
Νέες 
επιτυχίες 
από τους 
αθλητές 

τένις 
του ΑΟ 

Αλέξανδρος 
Βέροιας

Ανησυχητικά τα στοιχεία της έρευνας από την ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Ανεβαίνει η ανεργία   
και αγγίζει σε πραγματικό ποσοστό 27,5%

Η χαμηλόμισθη μερική 
απασχόληση πλήττει 

σοβαρά τη νέα γενιά και 
την ελληνική κοινωνία 

CMYK

Παρασκευή   
23

Μαρτίου
2018 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 11.906 

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
Κιν. 6974 030002
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
news@laosnews.gr

laosveroia@gmail.com
Λογιστήριο:  info@laosnews.gr

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Την αποσύνδεση των 
δύο νοσοκομείων 

ζήτησε ο 
δήμαρχος Νάουσας

-Για άρνηση γιατρών της Βέροιας να 
βοηθήσουν έκανε λόγο ο Ν. Κουτσογιάννης

Συνεδριάζει σήμερα 
το Δημοτικό

 Συμβούλιο Εφήβων 
στο Δημαρχείο Βέροιας

Στηρίζουμε 
τους νέους, 
καταργούμε

 τον κατώτατο 
υπο-μισθό που 

έφεραν 
οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

Του Μακάριου Β. Λαζαρίδη

Σήμερα και αύριο 
Διευρυμένο περιφερειακό 
συνέδριο σε Θεσσαλονίκη 

και Βέροια

Μέχρι και την Παρασκευή 
20 Απριλίου οι αιτήσεις 

εγγραφής στο Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Βέροιας

Eυεργέτες και δωρητές της Βέροιας
Δημήτριος Ρακτιβάν

Έρευνα –Επιμέλεια: Μάκης Δημητράκης
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Να σταματήσει να αιμμοραγεί 
η «πληγή» της ανεργίας

  Την μεγάλη «πληγή» της ανεργίας αναδεικνύει 
το σημερινό κύριο θέμα. Απογοητευτικά αφενός τα 
στοιχεία της ΓΣΕΕ, αφού ανεβάζουν την ανεργία σε 
υψηλότερα νούμερα από αυτά που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ, 
αφετέρου αποθαρρυντικά διότι αναλύοντας τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των στοιχείων δεν διαφαίνεται «φως 
στο τούνελ». Τώρα πού βρίσκει στοιχεία η ΕΛΣΤΑΤ και 
δείχνει ότι έχουμε βελτίωση της ανεργίας, μάλλον εμείς 
ζούμε σε άλλο κράτος. Αν φυσικά συμπεριλαμβάνουν 
τα voucher και τα χαρτζιλίκια της ευκαιριακής 
ημιαπασχόλησης, τότε ίσως όντως έχει εξαλειφθεί 
η ανεργία! Δυστυχώς αν και αριστερή κυβέρνηση, 
οι παρεμβάσεις που περίμεναν οι ψηφοφόροι της 
για τόνωση της εργασίας δεν ήρθαν… Αντιθέτως 
βλέπουμε να εξακολουθεί το στενό μαρκάρισμα στους 
εναπομείναντες ελεύθερους επαγγελματίες που θα 
δώσουν δουλειά και θα εκκινήσουν την πραγματική 
οικονομία. Μην αλληθωρίζουμε και δεν βλέπουμε το 
πρόβλημα της ανεργίας που είναι  βαρίδιο και  δεν 
πρόκειται να αφήσει την οικονομία μας να πάρει 
μπρος. Ας αφήσουν τα «ψευτομαγειρέματα» και τα 
παυσίπονα και να λάβουν μέτρα και να δώσουν 
κίνητρα για να τονωθεί η εργασία…και τότε όλα θα 
στρώσουν!
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ΜΑΡΤΙΟΥ
+ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. Νίκωνος και 

των συν αυτώ 199 μαρτυρων

Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό 
το πρόγραμμα Φίλη 
για τα θρησκευτικά 

Στην  προ-
χθεσινή υπ΄  α-
ριθμ. 660/2018
απόφαση της
Ολομέλειας του
ΣτΕ, η οποία
εκδόθηκε κατά
πλειοψηφία 20
υπέρ και 5 κα-
τά, έκρινε ότι η
απόφαση του
τέως υπουργού
Παιδείας Νίκου
Φίλη με  την
οποία επήλθε
ριζική αλλαγή
στο χαρακτήρα
και τον τρόπο
διδασκαλίαςτου
μαθήματος των
θρησκευτικών
στις τάξεις Γ΄

έωςΣΤ΄ του Δημοτικού και τουΓυμνάσιου είναι αντίθετησε
μίαπλειάδασυνταγματικώνδιατάξεων,αλλάκαιαντίθετηστην
Ευρωπαϊκή ΣύμβασηΔικαιωμάτων τουΑνθρώπου (ΕΣΔΑ).
Χαρακτηριστικάαναφέρεταιστηναπόφασηότιτοπρόγραμμά
τωνΘρησκευτικών«κλονίζειτηθρησκευτικήχριστιανικήσυνεί-
δηση».Κατάσύμπτωσητηνίδιαημέρα(Τρίτη)πουανακοινώ-
θηκεηαπόφασητουΣτΕ,ησυγκεκριμένηστήλημας,είχεως
θέματοσύγγραμμακαιτοντρόποδιδασκαλίαςτωνθρησκευτι-
κών!ΆγνωσταιαιβουλαίτουΚυρίου…

Αντισυνταγματικά τα πρόστιμα του ΚΟΚ
με εισοδηματικά κριτήρια

Αντισυνταγματική κρίθηκε η έκδοση της υπουργικής
απόφασηςγια τηνπροσαύξησησταπρόστιμαπουθα επι-
βάλλονταιμε εισοδηματικάκριτήριαγια τιςπαραβάσεις του
ΚΟΚ.Κατόπιντούτου,οΧρήστοςΣπίρτζηςαναγκάστηκενα
καταθέσειωςάρθροστονομοσχέδιο τιςπροσαυξήσειςστα
πρόστιμαπουθαισχύουναπόδωκαιπέρα.

Μεβάσηλοιπόντηρύθμιση:Καμίαπροσαύξησηδενθα
υπάρχει σε οποιοδήποτε πρόστιμο για εισόδημα ατομικό
μέχρι50.000ευρώ.

Από50.001έως100.000ευρώτοπρόστιμοδιπλασιάζεται.
Από100.001ευρώκαιπάνωτοπρόστιμοτριπλασιάζεται.
Ουπουργόςδιευκρίνισεμάλισταότιτοεισόδημαθαείναι

ατομικόκαιότιέχουναφαιρεθείκαιταπεριουσιακάκριτήρια
πουυπήρχανμέχριτώρακαιμένειμόνοτοατομικόεισόδη-
μαωςπροϋπόθεσηπολλαπλασιασμούτουπροστίμου.

Φωτογραφίες για το νερό στο ισόγειο του Δημαρχείου 
Βέροιας από την ομάδα «Αντίθεσις»

Φωτογραφίες με θέμα το νερόπαρουσίασε ηφωτογραφική ομάδα«Αντίθεσις» τοαπόγευμα τηςΤετάρτηςστο
ισόγειοτουΔημαρχείουΒέροιας.ΗέκθεσηέγινεπαράλληλαμεαντίστοιχηεκδήλωσητηςΔΕΥΑΒστηναίθουσαδημο-
τικούσυμβουλίου.

ΗφωτογραφικήΟμάδαΒέροιας«Αντίθεσις»είναιέναπολιτιστικόςσύλλογοςπου ιδρύθηκετηνάνοιξητου2009
στηΒέροιαμεσκοπότηνκατανόησηκαιπροώθησητηςτέχνηςτηςφωτογραφίας.Ηομάδασυνεργάζεταιμεφορείς
τηςΒέροιαςώστενααναδείξειτητέχνητηςφωτογραφίαςστηνεκπαιδευτικήκοινότητα.

Στοχώροτης«Αντίθεσις»γίνονταιμαθήματα,παρουσιάσειςκαιπροβολέςέργωνγνωστώνφωτογράφωναλλάκαι
δουλειέςμελώντουσυλλόγου,ενώφιλοξενούνταιφωτογράφοιαπόόλητηνΕλλάδαγιαναπαρουσιάσουντηδουλειά
τους.

ΗομάδαείναιανοιχτήσεόλουςαυτούςπουηλέξηΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑκάνειένακλικμέσατουςκαιανοίγεικάθεΤετάρ-
τη19:30–22:00στουπόγειοτηςΔημοτικήςΑγοράς.

Μεγεια
τοκόμμα…

Δενθαμπορούσεβεβαίως να έχει ένααπλό και
κατανοητό (εύληπτο) όνομα το κόμμα τουΓιάνη
Βαρουφάκη,εάνλάβουμευπόψηκαι τηνπερίφημη
«δημιουργική ασάφεια».Οπρώην υπουργόςΟικο-
νομικώνκατεβαίνειστιςεπερχόμενεςεθνικέςεκλογές
μετοδικότουκόμμα, το«ΜΕΡΑ25»,πουσημαίνει
ΜέτωποΕυρωπαϊκήςΡεαλιστικήςΑνυπακοής.Μά-
λιστα, την ερχόμενηΔευτέρα 26Μαρτίου, μετά την
επέτειοΕπανάστασης του1821, θα τοπαρουσιάσει
επίσημασεκεντρικόξενοδοχείοτηςΑθήνας.

Δεν ξέρουμε, εάν εκτόςαπόΓιάνηςμε έναν,θα
αρχίζειναγράφεταικαιτοκόμμαμεέναμι…

Γέλιακαθημερινάαπόψε
στοΕκκοκκιστήριοΙδεώνΒέροιας

Τρεις εξαιρετικοί γελοιογράφοι
της «Καθημερινής» οΗλίας Μα-
κρής,οΑνδρέαςΠετρουλάκηςκαι
οΔημήτρης Χατζόπουλος, έρχο-
νται σήμεραστηΒέροια (7.30 μμ.),
στοΕκκοκκιστήριο Ιδεών,μεμιαέκ-
θεση90έργωντου(γελοιογραφιών),
μετίτλοΓέλια.Καθημερινά,παραπέ-
μπονταςστηνεφημερίδαπουδημο-
σιεύουντηδουλειάτους.Καιποιαεί-
ναιηδουλειάτωνγελοιογράφων;Να
δίνουν«στεγνά»τηνκαθημερινότητα
μεσατυρικόκαικωμικότρόπο, ίσως
τοπιο δυνατό εργαλείο για να θίξει
κάποιος ταστραβά και τα ανάποδα
πουσυμβαίνουνγύρωμας.

Για την εκδήλωση και την γελοι-
ογραφία θα μιλήσεισήμερα στις
«πρωινές σημειώσεις» της Σοφίας
ΓκαγκούσηστονΑΚΟΥ99.6,οΗλί-
αςΜακρής(10.00-11.00).
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Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με 
την υποστήριξη της Αντιπρο-
σωπείας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Ελλάδα, διοργα-
νώνει διευρυμένο Περιφερειακό 
Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη και 
τη Βέροια στις 23 και 24 Μαρτί-
ου 2018 αντιστοίχως, με θέμα : 
«Η συζήτηση για το μέλλον της 
Ευρώπης - η πρόκληση της με-
τανάστευσης και οι προοπτικές 
ανάπτυξης στην Περιφέρεια».

Οι εκδηλώσεις υποστηρίζο-
νται από τους Δήμους Θεσσα-
λονίκης και Βέροιας, την Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τα Κέντρα 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Θεσσαλονίκης 
(EDICs).

 Η κεντρική εκδήλωση θα λάβει χώρα στη 
Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 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 Κεντρι-
κής Μακεδονίας με θέμα: «Γράφοντας για την 
Ευρώπη: θέματα και εργαλεία» στην Αίθουσα 
Μ. Αναγνωστάκης του Δημαρχείου Θεσσαλο-
νίκης. 

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

πραγματοποιηθεί στη Βέροια Συνέδριο- Διά-
λογος με τους πολίτες με θέμα «Η συζήτηση 
για το μέλλον της Ευρώπης - η πρόκληση της 
μετανάστευσης και οι προοπτικές ανάπτυξης 
στην Περιφέρεια» ,στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (Μητροπόλεως 
46 Βέροια).

Θα συμμετάσχουν ως ομιλητές οι  ευρωβου-
λευτές Νίκος Ανδρουλάκης, Κωνσταντίνα Κού-
νεβα, Μαρία Σπυράκη, στελέχη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι 
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: Χαιρε-

τισμοί: 
Δημήτρης Παπαδημούλης, 

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού   
Κοινοβουλίου -  χαιρετισμός μέ-
σω βίντεο μηνύματος

Κωνσταντίνος Βοργιατζίδης, Δήμαρχος Βέ-
ροιας 

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης ΠΕ Ημαθίας     

Ομιλίες:
11.30 - 11.45: Κωνσταντίνα Κούνεβα, Μέλος 

του Ευρωπαϊκού 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 Γεωργακόπου-
λος, Διευθυντής Σύνταξης «διαΝΕΟσις» (Οργα-
νισμός Έρευνας και Ανάλυσης),

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

12.15 - 12.30: Αντώνης Τριφύλλης, Πρώ-
ην στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
μέλος του εποπτικού Συμβουλίου «διαΝΕΟ-
σις», 

«Δυτικά Βαλκάνια & ΕΕ»
12.30 - 12.45: Αντώνης Μαρκοβίτης, Πρόε-

δρος της συνεταιριστικής επιχείρησης VENUS 
Crowers,

 «Η συμβολή του Επιχειρείν στην ανάπτυξη 
της Περιφέρειας»

12.45 - 13.15: Ερωτήσεις-συζήτηση 

23- 24 Μαρτίου 
Διευρυμένο περιφερειακό συνέδριο 

σε Θεσσαλονίκη και Βέροια

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Την αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων 
ζήτησε ο δήμαρχος Νάουσας

-Για άρνηση γιατρών της Βέροιας να βοηθήσουν έκανε λόγο ο Ν. Κουτσογιάννης
Το ζήτημα του νοσοκομείου απασχόλησε τη συ-

νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο δήμαρχος 
Νίκος Κουτσογιάννης αναφέρθηκε στο πρόσφατο 
κλείσιμο της παθολογικής λόγω έλλειψης γιατρών και 
στην άρνηση γιατρών της Βέροιας να βοηθήσουν, 
επαναφέροντας το αίτημα για αποσύνδεση της μο-
νάδας από το νοσοκομείο Ημαθίας. «Έχει εκλείψει 
κάθε λόγος διασύνδεσης. Μόνο στα χαρτιά υπάρχει» 
σημείωσε ο δήμαρχος, ευχόμενος «να μην ζήσουμε 
ξανά παρόμοιες σκηνές, που στερούν το ισότιμο δι-
καίωμα των ασθενών στην υγεία».

Πιο δυναμικά μέτρα ζήτησε ο κ. Καραμπατζός, 
συμφωνώντας με την αποσύνδεση των δύο νοσοκο-
μείων και την ένταξη της μονάδας Νάουσας στη Γ΄ 
ζώνη. «Είναι πιο φιλική η σημερινή κυβέρνηση στα 
θέματα αυτά. Να το αξιοποιήσουμε» τόνισε.

Ο κ. Ρίζος αναφέρθηκε στην πρόσφατη προκήρυ-
ξη 500 γιατρών για όλη την Ελλάδα και τις 5 θέσεις 
για τη μονάδα Νάουσας. «Να πιέσουμε για να μην 
μείνουν στα χαρτιά» πρότεινε.

«Αν υπάρχει βούληση, το νοσοκομείο μπορεί να 
λειτουργήσει με ή χωρίς διασύνδεση» σχολίασε ο κ. 
Καρτσιούνης, ενώ απαισιόδοξος για την πορεία και 
των νέων προκηρύξεων εμφανίστηκε ο κ. Λακηνά-
νος.

Για το ψήφισμα προέδρων 
των τοπικών κοινοτήτων στην Επισκοπή 

Στην κυριακάτικη συνάντηση των προέδρων των 
τοπικών κοινοτήτων στην Επισκοπή Νάουσας και 
στο ψήφισμα διαμαρτυρίας τους για την επένδυση 
φαρμακευτικής κάνναβης αναφέρθηκε εκτός ημερή-
σιας διάταξης ο δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη. 

«Μου προκαλεί θλίψη να δημιουργείται αυτό το 
πλαίσιο παραπληροφόρησης γύρω από αυτό το θέ-
μα. Είναι ντροπή για εν ενεργεία δημοτικούς συμβού-
λους να δημιουργούν σύγχυση, χωρίς να σέβονται 
τον θεσμικό τους ρόλο. Κάποιοι πρόεδροι έπεσαν 
σε παγίδα, τους εκμεταλλεύτηκαν. Κάποιοι απουσί-
αζαν, ενώ κάποιοι άλλοι ζήτησαν συνάντηση με τον 
δήμαρχο πρώτα για να πάρουν θέση. Η αλήθεια θα 
φανεί και θα θριαμβεύσει έστω και την ύστατη ώρα» 
σημείωσε ο δήμαρχος, μίλησε για παρωδία και ανά-
γκη διατήρησης ενός επιπέδου αξιοπρέπειας που 
δεν πρέπει να χαθεί στον βωμό συμφερόντων. Τέλος 
τόνισε ότι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας θα γί-
νει στην κατάλληλη στιγμή. «Ούτε εκβιαζόμαστε ούτε 
συρόμαστε από κινήσεις που στερούνται αξιοπρέπει-
ας» είπε κλείνοντας.

