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PΘα καλυφθεί η απώλεια εισοδήματος των ροδακινοπαραγωγών δηλώνει 
ο Β. Αποστόλου, μικρό καλάθι και επιφυλακτικοί οι αγρότες

PΕπεισόδια χθες στη Θεσσαλονίκη στη συγκέντρωση των αγροτών 
που δεν έγιναν δεκτοί από τον Πρωθυπουργό 
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Εθελουσία έξοδος…
συνταγή υποανάπτυξης

  Δεν γνωρίζουμε σε τι βαθμό το μέτρο της 
εθελουσίας εξόδου από την εργασία εφαρμόζεται 
σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 
ειδικά στον τραπεζικό κλάδο έγινε εθνικό σπορ. 
Ακόμη και στην Βέροια τα τελευταία χρόνια στα 
τραπεζικά καταστήματα μετά από ένα rotation 
όπως οι ομάδες με μετακίνηση υπαλλήλων από 
κατάστημα σε κατάστημα, πολλοί κατέληξαν 
στη λύση της εθελουσίας αποχώρησης. Και τι 
σημαίνει αυτό; Ένα καλά εκπαιδευμένο στέλεχος 
με εμπειρία και σε ηλικία φουλ παραγωγικότητας 
στις περισσότερες περιπτώσεις, να λαμβάνει ένα 
ποσό ως αποζημίωση να αποχωρεί από την εργασία 
και να περιμένει κάποια χρόνια να συμπληρώσει 
το ηλικιακό όριο για να βγει στην σύνταξη. Δηλαδή 
προτιμά ο εργοδότης να παροπλίσει ένα στέλεχος 
που επένδυσε τόσα χρόνια επάνω του, σε ηλικία 
που μπορεί να του προσφέρει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες να το στείλει σπίτι του. Και το χειρότερο 
είναι ότι και ο εργαζόμενος διαβλέποντας την 
αβεβαιότητα και τις κακές εργασιακές συνθήκες, 
προτιμά κάλλιο πέντε και στο χέρι και να αναμένει 
στον προθάλαλμο της σύνταξης όποτε έρθει. Τώρα 
τι συμβαίνει με το νέο νόμο που αυξάνει τα 
ηλικιακά όρια ακόμη και σε αυτές τις κατηγορίες, 
τους χαλάει τους υπολογισμούς και τους «πετάει 
στα βράχια»;;; Το παρακολουθούμε…Πάντως το 
μόνο σίγουρο είναι, ότι είναι λανθασμένη ρότα 
και προς λάθος κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν να 
θέλει μια χώρα να βάλει μπρος την οικονομία της 
και να στέλνει από την μια, νέους επαγγελματίες 
και επιστήμονες στο εξωτερικό και από την άλλη 
έμπειρα στελέχη να οδηγούνται στην έξοδο από την 
εργασία…Συνταγή για υποανάπτυξη!
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Μάρκου επ. Αρεθουσίων, Κυρίλλου

74.692  θα είναι φέτος οι εισακτέοι
σεΠανεπιστήμια καιΤΕΙ , που σημαίνει
αύξηση του αριθμού κατά 3.966 θέσεις
σύμφωναμε ταστοιχεία τουΥπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ειδικότερα:

Σε ό,τι αφορά το νεοσύστατοΠαν/μιο
ΔυτικήςΑττικήςοσυνολικόςαριθμόςεισα-
κτέωνφέτοςείναι4.633άτομα,ενώπέρυ-
σιστααντίστοιχατμήματατωνΤΕΙΑθήνας
καιΠειραιά ήταν 4.557 άτομα. Συνεπώς,
φέτος υπάρχει αύξηση του αριθμού των
θέσεωνκατά76θέσεις.

Σεό,τιαφοράσταΠανεπιστήμια(εκτός
τουΠαν/μίουΔυτ.Αττικής) ο συνολικός
αριθμόςεισακτέωνφέτοςείναι46.663άτο-
μα,ενώπέρυσιστααντίστοιχατμήματαή-
ταν43.758άτομα.Συνεπώς,φέτοςυπάρ-
χειαύξησητουαριθμούτωνθέσεωνκατά2.905θέσεις.

Συγκεκριμένα, έμεινεσταθερόςοαριθμός εισακτέων
στις ΙατρικέςΣχολές, ενώμειώθηκεστιςΕκκλησιαστικές
Ακαδημίες.Αυξήθηκεοαριθμόςεισακτέωνκατά6%στα
υπόλοιπαΤμήματα,ενώσεσυγκεκριμέναΤμήματα(Ναυ-
τιλιακά,Πληροφορικής,Τουριστικά,Ψυχολογίας,Γεωπο-
νίας,Χημείαςκλπ)αυξήθηκεκατά12,5%.

Σεό,τιαφοράσταΤΕΙ(εκτόςτωνΤΕΙΑθήναςκαιΠει-
ραιά)οσυνολικόςαριθμόςεισακτέωνφέτοςείναι23.396
άτομα,ενώπέρυσιστααντίστοιχαΤμήματαήταν22.411

άτομα. Συνεπώς, φέτος υπάρχει αύξηση του αριθμού
τωνθέσεωνκατά985θέσεις.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός εισακτέων αυξήθηκε κατά
12,5%σε συγκεκριμέναΤμήματα (Πληροφορικής,Του-
ριστικά, Γεωπονίας,Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας,
κλπ),ενώσταυπόλοιπαΤμήματαέμεινείδιοςμετο2017.

Επομένως,συνολικάγιατο2018οιθέσειςεισακτέων
γιατηνΤριτοβάθμιαΕκπαίδευσηείναι74.692ενώγιατο
2017ήταν70.726.Κατάσυνέπειαηαύξησηανέρχεταισε
3.966θέσεις.

13 επικήδειοι, χαρά Θεού και κοινού!

ΤοξεκίνηματηςΕβδομάδαςΘεάτρουτοβράδυτηςΤρίτης27ΜαρτίουστηΒέροια,ταέδωσεόλα…
ΓιώργοςΓαλίτηςσε13ρόλους,σε13επικήδειους,σεμια«μαύρη»σάτιρα,γεμάτηπλερέζακαιθανατίλαπουπρο-

κάλεσεαβίασατογέλιοκαιτοχειροκρότηματουκοινού.
ΗδεαίθουσατηςΣτέγηςήταν«τίνγκα»τόσοπουαρκετοίθεατέςπαρακολούθησανόρθιοιτηνπαράσταση.
ΑνάμεσαστοκοινόκαιημητέραΓαλίτη,πουοταλαντούχοςυιός,τηνανέβασεστησκηνήενώοισυνεργάτεςτου

μοίραζαν τσουρεκάκια,αντί γιακόλλυβα,στουςθεατές!Όπωςμας είπεοΝαουσαίοςΓιώργοςΓαλίτης,«Ταραδίκια
ανάποδα»σεσκηνοθεσίαΒλαδίμηρουΚυριακίδη,θαπάνεγιαμιαχρονιάακόμαπεριοδεία,ενώοίδιοςσυμμετέχεικαι
στηνπαράσταση«Γοργόνεςκαιμάγκες»πουμέσαστονΑπρίλιοθαανέβεικαιΘεσσαλονίκη.

ΘακατεβάσουνμετρένοτονΤζιτζικώσταστηνΑθήνα,
μετάτηνΔΕΘ

Στηναναβάθμιση τηςσιδηροδρομικήςσύνδεσηςΘεσ-
σαλονίκης–Αθήναςαναφέρθηκεχθεςο υπουργόςΥπο-
δομώνκαιΜεταφορώνκ.ΧρήστοςΣπίρτζηςστο11οΠε-
ριφερειακόΣυνέδριογιατηνπαραγωγικήανασυγκρότηση:
«ΜέσαστηχρονιάτελειώνειτονΙούνιοτοΑθήνα–Θεσσα-
λονίκηπου θαείναιπλέον,μόνο  3ώρεςκαι20λεπτά.
Τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει το δρομολόγιο αυτό. Ελπί-
ζουμε να είναι έτοιμοστην έκθεση τηςΘεσσαλονίκης για
νακατεβάσουμετονΤζιτζικώστα,μόλιςτελειώσειμετρένο
κάτω»,είπεουπουργόςβέβαιοςγιατηνολοκλήρωσητου
έργου, αλλά και βέβαιος για την κάθοδο τουΤζιτζικώστα
μετάτηνΔΕΘ,στηνΑθήνα…

Συνεδρίασετο«ΛαϊκόΔικαστήριο»
μεκαλεσμένοτονΒ.Λυκοστράτη

Μία ακόμησυνεδρίαση των
μελών τουΛαϊκούΔικαστηρίου
έγινεχθεςτομεσημέρι,μεπρο-
σκεκλημένο τον αντιδήμαρχο
Τουρισμού Β.Λυκοστράτη. Η
γνωστήετερόκλιτηπολιτικήπα-
ρέαμεχιούμορ,πολιτικήκριτική
και καυστικάσχόλια «δίκασαν»
τα πρόσωπα της ημερήσιας
διάταξης και έβγαλαν την κα-
θιερωμένη ετυμηγορία. Η πα-
ρουσίατουΒασίληΛυκοστράτη
ήτανμιαέκπληξη,αφούσεπο-
λιτικό αλλά και σε φιλικό επί-
πεδο ήτανπληθωρική και δεν
δίστασενακάνειπαρατηρήσεις
καιπροτάσεις.Οαντιδήμαρχος
ευχαρίστησε τα μέλη τουΛαϊ-
κούΔικαστηρίου για την τιμή,
δήλωσεενθουσιασμένοςμετηνεμπειρίακαιέτοιμοςνασυμμετάσχειξανάόποτεκληθεί.Μετάτηνπολιτικήκουβέντακαι
κριτική,λόγωΛυκοστράτηδενμπορούσεναλείπεικιθάρακαιτραγούδι,πουέδωσεκαικαλλιτεχνικόχρώμαστηνχθεσινή
συνεδρίαση.Οιπληροφορίεςαναφέρουνότιγιαπρώτηφοράστηνεπόμενησυνεδρίασηψηφίστηκενακληθούν4«επώ-
νυμες»γυναίκεςτηςΒέροιας.Αςέχουντονουτουςσελίγεςμέρεςθααποσταλούνοιπροσκλήσεις…

74.692 οι εισακτέοι φέτος σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

2 στους 3 
Έλληνες

θα κάνουν Πάσχα 
στο εξωτερικό...

Φεύγουν
τα καλύτερα 

μυαλά!
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Προκήρυξη 12 νέων θέσεων 
γιατρών στα Νοσοκομεία 

Βέροιας και Νάουσας
«Συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης της δημόσιας υγείας με την πρόσληψη 

νέων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας μας» τονίζει η βουλευ-
τής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου, σε ανάρτησή της στο fb. 

Και όπως αναφέρει, για το Νοσοκομείο Ημαθίας (Βέροια - Νάουσα) εγκρίθη-
κε η προκήρυξη των εξής θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ:

ΒΕΡΟΙΑ:
Ειδικότητα Παθολογίας, Βαθμός Διευθυντή, Θέσεις 1
Ειδικότητα Παθολογίας, Βαθμός Επιμελητή Α’, Θέσεις 1
Ειδικότητα Χειρουργικής, Βαθμός Επιμελητή Α’, Θέσεις 1
Ειδικότητα Παθολογίας, Βαθμός Επιμελητή Β’, Θέσεις 1
Ειδικότητα Χειρουργικής, Βαθμός Επιμελητή Β’, Θέσεις 1
Ειδικότητα Αναισθησιολογίας, Βαθμός Επιμελητή Α’, Θέσεις 1
Ειδικότητα Αναισθησιολογίας, Βαθμός Επιμελητή Β’, Θέσεις 1
ΝΑΟΥΣΑ: 
Ειδικότητα Παθολογίας, Βαθμός Διευθυντή, Θέσεις 1
Ειδικότητα Χειρουργικής, Βαθμός Επιμελητή Α’, Θέσεις 1
Ειδικότητα Αναισθησιολογίας, Βαθμός Επιμελητή Β’, Θέσεις 1
Ειδικότητα Παθολογίας, Βαθμός Επιμελητή Β’, Θέσεις 1
Ειδικότητα Χειρουργικής, Βαθμός Επιμελητή Β’, Θέσεις 1

Στους άξονες δράσης για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων, 
την αξιοπρεπή εργασία και την καταπολέμηση της παραβατικότητας 
στη αγορά εργασίας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσι-
όγλου, μιλώντας στο 11ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Υπογραμμίζοντας ότι η οικονομία έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης και καταγράφεται μείωση της ανεργίας, επισήμανε 
ότι πρέπει να τεθούν «τα θεμέλια για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη 
ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου μοντέλου ανάπτυξης φέρει ως 
υποχρέωση την αξιοπρεπή εργασία. Για τον λόγο αυτό νομοθετήσαμε 
την επαναφορά, τον Αύγουστο του 2018, των δύο βασικών αρχών των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, της επεκτασιμότητας και της αρχής 
της ευνοϊκότερης ρύθμισης, οι οποίες είχαν ανασταλεί την περίοδο της 
κρίσης».

«Δίκαιη ανάπτυξη με 586 ευρώ κατώτατο μισθό δεν γίνεται. Άρα 

δεν μπορεί παρά να είναι κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτής 
η αύξηση του κατώτατου μισθού», τόνισε η Υπουργός Εργασίας και 
πρόσθεσε ότι «ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η κρίση μέσω της συ-
μπίεσης των μισθών και των εργατικών δικαιωμάτων όχι απλά ήταν 
κοινωνικά άδικος αλλά και οικονομικά αναποτελεσματικός». Η ανάπτυ-
ξη, σημείωσε, «δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε θέσεις εργασίας οι 
οποίες θα είναι καλά αμειβόμενες και αυτό προϋποθέτει έναν καλύτερο 
κατώτατο μισθό, προϋποθέτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να 
μπορούν να βελτιώνονται οι μισθοί, καθώς προχωράμε από επίπεδο 
σε επίπεδο. Προϋποθέτει, επίσης, επένδυση στην καινοτομία, στο 
ανθρώπινο δυναμικό, στις νέες τεχνολογίες. Με την έξοδο από το 
πρόγραμμα θα είμαστε σε θέση πια να δρομολογήσουμε και την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού η οποία θα γίνει με Υπουργική Απόφαση. 
Προφανώς χρειάζεται μελέτη, τεχνικά ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτή τη 
μελέτη».

Αναφερόμενη στην αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για 

την αδήλωτη εργασία και στη σύνδεσή του με την πρόσληψη του ερ-
γαζόμενου, υπογράμμισε ότι αποτελεί μία ακόμη πρωτοβουλία για την 
καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας η οποία 
ενισχύει τη θέση των εργαζομένων, καθώς από την εισπρακτική λογική 
περνάμε στην απόδοση δικαιοσύνης στον εργαζόμενο που δούλευε 
αδήλωτος.

«Με τη διάταξη που σχεδιάζουμε δίνουμε τη δυνατότητα έκπτωσης 
στο πρόστιμο σε περίπτωση πρόσληψης από την επιχείρηση του 
εργαζόμενου που βρέθηκε αδήλωτος. Η μείωση θα είναι κλιμακωτή 
ανάλογα με τη διάρκεια της πρόσληψης. Επιπλέον, δίνουμε κίνητρο 
στον αδήλωτο εργαζόμενο να απευθυνθεί στην επιθεώρηση εργασίας 
και να προχωρήσει σε καταγγελία καθώς προβλέπεται και αναδρομική 
καταβολή ενσήμων. Επίσης, ο εργοδότης που έχει ήδη εντοπιστεί με 
αδήλωτο εργαζόμενο θα γνωρίζει ότι το ύψος του προστίμου πολλα-
πλασιάζεται αν εντοπιστεί ξανά να απασχολεί αδήλωτο εργαζόμενο», 
τόνισε η κ. Αχτσιόγλου.

Ξεκινά μελέτες η Δημόσια 
Επιχείρηση Δικτύων Αερίου για δίκτυο
 διανομής φυσικού αερίου στην Ημαθία

Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και ανάλυσης κόστους-οφέλους ξεκι-
νά η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Αερίου (ΔΕΔΑ) προκειμένου να διερευνήσει τη 
βιωσιμότητα της κατασκευής δικτύων διανομής σε Σκύδρα, Έδεσσα, Νάουσα και 
Αριδαία, μετά και την  εξασφάλιση της εξόδου φυσικού αερίου στο Άσπρο της Σκύ-
δρας. Οι μελέτες αυτές υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν σε 3 μήνες.

