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Ζήτημα τιμής και ιστορίας
  Αρκετά χρόνια μετά από το “σε 10 χρόνια θα το 
έχουμε ξεχάσει” του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο 
ελληνικός λαός δεν τον δικαιώνει αυτή τη φορά. Το 
όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας είναι ξανά στο προσκήνιο (αν έφυγε 
ποτέ), αυτή τη φορά μαρτυρικά πιο δύσκολο, ως εκ 
της ανάγκης της οριστικής λύσης. Με κυβέρνηση 
και αντιπολίτευση να μην φείδονται σε πολιτικές 
κορώνες και έλλειψη συνεννόησης ακόμη και σε αυτό 
το κρίσιμο εθνικό θέμα. Την ίδια ώρα που στη βάση 
οι κινήσεις είναι όχι τόσο εμφατικές και τόσο μαζικές 
όσο του 1990, αλλά αρκούντως δυναμικές υπέρ της 
μη χρήσης του ονόματος Μακεδονία.
  Τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα λύνονται με μεγάλες 
πολιτικές κινήσεις και επιχειρηματολογία, που η 
ελληνική κυβέρνηση ανέκαθεν διέθετε, με σύμμαχό 
της την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. Η Ελλάδα 
της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να έχει το επάνω 
χέρι στο ζήτημα αυτό, παρά τα χαμένα χρόνια 
που πέρασαν και οδήγησαν όλον τον πλανήτη να 
προσφωνεί το γειτονικό κρατίδιο όπως αυτό επιθυμεί. 
Ωστόσο ακόμη και αυτά τα χρόνια της αδράνειας, 
είναι μόλις μια στιγμή για την ιστορία, η οποία πρέπει 
να δικαιωθεί και να νικήσει.
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Επιτέλους χιόνι!

Μίασύντομη κακοκαιρίαπέρασεαπό τηνπεριοχή τηςΔ.
καιΚ.Μακεδονίας,μεαρκετόχιόνικυρίωςσεΚοζάνη,Φλώρι-
νακαιΓρεβενά.

ΑλλάκαιστηνΗμαθίαχθεςχιόνισεσεΒέρμιοκαιΠιέριακαι
ταορεινάμαςχωριάάσπρισαν επιτέλους!Χειμώναςμεχιόνι
δηλαδή,έτσιγιαναμηνξεχνάμεκαιτιςφυσιολογικέςκαιρικές
συνθήκεςτηςκάθεεποχής!

Αυτόπουχρειάζεταιωστόσο,είναιημεγάληπροσοχήτων
οδηγώνπουκινούνταιπροςταορεινάόπου,σύμφωναμετην
Τροχαία,χρειάζονταιαντιολισθιτικέςαλυσίδες…

Ο Τριπόταμος της Βέροιας μέσα από τα μάτια μαθητών 
για το ημερολόγιο του 2018

Ένα μικρό ιστορικό,
φωτογραφίες,αλλάκυρί-
ως ζωγραφιές μαθητών
για τοποτάμι τηςπόλης
συναντάει κανείς ξεφυλ-
λίζοντας το ημερολόγιο
τουΣυλλόγου«Φίλοιτου
ποταμού Τριποτάμου
Βέροιας» για το 2018
πουκυκλοφόρησεμετην
ευγενικήχορηγίατουΓεράσιμουΚαλλιγάκαιτωνεκδόσεων“Supercourse”.

Μάλιστα,τοΔ.Σ.μεθαύριοΚυριακήέχεικαιτηγενικήτουΣυνέλευσηστηναίθουσασυνεδριάσεωντουΔημοτικούΣυμ-
βουλίουΒέροιας,όπουθαμιλήσειοπρόεδροςτουΣυλλόγου,κ.ΚώσταςΤσιτλακίδης,γιατηνιστορίατουποταμού!

«Να μη λένε
ότι δίνουν λεφτά»

Για το deminimus ο λόγος, την επιδότησηπου
παίρνουν οι παραγωγοί-κτηνοτρόφοι για ήσσονος
σημασία καταστροφές και το χαρακτηρισμό των«α-
γελέων εκμεταλλεύσεων» για τον οποίο αιγοπροβα-
τοτρόφοι και κτηνοτρόφοι διαφωνούν τονίζοντας ότι
πλέονδενυπάρχειαυτήημορφή…

Καιηαναφοράτουςστο«Λαό»γιατιςεπιδοτήσεις
τουdeminimusέχεισχέσημετονμικρόαριθμόδικαι-
ούχων,μόνο1.650σεόλητηνΕλλάδα,καισυγκεκρι-
μέναστηνΕύβοια,στονΑγ.ΕυστράτιοκαιστηΘάσο
πουεπλήγησαναπόφυσικάκαικαιρικάφαινόμενα.

«Δεν είναι δίκαιο λένε, διότι καταστροφές, κυρίως 
από παγετό, υπέστησαν όλες οι περιοχές της χώρας… Και να μη λένε ότι δίνουν λεφτά»σχολίασεοπρόεδροςτης
ΠΕΚκ.ΣτέργιοςΚύρτσιος,μιλώνταςστηνεφημερίδαμας.

Ανεπίδεκτοιμαθήσεως
Ένα ακόμη στρώμα (αυτή τη

φοράμονό!)χθεςτοπρωίστοκέ-
ντροτηςΒέροιαςαπόδημότη,δί-
πλαστουςκάδουςαπορριμμάτων.
Δείγμαπωςούτε την ευκολίαμας
δεν μπορούμε να αντιληφθούμε
μερικοί.Όταν λέμε ότι για τα με-
γάλα και ογκώδη απορρίμματα,
πουδεν χωρούνστοαπορριμμα-
τοφόρο, ενημερώνουμε τον δήμο
και έρχονται στο σπίτι μας να τα
παραλάβουν κατόπιν ραντεβού.
Τόσοαπλό!Παράταύτα,εμείςεπι-
λέγουμετηδύσκοληλύση.

Οικολογικώς και διανοητικώς...
όπωςστρώσουμεθακοιμηθούμε!

ΧείρασυνΑθηνά...γιατονΕΛΓΑ
Σήμερα πρόκειται να γίνει η

δοκιμαστική καταγραφή σε ειδι-
κό λογισμικό των δηλώσεων των
αγροτών για τις ζημιές του καλο-
καιριού στα ροδάκινα. Πρόκειται
στηνουσίαγιαχείραβοηθείαςτων
συνεταιρισμών προς τον ΕΛΓΑ
προκειμένου να προχωρήσει το
ζήτηματηςαποζημίωσηςτωνπα-
ραγωγών.Θα γίνει συγκέντρωση
όλων των στοιχείων όσων είχαν
παραγωγήεκείνητηνπερίοδο(15-
17 Ιουλίου),πουθα ελεγχθούνα-
πό τον οργανισμό για ναπροχω-
ρήσειστησυνέχειαηεκταμίευση.

Κατά το «συνΑθηνά και χείρα
κίνει»,στονρόλοτης«χείρας»οισυνεταιρισμοί.Ναδούμεανβάλειτοχέριτηςκαιη«Αθηνά»,τουπουργείοδηλαδή.Το
ίδιοισχύεικαιγιατηστρεμματικήενίσχυση,αφούημελέτηαπότηνΚοινοπραξίαβρίσκεταιήδηστουπουργείο.
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Αρχές Φεβρουαρίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων

42 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας

-Αφορούν κυρίως στις Υπηρεσίες καθαριότητας
Μια νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσω-

πικού στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων, αναμένεται να δημο-
σιευτεί  εντός του μήνα, ενώ τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου 
θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Το σχετικό αίτημα για 
8.171 θέσεις κατατέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στο ΑΣΕΠ στις 
22 Δεκεμβρίου.

Οι  8.171 θέσεις, που καθορίστηκαν  μετά από σχετικά αιτήματα που 
κατέθεσαν οι δήμοι της χώρας στο υπουργείο Εσωτερικών, θα προκη-
ρυχθούν μέσω του ΑΣΕΠ και αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 
Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων, πάνω από 5.000 αφο-
ρούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μόλις 123 θέσεις αφορούν 
θέσεις ΠΕ και ΤΕ.

Όπως μας ενημέρωσαν οι δήμαρχοι και αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, οι 
τρείς Δήμοι της Ημαθίας ζήτησαν συνολικά 42 άτομα για πρόσληψη ως 
μόνιμο προσωπικό. Συγκεκριμένα 13 για το Δήμο Βέροιας, 9 για το Δή-
μο Νάουσας και 20 για το Δήμο Αλεξάνδρειας.

Ειδικότητες
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν στην προκήρυξη είναι: διοικητικοί, 

γραμματείς, επιστάτες καθαριότητας, επόπτες καθαριότητας, εργάτες 
ύδρευσης, οδοκαθαριστές, εργάτες γενικών καθηκόντων, συνοδοί 
απορριμματοφόρου, χειρώνακτες, καθαριστές εξωτερικών χώρων, 
καταμετρητές, εργάτες ύδρευσης, εργάτες φυλακών, ηλεκτρολόγοι, η-
λεκτροτεχνίτες, μηχανικοί αυτοκινήτων, κλητήρες, οδηγοί αυτοκινήτων, 
οδηγοί απορριμματοφόρου, οδηγοί λεωφορείων, προσωπικό καθαρι-
ότητας, σχεδιαστές δομικών έργων, τεχνίτες, υδραυλικοί, σιδηρουργοί, 
φύλακες, χειριστές μηχανημάτων κ.ά.

Οι ειδικότητες για το Δήμο Βέροιας είναι: 4 εργάτες καθαριότητας, 
2 οδηγοί απορριμματοφόρων, 4 χειριστές μηχανημάτων έργων και 3 
οδηγοί τράκτορα.

