςΓιώργος,ΚελεσίδηςΧριστόφορος,ΛαμπρούσηΖωή,
ΛεμπιδάςΔημήτρηςΔαυίδ,ΛεμπιδάςΛευτέρης,Μελιόπου-
λος Γιώργος,ΜητρούλαςΛεωνίδας,ΜίληςΚωνσταντίνος,
ΜπαϊρακτάρηΦρόσω,ΝτιλόλλιΑντζελίνο, Πασίδου Ευ-
ρώπη,ΠαυλίδουΜαριάννα, ΣπικετάριουΑρετή, Συριανός
Γιώργος.

ΤΕΝΝΙΣ
Νέα του Ερμή Βέροιας

Επιτυχίεςτωναθλητώνστο11ο
ΠεριφερειακόΠρωτάθλημα

«Έκλεψαν» τις εντυπώσεις οι μικροί 
κολυμβητές του ΠΗΓΑΣΟΥ στην Πτολεμαΐδα

ΕΚΑΣΜΕΜ
Πρωταθλητές
οιπαίδεςτου
ΑΟΚνίκησαν

91-83
τονΆθλο
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ΣυμμετοχήΝτανουστοΠαγκόσμιοΚύπελλο
ΤηνΚυριακή11ΜαρτίουηπρωταθλήτριατουΕΟΣ

ΝάουσαςΜαρίαΝτανουσυμμετείχε  στοΠαγκόσμιο
Κύπελλο,στοΌσλοτηςΝορβηγίαςστα30χλμελεύθε-
ρηςτεχνικής.ΜετοναγώνααυτόηΜαρίαεκπλήρωσε
τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τηφετινήσεζόν
δίνονταςραντεβούγιατηεπόμενηχρονιάπιοδυναμι-
κήκαιεμπειρηαπόποτέ.

ΜαραθώνιοςΕγκαντινΕλβετία
Κάθε χρόνοστοΕγκαντιν τηςΕλβετίας διεξάγεται

μια από τις μεγαλύτερες γιορτές τηςΧιονοδρομίας ο
Μαραθώνιοςστηνπεριοχή του stMoritz.ΗΕλληνική
ομάδα έδωσε για μια ακόμη χρονιά το παρόν στην
κορυφαίααθλητικηδιοργάνωσηστις11Μαρτίουστην
απόστασητων42,2Χλμ.

ΟιΧρήστοςΠαππάς,ΘανάσηςΧατφωτιαδης,Πα-
ναγιώτηςΚαρασαβιδης,ΘεόδωροςΠαμπουχιδης και
ΔήμοςΠαπαδόπουλοςπαλαιοίΠρωταθλητέςκαιμελη
του ΕΟΣΝάουσας τερματισαν  με εξαιρετικες επι-
δόσεις, ανανεωνοντας το ραντεβού για την επόμενη
χρονιά.

ΧΙΟΝΟΓΙΟΡΤΗΤΟΥΕ.Ο.ΣΝΑΟΥΣΑΣ2018
ΟΜαρτιάτικος καιρός, δεν φάνηκε από τοπρωί

νασυμμετέχειστηνγιορτινήδιάθεσητηςφιέσταςπου
θα ξεκινούσε στο χιονοδρομικό κέντρο των 3-5Πη-