Σχετικά με την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις πόλεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας, σύμφωνα με το, υπό δημόσια διαβούλευση, πενταετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης του δικτύου της ΔΕΔΑ προβέπεται:

▪ Κατερίνη, δίκτυο μήκους 112,86 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 2398 συνδέσεις
▪ Κιλκίς, δίκτυο μήκους 36  χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 634 συνδέσεις
▪ Σέρρες, δίκτυο μήκους 69,37 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 986 συνδέσεις
▪ Βέροια, δίκτυο μήκους 39,94 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 700 συνδέσεις
▪ Πέλλα (Γιαννιτσά), δίκτυο μήκους 38,9 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 586 συν-

δέσεις
▪ Αλεξάνδρεια, δίκτυο μήκους 29,93 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 265 συνδέ-

σεις
Στις 6 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπεται να συνδεθούν 4560 οικιακοί, 997 εμπορικοί και 12 βιομηχανικοί νέοι τελικοί 

πελάτες, με κατανάλωση 111.459 MWh για τους οικιακούς, 112.131 MWh για τους εμπορικούς και 137.116MWh για τους βιομηχανι-
κούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 34.986.305 ευρώ. 

Ανάλογα με τα δείγματα από τις  διασταυρώσεις  των στοιχείων…

Το επόμενο δίμηνο ή τρίμηνο, θα δοθούν οι αποζημιώσεις από 
τις βροχοπτώσεις Ιουλίου, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 

-«Θα αποζημιωθεί και θα καλυφθεί η απώλεια εισοδήματος των παραγωγών» δεσμεύτηκε και ο Υπουργός
-Χρ. Γιαννακάκης: «Είδα επιφυλακτικό τον  Δραγασάκη στο ζήτημα της εισοδηματικής στήριξης των ροδακινοπαραγωγών»

«Οι ροδακινοπαραγωγοί όπως αλλεπάλληλα έχουμε υποσχεθεί 
στις συναντήσεις μας μαζί τους, θα πληρωθούν κανονικά όπως έχουμε 
συμφωνήσει. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποζημίωσής τους 
για τις βροχοπτώσεις Ιουλίου 2017, ενώ θα προσπαθήσουμε να κα-
λύψουμε το εισόδημα που έχασαν πέρυσι, λόγω του ρωσικού εμπάρ-
γκο», είπε  ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης 
Αποστόλου, σε δηλώσεις τους, μετά από σύσκεψη που έγινε, στο πλαί-
σιο του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Κ. Μακεδονίας, υπό 
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Γιάννη Δραγασάκη, διευκρινίζοντας: «ότι απώλεια υπάρχει, σε ό,τι αφο-
ρά το εισόδημά τους, θα επιδιωχθεί να πληρωθούν».

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρό-
φων από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

 Σχετικά με την  αποζημίωση, για τις ζημιές που υπέστησαν από 
τις βροχοπτώσεις Ιουλίου 2017, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρε-
μπές, δήλωσε: «Λογικά το επόμενο δίμηνο, με τρίμηνο, ανάλογα με τι 
θα μας δείξουν και οι διασταυρωτικές των στοιχείων που έχουμε, το ζή-
τημα θα ολοκληρωθεί». «Υπάρχει συνεννόηση με τον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχει τελειώσει η συλλογή των στοιχείων 
από τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων και βρίσκονται 
τώρα στο υπουργείο. Με το που έρθουν αυτά τα στοιχεία στον ΕΛΓΑ, 
θα κάνουμε την τελική επεξεργασία και αφού πρώτα συνεννοηθούμε 
με τον αρμόδιο υπουργό, θα προχωρήσει και η αποζημίωσή τους», 
διευκρίνισε.

Πάντως, ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων 

Παραγωγών Νομού Ημαθίας, Χρήστος Γιαννακάκης, 
μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρ-
πων, που συμμετείχε στη σύσκεψη, εξέφρασε τον 
έντονο προβληματισμό του αναφορικά με το τι μέλλει 
γενέσθαι με τους ροδακινοπαραγωγούς της Β. Ελλά-
δας. «Είδα επιφυλακτικό τον κ. Δραγασάκη σχετικά με 
το ζήτημα της εισοδηματικής στήριξης των ροδακινο-
παραγωγών Β. Ελλάδα για απώλεια εισοδήματός τους 
από την επιβολή του ρωσικού εμπάργκο. Εμείς θα 
επιμείνουμε. Θα ζητήσουμε νέα συνάντηση μαζί με τον 
αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης και στην Αθή-
να, ώστε να του αναπτύξουμε πιο λεπτομερειακά και με 
επιχειρήματα το συγκεκριμένο θέμα και τις θέσεις μας».

Επεισόδια χθες στη Θεσσαλονίκη
Κατά τη χθεσινή παρουσία - ομιλία του Πρωθυ-

πουργού στο 11ο Περιφερειακό Συνέδριο της Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης Κ. Μακεδονίας που έγινε σε 
ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης αγρότες από την Βόρεια 
Ελλάδα και τη Θεσσαλία έκαναν συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας ζητώντας να έχουν συνάντηση με τον Πρωθυ-
πουργό ή τους συμβούλους του για τα θέματα που τους 
αφορούν. Ωστόσο η απάντηση που ήρθε από «μέσα» ήταν αρνητική 
καθότι ο κ. Τσίπρας δεν δέχτηκε να συναντηθεί με την 5μελή επιτροπή 
που όρισαν οι αγρότες για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έξω 
από το ξενοδοχείο ακολούθησαν συγκρούσεις μεταξύ αγροτών και α-

στυνομίας αλλά και άλλων κλάδων που κατέβηκαν σε διαδήλωση στην 
Θεσσαλονίκη για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους.

Οι ροδακινοπαραγωγοί της Ημαθίας κάνουν λόγο για εμπαιγμό της 
κυβέρνησης η οποία απλά υπόσχεται αόριστα, χωρίς να υλοποιεί, για 
να κερδίσει χρόνο.

Υπουργός Εργασίας: «Δίκαιη ανάπτυξη με 586 ευρώ κατώτατο μισθό 
δεν γίνεται…Η αύξησή του, είναι κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης» 

- Έκπτωση, υπό προϋποθέσεις, στα  πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία



H «Πειραματική Σκηνή» του Τμήματος Θεατρικής 
Υποδομής  του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας παρουσιάζει  την  
παράσταση «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ στο πλαίσιο της 
«Εβδομάδας Θεάτρου 2018». Η παράσταση θα δοθεί την 
Πέμπτη 29  Μαρτίου  2018, ώρα 9.00μ.μ. στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών με γενική είσοδο 5€.

Προπώληση: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, 3ος όροφος 
Χώρου Τεχνών, 2331078140

οι συντελεστές της παράστασης:
Σκηνοθεσία: Kωνσταντίνος Αποστολίδης
Σκηνικά : Ροδούλα Παπαδάκη
Κοστούμια : ομάδα «Πειραματική Σκηνή»
Πρωτότυπη Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και Λάζα-

ρος Μπίντσης
Πιάνο: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Sound effects and ambient performance: Λάζαρος 

Μπίντσης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος - Kωνσταντίνος Αποστολί-

δης
Αφίσα - πρόγραμμα : Σίμος Καραγαβριηλίδης
Οργάνωση παραγωγής – προβολή: Κατερίνα Γρηγο-

ριάδου
τους ρόλους ερμηνεύουν: 
Σολάνς: Όλγα Παπαδοπούλου
Κλαίρη: Εύη Μαρκοπούλου 
Κυρία:  Μαίρη Μεγγιάνη 

Σημείωμα σκηνοθέτη
Τρεις γυναίκες, που στριμώχνονται σε δύο σώματα, έ-

να παράθυρο σε ένα σπίτι χωρίς καμία αχτίδα φωτός. Μια 
θεατρική παράσταση, στημένη και χιλιοπαιγμένη από τις 
δούλες στην υπέρτατη υπερβολή, πάνω σ’ ένα  σανιδένιο 

πάλκο καθημερινής ζωής. Ένα θέατρο μέσα στο θέατρο. 
Η Πειραματική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας για μια 
ακόμη φορά παίζει μαζί σας ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι 
ενηλίκων, που αναζητά την αλήθεια μέσα στην υπερβολή, 
τον ψίθυρο μέσα στην κραυγή, τη λογική μέσα από την 
τελετουργία, τη διέξοδο μέσα από τον παραλογισμό. Που 
αναζητά και αποζητά τη διανοητική συνέργεια των θεατών 
σ’ ένα παιχνίδι ερωταποκρίσεων με κυρίαρχο ερώτημα: 
θέλουμε να ονειρευόμαστε ξέροντας ότι υπάρχουν κι οι 
εφιάλτες? Ο Ζαν Ζενέ αναφέρει, ιερά ή όχι, οι δούλες είναι 
τέρατα, όπως είμαστε κι εμείς, όταν ονειρευόμαστε πως 
είμαστε τούτο ή εκείνο. 

-Παρασκευή    30  Μαρτίου 
ΛΥΚΟΦΩΣ
«Η Κυρά της Ρω»του  Γιάννη Σκαραγκά 

στον ομώνυμο ρόλο η Φωτεινή Μπαξεβάνη
«Θέλω αντί για ίχνη, να αφήσω μια σημαία. Του α-

σήμαντου ανθρώπου, του κυριακάτικου τραπεζιού, της 
αρχαίας χαράς.» 

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

θρώπινη φωνή” του Ζαν Κοκτώ,  “Σίρλευ Βάλεντάιν” του 
Γουίλι Ράσελ.

Διανομή 
Θέμης Καλούδης , Ελισάβετ Πιπερί-

δου Μαίρη Μεγγιάνη
Ώρα 9.00μ.μ
Είσοδος 5€ 
Προπώληση εισιτηρίων: (Έναρξη 

προπώλησης Tρίτη  20/03 )
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙ-

ΑΣ, Π.Μελά & Μπιζανίου γωνία, τηλ 
2331078100 γραμματεία ΚΕΠΑ & τηλ 
2331078140  γραμματεία ΔΗΠΕΘΕ.

Βιβλιοπωλείο  ΕΠΙΚΑΙΡΟ, Βενιζέλου  
36, τηλ.2331024612

Καφέ ΜΠΡΙΚΙ, Μητροπόλεως  44, 
τηλ. 2331020201 Ουζερί  ΣΤΑΣΟΥ 
ΜΥΓΔΑΛΑ, Μητροπόλεως 12  τηλ.   
2331120327
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ΣΕΡΛΟΚ   ΖΟΥΜΠΟΜΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Παρασκευή 30/3 –Σάββατο 31/3 - 

Κυριακή 1/4 στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
Σενάριο: ΚΕΒΙΝ ΣΕΣΙΛ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, 
ΤΑΙ ΣΕΡΙΝΤΑΝ

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ   (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΛΙΜΠΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, Α-
ΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ

READY PLAYER ONE   (Στίβεν Σπίλμπεργκ)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις : 19.00 και 21.45 

σε 2D Προβολή.  Σε 3D προβολή μόνο την Παρα-
σκευή 30/ 3 στις 21.45 και το Σάββατο 31/3 στις 
19.00

Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΣΠΙΛΜΠΕΡΓΚ
Σενάριο: ΖΑΚ ΠΕΝ & ΕΡΝΕΣΤ ΚΛΑΪΝ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, 
ΤΑΙ ΣΕΡΙΝΤΑΝ 

Μαζί ή Τίποτα    (Φατίχ Ακίν)
Aus dem Nichts / In the Fade 
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.30 και 21.45
Πρωταγωνιστούν: Ντάιαν Κρούγκερ, Ντένις 

Μοσκίτο, Γιοχάνες Κρις, Ούλριχ Τουκούρ
Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν 

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»     29/3/18 - 4/4/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Σήμερα Πέμπτη στην Εβδομάδα Θεάτρου

«Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ
Σε σκηνοθεσία Κων/νου Αποστολίδη

Η συγγραφέας 
Χαρά Ανδρεΐδου στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη 

της Αλεξάνδρειας
«Η Χαρά Ανδρεΐδου, συγγραφέας και εισηγήτρια εργαστηρίων δημιουργικής 

γραφής, θα βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 
30 Μαρτίου, ώρα 18.30 έως 20.30,  για να συζητήσει για τη λογοτεχνία και τη δημι-
ουργική γραφή με τους ανθρώπους που αγαπούν τα βιβλία.

  
Η Χαρά Ανδρεΐδου  γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει, σε 

ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Αρχαιολογία και Ιστορία 
της Τέχνης, καθώς  και Μουσειολογία. Έχει διδακτορικό στην Κλασική Αρχαιολογία 
και μεταπτυχιακό στην Ανοικτή Εκπαίδευση. Εργάστηκε κατά διαστήματα σε όλους 
αυτούς τους τομείς , όπως και σε πολλούς άλλους, για να την κερδίσει στο τέλος η 
Εκπαίδευση. Η περιπέτειά της στη θάλασσα της γραφής ξεκίνησε πριν από μερικά  
χρόνια.  Έργα της είναι τα μυθιστορήματα:

«Η αγάπη είναι πόλεμος» (Εκδόσεις Ψυχογιός, 2011)
«Ημερολόγια διαδρομών», (Εκδόσεις Ψυχογιός, 2013)
«Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα» (Εκδόσεις Λιβάνη, 2014)
«Τα άδεια κουτιά» (Εκδόσεις Λιβάνη, 2016)
Όπως λέει η ίδια: «Δεν ζωγραφίζω, δεν χορεύω, δεν ξέρω να παίζω μουσική, ο 

δικός μου τρόπος για να εκφράζομαι είναι με τις λέξεις…» 
 
Μέσα από τις λέξεις, λοιπόν, βρήκε τον τρόπο όχι μόνο για να εκφράζεται, αλλά 

και για να συνδυάζει τις δυο μεγάλες της αγάπες, τη διδασκαλία και τη συγγραφή, 
οργανώνοντας και συντονίζοντας εργαστήρια δημιουργικής γραφής για όλους ό-
σους θέλουν να μυηθούν στον μαγικό κόσμο της  λογοτεχνίας.

Πασχαλινό παζάρι 
της Μέριμνας ατόμων με αυτισμό

Πασχαλινό παζάρι  διοργανώνει ο Μα-
Μα στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών Δήμου Βέροιας στο δωμάτιο εκθέ-
σεων (φουαγιέ) με υπέροχες χειροποίητες 
πασχαλινές δημιουργίες ,φτιαγμένες με α-
γάπη και μεράκι από τις   χρυσοχέρες φίλες 
και εθελόντριες  του συλλόγου! 

Το παζάρι θα λειτουργεί στις 29/03 και 
30/03 και ώρες 10:00 -20:00 και στις 2/04 
ώρες 15:00-20:00.
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Απ. Βεσυρόπουλος:
 «Να αξιοποιηθούν, για την

 ενίσχυση του εισοδήματος των 
παραγωγών τα 6.4 εκατομμύρια 

ευρώ που περίσσεψαν 
από τις συνδεδεμένες 
ενισχύσεις του 2017»

Να αξιοποιηθούν, για την ενίσχυση 
του εισοδήματος των παραγωγών τα 6.4 
εκατομμύρια ευρώ που περίσσεψαν από 
τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2017, 
προκειμένου να μην επιστραφούν στα 
ταμεία της ΕΕ, ζητά με ερώτηση που 
κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής Ημα-
θίας, της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, μαζί με συναδέλφους 
του βουλευτές. 

Οι βουλευτές στην ερώτηση τους επι-
σημαίνουν ότι, στο πλαίσιο των εθνικών 
αποφάσεων της νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ), η χώρα μας αποφά-
σισε το καλοκαίρι του 2014 να χορη-
γηθούν για πρώτη φορά συνδεδεμένες 
στρεμματικές ενισχύσεις σε 13 κατηγο-
ρίες αγροτικών προϊόντων, μεταξύ των 
οποίων στις καλλιέργειες σπαραγγιού, 
ζαχαροτεύτλων, συμπύρηνου ροδάκινου 
προς χυμοποίηση, σίτου, πρωτεϊνούχων 

κτηνοτροφικών ψυχανθών και βρώσιμων οσπρίων. 
Έτσι, καθιερώθηκε από την κυβέρνησή της Νέας Δημοκρατίας, από το 2014 έως το 

2020 προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση και ειδικότερα για το 2017: 
• σπαραγγιού, συνολικού προϋπολογισμού 1.464.662 ευρώ, τον οποίο ο κ. Αποστό-

λου λόγω κακοδιαχείρισης μείωσε στα 950.000 ευρώ κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση 
της νέας ΚΑΠ,

• σίτου, συνολικού προϋπολογισμού 14.158.399 ευρώ, τον οποίο ο κ. Αποστόλου 
επίσης λόγω κακοδιαχείρισης μείωσε στα 12.000.000 ευρώ κατά την ενδιάμεση αναθε-
ώρηση της νέας ΚΑΠ, 

• ζαχαροτεύτλων, συνολικού προϋπολογισμού 6.835.089 ευρώ,
• βρώσιμων οσπρίων, συνολικού προϋπολογισμού 4.882.207 ευρώ για το 207, και
• πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών συνολικού προϋπολογισμού 6.835.089 

ευρώ. 
Η κακοδιαχείριση των παραπάνω κονδυλίων, σύμφωνα με τις πρόσφατες πληρω-

μές (Ιανουάριος έως Μάρτιος 2018) οδήγησε στο να μείνουν ανεκμετάλλευτα σχεδόν 
6,4 εκατομμύρια  ευρώ και μάλιστα σε καλλιέργειες οι παραγωγοί των οποίων τα έ-
χουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη, όπως 2,4 εκατομμύρια ευρώ στα ζαχαρότευτλα, 1,6 
εκατομμύρια ευρώ στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή, σχεδόν 1 
εκατομμύριο ευρώ στο σκληρό σιτάρι και 500.000 ευρώ στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά 
ψυχανθή.