Μέχρι και την Παρασκευή 
20 Απριλίου οι αιτήσεις 

εγγραφής στο Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Βέροιας

Ανακοινώνεται από το Κοινω-
νικό Φαρμακείου του Δήμου ότι 
οι αιτήσεις εγγραφής στο Κοινω-
νικό Φαρμακείο συνεχίζονται έως 
και την Παρασκευή 20 Απριλίου 
2018.                          

   Οι ενδιαφερόμενοι που επι-
θυμούν να ενταχθούν ως δικαι-
ούχοι του Κοινωνικού Φαρμακεί-
ου καλούνται να υποβάλλουν την 
αίτησή τους εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας, καθημερινά και κατά τις ώρες  10:00 π.μ. 
με  15:00 μ.μ. στο χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου 
που βρίσκεται στη διεύθυνση Σταδίου 51 (Τηλέφωνο 
πληροφοριών: 2331353822), προσκομίζοντας τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:                                                                                         

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Πιστοποιητικό γέννησης για ανηλίκους
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

και άδεια παραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντί-

γραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ω. ή αντίγραφο μισθωτηρίου 
συμβολαίου μέσω TAXIS, από το οποίο πιστοποιείται η 
διεύθυνση κατοικίας 

5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαρι-
στικού σημειώματος φυσικών προσώπων

6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο 
Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης πε-
ριουσίας όλων των προστατευόμενων μελών 

7. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
8. Αίτηση (συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλ-

ληλο)
9. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για 

άνεργο (των αιτούντων ή και των προστατευόμενων 
μελών)

10. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει 
πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και των προστατευ-
όμενων μελών)

11. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ή Κέ-
ντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί ποσο-

στού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται 
για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (των 
αιτούντων ή και των προστατευόμε-
νων μελών)

12. Αντίγραφο εξατομικευμέ-
νης έκθεσης κοινωνικής έρευνας 
από αρμόδια δημόσια ή δημοτική 
υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την 
οποία να διαπιστώνεται η οικογε-
νειακή-οικονομική-κοινωνική κατά-
σταση του ατόμου και οι συνθήκες 

διαβίωσής του ή της οικογένειας του
13. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας
14. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης)
15. Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες, ομογενείς
16. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραί-

τητο κατά περίπτωση
Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια των δυνητικά ωφε-

λούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι τα εξής:   
 - άτομα με εισόδημα έως 4.500 € ετησίως
 -νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 6.750 

€ ετησίως.
 -νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο 

παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 8.100 
€ ετησίως.

 - νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα 
παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 9.450 € 
ετησίως.

  - νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα 
παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 
10.800 € ετησίως.

- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο 
παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 5.850 
€ ετησίως .

 - νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα 
παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 7.200 € 
ετησίως.

- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα 
παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 8.550 € 
ετησίως.



Έρευνα –
Επιμέλεια
Μάκης 
Δημητράκης

«Από σήμερα ο 
«Λαός» ξεκινά μια σει-
ρά δημοσιεύσεων με 
τον τίτλο «Ευεργέτες 
και δωρητές της Βέ-
ροιας» με στόχο να 
θυμηθούν οι παλιότε-

ροι και να πληροφορηθούν οι νεότεροι τους συ-
μπολίτες μας που τόσο στο απότερο παρελθόν 
όσο και πιο πρόσφατα ευεργέτησαν τον τόπο 
μας με κληροδοτήματα και άλλου είδους δωρεές. 

Πολλοί απ’ αυτούς μας είναι γνωστοί από 
την σχετική ονοματοδοσία της πόλης μας, άλλοι 
όμως παρέμειναν και παραμένουν αφανείς και 
άγνωστοι. Πιστεύουμε ο Δήμος μας να φροντίσει 
και γι’ αυτούς». 

Γεννήθηκε στη Βέροια στις 2 Απριλίου 1827. 
Πατέρας του ήταν ο Εμμανουήλ Ρακτιβάν, πρόκρι-
τος της Βέροιας που ασχολήθηκε με το εμπόριο 
των χαβλίων* ή μακραμάδων, ένα είδος πετσέτας 
από λινάρι, η βιοτεχνική παραγωγή της οποίας είχε 
μεγάλη άνθιση στη Βέροια τα τελευταία χρόνια της 
τουρκοκρατίας.

Για εμπορικούς λόγους η οικογένεια Ρακτιβάν 
εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου ο 
Εμμανουήλ πέθανε στις 17 Ιανουαρίου 1853 και τις 
εμπορικές επιχειρήσεις ανέλαβε ο Δημήτριος Ρακτι-
βάν ο οποίος παντρεύτηκε στην Πόλη το 1864 την 
Μαρία Ισμυρίδου με την οποία απέκτησε  5 γιους 
και 5 θυγατέρες. Διέμενε κοντά στο Γενή Τζαμί της 
Κωνσταντινούπολης στη θέση Μπαξέ – Καπού, σε 
ιδιόκτητη κατοικία.

Ήταν μετρίου αναστήματος, σωματώδης και είχε 
μικρή γενειάδα. Ήταν άνθρωπος ευγενέστατος, ολι-
γόλογος και μειλίχιος. Το μεγαλύτερό του προτέρημα 
ήταν η αγαθοεργία.

Στην Κωνσταντινούπολη είχε μεγάλα εμπορικά 
καταστήματα υφασμάτων ενώ επεξέτεινε τις εμπο-
ρικές του σχέσεις και στο Μάντζεστερ αλλά και το 
Λίβερπουλ της Αγγλίας. Το 1877 εγκαταστάθηκε για 
εμπορικούς λόγους στην Αθήνα.

Από το εμπόριο πλούτισε πολύ και κάθε φορά 
που επισκεπτόταν τη γενέτειρά του βοηθούσε οικο-
νομικά διάφορα ιδρύματα και κυρίως σχολεία. Όσο 
ζούσε στην Αθήνα φιλοξενούσε σε δικό του οικοτρο-
φείο νέους από τη Βέροια που ήθελαν να σπουδά-
σουν ενώ συχνά αναλάμβανε την προίκιση απόρων 
κοριτσιών της πόλης. Χορηγούσε, ακόμη και μετά 
το θάνατό του, υποτροφίες σε άπορους νέους για 

να σπουδάσουν. Το ευεργέτημα του αυτό – των 100 
λιρών – διακόπηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1920 
από τον γιο του Γρηγόριο κι αυτό γιατί οι Βεροιώτες 
δεν τον υποστήριξαν δύο φορές σε βουλευτικές ε-
κλογές όπου ήταν υποψήφιος στη Βέροια.

Το 1888 ο Δημήτριος Ρακτιβάν έχασε μια από 
τις αγαπημένες του κόρες γεγονός που τον λύπησε 
αφάνταστα. Την απώλεια αυτή δεν μπόρεσε να ξε-
περάσει. Αρρώστησε και πέθανε στην Αθήνα στις 4 
Φεβρουαρίου 1893.

Αμέσως μετά το θάνατό του, η κοινωνία της Βέ-
ροιας (αντιπροσωπεία παραβρέθηκε στη νεκρώσιμη 
ακολουθία), αναγνωρίζοντας την προσφορά του 
έστησε την προτομή του (η δαπάνη καλύφθηκε από 
έρανο των κατοίκων) στην αρχή στον Κήπο του Μη-
τροπολιτικού Μεγάρου και αργότερα στην είσοδο του 
Γυμνασίου Βέροιας (σημερινό Δημαρχείο). 

Η προτομή είναι έργο του Γεωργίου Μπονάνου, 
ενός από τους σπουδαιότερους νεοέλληνες γλύπτες.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως λανθασμένα 
λέγεται πως το παραδοσιακό κτίριο που σήμερα 
στεγάζει το Δημαρχείο είναι δωρεά του Ρακτιβάν. 
Ο Δημήτριος πέθανε το 1893 και το κτίριο κτίστηκε 
μεταξύ των ετών 1906-07 με έξοδα που κάλυψε η 
βεροιώτικη κοινωνία με εράνους που έγιναν στις εκ-
κλησίες αλλά και προσφορές προκρίτων της πόλης.

Το αρχοντικό του Ρακτιβάν (Ρακτιβανούδας) στη 
Βέροια ήταν τριώροφο, πανέμορφο αλλά κατεδαφί-
στηκε το 1957.

Το όνομα Ρακτιβάν
Είναι λέξη περσική και σημαίνει συνοδός αλλά 

και συνοδοιπόρος και με την ευρύτερη έννοια έμπι-
στος. Η λέξη Ράχτε –Βαν πιθανότατα είναι τίτλος 
που δινόταν σε πρόσωπα απόλυτης εμπιστοσύνης 

του Βεζύρη, του Σουλτάνου ή του 
Αυτοκράτορα. Τον τίτλο αυτό προφα-
νώς διατήρησαν οι Ρακτιβάν τιμητι-
κά. Στην περίπτωση αυτή μας είναι, 
προς το παρόν, άγνωστο ποιο ήταν 
το πραγματικό επίθετο της οικογένει-
ας ενώ αξίζει να αναφερθούν και οι 
ονομασίες της «Ραχτιβανούδας» και 
το όνομα Ραχτιβάνος.

*Χαβλία
Η λέξη χαβλία είναι περσική και 

σημαίνει σκουπιστήρι. Ήταν υφα-
ντά χειρόμακτρα (μαντήλια), προ-
σόψια αλλά και μεγάλες πετσέτες 
και πρώτη ύλη ήταν το λινάρι που 
καλλιεργούσαν στα χωράφια τους οι 
Βεροιείς. Πριν την ύφανση γινόταν η 
λεύκανση στις Σαραντόβρυσες όπου 
υπήρχαν ειδικές στέρνες όπως και 
στην περιοχή του Κωστοχωρίου.

Η παραγωγή των χαβλίων άκμα-
σε στη Βέροια από το 1852 και μετά 
και την εποχή εκείνη υπήρχαν στην 
πόλη περισσότεροι από 500 αργα-
λειοί για την ύφανσή τους. Το 1854 
τα χαβλία έγιναν εμπορικό είδος και 
από το 1856 μέχρι το 1889 η πα-
ραγωγή τους βιομηχανοποιήθηκε. 
Μεταξύ άλλων τα χρησιμοποιούσαν 
τα συμμαχικά στρατεύματα κατά τη 
διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου 
(1854).

Το αρχοντικό 
της Ρακτιβανούδας

Βρισκόταν στην οδό Μ. Αλεξάν-

δρου απέναντι από 
την εκκλησία των 
Αγίων Φανουρίου 
και Νικολάου. Ή-
ταν τριώροφο και 
υπήρξε το μεγαλύ-
τερο και ωραιότερο 

αρχοντικό της Βέροιας όπως θυμάται ο Νικόλαος 
Καλλιγάς, γείτονας που με τη μητέρα του μπαινό-
βγαινε τακτικά στο αρχοντικό.

Η εξώπορτα ήταν μεγάλη, ψηλή, δίφυλλη. Υπήρ-
χε και δεύτερη μικρότερη είσοδος που συνήθως 
χρησιμοποιούσαν οι ένοικοι και οι επισκέπτες. Η 
αυλή στρωμένη με άσπρες πέτρες που σχημάτιζαν 
γεωμετρικά σχήματα. Υπήρχε ακόμη στην αυλή μια 
βρύση με μαρμάρινη λεκάνη και η σκάλα που οδη-
γούσε στους ορόφους ήταν μαρμάρινη με «κεντημέ-
νο» ξύλινο κάγκελο.

Κάθε όροφος είχε στη μέση μια μεγάλη σάλα και 
γύρω της πέντε δωμάτια με τις πόρτες «κεντημένες» 
από σκληρό ξύλο καρυδιάς.

Το προσωπικό δωμάτιο της κυρα – Τίγγας (Κατί-
νας) Ρακτιβανούδας ίσως ήταν το πιο όμορφο δω-
μάτιο της Βέροιας με την οροφή με διάφορα ξύλινα 
γεωμετρικά σχήματα. Στο πάτωμα χαλί περσικό, 
κουρτίνες από τη Ρωσία, στους τοίχους ζωγραφιές 
και στο πάνω μέρος των παραθύρων βιτρό.

Το τζάκι πραγματικό αριστούργημα σε τρία επί-
πεδα. Στη σοφίτα υπήρχε ένα εκκλησάκι με μεγάλης 
αξίας εικόνες, που έλεγαν πως τις είχε φέρει, ο Δη-
μήτριος Ρακτιβάν, από τη Ρωσία.

Το αρχοντικό κληρονόμησε η Όλγα Κοκορόζαινα, 
μια κυρία που φρόντιζε την αρχόντισσα τα τελευταία 
της χρόνια. Αυτή αργότερα το πούλησε στον επιχει-
ρηματία Γιώργο Μπισδρέμη επί ημερών του οποίου 

άρχισε να καταρρέει από την εγκατάλειψη. Ευτυχώς 
πρόλαβε και το φωτογράφισε ο Κων/νος Βαρβαρέ-
σος που αναγκάσθηκε να ξαπλώσει κυριολεκτικά στο 
δρόμο για τις ανάγκες της φωτογράφισης εξαιτίας 
της ιδιαιτερότητας του χώρου.
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ΣΕΡΛΟΚ   ΖΟΥΜΠΟΜΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Πέμπτη 22/3 – Παρασκευή 23/3– 

Σάββατο 24/3 - Κυριακή 24/3στις: 17.30 σε απλή 
2D προβολή 

Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
Σενάριο: ΚΕΒΙΝ ΣΕΣΙΛ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, 
ΤΑΙ ΣΕΡΙΝΤΑΝ

PACIFIC RIM: ΕΞΕΓΕΡΣΗ 
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.30 και 21.45  

Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ Σ. ΝΤΙΝΑΪΤ
Σενάριο: ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΜΙΧΛ
Ηθοποιοί: ΡΙΝΚΟ ΚΙΚΟΥΤΣΙ, ΣΚΟΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ, 

ΜΠΕΡΝ ΓΚΟΡΜΑΝ, ΤΣΑΡΛΙ ΝΤΕΪ, ΤΖΙΝΓΚ ΤΙΑΝ, 

ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕΚΑ

Μαρία Μαγδαληνή
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.15και 21.30  
Ο Γκαρθ Ντέιβις (Lion) συνεργάζεται με τους 

επιτυχημένους παραγωγούς των ταινιών «Lion» 
και «Ο Λόγος του Βασιλιά» και σκηνοθετεί το 
ανθρώπινο πορτρέτο μιας από τις πλέον αινιγ-
ματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην 
Ιστορία.

Σκηνοθεσία: Γκαρθ Ντέιβις 
Ηθοποιοί: Ρούνι Μάρα, Γιοακίν Φίνιξ, Τσιούε-

τελ Έτζιοφορ, Αριάν Λαμπντ, Ταχάρ Ραχίμ 

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»     22/3/18 - 28/3/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Eυεργέτες και δωρητές της Βέροιας
Δημήτριος Ρακτιβάν



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέ-
ροιας θα γίνει τη Δευτέρα 26-3-2018 στις 6.00 μ.μ., με 
τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη α) σύναψης μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ Δ.Βέροιας και Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και 
β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

-Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης με τίτλο «Ψηφι-
ακός Μετασχηματισμός του Δήμου Βέροιας» στα πλαίσια 
της πρόσκλησης «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση παρεχομένων 
υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς» και β) εξουσιοδό-
τησης του Δημάρχου. 

-Έγκριση ή μη α) αποδοχής της  χρηματοδότησης της 
πράξης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» 
στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» του προγράμ-
ματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», β) υποβολής πρότασης και γ-) 
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη καταρχήν σύναψης προγραμματικής σύμ-
βασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και 
Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας για την 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Βέροιας

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) 
προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέ-
ροιας, έτους 2018.

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 134/2017 α-
πόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού 
Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προ-
σχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης 
του αριθ. 31 καταστήματος της Β΄ στάθμης της Δημοτικής 
Αγοράς Βέροιας

-Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης 
χώρων στο κτίριο του πρώην Συνεταιρισμού της Τ.Κ. Αγίου 
Γεωργίου, στο Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προ-
σχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώ-
ρου στο κτίριο του πρώην Συνεταιρισμού της Τ.Κ. Αγίου 
Γεωργίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου.

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 127/2018 
απόφασης του Δ.Σ., περί καθορισμού αρδευτικής περιό-
δου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης 
υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονί-
δος Δ. Βέροιας

-Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δα-
πάνης φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπει-
ών για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας

-Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δα-
πάνης δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βο-
σκής στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα Ν.Α. Βερμίου.

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βο-
σκής στο δημοτικό δάσος Καστανιάς

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βο-
σκής στο δημοτικό δάσος Τριποτάμου

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 100/2018 από-
φασης του Δ.Σ., περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης για την 
εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».

-Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλε-
ση της υπηρεσίας «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων»

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλε-
σης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων 
Δ.Ε. Βέροιας»

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλε-
σης της υπηρεσίας «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 
της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών 
χαρών Δήμου Βέροιας»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής πα-
ραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο 
Βέροιας, για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτο-
βουλία «Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέρ-
γεια»: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο 
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)»

-Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθ. 147/2018 α-
πόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών και επικίνδυνων καταστάσεων».