γαδιών Νάουσας, την Κυρια-
κή 18/3/2018. Ωστόσο, τίποτα
δεν πτόησε  την «Χιονογιορτή
2018» που πανηγυρικά θα έ-
κλεινε τον χιονοδρομικό κύκλο
της χρονιάς. Οι μικροί αθλητές
τουφυτωρίου,οιπροπονητές,οι
γονείς,φίλοικαιμέλητουΕ.Ο.Σ
Νάουσας, δέχτηκαν το καλω-
σόρισμα τουσυλλόγουαπό τον
Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.ΣΝάου-
σας,κ.ΤούφαΣτέργιο,οοποίος
έκανε ένασύντομοαπολογισμό
της φετινής χρονιάς, ανανεώ-
νοντας την επόμενησυνάντηση
για το2019.Μιαχρονιά γεμάτη
δράση και θετική ενέργεια δεν
θαμπορούσενακλείσειέτσισι-
ωπηλά.Ταπυροτεχνήματαπου
χρωμάτισαν τηνπαιδικήπίστα,
έλαμψαν τα προσωπάκια των
μικρών μας αθλητών. Η ώρα
της απονομής, τελετουργική, ε-
πιβραβεύοντας τις προσπάθει-
ες τωναθλητών.Τα διπλώματα
καιταμετάλλιαήταντατρόπαιά
τουςγιατηνφετινήχρονιά,στο-
χεύοντας πάντα μπροστά και
πάνταψηλά!Γιατοστήσιμοτης
εκδήλωσης υπήρχαν όμως, και
κάποιοι που δεν βραβεύτηκαν
επίσημα. Για τον λόγοαυτό   ο
Ε.Ο.ΣΝάουσας,νιώθειιδιαίτερη
τηνανάγκη να εκφράσει τιςπιο
εγκάρδιες και θερμές ευχαριστί-
εςτου,σεόλουςόσουςυποστή-
ριξανμε τηνπροσφορά και την
παρουσίατουςτηνόμορφηαυ-
τήεκδήλωση:

Το  αθλητ ι κό  σωματε ίο
«ALPIS”, συνδιοργανωτές της
όμορφηςαυτήςεκδήλωσης,που
με μεγάλημας χαρά υποδεχτή-
καμε στο καταφύγιό μας, δίνο-

νταςέτσιτηνευκαιρίασταπαιδιάκαιτουςγονείςτους
να γνωριστούν καλύτερα και να διασκεδάσουν από
κοινού

Τονκ.ΣτέλιοΜπουτάρη(«ΚτήμαΚυρΓιάννη) Τ ο
ζαχαροπλαστείο«Σούλα»

Τονκ.ΤζέποΓιώργοΤονκ.ΡίζοΘεόδωρο
Τονκ.ΠολιτίκοΑπόστολο Τον κ.Μαμουτζή Κων-

σταντίνο
Τονκ.ΚόσκινοΣωτήριοΤοcafé“Home”
Τονκ.ΝέγκαΝικόλαοΤονκ.ΤασιούκαΚωνσταντίνο
Τονκ.ΓαλλίκαΓιάννηΤονκ.ΚολτσάκηΓρηγόριο
Τουςαθλητές και τους γονείςπου τίμησανμε την

παρουσία, τηνσυμμετοχή,και την εμπιστοσύνη τους,
τονΕ.Ο.ΣΝάουσας

ΚαιφυσικάτηνΔιοίκησηκαιτουςεργαζόμενουςτου
χιονοδρομικούμαςκέντρου,γιατιςυπηρεσίεςκαιτην
βοήθειαπουπροσφέρουν κάθε χρόνοστονπρωτα-
θλητήσύλλογοτουΕ.Ο.ΣΝάουσας.


Βαλκανικόκύπελλο(ΓενικήΚατάταξη)

ΣτοβάθροτωννικητώνκαιπάλιηΜαρίαΝτανου!
Στο Μπανσκο της Βουλγαρίας την Κυριακή 17

Μαρτίουπραγματοποιηθηκε η απονομήστο σύνολο
της βαθμολογιας τουΒαλκανικου Κυπέλλου για την
χιονοδρομικηπερίοδο2018.

ΗΜαρίαπήρετοΧάλκινομετάλλιοκαθώςστοσύ-
νολοτωναγώνωντερμάτισεστηντρίτηθέση.

