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Καιρός να πάει
ο σιδηρόδρομος

ένα βήμα εμπρός
  Ο σιδηρόδρομος θεωρείται από τους πιο ασφαλείς και 
γρήγορους τρόπους μετακίνησης που εμπιστεύονται 
καθημερινά εκατομμύρια επιβάτες σε όλο τον κόσμο. 
Εκτός από την χώρα μας, που είναι ένα μέσο σχετικά 
αργό με μέτριες παρεχόμενες υπηρεσίες. Με αφορμή 
τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για αναβάθμιση του 
σιδηροδρομικού δικτύου και διασύνδεση περισσότερων 
πόλεων, με τον Προαστικό, αναρωτιόμαστε πως είναι 
δυνατό πριν λίγο διάστημα να ήταν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 
«μαύρο πρόβατο» που το κάναμε μάλιστα δώρο μέσω 
ιδιωτικοποίησης  σε ιταλική εταιρία για 45 εκατ. ευρώ 
(!), και τώρα να ανοίγονται σχεδιασμοί, μελέτες και 
χρηματοδοτήσεις για την αναβάθμισή της. Βεβαίως 
με ιδιαίτερη χαρά και ενδιαφέρον βλέπουμε να 
εντάσσονται στο  πρόγραμμα αναβάθμισης, περιοχές 
της Κ. Μακεδονίας που είναι απομονωμένες, και με 
τη σύνδεση που προβλέπεται να τους δοθεί μία πνοή.
   Είναι επίσης μία ευκαιρία να δοθούν χρήματα για να 
εκσυγχρονιστούν και να αναβαθμιστούν υφιστάμενες 
υποδομές που μόνο 2018 δεν θυμίζουν…
   Πόσοι δεν έχουμε σταθεί μπροστά σε χαλασμένα 
ηχοφωτεινά σήματα, σπασμένες ή χαλασμένες μπάρες 
με κίνδυνο για την σωματική μας ακεραιότητα; 
Είναι θέμα ασφάλειας, αλλά και προόδου να πάει ο 
σιδηρόδρομος ένα βήμα εμπρός.
   Είναι δίκαιο... Θα γίνει πράξη;
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Στην 
Αρμενία από χθες 

ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας

Πάνος Καμμένος...
Επίσημη επίσκεψη!

Εδώ καράβια
χάνονται 

βαρκούλες 
Αρμενίζουν!

Όλοι οι επιλαχόντες στο Πρόγραμμα των Νέων 
Τροποποίηση τουΠρογράμματοςΑγροτικής

Ανάπτυξης,προκειμένουναενταχθούνστοΜέτρο
τωνΝέωνΑγροτώνόλοιοιυποψήφιοιπουέχουν
υποβάλειφάκελοκαιπληρούντουςόρους,ανήγ-
γειλε από τοβήμα τουΠεριφερειακούΣυνεδρίου
ΚεντρικήςΜακεδονίας ο υπουργόςΑγροτικήςΑ-
νάπτυξηςΒαγγέληςΑποστόλου,ενώτηδέσμευση
αυτήεπανέλαβελίγοαργότερακαιοπρωθυπουρ-
γόςΑλέξηςΤσίπραςστηνκεντρικήτουομιλία.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε οΥπουργός «με
τροποποίησητουΠΑΑ,τηνοποίαπροωθούμεγια
έγκριση στηνΕ.Ε. αυξάνουμε τουςπόρους του
Μέτρου τωνΝέων Γεωργών για να καλύψουμε
τοσύνολοτωνεπιλαχόντωντης1ηςΠρόσκλησης
καθώςκαιτωνυποψηφίωντης2ηςΠρόσκλησης,
ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά στο έντονο ενδια-
φέρονπουεκδηλώθηκεκαιεξαντλώνταςκάθεχρηματοδοτικόμέσοστήριξηςτωννέωνανθρώπωνπουεγκαθίστανται
στηνελληνικήπεριφέρειακαιαπασχολούνταιγιαπρώτηφοράστονπρωτογενήτομέα.Έτσιπάνωαπό300εκ.€θα
διατεθούνσυνολικάγιατιςδύοπροκηρύξειςτουΜέτρουώστεναεγκριθούνόλοιοιυποψήφιοιπουπληρούντουςό-
ρουςκαιπουεκτιμάταιότιθαανέλθουνσε16.000νέους».

Μετά τη Βέμπο τα λέγανε στο φουαγιέ!
Μετά τηνπαράσταση, τουςβρήκαμε

τοβράδυτηςΤετάρτης,στοφουαγιέτης
Στέγης.Καθ’ότι,μπορείπαραταξιακάως
δημοτικοίσύμβουλοιναείναιπλέονχώ-
ρια,μετάτηναποχώρησητουΘωμάΑγ-
γελίνααπότηνομάδατουδημάρχουΚ.
Βοργιαζίδη, στη ζωή όμως εξακολου-
θούν να συναναστρέφονται κοινωνικά.
ΤώραπώςβρέθηκανΓ.Σοφιανίδηςκαι
Θ.Αγγελίναςστηναίθουσατουθεάτρου,
τίνασαςπούμε…

ΤονΑγγελίναμάλλοντονέφερεηΣο-
φίαΒέμποκαι τονΣοφιανίδημάλλον το
ενδιαφέρον για τα δρώμενα της ΚΕΠΑ
τηςοποίαςήτανπρόεδροςτηνπερασμέ-
νη2ετία.

Πάντωςστοφουαγιέ, μάλλον τα λέ-
γανεπολύφιλικά…

ΜέχριτηνΜ.Τρίτηπαράτασηγιαπληρωμήδόσεων
καιρυθμίσεωνστηΔ.Ο.Υ.

ΠαράτασημέχριτηΜεγάληΤρίτηπαίρνουνοιπληρωμέςχρε-
ώνκαιδόσεωνστηνεφορία,πουλήγουνστιςημέρεςτηςειδικής
αργίαςδιατραπεζικώνσυναλλαγών(λόγωκαθολικούΠάσχα),δη-
λαδήσήμερα,Παρασκευή30ΜαρτίουκαιτηΜεγάληΔευτέρα,2
Απριλίου.

Όπως αναφέρει απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός
ΟικονομικώνΚατερίναΠαπανάτσιου, «οι προθεσμίες καταβο-
λής τωνβεβαιωμένωνστηνΦορολογικήΔιοίκησηοφειλώνπου
λήγουνστις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικώνσυναλλαγών
(Παρασκευή30/03καιΜ.Δευτέρα02/04,σύμφωναμετοάρθρο
11 του νόμου3336/2005)παρατείνονται μέχρι και την επόμενη
εργάσιμηημέρα(Μ.Τρίτη03/04).Έωςτηνίδιαημερομηνίαπα-
ρατείνονταιοιπροθεσμίεςκαταβολήςτωνδόσεωνρυθμίσεων/δι-
ευκολύνσεων τμηματικής καταβολήςβεβαιωμένωνοφειλώνστη
φορολογική διοίκηση».Επομένωςόσοι δεν είχατεπρολάβει να
μαζέψετε τα χρήματα τηςδόσης για τηνρύθμισηστηνΕφορία,
έχετεακόμηχρόνομέχριτηνΜ.Τρίτη.

Εκτουαποτελέσματοςθακριθούνοιπαρεμβάσεις
ΤονΑντιδήμαρχοΚαθαριότηταςκαιΠράσινουδήμου

Βέροιας, συναντήσαμε να επιβλέπει εργασίες στην
πλατεία Ωρολογίου, της οποίας η προ ολίγων ετών
ανάπλαση-κατάέναμεγάλοαριθμόσυμπολιτώνμόνο
ωςκακόγουστοκαιμηλειτουργικόέργομπορείναχα-
ρακτηρισθεί- έχει υποβαθμίσει τηνπεριοχή, μεαποτέ-
λεσματηνάσκησηπιέσεωναπόΟμάδαΠολιτώνπρος
τηνδημοτικήαρχή,γιαουσιαστικέςπαρεμβάσεις.Προς
τοπαρόνόπωςδιευκρίνησεοκ.Παπαδόπουλοςγίνε-
ταιέναςπροέλεγχοςγιαμικράαρδευτικάέργακαιδημι-
ουργία γκαζόνσε δύοσημεία τηςπλατείας,σύμφωνα
μεαπόφαση τουΔημοτικούΣυμβουλίου, ενώπροβλέ-
πεται και η λειτουργία τουσιντριβανιού.Παρεμβάσεις
πουαποσκοπούνστηναισθητικήαναβάθμισητου.

Γιαναδούμε…Απότοαποτέλεσμαθακριθούνκαιοι
παρεμβάσεις!

Προσοχή
στημεγάληλακκούβα
τηςΑμπελοκήπων

Μεγάληπροσοχήθαπρέπειναδείχνουνοιοδηγοίπουκινούνται
επίτηςοδούΑμπελοκήπωνπροςτονΠροφήτηΗλία,εξαιτίαςμίαςμε-
γάληςλακκούβας,ηοποίαυποχρεώνειταοχήματαναμπαίνουνστην
άλληλωρίδαγιαναμηνπέσουνστην…τρύπα!

Ωστόσο και οι δύοπιθανότητες, και η λακκούβα και το αντίθετο
ρεύμα,έχουνηκάθεμίατηνεπικινδυνότητάτης.

Ητεχνικήυπηρεσία,αςεπισπεύσει,διότιπρόκειταιγιαβασικήοδι-
κήαρτηρίατηςπόλης.
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«Ψωνίζω, Κερδίζω,
Συμμετέχω στην 

Κλήρωση», μέχρι και 
το Μεγάλο Σάββατο

Με το μήνυμα: 
«Ψωνίζω, Κερδίζω 
,Συμμετέχω στην 
Κλήρωση», οι κα-
ταναλωτές έχουν 
την δυνατότητα να 
κάνουν τις αγορές 
τους μέχρι και το 
Μεγάλο Σάββατο 
από τα καταστή-
ματα που είναι μέ-
λη του Εμπορικού 
Συλλόγου  Βέροι-
ας και να συμμε-
τέχουν στην κλή-
ρωση πλούσιων 
δώρων και εκπλήξεων.

 Οι καταστηματάρχες μέλη του Συλλόγου θα πρέπει να σημειώνουν στις κάρτες 
που μοιράστηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο , τ’ όνομα του πελάτη, ένα τηλέφωνο 
επικοινωνίας και να βάζουν την σφραγίδα του καταστήματός τους.  

Η κλήρωση θα γίνει μετά τις γιορτές του Πάσχα

Στην ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων 217 
επιτυχόντων ΠΕ και ΤΕ της προκήρυξης 3Κ/2018 προ-
χώρησε το ΑΣΕΠ. 

Yπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι προ-
σωρινοί πίνακες για τους ΔΕ και ΥΕ θα ανακοινωθούν 
έως το Σάββατο.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι 
εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα 
οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον 
αριθμό ταυτότητας.

 H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανω-
τέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 29 Μαρτίου 
2018 έως και την πάροδο της 10ης Απριλίου 2018, 
ημέρας Τρίτης.

‘Οπως τονίζει το ΑΣΕΠ, οι προσωρινοί πίνακες κατά-
ταξης καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως 
δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση συμμετοχής τους. 
Τα οριστικά αποτελέσματα για τις ανωτέρω κατηγορίες 
εκπαίδευσης θα εκδοθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης 3Κ/2018, ύστερα από τον 
αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών 

των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και 
την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

ΑΣΕΠ-Προσωρινοί πίνακες 3Κ/2018: 
Τι ισχύει σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης
Tη δυνατότητα να μην αποδεχθεί την θέση του έχει 

ο επιτυχών σε προσωρινό πίνακα του ΑΣΕΠ, σύμφωνα 
με όσα διαβεβαιώνουν πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής 
την aftodioikisi.gr. Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές «από 
τη στιγμή που ο φορέας στον οποίο έχει γίνει ο διορι-
σμός προχωρήσει σε σχετική πρόσκληση ο επιτυχών 
με επιστολή του μπορεί να δηλώσει ότι δεν την αποδέ-
χεται και ότι θα αναμείνει τα οριστικά αποτελέσματα».

Να σημειωθεί ότι σχετικά ερωτήματα έχουν υπο-
βληθεί τις τελευταίες ημέρες στην aftodioikisi.gr από 
υποψηφίους της 3Κ/2018 που εργάζονται στον ιδιωτικό 
τομέα και, ευλόγως, τόνιζαν ότι «δεν μπορούν να αφή-
σουν τη θέση εργασίας τους για μια άλλη η οποία είναι 
προσωρινή».

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές του ΑΣΕΠ, στην περί-
πτωση που ο επιτυχών δεν αποδεχθεί τη θέση, αυτή 
μένει κενή μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελε-
σμάτων.