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απρο-
βλέπτων δαπανών του έργου «Διαγραμμίσεις οδών και 
διαβάσεων (2017)»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της υπηρεσίας «Σύνταξη φακέλου για την υποστήριξη της 
εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής του τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Βέροιας». 

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων φθο-
ρών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης 

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο 
συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με την Εύξεινο 
Λέσχη Βέροιας

-Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της 
υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων».

-Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της 
υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων».

-Έγκριση ή μη α) κοπής τριών ατόμων πλατάνου και κλάδευ-
σης ενός ατόμου πλατάνου και β) φύτευσης τεσσάρων νεαρών 
δενδρυλλίων στην πλατεία της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με 
την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία-Παράρτημα Ημαθίας 
εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρίας, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρ-
χου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με 
το Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας του 4ου Φεστι-
βάλ Παιδικών Παραδοσιακών Χορών, β) δαπάνης και γ) 
εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με 
την Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών του ετησίου 
συνεδρίου της, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του 
αντιδημάρχου οικονομικών

-Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης 
αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας και δημοτικού συμ-
βούλου σε Καβάλα και Διδυμότειχο, γ) εξουσιοδότησης του 
αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.

-Επί αιτήματος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εται-
ρίας Θεάτρου «ΛΑΜΠΙΟΝΙ» για την παραχώρηση της 
χρήσης του θεάτρου της Τ.Κ. Ράχης

-Επί αιτήματος του ΟΑΕΔ-ΚΕΠΕΚ-ΕΠΑΣ Βέροιας για 
την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσε-
ων του Δ.Σ.

Του 
Μακάριου 
Β. Λαζαρίδη
Σύμβουλος 
Επικοινωνίας 
του Προέδρου 
της Νέας 
Δημοκρατίας 

Η μεγαλύτερη 
πρόκληση που θα 
κληθεί να αντιμετω-

πίσει η επόμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας είναι η ανεργία των νέων αλλά και «η 
γενιά των φτωχών εργαζόμενων». Άνθρωποι 
με όνειρα, φιλοδοξίες, σπουδές, όρεξη για 
δουλειά που είτε αναζητούν μάταια μια θέση 
εργασίας είτε πληρώνονται με μισθούς πείνας 
για τις υπηρεσίες τους. 

Η αλματώδης αύξηση της υποαπασχόλη-
σης και της μερικής απασχόλησης επί των 
καταστροφικών για την οικονομία και την κοι-
νωνία ημερών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – Α-
ΝΕΛ έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη γενιά 
νέων Ελλήνων που αμείβονται με 360 ευρώ. 
Είναι άνθρωποι που νιώθουν 
καθημερινά την αδικία καθώς 
δεν έχουν την ευκαιρία να δου-
λέψουν και να προκόψουν στην 
Ελλάδα. Είναι οι λεγόμενοι φτω-
χοί εργαζόμενοι. Και, δυστυχώς, 
ημέρα με την ημέρα είναι όλο 
και περισσότεροι.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται 
διαρκώς οι νέοι Έλληνες που 
φεύγουν από την πατρίδα τους 
για να φτιάξουν τη ζωή τους στο 
εξωτερικό. Ανθρώπινο δυναμικό 
με προοπτική, πτυχία, δυνατό-
τητες και ικανότητες. Ανθρώπινο 
δυναμικό στο οποίο έχει επεν-
δύσει η κοινωνία μας μέσω της 
δημόσιας Υγείας και δημόσιας 
Παιδείας. Νέα  παιδιά που γεν-
νήθηκαν στην Ελλάδα, μεγάλω-
σαν στην Ελλάδα, σπούδασαν 
στην Ελλάδα αλλά υποχρεώνο-
νται να ζήσουν και να δουλέ-

ψουν στο εξωτερικό. 
Πληρώνοντας εκεί 
φόρους. Επενδύο-
ντας εκεί το ταλέντο, 
τις γνώσεις και το με-
ράκι τους. Προσφέ-
ροντας εκεί όλο την 
προστιθέμενη αξία 
τους. Εκεί. Μακριά 
από την Ελλάδα. 
Μακριά από τον τό-
πο τους. Μακριά από 
εδώ.

Η Νέα Δημοκρα-
τία θα βάλει τέλος σε 
αυτή την οικονομική, 
κοινωνική και δημο-
γραφική «αιμορρα-
γία». Το brain drain, 
η ανεργία των νέων 
και οι γενιά των 360 
ευρώ που δημιούρ-
γησε η χειρότερη Κυ-
βέρνηση που πέρασε 
από τον τόπο από 
τη μεταπολίτευση και 
μετά είναι η πρώτη 
προτεραιότητά μας. 
Δέσμευσή μας είναι 

η κατάργηση του κατώτατου υπο-μισθού των 
510 ευρώ που έχουν φέρει οι ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
για τους νέους κάτω των 25 ετών. Παράλληλα, 
δέσμευσή μας είναι η αύξηση του αφορολόγη-
του των οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε 
παιδί.

Στόχος μας είναι η δημιουργία 600.000 θέ-
σεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα εντός μιας 
τριετίας. Είναι ένας στόχος τολμηρός αλλά 
απόλυτα εφικτός. Θα φέρει πραγματική μείω-
ση της ανεργίας της τάξης του 7%. Όχι μέσω 
μισθών πείνας. Όχι μέσω συμβάσεων λίγων 
μηνών. Όχι μέσω της μερικής απασχόλησης 
έναντι χαρτζιλικιών. 

Οι ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες, νέες 
θέσεις εργασίας θα απευθύνονται στους πολ-
λούς, ικανούς νέους μας. Όχι στους κολλη-
τούς, συγγενείς και φίλους της εκάστοτε εξου-
σίας. Οι δουλειές θα έρθουν με ένα μείγμα 
πολιτικής που θα έχει έμφαση σε ένα σταθερό 
φορολογικό σύστημα, με μείωση της φορολο-
γίας, μείωση των εισφορών αλλά και ένα ρυθ-
μιστικό πλαίσιο που θα ευνοεί το επιχειρείν. 

Στηρίζουμε τους νέους, 
καταργούμε τον κατώτατο 

υπο-μισθό που έφεραν 
οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΤΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη και της 
Ιωάννας, το γένος Παρασκευ-
όπουλου, που γεννήθηκε στη 
Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

του Κων/νου και της Ευγενίας, το γένος Λαμπρινί-
δη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκει-
ται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας



Ο Σεβασμιώτατος :
Την Παρασκευή 23 Μαρτίου το πρωί 

θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων 
Ασωμάτων. 

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

 Το Σάββατο 24 Μαρτίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δο-

βρά Βεροίας.
 Το Σάββατο 

24 Μαρτίου στις 
6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου Ναούσης όπου εν συνεχεία θα ο-
μιλήσει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου 
Αγίου Όρους, Ιερομόναχος π. Βαρθολομαίος.

Την Κυριακή 25 Μαρτίου θα ιερουργήσει στον Πα-
λαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας 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 χορο-
στατήσει 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 παρευ-
ρεθεί στην εορταστική Εκδήλωση για τον Ευαγγελισμό 
της Θεοτόκου στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού 
«ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα. 

Την Δευτέρα 26 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προ-
ηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων στο χωριό Αρχάγγελος.
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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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Aντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας αδελφού 
και θείου

ΑΣΤΕΡΙΟΥ 

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

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

Ο αδελφός - Η νύφη
Η ανηψιά, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών 

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

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

- Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου

- Αγίων Αναργύ-
ρων

- Αγίου Σάββα Κυ-
ριωτίσσης

- Παναγίας Χαβια-
ρά (ενορίας Υπαπα-
ντής)

- Παναγίας Δεξιάς 
(ενορίας Αγίου Γεωρ-
γίου)

- Αγίας Παρασκευ-
ής

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

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

Υποδοχή Ιερού Λειψάνου 
Αγίου Διονυσίου του 

εν Ολύμπω στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου

Υποδοχή του ιερού λειψάνου του Αγίου Διονυσίου 
του εν Ολύμπω θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 
Μαρτίου στις 6.00 το απόγευμα  στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου. Θα ακολουθήσει η ακολουθία 
του Ακαθίστου Ύμνου. Το ιερό λείψανο θα παραμείνει 
στον Ιερό Ναό μέχρι και την Κυριακή 25 Μαρτίου το 
βράδυ. Ο Ιερός Ναός θα είναι 07:00 με 21:00 ανοιχτός.  
(Τηλ. 23320 42992)

Η κίνηση 
του 

Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 22 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Ναυσικά 
Βασ. Δήμου σε ηλικία 89 ε-
τών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 22 

Μαρτίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Γιαννούλα 
Θωμά Τσίλη σε ηλικία 75 ε-
τών.



7www.laosnews.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ροταριανό Ίδρυμα (The Rotary Foundation) 
(www.rotary.org) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
για την εκπαίδευση σε ζητήματα υδάτων του Delft 

της Ολλανδίας (ΙΗΕ Delft Institute for Water Education) (https://www.un-ihe.org) 
προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Ροταριανού Ιδρύματος (TRF) και του Ινστι-
τούτου για την Εκπαίδευση των Υδάτων (ΙΗΕ Delft) στοχεύει στην αντιμετώπιση της 
παγκόσμιας κρίσης στον τομέα του ύδατος και της υγιεινής αυξάνοντας τον αριθμό 
των υψηλής ειδίκευσης επαγγελματιών ικανών να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και 
να εφαρμόσουν λύσεις σε προβλήματα σχετιζόμενα με το νερό και τις εγκαταστάσεις 
υγιεινής και αποχέτευσης σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες. Μέσω αυτής 
της σύμπραξης, χορηγείται ετησίως περιορισμένος αριθμός υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη ΙΗΕ του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Υδάτων 
του Delft.

Οι υποψήφιοι πρέπει ήδη να έχουν γίνει δεκτοί σε ένα από τα επιλέξιμα 18μηνα 
προγράμματα σπουδών Master of Science του Ινστιτούτου ΙΗΕ Delft και να υποβάλ-
λουν την αίτηση τους μέσω ενός τοπικού ροταριανού ομίλου. Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης η 15” Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στο κ. Νίκο Καλαϊτζή τηλ. 6949982165

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή στις 11.00 μ.μ. στο 
Δημαρχείο της Βέροιας το δημοτικό συμβούλιο Εφήβων, 
με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΑ
Προβλήματα της πόλης – Περιβαλλοντικά θέματα
Δέσποινα Ζεμπερίδου 1ο ΓΕΛ Βέροιας
Πέτρος Δημάκας  1ο ΓΕΛ Βέροιας
Ευάγγελος Γαλάνης 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Αλέξανδρος Παπουλίδης 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Μαρία-Φραντζέσκα Πέπα 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Ελένη Τσανασίδου 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Χρύσα Νταγκοπούλου 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Μαριλία Παππά  4ο ΓΕΛ Βέροιας
Βασιλική Πιπερίδου 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Στέλλα Δαρδακούλη 5ο ΓΕΛ Βέροιας
Θεόφιλος Κουμπουλίδης 5ο ΓΕΛ Βέροιας
Μαρίνα Μίχου  5ο ΓΕΛ Βέροιας
Βελισσάριος Βελισσαρίδης ΓΕΛ Μακροχωρίου
Πολυχρόνης Πολυχρονιάδης ΓΕΛ Μακροχωρίου
Άνθιμος Κελεπούρης ΕΠΑΛ Βέροιας
Δέσποινα Ισμαϊλάιν ΕΠΑΛ Βέροιας
Φαίη Φωτιάδου ΕΠΑΛ Βέροιας
ΘΕΜΑ 2ο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΑ
Τουρισμός
Χριστίνα Τσορμπατσιάν 1ο ΓΕΛ Βέροιας
Σωκράτης Γεγιτσίδης 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Νίκος Γαλιτσιάδης 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Χρύσα Δασκάλου 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Δέσποινα Πίκου  ΕΠΑΛ Βέροιας
ΘΕΜΑ 3ο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΑ

Πολιτισμός 
Μαρία Μουρατίδου  1ο ΓΕΛ Βέροιας
Μιλτιάδης Χαλαϊδόπουλος 1ο ΓΕΛ Βέροιας
Ελένη Τζιμαράκα 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Παρασκευή Αναγνωστοπούλου 5ο ΓΕΛ Βέροιας
ΘΕΜΑ 4ο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΑ
Αθλητισμός 
Δημοσθένης Ταραμονλής 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Λευτέρης Λαζόπουλος 5ο ΓΕΛ Βέροιας
ΘΕΜΑ 5ο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΑ
Εκπαίδευση 
Εύη Παραστατίδου 5ο ΓΕΛ Βέροιας
Μαρία Γώγου  ΓΕΛ Μακροχωρίου
Μαρία-Άννα Λυμούση ΕΠΑΛ Βέροιας
ΘΕΜΑ 6ο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΑ
Κοινωνικά προβλήματα-Θέματα 
Κωνσταντίνα Κύρτσιου 1ο ΓΕΛ Βέροιας
Βιργινία Λουκά   3ο ΓΕΛ Βέροιας
Νικολέτα Μουσκά 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Ανθία Παρασκευαΐδου 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Τζανής Τραγάκης 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Βιβή Ζιούζιου  5ο ΓΕΛ Βέροιας
Νικόλαος Σερδαρίδης ΓΕΛ Μακροχωρίου
Ηλιάνα Μπρανιώτη ΕΠΑΛ Βέροιας
ΘΕΜΑ 7ο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΑ
Ενέργεια 
Κωνσταντίνος Τσεχελίδης 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Κωνσταντίνος Ζωγιός 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Κωνσταντίνος Τόπης 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Μαρία Τσάλη  3ο ΓΕΛ Βέροιας

Εκστρατεία καθαριότητας 
ξεκίνησε ο Δήμος Νάουσας

Εκστρατεία καθαριότητας σε χώρους, δη-
μοτικούς και μη, που κινδύνευαν να γίνουν 
εστίες μόλυνσης από την καθημερινή ρίψη 
παντός τύπου απορριμμάτων ξεκίνησε ο Δή-
μος Νάουσας. Πολλές αγροτικές περιοχές των 
Τοπικών Κοινοτήτων καθαρίστηκαν σε βάθος 
από τις υπηρεσίες του Δήμου, με τη διαδικασία 
να συνεχίζεται.

Ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης ανέφερε 
σχετικά:

«Η εργασία που έγινε από την υπηρεσία 
Καθαριότητας και την τεχνική υπηρεσία είχε 
πολύ καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ ωστόσο ότι 
όλοι μαζί πρέπει να προφυλάξουμε το περι-
βάλλον γύρω μας και τον εαυτό μας. Η συνή-
θης αλόγιστη ρίψη σκουπιδιών παντού είναι 
μια πράξη που δεν τιμά κανέναν και πρέπει να 
σταματήσει, ειδικά μετά την τοποθέτηση περίπου 1.000 καινούριων κάδων σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας. Ως 
Διοίκηση συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε έναν πιο όμορφο και πιο καθαρό Δήμο παντού και για τον σκοπό αυτό θα τιμω-
ρούμε τους ασυνείδητους και τους παραβάτες όπως τους αξίζει. Τα ψέματα τελείωσαν».

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
«Οι κυβερνητικές παλινωδίες των 
τελευταίων ετών της κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, οδηγούν σε μαρασμό 
την ελληνική τευτλοκαλλιέργεια»

Ερώτηση στη Βουλή 
για τις κυβερνητικές πα-
λινωδίες των τελευταίων 
ετών αναφορικά με την 
λειτουργία της ΕΒΖ, τη συ-
νέχιση της ελληνικής τευτ-
λοκαλλιέργειας και τους 
απλήρωτους τευτλοπαρα-
γωγούς, οι οποίοι έχουν 
πληρωθεί μόνο το 35% 
της περυσινής παραγωγής  
τους, κατέθεσε στη Βου-
λή, ο βουλευτής Ημαθίας 
της Νέας Δημοκρατίας, Α-
πόστολος Βεσυρόπουλος, 
μαζί με συναδέλφους του 
βουλευτές.

Οι ερωτώντες βουλευ-
τές επισημαίνουν στους Υπουργούς Οικονο-
μίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.κ. Δραγασά-
κη και Αποστόλου, την ανακολουθία λόγων 
και έργων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. 
Και αυτό γιατί, 2,5 χιλιάδες τευτλοπαραγωγοί, 
μένουν «ξεκρέμαστοι» και οικονομικά «μετέ-
ωροι» καθώς, τους χρωστούν το 65% (6 εκα-
τομμύρια ευρώ) της σοδειάς του 2017, «παρά 
τις υποσχέσεις του Αν. Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης κ. Χαρίτση για πληρωμή της 
προκαταβολής, 30% του συνολικού ποσού 
των 10,5 εκατ. ευρώ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 
και εξόφλησή τους μέχρι τέλος του 2017, αλ-
λά και της Διοίκηση της ΕΒΖ, για εξόφληση 
του υπολοίπου 65% της οφειλής μέχρι τις 
16/3/2018».