Εξιχνιάσεις 
κλοπών

 σε Βέροια 
και 

Αλεξάνδρεια
Σ χ η μ α τ ί σ θ η κ ε 

δικογραφία από το 
Τμήμα Ασφάλειας Α-
λεξάνδρειας σε βάρος 
32χρονου ημεδαπού, 
καθώς όπως προέκυ-
ψε από την έρευνα, 
το βράδυ της 23 προς 
24 Νοεμβρίου 2017 
διέρρηξε κατάστημα 
49χρονου σε περιοχή 

της Ημαθίας και αφαίρεσε 2 ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, 
σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχημα-
τίσθηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου ημεδα-
πού, καθώς όπως διαπιστώθηκε από την έρευ-
να,  το απόγευμα της 24 Μαΐου 2016 παραβίασε 
διαμέρισμα 71χρονης στην Βέροια και αφαίρεσε 
διάφορα κοσμήματα. Επίσης σχηματίσθηκε δι-
κογραφία σε βάρος της 36χρονης μητέρας του 
για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                       
<< Η ΕΝΟΤΗΤΑ >>                                          

Πρόταση για κλειστή Αγορά 
την Κυριακή των Βαΐων  

Σύμφωνα με την παλιότερη και ισχύουσα απόφαση του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας, την Κυριακή  1 
Απριλίου  2018,  προτείνουμε  τα καταστήματα να παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, σταθερός στην απόφαση του να μην επιτρέψει το 
άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, συντάσσεται με τη  συντριπτική πλειοψηφία των Εμπο-
ρικών Συλλόγων της χώρας και δεν συμμετέχει στο «παζάρι» των Κυριακών. Η  Κυριακή ΔΕΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ.  Στηρίξτε την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου, για το καλό όλων μας.

Το Δ.Σ.

Ξεκινάει η Πασχαλινή 
Έκθεση των «Παιδιών της Άνοιξης»

Η Ανάσταση πλησιάζει και τα εργαστήρια του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φρο-
ντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» βρίσκονται σε πυρετώδεις 
προετοιμασίες. Όμορφες λαμπάδες και πρωτότυπα πασχαλινά διακοσμητικά αντικείμενα ετοιμά-
ζονται εδώ και 2 μήνες με αγάπη και μεράκι από τους εκπαιδευτές και τους ωφελούμενους των 
εργαστηρίων για να γεμίσουν το χώρο των εκθέσεων που θα πραγματοποιηθεί και φέτος, λίγες 
μέρες πριν το Πάσχα, σε Αλεξάνδρεια και Βέροια.

Οι εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν: 2 – 5 Απριλίου (Μ.Δευτέρα – Μ.Πέμπτη) μπροστά στο 
Πνευματικό Κέντρο στην Αλεξάνδρεια και στην Πλατεία Δημαρχείου στη Βέροια.

Την Μ.Τρίτη και την Μ.Τετάρτη το πρωί 11:00 με 12:00 καλούμε μικρούς και μεγάλους να έρ-
θουν και να φτιάξουνε μαζί μας τις δικές τους λαμπάδες. 

« Έλα κ’ εσύ…… φτιάξε τη δική σου λαμπάδα στο ¨πιτς – φιτίλι¨ κ΄ εμείς σου τη χαρίζου-
με.....»   Επιπλέον, οι λαμπάδες είναι διαθέσιμες και στον παιδότοπο «Punchinello» στη Βέροια, 
ο οποίος με πολλή αγάπη και ευαισθησία πρότεινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να στήσει μια 
μίνι έκθεση στον φιλόξενο χώρο του.Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εύχεται σε όλους Καλή Ανάσταση!!!

Με ένα θέμα 
η συνεδρίαση 
της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής
Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα 

γίνει στις 30-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με 
μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το εξής:

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της μικτής 
επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων (τυποποιημένου 
καφέ) και αναψυχής (καφετέρια) της Παρθένας Ανδρεανί-
δου του Νικολάου στην οδό Παυσανίου 3 στην Βέροια.

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται 
γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Με τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ θα ε-
νισχύσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας η Τρά-
πεζα Πειραιώς μέσα στο 2018. Η Τράπεζα δίνει προτεραιότητα 
στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και προσφέρει ολοκλη-
ρωμένα προγράμματα υποστήριξης, με έμφαση σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως έχει τονίσει ο διευθύνων 
σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, αποτελούν τη ρα-
χοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει συνεργασίες με Εθνι-
κούς φορείς, όπως με το ΕΤΕΑΝ για το ΤΕΠΙΧ Ι, καθώς και 
με Ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επεν-
δύσεων για το COSME, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους 

πόρους για την πα-
ροχή ρευστότητας με 
προνομιακούς όρους 
στις ελληνικές μικρές 
- μεσαίες αλλά και 
μεγαλύτερες επιχει-
ρήσεις. 

ΕΤΕΑΝ - ΤΕΠΙΧ 
Ι: Επιχειρηματική 

Επανεκκίνηση
Σε συνεργασία 

με το Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας 

και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), η Τράπεζα συμμετέχει στην ενεργο-
ποίηση του Ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ Ι. Το ΕΤΕΑΝ, μέσω του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας, διαθέτει πόρους συνολικού ύψους  192 
εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστό-
τητας των επιχειρήσεων αυτών μέσω κεφαλαίων κίνησης ή/ 
και επενδυτικών δανείων. Το τελικό επιτόκιο χορήγησης είναι 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και φθάνει έως 4,9%, σταθερό. Το ύψος 
των δανείων ανέρχεται έως 300.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης 
και 800.000 ευρώ για επενδυτικά δάνεια.

  COSME: Ρευστότητα προς ΜμΕ
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η 

Τράπεζα συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο COSME που 
έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους και 
μειωμένες εξασφαλίσεις.

Στο πλαίσιο του COSME, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει εξει-
δικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες και 
τον τομέα δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης. Το συνολι-
κό ύψος της συμφωνίας ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ, και ήδη η 
Τράπεζα επιδιώκει την επέκταση της. 

Πλεονεκτήματα του προγράμματος COSME είναι:
• η ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμένες εξασφαλίσεις, 

καθώς παρέχεται εγγύηση COSME στο 50% της χρηματοδό-
τησης, 

• η ευνοϊκή τιμολόγηση,
• τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως:
o COSME Πειραιώς Επιχειρείν για την κάλυψη αναγκών 

κεφαλαίου κίνησης 
και την υλοποίηση 
επενδύσεων (ύψος 
χρηματοδότησης 
30.000 - 750.000 
ευρώ),

o COSME Πει-
ραιώς Επιχειρείν Α-
νοικτό POS για την 
κάλυψη αναγκών 
ρευστότητας έναντι 
μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS, (ύψος 
χρηματοδότησης 4.000 - 300.000 ευρώ ),

o COSME Πειραιώς Επιχειρείν Κεφάλαιο Κίνησης Αγροεφο-
διών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου των αγροτι-
κών εφοδίων, (ύψος χρηματοδότησης 10.000 - 750.000 ευρώ).

Πειραιώς Επιχειρείν 360ο
Για την ολοκληρωμένη υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων και 

επαγγελματιών που επιθυμούν να εντάξουν επενδυτικά σχέδια 
στο ΕΣΠΑ 2014-2020, παρέχεται από την Τράπεζα το πακέτο 
«Πειραιώς Επιχειρείν 360°», με στόχο να καλύψει τις ανάγκες 
από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της, 
παρέχοντας επιπλέον προνόμια. 

Στo πλαίσιo του πακέτου προσφέρεται και το «Ολοκληρω-
μένο Πλαίσιο Στήριξης» μέσω του οποίου, χωρίς επιπλέον χρέ-
ωση, παρακολουθείται η συμβατότητα των δαπανών με τα τε-
χνικά παραρτήματα των επενδυτικών σχεδίων, επιβεβαιώνεται 
η επιλεξιμότητα και η ορθή εξόφληση των παραστατικών και ε-
νημερώνονται οι πελάτες για τις τυχόν ασυμβατότητες σε σχέση 
με την έγκριση που έχουν λάβει ή και τυχόν τροποποιήσεις της.

Διαδικτυακή Πύλη 360ο Funding
O πρωτοποριακός ιστότοπος 360ο Funding που έχει δη-

μιουργήσει η Τράπεζα Πειραιώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.360funding.gr, παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία και όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά προ-
γράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, αγροτικές ενισχύσεις 
και ευρωπαϊκά προγράμματα). 

Βασικό πλεονέκτημα, σε σχέση με αντίστοιχα ενημερωτικά 
μέσα, είναι ότι διαθέτει μηχανή αναζήτησης, προκειμένου ο 
χρήστης να εντοπίζει εύκολα και γρήγορα όλα τα προγράμματα 
ενίσχυσης που καλύπτουν τις δικές του επενδυτικές ανάγκες. 

Στις δωρεάν παροχές της διαδικτυακή πύλης 360ο Funding 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

• πρόσβαση στην επικαιρότητα για τις χρηματοδοτικές ενι-
σχύσεις και newsletter για τακτική ενημέρωση.

• χρήση της μηχανής αναζήτησης για εντοπισμό του καταλλη-
λότερου προγράμματος, βάσει των αναγκών κάθε επιχείρησης.

• ενημέρωση με e-mail ή SMS για όλα τα νέα προγράμματα 
που ταιριάζουν στο επιχειρηματικό του προφίλ.

• εξειδικευμένοι ενημερωτικοί οδηγοί για τα επιδοτούμενα 
προγράμματα.

• ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
Τράπεζας που συνδυάζονται με τα επιδοτούμενα προγράμματα 
και βοηθούν στην ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις



Ο Σεβασμιώτατος :
 Το Σάββατο του Λαζάρου 31 Μαρτίου το πρωί θα 

ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Διαβατού.

Την Κυριακή των Βαΐων 1 Απριλίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

Την Κυριακή των Βαΐων 1 Απριλίου στις 7:30 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

Την Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τρι-
άδος Δασκίου.

Την Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου στις 7:30 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου.

Την Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Α-
ποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

Την Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου στις 7:30 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Την Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο 
της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο χωριό Σχοινά. 

Την Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου στις 7:30 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας.

Την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στην Ακολουθία των Παθών στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου το πρωί θα χο-
ροστατήσει στην Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της 
Αποκαθήλωσης του Κυρίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου στις 11:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Ακολουθία της Παννυχίδος στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου Βεροίας, εν συνεχεία θα προεξάρχει στην τελετή της 
Αναστάσεως στην Πλατεία Ελιάς στην Βέροια και έπειτα 
θα ιερουργήσει στον Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.

Την Κυριακή 8 Απριλίου στις 10:30 π.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της Αγάπης στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου Βεροίας και στις 6:30 μ.μ. στην Ιερά Μονή Τιμί-
ου Προδρόμου Ναούσης.

Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 9 Απριλίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 9 Απριλίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στο Ιερό Παρεκ-
κλήσι των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Λου-
τρού. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 10 Απριλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και Αγίων 

Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Παλαιοχωρίου.
Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 Απριλίου το πρωί 

θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναούσης 
επι τη εορτή των Αγίων Πέντε Ναουσαίων Ιερομαρτύ-
ρων.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 Απριλίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό 
της Ζωοδόχου Πηγής στο Καθολικό της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά.

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 13 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής 
στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 14 Απριλίου στις 6:00 
μ.μ. θα συμμετάσχει στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό 
Εσπερινό των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων στον 
Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Ναούσης και εν συνεχεία θα προ-
εξάρχει της Πάνδημης Ιερής Λιτανείας  της Εικόνος των 
Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων στον «Χώρο Μαρτυρί-
ου» Κιόσκι.

Την Κυριακή του Θωμά 15 Απριλίου το πρωί θα συμ-
μετάσχει στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως Ναούσης. Στο τέ-
λος θα τελέσει Δοξολογία και θα κατευθυνθεί στο «Χώρο 
Θυσίας» όπου θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση για τους 
σφαγιασθέντες ήρωες της πόλης κατα την επανάσταση 
του 1822.
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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.

Το ΚΑΠΗ Βέροιας 
στην Εβραϊκή συνοικία 

της Μπαρμπούτας
Στα πλαίσια της δράσης του ΚΑΠΗ Βέροιας «ΓΝΩ-

ΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ»θα γίνει την Παρασκευή 30 
Μαρτίου στις 10.30 π.μ  επίσκεψη-ξενάγηση στην Ε-
βραϊκή συνοικία – Μπαρμπούτα της Βέροιας σε συνερ-
γασία με τηνΕφορεία  Αρχαιοτήτων ν. Ημαθίας.

Όσα από τα μέλη του ΚΑΠΗ επιθυμούν να συμμε-
τέχουν να δηλώσουν συμμετοχή στα ΚΑΠΗ. Σημείο 
συνάντησης η Παναγία Δεξιά – 10.30 το πρωί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση   Ρήγα Φεραίου 16-18
Ταχ. κωδ. 59 132 Βέροια
Πληροφορίες Β. Αποστολίδου
Τηλέφωνο  23310 29737 
FAΧ    :  23310 71725
E-mail : efahma@culture.gr

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/
ΤΔΟΥ/136062/94162/1759/247/28-3-2018

Βέροια, 28 Μαρτίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
•  H ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, 

που εδρεύει στη Βέροια, ανακοινώνει ότι θα 
προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολι-
κού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων, για την 
κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών 
των: Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Βα-
σιλικών Τάφων Αιγών,  Πολυκεντρικού Μου-
σείου Αιγών (Δήμος Βέροιας), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2190/94 όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για τις εξής, 
κατά αρχαιολογικό χώρο και μουσείο, αριθμό 
ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο:

• Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Βα-
σιλικών Τάφων Αιγών, Πολυκεντρικό Μουσείο 
Αιγών:   

Ημερήσιοι φύλακες ΔΕ: δεκατέσσερις (14)
Νυχτοφύλακες ΔΕ: έξι    (6)
Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ: ένας  (1) 
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης είναι ε-

πτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπο-
γραφής της σύμβασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 
18 έως 65 ετών.

Για τους Ημερήσιους Φύλακες (ΔΕ) α-
παιτούνται τα εξής προσόντα: Πτυχίο ή δίπλω-
μα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας 
Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντί-
στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και  Καλή 
γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής 
ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας. Εφόσον οι 
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με 
τα ανωτέρω προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπη-
ρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προ-
σώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνι-
κής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχο-
λικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και Καλή γνώση της 
Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής 
ή Ισπανικής γλώσσας. Εφόσον οι θέσεις δεν 
καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανω-
τέρω προσόντα: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δί-
πλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας 
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημε-
δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας και Καλή γνώση της 
Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή 
Ισπανικής γλώσσας.

Για τους Νυχτοφύλακες (ΔΕ) απαιτού-
νται τα εξής προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας 
Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντί-
στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Εφόσον οι 
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με 
τα ανωτέρω προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπη-
ρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προ-
σώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-
χης ειδικότητας. Εφόσον οι θέσεις δεν κα-
λυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα:  Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μετα-
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρ-
τήτως ειδικότητας.

Για το Προσωπικό Καθαριότητας (ΥΕ) 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας  (οδός 
Ρήγα Φεραίου 16-18 59132 Βέροια), καθη-
μερινά 08:00 -14:30. Η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας 
μας, στον αρχαιολογικό χώρο όπου προκη-
ρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος του Δήμου στον οποίο εδρεύουν 
οι αναφερόμενες Υπηρεσίες μας και προκη-
ρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με 
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέ-
ρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη 
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργά-
σιμη ημέρα. 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αγγελική Κοτταρίδη

Αρχαιολόγος

Η Κίνηση του Μητροπολίτη



Του Μακάριου 
Β. Λαζαρίδη*

Η πατρίδα μας, πέρα από τις κατα-
στροφικές συνέπειες που έχει η διακυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην οικονομία, 
βρίσκεται αντιμέτωπη με φλέγοντα εθνικά 
ζητήματα.  