Εύκολο απόγευμα είχε 
στην έδρα της η Βέροια 
2017 καθώς επικράτησε 

του Αρίωνα Πτολεμαΐδας με 
27-15. Οι γηπεδούχοι κατάφε-
ραν έχοντας καλό ρυθμό να 
πάρουν μια καλή διαφορά στο 
πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημί-
χρονο, το μόνο που έπρεπε να 
κάνει η ομάδα της Βέροιας ήταν 
να μπορέσει να διαχειριστεί 
το προβάδισμα που απέκτησε, 
πράγμα που κατάφερε φεύγο-
ντας με το ροζ φύλλο αγώνα.

Ταπεντάλεπτα: 1-0, 5-2, 7-2, 8-2, 11-4,
14-5 (ημχ.) 17-6, 18-8, 22-9, 23-12, 25-14,
27-15

Α.ΣΒΕΡΟΙΑ2017(ΚαλλιόπηΜαρμαρά):
Στάμου1,Κοτζαχρήστου2,Ανδρονικίδου3,
Ταμάρογλου,Δελησάββα2,Γαλανούδη4,Ματα-
ρώνα5,Τουλουμτζή3,Μιχαηλίδου,Παυλίδου6,
Βαφειάδου,Τσολοζίδου.

ΑΡΙΩΝΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ(ΔέσποιναΤσερέπη):
Ζάμκου,Πετρίδου3,Ασιανού1,Χρυσανθίδου1,
Γιώβη,Γαριοφουλίδου1,Κηνυγοπούλου7,Νικο-
λαΐδου,Τσάπα,Μεντεσίδου2,Μαλακόζη.

Διαιτητές:Δελόγλου-Θεοδοσίου,Δίλεπτα:5-3,
Πέναλτι:2/2-5/5

Ηβαθμολογία
1)ΑΣΒέροια2017.....................................20
2)ΑρίωνΠτολεμαίδας...............................19
3)Πυλαία...................................................17
4)ΕθνικόςΚοζάνης...................................16
5)Σταυρούπολη.........................................11
6)ΟΦΧΙωαννίνων.......................................7
7)Φαίακας...................................................2
8)ΟρφέαςΚατερίνης...................................0

ΝέατουΕΟΣΝάουσας A2χαντμπολγυναικών

Ο ΑΣ Βέροια 2017 νίκησε 27-15
τον Αρίωνα Πτολεμαίδας

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
όλα συγκλίνουν στο ότι το 
πρωτάθλημα ξεκινάει και 

πάλι στις 31 Μαρτίου, αφού θα 
έχουν πάει στη FIFA οι έγγραφες 
δεσμεύσεις από τις ΠΑΕ. Μιλώντας 
στη «Δίκη», ο υφυπουργός αθλητι-
σμού, Γιώργος Βασιλειάδης, άφησε 
ανοιχτό να ξεκινήσει το πρωτάθλη-
μα πριν το Πάσχα, εφόσον γίνουν 
αυτά που έχει ζητήσει ο ίδιος και οι 
διεθνείς συνομοσπονδίες.

Όπωςαναφέρει τοSport24, οιπληροφορίες
αναφέρουν ότι πράγματι το πρωτάθλημα της
SuperLeagueΣουρωτήθαξεκινήσεικαιπάλιτο
Σάββατο, 31Μαρτίου, αφού αυτό αποτελεί την
επιθυμίαόλωντωνεμπλεκόμενωνφορέων.

Αυτό είναι το αίτημα των «μικρομεσαίων»,
αυτόθέλει καιηFIFA, ενώκαιο ίδιοςδενθέλει

ναπάρει…παράτασηηδιακοπή,εφόσονέχουν
γίνειόλαεκείναπουέχειζητήσει.

Μέχρι τηνΠαρασκευή (23/3),θαέχουνδοθεί
εγγράφως οι απαραίτητες δεσμεύσεις από τις
ομάδες,αυτέςθαδοθούνάμεσαστηνΠαγκόσμια
ομοσπονδία, επομένωςθα έχουν δρομολογηθεί
οι εξελίξεις για να ξεκινήσει εκ νέου τοπρωτά-
θλημα.