Για τις θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα ζητείται ως μοναδικό 
προσόν το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απο-
λυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής ή απολυτήριος τίτλος εργα-
στηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ημεδαπής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης οι τωρι-

νοί συμβασιούχοι στην καθαριότητα των δήμων θα λάβουν μπόνους 17 
μορίων ανά μήνα εμπειρίας και για σύνολο 24 μηνών.

Οι απολαβές των υπαλλήλων που θα προσληφθούν από τους δή-
μους θα καλύπτονται από τους δημοτικούς προϋπολογισμούς και συ-
γκεκριμένα μέσω των ανταποδοτικών τελών των δήμων.

Ο έλεγχος των αιτήσεων και η έκδοση των προσωρινών πινάκων 
διοριστέων αναμένεται να ολοκληρωθεί από το ΑΣΕΠ το αργότερο στις 
31 Μαρτίου, οπότε και λήγουν οι συμβάσεις των «παρατασιούχων συμ-
βασιούχων» στην καθαριότητα των δήμων.

Να σημειωθεί επίσης ότι εκτός από την προκήρυξη των 8.171 θέσε-
ων, αναμένεται να προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ άλλες 674 θέσεις, οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Εσωτερικών με βάση τα αιτή-
ματα των δήμων.

Οι θέσεις αυτές αναμένεται να καλυφθούν από εγγεγραμμένους στον 
ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το ν. 2643/1998, σύμφωνα με απόφαση της ανα-
πληρώτριας υπουργού Εργασίας, Θ. Φωτίου, η οποία αναμένεται να 
δημοσιευτεί σύντομα σε ΦΕΚ.

Από τον Εμπορικό Σύλλογο  Βέροιας ανακοινώνεται,  σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις θα 
αρχίσουν τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τετάρτη  28 
Φεβρουαρίου 2018.

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή 
της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρε-
σιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και 
εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% 
του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου 
ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται 
στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορι-
κή επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά 
ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να ανα-
γράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως 
…. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις 
αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειω-
μένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι 
ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, 
να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που 
αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτε-
ρη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστη-
ρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.  

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων ε-
πιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση 
που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση 

μέσα σε διάστημα 5 ετών, 
το πρόστιμο αυξάνεται στο 
3% του ετήσιου κύκλου ερ-
γασιών της συγκεκριμένης 
επιχείρησης.

Ειδικότερα για την πε-
ρίπτωση που οι εκπτώσεις 
είναι ανακριβείς ή παρα-
πλανητικές ως προς το 
ποσοστό τους, ως προς 
την ακρίβεια των αναγρα-
φόμενων τιμών ή ως προς 
την ποσότητα των προ-
σφερόμενων με έκπτωση 
προϊόντων ή όταν ενέχουν 
οποιασδήποτε μορφής α-
πόκρυψη ή παραπλάνη-
ση, επιβάλλεται πρόστιμο 
ποσού ίσο με το 1% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών 
και πάντως όχι κατώτερο 
από 10.000 €, ανάλογα με 
τη βαρύτητα και τη συχνό-
τητα της παράβασης.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη 
φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, 
το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της 
συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός 
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφε-

ρειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 

ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά 
την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των 
εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 με προτεινόμενο 
ωράριο από τις 11:00 π.μ. έως τις 8.00 το βράδυ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Από Δευτέρα 8 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις 
-Θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018

Προαιρετικό το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 14 Ιανουαρίου
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ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ  
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
Σενάριο: ΜΟΥΝΡΟ ΛΙΦ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, Α-
ΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΟΝΑΚΗ

THE BACHELOR 2 Κάθε μέρα 19.15
Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Θα-

νάσης Βισκαδουράκης,  Νίκος Βουρλιώτης, 
Μελέτης Ηλίας, Βασιλική Τρουφάκου,  Τόνι Σφή-
νος, Δημήτρης Τζουμάκης,  Δημήτρης Πιατάς, 
Άννα Κουρή, Γιώργος Μαυρίδης, Λευτέρης Ζα-
μπετάκης και Νίνο Ξυπολιτάς.

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα & Κώστας Βαζάκος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος
Insidious - Παγιδευμένη Ψυχή: Το Τελευταίο 

Κλειδί
Κάθε μέρα : 19.15 και 21.30
Σκηνοθεσία: Adam Robitel
Σενάριο:  ΛΙ ΑΝΚΡΙΤΣ & ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΑΤΖ

Ηθοποιοί:  Lin Shaye, Angus Sampson, 
Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk 

Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer 
Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker and Marcus 
Henderson

Όλα τα Λεφτά του Κόσμου - All the Money in 
the World

(Ρίντλεϊ Σκοτ)
Κάθε μέρα  21.30
Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ
Ηθοποιοί: Μισέλ Ουίλιαμς, Κρίστοφερ Πλά-

μερ, Μαρκ Ουόλμπεργκ, Τσάρλι Πλάμερ, Τίμο-
θι ΧάτονΜισέλ Ουίλιαμς, Κρίστοφερ Πλάμερ, 
Μαρκ Ουόλμπεργκ, Τσάρλι Πλάμερ, Τίμοθι Χά-
τον 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      4/1/18 - 10/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Από το ΔΗΠΕΘΕ στις 6 και 7 Ιανουαρίου
«Γκόλφω Project» 

από την Ομάδα 
«Ονειροπόλοι» στη Στέγη

Η Ομάδα «Ονειροπόλοι» του Τμήματος  Θεατρικής   
Υποδομής   του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιάζει  
την  παράσταση  «Γκόλφω Project»  του Σπυρίδωνος 
Π. Περεσιάδη σε σκηνοθεσία Πέτρου Μαλιάρα.

Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο 6 και την 
Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 στις 8.00μ.μ. στην Α-
ντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών με ελεύθερη 
είσοδο. 

Σημείωμα Σκηνοθέτη
Στο κατώφλι του 2018 οι Ονειροπόλοι αποφάσισαν 

– και δίνω έμφαση στο αποφάσισαν- πως η παράστα-
ση τους «Γκόλφω Project» έπρεπε να ξαναπαιχτεί στο 
κοινό της Βέροιας. Δική τους η απόφαση – απαίτηση 
– που κοιτώντας με στα μάτια έγινε σπίθα αγωνίας 
για την συγκατάθεση. Και αυτή ήταν, ήδη, δεδομένη. 
Δική τους παράσταση, γιατί εγώ προσπάθησα , ένα 
χρόνο σχεδόν πριν, να τους συστήσω ένα κείμενο 
παραδοσιακό και ίσως γι’ αυτούς παλιακό, κι αυτοί το 
πήραν στις πλάτες τους και το κάνανε κτήμα τους, βά-
λανε τον έμμετρο λόγο στο στόμα τους και τον κάνανε 
δικό τους, πήραν στην καρδιά τους το συναίσθημα και 
το έζησαν. Νέα μέλη στην ομάδα, που γίνανε παλιά 
μέσα σε λεπτά, μιας ομάδας σαν γροθιά που  σφίγ-
γεται μπροστά στην ανηφόρα της επανάληψης. Μιας 
ανηφόρας δύσκολης, με καινούρια στοιχεία που ανα-
καλύπτονται από τους ίδιους και από μένα, με πρόβες 
εξαντλητικές που θα γονάτιζαν και επαγγελματία, με 
πάθος τέτοιο, που έκανε ακόμα και δύο από τα μέλη 
της που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν να επιστρέψουν για να ζήσουν ξανά την ίδια θέρμη. Η ιστορία ίδια, το 
σκηνικό στην ίδια φιλοσοφία αλλά εμπλουτισμένο, η μουσική και η ματιά σταθερές, αλλά η παράσταση άλλη. 
Καινούρια. Φρέσκια και ώριμη. Σαν αυτά τα παιδιά, που τόσο με συγκινούν να τα βλέπω να γίνονται γίγαντες 
επάνω στη σκηνή. Τα ευχαριστώ για όλα. 

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο:  Σπυρίδων Π. Περεσιάδης
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Χριστίνα Αβραμίδου 
Μουσική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Καροτσέρης , Πέτρος Μαλιάρας                                                         
Ακούγονται οι μουσικές τωνVIC (Band) - Villagers of Ioannina City
Γραφιστική Επιμέλεια/Φωτογραφία: Τάσος Θώμογλου
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης 
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):Βατμανίδου Ειρήνη, Γιομπλιάκης Ερμής, Γκαμεζανταρσβίλι Άννα, 

Δασκάλου Χρύσα, Ζαφείρης Νικόλαος, Θεοδοσίου Άννα, Θεοδωρίδης Βασίλης,  Καλλιαρίδου Όλγα, Κεφάλα 
Μαρία, Κετίκογλου Ελπίδα, Κρεμλίδου Τατιάνα, Κωφίδου Αργυρώ, Κωφίδης Ιωάννης, Λεκός Παναγιώτης,Λεο-
νταράκης Γεώργιος, Μπούσουλας Χάρης, Παπαδόπουλος Πολύταρχος, Παπαλάμπρου Λυδία, Σαράντη Δήμη-
τρα,Τριανταφυλλίδου Μαρία, Σέφερ  Γεώργιος

ΤΑ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ
ΤΟΥ ΚΑΖΟΥΟ ΙΣΙΓΚΟΥΡΟ

Ένα σύγχρονο κλασικό 
μυθιστόρημα, μια όμορφη 
αναπόληση της ζωής ανά-
μεσα σε δύο πολέμους σε 
μια αγγλική έπαυλη, μια κα-
θηλωτική επίκληση σε χα-
μένα όνειρα και χαμένους 
έρωτες.