Επιπλέον, κρούουν τον κώδωνα του κιν-

δύνου για την οριστική 
εγκατάλειψη της τευτλο-
καλλιέργειας, καθώς, ό-
πως αναφέρουν, «οι συ-
νεχιζόμενες ανεκπλήρωτες 
υποσχέσεις για πληρωμή 
των οφειλόμενων στους 
παραγωγούς, το φημολο-
γούμενο κλείσιμο και του 
τελευταίου Εργοστασίου 
της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημα-
θίας, που λειτουργούσε 
τουλάχιστον ως έσχατο 
«μαξιλάρι» ελπίδας για την 
διοχέτευση της παραγωγής 
τους, έχουν μεγιστοποιήσει 
την απογοήτευση των πα-
ραγωγών και δημιουργούν 

πλέον κλίμα οριστικής εγκατάλειψης της καλ-
λιέργειας. Οι τευτλοπαραγωγοί, απογοητευμέ-
νοι, δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να καλλιερ-
γήσουν αλλά απλά περιμένουν την εξόφληση 
της περσινής σοδειάς τους».

Οι βουλευτές ζητούν σαφείς απαντήσεις 
για το πότε θα πληρωθούν οι τευτλοπαρα-
γωγοί το σύνολο της παραγωγής τους για το 
2017, για το πώς θα διασφαλιστεί το εισόδη-
μα των τευτλοκαλλιεργητών από το ενδεχόμε-
νο να χαθεί η τρέχουσα καλλιεργητική περίο-
δος λόγω των πρωτοφανών καθυστερήσεων.

Θέτουν επίσης ερώτημα για το τι προτίθε-
ται να  πράξει η Κυβέρνηση για τη συνέχιση 
της λειτουργίας της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης, που διακυβεύεται παρά τις αίολες 
δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Συνεδριάζει το Δημοτικό
 Συμβούλιο Εφήβων σήμερα 

στο Δημαρχείο Βέροιας



Την Κυριακή 18 Μαρτίου 
2018 πραγματοποιήθηκε το 3ο 
σεμινάριο παραδοσιακών χο-
ρών -με διοργανωτή το Βασίλη 
Ασβεστά- υπό την αιγίδα της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. Το 
σεμινάριο έγινε στο πνευματικό 
πολιτιστικό κέντρο της Ε.Λ.Β. 
στο Πανόραμα Βέροιας. Την έ-
ναρξη του σεμιναρίου έκανε ο 
Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζί-
δης Κων/νος.

     Οι περιοχές του που πα-
ρουσιαστήκαν ήταν το Ρουμλού-
κι, η Αχαΐα, τα Ημαθιώτικα Πιέ-
ρια και η Μπάφρα του Πόντου. 
Συγκεκριμένα οι εισηγητές, κα 
Βεσυροπούλου Ζωή, Καραγιάν-
νης Γιάννης, Τσιαμήτρος Γιάννης και Ασβεστάς Βασίλης απέδωσαν με έναν 
μοναδικό τρόπο το ύφος κάθε περιοχής, δίνοντας το ανάλογο στίγμα στους 
συμμετέχοντες που φέτος ξεπέρασαν τους 80. Οι επιδείξεις των εισηγητών, 
πλαισιωμένες με μουσικούς και τραγουδιστές έκαναν τη διαφορά.

Την ευχάριστη ατμόσφαιρα συμπλήρωσε το πλούσιο μπουφέ κατά τη 
διάρκεια των διαλλειμάτων. Δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής και αναμνη-
στικά σε όλους τους συμμετέχοντες και ανανεώθηκε το ραντεβού για το 4ο 
σεμινάριο το Μάρτιο του 2019.

     Συγκεκριμένα ο πρόεδρος & χοροδιδάσκαλος του ΧΟΒ και συγγρα-
φέας Τσιαμήτρος Γιάννης έκανε εισήγηση (με power point σε προτζέκτορα) 
για τη περιοχή των Ημαθιώτικων Πιερίων (πρώην Δήμου Μακεδονίδος) με 
ιστορικά, πολιτιστικά στοιχεία και με εμπεριστατωμένα στοιχεία της μουσι-
κοχορευτικής παράδοσης της συγκεκριμένης περιοχής. Κατόπιν προέβηκε 
στην ανάλυση των χορών και των τραγουδιών σε πρακτικό επίπεδο, με συ-
νοδεία παραδοσιακής γκάιντα από τον πολλά υποσχόμενο νεαρό γκαϊντα-
τζή (με καταγωγή από το Δάσκιο) Τσιγγενόπουλο Δημήτρη, με το παρακάτω 
ρεπερτόριο: 

     Κάλαντα Χριστουγέννων (Ριζωμάτων), κάλαντα από λαγκαζάρια 
(Ριζωμάτων) πρωτοχρονιάς, κάλαντα από Φώτα  (Ριζωμάτων), τσουρνα-

βίτκου (γενικό), αναγνώσταινα (γενικό), περιστερούδα 
[Ριζωμάτων (πετεινός - Δασκίου)], κυνηγός (Ριζωμάτων), 
του Κατσιάμπα (Ριζωμάτων), λιόλιος (Δασκίου),  πατρώνα 
(Δασκίου), ρωμιοπούλα (Δασκίου) των Λαζαρίνων, Λουλιά 
(Δασκίου) του  Πάσχα, Περδίκα (Δασκίου) του  Πάσχα, 
Τσαΐρια (Ριζωμάτων) του Πάσχα, Τσάμικο (γενικό), Στέλλα 
(Ριζωμάτων), Φούρλα (γενικό), Ρηνιώ (συρτό γενικό).
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Δράσεις κατάρτισης, 
πιστοποίησης 

και συμβουλευτικής 
υποστήριξης για άνεργους 

νέους 18-24 ετών
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, έχουν αναλάβει 
την υλοποίηση των Πράξεων:

• «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβου-
λευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών 
στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics», 
(αφορά 500 άνεργους)

• «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβου-
λευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών 
στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με 
έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» (α-
φορά 900 άνεργους)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018  (ώρα 17:00 μμ)
Συνολική επιδότηση 1.380 ευρώ 
120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης  
260 ώρες πρακτικής άσκησης
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που πλη-

ρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην 

έχουν υπερβεί το 25ο της ηλικίας τους.
2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας  του 

ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή 
όχι.

3. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθ-
μιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης.

4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοι-
τητική ιδιότητα.

5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έ-
ντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να 
έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο 
διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αι-
τήσεων συμμετοχής.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι 
έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα 
εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει 
σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ε-
νεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης 
ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου 
εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλ-
λει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περι-
φέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των 
υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας. 

Η Κατάρτιση θα υλοποιηθεί στις Πιστοποιημέ-
νες εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

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 χειροποί-
ητες 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 ώ-
ρες 10:00 -20:00 και στις 2/04 ώρες 15:00-20:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Καλούνται τα μέλη του Σκοπευτικού Αθλητικού Συλλό-
γου Βέροιας σε Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για ανά-
δειξη νέου 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 Εξελεγκτι-

κής 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.

Στο 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας το 
Λύκειο  Ελληνίδων Βέροιας

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 
2018, μέλη του Δ.Σ. του Λυκείου 
των Ελληνίδων Βέροιας επισκέ-
φτηκαν το 12ο Νηπιαγωγείο Βέ-
ροιας και παρουσίασαν  παρα-
δοσιακές φορεσιές, στα πλαίσια 
του προγράμμματος»Το Λ.Ε.Β 
ντύνει τα νιάτα του τόπου μας».

Με ενθουσιασμό και ενδιαφέ-
ρον, τα νήπια συμμετείχαν στην 
παρουσίαση, κάνοντας εύστοχες 
ερωτήσεις, φόρεσαν με μεγάλο 
σεβασμό τις παραδοσιακές φορεσιές, έμαθαν για τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε 
φορεσιά, φωτογραφίθηκαν με περηφάνεια και πιάστηκαν αυθόρμητα χέρι χέρι, για να χο-
ρέψουν παραδοσιακούς χορούς, επ’ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πασχαλινή εκδρομή 
σε Λευκάδα 

- Πάργα - Πρέβεζα
Η λέσχη μας μας διοργανώνει για τα μέλη και του φί-

λους της λέσχης πασχαλινή εκδρομή σε Λευκάδα-Πάρ-
γα-Πρέβεζα από 6-9/4. Περιλαμβάνει: πρωινό, αναστά-
σιμο γεύμα και πασχαλινό γεύμα και όλα αυτά σε πολύ 
χαμηλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα από τη 
λέσχη μας.

Η λέσχη μας είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-
σκευή 10.30-12.30. Τηλ.: 23310 25654, Ανοίξεως 90.

Το Δ.Σ.

Ο Γιάννης Τσαμήτρος σε σεμινάριο παραδοσιακών 
χορών με διοργανωτή το Βασίλη Ασβεστά



Υψηλότερο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες (27,5%) σε 
σχέση με το επίσημο εμφανίζεται το ποσοστό ανεργίας στην 
Ετήσια Έκθεση (2018) για την Ελληνική Οικονομία και την 
Απασχόληση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που παρουσιάστηκε χθες.

Όπως αναφέρεται στην πολυσέλιδη Έκθεση με βάση τα 
τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2017 υπάρχει μια τάση 
αποκλιμάκωσης της ανεργίας, ωστόσο όπως υποστήριξε ο 
Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Γιώργος Αργείτης 
που παρουσίασε την Έκθεση, αυτή η βελτίωση δεν οφείλε-
ται στην επιτυχία των προγραμμάτων προσαρμογής αλλά 
στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των νέων θέσεων εργασίας 
είναι μερικής απασχόλησης, που σημαίνει ότι τα εισοδήματα 
είναι πολύ χαμηλά. «Θα ήταν μία προοπτική εξόδου από 
την κρίση αν άλλαζαν προς το ποιοτικότερο μια σειρά από 
μεγέθη της ελληνικής αγοράς εργασίας με δημιουργία θέσε-
ων πλήρους απασχόλησης» είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα στην Έκθεση σημειώνεται ότι το ποσοστό 
ανεργίας εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερο στις γυναίκες 
και στους νέους ‒ακόμα και σ’ αυτούς με υψηλή ειδίκευση‒ 
καθώς και στις Περιφέρειες της Βόρειας και της Δυτικής Ελ-
λάδας, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπερνούν το 70% του 
συνόλου των ανέργων.

Όσον αφορά τις μεταβολές στην απασχόληση, το πο-
σοστό των απασχολουμένων στο σύνολο του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2017 ανήλθε σε 
54,6%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τις χειρότερες στιγ-
μές του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά σημαντικά χαμηλό-
τερο από τα προ κρίσης επίπεδα.

Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ),στην 
Έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αναφέρεται ότι οι εθνικές ή τοπικές 
κλαδικές ΣΣΕ εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ολιγάριθμες, 
ενώ για όγδοη χρονιά οι επιχειρησιακές ΣΣΕ υπερτερούν 
συντριπτικά.

«Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας το 2017 
υπογράφτηκαν μόνο 15 κλαδικές/ομοιο-επαγγελματικές 
συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή στα ίδια περίπου επίπεδα 
με τα προηγούμενα έτη. Αντίθετα, ο αριθμός των επιχειρη-
σιακών ΣΣΕ ανέρχεται σε 244, αντιπροσωπεύοντας το 92% 
του συνόλου των ΣΣΕ. Την ίδια στιγμή οι προσλήψεις με 
πλήρη απασχόληση υποχωρούν σταθερά, αφού μειώνεται 
η ποσοστιαία αναλογία τους από 79% το 2009 σε 45% το 
2017, ενώ η ποσοστιαία αναλογία των νέων προσλήψεων 
με ευέλικτες μορφές απασχόλησης υπερδιπλασιάζεται. 
Ενώ το 2009 οι προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασί-
ας αντιστοιχούσαν στο 21% του συνόλου των προσλήψε-
ων, το 2017 αντιστοιχούν στο 54,9%».

Σχετικά με το δείκτη φτώχειας ενδεικτικά σημειώνεται 
ότι αυξάνεται από 27,6% το 2009 σε 36% το 2014 για 
να μειωθεί ελαφρώς στο 35,6% το 2016 (διαθέσιμο εισό-
δημα 2015). «Επίσης, δυσχερέστερη γίνεται η θέση των 
μη μισθωτών εργαζόμενων (αυτοαπασχολού- μενοι) σε 
αντίθεση με τους μισθωτούς, όπου το ποσοστό φτώχειας 
παρουσιάζει μικρή υποχώρηση».

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση παρόλο που το πο-
σοστό φτώχειας εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης στην 
ανοδική πορεία των προηγούμενων χρόνων, η οικονομι-
κή στενότητα των νοικοκυριών συνεχίζει να αυξάνεται το 
2016 για όλες σχεδόν τις κατηγορίες καταναλωτικών α-
ναγκών, ενώ η απόκλιση ως προς το επίπεδο διαβίωσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) φτάνει στο υψηλότερο 
επίπεδο της περιόδου 2009-2016.

Όσον αφορά το κομμάτι της Έκθεσης για την ελληνική 
οικονομία αναφέρεται ότι, μέχρι και το γ΄ τρίμηνο του 
2017 εμφανίζει ενδείξεις εύθραυστης σταθεροποίησης 
σε χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, χωρίς 
ενδογενή δυναμική, γεγονός που θέτει την Ελλάδα σε μια 
δυναμική απόκλισης από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της 
Ευρωζώνης, τα οποία -για πρώτη φορά μετά την κρίση 
του 2007-2008- καταγράφουν ικανοποιητικούς ρυθμούς 
οικονομικής μεγέθυνσης.

«Η ελληνική οικονομία έχει πλέον εξέλθει από το κα-
θεστώς υψηλών δημοσιονομικών ανισορροπιών, αλλά 
με μη βιώσιμο και μη διατηρήσιμο τρόπο». Σημειώνεται 
ότι το διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017 οι έμμεσοι 
φόροι αντιστοιχούσαν στο 56,6% των φορολογικών εσό-
δων του κράτους, έναντι 54% το 2016.

«Στο πλαίσιο αυτό, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει η χώρα για την περίοδο 2018-2022, 
σε συνδυασμό με την εκκρεμότητα για το μελλοντικό 
χρηματοδοτικό σχήμα της ελληνικής οικονομίας (ειδικά 
εάν αυτό συνοδευτεί με πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα), 
είναι πολύ πιθανό να συντηρήσουν το κλίμα αβεβαιότη-
τας όσον αφορά τη μεσομακροπρόθεσμη αναπτυξιακή 
δυναμική της χώρας, τη βιωσιμότητα των πρωτογενών 
πλεονασμάτων, καθώς και τη φερεγγυότητα και την πι-
στοληπτική αξιοπιστία του Δημοσίου».Οι μόνοι κλάδοι 
τονίζεται που παρουσιάζουν μια ήπια τάση ανάκαμψης 

είναι της γεωργίας και της μεταποίησης, ενώ το γ΄ τρίμηνο 
του 2017, η κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη, κυμαινόμενη 
όμως σε επίπεδο υψηλότερο του διαθέσιμου εισοδήματος.

Η εξέλιξη των μισθών, αναφέρει η Έκθεση κατά το 2017, 
εμφανίζει σταθεροποίηση στα χαμηλά επίπεδα τα οποία 
έχουν διαμορφωθεί. Στον ιδιωτικό τομέα έχει αυξηθεί ση-
μαντικά το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων με 
καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 700 ευρώ, το οποίο 
ανέρχεται σε 37,4% το 2017 (από 13,1% το 2009), ενώ 
μειώνεται κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες το ποσο-
στό για αποδοχές μεταξύ 700-899 ευρώ (23,5% το 2017 
από 27,3% το 2009). Παράλληλα, έχει μειωθεί δραστικά, 
κατά το ήμισυ περίπου, το ποσοστό των εργαζομένων με 
καθαρές μηνι- αίες αποδοχές μεταξύ 900-1.300 ευρώ, το 
οποίο ανέρχεται σε 16,8% το 2017 (από 35,7% το 2009). 
Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά το 
ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 
κάτω των 1.000 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 29,8% το 
2017 (από 18,9% το 2009), και έχει αυξηθεί λίγο το ποσο-
στό για αποδοχές 1.000-1.100 ευρώ (16,2% το 2017 από 
13% το 2009). Αντίθετα, έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό 
των εργαζομένων που δηλώνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 
1.100-1.599 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 34,3% το 2107 
(από 46,5% το 2009), όπως και το ποσοστό των εργαζομέ-
νων με αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ (4,7% το 2017 από 
10,9% το 2009)».

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε 
σχετικά με τη Έκθεση ότι «είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για 
τι πραγματικά συμβαίνει στην οικονομία και την κοινωνία» 
και σχολίασε «δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη αναπτυξιακή 
ώθηση,υπάρχει μια σταθερότητα στα κατώτερα επίπεδα 
της οικονομίας από το 2013 μέχρι σήμερα και αυτή η στα-
θερότητα δεν προοιωνίζει τίποτα καλό για το μέλλον, αν 
δεν ληφθούν σοβαρές και τολμηρές πρωτοβουλίες», ενώ 
τόνισε την ανάγκη να συμφωνηθεί πραγματικά ότι αν βγει 
η χώρα από το μνημόνιο και υπάρχουν προαπαιτούμενα 
όπως η μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου θα 
οδηγηθούμε σε νέα δεινά για τους μισθωτούς και τους συ-
νταξιούχους

Πηγή ΑΠΕ_ΜΠΕ
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης Νάουσας Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Νάουσα   28/2/2018
Αρ. Πρωτ.  377

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστή-
ματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά-
ποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλό-
τερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση υδροδότησης 
οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννα-
κοχωρίου», με προϋπολογισμό 424.239,49€ 
(χωρίς ΦΠΑ – το έργο υπάγεται σε καθεστώς 
μηδενικού ΦΠΑ).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙ-
ΚΩΝ και ταξινομείται κατά CPV: 45231300-8.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται 
ως εξής:

Εργασίες: 312.630,42€
ΓΕ & ΟΕ:   56.273,48€
Απρόβλεπτα:   55.335,59€

ΣΥΝΟΛΟ: 424.239,49€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλή-
ρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση των 
συμβατικών τευχών του Διαγωνισμού στον ει-
δικό. Δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονι-
κοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ο 
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. παρέχει σε όλους τους προσφέρο-
ντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύνα-
ψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορί-
ες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδή-
ποτε δικαιολογητικά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (τηλ. 2332025266 - FAX επικοινωνίας 
2332022620).