Δεν συμφέρει κανέναν η διακοπή, ηNOVA
πιέζει από τη μεριά της, οι ομάδες δεν θέλουν
να χάσουν λεφτά απ’ όλη αυτή την διαδικασία,
άρα δεν θα υφίσταται λόγος να συνεχιστεί το
«λουκέτο».

Όλεςοιομάδεςέχουνενημερωθείγια τιςαλ-
λαγέςπου ζητά το υφυπουργείο και έχουνσυμ-
φωνήσει.Μοναδικός αστερίσκος είναι οΠΑΟΚ,
αναρνηθείναυπογράψειλόγωτωνόσωνέχουν
γίνειτοτελευταίοδιάστημα.Ανσυμβείκάτιτέτοιο,
θα βρεθεί μια φόρμουλα για να ξεπεραστεί το
εμπόδιο.

Πάμε,λοιπόν,γιασέντρατομεθεπόμενοΣαβ-
βατοκύριακο (31/3–1/4).Μετηνευχήνακυλή-
σουνόλαομαλά…

Όλαδείχνουνσέντραστις31/3!
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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

Διμερή συνάντηση με τον Eπίτροπο Phil
Hogan,αρμόδιογιατααγροτικάθέματα,είχεστις
Βρυξέλλες οΥπουργόςΑγροτικήςΑνάπτυξης&
Τροφίμων, ΒαγγέληςΑποστόλου, στο πλαίσιο
του ΣυμβουλίουΥπουργών Γεωργίας της 19ης
Μαρτίου 2018.Κατά τησυνάντηση με τονΕπί-
τροποοΈλληναςυπουργός,σεσυνέχειατωνό-
σωνανέφερεκατάτηνομιλίατουστοΣυμβούλιο,
ανέπτυξεδιεξοδικάτουςλόγουςγιατουςοποίους
ηχώραμαςζητάειτηναπόσυρσητηςπρότασης
της Κομισιόν για «πλήρη εξωτερική σύγκλιση»
τωνάμεσωνενισχύσεωνανάεκτάριο.

Οκ.Αποστόλουκατέστησεσαφέςότιηχώρα
μας δεν μπορεί να αποδεχθεί τηνπρόταση της
Κομισιόνκαθώς,λόγωτωνειδικώνχαρακτηριστι-
κώνκαιτηςιδιαίτερηςδιάρθρωσηςτηςγεωργίας
της, βρίσκεται σε μια από τις τελευταίες θέσεις
όσοναφοράτιςενισχύσειςανάεκμετάλλευση.

Αν επρόκειτο λοιπόν να πραγματοποιηθεί
«πλήρης εξωτερικήσύγκλιση» βασισμένη μόνο
στις άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο, έναςπολύ
μεγάλος αριθμός, κυρίως μικρών εκμεταλλεύ-
σεων, θα καθίστατο μη βιώσιμος, η γεωργική
δραστηριότηταθα εγκαταλείπονταν, μεσοβαρές
συνέπειεςγιατηνοικονομία,τηνκοινωνικήσυνο-
χήκαιτοπεριβάλλον.

ΣτοναντίποδατωνπροτάσεωντηςΚομισιόν,
η χώραμαςπροτείνει  έναν αντικειμενικό επα-
νυπολογισμότωνάμεσωνενισχύσεωνανάΚρά-
τος-Μέλος που να λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ
φάσμα παραμέτρων, όπως η αναλογία γεωρ-
γικού εισοδήματος και εισοδήματος από άλλες
οικονομικές δραστηριότητες, τα είδη των καλλι-
εργειών, το μέγεθος και την ανταγωνιστικότητα
των εκμεταλλεύσεων, το επίπεδοστήριξης ανά
εκμετάλλευση,τοκόστοςτωνεισροώνκ.λπ.