Εντέλει, τι έχουμε να 
κερδίσουμε αναλογιζόμενοι 
συνεχώς το παρελθόν, κα-

τηγορώντας τον εαυτό μας για το γεγονός πως 
η ζωή μας δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε;  Ο 
Καζούο Ισιγκούρο ζωγραφίζει με την πένα του 
το συγκινητικό πορτρέτο του Στίβενς, του τέλειου 
μπάτλερ, και του κόσμου του, που ξεθωριάζει 
στον απόηχο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Στί-
βενς, ύστερα από δεκαετίες υπηρεσίας στο Ντάρ-
λινγκτον Χολ, μόνος του μια μέρα στην αγγλική 
ύπαιθρο, ξεκινά ένα ταξίδι στο παρελθόν σε μια 
προσπάθεια να καθησυχάσει τον εαυτό του ότι 
έχει υπηρετήσει την ανθρωπότητα προσφέροντας 
τις υπηρεσίες του στον «μεγάλου ηθικού αναστή-
ματος τζέντλεμαν» Λόρδο Ντάρλινγκτον. Όμως, 
στη μνήμη του παραμονεύουν αμφιβολίες για την 
αληθινή φύση της «μεγαλοσύνης» του Λόρδου 
Ντάρλινγκτον, και ακόμα μεγαλύτερες αμφιβολίες 
για τη φύση της δικής του ζωής. 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΧΥΡΟ
ΤΟΥ DAN BROWN
Όταν ο ανίκητος υπο-

λογιστής της NSA (Εθνικής 
Υπηρεσίας Ασφάλειας) των 
ΗΠΑ, που μπορεί να απο-
κρυπτογραφήσει τα πάντα, 
αδυνατεί να σπάσει έναν 
μυστηριώδη κωδικό, η Σού-
ζαν Φλέτσερ, η ιδιοφυής και 
όμορφη αποκρυπτογράφος 

της υπηρεσίας, καλείται να αναλάβει την υπόθε-
ση. Αυτό που ανακαλύπτει τρομάζει τους έχοντες 
την εξουσία. Η NSA είναι σε ομηρία… όχι από 
όπλα ή βόμβες αλλά από έναν κωδικό τόσο πε-
ρίπλοκο που θα μπορούσε να την καταστρέψει. 
Εγκλωβισμένη σε μια καταιγίδα από μυστικά 
και ψέματα, η Φλέτσερ αγωνίζεται να σώσει την 
υπηρεσία. Προδομένη από τους πάντες, παλεύει 
όχι μόνο για την πατρίδα της αλλά και για την ίδια 
της τη ζωή. Πρόκειται για μια μάχη επιβίωσης, 
ένα στοίχημα να καταστρέψει το δημιούργημα 
ενός μεγαλοφυούς νου που απειλεί να εξαλείψει 
την ισορροπία των δυνάμεων του κόσμου… Για 
πάντα. 

Σύγχρονο και γεμάτο μυστικά περί κατασκο-
πίας, το ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΧΥΡΟ μεταφέρει τον ανα-
γνώστη στα έγκατα της πιο ισχυρής υπηρεσίας 
πληροφοριών του κόσμου, της NSA των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, ενός οργανισμού που μέχρι τώρα 
λιγότερο από το 3% των Αμερικανών γνώριζε την 
ύπαρξή του.

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ 
 (Τόμος 1) ΤΟΥ ΚΑΡΛΟΣ ΡΟΥΙΘ ΘΑΦΟΝ

Πριν προλάβει να 
τελειώσει καλά καλά 
την πρώτη παρά-
γραφο, είχε ήδη ξε-
χάσει ότι αυτό που 
κρατούσε στα χέρια 
της ήταν στοιχείο 
της έρευνάς τους. 
Αφέθηκε να παρα-
συρθεί από το άρω-
μα των λέξεων κι 
έπειτα από λίγο είχε 
χαθεί στις σελίδες 

του, βουτώντας στον πλούτο των εικόνων και 
του ρυθμού του, παρακολουθώντας την αφήγηση 
των περιπετειών της Αριάδνα, καθώς η ηρωίδα 
κατέβαινε στα βάθη εκείνης της στοιχειωμένης 
Βαρκελώνης. Κάθε παράγραφος, κάθε φράση 
φαίνονταν να έχουν συνταχθεί με βάση κάποιο 
μουσικό κλειδί. Η διήγηση έδενε τις λέξεις σε 
χρυσοκλωστές και τραβούσε το βλέμμα σε ένα 
ανάγνωσμα με παλμό και χρώμα που ζωγράφιζε 
στο μυαλό ένα θέατρο σκιών. Διάβασε αδιάκοπα 
για δύο ώρες, απολαμβάνοντας κάθε φράση και 
φοβούμενη πως θα έφτανε το τέλος. 

Στη Βαρκελώνη, στα τέλη της δεκαετίας του 
’50, ο Ντανιέλ Σεμπέρε δεν είναι πια εκείνο το 
αγόρι που η ζωή του θα άλλαζε μέσα στους δι-
αδρόμους του Κοιμητηρίου των Λησμονημένων 
Βιβλίων. Το μυστήριο του θανάτου της μητέρας 
του, της Ισαβέλας, έχει ανοίξει στην ψυχή του 
μιαν άβυσσο, από την οποία προσπαθούν να 
τον σώσουν η σύζυγός του Μπέα και ο πιστός 
του φίλος, ο Φερμίν. Και πάνω που ο Ντανιέλ 
πιστεύει πως απέχει μόλις ένα βήμα από τη λύση 
του αινίγματος, μια συνωμοσία με ρίζες πολύ πιο 
βαθιές και σκοτεινές απ’ ό,τι θα μπορούσε ποτέ 
να φανταστεί απλώνει τα δίχτυα της ξεκινώντας 
από τη ρίζα του Καθεστώτος. Τότε ακριβώς εμφα-
νίζεται η Αλίθια Γκρις, ένα πλάσμα γεννημένο απ’ 
τις σκιές του πολέμου, για να τους οδηγήσει στην 
καρδιά του σκότους, αποκαλύπτοντας τη σκοτει-
νή ιστορία της οικογένειας… αν και με τρομερό 
τίμημα. 

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ είναι 
ένα συναρπαστικό αφήγημα γεμάτο πάθη, συ-
νωμοσίες και περιπέτειες. Μέσα από τις σελίδες 
του οδηγούμαστε στο μεγάλο φινάλε της σάγκας 
που ξεκίνησε με τη ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ και που 
εδώ εξελίσσεται σε όλη της την ένταση και το βά-
θος, ενώ συγχρόνως αποτελεί μέγιστο ύμνο στον 
κόσμο των βιβλίων, στην τέχνη τού να αφηγείται 
κανείς ιστορίες και στον μαγικό δεσμό ανάμεσα 
στη λογοτεχνία και τη ζωή.

Ο κορυφαίος Ισπανός λογοτέχνης, Κάρλος 
Ρουίθ Θαφόν, με 30 εκατ. αντίτυπα διεθνώς και 
22 λογοτεχνικά βραβεία, μας μεταφέρει ξανά στην 
ατμοσφαιρική Βαρκελώνη και στο Κοιμητήριο των 
Λησμονημένων Βιβλίων!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΡΑΣ

Γουρουνοχαρά και ετήσιος χορός
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του πολιτιστικού  συλλόγου   Αγίας Βαρβάρας  εύχονται Καλή Χρονιά 

με υγεία σε όλο τον κόσμο και σας  προσκαλούν στις εκδηλώσεις του συλλόγου : στη Γουρονοχαρά 14 Ια-
νουαρίου 2018 στις 12:00μ. στον προαύλιο χώρο του συλλόγου και στον ετήσιο χειμερινό χορό μας στις 20 
Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων»ΣΕΙΡΙΟΣ»..

Νέες κυκλοφορίες από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ



Για το θέμα της διεπαγγελματικής της φέτας, απαντά η 
Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) με ανακοίνωση 
που εξέδωσε, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη 
Αποστόλου Είχε προηγηθεί η έκκληση του κ. Αποστόλου, 
από το βήμα της Βουλής, «να τα βρουν» οι δύο Διεπαγγελ-
ματικές Οργανώσεις «φέτας» που έχουν καταθέσει φάκελο 
έγκρισης στο ΥπΑΑΤ.

Αναλυτικά, η ΠΕΚ αναφέρει τα εξής:
«Κύριε υπουργέ, εάν νομίζετε ότι θα παίξετε το παιχνίδι 

μερίδας συνδικαλιστών του χώρου που οι μόνες του βλέψεις 
είναι μία καρέκλα και λίγη εξουσία στις πλάτες του Έλληνα 
κτηνοτρόφου είστε βαθιά νυχτωμένος. 

Είναι αλήθεια ότι έχετε στο γραφείο σας δύο ξεχωριστούς 
φακέλους για την ίδρυση της διεπαγγελματικής φέτας. Όπως 
επίσης είναι και αλήθεια ότι στον έναν φάκελο έχετε δύο ορ-
γανισμούς που αποδεδειγμένα αντιπροσωπεύουν το μεγα-
λύτερο κομμάτι της πίτας στην παραγωγή φέτας.

Ο άλλος φάκελος ποιους αντιπροσωπεύει ακριβώς; Αλή-
θεια τι περιμένετε για να εγκρίνετε το φάκελο μας; Γιατί τόση 
καθυστέρηση; Ποιους προστατεύετε τελικά κύριε υπουργέ;

Γιατί μέχρι σήμερα νομίζαμε ότι είσαστε υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης αλλά η στάση σας προσδίδει το αντίθετο. Με 
την στάση σας Κύριε υπουργέ εξυπηρετείται δυστυχώς τα 
συμφέροντα ορισμένων γαλακτοβιομηχάνων που κάθε μέρα 
κατεβάζουν και πιο χαμηλά τις τιμές στο γάλα μας.

Είναι κοινό μυστικό 
ότι τη ζημιά στις τιμές 
του αιγοπρόβειου γά-
λακτος την κάνει η α-
θρόα και ανεξέλεγκτη 
εισαγωγή αιγοπρό-
βειου που κάνουν ο-
ρισμένοι γαλακτοβιο-
μηχανοι και εσείς κύ-
ριε υπουργέ μαζί με 
τον κρατικό εκρηκτικό 
μηχανισμό ποιείτε την 
νήσσα.