Έως τον Νοέμβριο ολοκληρώνονται οι μελέτες 
για την ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση της 
υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλο-
νίκη Βέροια Έδεσσα,  προκειμένου να προκηρυ-
χθεί το έργο μέσα στο 2019, δήλωσε την περα-
σμένη Τετάρτη ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία 
του στη λήξη του Περιφερειακού Συνεδρίου για 
την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Κεντρικής 
Μακεδονίας.

 «Παράλληλα προωθούμε για ένταξη το 2019 
στο σχετικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα της μελέτης για τη σύνδεση Γιαννιτσών και Α-
ριδαίας. Με τον τρόπο αυτό διευρύνουμε παράλ-
ληλα το προαστιακό δίκτυο της Κεντρικής Μα-
κεδονίας και σπάμε την απομόνωση περιοχών 
ενισχύοντας και τις εμπορευματικές μεταφορές 
από περιοχές υψηλής πρωτογενούς παραγωγής 
όπως η Ημαθία και η Πέλλα», πρόσθεσε, επιση-
μαίνοντας ότι μέσα στο 2018, προκηρύσσονται ο 
Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονί-
κης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023, οι Σιδη-
ροδρομικές Γέφυρες στο Γαλλικό ποταμό με ορί-
ζοντα το 2020 και οι Σιδηροδρομικές Διαβάσεις 
στην περιοχή Βέροιας και Γέφυρας με ορίζοντα, 
αντίστοιχα, το 2021 και 2023.

 Το πλαίσιο του έργου της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μέσω Γιαν-
νιτσών, παρουσιάστηκε προ ημερών και στην 
Πέλλα, όπου ο Γενικός Διευθυντής του ΟΣΕ Γρ. 
Σαμπατακάκης παρουσίασε τη μελέτη, παρουσία 
του  ΓΓ του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδο-

μών Αθ. Βούρδα, που χαρακτήρισε ‘’σκόπιμο το 
έργο και για πρώτη φορά υπάρχει σαφές χρονο-
διάγραμμα υλοποίησης.

Ο κ. Σηφάκης υποστήριξε ότι ο Προαστια-
κός Σιδηρόδρομος Κεντρικής Μακεδονίας θα 
αποτελέσει ένα νέο, σύγχρονο, εναλλακτικό μέσο 
δημόσιων μεταφορών συνδέοντας τα μεγάλα 
αστικά και περιφερειακά κέντρα με την πόλη της 
Θεσσαλονίκης και στο πλάνο αυτό συμπεριλαμ-
βάνεται και μέρος του δικτύου της Ημαθίας.

Το έργο θα περιλαμβάνει δύο σκέλη:
1.Τη σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση της 

υφιστάμενης γραμμής Θεσσαλονίκη- Σίνδος- Ά-
δενδρο- Πλατύ- Λιανοβέργι, Αλεξάνδρεια, Λου-
τρός- Κεφαλοχώρι- Ξεχασμένη- Κουλούρα- Μέ-
ση- Βέροια- Νάουσα- Επισκοπή- Πετριά- Σκύδρα

2.Την κατασκευή νέας μονής ηλεκτροδοτούμε-
νης γραμμής μήκους 88,7 km με πλάτος τυπικής 
διατομής 6,60 m Άγιος Αθανάσιος – Χαλκηδόνα 
– Κουφάλια- Πέλλα – Νέα Πέλλα – Γιαννιτσά 
– Γαλατάδες/Καρυώτισσα – Δάφνη/Καλύβια – 
Σκύδρα

Η συχνότητα των συρμών θα είναι ανά 1 ώρα 
με αριθμό μετακινούμενων επιβατών και κατά 
τις δύο κατευθύνσεις 8000 επιβάτες/ ημέρα. Ο 
χρόνος απλής διαδρομής θα είναι 1h 08’ για την 
Έδεσσα και 55’ για την Σκύδρα.

Θα τοποθετηθούν 25 αυτόματα συστήματα 
ισόπεδης διάβασης και θα αναβαθμιστεί μέσα 
από το έργο και ο σταθμός Γέφυρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ε-

κτιμάται σε 229.320.000,00 € και αναλύεται ως 
εξής :

- 110 εκατ. € η κατασκευή της νέας γραμμής
( Άγιος Αθανάσιος – Χαλκηδόνα – Κουφάλια- 

Πέλλα – Νέα Πέλλα – Γιαννιτσά – Γαλατάδες/
Καρυώτισσα – Δάφνη/Καλύβια – Σκύδρα)

- 69,3 εκατ. € η αναβάθμιση της υφιστάμενης 
γραμμής ( ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση)

( Θεσσαλονίκη- Σίνδος- Άδενδρο- Πλατύ- Λια-
νοβέργι, Αλεξάνδρεια, Λουτρός- Κεφαλοχώρι- Ξε-

χασμένη- Κουλούρα- Μέση- Βέροια- Νάουσα- Ε-
πισκοπή- Πετριά- Σκύδρα)

- 50 εκατ. € προμήθεια τροχαίου υλικού
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδη-

ροδρομικού δικτύου εντάσσονται και οι σιδηρο-
δρομικές διαβάσεις στην περιοχή Βέροιας και 
Γέφυρας με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 
τέλος του 2023 και προϋπολογισμό του έργου σε 
25 εκ. ευρώ. 

Και μέρος του δικτύου της Ημαθίας στα έργα 
του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Ανακοινώθηκαν 
οι προσωρινοί πίνακες ΠΕ, ΤΕ

-Έως το Σάββατο ΔΕ, ΥΕ 
- Τι ισχύει σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης



Η «Κυρά της Ρω» του  Γιάννη Σκαραγκά με τη 
Φωτεινή Μπαξεβάνη, έρχεται σήμερα Παρασκευή, 
στις 9.00 μ.μ.στην  Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών, στο πλαίσιο της εβδομάδας Θεάτρου.

Η Κατερίνα Μπερδέκα σκηνοθετεί τη Φωτεινή 
Μπαξεβάνη σε ένα συγκινητικό και βαθιά ανθρώπι-
νο κείμενο  που εμπνέεται από την ηρωική φιγούρα 
της Κυράς της Ρω για να μεταφέρει επί σκηνής την 
Δέσποινα, τον ιδιαίτερο κόσμο μιας γυναίκας που 
κουβαλάει ένα κομμάτι από τις καρδιές και τον χα-
ρακτήρα όλων των Ελλήνων, ένα ταξίδι από την 
μοναξιά στην ελπίδα και την πίστη στο καλό που 
κρύβει ο άνθρωπος.

Ο μονόλογος εμπνέεται από τη ζωή της Δέσποι-
νας Αχλαδιώτη, της επονομαζόμενης «Κυρά της 
Ρω». Γεννημένη στο Καστελλόριζο, η Δέσποινα 
τόλμησε να παντρευτεί τον άντρα που έβοσκε τα 
ζωντανά του πατέρα της κόντρα στη θέληση της οι-
κογένειά της, δεν δίστασε να μετακομίσει μόνη μαζί 
του στο ακατοίκητο νησί της Ρω μένοντας  μόνη της 
για πολλά χρόνια  μετά το θάνατό του αλλά και να 
εναντιωθεί στους εχθρούς, υψώνοντας καθημερινά 
την ελληνική σημαία απέναντι από τα τουρκικά πα-
ράλια… 

Μέσα από ένα τρυφερό και ποιητικό κείμενο, ο  
Γιάννης Σκαραγκάς εξυφαίνει το πορτρέτο μιας ελεύ-
θερης γυναίκας με φόντο την πολύπαθη ιστορία του 
Καστελλόριζου του προηγούμενου αιώνα, το βαρύ 
σκηνικό των διαδοχικών πολέμων, τις αγωνίες και 

τις μύχιες σκέψεις της, τη μοναξιά αντιμέτωπη με τα 
στοιχεία της φύσης αλλά και την ελπίδα ότι μπορεί 
να κάνει τον κόσμο, καλύτερο.  Με το δικό της τρό-
πο.. 

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπερδέκα 
Σκηνικά-Κοστούμια: Γιώργος Γαβαλάς 
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Τσέλο: Τάσος Μισυρλής
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαριάνθη Μπαϊρακτάρη
Bοηθός σκηνογράφου: Μιχάλης Σαπλαούρας
Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Σάκης Στριτσί-

δης
Κατασκευή κοστουμιού: Χάρης Σουλιώτης
Παραγωγή: «Λυκόφως», Γιώργος Λυκιαρδόπου-

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

“Ανθρώπινη φωνή” του Ζαν Κοκτώ,  “Σίρλευ Βάλε-
ντάιν” του Γουίλι Ράσελ.

Διανομή 
Θέμης Καλούδης , Ελισάβετ Πιπερίδου Μαίρη 

Μεγγιάνη
Ώρα 9.00μ.μ
Είσοδος 5€ 

Προπώληση εισιτηρίων: (Έναρξη 
προπώλησης Tρίτη  20/03 )

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ, Π.Μελά & Μπιζανίου γωνία, 
τηλ 2331078100 γραμματεία ΚΕΠΑ 
& τηλ 2331078140  γραμματεία ΔΗ-
ΠΕΘΕ.

Βιβλιοπωλείο  ΕΠΙΚΑΙΡΟ, Βενιζέ-
λου  36, τηλ.2331024612

Καφέ ΜΠΡΙΚΙ, Μητροπόλεως  44, 
τηλ. 2331020201 Ουζερί  ΣΤΑΣΟΥ 
ΜΥΓΔΑΛΑ, Μητροπόλεως 12  τηλ.   
2331120327

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Κ.Ε.Π.Α. Δήμου 
Βέροιας 
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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

Ξεκινάει η Πασχαλινή 
Έκθεση των «Παιδιών της Άνοιξης»
Η Ανάσταση πλησιάζει και τα εργαστήρια του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Η-

μερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Όμορφες λαμπάδες και πρωτότυπα πα-
σχαλινά διακοσμητικά αντικείμενα ετοιμάζονται 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 μεγά-
λους να έρθουν και να φτιάξουνε μαζί μας τις δικές τους λαμπάδες. 

« Έλα κ’ εσύ…… φτιάξε τη δική σου λαμπάδα στο ¨πιτς – φιτίλι¨ κ΄ εμείς σου 
τη χαρίζουμε.....»   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!!!

Στην αίθουσα εκδηλώσεων 
των εκδόσεων «Αλεξάνδρεια» 
παρουσιάστηκε « Ο κόκκινος 

σπάγκος» του Γιώργου Σιώμου 
« Ήταν μια πο-

λύ όμορφη βραδιά 
και  με ωραίους 
ανθρώπους. Εμείς 
το ευχαριστηθή-
καμε ιδιαίτερα με 
την Βικτωρία» εξο-
μολογήθηκε η συ-
ντονίστρια Ευρώ-
πη Κουτσογιάννη, 
στην παρουσίαση 
του βιβλίου του 
Γιώργου Σιώμου « 
Ο κόκκινος σπά-
γκος» που έγινε 
την Τετάρτη  28 
Μαρτίου στην αίθουσα εκδηλώσεων των εκδόσεων «Αλεξάνδρεια» στα Εξάρχεια. Την 
παρουσίαση έκαναν ο ποιητής Κωνσταντίνος Μούσσας και η φιλόλογος -συγγραφέας 
Γεωργία Τσουκαλοχωρίτη.

Εβδομάδα Θεάτρου στη Βέροια
 «Η Κυρά της Ρω» με τη Φωτεινή 
Μπαξεβάνη σήμερα στη «Στέγη»

Πασχαλινό παζάρι 
από τον Σύλλογο  

Μέριμνας 
ατόμων με αυτισμό

Συνεχίζεται το Πασχαλινό παζάρι από τον Σύλλογο Μέρι-
μνας ατόμων με αυτισμό. Σήμερα Παρασκευή 30/03 από τις 
ώρες 10:00 -20:00, το Σάββατο 31 Μαρτίου στις  10:00 με 
13:00 και 17:00-20:30 και τη  Δευτερα 2Απριλίου από 15:00-
20:00 Τα παζάρι θα γίνει στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
στο δωμάτιο εκθέσεων (φουαγιέ).

Το Σάββατο 31 Μαρτίου στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Παρουσιάζεται 
το βιβλίο της Κατερίνας 

Καλφοπούλου
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ

Η Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Βέροιας, η Ελ-
ληνική Μαθηματική Εται-
ρεία Παράρτημα Βέροιας ο 
Εκδοτικός οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ 
και το Βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟ-
ΤΡΟΠΙΟ σας προσκαλούν 
στην παρουσίαση του βι-
βλίου της Κατερίνας ΚΑΛ-
ΦΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ το Σάββα-
το 31 Μαρτίου στις 12μ.μ 
στον χώρο της Βιβλιοθή-
κης. 