Ο κ.Αποστόλου κάλεσε τονΕυρωπαίοΕπί-
τροπο να λάβει υπόψιν του την Ελληνική επι-
χειρηματολογία στις προτάσεις του για το σχε-
διασμό του νέου ΠολυετούςΔημοσιονομικού
Πλαισίου καθώς και στις διαβουλεύσεις εντός
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σταθμίζοντας τις

συνέπειεςπου θα είχαν για τηνΕλλάδα η ταυ-
τόχρονη εφαρμογήπερικοπών λόγω τουπροϋ-
πολογισμούτηςΚΑΠκαιπερικοπώνεξαιτίαςτης
σύγκλισης.Ειδικότερα,οκ.Αποστόλουανέφερε
στονκ.PhilHogan,μεταξύάλλων,ταεξής:

Είναι αλήθεια ότι κοιτάζοντας τα στατιστικά
των άμεσων ενισχύσεων με βάση την έκταση
βλέπει κανείς τηνΕλλάδαστις υψηλότερες θέ-
σεις.Όμως, αυτό και μόνο τοστοιχείο δεν δίνει
τηνπλήρηεικόναούτεαποτυπώνειτηνπραγμα-
τικήκατάσταση τηςγεωργίαςκαι τηςοικονομίας
τόσο για τηνΕλλάδα όσο και για τα υπόλοιπα
Κράτη-Μέλη. Όπως αναφέρει η «Ανακοίνωση
γιατηνΚΑΠ»αλλάκαιτο«ΈγγραφοΠροβλημα-
τισμούτηςΕπιτροπήςσχετικάμετοΜέλλοντων
Οικονομικών τηςΕΕ», οι άμεσες ενισχύσεις κα-
λύπτουν, ενμέρει, τοχάσμαμεταξύ τουγεωργι-
κούεισοδήματοςκαιτουεισοδήματοςσεάλλους
οικονομικούς τομείς.Η αναλογία μεταξύ αυτών
των εισοδημάτων είναι συγκεκριμένη για κάθε
ΚράτοςΜέλοςκαιαντικατοπτρίζειτηνισορροπία
πουέχειεπιτευχθείσεαυτόκαιηοποίαεξασφα-
λίζει την διατήρηση της γεωργικής δραστηριό-
τηταςσε κάποια επίπεδα. Γιαπαράδειγμαστην
Ελλάδατογεωργικόεισόδημαείναιτο54,9%του
μέσου εισοδήματος ενώστηΛιθουανία είναι το
61,5%,στηΒουλγαρία το 78,9%,στηΣλοβακία
το88%καιστηνΕσθονίατο138%.

Συνεπώς είναιπροφανές ότι σεπολλές από
τιςχώρεςπουπιέζουνγια«εξωτερικήσύγκλιση»
μεβάση τις ενισχύσεις ανά εκτάριο, η αναλογία
του γεωργικού σε σχέση με το μέσο εισόδημα
είναι ευνοϊκότερηγια τογεωργικόεισόδημααπό
αυτήντηςΕλλάδος.

Επιπλέον, ηΕλλάδα έχει μια ιδιαίτερη διάρ-
θρωσηστη γεωργία της.Οιπερισσότερες από
τις γεωργικές της εκμεταλλεύσεις είναι μικρές
ή πολύ μικρές σε μέγεθος και αυτό εξηγεί το
γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων
ενισχύσεων κατευθύνεται σε τέτοιου είδους εκ-
μεταλλεύσεις.Το80,7%τωνάμεσωνενισχύσεων
πηγαίνει σε εκμεταλλεύσεις μικρότερες των 50