Τα νέα πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμέ-
να στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 117384/26-
10-2017 ΚΥΑ (Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και πα-
ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη-
μονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες 
νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο 
ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 
(Α’ 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 
(Α’ 171)

Ο προσφορές υποβάλλονται από τους εν-
διαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε-
ΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία 
και λήξης ορίζεται της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 17-4-2018, ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώ ως ημερο-
μηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών ορίζεται η 19-4-2018  ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης 
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νο-

μικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην 
1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΩΝ ή στην 1η τάξη και άνω για έργα κατη-
γορίας Η/Μ, ή ενώσεις Ε.Ε. αυτών (βλ. άρθρο 
76 παρ.3β του Ν.4412/16) και που είναι εγκα-
τεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικο-

νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της 
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που α-
νέρχεται στο ποσό των 8.484,79€ με ισχύ 
τουλάχιστον και 30 ημερών μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 
της παρούσας, ήτοι μέχρι 17-11-2018 Η συνο-
λική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε ΕΞΙ (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Το έργο 
χρηματοδοτείται από την ΕΠ Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Προβλέπεται 
η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Το 
αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Philos 3-KE.ΕΛ.Π.ΝΟ

Ευχαριστήριο
Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) που δραστηριοποιείται εντός 
της δομής φιλοξενίας προσφύγων «Αρματωλού Κόκκινου» 
Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας, ευχαριστεί το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Σ.Φ.Η.Π. καθώς και τον ιδιώτη φαρμακοποιό Πανα-
γάκη Αλέξιο για τις δωρεές τους σε αναλώσιμο υγειονομικό 
υλικό.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Θλιβερό για τη χώρα το πραγματικό 
ποσοστό της ανεργίας, στο 27,5%



Οι οκτώ δεσμεύσεις που ζητά η 
Super League Σουρωτή με βάση το 
έγγραφο του Υφυπουργού, Γιώργου 

Βασιλειάδη, από τις συμμετέχουσες ομάδες 
μέσω επιστολής ώστε να ξεκινήσει ξανά 
το πρωτάθλημα. Με επιστολή της η Super 
League Σουρωτή ζήτησε από τις συμμετέ-
χουσες ομάδες να συμφωνήσουν και να 
αναλάβουν οκτώ δεσμεύσεις για να ξεκινή-
σει και πάλι η δράση στο πρωτάθλημα. 

Ανάμεσαστις δεσμεύσεις καλούνται τα μέλη να
αποδεχθούν ότι «σεπερίπτωσηπου κατά τη διάρ-
κειαμιαςαγωνιστικήςπεριόδου,οπαδοίμιαςομάδες
προκαλέσουν φαινόμενα βίας - είσοδος οπαδών
στονενγένειχώροτουγηπέδουή/καιστιςκερκίδες
και στααποδυτήρια ή/και στοναγωνιστικό χώροή/
καισυμπλοκές εντόςαγωνιστικού χώρουμε οποια-
δήποτεαφορμή,γιατρεις(3)φορέςήτηνπειθαρχι-
κήτιμωρίατωνομάδωντουςμεβάσητηνενγένειέ-
κνομηβίαιησυμπεριφοράοπαδώντου,τουλάχιστον
(4)φορές-τότεηομάδαθατιμωρείταιμεανάκληση
τουπιστοποιητικούσυμμετοχήςκαιυποβιβασμό».

Ησυγκεκριμένη ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί από
τηνεπόμενησεζόν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1.Αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα τωνστιγμών

γιατοελληνικόποδόσφαιρο.
2.Δεσμεύονται για την αποφυγήαντεγκλήσεων,

ώστεναδιεξαχθείμεηρεμίατουπόλοιποτηςαγωνι-
στικήςσεζόν.

3.Δεσμεύονταιώστετοσύνολοτωντυχόνπαρα-
πόνωνπουμπορείναέχουνναεκφραστούνθεσμικά
μέσωτωνοργάνωντουποδοσφαίρου.

4.Δεσμεύονταιώστενακάνουνο,τιείναιαπαραί-
τητογιατονέλεγχοακραίωνομάδωνοπαδώντους.

Έτιπεραιτέρω,
5. Τα μέλη του Συνεταιρισμού αποδέχονται ότι

σεπερίπτωσηπου κατά τηδιάρκειαμιαςαγωνιστι-
κής περιόδου, οπαδοί μιας ομάδες προκαλέσουν
φαινόμενα βίας ήτοι α) είσοδος οπαδών στον εν
γένειχώροτουγηπέδουή/καιστιςκερκίδεςκαιστα
αποδυτήρια ή/και στον αγωνιστικό χώρο ή/και συ-
μπλοκές εντόςαγωνιστικού χώρουμε οποιαδήποτε
αφορμή, για (3)φορέςήβ) τηνπειθαρχική τιμωρία
τωνομάδωντουςμεβάσητηνενγένειέκνομηβίαιη
συμπεριφορά οπαδών του, τουλάχιστον (4) φορές
τότεηομάδαθατιμωρείταιμεανάκλησητουπιστο-
ποιητικούσυμμετοχής και υποβιβασμό.Ηανωτέρω
ρύθμισηθα ξεκινήσει να ισχύειαπό τηναγωνιστική
περίοδο 2018-2019 και εφεξής, με τροποποίηση
τωνρυθμίσεωναδειοδότησης, τόσο τηςΕπιτροπής
ΕπαγγελματικούΑθλητισμούόσοκαιτηςΕΠΟ.

6.Τα μέλη του Συνεταιρισμού αποδέχονται και
εισηγούνται δια τουΠροέδρου τουςστηνΕλληνική
ΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδίατηνεισαγωγήνέαςρύθ-
μισηςστονΠειθαρχικόΚώδικα τηςΕΠΟσύμφωνα
με την οποία εμπρηστικές δηλώσεις αξιωματούχων
πουυποδαυλίζουνφαινόμεναβίας,οιοποίεςπραγ-
ματοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά
αλλά όχιπεριοριστικά: δηλώσεις on camera, μέσω
συνέντευξης σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης,
μέσωsocialmedia, μέσω ιστοσελίδων κλπ) καιως
ιδιαίτεραεπιβαρυντικήπερίπτωσηθαεκτιμάταιόταν

στρέφονταικατάαξιωματούχωναγώνακαι
εν γένει του οργανωμένουποδοσφαίρου
θασυνεπάγονταιτιμωρίατηςομάδας.

7. Τα μέλη του Συνεταιρισμού αποδέ-
χονται και εισηγούνται δια τουπροέδρου
τους στην ΕΠΟ την κατάργηση του τρί-
του βαθμού εκδίκασης και τη μεταφορά
τηςαρμοδιότηταςστοCAS, την εισαγωγή
της έγγραφης διαδικασίας, τη δυνατότητα
χορήγησης αναβολής από ταπειθαρχικά
όργαναμόνομίαφοράγιασοβαρόλόγο.

8.Ταμέλητουσυνεταιρισμούαποδέχο-
νταιτηναλλαγήτουκανονιστικούπλαισίου
για την ασφάλεια των αθλητικών διοργα-
νώσεωνμε τημεταφορά της ευθύνηςστις
ΠΑΕ κατόπιν και της επιγενόμενης δια-
βούλευσης, εκκινώντας από την επόμενη
αγωνιστικήπερίοδο.Ταμέλη τουΣυνεται-
ρισμού ενεχυριάζουν στον πρόεδρο του
Συνεταιρισμούακριβήαντίγραφατωναπο-
φάσεωντουΔΣαυτώναπότιςοποίεςπρο-
κύπτει η ομόφωνη ανέκκλητη απόφασή
τουςσχετικά με τις ανωτέρωδεσμεύσεις.
Ταμέλη τουΣυνεταιρισμού εξουσιοδοτούν
τονπρόεδρο τουΣυνεταιρισμού όπως υ-
ποβάλλει τις ανωτέρω δεσμεύσεις στην
ΕπιτροπήΕπαγγελματικούΑθλητισμούτης
ΕΠΟπροκειμένου να επικυρωθούν στη
συνέχεια από την Εκτελεστική Επιτροπή
αυτής και να υποβληθούν από τονπρόε-
δροτηςΕΠΟστονΥφυπουργόΠολιτισμού
καιΑθλητισμού ΓιώργοΒασιλειάδη για ε-
ξέταση, με σκοπό την επανεκκίνηση του
πρωταθλήματος της τρεχούσης αγωνιστι-
κήςπεριόδου2017-18.

CMYKCMYK
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Τους κόπους μιας χρονιάς σε 
δύο κρίσιμα 90λεπτα απένα-
ντι σε Καρίτσα και Αγροτικό 

Αστέρα ετοιμάζεται να παίξει η Νάου-
σα. Παρά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα 
στο Πρωτάθλημα, η ομάδα της Ημα-
θίας έφτασε στο σημείο να μπλεχτεί 
σε σενάρια υποβιβασμού και, πλέον, 
βλέπει ως «τελικούς» τα δύο εναπο-
μείναντα παιχνίδια. Ο αρχηγός της 
Νάουσας, Νίκος Περηφανόπουλος 
μίλησε στη «Μetrosport» για τη 
μάχη της παραμονής εκφράζοντας 
την αισιοδοξία του για σωτηρία της 
ομάδας του.

«Υπάρχουν 4-5 ομάδεςπουπαλεύουν για τη
σωτηρία.Θαπροσπαθήσουμε να κάνουμε το κα-
λύτερο δυνατόν.Θα κυνηγήσουμε δύο νίκες στα
δύοπαιχνίδιαπουέχουμεωςτοφινάλετουΠρω-
ταθλήματοςκαιείμαστεαισιόδοξοιπωςθακαταφέ-
ρουμε νασωθούμε.Τοπαιχνίδι τουΣαββάτουμε
τηνΚαρίτσα είναι  τοπιο καθοριστικό», σχολίασε
αρχικάστη«Μ».

Ερωτηθείςγιατουςλόγουςπουηομάδαέφτα-
σεστοσημείοναπαίζειτηνπαραμονήτηςσεδύο
παιχνίδιατόνισε:

«Σημαντικό ρόλο για να φτάσουμε σε σημείο
ναπαίζουμε αγώνες επιβίωσης στο φινάλε ήταν
ηεντόςέδραςήττααπότονΚαμπανιακό.Αυτότο
αποτέλεσμα μας έφερεως εδώ.Αυτήν την ήττα
πληρώνουμε.Δενήταναυτόμόνο,όμως.Έπαιξαν
και άλλοι παράγοντες ρόλο.Η φυγή του Κώστα
Κωτσόπουλου,στονΑτρόμητο  η ατυχία και οι α-

πουσίεςσεαρκετάπαιχνίδια.Τοθετικόείναιπωςη
κατάστασηείναισταχέριαμας,είμαστεαισιόδοξοι
καιστηριζόμαστεσταπόδιαμας»,κατέληξε.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, υπενθυμίζεται
πως ο τεχνικός ΒασίληςΑσλανίδης θα έχει στη
διάθεσή του και τονΑνέστηΑργυρίου, ο οποίος
εξέτισετηνποινήτουκαιεπιστρέφει.

Αυτόείναιτοέγγραφοπουζητά
ηSuperLeagueναυπογράψουν

οι16ομάδες

Νίκος Περηφανόπουλος «Πληρώνουμε 
την ήττα από τον Καμπανιακό»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
τάχθηκε υπέρ 
της επανέναρξης 

του πρωταθλήματος, 
συνυπογράφοντας 
τους όρους που έθεσε 
ο υφυπουργός Αθλη-
τισμού Γιώργος Βασι-
λειάδης. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
υπέγραψε το έγγραφο 
που ζητά ο Γιώργος 
Βασιλειάδης προκει-
μένου να προχωρήσει 
στην επανέναρξη του 
πρωταθλήματος.

Η«ασπρόμαυρη»ΠΑΕδέχθηκε τους τέσσερις
όρουςπουθέτειουφυπουργόςΑθλητισμού,προ-
σθέτονταςκαιτιςπαρατηρήσειςτης,ηβασικότερη
τωνοποίωνείναιηεφαρμογήτουVARαπότονέο
πρωτάθλημα.Παράλληλα, έκανε έμμεσηαναφορά
στηθέσητηςΠΑΕΟλυμπιακός.

ΑναλυτικάηθέσητουΠΑΟΚ:
«Στείλαμε υπογεγραμμένη την επιστολή με τις

εξήςπαρατηρήσεις:
1)VAR-ναξεκινήσειαπότηνΠΡΩΤΗαγωνιστι-

κήτουνέουπρωταθλήματοςόπωςάλλωστεήδηέ-
χειεξαγγελθείαπότουςσυναρμόδιουςυπουργούς
και έχουμε ήδη αιτηθεί πρώτοι από όλους από
πέρυσι.ΌπωςέγραψεκαιτομέλοςτουΔΣΓιώργος
Σαββίδης.Τοζητάμεπρώτοικαιεπίμονακαιρό.

2) με θέρμη χαιρετίζουμε την απόφαση για το
CASως τρίτο βαθμόδικαιοδοσίας- άλλωστε είναι
μια από τιςπροτάσεις μας- αν και δεν κατανοού-
με το λόγοπουσυνδέεταιμε την επανέναρξη του
πρωταθλήματος

Επίσηςτοελληνικόποδόσφαιροείναισεπαρα-
τεταμένηκρίσηεδώκαιπολλάχρόνιακιόχι τώρα
τελευταίακαιοΠΑΟΚτοέχειεπισημάνεικαικαταγ-

γείλειπολλάκις και γι’ αυτόακριβώς το λόγο είναι
συνεχώςτοθύμααυτήςτηςκρίσης.Τοανκάποιοι
ανακάλυψαν τώρα την...Αμερικήμάλλον έβλεπαν
τοδέντροκιέχαναντοδάσοςωςτώρα

Ο λόγοςπου το υπογράψαμε είναι γιατί εμείς
επιθυμούμε τοπαιχνίδι ναπαίζεταιστο γήπεδοκι
όχιμεπροφάσειςναμεταφέρεταιεκτόςαυτού».

ΔενσυμφωνοήντέσσεριςΠΑΕ
Μετά τονΟλυμπιακό, τηνΑΕΛ και τηνΞάνθη,

και οΠαναθηναϊκός ήταναντίθετοςμε τιςπροτά-
σεις τουΥφυπουργούΑθλητισμού, ΓιώργουΒασι-
λειάδη,καιδενυπέγραψετοσχετικόέγγραφο.

Ούτε ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στις
προτάσεις τουΥφυπουργούΑθλητισμού,ώστε να
ξεκινήσει εκ νέου τοπρωτάθλημα.Οι «πράσινοι»
αποφάσισαν να μην υπογράψουν το σχετικό έγ-
γραφοπου τους εστάληκαιπλέονοι ομάδεςπου
εξέφρασαναντίθεσηστονΓιώργοΒασιλειάδηείναι
τέσσερις.

Υπενθυμίζεται ότι τον ίδιο δρόμο... χάραξαν
Ολυμπιακός,ΑΕΛκαιΞάνθη.Μένειναφανείποια
θα είναι η αντίδραση τουΥπουργείου, αλλά και
τηςSuper League, μετά τα δεδομέναπου έχουν
διαμορφωθεί.

ΥπέγραψετοέγγραφοΒασιλειάδη,
ζητάVARαπότηνέασεζόν



Η συμμετοχή του Νικόλα Τουλίκα στα 
5χλ στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας 
τον έβγαλε ακόμα μια φορά νικητή 

της ζωής και παράδειγμα για όλους. Τις 
προηγούμενες μέρες ταλαιπωρήθηκε πάρα 
πολύ με θέματα υγείας και μέχρι το μεση-
μέρι της Παρασκευής σκεφτόμασταν να 
μην συμμετέχει τελικά στην διοργάνωση. 
Παρόλα αυτά αποφασίσαμε τελικά να συμ-
μετέχει γιατί το ήθελε πολύ αλλά δεν θα 
επιδιώκαμε κάποια θέση ή κάποιον χρόνο.

ΤοΣάββατο το βράδυ αφούφτάσαμε στηνΑθήνα
είχε ένανσοβαρό τραυματισμόστοπόδι όπου τελικά
αποτελείωσετηνψυχολογίατου.ΤοπρωίτηςΚυριακής
αποφασίσαμε αφού ήταν χτυπημένο το πόδι του να
συμμετέχει μόνοστα 1000 μ με ταSpecialOlympics
Hellasκαιναμηντρέξειτηνδιαδρομήτων5χλμ.Αφού
τελείωσετηδιαδρομήτων1000μ.καθίσαμεναξεκου-
ραστεί αλλά τομυαλό του ήτανστα 5 χλμ γιατί ήθελε
νασυμμετέχει.Οιαπόψειςήτανδιαφορετικέςκαιτελικά
αποφάσισενατρέξει.