Για το βιβλίο θα μιλή-
σουν η Αλεξάνδρα Στυλιανίδου γραμματέας της Ε.Μ.Ε  η 
Κατερίνα Ζιαμπούλη εκπαιδευτικός και η συγγραφέας . 
Συντονίζει η Χαρούλα Σαραφοπούλου πρόεδρος της Ελλη-
νικής Μαθηματικής Εταιρείας.



Στις αναπτυξιακές προοπτικές της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο 
έργο που έχει γίνει για την επίτευξή τους 
αναφέρθηκε στη ομιλία του κατά τη λήξη 
του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Πα-
ραγωγική Ανασυγκρότηση ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας  ζήτησε από την 
Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό την 
επιτάχυνση των αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων και της υλοποίησης των σημαντι-
κών έργων, ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας να αξιοποιήσει τις αναπτυξια-
κές δυνατότητές της και τα συγκριτικά της 
πλεονεκτήματα.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας αναφέρθηκε στα έργα που υλο-
ποιεί ή προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στη δυτική Θεσσαλονίκη, ό-
πως η λειτουργία του νέου κτιρίου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η 
νέα Δυτική Είσοδος της Θεσσαλονίκης, 
ο ανισόπεδος κόμβος της Λαχαναγοράς 
Κ16, το ειδικό χωρικό σχέδιο για όλο το 
παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, οι 
παρεμβάσεις στο δυτικό παράκτιο μέτω-
πο, η ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου 
Παύλου Μελά κ.ά.

Ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε την επιτά-
χυνση μιας σειράς έργων για την έξοδο 

της Κεντρικής Μακεδονίας από την κρί-
ση, όπως επίσης και παρεμβάσεις στον 
τουρισμό, τον αγροτικό τομέα, την επι-
χειρηματικότητα και την καινοτομία – νέ-
ες τεχνολογίες, που αποτελούν και τους 
βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της 
περιοχής.

Ειδικές αναφορές έκανε ο κ. Τζιτζικώ-
στας στο μετρό Θεσσαλονίκης και στην 
ανάγκη να προωθηθεί με ταχύτερους 
ρυθμούς η επέκτασή του στη δυτική Θεσ-
σαλονίκη και το Αεροδρόμιο, όπως και 
στα έργα αναβάθμισης της δυτικής περι-
φερειακής οδού, ζητώντας να μπει τέλος 
στις καθυστερήσεις.

Επίσης, ο Περιφερειάρχης ζήτησε να 
βρεθούν πόροι για την κατασκευή της 
εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, 
την κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρό-
μου για την είσοδο της χώρας από τους 
Ευζώνους, αλλά και τον εκσυγχρονισμό 
των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, όπως και 
την παραχώρηση του στρατοπέδου Κα-
ρατάσιου. Επίσης, ο Περιφερειάρχης ζή-
τησε, την κατασκευή Εμπορευματικού και 
Διαμετακομιστικού Κέντρου στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη, κοντά στο Λιμάνι και το 
Σιδηροδρομικό Δίκτυο, αλλά και τη σύν-
δεση του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον 
αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, που καθυστερεί 
επί χρόνια.

Επίσης, έθεσε το θέμα της καθυστέ-
ρησης του έργου της θαλάσσιας συγκοι-
νωνίας Θεσσαλονίκης, την προώθηση 
των απαιτούμενων παρεμβάσεων για τον 
καθαρισμό και την προστασία του Θερμα-
ϊκού κόλπου, την άρση των εμποδίων και 
καθυστερήσεων της κυβέρνησης για το Σ-
ΔΙΤ ηλεκτροφωτισμού που θα αλλάξει τις 
συνθήκες φωτισμού στους δρόμους όλης 
της Κεντρικής Μακεδονίας και την ίδρυση 
μη κρατικών – ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε την ανά-
γκη να προχωρήσουν άμεσα οι παρεμβά-
σεις για την προστασία και ανάδειξη του 
μνημείου του Τύμβου Καστά και της περι-

οχής της Αμφίπολης, ενώ αναφέρθη-
κε και στην ανάγκη για ένταξη όλων 
των «επιλαχόντων» νέων γεωργών 
της Κεντρικής Μακεδονίας στο πρό-
γραμμα επιδότησής τους. Επίσης, 
ζήτησε άμεση λύση στα θέματα της 
ΕΒΖ με την άμεση αποπληρωμή των 
τευτλοπαραγωγών, εγγυήσεις από 
την κυβέρνηση για τη νέα καλλιέργεια 
και τη συνέχιση της απρόσκοπτης λει-
τουργίας των εργοστασίων της ΕΒΖ. 
Επίσης ο Περιφερειάρχης ζήτησε την 
πλήρη ενεργοποίηση του αγροτικού 
ΕΣΠΑ και την επίσπευση της επέ-
κτασης του δικτύου φυσικού αερίου 
σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την ενίσχυση του τουρισμού, 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας κατέθεσε συγκεκριμένες προ-
τάσεις, όπως η επίσπευση των δια-
δικασιών έκδοσης τουριστικής visa 
για πολίτες τρίτων χωρών, ενοποίηση 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων 
με θέσπιση ενιαίου εισιτηρίου, θεσμι-
κό πλαίσιο για τη σύνδεση της Κεντρι-
κής Μακεδονίας με τις Σποράδες και 
το Αιγαίο με υδροπλάνα, προαστιακό 

σιδηρόδρομο για Ημαθία - Πέλλα και Κι-
λκίς - Σέρρες και αναβάθμιση των οδικών 
συνδέσεων της Χαλκιδικής και του Αγίου 
Όρους.

Ο Περιφερειάρχης πρότεινε την κα-
θιέρωση χαμηλού, σταθερού φορολογι-
κού συντελεστή στο επίπεδο του 10% 
για τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις, 
με έδρα την Κεντρική Μακεδονία για να 
σταματήσει όπως επισήμανε χαρακτηρι-
στικά «η φυγή των επιχειρήσεων και τα 
λουκέτα, για να χτυπηθεί αποφασιστικά 
η ανεργία και η μετανάστευση ειδικά των 
νέων ανθρώπων και για να κλείσουμε 
επιτέλους, την μεγάλη εθνική πληγή του 
brain-drain που άνοιξε η κρίση». Τέλος, 
ο Περιφερειάρχης ζήτησε τη μετεξέλιξη 
της Περιφερειακής 
και Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης σε Περιφε-
ρειακή και Τοπική 
Διακυβέρνηση.

Παράλληλα ό-
μως ο κ. Τζιτζικώ-
στας διατύπωσε το 
νέο όραμα για την 
Κεντρική Μακεδο-
νία: «Δεν έχουμε 
μπροστά μας, μια 
ευκαιρία, μπροστά 
μας έχουμε μια χει-
ροπιαστή, ρεαλι-
στική δυνατότητα. 
Δεν πρόκειται για 
μία ακόμα αναπα-
ραγωγή της παλιάς, 
κακοδιατυπωμένης 
κα ι  ξ επερασμέ -
νης λογικής περί 
‘Θεσσαλονίκης – 
Πρωτεύουσας ή 
Μητρόπολης των 
Βαλκανίων’. Είναι 
η φρέσκια, σύγ-
χρονη αντίληψη 
της ‘Κεντρικής Μα-
κεδονίας – Πρω-
τεύουσας της Ε-
ξωστρέφειας’ όλης 
της χώρας. Αυτός 
είναι ο ρόλος που 
πρέπει να διαδρα-
ματίσουμε, σε μια 
εποχή ευρύτατων 
γεωπολιτικών, γε-
ωστρατηγικών και 
γεωοικονομικών 
α λ λα γ ώ ν ,  πο υ 
συμβαίνουν και ε-
δώ, στην περιοχή 
μας. Αυτός ήταν ο 
χαρακτήρας και ο 
ρόλος, διαχρονικά 
της Θεσσαλονίκης, 
της Κεντρικής Μα-
κεδονίας και της 
Βόρειας Ελλάδας. 
Να έχει τα μάτια 
και το μέτωπό της 
στραμμένο έξω».

Ο κ. Τζιτζικώ-
στας ζήτησε από 
τον Πρωθυπουργό 
συνεννόηση στα 
μείζονα εθνικά θέ-

ματα, ενώ για το θέμα της ονομασίας των 
Σκοπίων εξέφρασε την κάθετη διαφωνία 
του στην πολιτική της κυβέρνησης: «Χρει-
άζονται δίαυλοι και σχέδιο που θα συνε-
κτιμά όλα τα δεδομένα στο χρόνο που 
γίνεται μια διαπραγμάτευση. Διαφωνώ ρι-
ζικά με τη στάση της κυβέρνησής σας στο 
ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Η 
μόνη λύση που μπορεί να σταθεί και δια-
σφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας σήμε-
ρα και στο μέλλον είναι μια συμφωνία που 
δεν θα εμπεριέχει τον όρο ‘Μακεδονία’ 
στην ονομασία του γειτονικού κράτους και 
θα κλείνει οριστικά τα ζητήματα, όπως ο 
αλυτρωτισμός, η προπαγάνδα και η πα-
ραχάραξη της Ιστορίας, ξεκινώντας από 
την αλλαγή Συντάγματος των Σκοπίων».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ του Κων/νου και της Γερα-
κίνας, το γένος Μανάφη, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΚΑΦΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του Στεφάνου 
και της Δημητρούλας, το γένος 

Αυτζή, που γεννήθηκε στις Σέρρες και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ροταρ ιανό  Ίδρυμα (The  Rota ry 
Foundation) (www.rotary.org) σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο για την εκπαίδευση σε ζητήμα-
τα υδάτων του Delft της Ολλανδίας (ΙΗΕ Delft 

Institute for Water Education) (https://www.un-ihe.org) προκηρύσσει περιορισμέ-
νο αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες στο κ. Νίκο Καλαϊτζή τηλ. 6949982165

Στην ομιλία του στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση
Επιτάχυνση των έργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

ζήτησε από την Κυβέρνηση ο Απ. Τζιτζικώστας



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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

Κομνήνιο Βεροίας Τηλ.: 23310 44034 & 44036

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ
Πρωί: Θεία Λειτουργία 7-10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου, Τροπάριο της Κασσιανής, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Απόγευμα: : Ακολουθία των Παθών, Δώδεκα (12) Ευαγγέλια, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, ώρα 10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία Επιταφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

Καλή Ανάσταση

Από Ψυχολόγο και Λογοθεραπεύτρια 
στελεχώθηκε το Γραφείο 
Ιατρικής-Ψυχοκοινωνικής 

Στήριξης και Δημοτικού Ιατρείου
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Εθελοντισμού και Υγείας του Ν.Π. ΚΑΠΑ 

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ σας ενημερώνει ότι το Γραφείο Ιατρικής-Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Δη-
μοτικού Ιατρείου έχει στελεχωθεί από Ψυχολόγο και Λογοθεραπεύτρια . 

Απευθύνεται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΔΩΡΕΑΝ στα πλαίσια της προαγωγής ψυχι-
κής υγείας και την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής .

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς του Δήμου Βέροιας (κοινωνική αλληλεγγύη, Βοή-

θεια στο σπίτι )
• Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς της τοπικής κοινότητας.
• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  
• Συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου για ένταξη παιδιών με δυσκολίες 

(διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ,νοητική υστέρηση )
• Ψυχοεκπαίδευση σε ομάδες γονέων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές .
• Συνεδρίες Λογοθεραπείας με σκοπό την πρόληψη και θεραπεία των δυσκολιών του λό-

γου, της φωνής και της επικοινωνίας, σε παιδιά και εφήβους .
Η ψυχολόγος Σουρμελίδου Ζωγραφούλα και η Λογοθεραπεύτρια Λιάκου Ελένη δέχονται 

καθημερινά με προγραμματισμένα ραντεβού από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 8.30π.μ. – 
14.00μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2331062532
Διεύθυνση: Επικούρου(Εργατικές Κατοικίες).    