Πιστεύετε κύριε υ-
πουργέ πραγματικά 
ότι οι 2-3 συνεταιρι-
στικές οργανώσεις 
μπορούν να απορρο-
φήσουν το γάλα της 
χώρας μας; Γιατί παί-
ζεται το παιχνίδι τους;

Όταν εγκρίνατε 
την διεπαγγελματική 
κρεάτων δεν σας εί-
δαμε να ενδιαφέρεστε 
τόσο κύριε υπουργέ. 
Εγκρίνατε μία διεπαγ-

γελματικη που το μόνο που κατάφερε από την ίδρυση της 
έως σήμερα είναι η μείωση της τάξης 30-40% στις τιμές των 
κρεάτων μας. Μια διεπαγγελματική που εμείς οι κτηνοτρόφοι 
δεν αναγνωρίζουμε και μας ζητάει να πληρώσουμε.

Το ίδιο θέλετε να κάνετε και με το γάλα μας; Προσέξτε 
κύριε υπουργέ γιατί η ιστορία γράφει και τέτοια λάθη δεν 
διορθώνονται και δεν συγχωρούνται ποτέ και από κανέναν».
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Περί «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑΣ» ο λόγος

        Στις πρόσφατες δηλώσεις  σχε-
τικά με την έγκριση της ΑΕΠΟ (Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για τα 
«Πηγάδια», o κ. Κουτσογιάννης  αυτο-
προβαλλόμενος  και πάλι αναφέρεται με 
τη γνωστή του αλαζονεία σε «τεράστια 
ποιοτική διαφορά», συγκρίνοντας τα πε-
πραγμένα της δικής του διοίκησης με 
την προηγούμενη. Η αλήθεια την οποία 
σκόπιμα αποκρύπτει για μικροπολιτικούς 
λόγους, είναι ότι τη  Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  την εκπο-
νήσαμε το  2102 (απεστάλη στο ΥΠΕΚΑ 
με Α.Π. 21677/25-7-2012) και στηρίχθηκε 
στην Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων  (Π.Π.Ε.) που επίσης υποβάλ-
λαμε  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τον 
Νοέμβριο του 2011 (εγκρίθηκε με το Α.Π. 

133906/3172/ 24-11-2011 - ΑΔΑ 45700-Σ7Ξ), και η οποία ΠΠΕ στηρίχθηκε 
επίσης σε σωρεία άλλων προηγούμενων αποφάσεων και εγκρίσεων. Η Μ.Π.Ε. 
αφορούσε: α) Το υφιστάμενο Χιονοδρομικό Κέντρο, β) την Επέκτασή του 
στην περιοχή «Μπαλκόνι» και γ) την Δημιουργία Κέντρου Προπονητικού και 
Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.) στην περιοχή «Ντορντόπολη» (γήπεδα, κα-
ταλύματα κλπ). Αυτή  λοιπόν η Μελέτη  ρύθμιζε και όλα τα περιβαλλοντικά και 
τεχνικά ζητήματα για την προώθηση του μεγάλου επενδυτικού μας σχεδίου,  γι 
αυτό και  εντάχθηκε με υψηλή βαθμολόγηση στο  Ν.3389/2005 (ΣΔΙΤ). Ο στρα-
τηγικός σχεδιασμός μας για  μια μεγάλη επένδυση  πολυετούς διάρκειας, είχε 
στόχο την πλήρη και συνολική αξιοποίηση της δημοτικής μας έκτασης  (μαζί 
και το 1/5 που είχε το Δημόσιο) σε 12μηνη βάση, ώστε να  είναι  βιώσιμη, να 
δημιουργήσει θέσεις  εργασίας στην πόλη και να   αποτελέσει την ατμομηχανή  
της τουριστικής ανάπτυξης της   Νάουσας.

         Ολοκληρώνοντας τη θητεία μας, στις 8 Αυγούστου 2014 και με τις 
σχετικές πολιτικές παρεμβάσεις στην Ειδική Γραμματεία Δασών, δημοσιεύτηκε 
τελικά ο Ν.4280/2014  που με το άρθρο 52 § 8 έλυνε και τα τελευταία εμπόδια 
του Δασαρχείου. Για τα θέματα αυτά, ενημέρωσα προσωπικά και αναλυτικά 
τον νέο δήμαρχο κατά την παράδοση-παραλαβή στο Δημαρχείο (στις 29-8-14), 
επισημαίνοντάς του ότι όποτε μου ζητήσει  θα έχει τη  βοήθειά μου και ότι το 
μόνο που  αναμέναμε ως Δήμος, ήταν οι   γνωμοδοτήσεις του  Ε.Ο.Τ. και του 
Δασαρχείου. 

         Τι έκανε λοιπόν ο κ. Κουτσογιάννης, ενώ είχε έτοιμη στα χέρια του την 
Μ.Π.Ε. και λυμένα όλα τα θεσμικά ζητήματα για  να προχωρήσει άμεσα στην 
έκδοση της Α.Ε.Π.Ο; (και που έπρεπε να γίνει μέσα στο 2014), αλλά και να αξι-
οποιήσει την όποια εμπειρία μας; Απολύτως ΤΙΠΟΤΑ! 

         Προκειμένου λοιπόν να μηδενίσει τελείως το έργο των προηγούμε-
νων, τροποποίησε την ήδη υπάρχουσα Μ.Π.Ε. και αφαίρεσε τις δύο περιοχές  
(«Μπαλκόνι» και «Ντορντόπολη»), οι δε λόγοι που το έπραξε, γεννούν δικαιο-
λογημένους προβληματισμούς. Και τελικά τι κατόρθωσε με αυτό; Περιόρισε  τις 
δυνατότητες πλήρους αξιοποίησης των ανωτέρω περιοχών μόνο στο σημερινό 
Χιονοδρομικό Κέντρο, διάρκειας μόλις 4 μηνών και με τις δύσκολες πλέον  
συνθήκες χιονιού, καθιστώντας την όποια επένδυση αμφίβολης βιωσιμότητας. 

         Όλα αυτά βέβαια, τα έκανε με καθυστέρηση ΤΡΕΙΣΗΜΙΣΙ  ΕΤΩΝ !!  
Και πανηγυρίζει γι’αυτό;

         Αυτή λοιπόν είναι η «επιτυχία» της σημερινής διοίκησης, η οποία 
–κατά τη γνωστή  έπαρση  του κ. Κουτσογιάννη- δημιουργεί  την «τεράστια  
ποιοτική διαφορά» μας. Επιτέλους λοιπόν, ας σταματήσει  το… λιβάνισμα στον 
εαυτό του και ας αφήσει τον ίδιο το λαό να  κρίνει για  τις ποιοτικές διαφορές.

Αναστάσιος Καραμπατζός
τ. Δήμαρχος

Ευχές
Εύχομαι ολόψυχα υγεία και 

ευτυχία σε όλους τους Ημαθιώ-
τες. Το νέο έτος να είναι το δη-
μιουργικό εφαλτήριο που έχει 
ανάγκη ο τόπος για καλύτερες 
ημέρες.

ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
Δικηγόρος

Περιφεριακός 
Σύμβουλος Ημαθίας.

Αντιπρόεδρος 
Περιφεριακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Πανελλήνια Ένωση 
Κτηνοτρόφων προς Υπουργό 
για τη φέτα: «Προχωρήστε 

σε ελέγχους, στο εισαγόμενο 
αιγοπρόβειο γάλα»



Ο Σεβασμιώτατος:
  Την Παρασκευή 5 Ια-

νουαρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βεροίας και θα τε-
λέσει τον Μέγα Αγιασμό.

  Την Παρασκευή 5 Ια-
νουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Μέγα 
Πανηγυρικό Εσπερινό των 
Θεοφανείων στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βεροίας 
όπου θα ομιλήσει ο Αρχιε-
ρατικός Επίτροπος Καμπα-
νίας Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμο-
ντζής. 

  Το Σάββατο 6 Ιανουαρί-
ου (Θεοφάνεια) το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα 
Αγιασμό.

Την ίδια ημέρα θα αγιάσει τα ύδατα: 
Στις 11:30 π.μ. Βέροια. 
Στις 12:30 μ.μ. Νάουσα (άλσος Αγίου Νικολάου)
Στις 1:00 μ.μ. στο κολυμβητήριο της Νάουσας
Στις 3:30 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος
Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην 

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

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

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου Βέροιας

6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προ-
κειμένου να υλοποιήσει το Πρόγραμ-
μα «Επέκταση και αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών κοινωνι-
κής φροντίδας από το Κέντρο Ημερή-
σιας Φροντίδας και στήριξης οικογέ-
νειας της Βέροιας», προκηρύσσει την 
πλήρωση των ακόλουθων θέσεων 
εργασίας:

Α. Ενός Διευθυντή για όλον τον 
Οργανισμό, πλήρους απασχόλησης,  
για διάστημα 22 μηνών με δυνατότη-
τα ανανέωσης της συνεργασίας για 
αόριστο χρόνο.

Β. Ενός (μίας) Παιδαγωγού, για το 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, πλή-
ρους απασχόλησης, για διάστημα 22 
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της 
συνεργασίας για αόριστο χρόνο.

Γ. Ενός (μίας) οδηγού, για το Κέ-
ντρο Ημερήσιας Φροντίδας, μερικής 
απασχόλησης, για διάστημα 10 μη-
νών, με δυνατότητα ανανέωσης της 
συνεργασίας για αόριστο χρόνο.

Ειδικότερα ζητούνται:
Α. Διευθυντής του Οργανισμού, 

ως διοικητικός υπεύθυνος όλων των 
Δομών του, ηλικίας 35-50 ετών, πλή-
ρους απασχόλησης,  για εργασία δι-
άρκειας 22 μηνών, με δυνατότητα α-
νανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστη-
μιακής Σχολής, σχετικής με το α-
ντικείμενο (Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων-Management ή Οικονομικών Επι-
στημών ή Πολυτεχνείου).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προ-
γραμμάτων Η/Υ.