Έτσιλοιπόνμεδύσκολεςκαιρικέςσυνθήκες(βροχή
&αέρα),μεχτυπημένοτοπόδι,μεμιαδιαδρομήτελείως
άγνωστηκαιδύσκοληπροςτονίδιοξεκίνησετηντελευ-
ταίαστιγμή....!!!

ΤοαποτέλεσμαμαςεξέπληξεόλουςΣτα6500άτομα
πουσυμμετείχανστηνδιαδρομή έκανε....22,36 λεπτά,
βγήκε128οςστην γενική κατάταξη,47οςστηνηλικιακή
κατάταξηκαι117οςστουςάνδρεςΗδύναμητηςψυχής
του,η υπομονή,η επιμονή και η θέληση του είναι τόσο
μεγάληπου εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα
τουκαι ναστέλνουμε τομήνυμαπωςκαι ταάτομαμε
αναπηρίεςμπορούννακαταφέρουνπάραπολλάαρκεί
ναυπάρχουνάνθρωποιδίπλατους,νατουςστηρίζουν.

Τέλοςθαθέλαμεναευχαριστήσουμετονπροπονητή
του και τους χορηγούς του,πουστηρίζουν τονΝικό-
λα,τουςφίλους τουπου τουστάθηκαναυτές τις μέρες
στηνΑθήνα καθώς επίσης τους οδηγούς του ΚΤΕΛ
Ημαθίας για την αμέριστη κατανόηση και την άψογη
συμπεριφοράτουςαπέναντιστοπαιδίμας.

CMYKCMYK
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Συνέχεια στις επιτυχίες σημείωσαν οι 
αθλητές του Ο.Α. Αλέξανδρος Βέροι-
ας και στο Ενωσιακό Πρωτάθλημα 

τένις στην Πτολεμαΐδα. Στην κατηγορία 
Α12 αγωνίστηκαν οι Παπαδόπουλος Φώτης 
ο οποίος αγωνιζόμενος για πρώτη φορά 
άφησε πολλές ελπίδες για το μέλλον, ο 
Βολτής Αντώνης ο οποίος έφτασε στους 16 
και ο Νέγκας Χαράλμπος που έφτασε στους 
8 καλύτερους.

ΣτηνκατηγορίαΚ12ηΜανωλοπούλουΑνθήμετάα-
πόδιαδοχικέςνίκεςέφτασεστοντελικόκατακτώνταςτην
1η θέσηστο τουρνουά.Επίσηςστην κατηγορίαA16 ο
ΜιχάληςΑνανιάδηςέφτασεμιαανάσααπότοντελικόκα-
τακτώντας τελικά την3ηθέσηπιστοποιώντας τηνπολύ
καλήαγωνιστικήτουκατάσταση.

Παράλληλα οι μικρότεροι αθλητές αγωνίστηκανστο
2οπροπαιδικόΠρωτάθλημααφήνονταςπολύικανοποιη-
μένουςτουςπροπονητέςτους.

Οπρόεδροςσυγχαίρει όλους τους αθλητές για την
προσπάθεια και τις επιτυχίες τους καθώς επίσης και
τουςπροπονητέςΚουκουλομάτη Σταύρο καιΠαπαδο-
πούλουΚορίνα.

Έφτασε αισίως στην 20η 
αγωνιστική το πρωτά-
θλημα της Β ΕΚΑΣΚΕΜ 

και οι Αετοί Βέροιας αντιμετω-
πίζουν το Σάββατο (24/3) τον 
ΑΟΚ Γουμένισσας. Η ομάδα του 
Κιλκίς φαντάζει αυτή τη στιγμή 
ο πιο πιθανός αντίπαλος των 
«ασπρόμαυρων» στα επερχό-
μενα play off, καθώς τόσο οι 
Ημαθιώτες όσο και οι αυρια-
νοί τους αντίπαλοι, δύσκολα 
θα αλλάξουν τη βαθμολογική 
τους..,μοίρα στις τρεις τελευταί-
ες αγωνιστικές.

ΟπροπονητήςτωνΑετώνΒέροιας,Ντά-
νηςΤυριακίδηςσυνέστησεπροσοχήστους
παίκτεςτουενόψειτουΣαββατιάτικουαγώ-
να,πουανεπέλθειηνίκητότεεξασφαλίζε-
ταικαιμαθηματικάηπρώτηθέση.

Αγωνιστικάπροβλήματα δεν υπάρχουν
για την ομάδα τηςΗμαθίας, με την έναρξη
τηςαναμέτρησηςναέχειοριστείστις18.00
στοΔΑΚ«Βικέλας»τουΜακροχωρίου.

Τοπρόγραμματης20ηςαγωνιστικής
Εργόναθλος–ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτ
ΆθλοςΑλεξάνδρειας–ΓΑΣΠΠάνθηρες
ΑτρόμητοιΝέαςΣάντας–ΚούπαΚιλκίς
ΓΑΣΒαφύρας–ΑΣΚολινδρού
ΑετοίΒέροιας–ΑΟΚΓουμένισσας
ΑΚΕΠιερίας–ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας

(20.00)

Νέεςεπιτυχίεςαπότουςαθλητές
τένιςτουΑΟΑλέξανδροςΒέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’

Τον ΑΟΚ Γουμένισσας 
υποδέχονται οι Αετοί

ΝικητήςτηςΖωής
καιΠαράδειγμα
γιαόλουςοΝίκος

Τουλίκας
Θρήνος για την σκακιστική 

οικογένεια της Βέροιας 
Η σκακιστική οικογένεια της Βέροιας θρηνεί μια βαρύτατη απώ-

λεια. Ο Γιώργος Τσακελίδης έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή 
σε ηλικία 55 ετών. Ο Γιώργος ήταν ένα από τα πιο αγαπητά 

παιδιά στο σκάκι αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα ως καθηγη-
τής Γερμανικών. Το παιδί με το χαμόγελο ήταν η ψυχή στην σκακι-
στική παρέα.
ΗαγάπηγιατοσκάκικαιτηνομάδατουήτανανυπέρβλητηωςαθλητήςτουΣ.ΟΒΕΡΟΙ-

ΑΣ, όπουπάνταάφηνε χώροστους νέους  αθλητές καιπολλέςφορές έδινε τιςπαρτίδες
στους«χαμένους»αντιπάλουςτουγιαναμηντουςστεναχωρεί.

ΦίλεμαςΓιώργοθαείσαιγιαεμάςπάνταεκείστηνάκρητηςσκακιέραςναμαςθυμίζεις
μετοχαμόγελοσουότιτοσκάκιείναιπάνωαπόόλαψυχαγωγία.

Ταθερμάμαςσυλλυπητήριαστηνοικογένειάτουκαιστουςοικείουςτου.
ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΙ!!!!
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Προκηρύχθηκεο1οςΑγώναςΟρεινούΤρεξίματος«Μνήμης
καιΘυσίας»στηνΠαναγίαΣουμελάστις13Μαΐου

Ο Μορφωτικός Αθλη-
τικός Σύλλογος «H 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ» σε 

συνεργασία με το ΚΑΠΑ του 
Δήμου Βέροιας και την τεχνι-
κή υποστήριξη του Συλλόγου 
Δρομέων Βέροιας διοργανώ-
νουν και προκηρύσσουν τον 
1ο Αγώνα Ορεινού Τρεξίμα-
τος «ΜΝΗΜΗΣ & ΘΥΣΙΑΣ» 
13χλμ. Ο αγώνας τελεί υπό 
την αιγίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Βέροιας, Ναούσης και 
Καμπανίας. Ως ημερομηνία 
διεξαγωγής ορίζεται η Κυρια-
κή 13 Μαΐου 2018. Παράλλη-
λα με τον Αγώνα διεξάγονται 
αγώνες δρόμου 1χλμ για 
παιδιά δημοτικών και 2χλμ 
για παιδιά γυμνασίων και 
λυκείων.

ΟΡΕΙΝΟΣΑΓΩΝΑΣ13ΧΛΜ-
ΚΥΡΙΑΚΗ13ΜΑΙΟΥ2018

Αφετηρία και τερματισμός ορίζεται η
πλατεία και ο χώρος στάθμευσης της Ι-
εράςΜονήςΠαναγίαΣουμελάστο όρος
Βέρμιο.Οιαθλητέςκαλούνταινατρέξουν
σε μια πανέμορφη διαδρομή, διασχίζο-
ντας το χωριό Καστανιά, ανεβαίνοντας
και φτάνοντας μέχρι την κορυφογραμμή
(ανεμογεννήτριες),περνώνταςμέσααπό
δασική έκταση πλησίον της μονής. Τα
υψομετρικάτηςδιαδρομήςανέρχονταισε
περίπου650μ.και τομέγιστουψόμετρο
στα1.480μ.

Ηδιαδρομήέχειωςεξής:ΠλατείαΙ.Μ.
Παναγίας Σουμελά – χωριόΚαστανιά –
έξοδοςπροςΠροφήτηΗλία (ΓΡΑΓΡΟΥ)
– Σαρακατσανέϊκα – κορυφογραμμή (α-
νεμογεννήτριες) – Σκυλόβρυση – Σαρα-
κατσανέϊκα–Πλατεία Ι.Μ.ΠαναγίαΣου-
μελά.

Ηεκκίνησηθαδοθείστις11:00π.μ.Οι
συμμετέχοντες καλό είναι να βρίσκονται
έωςκαιμιαώραπριντηνεκκίνηση,στην
αφετηρίαστηνΠλατείατηςΙ.Μ.Παναγίας
Σουμελά. Χώρος στάθμευσης των Ι.Χ.
αυτοκινήτων των δρομέων και των συ-
νοδών τους καθώς και των λεωφορείων
ορίζεται ο δρόμοςπρόσβασηςπρος τη
ΜονήαπότηνπλευράτηςΚοζάνης.

ΤρόποςΕγγραφής:
•ΜέσωτηςιστοσελίδαςτουΣυλλόγου

(www.maskalithea.gr) στο σχετικό link
εγγραφής

•Καταβάλετετοαντίστοιχοποσόστην

τράπεζα
Ο κάθε αθλητής καταβάλλει τοποσό

των5ευρώ.Οιαθλητέςθαπροκαταβάλ-
λουντοποσόστηνΤΡΑΠΕΖΑΠΕΙΡΑΙΩΣ
και στον τραπεζικό λογαριασμόπου α-
νήκειστονσύλλογο:5242-082946-553&
IBANGR7601722420005242082946
553 εμφανίζεται ο δικαιούχος:ΜΟΡΦΩ-
ΤΙΚΟΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ«ηΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑ».Ηκαταβολήμπορείναγίνειείτε
με κατάθεση μετρητών είτε ηλεκτρονικά
αναγράφοντας υποχρεωτικά το όνομα
τουδρομέαπουαφοράηεγγραφή

•Η ενημέρωση από τη διοργάνωση
γιατηνκατάθεσηγίνεταιμετηναποστολή
απαντητικού e-mail και τα ονόματα των
αθλητώνπουκατοχυρώνουνθέσηέπειτα
από τοσχετικό έλεγχοθαανεβούνστην
ιστοσελίδα του συλλόγου το αργότερο
μέχριτηνΠαρασκευή11/05/2018.

Καλόθαήτανναέχετεμαζίσαςπαρα-
στατικότηςκατάθεσηςκατάτηνπαραλα-
βήτουαριθμούσυμμετοχής.

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ–
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Άνδρες:
18-34
35-49
49+
Γυναίκες:
18-34
35-49
49+
Θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι της

γενικήςκατάταξης,αλλάκαιοιτρειςπρώ-
τοικάθεηλικιακήςκατηγορίας(άνδρεςκαι
γυναίκες).

Σεόλουςτουςαθλητέςπουθατερμα-
τίσουνθαδοθείξεχωριστόμετάλλιο.

Επίσης, κατά την παραλαβή των α-
ριθμών, ο κάθε αθλητής θαπαραλάβει
σακούλαμενερό,φρούτο,κρουασάν,πο-
ντιακάεδέσματακαιαθλητικόαξεσουάρ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θαυπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρη-

ση, ενώ τα αποτελέσματα θα είναι δια-
θέσιμα σε πραγματικό χρόνο κατά την
διάρκεια του αγώνα. Τα αποτελέσματα
καιφωτογραφίες τωναθλητώνθααναρ-
τηθούν στην ιστοσελίδα του συλλόγου,
καθώςκαισεδρομικάsites.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΚΑΛΥΨΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Στην εκκίνηση, κατά μήκος της δια-
δρομής καθώς και στον τερματισμό θα
λειτουργούν υγειονομικοί σταθμοί πρώ-
τωνβοηθειών.Επίσης, για την ασφαλέ-
στερη διεξαγωγή του αγώνα θα υπάρ-
χουνγιατροί (ορθοπεδικός–παθολόγος)
και φαρμακοποιός που θαπαρακολου-

θούντηνεξέλιξήτου.

ΣΤΑΘΜΟΙΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Σταθμοί ανεφοδιασμούθα είναι εγκα-

τεστημένοιστο6οκαι10οχλμ.
6οχλμΝερά-ισοτονικά
10οχλμΝερά
Στον τερματισμό θα υπάρχουν νερά,

φρούτακαιισοτονικά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι

αθλητέςκαιαθλήτριες,άνωτων18ετών,
οιοποίοιθατρέξουναποκλειστικάμεδική
τουςευθύνηκαιθαπρέπειναέχουνεξε-
ταστεί από ιατρόπρόσφατα.Δεν επιτρέ-
πεταιησυμμετοχήστοναγώνααθλητών
κάτωτων18ετών.

Το ονόματα των δρομέων μετά την

οικονομική τακτοποίηση, θααναρτηθούν
τηνΠαρασκευή11/05/2018στην ιστοσε-
λίδατουσυλλόγου.

ΤΡΟΠΟΣΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
συμμετοχής λήγει τηνΚυριακή07Μαΐου
2018 καιώρα 24:00. Για λόγους καλής
οργάνωσης του αγώνα, οι διοργανωτές
παρακαλούν για την έγκαιρη αποστολή
τωνδηλώσεων.

Χρονικόόριο τουΑγώναείναιοι3ώ-
ρες. Πέραν του χρονικού ορίου των 3
ωρών,οκάθεδρομέαςθατρέχειμεδική
τουευθύνη.

Για την εγγραφή στoν αγώνα των
13χλμπατήστεεδώ:

Εγγραφήαθλητώνστοπαρακάτωlink:

http://www.maskalithea.gr/delt ia-
typou-anakoinoseis/dilosi-symmetoxis

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΛΑΒΗΣΑΡΙΘΜΟΥ
Κατά την δημοσίευση των ονομάτων

λίγες μέρες πριν τον αγώνα, θα υπάρ-
χει ένας αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί
σε κάθεαθλητή.Αλφαβητικάμεβάση το
επίθετόσαςθαζητάτεαπότηγραμματεία
της διοργάνωσης τον αριθμό σας.Ταυ-
τόχρονα με τον αριθμό συμμετοχής θα
λαμβάνετεκαιτηνσακούλατουαθλητή.

Προσοχή: Η σακούλα θα δίνεται σε
κάθεπερίπτωσηπριντοναγώνα.

ΑΛΛΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οαγώνας θα διεξαχθεί κάτωαπό ο-

ποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (πλην
ακραίων καιρικών φαινομένων). Η νέα
ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, σε
περίπτωση αναβολής θα ανακοινωθεί
έγκαιραμέσωτουτύπου.

Παρακαλούνταιοιφίλοιδρομείςνασε-
βαστούν τις υποδείξεις τηςδιοργάνωσης
καιναπαρκάρουντααυτοκίνητάτουςστα
σημείαπου θα υποδείξει η διοργάνωση
κατάτηνπροσέλευση.

Επίσηςθαυπάρχειηδυνατότηταδια-
μονήςστους ξενώνες τηςΜονής, έναντι
μικρού συμβολικού ποσού, για όποιον
απότουςαθλητέςκαιτουςσυνοδούςθε-
λήσει να συνδυάσει τη συμμετοχή του
στον αγώναμε τουρισμόφυσιολατρικού
καιθρησκευτικούχαρακτήρα.

ΠΑΙΔΙΚΟΣΑΓΩΝΑΣ1.000και2.000
ΜΕΤΡΩΝ-ΚΥΡΙΑΚΗ13ΜΑIΟΥ2018
Σημείο εκκίνησης και τερματισμού εί-

ναιηΠλατείατηςΙ.Μ.ΠαναγίαςΣουμελά.
Δικαίωμασυμμετοχήςέχουνπαιδιάδημο-
τικού, γυμνασίου και λυκείου. Σε όλα τα
παιδιά θα δοθούναναμνηστικά μετάλλια
κατάτοντερματισμότους.

Αγώνας1.000μέτρωνπαιδιώνδημο-
τικούμεώραέναρξης11:15

Αγώνας 2.000 μέτρων μαθητών γυ-
μνασίου και λυκείου με ώρα έναρξης
11:30

Ησυμμετοχήτωνπαιδιώνστοναγώνα
είναι ελεύθερη και δεν υφίσταται οικονο-
μικήεπιβάρυνσηπαράμόνοηυπεύθυνη
δήλωση του γονέα που επιτρέπει την
συμμετοχή τουςστον αγώνα.Ησχετική
δήλωσηπαραλαμβάνεταιαπότηγραμμα-
τείατημέρατουαγώνα.