Η Κίνηση του Μητροπολίτη



  Από την Επιτροπή Αγώνα Επι-
σκοπής ενάντια στην επένδυση φαρ-
μακευτικής κάνναβης, ανακοινώνο-
νται τα εξής: 

«Ως επιτροπή αγώνα Επισκοπής ενά-
ντια στην επένδυση φαρμακευτικής κάν-
ναβης θέλουμε να αναφερθούμε στους 
απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, που 
δεχθήκαμε από τον Δήμαρχο Νάουσας 
στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο. Η 
επίθεση του δημάρ-
χου ξεπέρασε κάθε 
όριο. Μας λοιδόρησε 
και μας υποτίμησε α-
νοιχτά για ακόμη μια 
φορά αντί να αφου-
γκραστεί την ανησυχία 
μας, την οποία συμμε-
ρίζονται τόσοι πολίτες 
που εκδηλώνουν την 
συμπαράσταση τους 
στον αγώνα μας.    Ο 
Δήμαρχος μεταξύ άλ-
λων είπε ότι σπέρ-
νουμε σύγχυση και 
παραπληροφόρηση, 
στήνουμε παγίδες σε 
προέδρους, στερού-
μαστε αξιοπρέπειας 
όσοι διαφωνούμε με 
την επένδυση και α-
ποτελούμε εν’ ολίγοις 
ντροπή για την τοπική 
κοινωνία. Νιώθοντας 
βαθιά προσβεβλημένοι 
έχουμε να επισημάνου-
με τα εξής:

 - Ο ρόλος και η πα-
ρουσία του δημάρχου 
είναι έντονα διχαστι-
κός. Αντί να αγκαλιά-
σει την τοπική κοινωνία 
της Επισκοπής την υ-
ποτιμά φανερά και την 
κατηγορεί με τους χει-
ρότερους χαρακτηρι-
σμούς . Θέλετε πολίτες 
πειθήνια όργανα ή να 
διαθέτουν την δύναμη 
της άποψης η οποία εί-
ναι πολλές φορές δια-
φορετική από την δική 
σας; 

- Δεν αρνηθήκαμε 
ποτέ την ενημέρωση 
από τον Δήμαρχο αυ-
τός γιατί δεν δέχεται 
την διαφορετική άπο-
ψη μας;

 - Η δράση μας είναι 
καθαρά για το τοπικό 
συμφέρον ενώ η συ-
γκινητική ανταπόκριση 
της κοινωνίας μας γε-
μίζει δύναμη και θάρ-
ρος για την συνέχεια. 

 - Όλοι εμείς που 
λέμε ΟΧΙ αγωνιζόμα-
στε για την τιμή, την 
αξιοπρέπεια και την 
ανάπτυξη αυτού του 
τόπου που μας έθρε-
ψε και μας μεγάλωσε. 
Στεκόμαστε με σεβα-
σμό και πίστη στις αρ-
χές, τα ιδανικά και τις 
παραδόσεις του τόπου 
μας. Έχουμε αναφαί-
ρετο δημοκρατικό δι-

καίωμα να διαφωνούμε με τις επιλογές 
του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και να οργανώνουμε τον αγώνα 
μας όπως εμείς κρίνουμε. Το, τι είναι 
καλό για εμάς επιτρέψτε να το ξέρουμε 
καλύτερα από τον καθένα.

 
Η Επιτροπή Αγώνα Επισκοπής ενά-

ντια στην επένδυση φαρμακευτικής κάν-
ναβης» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αριθμός πρωτοκόλλου: 5684/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι έχει υποβληθεί στο Δήμο Βέροιας 

Νομού Ημαθίας αίτηση της Αναστασία Γκαμεζαρντασβίλι 
της Λάλι, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 9 Μαρτίου 
2000, κατοικεί στη Βέροια, και είναι γραμμένη στα Δημοτο-
λόγια του Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας, για αλλαγή του 
επωνύμου της από «Γκαμεζαρντασβίλι» σε «Γεωργίου».

Καλούμε καθένα που έχει αντίθετη γνώμη για τη ζητού-
μενη αλλαγή, όπως μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από 
τη δημοσίευση να μας υποβάλει τις αντιρρήσεις του.

Βέροια 26-3-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.
Ο Προϊστάμενος Δημοτ. Κατάστασης

α.α.
Ο αναπληρωτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Συνεδριάζει τη Μεγάλη Δευτέρα 
το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Κεντρικής Μακεδονίας
Τακτική συνεδρίαση του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μα-
κεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Με-
γάλη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, στις 
13.00, στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 
198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημε-
ρήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 
2ης/23-1-2017, 3ης & 4ης/6-2-2017, 
5ης/13-2-2017, 6ης/5-3-2017, 7ης/6-
3-2017 συνεδριάσεων Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.Εισηγητής: Πανα-
γιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλί-
ου Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού 
έτους 2018 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια:  Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. 

Θέμα 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων 
εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας για το δ΄ τρίμηνο έτους 2017. Εισηγήτρια: Αθηνά 
Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, 
Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματι-
κού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. 

Θέμα 4ο: Έγκριση διαδικασίας υποδοχής ασκούμενων 
υποψήφιων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας . Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 5ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης 
πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου : 
«Εκπόνηση μελέτης στερέωσης και διαμόρφωσης περιβάλ-
λοντος χώρου του αρχαίου τείχους στην περιοχή της υπό 
κατασκευή γέφυρας Αδελφών Κούσιου στη Βέροια - Π.Ε. 
Ημαθίας». Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 6ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε. 
Κιλκίς. Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 7ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος 
ποσοστού πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018, 
χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 
ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. 

Θέμα 8ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγραμμάτων 
Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημα-
θίας χρηματοδοτούμενων από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.), (β) Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινή-
των) και (γ) ΟΣΚ& Τόκων, έτους 2018.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρ-
χης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 9ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγραμμάτων 
Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης χρηματοδοτούμενων από (α) Κεντρικούς Αυ-

τοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Ε-
πενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (β) Ιδίους 
Πόρους, (γ) Αναπτυξιακό Προ-
ϋπολογισμό (Πρόγραμμα Αντα-
ποδοτικών Τελών), (δ) Υπόλοι-
πα Πιστώσεων ΟΣΚ και Τόκων 
και (ε) Συντηρήσεις Μικροκα-
τασκευές Αθλητικών Εγκατα-
στάσεων Ταμειακού Υπολοίπου 
ΣΑΕ 016, έτους 2018.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πα-
τουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης 

Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Θέμα 10ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος 

Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 της Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς,  χρηματοδοτούμενου από α) τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)  β) Ιδίους Πόρους (Τέλη 
Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και γ) Υπόλοιπο πιστώσεων 
ΟΣΚ - Τόκων έτους 2018.Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος 
Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πέλλας, χρηματοδοτούμενου από α) τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), β) Ιδίους Πόρους (Τέλη Με-
ταβίβασης Αυτοκινήτων) και γ) Υπόλοιπο πιστώσεων ΟΣΚ 
– Τόκων, δ) ΤΕΟ έτους 2018.Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιά-
δου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 12ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος 
Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από α) Ιδίους Πόρους 
(Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), β) τους Κεντρικούς Αυ-
τοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και ΠΔΕ, γ) Πρόστιμα, δ) Τόκους , 
ε) ΟΣΚ, στ) ΥΠΕΣΣΔΑ και ζ) ΛΟΙΠΑ έτους 2018.Εισηγήτρια: 
Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 13ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος 
Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 της Περιφερειακής Ενό-
τητας Σερρών χρηματοδοτούμενου από α) τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και ΠΔΕ , β) Ιδίους Πόρους 
(Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), έτους 2018.Εισηγητής: 
Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 14ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος 
Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 της Περιφερειακής Ενό-
τητας Χαλκιδικής χρηματοδοτούμενου από α) τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και ΠΔΕ, β) Ιδίους Πόρους 
(Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), έτους 2018.Εισηγητής: 
Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 15ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβλη-
θέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρ-
χης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 16ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβλη-
θέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κιλκίς

Θέμα 17ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβλη-
θέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Πιερίας

«Αποτελούμε ντροπή 
για τον Δήμαρχο κι ας 
αγωνιζόμαστε για την 

τοπική κοινωνία» 

Έκθεση χειροποίητων 
δώρων στον 

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
  Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας καλεί τα μέλη και τους φί-

λους του Συλλόγου την Κυριακή 1 Απριλίου και ώρα 11.00΄ 
π.μ.  στη Στέγη Δημιουργίας για ένα πρωϊνό καφέ .

  Στη Στέγη Δημιουργίας θα λειτουργήσει και η Εκθεση 
των χειροποίητων δώρων των εθελοντριών του Συλλόγου, 
που δημιούργησαν με πολύ μεράκι για την οικονομική στή-
ριξη του Συλλόγου.
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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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κη-

δεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερή-
σιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης» και το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ)  Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν θερμά 
όλους όσοι παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους, την 
ημερίδα με τίτλο 

«Μιλάμε για το σύνδρομο DOWN» 
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Μαρτίου. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν  εκπρόσωποι της Ιεράς Μη-

τροπόλεως και του Στρατού, γονείς, φίλοι και συγγενείς των μαθη-
τών και των ωφελούμενων καθώς και άνθρωποι της εκπαιδευτικής 
και επιστημονικής κοινότητας.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παι-
δείας Βέροιας κ. Σοφιανίδη, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΑ Αλεξάνδρειας 
κ. Δελλιόπουλο καθώς και την εκπρόσωπο από το πολιτικό γρα-
φείο του Βουλευτή κ. Αντωνίου κ. Σημίνου Μαρία.

Βρίσκονται δίπλα μας σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε βήμα κα-
θημερινά και αγκαλιάζουν με αγάπη τα Άτομα με Αναπηρία. Συμμε-
τέχουν και στηρίζουν έμπρακτα το έργο μας. 

Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία, χρειά-
ζεται να μιλάμε, να συνευρισκόμαστε, να συνεργαζόμαστε!

Στηρίζουμε το έργο μας…. Στη συμμετοχή σας!
Σας ευχαριστούμε, για την πραγματοποίηση της ημερίδας!

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ    ΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  

Πρόσκληση σε  
Ποντιακή Βραδιά

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής σας προσκαλεί στην 
Ποντιακή Βραδιά που διοργανώνει,την Παρασκευή 30 
Μαρτίου 2018 και ώρα 9:00 μ.μ. στο cafe ‘’EDUAL’’ 
στην Επισκοπή.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα πλαισιώνουν :
Ζουντουρίδης Αλέξανδρος - Τραγούδι
Λαζαρίδης Μπάμπης - Λύρα
Σιαμίδης Άκης - Τραγούδι
Χαραλαμπίδης Φίλιππος - Λύρα
Ορδουλίδης Γιώργος -Νταούλι
Φουντουκίδης Δημήτρης -Πλήκτρα
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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

Βραδιά γευστικής
και μουσικής απόλαυσης με τον 
Δημήτρη Σταρόβα στο «Σείριο»

Ο Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέρι-
μνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Βέροιας, σε συνεργασία με την ομάδα Α-
ΜΕnAble Cooking σας προσκαλούν σε μια βραδιά γευστικής απόλαυσης, την 
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 στις 8.00 μ.μ. στο κοσμικό κέντρο «Σείριος» στο 
Μακροχώρι Ημαθίας. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταόρβας και το μαγειρικό του 
ταλέντο.

Το πλήρες μενού επιμελούνται οι σεφ: Αντώνης Μουστάκας, Μαρίνος Χον-
δρολίδης και Χριστίνα Μάλλιου.

Στο γεύμα συμπεριλαμβάνονται το κρασί και τα αναψυκτικά.
Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά γευσιγνωσίας και μουσικής α-

πόλαυσης. 
Στην τιμή της κάρας συμπεριλαμβάνεται κλήρωση πλούσιων δώρων.

Τιμή 15.00 ευρώ κατά άτομο.



Παράταση 
μέχρι τις 30 Μαρτίου 

για υποβολή 
αίτησης συμμετοχής 

στις πανελλαδικές 
εξετάσεις

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υ-
πουργείο Παιδείας, όλοι οι υποψήφιοι (μα-
θητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 
2018 των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, πρέπει να υπο-
βάλουν στο λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δή-
λωση.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δή-
λωσης παρατείνεται έως και την Παρασκευή 
30 Μαρτίου 2018, τελευταία ημέρα πριν τις 
διακοπές του Πάσχα. Όλοι οι υποψήφιοι 
πρέπει να έχουν υποβάλει την Αίτησή τους, 
μέχρι τη λήξη λειτουργίας των αντίστοιχων 
ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων.

Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα 
υποδείγματα, οι υποψήφιοι μπορούν να τα 
αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, 
στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
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Την Τετάρ-
τη 28-3-2018 
στο Δημαρ -
χείο του Δή-
μου Αλεξάν-
δρειας πραγ-
ματοποιήθηκε 
από το ΕΕΕ-
ΕΚ Αλεξάν -
δρειας  η ημε-
ρίδα διάχυσης 
αποτελεσμά-
των του προ-
γ ρ ά μ μ α τ ο ς  
E r a s m u s +  
με τίτλο «Ε-
παγγελματική 
αυτονόμηση 
νέων με αναπηρίες στη γεωργία-Αρωματικά φυτά». 

            Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός  από τους μαθητές 
του σχολείου και τους γονείς τους , ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, εκ 
μέρους της Διευθύντριας Β΄/θμιας εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Μαυρίδου Αναστασί-
ας ο Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Αλεξάνδρειας  κ. Κατσιανίδης Ν.,  ο Αντιδήμαρχος 
Παιδείας του Δήμου Αλεξάνδρειας κ. Χαλκίδης Ισαάκ,  ο Πρόεδρος  του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας κ. Ράπτης Δ.  , ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β΄/
θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αλεξάνδρειας κ. Κιουρτζής Στ., ο πατήρ Ιωάννης Ταβλα-
ντάς ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης,  ο κ. Μπαλτάς Ηλ. ως εκπρόσωπος της 
Μεραρχίας και ο κ. Κουκιώτης Δ. ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Εισηγήσεις σχετικές με το θέμα της ημερίδας παρουσιάστηκαν από : τη Σχολική 

σύμβουλο Ειδικής Αγωγής κ. Πηλείδου Κων/να, την εκπρόσωπο γονέων και κη-
δεμόνων ΕΣΑμεΑ  κ. Ζαφειροπούλου, τον εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής από 
την Κύπρο κ. Γιαννούλη Χρ., τον Διευθυντή και την εκπαιδευτικό της Πρότυπης 
Βιοτεχνικής Μονάδας ΟΑΕΔ Λακκιάς Θεσ/νίκης κ. Γρηγορίου Β. και κυρία Στάθη 
Μ.  αντίστοιχα  καθώς και από την  κ. Χωλίδου- Βαρζώκα Ελ. μητέρα μαθητή που 
συμμετείχε στο πρόγραμμα.  

Ευχαριστίες
Το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά το Δήμο Αλεξάνδρειας για την παρα-

χώρηση του χώρου διεξαγωγής της ημερίδας και το Ξενοδοχείο «Μάνθος» για την 
ευγενική του  χορηγία.  

Ο Διευθυντής 
Λαζής Νικόλαος

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα για την 
επαγγελματική αυτονόμηση νέων με αναπηρίες στη 

γεωργία και τα αρωματικά φυτά 



CMYKCMYK
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Με έντονους ρυθμούς 
συνεχίζονται οι προ-
πονήσεις του Φ.Α.Σ. 

ΝΑΟΥΣΑ ενόψει του κρίσιμου 
εντός έδρας αγώνα της Κυρια-
κής με τον Αγροτικό Αστέρα. 
Ασκήσεις ταχυδύναμης, τακτι-
κής και παιχνίδι με την μπάλα 
περιελάμβανε το πρόγραμμα 
σημερινής (29-3) προπόνη-
σης, η οποία έγινε στις εγκα-
ταστάσεις του Δημ. Σταδίου 
Νάουσας. Η μόνη απουσία 
είναι του Γρηγόρη Κυζιρίδη, 
λόγω των υποχρεώσεων του 
στο Στρατό.

Μόνος στόχος των «κυανόλευκων»
στην30ηκαιτελευταίααγωνιστικήείναιη
νίκηαπέναντιστονΑγροτικόΑστέραπου
εξασφαλίζει την παραμονή της ομάδας
στην Γ’Εθνική.Αυτό είναι το μήνυμα το

οποίο εκπέμπουνσε όλους τους τόνους
παίκτες, τεχνικότιμκαιδιοίκηση.Αξιοση-
μείωτοείναιτοενδιαφέροντωνφιλάθλων
και όπωςόλαδείχνουν τηνΚυριακήστις
εξέδρες τουΔημ.ΣτάδιοΝάουσαςθα υ-
πάρχειμεγάληπροσέλευση.Απότοπρωί
της Τρίτης ξεκίνησε και η προπώληση
τωνεισιτηρίωνγιατηνκαλύτερηεξυπηρέ-
τησητωνφιλάθλων.

Τον αγώνα ορίσθηκε να διευθύνει ο
διαιτητήςκ.ΣιδηρόπουλοςΚων/νος(ΕΠΣ
Πέλλας)μεβοηθούςτουςκ.κ.Κεσίσογλου
ΓεώργιοκαιΔεμερτζήΝικόλαο(ΕΠΣΠέλ-
λας).Ώραέναρξηςαγώνα16:00.

ΠαρατείνεταιηΚλήρωσητηςΛαχει-
οφόρουΑγοράςτουΦΑΣΝάουσα
ΓνωστοποιείταιότιπαρατείνεταιηΛα-

χειοφόροςΑγορά τουΦ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ
με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της
ομάδας.Ηδιάθεσητωνλαχνώνστησυμ-
βολικήτιμήτου1Ευρώ,θασυνεχιστείκαι
τοεπόμενοδιάστημα.Ηκλήρωσητωντυ-
χερώναριθμών, η οποίαήτανπρογραμ-
ματισμένηγιατηνΚυριακή1Απριλίου,θα
πραγματοποιηθείμετηνολοκλήρωσητης
διάθεσηςόλωντωνλαχνών.

Το Πρωτοβάθ-
μιο Πειθαρχικό 
Όργανο της 

Super League τιμώρη-
σε με αφαίρεση τριών 
βαθμών τον ΠΑΟΚ 
απ’ το εφετινό πρω-
τάθλημα, δύο απ’ το 
επόμενο, μηδενισμό 
στο ματς με την ΑΕΚ, 
καθώς και με τρεις 
αγώνες κεκλεισμέ-
νων των θυρών για 
όσα συνέβησαν στην 
Τούμπα.  Τρία χρόνια 
αποκλεισμός στον 
Ιβάν Σαββίδη.ο Πρω-
τοβάθμιο Πειθαρχικό 
Όργανο της Super League τιμώρησε με αφαί-
ρεση τριών βαθμών τον ΠΑΟΚ απ’ το εφετινό 
πρωτάθλημα, δύο απ’ το επόμενο, μηδενισμό 
στο ματς με την ΑΕΚ, 63.000 ευρώ πρόστιμο, 
καθώς και με τρεις αγώνες κεκλεισμένων 
των θυρών για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι 
με την Ένωση.

Παράλληλα,επέβαλεποινήαποκλεισμούτριώνετώνστον
ΙβάνΣαββίδηγιατηνεισβολήτουστοναγωνιστικόχώροστις
καθυστερήσεις, που είχεως αποτέλεσμα και την οριστική
διακοπή της αναμέτρησης. Επίσης, στονΛούμποςΜίχελ
επέβαλεποινήαπαγόρευσηςεισόδου90ημερών,καθώςκαι
πρόστιμο15.000ευρώ.

Είναιβέβαιοπως,ύστερααπ’τησυγκεκριμένηεξέλιξη,οι
διοικούντες τον «Δικέφαλο»θα καταθέσουν έφεση κατά της
πρωτόδικηςαπόφασηςπροκειμένουναμειωθείηποινήτους.

Ηαπόφαση
25ηΑγωνιστική
Π.Α.Ε.Π.Α.Ο.Κ., Ιωάννης (Ιβάν) Σαββίδης του Ιγνατίου

(Πρόεδρος τουΔιοικητικούΣυμβουλίου τηςΠ.Α.Ε.Π.Α.Ο.Κ)
καιΜichelLubosτουMichal(ΤεχνικόςΔιευθυντής):

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ :Α) της στρεφόμενης κατά του Ιωάννη
(Ιβάν) Σαββίδη του Ιγνατίου και τηςΠ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. από
14-03-2018 και με αριθμόπρωτοκόλλου 9174/14-03-2018
ΠειθαρχικήςΔιώξεως τουΥπευθύνουΑσκήσεωςΔιώξεως
ΠοδοσφαιρικώνΑδικημάτων,Β)τηςυπ’αριθμ.πρωτ.103/14-
03-2018 κλήσεωςπροςαπολογία τουΠρωτοβάθμιουΜονο-
μελούςΠειθαρχικούΟργάνουSuperLeagueΕλλάδακατάτης
Π.Α.Ε.Π.Α.Ο.Κ. και τουLubosMichel τουMichal και Γ) της

από13-03-2018 και μεαριθμόπρωτοκόλλου94/13-03-2018
ενστάσεωςτηςΠ.Α.Ε.Π.Α.Ο.Κ.κατάτηςΠ.Α.Ε.Α.Ε.Κ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τηναπό13-03-2018καιμεαριθμόπρωτο-
κόλλου94/13-03-2018ένστασητηςΠ.Α.Ε.Π.Α.Ο.Κ.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι οποδοσφαιρικόςαγώναςμεταξύ των
ομάδωνΠ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και Π.Α.Ε.Α.Ε.Κ., ο οποίος είχε
προγραμματισθεί να διεξαχθεί κατά την ημερομηνία της
11ης-03-2018,στηΘεσσαλονίκη,στο ΓήπεδοΤούμπας,στο
πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής ημέρας τουπρωταθλήματος
«Super LeagueΕλλάδα», της αγωνιστικήςπεριόδου 2017-
2018, διεκόπηπριν την κανονική λήξη τουαπόυπαιτιότητα
τηςΠ.Α.Ε.Π.Α.Ο.Κ.

ΘΕΩΡΕΙότι η εγκαλούμενηΠ.Α.Ε.Π.Α.Ο.Κ. ηττήθηκεμε
τέρματα0-3απότηνΠ.Α.Ε.Α.Ε.Κ.(άρθρο21παρ.3περ.ΙΙ
στοιχ.α΄τουΚ.Α.Π./Ε.Π.Ο.).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙστηνΠ.Α.Ε.Π.Α.Ο.Κ. τηνποινή τηςαφαιρέ-
σεωςτριών(3)βαθμώναπότονπίνακατηςβαθμολογίαςτου
τρέχοντοςπρωταθλήματος, καθώς επίσης και δύο (2) βαθ-
μώναπότοεπόμενοπρωτάθλημα(άρθρο21παρ.3περ. ΙΙ
στοιχ.γ΄τουΚ.Α.Π./Ε.Π.Ο.).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙστονΙωάννη(Ιβάν)Σαββίδη,γιατηνπειθαρχι-
κήπαράβασητηςαπειλής(άρθρα1,5επ.,14παρ.1,2,3και
19τουΠ.Κ.τηςΕ.Π.Ο.),σωρευτικώςτηχρηματικήποινήτων
εκατόχιλιάδων(100.000,00)ευρώ,καθώςκαιτηνπειθαρχική
κύρωσητηςαπαγορεύσεωςτηςεισόδουτουστογήπεδογια
χρονικόδιάστηματριών(3)ετών.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙστονΜichelLubosτουMichalσυνολικήποινή
απαγορεύσεωςτηςεισόδουτουστοναγωνιστικόχώρο,διαρ-
κείαςενενήντα(90)ημερολογιακώνημερών,καθώςκαισυνο-
λικήχρηματικήποινή,ποσούδεκαπέντεχιλιάδων(15.000,00)
ευρώ(άρθρο4παρ.4τουΠ.Κ.τηςΕ.Π.Ο.).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙστηνΠ.Α.Ε.Π.Α.Ο.Κ.τηνποινήτηςδιεξαγω-
γής τριών (3)αγώνωνχωρίςθεατές καισυνολική χρηματική
ποινή, ύψους εξήντα τριών χιλιάδων (63.000,00) ευρώ (άρ-
θρο4παρ.4τουΠ.Κ.τηςΕ.Π.Ο.).

ΦΑΣ Νάουσα
Τα νέα της προπόνησης

ΤηνΚυριακήεντόςμε
τονΑγρ.Αστέρα(4.00μ.μ.)

Παράταση της λαχειοφόρου αγοράς

Η τιμωρία του ΠΑΟΚ: -3 φέτος, -2 του 
χρόνου και 3 χρόνια στον Σαββίδη

ΜήνυματουΝίκου
Κυζερίδηστοfacebook

Τοδικό τουμήνυ-
μα έστειλε τιςΆγιες
αυτές ημέρες που
περιμένουμε με την
Ανάσταση του Κυρί-
ου ο πρώην άσσος
τηςΝάουσαςτουΆρη
καιτηςΒέροιαςΝίκος
Κυζερίδης. Ένα μή-
νυμα γεμάτο νόημα
καισυμβουλές.

Καλημέρα σας!!-
χθες πήγα για τον
καθιερωμένο ιατρικό

έλεγχο,καθώςπερνούσα την πόρτα του νοσοκομείου
με έλουσε κρύος ιδρώτας,κρεμόμουναπό τα χείλη του
γιατρούναμουπειναιΝίκοόλαπάνεκαλά...απερίγρα-
πτη χαρά...ναι συνεχίζω,θα είμαι δίπλαστην οικογένεια
μου,στουςφίλουςμου...Σεευχαριστώθεέμου!!υπήρχαν
όμως και κάποιοι που δεν βγήκαν με χαμόγελο όπως
εγώαπόεκείαλλάμεδάκρυακαι τουςένιωσα,μόνοαν
περάσειςαπόαυτήντηνθέσηξέρεις...ότιτίποταδενείναι
δεδομένοστηνζωή....Φίλοιμουαπολαμβάνετετιςμικρές
και σημαντικές στιγμές, να χαμογελάτε να συγχωρείτε
κάντε την ζωήσαςπιο απλή,αγκαλιαστε ταπαιδιάσας
τουςγονείςσας....Δίνετεαγάπη!!!