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δια-
πραγματεύεται, δυστυχώς ανεύθυνα και ε-
πιπόλαια, τη λύση του ζητήματος της ονο-
μασίας των Σκοπίων ενώ την ίδια στιγμή, 
η τουρκική προκλητικότητα στην Κύπρο 
και το Αιγαίο έχει «αγγίξει» κόκκινο. Και, 
βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ 
και σχεδόν ένα μήνα δύο Έλληνες στρατι-
ωτικοί κρατούνται χωρίς λόγο σε φυλακές 
υψίστης ασφαλείας στην Τουρκία.

Στο Σκοπιανό, δυστυχώς, τόσο ο κ. Τσί-
πρας όσο και η Κυβέρνησή του χειρίζονται 
το θέμα πρόχειρα και δίχως αίσθηση της 
κρισιμότητας της κατάστασης. Στη συνέ-
ντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού, η ασό-
βαρη απάντηση που έδωσε ο κ. Τσίπρας 
σε Σκοπιανή δημοσιογράφο, ευχόμενος 
την επόμενη φορά που θα συναντηθούν 
να εκπροσωπεί την «Γκόρνα Μακεδονία», 
αποδεικνύει του λόγου το αληθές. 

Είναι αναγκαίο ο πρωθυπουργός, επι-
τέλους να σοβαρευτεί και να συνειδητο-
ποιήσει τις εθνικές ευθύνες του. Για τη Νέα 
Δημοκρατία, δεν νοείται καμία συζήτηση 
για το όνομα της γείτονος,  χωρίς την προ-
ηγούμενη αλλαγή του Συντάγματός της και 
την απάλειψη κάθε εκδήλωσης αλυτρωτι-
σμού εκ μέρους της.

Η Νέα Δημοκρατία, από την πρώτη 
στιγμή, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία που 
θα εφαρμοστεί κατά δόσεις δεν μπορεί να 
γίνει δεκτή. Απαιτείται λύση πακέτο. Και 
λύση πακέτο σημαίνει έμπρακτη εφαρμο-
γή της όποιας συμφωνίας με συνταγματι-
κή αναθεώρηση που θα αφορά τόσο την 
απάλειψη αλυτρωτικών αναφορών όσο και 
την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας 
των Σκοπίων. 

Δυστυχώς, ο κ. Τσίπρας δεν επεδίωξε 
ποτέ να διαμορφώσει ένα ενιαίο εθνικό μέ-
τωπο. Το χειρότερο είναι 
ότι δεν διαπραγματεύ-
εται, μάλιστα, ούτε καν 
ως πρωθυπουργός που 

εκφράζει την Κυβέρ-
νησή του, αλλά ως 
επικεφαλής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Σε αυτόν τον 
δρόμο δεν τον ακο-
λουθούμε. Και βέβαια 
δεν θα διχάσουμε 
τους Έλληνες για να 
ενώσουμε τους Σκο-
πιανούς.

Την ίδια στιγμή, η 
πατρίδα μας δέχεται 
αλλεπάλληλες τουρ-
κικές προκλήσεις στο 
Αιγαίο, πειρατικές 
ενέργειες από πλευ-
ράς Τουρκίας στην 
κυπριακή Α.Ο.Ζ., αλ-
λά και τη συνεχιζόμε-
νη αναίτια κράτηση 
των δύο στρατιωτι-
κών μας σε φυλακή 
υψίστης ασφαλείας. 

Αυτά τα ζητήματα, 
ο κ. Κυριάκος Μη-
τσοτάκης τα έθεσε 
σε όλες του τις συνα-
ντήσεις στις ΗΠΑ και 
το Κατάρ, καθώς και 

στις συνεντεύξεις του σε διεθνή μέσα. Και, 
βεβαίως, τα έθεσε και ενώπιον των Ευρω-
παίων εταίρων στη Σύνοδο Κορυφής του 
Ε.Λ.Κ. Πάγια θέση μας είναι ότι η Ελλάδα 
επιδιώκει μια παραγωγική σχέση με την 
Τουρκία. Δυστυχώς, όμως, η συμπεριφορά 
της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και 
την Κύπρο δεν ανταποκρίνεται ούτε στις 
επιταγές του Διεθνούς Δικαίου, ούτε στους 
βασικούς κανόνες καλής γειτονίας. Οφεί-
λει, λοιπόν, η γειτονική χώρα να αποδείξει 
εμπράκτως ότι σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, 
αλλά και τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις 
καλής γειτονίας. Ενόψει της Συνόδου Κο-
ρυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκί-
ας, καλούμε την Άγκυρα να απελευθερώ-
σει τους δύο Έλληνες αξιωματικούς. Είναι 
απαραίτητο να υπάρξουν, εκ μέρους της, 
απτά θετικά δείγματα γραφής.

Τα εθνικά μας ζητήματα απαιτούν ομο-
ψυχία και ενότητα. Μόνο έτσι η πατρίδα 
μας θα μπορέσει να προχωρήσει μπροστά 
με ασφάλεια και ευημερία για τις επόμενες 
γενιές. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη 
πολιτική δύναμη που εγγυάται την ενότητα 
και προτάσσει τον πατριωτισμό.  Οι Έλλη-
νες αξίζουμε καλύτερα!

 
*Σύμβουλος Επικοινωνίας Προέδρου 

Νέας Δημοκρατίας

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυ-
νομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυ-
νομικής Ακαδημίας, ανακοινώνεται, 
ότι χθες Τετάρτη , το μεσημέρι, στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πα-
νόραμα της Βέροιας, πραγματοποι-
ήθηκε η τελετή απονομής πιστοποι-
ητικών σπουδών σε συνολικά 15 Α-
στυνομικούς, οι οποίοι προέρχονται 
από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδος 
και συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα, «Εκπαιδεύσεις προ-
σωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε 
θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
εξωτερικών συνόρων», στον Ειδικό 
Στόχο «Σύνορα», Εθνικό Στόχο «Κε-
κτημένο της Ένωσης» του Εθνικού 
Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας 
Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020, 
με τίτλο: «Εκπαίδευση Αστυνομικού 
Προσωπικού στα Ανθρώπινα - Θε-
μελιώδη Δικαιώματα κατά τη Συνο-
ριακή Φύλαξη» διάρκειας τριών (03) 
ημερών.

Οι αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν κα-
τά το χρονικό διάστημα από 26-03-
2018 έως 28-03-2018, από Εμπει-
ρογνώμονες Αξιωματικούς της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και εξειδικευμένο 
προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας 
του Ο.Η.Ε., της Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης και ιδιώτες κα-
θηγητές.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευομένων στα 

ανθρώπινα – θεμελιώδη δικαιώματα κατά τη συνοριακή 
φύλαξη, αλλά και για τη γενικότερη ενημέρωση τους, σε 

θέματα που σχετίζονται με αυτά, για την καλύτερη α-
ντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων.

Στις θεματικές ενότητες του προγράμματος εκπαί-
δευσης συμπεριλήφθηκαν ενδεικτικά αντικείμενα που 
αφορούν: Γενικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσωπικού και Ανάλυ-
ση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η εκπαίδευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα 
Σύνορα και Θεωρήσεις.

Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες 
αστυνομικούς απένειμε ο Διοικητής της Σχολής Μετεκ-
παίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας 
Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Διευθυντής Διονύσιος 
ΚΟΥΓΚΑΣ, ο οποίος τους ευχήθηκε ατομική και οικο-
γενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία.
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ΠΕΡΙΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση 
στον Παπαγάλο

Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της την Κυριακή 
1 Απριλίου 2018 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσα-
ρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή Ελιάς στις 13.00.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει 
ουζάκι με μεζέ, σαλάτα, τυρί και κρεατικό.

Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε από 
τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοικτή κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 6-8. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Από την Αστυνομική Ακαδημία Βέροιας
Απονομή πιστοποιητικών 

σπουδών σε 15 Αστυνομικούς
 της Βόρειας Ελλάδος

Η Νέα Δημοκρατία 
εγγυάται την ενότητα

 και προτάσσει 
τον πατριωτισμό
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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

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.

«Η ΜΙΕΖΑ» 
στον εορτασμό 

της 25ης Μαρτίου

Την 25η Μαρτίου ο Μορφωτικός Σύλλογος  «Η 
ΜΙΕΖΑ» Κοπανού συμμετείχε  στον εορτασμό της 
Εθνικής επετείου.

Μετά την τέλεση της καθιερωμενης δοξολογιας, 
ακολούθησε κατάθεση στεφανων προς τιμήν των 
αγωνιστών... 

Στο Δήμο Βέροιας
Δικτύωση κοινωνικών δομών 

και υπηρεσιών για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών

Συνάντηση των τοπικών Κοινωνικών Υπηρεσιών 
και Φορέων του Δήμου Βέροιας πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 23 Μαρτίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
«Θ. Ζωγιοπούλου» με πρωτοβουλία του Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου 
Βέροιας.  Σκοπός της ήταν η δικτύωση των κοινωνι-
κών δομών και υπηρεσιών, η ουσιαστική επικοινωνία 
και η αποτελεσματική μεταξύ τους διεπιστημονική 
συνεργασία, με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πολιτών. Οι συμμετέχοντες/ουσες ενη-
μέρωσαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα 
τους και ακολούθησε συζήτηση. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν  εργαζόμενοι/ες εκ-
προσωπώντας τους παρακάτω φορείς: τη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του 
Δήμου Βέροιας, το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό 
Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Νομικό 
Πρόσωπο ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, τα Κέντρα Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τα Κέντρα Ημερή-
σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και το Βοήθεια 
στο Σπίτι. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλά-
δα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο).

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

5:00 μμ ΚΑΦΕ –ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
«ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ»

 Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας ,διοργανώνει απο-
γευματινό, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 5μμ ,στο 
καφέ ζαχαροπλαστείο «ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ».

Θα δοθούν οδηγίες για πρώτες βοήθειες από την κα Κα-
κούλη Χονδροματίδου Αναστασία.

Θα προσφερθεί καφές ή αφέψημα  συνοδευόμενο από 
πιάτο νηστήσιμων εδεσμάτων. Τιμή πρόσκλησης  5 ευρώ. 

Το ΔΣ του συλλόγου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
η ημερίδα για το σύνδρομο Down

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε με μεγά-
λη επιτυχία η ημερίδα με θέ-
μα «Μιλάμε για το σύνδρομο 
Down» που συνδιοργανώ-
θηκε από το Φιλανθρωπικό 
μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο 
Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Ν. Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο 
Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας Απασχόλησης & 
Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά 
της Άνοιξης» και το Εργαστή-
ρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ)  Αλεξάνδρειας.

Η ημερίδα είχε στόχο να φωτίσει το θέμα από διαφορετικές πλευρές, να διαλύσει μύθους 
και να αποκαταστήσει αλήθειες. Αρχικά η κ. Χατζησεβαστού Λουκίδου, Ομότιμη καθηγήτρια 
Παιδιατρικής - Κλινικής Γενετικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ προσέγγισε το θέμα επιστημονικά 
και ενημέρωσε το κοινό για τις τρέχουσες εξελίξεις παγκόσμια. Στη συνέχεια, η εκπαιδευτι-
κός Κ Τσελεμπή Άννα έδωσε μια άλλη οπτική στην ειδική αγωγή ενώ η Κοινωνική Λειτουρ-
γός του ΚΔΗΦ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», κ Τσιφλίδου Ελισάβετ βασιζόμενη σε αληθινές 
ιστορίες ανθρώπων με τρισωμία 21, επέδειξε ότι τα άτομα με σύνδρομο Down θέλουν και 
μπορούν να είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Κατόπιν οι διαιτολόγοι, κ Σκάκου Βασιλική & 
Κυρατσού Θεοδώρα εξήγησαν τις διατροφικές ανάγκες που σχετίζονται με το σύνδρομο, ε-
νώ στο τέλος η συγγραφέας παραμυθιών κ Έπη Μίχη Ζέγγου μας διηγήθηκε με το δικό της 
τρόπο Το (πολύ ξεχωριστό) χρωμόσωμα 21.

 Η εκδήλωση έκλεισε με έναν πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο καθώς ωφελούμε-
νοι και μαθητές με σύνδρομο Down από τις δύο δομές τραγούδησαν στη νοηματική. 

Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές, τους ανθρώπους από τον πολιτικό χώρο και την 
επιστημονική κοινότητα που παρακολούθησαν την ημερίδα ως φίλοι και όχι με την ιδιότητα 
τους, όλα τα μέσα ενημέρωσης τα οποία κάλυψαν την εκδήλωση, καθώς και όλο τον κόσμο 
που παραβρέθηκε και μας στήριξε στην προσπάθεια μας αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους!!!                                                                                                  

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εκπαιδευτική δράση για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου ξεκίνησε στο 
Γυμνάσιο Μακροχωρίου η υλοποίηση του 
προγράμματος «Δράσεις και παρεμβάσεις 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο 
πλαίσιο Αγωγής Υγείας για την “Σεξουα-
λική και Αναπαραγωγική υγεία”», από το 
Κέντρο Υγείας Βέροιας.

Το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό, αποτελούμενο από τους:

Δημητριάδη Πρόδρομο, γενικό ιατρό, 
Δάτσιου Κωνσταντίνα, Καλλιούπη Ανα-
στασία και Καρασαχινίδου Δήμητρα, μαίες 
και Χουλιάρα Λαμπρινή, επισκέπτρια υγείας, επί τέσσερις διδακτικές ώρες ενημέρωσε ανά 
τάξη, ξεχωριστά αγόρια – κορίτσια αλλά και όλους μαζί σε θέματα  Σεξουαλικής και Αναπα-
ραγωγικής υγείας.   

Ο Σύλλογος Διδασκόντων τους ευχαριστεί θερμά.



Πέντε προτάσεις της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος προς τους 
βαμβακοπαραγωγούς ενόψει της επερχόμενης περιόδου σποράς βαμβακιού 

 Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, αποτελούμενη από Βαμβακοπαραγωγούς και Εκκοκκιστές σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αναμονή της περιόδου σποράς του βαμβακιού, στα πλαίσια της αναβάθμισης 
του προϊόντος, με σκοπό να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές πώλησης, προτείνει στους συνεργάτες βαμβακοπαραγωγούς τα ακόλουθα:   1. Τη 
στενή συνεργασία τους με τους Γεωπόνους ώστε να εφαρμοστούν πλήρως τα Φιλοπεριβαλλοντικά Καλλιεργητικά Πρότυπα Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ορθολογική χρήση νερού και εισροών).   2. Τη δημιουργία ομάδων συνεργασίας μεταξύ τους, προκειμένου να επιτευχθεί α) καλύτερη διαπραγ-
ματευτική ικανότητα για τη προμήθεια των εφοδίων τους, β) μείωση του κόστους της καλλιέργειας με κοινή χρήση μηχανημάτων και δυνατοτήτων 
έκαστου μέλους, γ) καλύτερες τιμές πώλησης του προϊόντος.  

 3. Την πιστοποίηση της παραγωγής τους, σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα καλλιέργειας AGRO 2.1 και AGRO 2.2., ώστε να συγκομιστεί και 
να πωληθεί πιστοποιημένο Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Βαμβάκι, σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών και να έχουν τη δυνατότητα έντα-
ξης της καλλιέργειά τους στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 4. Να καλλιεργήσουν τις ποικιλίες με την μεγαλύτερη απόδοση (%) σε Ίνα, κατ’ ελάχιστον 28 χιλιοστά Μήκος Ίνας, και Μέγιστο Micronnaire 
4,7, σε συνεργασία με τον γεωπόνο τους, και μετά από συμφωνία με την εκκοκκιστική επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται, προκειμένου να 
δωθεί καλύτερη ΤΙΜΗ για το βαμβάκι. Στον ιστότοπο της Δ.Ο.Β. (www.hca.
org.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα της συνε-

χούς έρευνας ποικιλιών που 
διενεργεί η Διεπαγγελματική. 
στο πλαίσιο των κοινών δρά-
σεων με τον ΣΕΠΥ, προκειμέ-
νου να διαλέξουν την ποικιλία 
που θα τους αποφέρει  την με-
γαλύτερη κερδοφορία.  

 5. Τη συμμετοχή τους σε 
εκπαιδεύσεις, που υλοποιού-
νται από φορείς και επιχειρή-
σεις, ώστε να ενημερωθούν 
για τις νέες τεχνολογίες, τη Γε-
ωργία Ακριβείας και να αυξή-
σουν την Ποσότητα αλλά και 
την Ποιότητα της παραγωγής 
τους μειώνοντας το κόστος.  