Για πληροφορίες που αφορούν τον
αγώναμπορείτενααπευθύνεστεστους:

ΤοπαλίδηΚωνσταντίνο:6973556257
ΟρφανίδηΣτέφανο:6945584209
ΜουρατίδηΓεώργιο:6974938707
ΚαραγιάννηΓιάννη:6972240184
ΙασωνίδηΒλαδίμηρο:6977481446

Τις εξελίξεις στο ζήτημα με τις 
αδειοδοτήσεις των ΠΑΕ σχολίασε 
ο Λάκης Παπαϊωάννου. Το μέλος 

της διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος του Ηρακλή μίλησε στο Metropolis 
95.5 και σχολίασε με καυστικό τρόπο τις 
πληροφορίες που έρχονται περί πιθανής 
κατάργησης της ποινής του υποβιβασμού 
για τις μη αδειοδοτημένες ομάδες.

Αναλυτικάόσαείπε:
«Αυτήν  την περίοδο είμαστε επικεντρωμένοι

στους αγώνες τηνΑλεξάνδρεια και τονEδεσσαϊκό
γιαπάρουμε τηνπρωτιά και να μπούμε σταπλέι
οφανόδουστηFootballLeague.Αυτόείναιτοκύριο
ζήτημακαιδεναποσπάτηνπροσοχήκανενόςμας.
ΑπόεκείκαιπέραείδαμεμιαανακοίνωσητουΛεβα-
δειακούπου δε λέει τίποτα για την «ταμπακιέρα».
Ουσιαστικάείναιμιαανακοίνωσησαναπολογούμε-
νοςγιατίκάναμεμίακαταγγελίαστηνΕπιτροπήΔεο-

ντολογίαςγιαπαράγοντεςοιοποίοιέχουνκαταδικα-
στείσταποινικάδικαστήρια,όπωςοικ.κΚομπότης,
Μπάκος,Μποροβήλος.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα τηςαδειοδότη-
σης,οΗρακλήςπέρσιδενέπεσεαπότοννόμοαλ-
λάγιατί ηSuperLeagueμε εισήγηση του τεχνικού
τηςσυμβούλουψήφισεκατάτουΗρακλή,όπωςκαι
αρκετές ομάδες.Ανψήφιζα εγώ κατάμιας ομάδας
τηςΘεσσαλονίκηςδεθαμπορούσανακυκλοφορή-
σωστηΘεσσαλονίκη.Αυτή τηστιγμή,ποιος είναι
αυτόςπουκινεί τανήματαγιαναγίνειαυτόμετον
Παναθηναϊκό,τονοποίοσέβομαικαιεκτιμώαπεριό-
ριστααφούείναιέναςσύλλογοςμετεράστιαιστορία.

Ο Βασίλης Γκαγκάτσης από πλευράς Super
League ενημέρωσε τονΥπουργό καιστησυνέχεια
θαπάνε και στον κ. Γραμμένο.Έτσι είναι η διαδι-
κασίακαιλένεναψηφίσουνοιομάδες.Σεό,τι έχει
να κάνει με το νόμοπέρσιπου έπεσε οΗρακλής,
ποιος ήξερεανπληρώθηκεή όχι οΠουρτουλίδης;
ΠοιοςενημέρωσετονΚομπότη;Προφανώςκάποιος
μέσααπό τηSuper League.Είμαισίγουρος100%
ότι είναι ο Γκαγκάτσης, αυτός κινεί τα νήματα είναι

διευθύνωνσύμβουλος.Ότανγίνεταιγιαναγλιτώσει
κάποιος, καλώς γίνεται.Αν είναι για τονΗρακλή
είναιαμέσωςκαταδικαστέο.Αυτόδενέχειξαναγίνει.

Αυτή τη στιγμή τοποδόσφαιρο ταλανίζεται.A-
πό κάθε πλευρά ακούω «μέτρα, μέτρα, μέτρα»
και τίποτα δε γίνεται.Αν δεν σπάσουμε αυγά δεν
κάνουμε τίποτα.Ολοι ασχολούνται με τοποιος δι-
αιτητής κληρώθηκε και πώς θαπαίξει.Άνθρωποι
είναικιαυτοί,σκεφτείτεότιτουςπαίρνουνσυνέχεια
τηλέφωνα.Πρέπει να έχουμε επαγγελματίες διαι-
τητές και αν παράγοντας τους παίρνει τηλέφωνο
να διώκεται αμέσως.Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το
ποδόσφαιροείναιγιορτή,δενπρέπειμέσασταχίλια
μύριαπροβλήματα διχαστούμεστουςμεν και τους
δε. Ζούμε στηνΕλλάδα και είμαστε όλοι Ελληνες
και πατριώτες. Σε ό,τι αφορά τονΗρακλή, δε θα
αφήσουμε τίποτα ναπέσει κάτω, θα κάνουμε οτι-
δήποτεπερνάειαπότοχέριμας.Στείλαμεέναπολύ
σημαντικόστοιχείογιατηνκαταδίκητουΑστέρακαι
τουΛεβαδειακούστηνΕπιτροπήΔεοντολογίαςπου
ορίζεταιαπότηFIFA».

Πηγή:metrosport.gr

Λάκης Παπαϊωάννου: «Δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω»
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Στο Μέγαρο 
Μουσικής 

Θεσσαλονίκης 
ο Παναγιώτης 
Τροχόπουλος 

Ο Παναγιώτης Τροχόπουλος εμφανίζεται στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 31/03/18 σε κοντσέρτο για 
πιάνο και ορχήστρα με την πρώτη Ιατρική ορχήστρα της 
Αυστραλίας με έδρα την Μελβούρνη.  

Τα έσοδα θα διατεθούν στο ‘Χαμόγελο του Παιδιού’
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Stefan Cassomenos Πιάνο
Παναγιώτης Τροχόπουλος Πιάνο
Corpus Medicorum Australia 
Keith Crellin Διεύθυνση Ορχήστρας
Συμμετέχουν μέλη της:
MOYSA - Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μου-

σικής Θεσσαλονίκης
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
15€, 10€, 5€ (μειωμένο)

Αδελφοποίηση 
Συλλόγων

Ο Σύλλογος Ζαχ/στών Βεροίας είχε συνάντηση κατόπιν πρό-
σκλησης στις 21-3-2018 με τον Σύλλογο Ζαχ/στών Θεσσαλονίκης 
στα γραφεία τους επί της οδού Κάρμπολα 2.

Στην κοινή συνεδρίαση συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφο-
ρούν τον κλάδο των Ζαχ/στών.

Ένα από αυτά που συζητήθηκε εκτεταμένα ήταν η οικιακή 
ζαχαροπλαστική που πλήττει τον κλάδο και η λήψη δραστικών 
μέτρων για την πάταξή της.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν όλα τα μέλη του Συμβουλίου, 
γεγονός που σημαίνει ότι ο Σύλλογος είναι εδώ και θα παλέψει 
για το καλό του κλάδου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του 
Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά όλους όσους με πολύ 
αγάπη και ευαισθησία στήριξαν την Πασχαλινή Έκθεση 
των Χειροτεχνημάτων μας από την Παρασκευή  16-3-
18 έως την Κυριακή 18-3-2018 στον ισόγειο χώρο του 
Δημαρχείου Βέροιας. Ευχαριστούμε επίσης τους κάτωθι : 

1.    Τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζίδη & το  
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας για την παραχώρηση του 
χώρου και την γενικότερη στήριξη.

2.    Την ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας για την παραχώρηση των  
τραπεζιών.

Θερμές ευχαριστίες από καρδιάς και σε όσους βοήθη-
σαν στην επιτυχία της Έκθεσης μας και στην διοργάνωση 
της 

1.    Το ζαχαροπλαστείο ΦΙΝΟ που στηρίζει τις προ-
σπάθειες μας  για τις  υπέροχες λιχουδιές 

2.    Το κ. Τάσο Γιάγκογλου για την δωρεά προϊόντων 
του

3.    Διακοσμήτρια κ. Ευαγγελία  Απλακίδου για την 
βοήθεια της 

4.    Την κ. Αντωνία Αναγνώστου για την βοήθεια της 
5.    Την καλές φίλες της Μέριμνας κ. Σταυρούλα Αρζό-

γλου, για την δωρεά καλλιτεχνικών δημιουργημάτων της. 
6.    Τους δημοσιογράφους του τοπικού τύπου και των 

τοπικών site για την στήριξη τους  
Και φυσικά όλους όσους μας στήριξαν με τις αγορές 

τους και την αγάπη τους . 
    Η Εθελόντρια Διευθύντρια

 & Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων
Μιχαηλίδου – Δαμιανίδου 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Η-
μέρας κατά της Φυματίωσης, που ο-
ρίζεται στις 24 Μαρτίου κάθε έτους, 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
συμμετέχει στον αντιφυματικό αγώνα 
μέσω του τμήματος Δημόσιας Υγείας 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, που αναπτύσ-
σει δράσεις και ενισχύει την υγειονομι-
κή και κοινωνική δράση των υπηρεσι-
ών υγείας, όπως:

• Το συντονισμό-προγραμμα-
τισμό της εκτέλεσης της φυματινοα-
ντίδρασης (Mantoux) στους πληθυ-
σμούς-στόχους 

• Την προμήθεια και διανομή των 
φυματινοαντιδράσεων (Mantoux) 
στους παρόχους υγείας που τις εκτε-
λούν, κατόπιν σχετικής εγκυκλίου από 
το υπουργείο Υγείας

• Την επιδημιολογική επιτήρηση 
(διερεύνηση) των κρουσμάτων φυμα-
τίωσης που δηλώνονται στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνερ-
γασία με το ΚΕΛΠΝΟ και παρεμβαίνει 
όπου απαιτείται

• Την ενημέρωση του πληθυσμού 
με στόχο την πρόληψη και προαγωγή 
της υγείας

Το Δίκτυο Δράσεων Πρόληψης 
και Προαγωγής Υγείας της Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκθέτει στο 
θεματικό του ιστότοπο περισσότερες 
λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη φυμα-
τίωση, όπως και πληροφορίες που 
ενδιαφέρουν το κοινό, στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση http://www.pkm.gov.gr/
default.aspx?lang=el-GR&page=823 
Στη φόρμα επικοινωνίας ο πολίτης 
μπορεί να θέτει ερωτήματα στα οποία 
απαντούν οι ιατροί του Δικτύου. 

Η εξάλειψη της φυματίωσης απο-
τελεί πρόκληση για τη δημόσια υγεία 
και δοκιμασία για το σύστημα υγείας 
κάθε χώρας. Απαιτεί δε, συνεργασία, 
συντονισμό και χρηματοδότηση πα-
γκοσμίως. 

Στις 24 Μαρτίου του 1882 ανακοι-
νώθηκε επίσημα η ανακάλυψη του αι-
τίου της νόσου της φυματίωσης από 
τον ιατρό Ρόμπερτ Κοχ, που άνοιξε το 
δρόμο για τη διάγνωση και θεραπεία 
της φυματίωσης. Ο εορτασμός  της  
Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυμα-
τίωσης στις 24 Μαρτίου κάθε έτους 
είναι αφιερωμένος στη μεγάλη αυτή 
επιστημονική ανακάλυψη και  πλέον 
αποτελεί  ευκαιρία για να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση του κόσμου και να 
ενταθεί ο αντιφυματικός αγώνας. 

Στη συνέλευση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) το Μάιο 
του 2014, μεταξύ των αναπτυξιακών 

στόχων για την υγεία ήταν και ο τερ-
ματισμός της επιδημίας φυματίωσης 
από το έτος 2030. Οι δε κυβερνήσεις 
συμφώνησαν στη νέα στρατηγική της 
επόμενης 20ετίας (2016-2035) για τον 
τερματισμό της φυματίωσης.

Ο Π.Ο.Υ. συνέχισε μάλιστα ένα βή-
μα παραπέρα και έθεσε ως επιπλέον 
στόχους τη μείωση των θανάτων κατά 
95% και τη μείωση των νέων περιπτώ-
σεων κατά 90% ως το έτος 2035.

Η φυματίωση είναι μια μεταδο-
τική ασθένεια που αποτελεί την υπ’ 
αριθμόν ένα λοιμώδη αιτία θανάτου 
στον κόσμο. Καμία χώρα δεν είναι 
ελεύθερη από φυματίωση. Ωστός,ο 
είναι θεραπεύσιμη, αρκεί ο ασθενής 
να ολοκληρώνει τον κύκλο θεραπείας 
χωρίς διακοπή και με στενή ιατρική 
παρακολούθηση. Αυτό θα βοηθήσει 
στο να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα 
του μικροβίου στα αντιφυματικά φάρ-
μακα, που μοιραία θα οδηγήσει τον 
ασθενή σε πολυανθεκτική μορφή φυ-
ματίωσης (MDR-TB) και την εξαιρετικά 
πολυανθεκτική μορφή (XDR-TB). Η 
πολυανθεκτική  και η εξαιρετικά πολυ-
ανθεκτική μορφή της φυματίωσης είναι 
ανθεκτικές στα φάρμακα της πρώτης 
γραμμής.

Η φυματίωση πλήττει κυρίως ενή-
λικες σε πιο παραγωγικά χρόνια της 
ζωής τους. Ωστόσο, όλες οι ηλικιακές 
ομάδες είναι σε κίνδυνο. 

Τα βασικά στοιχεία που δίνει ο 
Π.Ο.Υ. στο ετήσιο επιδημιολογικό του 
δελτίο ως προς τη νόσο, είναι:

• Η φυματίωση (TB) είναι μία από 
τις 10 πρώτες αιτίες θανάτου παγκο-
σμίως. 

• Το έτος 2016, 10,4 εκατομμύρια 
άνθρωποι αρρώστησαν με φυματίωση 
και 1,7 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή 
τους από την ασθένεια 

• Το 2016, εκτιμάται ότι 1 εκατομμύ-
ριο παιδιά αρρώστησαν με φυματίωση 
και 250 000 έχασαν τη ζωή τους 

• Η φυματίωση έχει τα πρωτεία 
στους θανάτους των HIV οροθετικών 
ατόμων. Το 2016, το 40% των θανά-
των οφειλόταν σε φυματίωση. 

• Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επίπτω-
ση της φυματίωσης μειώνεται περίπου 
στο 2% ετησίως. Ωστός,ο απαιτείται  
ετήσια πτώση σε ποσοστό 4-5%, ώ-
στε να επιτευχθούν οι στόχοι τερματι-
σμού της νόσου για το 2030 

Στην Ελλάδα, το νόσημα δηλώνεται 
υποχρεωτικά. Ωστόσο, υπάρχει πρό-
βλημα υποδήλωσης του νοσήματος 
στη χώρα, καθώς επίσης και διαφορές 
στις επιπτώσεις της φυματίωσης στις 
Περιφέρειες της επικράτειας. 

«Η Επανάσταση 
του 1821 μέσα από το 

βλάχικο τραγούδι»
Με αφορμή τη Γιορτή της Παλιγγενεσίας, την Παρα-

σκευή  23-3-2018 , στο Σπίτι του Συλλόγου, θα προβληθεί 
η παράσταση  με θέμα:  «Η Επανάσταση του 1821 μέσα 
από το βλάχικο τραγούδι». Η προβολή θα ξεκινήσει στις 
9.00 μ.μ.

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής 
των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης 

Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι υπογράφηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης του 
Μέτρου 4 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: 
“Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 
Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς 
και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν ως εξής:
-Για το πρώτο στάδιο υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 02/05/2018. 
-Για το δεύτερο στάδιο  ορίζεται η 05/06/2018. 
-Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 

20/06/2018. 
Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου 

μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή 
του συλλογικού σχήματος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοίνωση για την 
παγκόσμια ημέρα 

κατά της φυματίωσης

  Στον πεζόδρομο της 
Ιπποκράτους 

το Πασχαλινό Bazaar 
της «Πρωτοβουλίας για τι Παιδί»

  Η Πρωτοβουλία για το 
Παιδί ανακοινώνει τη διεξα-
γωγή του τακτικού Πασχα-
λιάτικου Bazaar της, που θα 
γίνει στο επί της οδού Ιππο-
κράτους 34 κατάστημα, δί-
πλα στο φωτο-Ασικίδη, από 
το Σάββατο 24 Μαρτίου  έως 
και τη Μ. Πέμπτη 5 Απριλίου 
2018.

    Το φετινό Bazaar συ-
μπίπτει ακριβώς με τη συ-
μπλήρωση 10 χρόνων  δρά-
σης του Οργανισμού μας, 
στον τομέα της φροντίδας και 
προστασίας παιδιών σε ανά-
γκη και σε κίνδυνο. Μέσα στο 
διάστημα αυτό, φιλοξενήθηκαν στο Σπίτι της Βεργίνας για μακρύ 
χρονικό διάστημα δεκάδες παιδιά, πολύ περισσότερα διημέρευ-
σαν  στη Δομή ανοικτής προστασίας της Βέροιας, ενώ εκατοντά-
δες συμπολίτες μας με προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα 
δέχθηκαν υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου. Ταυ-
τόχρονα, επιχειρήθηκε με πολλές μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις 
η ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα άμεσου κοινωνικού ενδια-
φέροντος. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε χάρις στην άμεση και 
έμμεση υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, κοινού 
και εθελοντών.