εκταρίων, δηλαδή μικρότερες σε μέγεθος από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μέση δε στήριξη
ανά εκμετάλλευση είναι μόλις 3000 ευρώ η ο-
ποίααντιστοιχείμόλιςστο49%τουμέσουόρου
τηςΕυρ.Ένωσης και τοποθετεί τηνΕλλάδασε
μία από τις τελευταίες θέσεις τουΠίνακα των
ενισχύσεωνανάεκμετάλλευση.Επιπλέον,ηΕλ-
λάδαέχειεξαιρετικήποικιλομορφίαστοείδοςτων
καλλιεργειώντης.Τογεγονόςαυτόαντανακλάται
καιστιςεκμεταλλεύσεις.Λόγωτωναγρονομικών
συνθηκών, κάθε εκμετάλλευση ασχολείται με
περισσότερεςαπόμίαγεωργικέςδραστηριότητες
σεδιαφορετικάμέρηπολλέςφορές,γεγονόςπου
σημαίνει ότι το κόστος ανά εκτάριο είναι πολύ
υψηλότεροσεσύγκρισημετοκόστοςτωνμεγά-
λωνεκμεταλλεύσεωνπουασχολούνταιμεμιαγε-
ωργικήδραστηριότητα.Συνεπώς,επιβεβαιώνεται
αυτόπουη ίδιαηΕπιτροπήκαταγράφειστηνα-
νάλυσητηςότιδηλαδήοιδιαφορέςστούψοςτων
άμεσων ενισχύσεωνμεταξύ τωνΚρατών-Μελών
αντανακλούνκαιτιςδιαφορετικέςοικονομικέςκαι
αγρονομικέςσυνθήκες. Αν επρόκειτο ναπραγ-
ματοποιηθείεξωτερικήσύγκλισηβασισμένημόνο
στις άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο, έναςπολύ
μεγάλοςαριθμός, κυρίωςμικρών εκμεταλλεύσε-
ωνστηνΕλλάδακαισεάλλαΚράτηΜέλη,θακα-
θίστατομηβιώσιμος,ηγεωργικήδραστηριότητα
θα εγκαταλείπονταν, με σοβαρέςσυνέπειες για
τηνοικονομία,τηνκοινωνικήσυνοχήκαιτοπερι-
βάλλον.Γεγονόςτοοποίοείναιαντίθετομετους
ίδιους τους στόχους τηςΚΑΠ.  Για τουςπαρα-
πάνωλόγουςπιστεύουμεότιέναςαντικειμενικός
επανυπολογισμός τωνάμεσων ενισχύσεωνανά
Κράτος-Μέλος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
έναευρύφάσμαπαραμέτρων,όπωςηαναλογία
γεωργικούεισοδήματοςκαιεισοδήματοςαπόάλ-
λεςοικονομικέςδραστηριότητες,ταείδητωνκαλ-
λιεργειών,τομέγεθοςκαιτηνανταγωνιστικότητα
των εκμεταλλεύσεων, το επίπεδοστήριξης ανά
εκμετάλλευση,τοκόστοςτωνεισροώνκαιβέβαια
καιταποσάταοποίαμεταφέρθηκαναπότον1ο
στον2οΠυλώναμεευθύνητουΚράτουςΜέλους.

Συνάντηση Β. Αποστόλου με τον Επίτροπο Hogan: 

«ΝααποσυρθείηπρότασητηςΚομισιόνγιαπλήρη
εξωτερικήσύγκλισητωνενισχύσεων»

Φαρμακεία
Τετάρτη 21-3-2018

14:30-20:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλά-
νη)23310-73324

14:30-20:30ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

19:00-01:00+διαν.ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355



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.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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



19ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

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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CMYK

P Πάντως από τότε που 
έβγαλε ο Σαββίδης το όπλο, έ-
παψαν οι προκλήσεις από την 
Τουρκία...

P Μόνο μεθυσμένοι τολμούν 
να περάσουν τα σύνορα στον Έ-
βρο.

P Επίκαιρος διάλογος:
-Καλημέρα!
-Μεγάλα λόγια μην λες...

P Να δείτε πάντως που αν ο 
μη γένοιτο, θα παρακαλάμε τους 
Γερμανούς να μας βοηθήσουν.

P Προς Ανατολάς η Τουρ-
κία ανεβάζει σημαίες με πόλε-
μο. Προς Δυσμάς μόνο με τη 
Eurovision.

P Λέτε όλα να γίνονται για να 
καταληφθεί το πρακτορείο Ανατο-
λού;

P Ποιος ξέρει τι ποσοστά 
κερδών θα έχει αυτό το πρακτο-
ρείο...