Η Διεπαγγελματική Οργά-
νωση Βάμβακος θεωρεί πως 
το ελληνικό βαμβάκι είναι πολύ 
σημαντικό προϊόν για την εθνι-
κή οικονομία της χώρας αλλά 
και για όσους το παράγουν και 
όλοι οφείλουν να εργαστούν 
για την αναβάθμισή του, δημι-
ουργώντας ΥΠΕΡΑΞΙΑ για το 
προϊόν και σταθερά ΒΙΩΣΙΜΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  για τον κλάδο. 

 Η Διοίκηση της ΔΟΒ εύχε-
ται ολόψυχα στους βαμβακο-
παραγωγούς μία επιτυχημένη 
σπορά.   

Στα σοβαρά προβλήματα 
που έχει δημιουργήσει στους 
εργαζόμενους που αποχώρη-
σαν με εθελούσια ο μεταγε-
νέστερος νόμος 4387/2016 
αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ 
ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. 
Λευτέρης Αυγενάκης, με κοι-
νοβουλευτική του παρέμβαση 
προς την Υπουργό Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα 
Έφη Αχτσιόγλου. 

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Σοβαρά προβλήματα προκύ-
πτουν στην κατηγορία εργαζομένων που αποχώρησαν με εθελού-
σια έξοδο από την εργασία τους, κατά το χρονικό διάστημα πριν 
τη ψήφιση του Νόμου 4387/2016, γνωστός και ως «νόμος Κα-
τρούγκαλου» (ΦΕΚ 85 τ΄ Α/12-05-2016). Οι εν λόγω εργαζόμενοι 
αποχώρησαν κάνοντας χρήση των τότε ισχυουσών διατάξεων και, 
ειδικότερα, των νόμων 4057/2012 και 4218/2013.

Ειδικότερα, εργαζόμενοι που αποχώρησαν κυρίως από Τραπε-
ζικά Ιδρύματα  τα έτη 2013 και 2015 και έχοντας τη διαβεβαίωση, 
τόσο των νομικών τμημάτων των υπηρεσιών τους, όσο και των 
αντίστοιχων ταμείων τους ότι με την παρούσα νομοθεσία (νόμοι 
4057/2012 και 4218/2013) και τις έως εκείνη τη στιγμή ισχύουσες 
προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα πληρώνοντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Με τις παραπάνω εγγυήσεις και, κάνοντας χρήση του ισχύοντος 
νομοθετικού πλαισίου, οι εργαζόμενοι αυτοί προσήλθαν στα Ασφα-
λιστικά τους Ταμεία, υπέβαλλαν τις σχετικές αιτήσεις εθελούσιας 
αποχώρησης, εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις κι, εν συνεχεία, 
άρχισαν να πληρώνουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές τους εισφορές 

για το χρονικό διάστημα για το οποίο όριζαν οι αποφάσεις αυτές.
Έχοντας, λοιπόν, κάνει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό 

σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι ως άνω εργαζόμενοι 
ανέμεναν να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις συνταξιοδότησής τους. 
Ωστόσο, έρχεται η ψήφιση του νόμου 4387/2016, ο οποίος χωρίς 
να προβλέψει την συγκεκριμένη περίπτωση, προχωρά σε  αύξηση 
των ηλικιακών ορίων και επιφέρει απότομες μεταβολές των προ-
ϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Η απουσία μέριμνας από πλευράς 
του νομοθέτη αναφορικά με την προαναφερόμενη κατηγορία 
ασφαλισμένων έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ανατροπή του προ-
γραμματισμού τους, αφού καλούνται πλέον αν καταβάλλουν πολ-
λαπλάσιες εισφορές και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Με τους χειρισμούς αυτούς της Κυβέρνησης, τίθεται έντονα 
το αίσθημα της αναξιοπιστίας του κράτους προς τους πολίτες, 
οι οποίοι ενήργησαν βάσει των μέχρι τότε ψηφισμένων από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο νόμων, που τους έδιναν το δικαίωμα να συ-
νταξιοδοτηθούν. Μάλιστα, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι προέβησαν 
σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαπιστώνουν ότι το δικαίωμα 
συνταξιοδότησής τους ανατρέπεται από μεταγενέστερες διατάξεις.  

Στο πλαίσιο των αρχών του κράτους δικαίου είναι αυτονόητο 
ότι η πολιτεία πρέπει να διερευνά και να δίνει λύσεις σε τόσο ση-
μαντικά θέματα. Ιδιαίτερα δε, όταν τα προβλήματα δημιουργούνται 
από απερισκεψία και απουσία μέριμνας της ίδιας της πολιτείας, η 
πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου οφείλει να ρυθμίσει το 
πρόβλημα  που αφορά την κατηγορία των πολιτών αυτών.». 

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθενται τα ακόλουθα ερω-
τήματα: 

«1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι αδικίες που  δημιούργησε η εφαρμογή του Ν. 
4387/2016; 

2. Προτίθεστε να προβείτε σε νομοθετική πρωτοβουλία ώστε 
να ρυθμιστεί το πρόβλημα που έχει προκύψει για τους ασφαλισμέ-
νους αυτούς;»
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Δράσεις ενημέρωσης μαθητών 
για την δενδροκομική έρευνα 
από το Τμήμα Φυλλοβόλων 

Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας 

Στις 16 Μαρτίου επισκέφτηκε το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δένδρων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων οι 
μαθητές της Δ’ τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας συνοδευόμενοι με 
τους εκπαιδευτικούς κα Συροπούλου Ολυμπία και κα Κουκουράκη-Σουλιώτη 
Σοφία. Οι 21 μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το προσωπικό 
του ινστιτούτου για τις ερευνητικές δραστηριότητες και να ξεναγηθούν στους ο-
πωρώνες του ινστιτούτου καθώς και να παρακολουθήσουν και συμμετάσχουν 
στις εργασίες που διεξάγονταν. 

Οι μαθητές, με μεγάλη χαρά, συμμετείχαν στη φύτευση νέου οπωρώνα με 
17 ποικιλίες ροδακινιάς, ο οποίος συγχρόνως εγκαθίσταται σε άλλες 10 περι-
οχές της Ευρώπης στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος και σκοπό έχει τη 
μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος στα χαρακτηριστικά των ποικιλιών. 
‘Διάβασαν’ ένα σχεδιάγραμμα φύτευσης, τοποθέτησαν τα δένδρα στις θέσεις 
τους, έμαθαν πως γίνεται η φύτευση, ποιος ο σκοπός αυτής της εργασίας και 
προσκλήθηκαν να έρχονται να παρακολουθούν τις ποικιλίες που φύτευσαν τα 
επόμενα χρόνια.

Κατόπιν, είδαν πως είναι ένας σύγχρονος μετεωρολογικός σταθμός και 
ενημερώθηκαν πως γίνονται οι μετρήσεις και πως αυτές οι μετρήσεις μαζί 
με παρατηρήσεις των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των δένδρων οδηγούν 
στον προσδιορισμό των επιπτώσεων του κλίματος στον εγκλιματισμό μίας 
ποικιλίας σε συγκεκριμένη περιοχή, την απόδοση και την ποιότητα των παρα-
γόμενων καρπών.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν ανθισμένα δένδρα ροδακινιάς, βερι-
κοκιάς και αμυγδαλιάς καθώς και μηλιάς, αχλαδιάς, κερασιάς που βρίσκονταν 
σε λήθαργο. Ενημερώθηκαν για το πώς γίνεται η γονιμοποίηση και πως η 
τεχνητή επικονίαση με σκοπό τη δημιουργία νέων ποικιλιών. Ήταν οι πρώτοι 
που επισκέφτηκαν και θαύμασαν την άνθηση σε νεαρό οπωρώνα με 500 
ποικιλίες ροδακινιάς απ’ όλον τον κόσμο. Οι ποικιλίες διέφεραν στον χρόνο 
άνθησης, την πυκνότητα των ανθοφόρων οφθαλμών, το σχήμα της κόμης κ.α. 
Εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών παρατηρήθηκαν στο χρώμα 
των ανθέων που ήταν α) από λευκό μέχρι κόκκινο, β) δίχρωμο στο ίδιο άνθος 
ή άνθη με διαφορετικά χρώματα στο ίδιο δένδρο, καθώς και γ) άνθη με περισ-
σότερα από τέσσερα πέταλα που προέρχονταν από την Ασία. 

Η επίσκεψη στις ανθισμένες ροδακινιές ήταν ιδιαίτερη εμπειρία για μικρούς 
και μεγάλους, ένας ύμνος στη διαφορετικότητα και γενετική παραλλακτικότητα 
που υπάρχει στη φύση. Η επαφή με την φύση έδωσε ιδιαίτερη χαρά στα παι-
διά καθώς και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα σπουδαιότητας της δενδροκομι-
κής έρευνας.   

Παρέμβαση Γραμματέα ΠΕ ΝΔ κ. Λ. Αυγενάκη
«Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι

 που αποχώρησαν με εθελούσια! 
Ανατρέπει τον προγραμματισμό τους 

ο Ν. 4387/2016»
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Τους ορι-
σμούς 
των διαι-

τητών της 24ης 
αγωνιστικής της 
Football League 
ανακοίνωσε η 
ΚΕΔ/ΕΠΟ.

Αναλυτικάοιορισμοί:
Σπάρτη–ΑΟΧΚισσα-

μικός (31/03, 15:00):Α-
δαμόπουλος (Ζακύνθου),
Καρβούνης (Μεσσηνίας),
Ψαρρής(Ζακύνθου),Μα-
νούχος(Αργολίδας).

Παναχαϊκή – ΟΦΗ (31/03, 15:00):
Γρατσάνης (Τρικάλων), Κόλλιας (Ηπεί-
ρου), Καλαμπόκης (Αιτ/νίας), Κορδολαί-
μης(Αν.Αττικής).

ΑπόλλωνΛάρισας –Τρίκαλα (31/03,
16:00): Καρατέρπος (Κοζάνης), Τζιου-
βάρας (Κοζάνης), Καλύβας (Φθιώτιδας),
Μπλούνας(Φθιώτιδας).

Καλλιθέα –ΑπόλλωνΠόντου (01/04,
15:00ΕΡΤ3):Μακρυπόδης (Αχαΐας),Οι-
κονόμου(Αχαΐας),Δασκαλάκης(Ηρακλεί-

ου),Ρατσιάτος(Αργολίδας).
Εργοτέλης – Παναιγιάλειος (01/04,

16:00):Τσουκαλάς (Αθηνών),Φαρμάκης
(Δυτ.Αττικής),Πασπάτης (Σάμου),Τσα-
γκαράκης(Χανίων).

Καραϊσκάκης – Αιγινιακός (01/04,
16:00):Μαρκαντωνάτος (Ηλείας), Καρα-
λής (Ηλείας), Τσιλίκας (Αιτ/νίας), Τάσης
(Ηπείρου).

Αρης –ΔόξαΔράμας (01/04, 17:00,
ΕΡΤWebTV):Βρέσκας (Πιερίας),Λάζα-
ρης (Καβάλας),Κωτούλας (Κιλκίς),Δρα-
γούσης(Κιλκίς).

Από την ΚΕΔ ανακοι-
νώθηκαν οι διαιτητές 
και βοηθοί που θα 

σφυρίξουν την τελευταία  
αγωνιστική του πρωταθλή-

ματος της Γ’ Εθνικής όπου 
υπάρχουν πολλά κρίσιμα 
παιχνίδια και αφορούν την 
παραμονή κάποιων ομάδων 
στην κατηγορία.

Τον κρίσιμοαγώνα τηςΝάουσαςμε
τονΑγροτικόΑστέρα θα διευθύνει ο κ.
Σιδηρόπουλος  από το σύνδεσμο της
Πέλλας.

Αναλυτικάητελευταίααγωνιστική
Λαγκαδάς-ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας

διαιτητής ο κ.Αγγελούλης (Λάρισας)
βοηθοίοικ.κΝάκαςκαιΚοτούμπας(Λά-
ρισας)

Πιερικός-Κιλκισιακός διαιτητής ο κ.
Κοτσάνης  (Δράμας)βοηθοίοικ.κΤσα-
κίρηςκαιΧασιώτης(Δράμας)

Ηρακλής - Εδεσσαικός διαιτητής ο

κ.Ασβεστόπουλος ( Κιλκίς ) βοηθοί οι
κ.κ Ζιγκερίδης και Χαραλαμπόπουλος
(Κιλκίς)

ΑλμωπόςΑριδαίας-ΑΟΚαρδίαςδι-
αιτητής ο κ. Γκαραγκάνης ( Πιερίας )
βοηθοί οι κ.κΜηνούδης και Σαλτσίδης
(Πιερίας)

Μ.Αλέξανδρος Τρικάλων - Μακε-
δονικός διαιτητής ο κ. Σιδερίδης (Κα-
στοριάς)βοηθοίοικ.κΔράγοςκαιΔού-
μπτης(Φλώρινας)

Νάουσα-ΑγροτικόςΑστέρας διαιτη-
τήςοκ.Σιδηρόπουλος (Πέλλας )βοη-
θοίοικ.κ

ΚεσίσογλουκαιΔεμερτζής(Πέλλας)
Καμπανιακός-ΑΕΚαρίτσαδιαιτητής

ο κ.Δημητριάδης (Χαλκιδικής) βοηθοί
οικ.κ

ΠασαλήςκαιΚεχαγιάς(Χαλκιδικής)

Γ’ Εθνική
Νάουσα-ΑγροτικόςΑστέρας

διαιτητήςοκ.Σιδηρόπουλος(Πέλλας)

Οι «σφυρίχτρες» της 24ης 
αγωνιστικής στην Football League

Η Νάουσα συγχαίρει 
τον Κώστα Κωτσόπουλο

ΟΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ,συγχαίρει τονποδοσφαιριστήΚώ-
σταΚωτσόπουλο για τηνσυμμετοχή τουστονπρόσφατο
αγώνατηςΕθνικήςΕλπίδωνμετοΣανΜαρίνο.

«Αισθανόμαστεπερήφανοι, γιατίοΚώσταςπουαγωνι-
ζότανπριν απόδύομήνεςστην ομάδαμας, κατάφερεσε
μικρόδιάστημαναδείξειτοταλέντοκαιτις ικανότητεςτου,
πετυχαίνονταςνακληθείκαινααγωνιστείμεταεθνικάχρώ-
ματατηςπατρίδαςμας.

Μετάαπόπολλάχρόνια έναςποδοσφαιριστήςπου ξε-
κίνησε την καριέρα τουμε την «κυανόλευκη»φανέλα του
Φ.Α.Σ. στελεχώνει την εθνική ομάδα της χώρας μας και
αυτόείναιιδιαίτερητιμήγιατηνιστορικήομάδαμας.

ΕυχόμαστεστονΚώσταΚωτσόπουλοναείναιδυνατός,
ναέχειεπιτυχίεςκαιναφτάσειψηλά,εκείπουπραγματικά
τουαξίζει»αναφέρειηανακοίνωσητηςΝάουσας.

Πρόγραμματμημάτων
υποδομήςτης

ΑκαδημίαςΒέροιας

ΣΑΒΒΑΤΟ31/3:ΑΚΑΔΗΜΙΑΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥΒΈΡΟΙ-
ΑΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΌΣΑΣΤΕΡΑΣΑΓ.ΒΑΡΒΆΡΑΣ

ΡαντεβούστογήπεδοΓεωργιανων:10.30’
Έναρξηαγώνων:11.00’
Λήξηαγώνων:12.45’
ΑναχώρησηαθλητώναπόΓεωργιανους:13.00’
Οι αθλητέςπου έχουνπρόβλημαμετακίνησης να επι-

κοινωνησουνστοτηλέφωνοτωνγραφείων2331074040το
Σάββατοπρωίκαιώρες9.15’-9.45’

ΟιαθλητέςναπεράσουναπόταγραφείατουΣυλλόγου
ναπρομηθευτουντιςπασχαλινεςλαμπάδεςτους.

Τα γραφεία τουΣυλλόγου είναι ανοιχτά κάθεΔευτέρα,
Τετάρτη,Παρασκευήαπότις10.00’έωςτις12.30’.



ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Ηανδρική ομάδα τουΑγροτικούΑστέ-

ρααγωνίζεται τηνΚυριακή 1/4/2018,στις
16:30στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας,με
την αντίστοιχη ομάδα τουΑ.ΣΠατρίδας,
γιατην18ηαγωνιστικήτηςΑ2ερασιτεχνι-
κήςκατηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίας.