4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον 

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του αν-

θρώπινου δυναμικού (προσωπικού 
και εθελοντών).

3.Ευχέρεια στην εκπόνηση, υλο-
ποίηση και αξιολόγηση προγραμμά-
των που σχετίζονται με τη λειτουργία 
των Δομών.

4.Δυνατότητα διαχείρισης προ-
γραμμάτων χρηματοδότησης.

5.Ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις.
6.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εί-

ναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συ-

στατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσό-

ντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
Β. Παιδαγωγός, για το Κέντρο Η-

μερήσιας Φροντίδας παιδιών σε α-
νάγκη και σε κίνδυνο, ηλικίας 30-50 
ετών, για εργασία διάρκειας 22 μη-
νών, με δυνατότητα ανανέωσης για 
αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης  

Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο 
(Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες, Σχολές Ψυχολογίας και  
Κοινωνικής Εργασίας).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προ-
γραμμάτων Η/Υ.

4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον 

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία 

στη φροντίδα παιδιών.

2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτι-
κότητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.

3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντι-
κείμενο της εργασίας.

4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Γνώσεις μαγειρικής και πρώτων 

βοηθειών.
6. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιό-

τητες σχετικά με τη δημιουργική απα-
σχόληση παιδιών.

7. Ικανότητα στον προγραμματι-
σμό και στον συντονισμό δραστηρι-
οτήτων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εί-
ναι:

1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συ-

στατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσό-

ντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους 

άνδρες.
Γ. Οδηγός, για το Κέντρο Ημερή-

σιας Φροντίδας, ηλικίας 30-50 ετών, 
για εργασία μερικής απασχόλησης 
διάρκειας 10 μηνών, με δυνατότητα 
ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης 
Σχολής.

2.Δίπλωμα οδήγησης.
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον 

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία 

στη μεταφορά παιδιών.
2. Προθυμία, πνεύμα συνεργασίας 

και ευγένεια.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντι-

κείμενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Επαγγελματικό δίπλωμα οδή-

γησης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εί-

ναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συ-

στατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσό-

ντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους 

άνδρες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙ-

ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα 
συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γρα-
φείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέ-
ροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την 
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2017.

• Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σι-
δηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, τηλ. 
2331029571 και 6944661092.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τακτική 
Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της Λέσχης σε τακτική γενική συνέ-
λευση την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11 π.μ. 
στα γραφεία της Λέσχης Ανοίξεως 90.

Θέματα:
Οικονομικός απολογισμός 2017
Εκλογή προέδρου γενικής συνελεύσεως και γραμματείας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την επό-

μενη Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στο ίδιο μέρος, την ίδια 
ώρα με ίδια θέματα.

Το Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γρα-

φείο στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 
και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο 
Δημοτικής Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάν-
νη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για 
οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαρια-
σμοί στην ALPHA BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο  
Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 

9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 

024

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία στο Ταγαροχώρι 
Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημέ-
νης μας μητέρας

ΠΟΛΙΝΑΣ

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα τέκνα
Οι λοιποί συγγενείς

 και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

νται, μπορούν 
να τα  προ-
σφέρουν για 
το Γηροκομείο 
Βέροιας στο υ-
πόγειο της  Δη-
μοτικής Αγο-
ράς  καθημερι-
νά από 11.00 
έως  13 .00 .    
Το Δ.Σ. Αδελ-
φάτου Γηροκο-
μείου Βέροιας    
Tηλ.επικ. 6980 
683443.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη



Από την ΕΛΜΕ Ημαθίας γνωστοποιούνται τα 
εξής:

Μέσα στα πλαίσια της 3ης αξιολόγησης και των προ-
απαιτούμενων, η κυβέρνηση συμφώνησε να ψηφίσει 
σειρά αντιλαϊκών μέτρων, ανάμεσα τους και την αύξηση 
του εργασιακού  ωραρίου των εκπαιδευτικών.  

Η εξέλιξη αυτή, ανάμεσα στα άλλα ( συγχωνεύσεις 
σχολικών μονάδων, αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση) θα 
αποτελέσει ακόμα ένα κτύπημα στα εργασιακά μας 
δικαιώματα. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι το πραγματικό 
εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι πολύ περισ-
σότερο από το διδακτικό τους, μιας και οι εκπαιδευτικοί 
είναι επιφορτισμένοι με σειρά υποχρεώσεων πέραν των 
διδακτικών τους καθηκόντων.

Επίσης η αύξηση του εργασιακού ωραρίου, θα οδη-
γήσει ντε φάκτο και σε αύξηση του διδακτικού ωραρίου. 
Εκτός των άλλων, θα οδηγήσει κυρίως σε νέες απολύ-
σεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών και θα κλείσει ακόμα 
περισσότερο το δρόμο στους μόνιμους διορισμούς. 

Όλα τα παραπάνω, δηλαδή η αύξηση του ωραρίου, 
η κινητικότητα, ο εκπαιδευτικός λάστιχο, η εντατικοποί-
ηση είναι απαιτήσεις της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Οι δανει-
στές εισηγούνται μείωση προσωπικού και στη κατεύ-
θυνση αυτή κινείται η κυβέρνηση. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
Καμία αύξηση στο ωράριο των εκπαιδευτικών. 
Ήδη τρέχουμε σε 3 και 4 σχολεία ενώ εκατοντάδες 

συνάδελφοι μας πλεονάζουν χωρίς οργανική θέση. 
Μείωση και όχι αύξηση των μαθητών στην τάξη,  με 

παιδαγωγικά κριτήρια. 
Επαναφορά του προηγούμενου ωραρίου.
….Όσο για την αναμοριοδότηση των σχολείων έχει 

περιορισμένη ισχύ όσο αφορά την δυνατότητα  μετάθε-
σης, αφού οι τελευταίες κυβερνήσεις έχουν “καταφέρει” 
να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μεταθέσεις εκπαιδευ-
τικών, εγκλωβίζοντας έναν μεγάλο αριθμό συναδέλφων 
μακριά από το σπίτι τους για χρόνια. 

Σχετικά δε με την Ημαθία,  η πρόταση του Υπουρ-
γείου είναι απαράδεκτη, καθώς επιφέρει μείωση των 
μορίων ΟΛΩΝ των σχολικών μονάδων της Ημαθίας, 
εξισώνοντας μάλιστα  τα σχολεία της Βέροιας και της 
Νάουσα με της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Άραγε η 
απόσταση της έδρας του σχολείου του κάθε νομού από 

την  έδρα της περιφέρειας ή από τα δύο-τρία μεγαλύτε-
ρα αστικά κέντρα της χώρας δεν έπρεπε να λαμβάνεται 
υπόψιν στα κριτήρια μοριοδότησης;

Επιπλέον η πρόταση αυτή είναι σαφώς σε διαφορε-
τική κατεύθυνση με τις προτάσεις του ΠΥΣΔΕ Ημαθίας 
οι οποίες διαμορφώθηκαν στην αρχή του 2017. Και ε-
δώ, για μια ακόμη φορά, καταλαβαίνει κανείς πως εννο-
εί το υπουργείο παιδείας τον διάλογο και πως χειρίζεται 
τις κατατιθέμενες προτάσεις.

Το πιο σημαντικό όμως  είναι ότι αυτή η αναμοριο-
δότηση προς τα κάτω (λιγότερα μόρια ανά σχολείο) θα 
επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων, όσον αφορά την 
σύσταση τμημάτων ομάδων προσανατολισμού, τομέων 
και ειδικοτήτων. 

Για παράδειγμα, τα Γενικά Λύκεια  Μελίκης και Πλα-
τέος – Κορυφής, καθώς και το Γυμνάσιο με Λυκειακές 
τάξεις Ειρηνούπολης τώρα βρίσκονται στην κατηγορία 
Ε (5 μόρια για τις σχολικές μονάδες της Δ/θμιας Δ/νσης) 
και με την αναμοριοδότηση  μεταφέρονται στην κατηγο-
ρία Γ (3 μόρια). Το  αποτέλεσμα είναι, για την έγκριση 
λειτουργίας τμήματος ομάδας προσανατολισμού, να 
απαιτούνται περισσότεροι μαθητές/τριες.

Επίσης το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Ριζωμάτων 
από την κατηγορία Θ (9 μόρια), όπου μπορούσε να 
εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατο-
λισμού ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων 
μαθητών, μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση 
του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιαςΕκπ/σης και α-
πόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης, μετα-
φέρεται στην κατηγορία Ζ (7μόρια) και θα απαιτούνται 
πια  τουλάχιστον 6 μαθητές για την λειτουργία Ομάδας 
Προσανατολισμού. 

Το παράδοξο της υπόθεσης, που δείχνει και την 
σπουδή του υπουργείου, στην παρούσα φάση, να κα-
ταργήσει τμήματα  στα ΓΕΛ, είναι το γεγονός πως το 
Γυμνάσιο Πλατέος κατατάσσεται στην Δ κατηγορία (4 
μόρια), ενώ το ΓΕΛ Πλατέος – Κορυφής στην Γ κατηγο-
ρία (3 μόρια). 

Αν συμπεριλάβουμε στο όλο θέμα το γεγονός  πως 
το σχολικό έτος 2018-2019 οι εγγραφές στα ΓΕΛ θα 
γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως έγιναν εφέτος στα 
ΕΠΑΛ, καταλαβαίνουμε ότι: «Η νέα μοριοδότηση των 
σχολείων αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια του 
υπουργείου για καταργήσεις τμημάτων, ομάδων προ-

σανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων.   Έχουμε 
πικρή πείρα από τις ενέργειες, των εκάστοτε κυβερ-
νήσεων,  όσον αφορά  τις συγχωνεύσεις και καταρ-
γήσεις σχολείων. Δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι 
είμαστε αντίθετοι σε κάθε τέτοια υπουργική σκέψη, 
ειδικά  μετά την πρόσφατη συμφωνία του υπουργεί-
ου με  τους “θεσμούς”.