P Να μην πυροβολούν στον 
αέρα οι Τούρκοι εισβολείς μετά τη 
νίκη. Τσάμπα σφαίρες. Τόσος κό-

σμος περιμένει να σκοτωθεί.

P Κοινή επιτυχία Ε.Ε. και 
Τουρκίας το προσφυγικό, λέει 
η Γερμανία. Επιχαίρουν για την 
ισοπαλία ενώ το ματς μόλις άρ-
χισε.

P Η Μέση Ανατολή έχει πολ-
λά πετρέλαια, μα ακόμη περισσότε-
ρα στραβά μάτια.

P Στα δικά μας. Μεθυσμένη 
Ρωσίδα οδηγούσε με τα παιδιά 
της στο πορτ μπαγκάζ στη Λα-
μία. Πάλι καλά δεν έκλεισε μέσα 
τον άντρα της.

P Αν ψάχναμε καλύτερα, θα 
βρίσκαμε και μια γεμάτη κάλπη με 
ψηφοδέλτια υπέρ του Πούτιν. Για 
μια ώρα ανάγκης.

P  Με 
110% σύνολο 
τω ν  ψ ή φ ω ν 
στις ρώσικες 
εκλογές, η με-
γάλη επιτυχία 
του Βλαδίμη-
ρου είναι ότι 
έλυσε με μιας 
το πρόβλημα υπογεννητικότη-
τας.

P Αποδείχθηκε στο ιδρυτικό 
συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής: 
ενός ΠΑΣΟΚ μύρια έπονται.

P Δεύτερη σε αμυντικές 
δαπάνες μετά τις ΗΠΑ η Ελλάδα 
στο ΝΑΤΟ. Φαντάσου να βγαίνα-
με και στην επίθεση.

P Ο Ιβάν πούλησε τη ΣΕ-
ΚΑΠ σε Γιαπωνέζους. Όποιος 
καεί στην ατομική βόμβα φυσά-
ει και στο περίστροφο.

P Αυτοί οι Γιαπωνέζοι 
με κινητό στο ένα χέρι και 
φωτογραφική στο άλλο, με 
ποιο χέρι καπνίζουν;

P Ο Ιβάν έφερε πιστόλι 
στην Τούμπα επειδή είχε κλεί-
σει το βράδυ ρώσικη ρουλέτα 
με συντρόφους στην πρωθυ-
πουργική σουίτα του Μακεδο-
νία Παλλάς.

P Σύλληψη Νικολά Σαρ-
κοζί για υπόθεση του 
2007. Άκης, Παπαγε-
ωργόπουλος, Σαρκοζί. 
Όλοι οι Θεσσαλονικείς 
μέσα.

P Σήμερα η πρώ-
τη ημέρα της άνοιξης α-
στρονομικά. Αστρολογι-
κά ό,τι πει η Πατέρα.

P Στο τέλος αυτής 
της μακράς διαδρομής 
στα μνημόνια, θα φτά-
σουμε Ιθάκη αλλά θα 
έχει φύγει η Πηνελόπη.

P Και:

Ένας τύπος 
μπαίνει στο γρα-
φείο του γιατρού 
και παραπονιέ-
ται ότι δεν ακού-
ει καθόλου από 
το δεξί του αυτί. 
Ο γιατρός ρίχνει 
μια ματιά.

- Β λ έ π ω  τ ο 
πρόβλημα, λέ-
ει. Έχεις ένα υ-
πόθετο στο αυτί 
σου!

Ο  α σ θ ε ν ή ς 
θεραπεύεται μό-
λις του βγάζει το 
υπόθετο από το 
αυτό ο γιατρός 
και αμέσως μετά 
παίρνει στο τηλέ-
φωνο τη γυναίκα 
του:

- Μ α ρ γ α ρ ί -
τα, μπορείς να 
σταματήσεις να 
ψάχνεις για το 
ακουστικό μου… 
Ξέρω πού είναι!

Κ.Π.
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