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Παιδικότμήμα
Το Σάββατο 31-3-

2018τοπαιδικότμήμα
τουΑγροτικούΑστέρα,
αγωνίζεται στο γήπε-
δο τηςΑγίας Βαρβά-
ρας,στις 11:00, με το
αντίστοιχο τμήμα του
ΦίλιππουΜελίκης, για
την2ηαγωνιστικήτων
playoff του παιδικού
πρωταθλήματοςτηςΕ-
ΠΣΗμαθίας.Ησυγκέ-
ντρωση των παικτών
θα γίνει στις 09:45 το
πρωί στο γήπεδο της
ΑγίαςΒαρβάρας

Τμήματα
Υποδομής
Τ ο  Σ ά β β α τ ο

31/3/2018τατμήματα
υποδομής της Ακα-
δημίας (προπαιδικό,
τζούνιορ, προτζού-
νιορ-μπαμπίνο) του
ΑγροτικούΑστέρα, α-
γωνίζονταιστις11:00,
στο γήπεδο των Γε-
ωργιανών , με τα α-
ντίστοιχα τμήματα της

ακαδημίαςΑκαδημίαςΒέροιας.Η συγκέ-
ντρωσητωντμημάτωνθαγίνειστις10:30
πρωί στο γήπεδο των Γεωργιανών και η
μετακίνηση θα γίνει με ιδία μέσα.Οι μι-
κροίαθλητέςναέχουνμαζίτουςπράσινη
στολή.ΟΑγροτικόςΑστέραςκαλείτοφί-
λαθλοκόσμοτουΝομού,γιαναβοηθήσει
στιςπροσπάθειεςτωνομάδων,πουαγω-
νίζονταιτοπροσεχέςΣαββατοκύριακο.

Δύο εβδομάδες μας χωρίζουν από την έναρξη τουΠα-
νευρωπαϊκούΠρωταθλήματοςTAEKWON-DO το οποίο θα
διεξαχθείαπό12έως15ΑπριλίουστηνπόληMariborτηςΣλο-
βενίας.Ηδιοργάνωσηήδησημειώνειρεκόρσυμμετοχώναφού
μέχρισήμεραέχουνδηλωθείπάνωαπό600αθλητέςαπό28
Ευρωπαϊκέςχώρες.

ΟΑθλητικός Σύλλογος «Τέτραθλον»Νάουσας θα δώσει
γιαμιαακόμαχρονιά τοπαρόνστηνμεγαλύτερηΕυρωπαϊκή

διοργάνωση,μεδύομέλητουνασυμμετέχουνστηνΕλληνική
αποστολή.Ανάμεσαστους αθλητές και στην κατηγορία των
ανδρώνείναιοΠλουμπίδηςΒασίλειος2DAN,οοποίοςαγωνί-
ζεταιγιατρίτηφοράσεΠανευρωπαϊκόΠρωτάθλημα,μετάτην
Σκωτίατο2015καιτηνΒουλγαρίατο2017,μεστόχονακάνει
αυτήτηφοράτηνυπέρβαση.

ΣτηνΕλληνική αποστολή θασυμμετάσχειωςΔιεθνήςΔι-
αιτητής και οΕκπαιδευτής τουΣυλλόγουΔημητριάδηςΠανα-
γιώτης5DAN,οοποίοςέχειεπιλεγείαπότηνΠανευρωπαϊκή
Ομοσπονδίαανάμεσαστουςπενήντα (50)πουθαδιαιτητεύ-
σουνκαιμάλισταγιατρίτηφοράαπότο2014καιμετά.Αξίζει
νασημειωθεί ότι αυτή θα είναι η 11ησυνεχόμενηπαρουσία
τουσεΠανευρωπαϊκόΠρωτάθλημα (Πολωνία 2008, Ισπανία
2009,Σουηδία2010,Σλοβακία2011,Σλοβενία2012,Σουηδία
2013, Ιταλία 2014,Σκωτία 2015,Φινλανδία 2016,Βουλγαρία
2017,Σλοβενία2018)μετιςιδιότητεςτουαθλητή(8φορές)και
τουδιαιτητή(3φορές).

CMYKCMYK
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Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές και το πρό-
γραμμα των αγώνων της Α1 Ανδρών 
και γυναικών . Ο Φίλιππος θα πάιξει 

την Μ. Τετάρτη στην Αθήνα με την ΑΕΚ.

Σάββατο31Μαρτίου2018
HandballPremier(21ηαγωνιστική)
ΔΑΚΕυόσμου17:00 (ΕΡΤ3),ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑΤV-Διομή-

δηςΆργους(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Αγγελίδης)

Πανελληνίου 18:00, Πανελλήνιος- ΧιλιώτηςΔράμα 1986
(Συρεπίσιος-Μερτινιάν,Μίγκας)

Συκεών18:00,ΦοίβοςΣυκεών-ΓΑΣΚαματερού(Μπέτμαν-
Τζαφερόπουλος,Μεϊμαρίδης)

ΧΑΝΘ18:00,ΧΑΝΘ-ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή (Νά-
σκος-Χαρίτσος,Λιακόπουλος)


Α1Γυναικών(15ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ16:00,ΠΑΟΚRED-LED-ΆρηςΘ.(Δε-

λόγλου-Θεοδοσίου,Δημόλας)

Καματερού 18:00, ΓΑΣ Καματερού- HONDAΠανόραμα
(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Αντωνόπουλος)


Κυριακή1ηΑπριλίου2018
HandballPremier(21ηαγωνιστική)
Δαϊς16:00,ΑΣΕΔούκα-ΑερωπόςΈδεσσας(Τόλιος-Σκλα-

βενίτης,Κυριακούλιας)

Δευτέρα2Απριλίου2018
Α1Γυναικών(15ηαγωνιστική)
ΝέαςΙωνίας18:00,ΟΦΝΙωνίας-ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννι-

τσών(Ανταλής-Ζήσης,Κορρές)

Τετάρτη4Απριλίου2018
HandballPremier(21ηαγωνιστική)
ΟΑΚΑ18:00,ΑΕΚ-ΦίλιπποςΒέροιας (Τσάκωνας-Κινατζί-

δης,Μίγκας)

Ανακοινώθηκαν  οι  
όμιλοι  και το πρό-
γραμμα αγώνων της 

τελικής φάσης εφήβων που 
θα διεξαχθεί στην Βέροια, 
10-13 Απριλίου 2018, στα 
Κλειστά Γυμναστήρια ΔΑΚ 
Φιλίππειο και ΔΑΚ  Δ.Βικέ-
λας.

Οιόμιλοι
Α’ όμιλος:ΑΣΕΔούκα,ΦίλιπποςΒέ-

ροιας,ΦοίβοςΣυκεών,ΆρηςΝίκαιας
Β’ όμιλος:ΑΕΣΧΠυλαίας,ΑΟΦαίαξ

Κέρκυρας,ΟλυμπιακόςΣΦΠήΓΣΧανί-
ων,ΧΑΝΘ

Τρίτη10Απριλίου2018
1ηαγωνιστική-ΔΑΚΦιλίππειο
14:00Φίλιππος-ΆρηςΝ.
16:00Δούκας-Φοίβος
18:00Φαίακας-ΧΑΝΘ
20:00ΑΕΣΧΠυλαίας-Ολυμπιακός ή

ΓΣΧανίων

Τετάρτη11Απριλίου2018
2η-3ηαγωνιστική
Φιλίππειο09:00,Δούκας-ΆρηςΝ.
Βικέλας09:00,Φίλιππος-Φοίβος
Φιλίππειο 11:00 ΑΕΣΧ Πυλαίας-

ΧΑΝΘ
Βικέλας11:00,Φαίακας-Ολυμπιακός

ήΓΣΧανίων
Φιλίππειο18:30Δούκας-Φίλιππος
Βικέλας19:30,Φοίβος-ΆρηςΝ.
Φιλίππειο20:30,ΑΕΣΧΠυλαίας-Φαί-

ακας
Βικέλας21:30,ΟλυμπιακόςήΓΣΧα-

νίων-ΧΑΝΘ

Πέμπτη12Απριλίου2018
ΔΑΚΦιλίππειο-Β’φάση
13:00Α3-Β4
15:00Α4-Β3
17:00Α1-Β2
19:00Α2-Β1

Παρασκευή13Απριλίου2018
ΔΑΚΦιλίππειο-Β’φάση
08:30Α4-Β4
10:15Α3-Β3
12:00Α2-Β2
13:45Α1-Β1

ΧαντμπολΑ1

Πρόγραμμα και Διαιτητές (31/3-4/4) 
Την Τετάρτη ο Φίλιππος στην ΑΕΚ

Τελικοίχαντμπολεφήβων
στηνΒέροια

Στον Α’ όμιλο ο Φίλιππος

ΜεδυομέλητουοσύλλογοςΤέτραθλον
ΝάουσαςστοΠανευρωπαϊκό!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ
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Στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας 
Πισοδερίου, πραγματοποιήθηκε ο 
Πανελλήνιος και διεθνής αγώνας 

Ανδρών-Γυναικών-Εφήβων-Νεανίδων, 
στα αλπικά αγωνίσματα της τεχνικής 
και γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης, 

στις 23-24-25/3/2018. Στον 
ίδιο τόπο και χρόνο έγινε 
και ο Πανελλήνιος αγώνας 
της κατηγορίας Παίδων 
2- Κορασίδων 2, στο αγώ-
νισμα του ατομικού παράλ-
ληλου.

Οι συνθήκες διεξαγωγής των
αγώνωνμόνοΜάρτιοδενθύμιζαν,
αφούοιέντονεςχιονοπτώσεις,πα-
ρέπεμπανσεαλπικό τοπίο.Ωστό-
σο, η εμφάνιση τουΕ.Ο.ΣΝάου-
σας ήταν άκρως επιτυχημένη κι
έκλεψετιςεντυπώσεις.Ηαποστο-
λήτουσυλλόγουπεριελάμβανεδε-
κατρείς αθλητέςστοσύνολό τους,
οιοποίοιεπέστρεψαντηνΚυριακή,
μεσυλλογήδεκαέξιμεταλλίων!

Αναλυτικά:
ΠανελλήνιοςΑγώνας23/3/2018

ΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΒΑΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 1η Ράλλη Σοφία

3ηΜάντσιουΑναστασία
ΑΝΔΡΕΣ: 2ος ΚατσάνηςΑθα-

νάσιος4οςΒαλταδώροςΜίλτος
ΝΕΟΙΑΝΔΡΕΣ:2οςΜάντσιος

Βασίλειος 5ος ΒαλταδώροςΔη-
μήτριος

ΕΦΗΒΟΙ: 6ος ΠολύζηςΑπό-
στολος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ(F. I .S)
23/3/2018ΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΒΑΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 1η Ράλλη Σοφία
4ηΜάντσιουΑναστασία

ΑΝΔΡΕΣ: 3οςΜάντσιοςΒασί-
λειος4οςΚατσάνηςΑθανάσιος

ΠανελλήνιοςΑγώνας24/3/2018
ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΒΑΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 1η Ράλλη Σοφία
3ηΜάντσιουΑναστασία

ΑΝΔΡΕΣ: 2ος ΚατσάνηςΑθα-
νάσιος3οςΒαλταδώροςΜίλτος

ΝΕΟΙΑΝΔΡΕΣ: 2οςΜάντσιος
Βασίλειος 4ος ΒαλταδώροςΔη-
μήτριος

ΕΦΗΒΟΙ: 1ος ΖωγράφοςΜά-
νοςΕμμανουήλ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ(F. I .S)
24/3/2018  ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΒΑΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 1η Ράλλη Σοφία
4ηΜάντσιουΑναστασία

ΑΝΔΡΕΣ:  3οςΚατσάνηςΑθα-
νάσιος4οςΜάντσιοςΒασίλειος

Η μεγάλη έκπληξη του αγώνα στην κατηγορία
Π2-Κ2ήτανηΕύαΤρούπκου,ηοποίαανακηρύχτηκε
Πανελληνιονίκης,αποσπώνταςτοχρυσόμετάλλιοκαι
το μεγάλο χειροκρότημα του κοινού. Στο ίδιο αγώνι-
σμα,ηΜουδιώτηΜαρίαΑκριβή,ανέβηκεκιαυτήστο
βάθρομετάαπό ένανπολύωραίοαγώνα, κατακτώ-
νταςτην3ηθέσηκαιτοχάλκινομετάλλιο.

Ανακοι-
νώθη-
καν 

τα παιχνίδια 
της 25ης αγω-
νιστικής. Σε 
δύο δόσεις 
θα γίνει η 
25η αγω-
νιστική για 
τη Football 
League, που 
θα διεξαχθεί, 
όπως αναμε-
νόταν εντός 
της Μεγάλης 
εβδομάδας, με 
τις αναμετρήσεις να έχουν ως εξής:

Μ.Τετάρτη(4/4)
15:00ΟΦΗ–Άρης(ΕΡΤ3)
15:30ΑπόλλωνΠόντου–Εργοτέλης
16:00Τρίκαλα–Καραϊσκάκης
16:00Πανσερραϊκός–Σπάρτη

16:00ΑπόλλωνΛάρισας–Καλλιθέα

Μ.Πέμπτη(5/4)
15:00ΑΟΧ/Κισσαμικός–ΔόξαΔράμας (WEB

TVΕΡΤ)
17:00Παναιγιάλειος–Παναχαϊκή(ΕΡΤ3)
***ΤαπαιχνίδιαΑναγέννησηΚαρδίτσας–Βέ-

ροιακαιΑιγινιακός–Αχαρναϊκόςέχουνματαιωθεί.

Νέεςεπιτυχίεςτωνχιονοδρόμων
τουΕΟΣΝάουσας

ΜεγάληεβδομάδαμεFootballLeague

Μ. Τετάρτη το ντέρμπι κορυφής 
μεταξύ ΟΦΗ-Άρη Θ.

Άσχημα νέα έρχονται από 
τη συνάντηση Χούμπελ - 
Γραμμένου. Δεν πείθεται ο 

αξιωματούχος της FIFA, ανοικτό το 
ενδεχόμενο του Grexit ακόμα και με 
αναστολή. Ζητούν αυστηρές ποινές 
για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέ-
σεις. Ποδόσφαιρο ώρα μηδέν. Το 
ελληνικό ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνο του Grexit περισσότερο 
από ποτέ. Η σημερινή συνάντηση 
ανάμεσα στον Χέρμπερτ Χούμπελ 
και τον Βαγγέλη Γραμμένο δεν πήγε 
καλά και φαίνεται πως η εισήγηση 
του προέδρου της επιτροπής παρα-
κολούθησης της ΕΠΟ στη FIFA θα 
είναι αρνητική για τη χώρα μας.

Αυτόσημαίνει ότι ηποδοσφαιρικήαπομόνω-
σηδενείναιμακριά,ανηΠαγκόσμιαΟμοσπονδία
αποφασίζειναπετάξειέξωαπότουςκόλπουςτης
τηνΕλλάδα, εκτός βέβαια αν ηποινή έχει ανα-
σταλτικό χαρακτήρα,ως μια τελευταία ευκαιρία
γιασυμμόρφωσησεαυτάπουζητούνοιδιεθνείς
συνομοσπονδίες.

Μετά την χθεσινή (27/3) πολύωρησυνάντη-

ση των δυο ανδρών, η μεταξύ τους συζήτηση
συνεχίστηκε σήμερα (28/3), με τον κ. Χούμπελ
νατουεκφράζειτηδυσαρέσκειάτουγιαόλαόσα
συμβαίνουνστο ελληνικόποδόσφαιροκαι για το
ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι τεταμένη.
Φαίνεταιπωςηπροχθεσινήομόφωνηαπόφαση
στις προτάσεις του ΓιώργουΒασιλειάδη δεν έ-
χουνλειτουργήσειθετικά.

ΟΑυστριακός εστίασε ιδιαιτέρωςστο ότι δεν
έχουν επιβληθείποινές για εκκρεμείς δικαστικές
υποθέσεις,οιοποίεςτραβάνεσεμάκρος,ζήτησε
παραδειγματικήτιμωρίαόσωνέχουνεμπλακείτο
τελευταίοδιάστημα,μεέμφασησεαυτάπουσυ-
νέβησανστοΠΑΟΚ-ΑΕΚκαιταοποίαπροκάλε-
σαντηνδιακοπήτουπρωταθλήματος.Επιπλέον,
εκφράστηκεδυσαρέσκειακαιπροςτονκ.Γραμμέ-
νο,ζητώνταςτουναασκείμεπιοέντονοτρόποτα
καθήκοντάτουωςπρόεδροςτηςΟμοσπονδίας.

Πλέον, ο κ. Γραμμένος επιστρέψει στηνΕλ-
λάδα και θα μεταφέρει όλα όσα συζητήθηκαν
τόσοστοσυμβούλιοτηςΕΠΟαύριο(θαείναικαι
εκπρόσωποι της επιτροπήςπαρακολούθησης),
αλλά και στηSuper League.Η κατάσταση είναι
οριακή,ηΕλλάδακρέμεταισεμιακλωστήκαι το
Grexit είναι ορθάνοιχτο.Μένει να φανεί αν θα
είναιμεαναστολή,τοοποίοθασημαίνει«κίτρινη
κάρτα» και τελευταία προειδοποίηση. Οι ξένοι
έχουν φτάσει στα όριά τους, ζητούν γρήγορη
απονομήδικαιοσύνης και σύμπνοιααπ’ όλες τις
πλευρές.