Απαιτούμε:
-Απόσυρση της πρότασης του υπουργείου που 

αφορά την μοριοδότηση των σχολείων και αποδοχή 
των προτάσεων/εισηγήσεων των οικείων ΠΥΣΔΕ.

-Καμιά συγχώνευση - κατάργηση σχολείου.
-20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 

10 μαθητές στα εργαστήρια! Απόσυρση των Υ.Α. για 
τη συγκρότηση τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων 
ΕΠΑ.Λ., Ο.Π. στα ΓΕ.Λ., για τη συγκρότηση των ξε-
νόγλωσσων τμημάτων και των τμημάτων παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες/ΕΑΕ

-Όλοι οι μαθητές στις ομάδες προσανατολισμού, 
στις ειδικότητες και στους   τομείς της επιλογής τους.

-Μαζικούς διορισμούς 
μονίμων εκπαιδευτικών.

Υπερασπιζόμαστε τα 
εργασιακά μας δικαιώ-
ματα.

Υπερασπιζόμαστε τα 
μορφωτικά δικαιώματα 
των μαθητών μας.

Αντιστεκόμαστε στην 
υποβάθμιση του δημόσι-
ου σχολείου.

Για το Δ.Σ.
 της ΕΛΜΕ

Ο Πρόεδρος
Κακαγιάννης 
Θεόδωρος

Ο Γ. Γραμματέας
Μπέκης Νίκος
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ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: 
«Νέο κτύπημα στα 

εργασιακά μας δικαιώματα»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαρι-

στεί θερμά
Τον Σύλλογο Παλατιτσιωτών, για τη δωρεά τριάντα (30) 

μαξιλαριών με τις αντίστοιχες μαξιλαροθήκες και τριάντα 
(30) λευκών σεντονιών, για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής 
Κλινικής, ως απόρροια της άριστης νοσηλευτικής φροντίδας 
που παρείχε η Κλινική σε διάρκεια ετών στους κατοίκους του 
χωριού και τα μέλη του συλλόγου και ως ένδειξη ευχαριστίας 
στους γιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό, τους οποί-
ους συγχαίρουν για την προσφορά των υπηρεσιών τους.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α   

ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου
Χαρίζουν δώρα 

με εκδήλωση επανάχρησης 
ΦΟΔΣΑ και Δήμος Νάουσας 

Εκδήλωση με τ ί τλο 
«Χάρισε ένα δώρο σε ένα 
άγνωστο φίλο σου» συν-
διοργανώνουν την Τετάρτη 
10 Ιανουαρίου ο ΦΟΔΣΑ 
(Φορέας Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων) Κεντρικής 
Μακεδονίας και ο δήμος 
Νάουσας, στο «Χρήστος 
Λαναράς» (αίθουσα Έρια). 
Κεντρική ιδέα της εκδήλω-
σης είναι η συλλογή παι-
χνιδιών και βιβλίων που θα 
χαριστούν από τα παιδιά 
και θα δοθούν σε ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά ή σε άπορες οικογένειες (δίκτυα αλ-
ληλεγγύης). Η πρόταση στοχεύει στην προβολή της έννοιας της επανάχρησης, με ταυ-
τόχρονη με μύηση των παιδιών στην έννοια της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης 
στην πράξη.

Απόστολος Τζιτζικώστας: 
«Ευνοϊκές οι συνθήκες για λύση 

χωρίς τον όρο Μακεδονία»
Στις εξελίξεις στο σκοπιανό ζήτημα αναφέρθηκε σήμερα 

το πρωί ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό 
«Πρακτορείο FM» και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χατζη-
γεωργίου.

«Η χρονική συγκυρία και οι συνθήκες που επικρατούν στα 
Σκόπια και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ευνοούν 
την κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση για να διεκδικήσει και 
να φέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα, δηλαδή μία πλήρη συμφω-
νία που δεν θα εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία στην ονομασία 
του γειτονικού κράτους.

Σε καμία όμως περίπτωση η κυβέρνηση δεν νομιμοποι-
είται να υποχωρήσει από την εθνική κόκκινη γραμμή όπως 
αυτή διαμορφώθηκε πριν από 10 χρόνια στο Βουκουρέστι, 

επί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλή. 
Όλα τα θέματα πρέπει να ενταχθούν σε μια συνολική βιώσιμη λύση, που θα διαπραγ-

ματευτεί η κυβέρνηση και εννοώ ότι μαζί με το θέμα της ονομασίας, έχει υποχρέωση να 
αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα όπως οι αλυτρωτικές συμπεριφορές και η προπαγάνδα 
των Σκοπίων, η παραχάραξη της Ιστορίας, η χρήση συμβόλων κλπ. 

Ερωτηθείς ο κ. Τζιτζικώστας διευκρίνισε ότι οι ευνοϊκές συνθήκες είναι η υιοθέτηση 
μιας πιο διαλλακτικής στάσης από τη νέα Κυβέρνηση της γειτονικής χώρας, αλλά και η 
έντονη επιθυμία των Σκοπίων να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο που θα γίνει τον ερ-
χόμενο Ιούλιο.

«Περιμένω μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση της Κυβέρνησης, αφού πρώτα ολοκληρώ-
σει τη διαπραγμάτευση, με συγκεκριμένη στρατηγική προκειμένου να πετύχει το βέλτιστο 
στόχο, ο οποίος είναι εφικτός πια. Η Κυβέρνηση των Σκοπίων, ως ένδειξη ότι πράγματι 
εννοεί όλα αυτά που λέει, πρέπει να προχωρήσει από τώρα στην αλλαγή ονομασιών  
δρόμων και να κατεβάσει αγάλματα που ουσιαστικά υποκλέπτουν στοιχεία της δικής μας 
Ιστορίας και του Πολιτισμού», τόνισε ο κ.Τζιτζικώστας.



Τακτική συνεδρίαση της 
Δημοτικής Κοινότητας Βέ-
ροιας, θα γίνει στην αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου την 
Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, 
στις 7.30 μ.μ., για τα παρα-
κάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

-Έγκριση ή μη χορήγησης 
αδείας για παράταση του ω-
ραρίου λειτουργίας μουσικής 
- μουσικών οργάνων χαμηλής 
ισχύος στην ONCEAANGELA  
για το κατάστημά της στη Μέ-
ση Ημαθίας.  

-Έγκριση ή μη χορήγησης 
αδείας για παράταση του ω-
ραρίου λειτουργίας μουσικής 
- μουσικών οργάνων χαμηλής 
ισχύος στην ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΓΓΕ-
ΛΙΔΟΥ  για το κατάστημά της 

στην οδό ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 3,  στη Βέροια.
-Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής - 

μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον ΤΣΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   για το κατάστημά του στην 
οδό Μητροπόλεως 40,  στη Βέροια.

-Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής - 
μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον ΜΠΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ για το κατάστημά του στην 
οδό ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 6 στη Βέροια.

-Γνωμοδότηση σχετικά με την υδροδότηση αγροκτήματος του Ιωαννίδη Μιχήλ.
-Γνωμοδότηση σχετικά με την υδροδότηση αγροκτήματος του Καραφουλίδη Ευστάθι-

ου.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας  
σύμφωνα με το καταστατικό του προσκαλεί τα μέλη του να 
παρευρεθούν στην Γ. Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιη-
θεί την Κυριακή 14 Iανουαρίου 2018 και ώρα 18:30 μ.μ. στα 
γραφεία της λέσχης στη Χαρίεσσας Δ. Νάουσας.

Θέματα ημερησίας διάταξης:
1) Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (Δι-

οικητικός Απολογισμός έτους 2016-2017)
2) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (Οικονομικός Απολο-

γισμός 2016-2017)
3) Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Δ.Σ και Ε.Ε
4) Προγραμματισμός περιόδου 2017-2018
5) Πιθανή τροποποίηση του καταστατικού μας
6) Διάφορα άλλα θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευ-
ση θα επαναληφθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στα 
γραφεία του συλλόγου και ώρα έναρξης 18:30 μ.μ.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει 
έστω και την ημέρα της Γ. Συνέλευσης την συνδρομή τους. 

Απευθυνόμαστε σε όλους τους φίλους, τα μέλη και ιδιαί-
τερα στους νέους που έχουν διάθεση για δουλειά να πλαισι-
ώσουν το Δ.Σ όχι μόνο με τη συμμετοχή στις δραστηριότη-
τες μας αλλά και με την υποβολή υποψηφιότητας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2332503080- 6982900686-
6988620695

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο σύλλογός Μ.Α.μ.Α ευχαριστεί από καρδιάς τη διαφημιστική εταιρεία ‘Το τρίτο μάτι’ 

και την κυρία Σοφία Μουρατίδου  η οποία και φέτος ανέλαβε αφιλοκερδώς να διαφημί-
σει τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του συλλόγου μας διανέμοντας  έντυπο υλικό.

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ 

Το Σάββατο των Θεοφανείων
Στη Μπάρα η Κατάδυση του Τιμίου 

Σταυρού στο Ξηρολίβαδο
Το Σάββατο των Θεοφανείων (Φώτων),  6 Ιανουαρίου 2018  στις  12.00 το μεσημέρι,  θα πραγμα-

τοποιηθεί  Μέγας Αγιασμός στο ναό του Προφήτου Ηλία στο Ξηρολίβαδο. 
Θα ακολουθήσει η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και ο καθαγιασμός των υδάτων στην λίμνη 

(Μπάρα) του χωριού.
Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν  ανταλλαγές ευχών και δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο του 

χωριού.
Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου καλεί  συγχωριανούς και  οι φίλους  του χωριού να παραστούν στην εκδή-

λωση.    