    Με την απαράμιλλη σε συνέπεια, σταθερότητα και ποιότητα 
εργασία των τμημάτων Bazaar των εθελοντριών της, η Πρω-
τοβουλία για το Παιδί ετοίμασε και παρουσιάζει και εφέτος με 
υπερηφάνεια τις δημιουργίες τους: λαμπάδες και πασχαλιάτικα 
αναμνηστικά, χρηστικά αντικείμενα και τεχνουργήματα, εδέσματα 
και χειροτεχνήματα, όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές, απευθυνό-
μενη στους φίλους της από όλη την Ημαθία και προσδοκώντας, 
όπως κάθε φορά, στην ανταπόκρισή τους.

    Το Πασχαλιάτικο Bazaar θα είναι ανοικτό, τις καθημερινές 
από 9:00  έως  14:00   και από  17:00 έως 20:30   και τα Σαββα-
τοκύριακα από 10:00 έως 15:00.    
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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

Με απόφαση τουΥφυπουργούΠαιδείας,Έρευνας καιΘρησκευμάτωνΔ.
Μπαξεβανάκηπρόκειται να ενταχθούν από την επόμενησχολική χρονιά στα
τμήματατου«ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥΕΤΟΥΣ–ΤΑΞΗΣΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»καιοιπαρα-
κάτωειδικότητεςτωνΕΠΑΛ:

(1)ΣυντήρησηςΈργωνΤέχνης-Αποκατάστασης
(2)ΤεχνικόςΜηχανολογικώνΕγκαταστάσεωνκαιΚατασκευών
(3)ΤεχνικόςΗ/ΥκαιΔικτύωνΗ/Υ
(4)ΒοηθόςΦαρμακείου
(5)ΚομμωτικήςΤέχνης
Οιπέντε(5)νέεςειδικότητεςέρχονταιναπροστεθούνστιςδεκαέξι(16)που

ήδηλειτουργούνστοπλαίσιοτουνέουθεσμούτουΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥΕΤΟΥΣ–
ΤΑΞΗΣΜΑΘΗΤΕΙΑΣτωνΕΠΑΛπουκαθιερώθηκεμετον.4386/16.

Στονπαρακάτωπίνακαπαρουσιάζεταιησταδιακήαύξησητουαριθμούτων
ειδικοτήτων, τωνσχολικώνμονάδωνστις οποίες λειτούργησαν, των τμημάτων
τάξηςμαθητείαςκαθώςκαιτωνμαθητευόμενωνσεαυτά,όπωςδιαμορφώθηκαν
κατάτηδιάρκειατων2πρώτωνετώνλειτουργίαςτουθεσμού(μεβάσητιςαπο-
φάσειςλειτουργίαςτωντμημάτων).

Οι 16 ειδικότητεςπου έχουν ενταχθείως τώραστοπρόγραμμαμαθητείας
τωνΕΠΑΛείναιοιεξής:

ΓιατηνεπιλογήτωνειδικοτήτωνπουεντάσσονταισταδιακάστηντάξηΜαθη-
τείας,λήφθηκανυπόψηκριτήριαόπως:οιειδικότητεςναανήκουνσεδιαφορετι-
κούςτομείςκαιναέχουνικανόαριθμόαποφοίτων,ηπροοπτικήτουςστηναγο-
ράεργασίαςκαιστιςανάγκεςτηςοικονομίας,καθώςκαιηδιάθεσηαντίστοιχων
θέσεωνστονδημόσιοκαιστονιδιωτικότομέα.

Ιδιαίτερασημαντικόγιατηνανάπτυξητουνέουθεσμούείναιτογεγονόςπως
τονέχειαγκαλιάσειησυντριπτικήπλειονότητατωνεκπαιδευτικώνστασχολεία.
Θετικά επίσης είναι ταπρώτασχόλιαγια τοθεσμόαπόδημόσιουςκαιδημοτι-
κούςοργανισμούς,ιδιώτεςεργοδότεςκαικοινωνικούςφορείς.

Το «ΜεταλυκειακόΈτος-ΤάξηΜαθητείας» αποτελεί μιαπροαιρετική εναλ-
λακτικήδιαδρομήμετά τηναποφοίτησηαπό τοΕΠΑΛ.Παρέχει τηδυνατότητα
στους ενήλικες αποφοίτους του να εκπαιδευτούνστο χώρο εργασίας είτε του
δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Στους μαθητευόμενουςπαρέχεται αμοιβή
ίσημε το75% τουνόμιμουκατώτατουημερομισθίου καιπλήρη εργασιακάκαι
ασφαλιστικάδικαιώματα.Κατάτην9μηνηδιάρκειατουπρογράμματος,τοοποίο
τελείυπότηνεποπτείατωνΕΠΑ.Λ.,οιαπόφοιτοισυμμετέχουνστο«Πρόγραμμα
εκπαίδευσηςστοχώροεργασίας−Μαθητείασεεργασιακόχώρο»για4ημέρες
τηνεβδομάδα,ενώμίαφοράτηνεβδομάδαπαρακολουθούνεργαστηριακόμά-
θηματηςειδικότηταςστοΕΠΑΛήστοΕργαστηριακόΚέντρο.

Με τησυμμετοχή τωναποφοίτων τωνΕΠΑΛστοθεσμό τηςμαθητείαςεπι-
χειρείταιηομαλήκαιασφαλήςείσοδόςτουςστηναγοράεργασίας,μεστόχοτη
στήριξήτουςμετάτηναπόκτησητουπτυχίουτους.Ταυτόχρονα,σεαντίθεσημε
άλλεςμορφέςεκπαίδευσηςστοχώροεργασίας,εξασφαλίζεται,μέσωτηςεφαρ-
μογήςσυγκεκριμένουΠρογράμματοςΣπουδών,ότιοιμαθητευόμενοιαποκτούν
ουσιαστικέςγνώσεις,σχετικέςμε τηνειδικότητά τους.Με τηνολοκλήρωσητου
προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούνΠτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας
ΕκπαίδευσηςκαιΚατάρτισηςεπιπέδου5τουΕθνικούΠλαισίουΠροσόντων,το
οποίοχορηγείταιμετάτηνολοκλήρωσητηςπιστοποίησηςτωνπροσόντωντους
απότονΕΟΠΠΕΠ.Αποκτούνεπίσηςπολύτιμηεργασιακήεμπειρίαπουτουςο-
δηγείστηναπόκτησηάδειαςασκήσεωςεπαγγέλματος,όπουαυτόαπαιτείταικαι
σεπρόσθεταπροσόνταγιατοδημόσιοτομέαμέσωΑΣΕΠ(150μόρια).

Από το σχολικό έτος 2018-19
ΈνταξηνέωνειδικοτήτωντωνΕΠΑΛσταΤμήματαΜαθητείας

Φαρμακεία
Παρασκευή 23-3-2018
13:30-17:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10(κοντά
σταΚΤΕΛ)23310-62989

20:30-01:00 + διαν.ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής

69)23310-24534



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, περιοχή
Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα 70 τ.μ. 1ος
όρ., ατομ. θέρμανσηφυ-
σικόαέριο,αιρκοντίσιον,
διαμπερές, πλήρως ανα-
καινισμένο. Τηλ.: 6942
847662.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρι-
σμα 3ου ορόφου στον
πεζόδρομο, κοντά στην
Τράπεζα Πειραιώς Βέ-
ροιας,80τ.μ.,ανακαινι-
σμένο, λουξ, με μεγάλη
βεράντα ,  2  δωμάτ ια ,
σαλόνι,  κουζίνα, μπά-

ν ιο ,  ένας ξεχωριστός
δυσεύρετος υπέροχος
χώρος γ ια κατοικ ία ή
επαγγελματική στέγη.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45 τ.μ. στο κέντρο της
Βέροιας(Κεντρική5-δί-
πλα στο Επιμελητήριο),
με πατάρι 30 τ.μ., αυτό-
νομη θέρμανση και θέ-

ση πάρκιγκ. Τηλ.: 6936
870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο 500 τ.μ. στη Μελίκη
(πλησίον Κονάκι). Τιμή
λογική.Πληρ. τηλ.: 6970
862964.
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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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ΣΤΟΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ12
στρέμματαμεμονοκατοικίαη-
μιτελή.Τιμήεξαιρετική50.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπεδο
από400 τ.μ. το καθένα, με-
μονωμένα ή όλα μαζί, στη
Ραχιά, στο κέντρο του χω-
ριού,πίσωαπό τοσχολείο.
Τηλ.: 23310 20051& 6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10
στρέμματα με δέντρα (ρο-
δακινιές) στον 5ο χρόνο,
στην περιοχή της Μέσης,

500μέτρααπότοχωριό.Τηλ.
επικοινωνίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα 60 τ.μ. ΣΚΔWC,στην ο-
δόΜ.Αλεξάνδρου 42 (δίπλα
στο Κηροπλαστείο) 2ος όρο-
φος, με κεντρική θέρμανση
μεωρομετρητή,πλήρωςανα-
καινισμένο. Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκέντροκο-
ντά στην Τράπεζα Πειραιώς

στονπεζόδρομοδιαμέρι-
σμα λουξ, 3ου ορόφου,
με 2ΔΣΚWC, βεράντα,
υπέροχημεγάλη,διαμπε-
ρές, ατομική θέρμανση,
Τιμή 260 ευρώ. Τηλ.:
6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ. ΓεώργιοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέρι-
σμα100τ.μ.,1οςόρ.,κε-
ντρική θέρμανση, ηλιακό,
β) κατάστημα ισόγειο100
τ.μ., μεγάλα μπαλκόνια
καιπροαύλιο.Τηλ.:23310
71554&6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα με σαλο-
κουζίνα, υπνοδωμάτιο,
μπάν ιο ,αποθήκη κα ι
μπαλκόνι με τέντα, με
ατομική θέρμανση, πλή-
ρως επιπλωμένη και ε-
ξοπλισμενη με ολες τις
ηλεκτρικές συσκευές,
με aircondicion και α-
ποθηκευτικούς χώρους.
Πολύ κοντά στο κέ-
ντρο. Τηλ επικοινωνίας
6974030013.

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

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται
στον κόμβο του καινούρ-
γιουδρόμου,16στρέμμα-
τα για οποιαδήποτε χρή-
σησε τιμή καταπληκτική
50.000ευρώ!!!Τηλ.:6973
735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεται κατάστημα
60 τ.μ., σε κεντρικότατο
σημείοαπέναντιαπό την
Κοινότητα.Πληροφορίες
στα τηλ.: 6977 451766 -
2331063850.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώ-

ην εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο OPEL, πλήρως
εξοπλισμένο, με πολύ
καλό ενοίκιο.Τηλ.: 6944
860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ζητείται κύριοςάνω των
30 ετών,σοβαρός, με ευχέ-
ρειαλόγου&άνεσηστιςδη-
μόσιες σχέσεις να αναλάβει
εταιρία στοΝομόΗμαθίας.
Τηλ.:6934888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για
ντελίβερι καιψητάς.Πληρο-
φορίες τηλ.: 2331042680&
6994 472747,ώρες επικοι-
νωνίας09.00-12.00κ.Λευ-
τέρηςήκ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικός αυτοκινή-
τωνγιασυνεργείοστηΒέ-
ροια. Πληρ. τηλ.: 23310
71553&6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός
μάγειρα κα άτομα για
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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
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστικό,10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000ευρώ,ΠΟΙΚ77

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€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
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή29.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-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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τηνκουζινασεγνωστήταβέρ-
να στη Βέροια. Τηλ.: 23310

70846μετάτις10.00π.μ.
ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  προσφέρει ερ-

γασία καθαρισμού σπιτιών
καθώςφροντίδαμικρώνπαι-
διών και ηλικιωμένων. Τηλ.:
6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣμεγνώσεις
καικηπουρικήςζητάανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

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

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-

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

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σε σπίτι και γραφεία. Τηλ. ε-
πικοινωνίας:2331073642.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκιΒΕΒΕ

σεάσπρο χρώμα, μεστρώμα
και υφασματάκιαπροστατευτι-

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χω-

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

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

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

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
μεανώτερημόρφωση ζητεί
γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

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)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγόςΜηχανικόςεγκατα-
στάσεων2ηςειδικότητας

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.

HΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε. –ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΕΣΖΗΤA:

-ΤεχνολόγοΓεωπόνο
-ΗλεκτρολόγοΠαραγωγήςμεεμπειρίασεΒιομηχα-

νικούςαυτοματισμούς(Ηπροϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί)
ΒιογραφικάγίνονταιδεκάστοΕ-mail:

a.barakou@aspis.gr

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25
ετών,σοβαρόςμε ευχέρεια λόγουκαιάνεσηστιςδημό-
σιεςσχέσεις,νααναλάβειτοτμήμαπωλήσεων.Ηεταιρία
προσφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:
6947021868.
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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.μ.Α.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.μ.κεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
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.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ02
16€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€
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.μ.30.000
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

τάει γιαΆμεσηΠρόσληψη άτομα (γυναίκες
ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικού
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση.Απα-
ραίτηταπροσόνταείναι:όρεξηγιαδουλειά,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετην
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέ-
ντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλο-
νίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.
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P Καθημερινό εργαλείο σύμ-
φωνα με έρευνα το κινητό. Προσο-
χή να μην σκίσουμε το καλσόν μας 
από την πολλή δουλειά...

P Στα εργαλεία δεν θα καταφέρ-
νουν όλοι. Στο συγκεκριμένο πιάνει το 
χέρι όλων μας.

P Εκτός από κάποιους ντε-
μοντέ, που τα μόνο εργαλεία που 
μεταχειρίζονται είναι το σφυρί και 
το δρεπάνι.

P Ιδίως οι γιαλαντζί.

P Ντε και καλά ότι το παστί-
τσιο γίνεται με λαχανικά.

P Τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυ-
σμού έχει κινητό. 5 δις λαός! Γίνεται 
το έλα να pin.

P Τα μισά είναι smartphones. 
Αυτά σε αποβλακώνουν περισσό-
τερο.

P Συμπεραίνω ότι ο τρίτος πα-
γκόσμιος πόλεμος έγινε και δεν το 
πήραμε χαμπάρι.

P Έχουν κι-
νητό ακόμα και 
εκείνοι που στε-
ρούνται βασικών 
μέσων διαβίω-
σης. Αλλιώς πώς 
θα παραγγείλεις 
από έξω;

P Κάτι πε-
ρισσότερο από το 
ήμισυ του παγκό-
σμιου πληθυσμού 
έχε ι  πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο. Κά-
τι λιγότερο από το 
ήμισυ πρέπει να 
κάνουν και καμιά 
δουλειά.

P Οι άνθρω-
πο ι  ξο δ ε ύ ο υ ν 
πλέον όλο και 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο 
χρόνο στο Διαδί-

κτυο. Αυτά πα-
θαίνεις όταν δεν 
ξοδεύεις χρήμα.

P Εκτός κι 
αν έτσι είναι ο 
καταναλωτισμός 

της παρακμής.

P Ο μέσος χρήστης αφιερώνει 
περίπου έξι ώρες την ημέρα σερ-
φάροντας στο Internet. Στη χώρα 
μας εν ώρα εργασίας.

P Κάποτε είχαν την αγάπη φω-
τογραφία στο πορτοφόλι. Από τότε 
που κατέστη αχρείαστο, την έχω στο 
κινητό.

P Τη βλέπω και σκέφτομαι ότι 
πράγματι, τα πάντα εν σοφία εποί-
ησε. Απλώς μπορούσε να αφαιρέ-
σει λίγο από τα μπούτια.

P Πριν παντρευτείς αναρωτή-
σου: αυτός είναι ο άνθρωπος που 
θέλω να βλέπω να κοιτάζει το κινητό 
του όλη την υπόλοιπη ζωή μου;

P Πρωταθλήτρια στη μείωση 
μισθών στην Ε.Ε. η Ελλάδα. Ο-ο-ο! 
Το πήραμε / το πήραμε το ευρω-
παϊκό.

P Εκείνο που δεν κατάλαβα στη 
βιομηχανία ζάχαρης στο Πλατύ, είναι 
αν βρίσκεται υπό κατάληψη ή υπό 
κατάληξη.

P Σίγουρα υπό κατάθλιψη.

P Και:

Η μικρή Λούλα ρωτάει τη μητέρα 
της…

– Πώς εμφανίστηκε το αν-
θρώπινο είδος μαμά;

Η μητέρα της απάντησε:
– Ο Θεός έφτιαξε τον 

Αδάμ και την Εύα, εκείνοι 
έκαναν παιδιά, τα παιδιά 
τους έκαναν κι άλλα παι-
διά,και έτσι συνεχίστηκε η 
δημιουργία του ανθρώπι-
νου γένους.

Δύο μέρες μετά η μικρή 
Λούλα ρώτησε τον πατέρα 
της την ίδια ερώτηση.

Ο πατέρας απάντησε:
– Εκατομμύρια χρόνια 

πριν, υπήρχαν οι μαϊμού-
δες, από τις οποίες εξε-
λίχτηκαν σιγά σιγά οι άν-
θρωποι.

Το κοριτσάκι καταμπερ-
δεμένο πάει στη μητέρα 

της:
– Μαμά, πώς γίνεται εσύ να μου 

είπες ότι τους ανθρώπους τους δη-
μιούργησε ο Θεός και ο μπαμπάς να 
μου είπε ότι οι άνθρωποι εξελίχτηκαν 
από τις μαϊμούδες;

Και η μητέρα της απαντά:
– Αγάπη μου, είναι πολύ απλό. Ε-

γώ σου είπα για τη δική μου κατα-
γωγή και ο μπαμπάς σου για τη δική 
του!

K.Π.
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