ΟρατότοGrexitμεαναστολή
γιατηνΕλλάδα

Μπορεί ηομάδα τουΠΑΟΚναπεριμένει λίγεςα-
κόμηημέρεςγιατηνεπανέναρξητουπρωταθλήματος,
όμωςοι«σκάουτ»τουσυλλόγου...έπαιξανμπάλασε
όλητηνΕυρώπηκαικυρίωwσταΒαλκάνια.

Το κεφάλαιο eθνικές ομάδες απασχόλησε έντονα
καιτονΠΑΟΚ,καθώςο«Δικέφαλος»έχειουκολίγους

διεθνείςπουέδωσαντοπαρώνσταπαι-
χνίδια των εθνικώνομάδων των χωρών
τους αυτές τις μέρες. Και μάλιστα, σε
όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.Από τους
ΆνδρεςμέχριτουςΠαίδες.

Ταπαιχνίδια των «μικρών» eθνικών
ομάδων απασχόλησαν έντονα και τους
σκάουττου ιστορικούσυλλόγουπουκα-
τάφερεναέχει “μάτια”σεαρκετάπαιχνί-
διαU21,U19 καιU17πουδιεξήχθησαν
τιςτελευταίεςημέρες.

Φυσικά, το ένασκέλος της δουλειάς
ήτανηπαρακολούθησητωννεαρώνΕλ-
λήνωνδιεθνών τουΠΑΟΚ.ΤουΚουλού-
ρη, τουΛημνιού και τουΔεληγιαννίδη
στηνU21, τωνΣιαμπάνη,Λύρατζη,Δη-
μητρίου,Χατζηδίμπα,Τζοβάρα,Γκαργκα-

λατζίδη καιΜπαλογιάννηστηνU19 και τωνΒουτσά
και Βρακά στηνU19. Κι ακόμα, το τσεκάρισμα των
εμφανίσεωνκαιορισμένωνπουαγωνίζονταισεμικρές
Εθνικές άλλωνχωρών, όπωςοΜίσκοβιτςστηνU19
της Σερβίας και φυσικά οΜιχόγεβιτς στηνU21 της
Βοσνίας.

«Σκάναρε» νεαρούς διεθνείς ο ΠΑΟΚ



Σε ένα όμορφο περιβάλλον στολισμένο με άνθη ροδακινιάς, 
ανάμεσα σε πλήθος κόσμου από γονείς, φίλους και παιδιά 
πραγματοποιήθηκε η Ποντιακή βραδιά της  Εύξεινος Λέσχη 
Χαρίεσσας το Σαββάτο 24 Μαρτίου 2018 στο οικ. Κέντρο Παρ-
θενώνας. Δάσκαλοι και μαθητές με βαθύ αίσθημα της ευθύνης 
για την διατήρηση της ιστορίας και των συμβόλων μας, άνοι-
ξαν την εκδήλωση με έναν διαφορετικό τρόπο, με το τραγούδι 
« Η Μάνα του Αλέξανδρου» δίνοντας μέσα από την «φωνή» 
τους την απάντηση πως η ΜΑΚΑΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ! Ακολούθησε ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρό-
γραμμα με τα τρία τμήματα του συλλόγου, λύρας, χορωδίας &  
χορού να «παντρεύονται» προκαλώντας τον θαυμασμό όλων 
των παραβρισκόμενων! Η όμορφη βραδιά που εμπνευστήκαν, 
επιμεληθήκαν και υλοποίησαν τα παιδία του συλλόγου κορυ-
φώθηκε με τις βραβεύσεις των ίδιων των δασκάλων τους, κ. 
Βαγγέλη Λάχανη και κ.Στέφανο Σισμανίδη, που κατάφεραν σε 
λιγότερο από τρία χρόνια να μεταλαμπαδεύσουν με αγάπη 
και σεβασμό την παράδοση και τον πολιτισμό στις ψυχές των 
παιδιών. Τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς έπειτα από επιθυμία 
του προέδρου της Λέσχης κ. Μωυσιάδη Γιώργου, ήταν η βράβευση του 
συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών & δοτών μυελού των οστών «ο Άγιος 
Λουκάς»  Χαρίεσσας και του προέδρου αυτού κ. Παμπουχίδη Ελευθέρι-
ου ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης, για την ανιδιοτελή κοινωνική του προ-
σφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, εγγράφοντας μέχρι σήμερα πάνω 
4.000 εθελοντές και σώζοντας 25 ζωές από Λευχαιμία!!! Ακολούθησε το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς έχοντας πάντα κυρίαρχο «λόγο και 
ρόλο» τα παιδιά του συλλόγου, η πίστα δεν άργησε να γεμίσει ασφυκτικά 
από νέους ανθρώπους ενώ το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Οι 
καλλιτέχνες που πλαισίωσαν αφιλοκερδώς την εκδήλωση αυτή, Τριαντα-
φυλλίδης Δημήτρης, Στέφανος Σισμανίδης, Βαγγέλης Λάχανης, Αντώνης 
Μπράσας, Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Τσοπουρίδης Θωμάς, Μπούκτσης 
Θωμάς, Αλέξανδρος Μπράσας, Σιδηρόπουλος Μάκης.

 Την όμορφη οικογενειακή βραδιά που υλοποίησε με επιτυχία η Εύ-
ξεινος Λέσχη Χαρίεσσας τίμησαν με την παρουσία τους: ο Βουλευτής 
Ν. Ημαθίας κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος,  ο αντιδήμαρχος Παιδείας & 
Αθλητισμού Δ. Νάουσας κ. Δάγγας Στέλιος, ο διοικητής της πυροσβεστι-
κής Νάουσας κ. Παλαμούτης Νικόλαος, ο πρόεδρος του ΣΠΟΣ κ. 
Καγκελίδης Αντώνιος, ο πολιτευτής κ. Μπαρτζώκας Αναστάσιος, η 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κα. Λαζαρίδου Δέσποινα, οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι Δ. Νάουσας κα. Μαλάκη Αθηνά, κα. Αραμπατζή Στέλλα, κ. Παζαρ-
τίδης Αθανάσιος ,κ. Γαιτανίδης Θεόδωρος, ο πρόεδρος Τ.Κ Κοπανού κ. 
Στογιάννης Χρήστος, η  Ε.Λ. Κοπανού, η Ε.Λ.Επισκοπής, Ε.Λ.Ειρηνού-
πολης, Ε.Λ. Βέροιας, τα «Ποντιακά Νιάτα» Ζερβοχωρίου, ο Πολιτιστικός 
σύλλογος Αγ. Γεωργίου, ο σύλλογος Κρητών Βεροίας, ο σύλλογος πο-
ντίων Αλεξάνδρειας & Περιχώρων, ο «Ευστάθιος Χωραφάς» Πατρίδας, 
ο σύλλογος ποντίων Κρ. Βρύσης «Αλ.Υψηλάντης», ο σύλλογος ποντίων 
Σεβαστιανών, ο σύλλογος Μελίκης & Περιχώρων, ο σύλλογος Πλατέως 
«οι Κομνηνοί», ο σύλλογος Παλατιτσωτών, ο μορφωτικός πολιτιστικός 
σύλλογος Χαρίεσσας «Άγιος Δημήτριος», η Α.Ε.Χαρίεσσας, ο συλλόγος 
εθελοντών αιμοδοτών & δοτών μυελού των οστών «ο Άγιος Λουκάς»  
Χαρίεσσας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην εταιρεία Ειρηνούπολη 
Logistics, την εταιρεία Besko, τους Αφοί Σεμερτζίδη, την Ε.Λ.Κοπανού, 
το Ράδιο «Τραπεζούντα», την σελίδα «Αραέτς», τα αναμνηστικά «Καγκε-
λίδης» καθώς και όλους τους δημοσιογράφους και τα Μ.Μ.Ε

Με εκτίμηση 
το Δ.Σ 
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Παραδοσιακά αντικείμενα 
αναζητεί το Λύκειο των 

Ελληνίδων Βέροιας
Το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων παρακαλεί θερμά κάθε ιδιώτη που έχει 

παραδοσιακά αντικείμενα που θα ήθελε να προσφέρει να επικοινωνήσει 
μαζί μας. Αυτή την περίοδο αναζητούμε μια σαρμανίτσα ( κούνια μωρού) ώ-
στε να ολοκληρώσουμε το παραδοσιακό δώμα που στεγάζεται επί της οδού 
Ζωγιοπούλου για να είναι επισκέψιμο για όλα τα σχολεία και το κοινό.

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

Το ΔΣ

 Τα μέλη του 
Ομίλου Ιnner 

Wheel Βέροιας 
γιόρτασαν την 
25η Μαρτίου

 Τα μέλη του Ομίλου Inner Wheel Βέροιας στην 
πιτσαρία «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» πραγματοποίησαν συνάντηση 
για την 25η Μαρτίου.

 Ομιλήτρια της συνάντησης η Προδιοικητής της 
247 Περιφέρειας I.W. Ελλάδας Βιβή Ιατροπούλου, η οποία 
ανέπτυξε την ομιλία της αναφερόμενη στη μεγάλη σημα-
σία του αγώνα των προγόνων μας την 25η Μαρτίου 1821.

 «Όσο τα χρόνια περνούν και αλλάζουν οι καιροί 
τα ιστορικά γεγονότα κάθε χώρας, ακόμη και τα πιο σημα-
ντικά χάνουν πάντοτε ένα μεγάλο μέρος από τη σημασία 
τους . . . Από το γενικό όμως αυτό κανόνα της φθοράς 
ξέφυγε η Ελληνική Επανάσταση του 1821, που παραμένει 
η κορυφαία ιστορική στιγμή όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά 
και για ολόκληρη της Ευρώπη . . . 

 . . . Το ξεσηκωμένο γένος, ακατάβλητο, ανυπο-
χώρητο, επέμενε να κερδίσει αυτό που με τόσο αίμα είχε 
πληρώσει και διεκδικούσε.

 Σε αυτόν τον γιγάντιο ξεσηκωμό, πρώτα ξεσηκώ-
θηκε η Ελληνική ψυχή και έγινε αντίλαλος και σάλπιγγα σε 
βουνά και λαγκάδια.

 Ο Ρήγας με το Θούριο, οι Έλληνες οπλαρχηγοί 
με το πάθος της ελευθερίας, ο άνδρας, η γυναίκα, ο γέρος, 
το παιδί, όλοι είναι έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή . . .

 . . . Στη ΛΑΥΡΑ γίνεται η ΑΡΧΗ, εκεί είναι στημέ-
νος ο μεγάλος σταθμός για το ξεκίνημα. Την ημέρα της 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ με το μήνυμα της ανθρώπινης ελευθερίας 
προστίθεται και το μήνυμα της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ για την ΕΛ-
ΛΑΔΑ . . 

 . . . Αυτή τη μεγάλη στιγμή ο Ρήγας, ο μεγάλος 
εθναπόστολος την προφήτευσε και την οραματίστηκε.

«Ελάτε μ’ έναν ζήλο σε τούτον τον καιρό
Να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον σταυρό».
 Αυτόν τον σταυρό κρατά τώρα ο Παλαιών Πα-

τρών και τους καλεί να ορκιστούν. Και αυτοί αδίστακτα, 
απλώνουν τα τραχιά τους χέρια, τα ροζιασμένα από τους 
αγώνες και τ’ ακουμπούν σταθερά πάνω στον σταυρό 
και δίνουν όρκο ελευθερίας ή θανάτου την μεγάλη εκείνη 
στιγμή και όλα τα φαράγγια και οι ρεματιές γεμίζουν με την 
αγωνιστική τους ανάσα . . .

 . . . Ποτέ άλλοι άνθρωποι πολεμώντας δεν ξεχύ-
θηκαν με τόση έξαρση για ένα αγώνα και ποτέ δεν δικαιώ-
θηκαν τόσο όσο αυτοί οι ήρωες του 1821.

 Αυτή η μεγάλη στιγμή ξημέρωσε μετά από 197 
χρόνια, μια διπλή γιορτή, διπλό μεγαλείο, διπλή ανάσταση 
για την πίστη και την ελευθερία . . . 

 . . . Η ΕΛΛΑΣ του Περικλή, του Πλάτωνα και του 
Σοφοκλή, η ΕΛΛΑΣ των ηρώων και των μαρτύρων είναι 
τώρα ελεύθερη.

 Πάλι στην παρέλαση ήχησαν οι σάλπιγγες, πα-
ρέλασαν οι Μπουμπουλίνες, οι Κολοκοτρωναίοι, οι Κανά-
ρηδες και ακούστηκε ο Θούριος του Ρήγα, άνοιξε ο χορός 
της Ανοίξεως ο ύμνος του Σολωμού «Απ’ τα κόκκαλα 
βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά». Φύτρωσαν δάφνες και 
λουλούδια στη ζωή των Ηρώων και το χορτάρι  θα φανεί 
στη γη των Ψαρών για να πλέξουμε το στεφάνι της δόξας 
στη μνήμη των Ηρώων . . . 

 . . . Ας μετέχουμε κι εμείς στη θυσία τους, στη 
μυσταγωγία των αγώνων τους και ευγνώμονες ας μαχώ-
μεθα για τη διατήρηση της Ελευθερίας που συμβολίζει η 
Γαλανόλευκη σημαία μας και ας μην ξεχνάμε ποτέ, ότι ένα 
Έθνος αδούλωτο στη ψυχή είναι έτοιμο για αγώνες και 
θριάμβους. Ένα έθνος ενωμένο φέρει πάντα στους ώμους 
των παιδιών του το τρόπαιο της νίκης και δημιουργεί θαύ-
ματα και νέο 21».

Μία όμορφη συνάντηση που πραγματοποίησαν τα μέλη 
του Ομίλου Inner Wheel Βέροιας έγινε σε συγκινησιακή 
φόρτιση ακούγοντας τα κατορθώματα των προγόνων μας 
που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία που θα πρέ-
πει να τη διατηρήσουμε και να μην ξεχνάμε ποτέ!

Εκ του Ομίλου

  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.    

Εκδηλώσεις 
για την παγκόσμια ημέρα 

παιδικού βιβλίου
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Νάουσας
Στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 

(2/4, γενέθλια μέρα του Δανού παραμυθά Χ.Κ.  Άντερσεν), η Αντιδημαρχία 
Πολιτισμού – τμήμα Δημοτική βιβλιοθήκη, το γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής 
και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του δήμου Νάουσας, διοργα-
νώνουν εκδηλώσεις με άξονα το βιβλίο, οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά 
προσχολικής - σχολικής ηλικίας. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν  στο 
αναγνωστήριο της Δημοτικής βιβλιοθήκης Νάουσας (Πολυχώρος Πολιτι-
σμού «Χρήστος Λαναράς», αίθουσες ΒΕΤΛΑΝΣ 1ος όροφος), την εβδομά-
δα 26/3 – 30/3.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων: 
Τετάρτη 28/3, ώρα 17.30:  Διαδραστικό παιχνίδι λέξεων «Εάν φαντάζο-

μαι, βλέπω…», με την δημιουργό αφηγημάτων κ. Δήμητρα Ρωμηοπούλου.
Πέμπτη 29/3, ώρα 11.30: Εκπαιδευτική δράση της τάξης της κ. Μαρίας 

Κιούτη, 7ο δημοτικό σχολείο Νάουσας. 
Παρασκευή 30/3, ώρα 10.00: Γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο από τον Α’ 

δημοτικό παιδικό σταθμό. 

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας δίνει 
«λόγο και ρόλο» στα νέα παιδιά 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάρτιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό26-3-2018 μέχρι1-4-
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

Την ημέρα ποίησης την 
Τετάρτη 21 Μαρτίου, 
μαθητές από το Ειδικό 

Σχολείο Βέροιας και την Ε2 τάξη 
του 8ου Δ.Σ μαζί με τους εκπαι-
δευτικούς τους (Οικονομίδου 
Ε., Ζιακάκη Μ., Λαζόπουλο Μ., 
Μαρούδα Ε.), επισκέφθηκαν την 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας και 
συμμετείχαν ενεργά στις δρα-
στηριότητες  που ετοίμασαν οι 
υπεύθυνοι με αφορμή την ημέρα 
ποίησης. 

Οι δράσεις αποτελούνταν από οπτικο-
ποιημένηπαρουσίαση του βιβλίου «Αυτό
είναιέναποίημαπουγιατρεύειψάρια»του
ΖανΠιέρΣιμεόν  , μορφές γραφήςποίη-

σης-Εικονοποιήματα,καταιγίδαιδεώνγια
την ποίηση δίνοντας την ευκαιρία στους
μαθητέςναενημερωθούν,ναανταλλάξουν
τις απόψεις τους, να εκφραστούνμεποι-
ήματα, να αποδώσουν , να ζωγραφίσουν
εικονοποιήματα αλλά και να γράψουν σε
κάρτεςταδικάτουςποιήματα.