Η εκδήλωση του 
ΚΕΜΑΕΔ 

για τον Λουκιανό 
Κηλαηδόνη 

σήμερα στην ΕΡΤ3
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου 
Βέροιας  ενημερώνει ότι την Παρασκευή 5 Ιανουάριου 2018 
ώρα 5.30μ.μ στην ΕΡΤ3  στην εκπομπή «ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ» 
για τα άτομα με αναπηρία, θα έχουν αφιέρωμα στην παρά-
σταση του Κέντρου, αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη 
που ανέβηκε 2-12-17 στο Χώρο Τεχνών Βέροιας.

Ευχαριστούμε την ΕΡΤ3 & τους αδερφούς Αγιαννίδη για 
την πολύτιμη προσφορά τους στο χώρο της αναπηρίας. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗΣ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ  

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση & Εκλογές

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η  
Δημοτική Κοινότητα Βέροιας 
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Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνι-
ατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρ-
μογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοι-
νώνονται τα εξής σχετικά με την Αφρικανική 
Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ):

«Ενημέρωση κατόχων χοιροτροφικών 
εκμεταλλεύσεων και οικόσιτων χοίρων, υ-
πεύθυνων σφαγείων, εμπόρων, κυνηγών, 
φορέων διαχείρισης απορριμμάτων των αε-
ροδρομίων και των λιμένων για Αφρικανική 
Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ): 

Σας ενημερώνουμε ότι η Αφρικανική Πα-
νώλη των Χοίρων (ΑΠΧ), νόσημα υποχρε-
ωτικής δήλωσης που δε μεταδίδεται στον 
άνθρωπο,ενδημεί στην Αφρική (το 1921 εμ-
φανίστηκε στην Κένυα) ενώ στην Ευρώπη 
εισήχθη το 1957 (Πορτογαλία) και από εκεί ο 
ιός μεταδόθηκε στην Ισπανία, Μάλτα, Ιταλία 
(κυρίως Σαρδηνία), Γαλλία, Βέλγιο, Ολλαν-
δία, Καραϊβική (Κούβα, Αϊτή), Νότια Αμερική 
(Βραζιλία), Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, 
Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία και από τη 
Νότια Ρωσία το 2013 εξαπλώθηκε σε πληθυσμούς άγριων χοίρων 
στη Λιθουανία, Πολωνία, Λετονία, Εσθονία και Τσεχία. 

Πρόκειται για ιογενές, αιμορραγικό, εμπύρετο σύνδρομο των 
άγριων και των κατοικίδιων χοίρων όλων των ηλικιών που χαρα-
κτηρίζεται από υψηλή θνησιμότητα και νοσηρότητα. Τα κυριότερα 
κλινικά συμπτώματα και αλλοιώσεις της ΑΠΧ είναι: πυρετός (άνω 
των 40° C), ερύθημα, υπεραιμία δέρματος σε κοιλιά, άκρα, αυτιά 
και περίνεο, αιμορραγίες στους βλεννογόνους π.χ. ερυθρότητα 
οφθαλμικού βλεννογόνου, αιμορραγικό υγρό στη θωρακική και 
κοιλιακή κοιλότητα, σπλήνας διογκωμένος και σκοτεινόχρωμος, 
πετέχειες στους νεφρούς, στην καρδιά και στον υπεζωκότα.

   Ο κίνδυνος εισόδου της νόσου στη χώρα μας ελλοχεύει λόγω 
των αγριόχοιρων που μετακινούνται διασυνοριακά και μπορεί να 
έρθουν σε επαφή με μολυσμένους αγριόχοιρους και, ενδεχομέ-
νως, λόγω της σίτισης των χοίρων με υπολείμματα τροφίμων, ζωι-
κών υποπροϊόντων και ζωοτροφών που περιέχουν τον ιό. 

Ο κίνδυνος μόλυνσης είναι αυξημένος στις ημιεκτατικού ή εκτα-
τικού τύπου εκμεταλλεύσεις  και στους οικόσιτους χοίρους (λόγω 
αυξημένης πιθανότητας επαφής με ζώα άγριας πανίδας) ενώ σε 
περίπτωση επιβεβαίωσης του νοσήματοςθα πληγεί άμεσα κυρίως 
η συστηματική χοιροτροφίαλόγω της επιβολής αυστηρών μέτρων 
στο εμπόριο ζώντων ζώων  και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης 
της περιοχής τους (θανάτωση και καταστροφή των ζώων και των 
μολυσμένων προϊόντων, καθαρισμός και απολύμανση των χώ-
ρων, καθαρισμός, απολύμανση ή καταστροφή, εφόσον απαιτείται, 
των μολυσμένων ζωοτροφών, υλικών και του εξοπλισμού που 
βρίσκεται στην εκμετάλλευση, όταν αυτά δεν μπορούν να απολυ-
μανθούν, κ.τ.λ.).

  Είναι κρίσιμο να αποτραπεί η είσοδος αγριόχοιρων στις εκμε-
ταλλεύσεις όλων των τύπων γιατί μέσω των εκκρίσεων (ρινικών, 
οφθαλμικών, της γενετικής οδού, σάλιου, ούρων, κοπράνων) αν 
αυτοί είναι μολυσμένοι μπορούν να μεταδώσουν και να διασπεί-
ρουν τον ιό άμεσαστα εκτρεφόμενα χοιρινά. Μεγάλη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί και στη διατροφή των χοιρινών για την αποφυγή 
της έμμεσης μετάδοσης του ιού: Δε θα πρέπει να χορηγείται ωμό 
κρέας και υποπροϊόντα χοιρινών και ιδιαίτερα θηραμάτων αγρι-
όχοιρων ως ζωοτροφή σε εκτρεφόμενα ή κατοικίδια ζώα οποιου-
δήποτε είδους (χοίρους, σκύλους, γάτες κ.τ.λ.). Οι νεκροί μολυ-
σμένοι χοίροι πρέπει να απομακρύνονται άμεσα προς αποφυγή 
κανιβαλισμού. Ο ιός μπορεί να μεταφερθεί σε απόσταση και με 
μηχανικά μέσα (ρουχισμός του προσωπικού, εξοπλισμός, μετα-
φορικά μέσα), ιατρογενώς κατά τη θεραπεία νοσημάτων και κατά 
τις εκστρατείες εμβολιασμού σε περιοχές που ενδημεί η νόσος. Οι 
μαλακοί κρότωνες του γένους Ornithodorosspp. αποτελούν τόσο 
δεξαμενή, όσο και μηχανικούς μεταφορείς του ιού. Άλλα έντομα, 
όπως κουνούπια και μύγες, μπορούν να παίξουν ρόλο στη μετά-
δοση του ιού. 

Αυστηρή πρέπει να είναι η τήρηση των μέτρων βιοπροφύλαξης 
στις εκτροφές, όπως:

1) Έλεγχος μετακινήσεων ζώων στις εκμεταλλεύσεις, ύπαρξη 

κατάλληλης περίφραξης, ύπαρξη χώρου απομόνωσης για τα νεο-
εισαχθέντα ζώα.

2) Κατάλληλη ένδυση του προσωπικού και των επισκεπτών.
3) Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από το προσωπικό.
4) Περιορισμός των επισκεπτών στο ελάχιστο δυνατό.
5) Αποφυγή χρήσης δανεισμένου ή μεταχειρισμένου εξοπλι-

σμού.
6) Καθαρισμός και απολύμανση της εκτροφής και των οχημά-

των, ύπαρξη και χρήση απολυμαντικής τάφρου, αποφυγή σχηματι-
σμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα.

7) Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων (εντομο-
κτόνα, σίτες, εξωπαρασιτοκτόνα,  προστασία του χώρου αποθή-
κευσης των ζωοτροφών).

Ειδικά μέτρα πρόληψης για τους κυνηγούς:
- Να μεριμνούν για την προσεκτική διαχείριση των θηραμάτων, 

ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος μετάδοσης του ιού 
(αποφυγή απόρριψης σπλάχνων και τεμαχίων κρέατος, δέρματος) 
στο περιβάλλον και τη μη χορήγηση εντοσθίων ή ωμών κρεάτων 
προερχόμενων από το θήραμα ως ζωοτροφή για οικόσιτα ζώα 
οποιουδήποτε είδους.

- Να φυλάσσεται το θήραμα σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο, 
όπου δεν έχουν πρόσβαση οικόσιτα ζώα και δε φυλάσσονται ζωο-
τροφές ή σκεύη.

- Να αποφεύγεται η άμεση επαφή εκτρεφόμενων ή οικόσιτων 
ζώων (χοίροι, σκύλοι, γάτες) με το θήραμα.

- Οι κυνηγοί που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
(διαχείριση θηραμάτων και υποπροϊόντων αυτών, καθαρισμός και 
απολύμανση οχημάτων και εξοπλισμού) για την αποφυγή εισόδου 
του νοσήματος.

Μέτρα διαχείρισης απορριμμάτων σε αεροδρόμια και λιμένες:
Ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που περιλαμβάνουν υ-

πολείμματα τροφίμων αεροσκαφών ή πλοίων από χώρες όπου 
έχει εκδηλωθεί το νόσημα (Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, 
Τσεχία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ιταλία). Επισημαίνεται ότι σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να δίνονται ως ζωοτροφή τα υπολείμματα 
των απορριμμάτων των αεροδρομίων και λιμένων σε χοίρους ή 
άλλα είδη οικόσιτων ζώων. Επισημαίνεται ότι στην Πορτογαλία η 
μόλυνση προήλθε από σίτιση με μολυσμένα υπολείμματα τροφί-
μων αεροσκαφών.