ΜεεκτίμησηΝίκοςΚυζερίδης



Κανονικά θα διεξαχθεί το πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής Μπάσκετ 
με τον πρωτοπόρο Φίλιππο 

Βέροιας να υποδέχεται την Κυριακή 1 
Απριλίου τους Ίκαρους Τρικά-
λων όπου με μία ακόμη νίκη 
εξασφαλίζει και την επιστροφή 
του στην Β’ Εθνική. Αντίθετα 
ο ΑΟΚ Βέροιας έχει δύσκολη 
αποστολή αφού θα αγωνιστεί 
στην Καλαμαριά με τον Ζέφυρο 
02.

Αναλυτικάτοπρόγραμμαοιδιαιτητές
καιοικομισάριοι

3οςΌμιλος
Κυριακή1Απριλίου
Πρέβεζας 17:00ΝικόποληΠρέβεζας-ΓΕ

Αγρινίου Καρακώστας-Κοντογιάννης (Μυ-
ζίκος)

ΕΑΚΚέρκυρας 17:00Φαίακας Κέρκυ-
ρας-ΜΠΑΣΕύαθλοςΜακ.Κατωτικίδης-Πα-
πανικολάου(Καραλής)

ΔΑΚΔ. Βικέλας 17:00ΑΠΣΦίλιππος
Βέροιας-ΑΜ ΊκαροιΤρικάλωνΤσούλης-Πα-
παθανασίου(Μελανίδης)

ΔΑΚΝ. Ιωνίας 17:00ΑΣ Ιωνικός Ιωνί-

ας-ΑΠΣΠτολεμαΐδαςΜπακάλης-Ζαχαριάδης(Αστρει-
νίδης)

ΔΑΚΚαλαμαριάς17:00Ζέφυρος02-ΑΟΚΒέροιας
Εκιζογλου-Καλέσης(Κασαπίδης)

CMYKCMYK
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Την Παρασκευή και το Σάββατο 
23 και 24 Μαρτίου το αθλητικό 
κολέγιο μπάσκετ του Φιλίππου 

επισκέφθηκε την Αθήνα. 25 
αθλητές γεννημένοι το 2004-2005 
συνοδευόμενοι από τους γονείς 
και τους προπονητές τους είχαν 
την ευκαιρία να δουν από κοντά 
έναν αγώνα της euroleague τον 
αγώνα Ολυμπιακός- Εφες Ανα-
ντολου και το Σάββατο να αντι-
μετωπίσουν σε φιλικούς αγώνες 
τις αντίστοιχες ομάδες του ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΥ.

Τακέρδηγιατουςνεαρούςαθλητές
μας ήτανπολλά τόσοσε επίπεδο ο-
πτικώνπαραστάσεων,αφούδενείναι
εύκολο να δει κανείς δια ζώσης έναν
αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης, όσο και στον καθαρά
αγωνιστικότομέαμιακαιείναιγνωστό
πόσομεγάλοβάροςδίνειστιςυποδο-
μέςτουοΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Οι Βεροιωτες λοιπόν ανταποκρί-
θηκανκερδίζονταςτηνεκτίμησηόλων
τόσο για τις μπασκετικές τους επι-
δόσεις όσο και για τηνσυμπεριφορά
τους.Αυτή ήταν μια πρώτη μεγάλη
εκδρομήη οποίαστέφθηκε με επιτυ-
χίαΣτονπρογραμματισμόγιατηνέα

Χρονιάόπουθαυπάρξουνπολλέςκαινοτομίεςκαι
καινούργιαερεθίσματαγιαταπαιδιάθαενταχθούν
κιάλλεςανάλογεςδραστηριότητες.

ΣτοναγώναμπάσκετΟλυμπιακού-
ΑναντολούΕφέςτοκολέγιο

τουΦιλίππου

Μπάσκετ
Οι διαιτητές της Γ’ Εθνικής στον 3ο όμιλο
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Ημεγαλύτερη,έωςτώρα,επιτυχίαήρ-
θεγιατηνΚ.Α.«ΝΑΟΥΣΑ»καιτηναθλή-
τρια της,Λαφτσίδου Κατερίνα, η οποία
κλήθηκεγιαπρώτηφορά,πέρααπό τον
σύλλογο και τηνπόλη τηςΝάουσας, να
εκπροσωπήσει τη χώραμαςσε διεθνές
κολυμβητικόmeeting.

Η αθλήτρια της Κ.Α.Ν., ανήκοντας
στην κατηγορία των κορασίδων (ετ. γεν.
2003),επιλέχθηκεναεκπροσωπήσειτην
Ελλάδα μαζί με άλλα 15 αγόρια και κο-
ρίτσια της ίδιας κατηγορίας, όλοι τους
κατέχονταςπρώτες θέσεις σεΠανελλή-
νιο επίπεδο στα αγωνίσματα τους, στο
MultinationYouthswimmeet,τοοποίοδι-
εξήχθηστηΛεμεσότηςΚύπρουστις24&
25Μαρτίου2018.Προπονητές–συνοδοί
οικύριοιΝικοδέληςκαιΜιληδάκης.

ΗΚατερίνασυμμετείχεστοαγώνισμα
των 400μ ελεύθεροστο οποίο κατετάγη
5η ανάμεσαστις αθλήτριες των υπολοί-
πων 10 χωρώνπου έλαβαν μέρος και
στη σκυταλοδρομία 4Χ200μ ελεύθερο
κορασίδων, στην οποία κατάφερε μαζί

με τις 3 συ-
ναθλήτρ ι ε ς
της να κατα-
κτήσει τη 2η
θέση ανεβά-
ζοντας  την
Ελλάδα στο
βάθρο των
μ ε ταλλ ίων !
Πολύ καλές
επιδόσειςαλ-
λά και μετάλ-
λια πέτυχαν
καιοιυπόλοι-
ποι αθλητές
της Εθνικής
ομάδας.

Οι χώρες
που συμμε-
τε ίχαν  στο
κολυμβητικό
meet ing ή-

ταν:Πολωνία,Αυστρία, Ισραήλ,Βουλγα-
ρία, Σλοβενία,Ουκρανία,Φιλανδία,Τσε-
χία,Ελβετία,Κύπρος καιΕλλάδα.Αξίζει
νασημειωθεί ότι στη γενική βαθμολογία
των χωρώνηΕλλάδα κατέκτησε την 3η
θέση, στη βαθμολογία των γυναικών τη
2ηκαιτην3ηστωνανδρών.

Οπροπονητής τηςΛαφτσίδου,Λαζα-
ρίδηςΒασίλης,οοποίοςβρέθηκεστηΚύ-
προ, δήλωσε: «Είμαιπολύ χαρούμενος,
ικανοποιημένος και περήφανος από τις
επιδόσεις τηςΚατερίνας και τωνυπολοί-
πωνπαιδιών.Η κλήση τηςστηνΕθνική
ομάδακαιτομετάλλιοείναιμιαδικαίωση
τωνπροσωπικώνμαςπροσπαθειώναλ-
λά και τουσυλλόγου.Ήτανπολύωραίο
συναίσθημα ναβλέπειςαθλητέςοι οποί-
οι είναι «αντίπαλοι» εντός συνόρων να
εμψυχώνουν ο ένας τον άλλο, να κολυ-
μπούνοέναςγιατονάλλονκαιπαράτα
προβλήματαπουαντιμετωπίζουνκαθημε-
ρινά να καταφέρνουν να κρατήσουν την
Ελλάδαψηλά.Συγχαρητήριασεόλους!»

Προτελευταία αγω-
νιστική  για την 
κανονική διάρκεια 

του πρωταθλήματος για 
τους Αετούς Βέροιας, που 
θα μεταβούν στη γειτονική 
Κατερίνη για να αντιμετω-
πίσουν την ΑΓΕ Πιερίας. Η 
ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη 
προετοιμάστηκε κατάλληλα 
για τη συγκεκριμένη αναμέ-

τρηση ενώ έδωσε και φιλικό 
μεσοβδόμαδα, στο οποίο 
επικράτησε του Ζαφειράκη 
στη Νάουσα μετά από πολύ 
καλή απόδοση.

Νασημειώσουμεπως η ομάδα της
Ημαθίας έχει εξασφαλίσει την πρώτη
θέση και θα αντιμετωπίσει τον 4ο της
κατάταξης που εκτός απροόπτου θα
είναιοΑΟΚΓουμένισσας.

Η αναμέτρηση στην Κατερίνη έχει

ώραέναρξηςστις16.00

Τοπρόγραμμα
της21ηςαγωνιστικής

ΑΚΕΠιερίας–ΑετοίΒέροιας(16.00)
ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς–Ά-

θλοςΑλεξάνδρειας(18.00)
ΚούπαΚιλκίς–Εργόναθλος(18.00)
ΑΣΚολινδρού–ΑτρόμητοιΝέαςΣά-

ντας(18.00)
ΑΟΚ Γουμένισσας – ΓΑΣΒαφύρας

(18.00)
ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας–ΓΑΣΠΠάν-

θηρες(20.00)

ΕΚΑΣΚΕΜ Β’

Τελευταίοεκτόςέδραςπαιχνίδι
γιατουςΑετούςΒέροιας

Η Κατερίνα Λαφτσίδου
της Κολυμβητικής Ακαδημίας 

Νάουσας στην Εθνική

Το χάλκινο μετάλλιο 
κέρδισε η Σοφία 
Ράλλη στο διεθνή 

αγώνα Αλπικού Σκι που 
βρίσκεται σε εξέλιξη στο 
Μπάνσκο της Βουλγαρίας 
από τις 27 έως 30 Μαρτίου. 
Με χρόνο 1:52,17 και 77,05 
βαθμούς κατετάγη τρίτη στο 
αγώνισμα της τεχνικής κατά-
βασης (28.03.18).

ΟιΓιάννηςΑντωνίου(5ος,32.82FIS
points), ΓιάννηςΠρώιος (12ος, 42.07
FIS points) και Νίκος Τζιόβας (13ος,
50.76 FIS points) δεν κατάφεραν να

ανέβουν στο βάθρο αλλάπέτυχαν και
οιτρειςατομικόρεκόρσυγκομιδήςβαθ-
μώνστο αγώνισμα της γιγαντιαίας τε-

χνικής κατάβασης που διεξήχθη στις
27.03.18.

To μετάλλιο η Σοφία Ράλλη τις επιδόσεις οι άντρες

Με τη συμμετοχή αρκε-
τών ομάδων της Γ’ 
Εθνικής πραγματο-

ποιήθηκε το πρωί της Τετάρ-
της (28/03) η κλήρωση της β’ 
φάσης του Κυπέλλου Ερασι-
τεχνών. Στην κληρωτίδα της 
ΕΠΟ μπήκαν οι κυπελλούχοι 
των κατά τόπους ενώσεων, 
μεταξύ των οποίων και αρκε-
τές ομάδες της Γ’ Εθνικής, και 
καταστρώθηκε το πρόγραμμα 
ως τον μεγάλο τελικό της 9ης 
Ιουνίου, στον οποίο θα ανα-
δειχθεί ο Κυπελλούχος Ελλάδας.

Οιαγώνεςξεκινούνστις11Απριλίου
1ηαγωνιστική11/4Τρίκαλα-ΔόξαΜαυροβουνίου
κυπελλούχοςΧαλκιδικής-ΕρμήςΑμυνταίου

ΑναγέννησηΠλάγιας-ΕθνικόςΚεραμιδίου
2ηαγωνιστική25/4ώρα4.30μ.μ
νικητήςαγώνα3νικητήςαγώνα1
ονικητής2περνάειάνευαγώνα
3ηαγωνιστική9/517.00
νικητήςαγώνα4νικητήςαγώνα2

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
Στον2οόμιλοταΤρίκαλαμετοΜαυροβούνι
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Η «Μεγάλη χίμαιρα» 
του Μ. Καραγάτση

στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης

-Από 12 έως 22 Απριλίου για 8 μόνο παραστάσεις

Η Μεγά-
λη Χίμαιρα 
του Μ. Κα-
ραγάτση σε 
σκηνοθεσία 
Δ η μ ή τ ρ η 
Τάρλοου υ-
πήρξε  γ ια 
το  θέατρο 
Πορεία ένας 
σημαντικός 
σ τ α θ μ ό ς . 
Ένα αγαπη-
μένο μυθι-
στόρημα με-
τατράπηκε με την καθοριστική συμβολή του Στρατή Πασχάλη σε 
μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων δε-
καετιών. Η θεματική του «ξένου» που προσπαθεί απεγνωσμένα 
να αφομοιωθεί από μια υπέροχα αφιλόξενη Ελλάδα, δεν αφήνει 
κανέναν ασυγκίνητο. 