Ησυνύπαρξημαθητών τηςΕιδικής και
τυπικήςαγωγήςήτανσημαντική,δημιουρ-
γικήμεπολλαπλάοφέλησυνεργασίας για
τις δυο ομάδες και σταπλαίσια τωνδρά-
σεων τουΠρογράμματος ΑγωγήςΥγείας
πουυλοποιείταιπαράλληλασταδύοσχο-
λεία,μετίτλο ‘’Εγώ,εσύμαζί....καιδιαφο-
ρετικοί’’.

Τα δύο σχολεία ευχαριστούν ιδιαίτερα
για την συμβολή τους στην προσπάθεια
τωνσυνεκπαιδευτικών τους δράσεων την
κ.ΦιφήΤριανταφυλλίδου και την κ.Σόνια
Κελεσί δου  από τηνΔημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη.

Δραστηριότητεςσυνεκπαίδευσης
μεταξύΕιδικούσχολείου
και8ουΔημοτικούΒέροιας

Φαρμακεία
Πέμπτη 29-3-2018

13:30-17:00 ΚΑΛΑΜΠΑ-
ΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-71601

20:30-01:00 + διαν.ΝΙΚΟ-
ΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑ-
ΣΟΥ19 (κοντάστο6οΔημοτι-
κόσχολείο)23310-66755

Στελεχώθηκε με ψυχολόγο 
και λογοθεραπεύτρια 
το Γραφείο ιατρικής 

ψυχοκοινωνικής στήριξης 
του Δημοτικού Ιατρείου 

Βέροιας

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης Εθελοντισμού και Υγείας 
του Ν.Π. ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ σας 

ενημερώνει ότι το Γραφείο Ιατρικής-Ψυχο-
κοινωνικής Στήριξης και Δημοτικού Ιατρείου 
έχει στελεχωθεί από Ψυχολόγο και Λογοθε-
ραπεύτρια. Απευθύνεται σε ευπαθείς κοινω-
νικές ομάδες ΔΩΡΕΑΝ στα πλαίσια της προ-
αγωγής ψυχικής υγείας και την διασφάλιση 
της καλύτερης ποιότητας ζωής.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•ΣυνεργασίαμευπηρεσίεςκαιφορείςτουΔήμουΒέροιας

(κοινωνικήαλληλεγγύη,Βοήθειαστοσπίτι)
•Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς της τοπικής κοινό-

τητας.
•Ψυχολογικήυποστήριξη καισυμβουλευτικήσε ευπαθείς

κοινωνικέςομάδες.
•Συνεργασίαμε τουςπαιδικούςσταθμούς τουΔήμου για

ένταξηπαιδιώνμεδυσκολίες (διάχυτεςαναπτυξιακέςδιατα-
ραχές,νοητικήυστέρηση)

•Ψυχοεκπαίδευσησεομάδεςγονέωνμεδιάχυτεςαναπτυ-
ξιακέςδιαταραχές.

•ΣυνεδρίεςΕργοθεραπείας με σκοπό τηνπρόληψη και
θεραπείατωνδυσκολιώντουλόγου,τηςφωνήςκαιτηςεπι-
κοινωνίας,σεπαιδιάκαιεφήβους.

ΗψυχολόγοςΣουρμελίδουΖωγραφούλακαιηΛογοθερα-
πεύτριαΛιάκουΕλένηδέχονταικαθημερινάμεπρογραμματι-
σμέναραντεβούαπόΔευτέραέωςΠέμπτηκαιώρες8.30π.μ.
–14.00μ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας2331062532
Διεύθυνση:Επικούρου(ΕργατικέςΚατοικίες).



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  διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου στον
πεζόδρομο, κοντά στην
Τράπεζα Πειραιώς Βέ-
ροιας, 80 τ.μ., ανακαι-
νισμένο, λουξ, με μεγά-
λη βεράντα, 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,

ένας ξεχωριστός δυσεύ-
ρετος υπέροχος χώρος
για κατοικία ή επαγγελ-
ματικήστέγη.Τηλ.:6973
735020.

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 οικόπε-
δο από 400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναήόλαμαζί,στη

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10
στρέμματα με δέντρα (ροδα-
κινιές) στον 5ο χρόνο, στην

περιοχή τηςΜέσης, 500
μέτρα από το χωριό.
Τηλ. επικοινωνίας: 6971
629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα60 τ.μ. ΣΚΔWC,
στην οδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλαστοΚηροπλα-
στείο)2οςόροφος,μεκε-
ντρικήθέρμανσημεωρο-
μετρητή,πλήρωςανακαι-
νισμένο.Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

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

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται
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,μεπολύκαλό
ενοίκιο.Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
τηφύλαξηκαιπεριποίηση

γερόντουμεπρόβλημαόρα-
σης. Τηλ.: 25176 και 6998
027956.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ζητείται κύριοςάνω των

30 ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου&άνεση
στιςδημόσιεςσχέσειςνα
αναλάβει εταιρίαστοΝο-
μόΗμαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγια
ντελίβερικαιψητάς.Πληρο-
φορίες τηλ.:2331042680
&6994472747,ώρεςεπι-
κοινωνίας09.00-12.00κ.
Λευτέρηςήκ.Γιώργος.
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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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο,αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα,μεατομικήθέρμανση,πλήρωςεπιπλωμένη
και εξοπλισμενημε ολες τις ηλεκτρικέςσυσκευές,
μεaircondicionκαιαποθηκευτικούςχώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλεπικοινωνίας6974030013.
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71553&6936905040.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-

γειρα κα άτομα για την κου-
ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη

Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΑΠΟ ΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
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 υφασματάκιαπροστατευ-
τικά,σχεδόναχρησιμοποίητο.
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:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρασυνολι-
κήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,A/C,Ηλ.
Συσκευές-Τιμή:120€.

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

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

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

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:300€.

Κωδ.13688Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.
Η κατάσταση τουπολύκαλή , με κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργείάψογα
καιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα260€.Διαθέ-
σιμοάμεσα.

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

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-

τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμε υπέρυ-
θρες , έχει μεγάληβεράντα , απεριόριστη
Θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναι
μεδιπλάτζάμια,-Τιμή:250€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμι-
νίου,ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:200€.

Κωδ:23494 -Στηναρχή τηςΑνοίξεως
ενοικιάζεταιδιαμέρισμασυνολικής επιφάνει-
ας110 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται από2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή
καιΜπάνιο.Ανακαινίστηκε το2010.Διαθέ-
τειθέρμανσηκεντρικήμεΠετρέλαιοηοποία
λειτουργεί άψογα , κουφώματα καινούργια
συνθετικάμεδιπλάτζάμιακαισίτες.Έχειηλια-
κόθερμοσίφωνακαιBBQ-Τιμή:μόνο150€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

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

Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-
γιανούςΒέροιας116 τ.μ. κομπλέανακαινι-
σμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκι
ενεργειακό , μεηλιακόθερμοσίφωνακαι 3
μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι
,μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωμα
τα270€.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκες ηβιοτεχνικός χώροςσυνο-
λικήςεπιφάνειας1.180 τ.μ.μαζίμε15στρ.
οικοπεδικόχώρο.Είναικατασκευασμένεςτο
1985καιδιαθέτουνμεγάλοπροαύλιο -Ενοί-

κιο1.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι κατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικής ε-
πιφάνειας33τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκε το1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

Κωδ:23364-ΠΙΕΡΙΩΝστηναρχήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας47 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους
καιμπάνιο.Είναι κατασκευασμένο το2012
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,Σκα-
λιάεισόδου,χωρίςκοινόχρηστα-Τιμή:220€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23979ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,στον

πεζόδρομο τηςΚοντογεωργάκηενοικιάζεται
κατάστημα45τ.μ.,σεεξαιρετικάκαλήκατά-
σταση ,πρόκειταιγιαένανενιαίοχώρο ισό-
γειο,ΑποκλειστικήδιάθεσηαποτηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο250€.

Κωδ:24003 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙγωνιακόκατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας56τ.μ.σεπολύκαλόσημείογιαάπει-
ρεςεπαγγελματικέςχρήσεις.Αποτελείταιαπό
έναν ενιαίοχώρομεWCαλλάκαιυπόγειο
.Τομίσθωμα τουπολύχαμηλόστα250€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24007 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
καιεπιπλέον45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υπό-
γειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310€.
Αποκλειστική διάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105265ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΓκαρ-

σονιέρασυνολικής επιφάνειας42 τ.μ.Ημι-
ώροφος.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1975και
διαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:
26.000€.

Κωδ:115410 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικής επιφάνειας 81 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από2Υπνο-
δωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειανελκυ-
στήρακαιαποθήκη-Τιμή:50.000€.

Κωδ: 115695 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιοκαι ελάχιστα
χρησιμοποιημένοδιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας90 τ.μ.διαμπερέςστον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1992
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,
Τακουφώματατουκαινούργιααλουμινίουσυ-
ρόμενακαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται σήμερα2 με-

ζονέτες των150τ.μ.ηκάθεμιαμεεσωτερι-
κήσκάλα,οιοποίεςβρίσκονταισεοικόπεδο
744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, διαθέτουν
εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα, μεπολύ
ωραίοκήπο,οιχώροι τουςλειτουργικοί,σε
αμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σεπολύκαλή
τιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίμόνο70.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-

μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσι-
ακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη , μεγάλημεάδεια και για
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια–Τιμή:68.000€.

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.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιμεwc .Δι-
αθέτει καιΠροαύλιοΠάρκινγκδικό του τιμή
μόνο25.000€.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣα)ΗΥπόδειξηαπό1έωςκαι5ακίνητα
επιβαρύνεταιμε25€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13723ΛΑΖΟΧΩΡΙ, Πωλείται α-

γροτεμάχιοστηνπεριοχήΠέτρινη Γέφυρα
3στρέμματα,ητιμήτουεξαιρετικάχαμηλή,
μόνο4.000€.

Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
3.800τ.μ.,μενεκταρίνιαBigΤop9ετώνπω-
λείταισεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο11.000€.

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.

Κωδ13763ΚΑΣΤΑΝΙΑ,Οικόπεδο1.213
τ.μ., εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα , ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή έκπληξημόνο
20.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο
, εξαιρετικόγια επένδυσηκαι γιαανέγερση
μονοκατοικίας ,η τιμήτουεξαιρετικάσυμφέ-
ρουσα,μόνο25.000€,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
25.000€.

Κωδ: 105715 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλείται
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑδυοοροφοδιαμερίσματα
ανακαινισμέναπολυτελώςσυνολικής επιφά-
νειας210τ.μ.ταοποίαβρίσκονταισε2οκαι3ο
όροφο.Ο2οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλό-
νι,κουζίνα,4υπνοδωμάτιακαιμπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοςτο1978καιανακαινίστηκε
το2009.Ο3οςόροφοςαποτελείταιαπόσα-
λόνι, κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο.
Τέντες,Διπλά τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα
μόνογια τον3οόροφο,είναιχωρίςανελκυ-
στήρα,μεμπαλκόνια30 τ.μ.προσφέρονται
σεπολύκαλήτιμήμόνο90.000€όλομαζί.
Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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 Καλά τα είπε χθες ο Αλέξης 
από τη Θεσσαλονίκη. Παρότι υπό-
τροπος...

P Και ολοκληρώθηκε το τρι-
ήμερο της χαράς.

P Μια μέρα ακόμη, ίσως να 
πετούσε και ο γάιδαρος.

P Αλλά δεν το ρισκάρισαν. 
Τους αρκούσε σε πρώτη φάση 
που σηκώθηκε λίγα μέτρα ο ελέ-
φαντας.

P Εδώ μια ξαδέλφθη τη λέμε 
Μάργκο απ’ το Μαριγούλα. Λύσεις 
υπάρχουν για όλα.

P Κατά τη φετινή προεκλογι-
κή περίοδο μην το πιστέψετε αν 

ανακοινωθεί ως επίσημη αργία 
η 16η Αυγούστου.

P Εξάλλου θεσμικά είναι ανε-
πίσημη.

P Αυθόρμητη δήλωση Βε-
νιζέλου ότι δεν χωράει στο ΠΑ-
ΣΟΚ. Μίκρυνε το ΠΑΣΟΚ, πάχυ-
νε αυτός, μοιραία εξέλιξη.

P Δεν λες που βρίσκουμε κι 
εμείς δικαιολογία και δεν πατάμε το 
βράδυ κρεβατοκάμαρα;

P Κλειστοφοβία...

P Έβαλαν και την αρχαιολογία 
στο έργο της γέφυρας Κούσιου, 
διότι όταν τελειώσει θα συγκαταλέ-
γεται στα αρχαία.

P  Την 
προηγούμενη 
φορά είχε βρει 
τα αρχαία τεί-
χη. Την αρχαία τύχη μου μέσα!

P Στην Ελλάδα όπου κι αν 
σκάψεις θα βρεις αρχαία. Είναι η 
μόνη διαφορά που έχουμε με την 
αρχαία Ελλάδα.

P Κατά τα λοιπά πεζά. Αν 
σας έλεγαν ότι πρέπει να διαλέ-
ξετε ανάμεσα στο να μη ξαναφά-
τε ποτέ σουβλάκια ή να πεθάνε-
τε, από ποιο σουβλατζίδικο θα 
παραγγέλνατε;

P Τα τελευταία χρόνια το μόνο 
που θέλω πολύ και πάντα το κατα-

φέρνω είναι το κατούρημα.

P Και χωρίς ατυχήματα 
να πούμε. Έχουμε καιρό γι’ 
αυτά.

P Ου γαρ βρέχεται μόνον.

P Στα εν οίκω. Η αγάπη 
είναι νευριασμένη μαζί από 
την περίοδο Σημίτη.

P Όλα ξεκίνησαν όταν την 

πρώτη φορά νευρίασε επειδή δεν 
κατάλαβα τον λόγο που είχε νευ-
ριάσει.

P Έκτοτε ήταν άοσμα τα δά-
κτυλά μου...

P Χθες της ζήτησα να μου 
βγάλει ό,τι νυχτερινό ρούχο έχω. Κι 
ανακάλυψα πόσες πολλές πυτζά-
μες έχω.

P Βιβλίο: «20 μυστικά για να 
πετύχει η επιχείρησή σου». Μια 
κυρίαρχο μυστικό μόνο ένα: να 
την ανοίξεις εκτός Ελλάδας.

P Και:

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κάθεται 
σε μια καφετέρια  και κουβεντιάζει 
για τα χρόνια της νιότης του. Λέει ο 
γέρος στην γριά:

-Αχ θυμάσαι όταν πρωτοβρε-
θήκαμε εδώ πριν από 55 χρόνια 
σε αυτήν την καφετέρια και μόλις 
βγήκαμε έξω, πήγαμε στην πίσω 
αυλή που έχει έναν φράχτη και κά-
ναμε σεξ;

-Και βέβαια το θυμάμαι… ξεχνιέ-
ται αυτό;

-Τι θα έλε-
γες αν το ξα-
νακάναμε και 

τώρα για να θυμηθούμε εκείνη τη 
γλυκιά μέρα;

-Πάμε!
Αμέσως σηκώνονται και οι δύο 

και φεύγουν από την καφετέρια. 
Ένας τριαντάρης που έτυχε να βρί-
σκεται κοντά άκουσε τη συζήτηση, 
πήγε να τους παρακολουθήσει και 
προς έκπληξή του έγινε μάρτυρας 
μισής ώρας παθιασμένου σεξ! Τα 
δύο γερόντια τινάζονταν, κουνιό-
ντουσαν και οι δυο σπασμωδικά, 
ούρλιαζαν ενώ οι φλέβες τους πε-
τάγονταν και τα μάτια τους γούρ-
λωναν. Στο τέλος και οι δυο έπε-
σαν  κάτω στο χώμα λιπόθυμοι…

Ο τριαντάρης χάζεψε! Ποτέ δεν 
είχε δει παρόμοιας διάρκειας και 
έντασης σεξ, πολύ περισσότερο  
από ένα τόσο ηλικιωμένο ζευγάρι, 
οπότε αποφάσισε να τους περιμέ-
νει να συνέλθουν και μετά να ρω-
τήσει πώς το έκαναν αυτό. Μόλις 
συνήλθαν τα γερόντια, τους λέει:

-Παππού, τυχαία περνούσα από 
εδώ  και σας είδα. Ομολογώ ότι 
έπαθα σοκ! Ποιο είναι το μυστικό 
σας; Έτσι κάνατε εδώ σεξ και πριν 
τόσα χρόνια;

Και απαντάει ο γέρος:
-Άκουσε να δεις παιδί μου. Καλά 

ήταν και τότε, απλώς τότε ο φρά-
χτης δεν ήταν ηλεκτροφόρος!

Κ.Π.
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