Μετά από περισσότερες από 300  παραστάσεις και 100.000 
θεατές, η Χίμαιρα, ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλά-
δα αλλά και τον κόσμο. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης δεν 
θα μπορούσε να είναι παρά ο ιδανικός χώρος για να ξεκινήσει 
αυτή η μεγάλη περιοδεία. Η ιστορία της Μαρίνας Μπαρέ, που έλ-
κεται από το εκτυφλωτικό φως, μόνο για να καεί στην επαφή της 
μ’ αυτό, θα συνεχίσει να μας θυμίζει την ανάγκη μας για ουτοπία, 
όποιο κι αν είναι το κόστος.  

Σε αυτό το επικό ερωτικό μελόδραμα παρακολουθούμε την 
ιστορία μιας Γαλλίδας, της Μαρίνας Μπαρέ, που έρχεται να ζήσει 
στην Ελλάδα ερωτευμένη και παντρεμένη με έναν Έλληνα εφο-
πλιστή, αλλά και παθιασμένη με την ελληνική κλασσική παιδεία. 
Ερχόμενη σε επαφή, όμως, με την ίδια τη χώρα των ονείρων 
της, συναντά τις δικές της Χίμαιρες: το δραματικό τοπίο, τραχύ 
κι αισθησιακό ταυτόχρονα, την παρασύρει σε μια μοιραία δίνη 
πάθους, πυροδοτεί τα παλιά ψυχολογικά της τραύματα και την 
οδηγεί στην αυτοκαταστροφή.

Ο Καραγάτσης σε αυτό το μυθιστόρημα, που κλείνει τη γνω-
στή τριλογία «Γιούγκερμαν - Λιάπκιν - Χίμαιρα», μελετάει ενδε-
λεχώς τη δυνατότητα προσαρμογής των ξένων στην ελληνική 
πραγματικότητα, αλλά και την αμφιθυμία των Ελλήνων απέναντι 
στη Δύση. Κρύβει καλά τον ακραίο και κατάμαυρο ρομαντισμό 
του κάτω από πέπλο κυνισμού ή και ωμότητας.  Βαθιά απελπι-
σμένος ο ίδιος, μετατρέπει τη  Μαρίνα σε χίμαιρα, αρνούμενος 
την έννοια της αγάπης. Νομίζουμε ότι πετυχαίνουμε, ερωτευό-
μαστε, δημιουργούμε πνευματικά. Όλα εν τέλει καίγονται κάτω 
από το σκληρότατο ελληνικό φως. Σαν μύγες μαγευόμαστε από 
το άγνωστο, για να γίνουμε παρανάλωμα σε μια στιγμή. Αυτή τη 
μοιραία στιγμή περιγράφει ο Καραγάτσης.

Συντελεστές:
Διασκευή: Στρατής Πασχάλης
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου
Σκηνικά - Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου
Μουσική: Κατερίνα Πολέμη
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Κίνηση - Χορογραφία: Ζωή Χατζηαντωνίου
Σκηνοθεσία κινηματογραφικού μέρους: Χρήστος Δήμας
Βοηθοί σκηνοθέτη: Άννα Πασπαράκη, Δήμητρα Κουτσοκώ-

στα, Ελένη Μιχαηλίδου
Βοηθός σκηνογράφου: Τίνα Τζόκα
Βοηθός χορογράφου: Κορίνα Κόκκαλη
Φωτογραφίες: Βάσια Αναγνωστοπούλου
 Διανομή: ΜΑΡΙΝΑ: Αλεξάνδρα Αϊδίνη ΓΙΑΝΝΗΣ: Μάξιμος 

Μουμούρης ΜΗΝΑΣ: Δημήτρης Μοθωναίος ΡΕΪΖΑΙΝΑ: Σοφία 
Σεϊρλή ΛΙΛΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΑ ΠΟΡΝΗ: Ειρήνη Φα-
ναριώτη ΑΝΝΟΥΛΑ, κόρη της Μαρίνας: Αναστασία Γιαννιώτη, Ει-
ρήνη Μπρουλιδάκη, Μυρτώ Μπρουλιδάκη, Μανιώ Τάρλοου ΑΝ-
ΝΕΖΙΩ: Ράσμη Τσόπελα ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Δημήτρης Τάρλοου

Μια παραγωγή του θεάτρου Πορεία. Οι παραστάσεις της 
περιοδείας πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Λυκόφως.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: 
Από 12/04/2018 έως 22/04/2018, για 8 μόνο παραστάσεις:  

Πέμπτη 12/4: 20:30, Παρασκευή 13/4: 20:30, Σάββατο 14/4: 
20:30,  Κυριακή 15/4: 19:30,  Πέμπτη 19/4: 20:30, Παρασκευή 
20/4: 20:30, Σάββατο 21/4: 20:30,  Κυριακή 22/4: 19:30

Τιμές Εισιτηρίων:  Α’ ζώνη 25 €, μειωμένα, ομαδικά 20 €,  Β’ 
ζώνη 20 € μειωμένα, ομαδικά 15 €, Γ’ ζώνη 15 € μειωμένα, ο-
μαδικά 12 €,  Δ’ ζώνη 12 € μειωμένα, ομαδικά 10 €, μειωμένης 
ορατότητας 10€  

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :
www.tch.gr, ticketservice.gr, Public & viva.gr
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2310 895 938-9,  
ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Διάρκεια: 150 λεπτά, με διάλειμμα.

  Στον πεζόδρομο της 
Ιπποκράτους 

το Πασχαλινό Bazaar 
της «Πρωτοβουλίας για τι Παιδί»

  Η Πρωτοβουλία για 
το Παιδί ανακοινώνει τη 
διεξαγωγή του τακτικού 
Πασχαλιάτικου Bazaar 
της, που θα γίνει στο επί 
της οδού Ιπποκράτους 
34 κατάστημα, δίπλα 
στο φωτο-Ασικίδη, από 
το Σάββατο 24 Μαρτίου  
έως και τη Μ. Πέμπτη 5 
Απριλίου 2018.

    Το φετινό Bazaar 
σ υ μ π ί π τ ε ι  α κ ρ ι β ώ ς 
με τη συμπλήρωση 10 
χρόνων  δράσης του 
Οργανισμού μας, στον 
τομέα της φροντίδας και 
προστασίας παιδιών σε 
ανάγκη και σε κίνδυνο. 
Μέσα στο διάστημα αυ-
τό, φιλοξενήθηκαν στο 
Σπίτι της Βεργίνας για μακρύ χρονικό διάστημα δεκάδες παιδιά, 
πολύ περισσότερα διημέρευσαν  στη Δομή ανοικτής προστασίας 
της Βέροιας, ενώ εκατοντάδες συμπολίτες μας με προσωπικά 
και οικογενειακά προβλήματα δέχθηκαν υπηρεσίες κοινωνικού 
λειτουργού και ψυχολόγου. Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε με πολ-
λές μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις η ενημέρωση του κοινού σε 
ζητήματα άμεσου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το έργο αυτό πραγ-
ματοποιήθηκε 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.    

Η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπολης
στην παρέλαση του Αγγελοχωρίου

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την ημέρα του 
εορτασμού, τμήμα του χορευτικού συγκροτήματος της Ευξείνου Λέσχης 
Ειρηνούπολης συμμετείχε στις εκδηλώσεις που έγιναν στο Αγγελοχώρι (κα-
τάθεση στεφάνων και παρέλαση), για να τιμηθεί η εθνική επέτειος της 25ης 
Μαρτίου 1821. Η προσπάθεια της Ευξείνου Λέσχης για να συμμετέχει στις 
τοπικές εκδηλώσεις και να συμβάλλει σε αυτές, όσο μπορεί με τη συμμετοχή 
της, παραμένει συνεχής και αποτελεί έναν απο τους βασικούς στόχους της. 
Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα απο την παρέλαση που έγινε στο Αγγελοχώ-
ρι.

Στα «Λαζάρια» της Ματαράγκας
η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπολης

Στη Ματαράγκα Αιτωλοακαρνανίας, θα μεταβούν αντιπροσωπεία και 
χορευτικό συγκρότημα της Ευξείνου Λέσχης Ειρηνούπολης, προσκεκλη-
μένοι του εκεί τοπικού Προοδευτικού Συλλόγου, για να συμμετέχουν στις 
λαογραφικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις «Λαζάρια 2018», που διοργανώ-
νονται από τον Δήμο Αγρινίου, σε συνεργασία με τον Προοδευτικό Σύλλογο 
Ματαράγκας και τη συμμετοχή του τοπικού Συλλόγου Λαζαράδων – Φου-
στανελοφόρων.

Πρόκειται για τετραήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις (από την Τετάρτη 28 
Μαρτίου έως και το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018), που συνδυάζονται με την 
αναβίωση του τοπικού εθίμου «Λαζάρια» (το Σάββατο του Λαζάρου) και με 
τις εκδηλώσεις για την επέτειο της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου. Στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων «Λαζάρια 2018», το χορευτικό συγκρότημα της 
Ευξείνου Λέσχης Ειρηνούπολης θα αναβιώσει παραδοσιακούς χορούς του 
Πόντου, σήμερα  απόγευμα Παρασκευής 30 Μαρτίου.

Έκθεση της Φωτογραφικής 
Ομάδας Βέροιας «Αντίθεσις» 

με θέμα το νερό φιλοξενήθηκε 
στο Δημαρχείο Βέροιας

Η Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις», συμμετείχε στην ημερίδα 
για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, που πραγματοποιήθηκε στο ισόγειο του 
Δημαρχείου Βέροιας την Τετάρτη 21 Μαρτίου το απόγευμα, με έκθεση φω-
τογραφιών για το νερό. Την έκθεση επισκέφτηκε αρκετός κόσμος.

Την ημερίδα διοργάνωσε ο Δήμος Βέροιας, η Δημοτική Κοινότητα Βέ-
ροιας, η ΔΕΥΑΒ και η ΠΟΕ ΔΕΥΑ. Συμμετείχαν πολλοί φορείς, σχολεία και 
υπήρχε μπουφές για το κοινό.

Η «Αντίθεσις» ευχαριστεί όσους και όσες συμμετείχαν στην όλη προσπά-
θεια. 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ: Απο το 
Νεύτωνα στον Αϊνστάιν και 

την κβαντική βαρύτητα
Συνεχίζεται 

για 18η χρονιά 
η σε ιρά των 
ομιλιών «Αστέ-
ρια και Άνθρω-
ποι στη Νέα 
Χιλιετία», που 
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι 
το Παράρτη -
μα Νάουσας 
της Εταιρείας 
Αστρονομ ίας 
και Διαστήμα-
τος Βόλου. Η 
επόμενη εισή-
γηση πραγμα-
τοποιείται  το 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 
ΜΑΡΤΙΟΥ  και 
ώ ρ α  2 0 : 0 0 
στην αίθουσα 
του Πολυχώ-
ρου Πολιτισμού 
του Δήμου Νά-
ουσας ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ –ΒΕΤΛΑΝΣ. Ομιλητής θα είναι ο 
Διδάκτορας φυσικής του Α.Π.Θ. Ευάγγελος Χωροπανίτης με θέ-
μα: «Βαρύτητα: Από το Νεύτωνα στον Αϊνστάιν και την κβαντική 
βαρύτητα». 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Μέσα από την εξέλιξη των επιστημονικών αντιλήψεων για τη 

βαρύτητα, από την Αναγέννηση έως τη σύγχρονη εποχή, παρου-
σιάζεται μία σειρά επιλεγμένων θεμάτων περί βαρύτητας, όπως 
οι παλίρροιες, η μέτρηση της μάζας των ουρανίων σωμάτων, τα 
βαρυτικά κύματα, κ.ά.
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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

Πραγματοποιήθηκε από 
17/3/2018 μέχρι και 
21/3/2018 η πολυήμερη 

εκδρομή των τελειόφοιτων μαθη-
τών της Γ΄τάξης του 1ου Γενικού 
Λυκείου Νάουσας. Η αποστολή 
των 78 μαθητών με τους 5 συνο-
δούς καθηγητές τους ξεκίνησε τo 
Σάββατο 17 Μαρτίου στις 6.00 π.μ. 
με προορισμό την Πάτρα. Οι μαθη-
τές κατά την άφιξή τους επισκέ-
φθηκαν το μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό 
του Αγίου Ανδρέα και περιηγήθη-
καν στην πόλη της Πάτρας.

Μεαφετηρία τηνΠάτρα, την επομένη,
αναχώρησανγιατηνΑρχαίαΟλυμπίαόπου
ξεναγήθηκανστον αρχαιολογικό χώρο και

στοΜουσείοτηςΑρχαίαςΟλυμπίας.
Στηνσυνέχεια η αποστολήαναχώρησε

για τοΝαύπλιο, με ενδιάμεση στάση στα
Καλάβρυτα, όπου καιπαρέμεινε δύο ημέ-
ρες.Οι μαθητέςαπό εκεί, είχαν την ευκαι-
ρία να επισκεφθούν τηνΕπίδαυρο και να
ξεναγηθούνστοχώροτουθεάτρουκαιτου
ΜουσείουτηςκαθώςεπίσηςκαιστοΠαλα-
μίδιμετηφυλακήτουΚολοκοτρώνη.

Τέλος,οιμαθητέςμεκαραβάκιπουπή-
ρανε από το Πόρτο Χέλι, πέρασαν στις
Σπέτσες όπου ξεναγήθηκανστοσπίτι της
Μπουμπουλίναςκαιστοπαλιόλιμάνι.

Η αποστολή επέστρεψε την Τετάρτη
21/03/2018στηΝάουσα, αφούπρώτασε
ενδιάμεση στάσηπου έγινε, επισκέφθηκε
καιξεναγήθηκεστιςΜυκήνες

Αρχηγός της εκδρομήςήταν ο καθηγη-
τής  κ.ΔημήτριοςΣαρακατσιάνος ενώ την
ομάδα τωνσυνοδών-καθηγητώνσυμπλή-
ρωνανοικαθηγητέςκαΕυδοξίαΠέϊου,Γε-
ώργιοςΦραγκοτσινός, ΒασίλειοςΑνταλής
καιΣταύροςΛαφάρας.

Πολυήμερηεκδρομή
τηςΓ΄Λυκείουτου1ουΓΕΛ
ΝάουσαςστηνΠάτρα

Φαρμακεία
Παρασκευή 30-3-2018

13:30-17:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

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

Χελιδονίσματα 
στο ΚΑΠΗ

Αγίου Γεωργίου

Την Τρίτη 2 Μαρτίου στο ΚΑΠΗ  Αγ.
Γεωργιου χάρηκαν  τα χελιδονίσματα 
απο τα παιδια του Δημ. Σχολειου  Αγ. 

Γεωργίου (Α,Β,Γ)με συνοδεία από  τις υπεύ-
θυνες δασκάλες τους  Ελένη Ορδουλιδου, 
Ιωάννα  Γκαραλιάκου και την  Μαρία Παπα-
δοπουλου.

Στο ζεστό και φιλόξενο χώρο τουΚΑΠΗοι μικροί μας
φίλοιείχαντηνευκαιρίαναγνωρίσουναπότιςκυρίες–με-
λη του ΚΑΠΗ και την εργοθεραπευτρια του ΚΑΠΗΑννα
Τσιτση–Σιουλη, ήθη και έθιμα τουΠάσχαπου τείνουν να
εξαλείψουνόπως, το έθιμο τηςΧασκας ,τοβάψιμοαυγών
μεριζαρι,τοέθιμοτηςάσπρης–κόκκινηςπασχαλιας(μπελ-
λο-τσερβενο)κ.α.

  Στο τέλος με ευχές γιαΚαλές γιορτέςπροσφέρθηκαν
κεράσματα από τις κυρίεςΕιρήνηΛυμούσηκαιΛίτσαΒα-
σίλτση(βοήθειαστοσπίτι)ηβοήθειατωνοποίωνήτανπο-
λύτιμηγιατηνυλοποίησητηςδράσης



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο (Βενι-
ζέλου&Μπιγκάνουγωνία)
πωλείται οροφοδιαμέρισμα
1ου ορόφου διώροφης οι-
κοδομής87τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανση, ηλεκτρ. τέντες
σταμπαλκόνια.Τιμήσυζη-
τήσιμη.Τηλ.:6979464317.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
3ου ορόφου στον πεζό-
δρομο,κοντάστηνΤράπε-

ζα Πειραιώς Βέροιας, 80
τ.μ., ανακαινισμένο, λουξ,
μεμεγάληβεράντα,2δω-
μάτια, σαλόνι,  κουζίνα,
μπάνιο, ένας ξεχωριστός
δυσεύρετος  υπέροχος
χώρος για κατοικία ή ε-
παγγελματική στέγη.Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ.στοκέντροτηςΒέροι-
ας(Κεντρική5-δίπλαστο

Επιμελητήριο), με πατάρι
30 τ.μ., αυτόνομη θέρ-
μανση και θέση πάρκιγκ.
Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο
500 τ.μ. στηΜελίκη (πλη-
σίον Κονάκι). Τιμή λογική.
Πληρ.τηλ.:6970862964.
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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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ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 12
στρέμματαμε μονοκατοικία η-
μιτελή.Τιμή εξαιρετική 50.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ3οικόπεδοα-
πό400τ.μ.τοκαθένα,μεμονω-
μέναήόλαμαζί,στηΡαχιά,στο

κέντροτουχωριού,πίσωαπότο
σχολείο. Τηλ.: 23310 20051 &
6942779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  χωράφ ι  10
στρέμματα με δέντρα (ροδακι-
νιές)στον5οχρόνο,στηνπερι-
οχήτηςΜέσης,500μέτρααπό

το χωριό.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δια-
μέρισμα 60 τ.μ. ΣΚΔWC,
στην οδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλα στο Κηροπλα-
στείο) 2ος όροφος, με
κεντρική θέρμανση με ω-
ρομετρητή, πλήρως ανα-
καινισμένο.Τιμή230ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κέ -
ντρο κοντά στηνΤράπεζα
Πειραιώς στονπεζόδρομο
διαμέρισμαλουξ,3ουορό-
φου, με 2ΔΣΚWC, βερά-
ντα, υπέροχη μεγάλη, δι-
αμπερές, ατομική θέρμαν-
ση, Τιμή 260 ευρώ. Τηλ.:
6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ. Γεώργιο ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέρισμα
100 τ.μ., 1ος όρ., κεντρική
θέρμανση, ηλιακό, β) κα-
τάστημα ισόγειο 100 τ.μ.,
μεγάλαμπαλκόνιακαιπρο-
αύλιο.Τηλ.:2331071554&
6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

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

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται
στονκόμβοτουκαινούργιου
δρόμου, 16στρέμματα για
οποιαδήποτεχρήσησετιμή
καταπληκτική 50.000 ευ-
ρώ!!!Τηλ.:6973735020.

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώην

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
με δίπλωμα οδήγησης κα-
τηγορίαςΒ΄ σε κατάστημα
ενοικιάσεως αυτοκινήτων
στη Ζάκυνθο για τη σεζόν
1Μαΐου έως 31Οκτωβρί-
ου. Τηλ.: 6945 704344.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑταχυμεταφορών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςμε εμπειρία
σε μεταφορική-κούριερ για το
Ν.Ημαθίας.Αποστολήβιογρα-
φικών: oyzoynidisp@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για τη
φύλαξηκαιπεριποίησηγε-
ρόντουμεπρόβλημαόρα-
σης.Τηλ.: 25176και 6998
027956.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑζητείταικύριοςάνω
των30 ετών,σοβαρός,με
ευχέρεια λόγου & άνεση
στις δημόσιες σχέσεις να
αναλάβει εταιρία στοΝο-
μό Ημαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άτομα
για ντελίβερι και ψητάς.
Πληροφορίες τηλ.: 23310
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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.



17ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

42680 & 6994 472747, ώρες
επικοινωνίας 09.00 - 12.00 κ.

Λευτέρηςήκ.Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και

μηχανικός αυτοκινήτων για συ-
νεργείοστηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
2331071553&6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρακαάτομαγιατηνκουζινα
σε γνωστή ταβέρνα στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 23310 70846 μετά
τις10.00π.μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣζητούνταικοπέλεςγια
εργασία.Τηλ.:6984472747,κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις

και κηπουρικής ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

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

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ

σεάσπροχρώμα,μεστρώμακαι
υφασματάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμήευκαιρίας
150,00ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-

ποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

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

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια
από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-
στου χαρακτήρα.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.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρωμενα
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€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

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 Τετάρτη έφυγε από τη Σα-
λονίκη ο Αλέξης, Πέμπτη βγήκε 
η απόφαση για ΠΑΟΚ. Τυχαίο; 

Δεν το νομίζω...

P Η δικαιοσύνη ως τυφλή, 
μάλλον καθυστέ-
ρησε στην άκρη 
του δρόμου.

P Μα ούτε 
ένας χριστιανός 
να βρεθεί να την 
περάσει απένα-
ντι;

P Στα μαλα-
κά έπεσε πάντως 
ο δικέφαλος. Του 
πήραν το ένα κε-
φάλι από τα δύο.

P (Όχι 
σαν κάτι άλλες 
που έπεσαν... 
σε μαλακούς.)

P Ελπίζω αυτό που κοίταζε 
προς την Ανατολή.

P Για θύμα ο δικέφαλος, 
καλά τα πήγε.

P Τη λες και πύρρειο ήττα 
άμα λάχει.

P Να λέμε κι ευχαριστώ 
φέτος που δεν θα κινδυνεύουμε.

P Και ευχαριστούμε προκατα-
βολικά για το κύπελλο.

P Αν κρίνω από τις ισορρο-
πίες...

P Απ’ τα ολότελα, καλή κι 
η Παναγιώταινα.

P Πάντως ο ΠΑΟΚ α-
πέδειξε ότι είναι μεγαλύτερη 
ομάδα από τη Μίλαν.

P Τώρα με το μετρό, θα 
γίνει κι η Σαλονίκη του συρμού.

P Κατά τα λοιπά, επίκαι-
ροι διάλογοι:

P-Γιατρέ, τη μια μέρα είμαι 
καλά, την άλλη όχι. Τι έχω;

-Διπλή προσωπικότητα κύ-
ριέ μου...

-Μάλιστα! Τι χρωστάω;
-Πενήντα ευρώ ο καθένας!

P -Γιατί ληστέψατε 
την Τράπεζα κατηγο-
ρούμενε;

-Κύριε πρόεδρε αυ-
τή άρχισε πρώτη.

P Με αφορμή το 
νομοσχέδιο για τα ζώα 
συντροφιάς το ανέκδοτο 
και το δώρο της σημερι-
νής στήλης.

P Και η προειδο-
ποίηση ομού.

P Και:

Ένας πολύ φιλόζωος 

τύπος είχε καταφέρει να συνεννο-
είται με τα ζώα. Έτσι οι φιλοζωι-
κές οργανώσεις του ανέθεσαν να 
γυρίζει σε όλη την Ελλάδα και να 
ρωτάει τα ζώα πώς περνούν. Κά-
ποια μέρα φτάνει σε ένα χωριό της 
Λάρισας και μπαίνει στην αυλή του 
πρώτου σπιτιού που συναντάει. 
Εκεί κάποια στιγμή πάει σε ένα 
χωριό και βλέπει μια αγελάδα. Την 
πλησιάζει κι αρχίζει να της μιλάει. 
Μουουου  ο φιλόζωος , μουουου α-
παντάει η αγελάδα. Ξανά μουου  ο 
φιλόζωος , ξαναπαντά η αγελάδα. 
Ο ιδιοκτήτης έκπληκτος ρωτάει τον 
φιλόζωο

– Τι σι είπι πιδίμ;
– Μου είπε ότι την αρμέγεις ό-

λο το γάλα και το 
μοσχαράκι της 
δε χορταίνει και 
γι’ αυτό είναι στε-
ναχωρημένη.

Σοκαρίστηκε ο 
χωρικός γιατί του 
είπε την αλήθεια. 
Πλησιάζει μετά 
ο φιλόζωος τον 
σκύλο. Αρχίζει 
να γαυγίζει γαβ 
γαβ ο φιλόζωος, 
γαυγίζει και ο 
σκύλος. Ξανα-
γαυγίζει ο φιλό-
ζωος, ξαναγαυγί-
ζει και ο σκύλος. 
Γεμάτος απορία 
και έκπληξη, με 
αυτά που ζούσε, 
ο χωρικός ξανα-
ρωτά:

– Τι σι είπι πι-
δίμ;

– Ότι συνεχώς τον μαλώνεις και 
μερικές φορές τον κτυπάς και τον 
βρίζεις...

Ο χωρικός έπαθε την πλάκα του 
κι άρχισαν να τον ζώνουν τα φί-
δια. Πάει στη συνεχεια ο φιλόζωος 
στην κατσίκα, που ήταν σε περι-
φραγμένο χώρο, την πλησιάζει και 
ετοιμάζεται να της μιλήσει. Βλέπει 
ο χωρικός την όλη σκηνή και τρο-
μοκρατημένος πλησιάζει στον φι-
λόζωο και του λέει:

– Αυτήνα ό,τι κι αν σου πει μην 
την πιστέψεις. Αυτή μου ρίχτηκε 
πρώτη!

Κ.Π.
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