  Σκόπιμο είναι να αυξηθεί η παθητική επιτήρηση στους πλη-
θυσμούς αγριόχοιρων έτσι ώστε να εντοπιστεί άμεσα το νόσημα. 
Ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους 
με συχνή παρουσία στην ύπαιθρο, στα ορεινά μονοπάτια και τα 
δάση, όπως: κυνηγετικοί σύλλογοι, θηροφύλακες, δασικές υπηρε-
σίες, ορειβατικοί σύλλογοι, Φορείς Διαχείρισης βιοτόπων, όμιλοι 
πεζοπορίας και σύλλογοι κτηνοτρόφων  να ενημερώνουν άμεσα 
τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές σε ανεύρεση αριθμού νεκρών αγρι-
όχοιρων και χοίρων πέραν του φυσιολογικού, καθώς και ζώων με 
κλινικά συμπτώματα και αλλαγή στη συμπεριφορά». 

Ενημέρωση από 
την Περιφέρεια για 

την αφρικανική 
πανώλη των χοίρων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται 
μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2018 η πληρωμή των οφειλών για 
τις κατανομές των βοσκήσιμων γαιών των ετών 2016 και 2017. 

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2056/ 140051/ 
29-12-2017 Υ.Α. ( ΦΕΚ 4642-Β- 29-12-2017) που αφορά στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1332/ 93570/ 23-08-2016 Υ.Α. ( ΦΕΚ 
2848- Β- 7-9-2016) «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, 
συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορ-
θότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής κατά την 
μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδί-
ων βόσκησης» απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με την εν λόγω τροποποίηση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι 
«οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 
καθώς και την κατανομή του έτους 2017 καταβάλλονται μέχρι τις 
15 Φεβρουαρίου 2018. Στη περίπτωση μη καταβολής του ποσού, 
η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά στη σύνταξη 
χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική 
Κατάσταση Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια 
για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην 
ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 
356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α’ 90), 
όπως ισχύει».

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κτηνοτρόφοι της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να μεριμνήσουν για την έγκαιρη 
καταβολή του μισθώματος των βοσκήσιμων γαιών που τους έχει 
κατανεμηθεί για τα έτη 2016 και 2017 στον λογαριασμό που τους 
έχει γνωστοποιηθεί από τους οικείους Δήμους, το αργότερο έως 
και τις 15 Φεβρουαρίου 2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτη-
νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της περιοχής τους (για τη 
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης στη Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης) και στους οικείους 
Δήμους.

Μέχρι και 
τις 15 Φεβρουαρίου 

Παρατείνεται 
η πληρωμή οφειλών 

για την κατανομή 
δικαιωμάτων 

χρήσης βοσκής



Εντυπωσιακά είναι τα απο-
τελέσματα από τη χρήση 
του Συστήματος Κινημα-

τικής Ανάλυσης Ποδοσφαίρου 
(GPS) το οποίο διαθέτει η ομάδα 
του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ από το 
περασμένο καλοκαίρι. Η μεγάλη 
επένδυση που έγινε από την Διοί-
κηση και τον πρόεδρο Απόστολο 
Μπέκα με την αγορά του σύγχρο-
νου εξοπλισμού των GPS, έχει 
αποφέρει καρπούς.

Στα 16παιχνίδι τουπρωταθλήματος η
ομάδαέχειπετύχεισυνολικά15γκολαπό
ταοποία τα6έχουνεπιτευχθείστα τελευ-
ταία15λεπτάτωναναμετρήσεων(Πιερικό,
Μακεδονικό,ΆρηΠαλαιοχωρίου,Καμπανι-
ακό, Καρίτσα,Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων),
ενώαπό τα 13 γκολπου έχουν δεχθεί οι
Ναουσαίοι, μόλις το ένα γκολ έχει επιτευ-
χθεί στο τελευταίο τέταρτο (από στατική
φάσηστοπαιχνίδιμετηνΚαρδία)!!

Μερικέςαπό τις χρήσεις τoυσυστήμα-
τοςείναιότιμπορείναγίνειαξιόπιστηαξι-
ολόγησηεπίτευξηςστόχωνκάθεπροπόνη-
σης,ναυπολογιστείησυνολικήεπιβάρυν-
ση (συνολική απόσταση, sprint, αλλαγές
κατεύθυνσης,επιταχύνσεις,επιβραδύνσεις
κ.ά.) που δέχεται ο ποδοσφαιριστής σε
μίαπροπόνησηήσε ένανμικρόκυκλο (ε-
βδομάδα), η χιλιομετρική απόστασηπου
διανύουνοιποδοσφαιριστέςσεκάθεαγώ-

νακ.ά.
Δικαιολογημένη είναι η ικανοποίησηπου επικρατεί

στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας και ιδιαίτερα
στονπροπονητήφυσικήςκατάστασηςΓιώργοΣγούρδα,
ο οποίος έχει την ευθύνη εφαρμογής και ελέγχου του
συστήματος τωνGPS.Ενδεικτικά, στο γράφημα κατα-
γράφεται η χιλιομετρικήαπόστασηπου έχουνδιανύσει
οιποδοσφαιριστές τουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΣΑσε έναν αγώνα
πρωταθλήματος.

Προπώλησηεισιτηρίωνγιατουςεντόςέδραςα-
γώνεςτουΦΑΣΝάουσαστηντιμήτων5ευρώ
Ηπροπώληση εισιτηρίων στην τιμή των 5 Ευρώ

θασυνεχιστεί και το 2018σε όλους τους εντός έδρας
αγώνεςτουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑκαιθαγίνεταιαπόταεξής
καταστήματα:

•Καφενείο“Assist”,Βασ.Φιλίππου20,Νάουσα
•Καφέ“Σταυροδρόμι”(Πατσίκα),Ζαφειράκη&Δ.Βλά-

χου,Νάουσα
•Καφενείο“Τοστέκι”,Αλεξ.Χωνού27,Νάουσα
•Κατάστημα“Πλάτανος”,Αρ.Κοκκίνου&Καζαντζάκη

(Γωνία),Νάουσα
Υπενθυμίζεται ότι, η διάθεση των εισιτηρίων στην

τιμή των5€ γίνεταιΜΟΝΟαπό ταπιοπάνωκαταστή-
ματα, διευκολύνοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση των
φιλάθλων.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ!

CMYKCMYK

10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

Στην όμορφη «Σάλα» του 
Πολυχώρου της «Εληάς» 
θα πραγματοποιηθεί στις 

29-1-2018 η κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης βασιλόπιτας των 
Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών 
του Συλλόγου ΓΑΣ και ΠΑΕ 
Βέροιας.

ΚαλούνταιόλαταμέλητουΣυλλόγου,
αλλά και όσοι φίλαθλοι και οπαδοί θέ-
λουν ναπαρευρεθούν να ενημερωθούν
πληρέστερα από τα μέλη τουΔ.Σ. του
Συλλόγου.

Στις δραστηριότητες της ομάδας των
παλαιμάχωνποδοσφαιριστών,ήδηέχουν
προγραμματιστείταεξήςπαιχνίδια:

-ΜετηνομάδατουΗρακλήΘεσσαλο-
νίκηςσταμέσαΜαρτίουκαι

-Με τηνομάδα τωνΤρικάλωνΘεσσα-
λίαςδύοπαιχνίδια, τοέναμέσασταΤρί-
καλαΘεσσαλίαςκαι τοάλλοστηΒέροια,
εντόςτουΑπριλίου.

Επίσης είναι υπόσυζήτησηπαιχνίδια
με τηνομάδα τωνπαλαιμάχων τουΠΑΣ
Γιάννινα,αλλάκαιμετηνομάδατωνΣερ-
ρώνκαιτηςΚαβάλαςειςανταπόδοσητης
εκείφιλοξενίας.

ΤοΔ.Σ.τουΣυλλόγου

ΤηΔευτέρα29-1-2018οι
ΠαλαίμαχοιτηςΒέροιαςκόβουν

τηνπίτατουςστη“Sala”
τηςΕληάς

Σύστημα Κινηματικής Ανάλυσης 
Ποδοσφαίρου GPSL Μία επένδυση

με εντυπωσιακά αποτελέσματα
για την ομάδα του ΦΑΣ Νάουσα



Αλλάζει ο τρόπος 
πληρωμής

των διαιτητών από
τη Super League
Toπρόβλημαπου είχε δη-

μιουργηθεί από την περσινή
αγωνιστικήπερίοδο με την α-
συνέπεια της ΣούπερΛίγκας
ωςπρος την αποζημίωση των
διαιτητών για τους αγώνες του
πρωταθλήματός της, λήγει με
το νέο τρόπο πληρωμής που
μπαίνει σε εφαρμογήμε την έ-
ναρξητουδεύτερουγύρου.

Συγκεκριμένα, κατόπινσυμ-
φωνίαςτηςΕΠΟμετηΣούπερ
Λίγκα, οι ΠΑΕ θα πρέπει να
καταβάλλουνανάμήνα τα έξο-
δαδιαιτησίαςπουαντιστοιχούν
στουςεντόςέδραςαγώνεςτoυς
σελογαριασμότηςομοσπονδί-
ας.Μέσωαυτού του λογαρια-
σμού τα χρήματα θααποδίδο-
νταιστουςδιαιτητές.

Σε περίπτωσηπου κάποια
ΠΑΕ είναι ασυνεπής με αυτήν
την υποχρέωση η απόφαση
πουέχειληφθείείναιναμηνο-
ρίζονταιδιαιτητέςστονεπόμενο
εντόςέδραςαγώνατης.

CMYKCMYK
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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι 
αθλητές των εθνικών ομάδων 
ενόψει των προκρίσεων για τις 

μεγάλες διοργανώσεις της χρονιάς. 
Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα οι 
αθλητές της προολυμπιακής ομάδας 
ξεκίνησαν το 2018 με μία νέα απο-
στολή, με πρώτο σταθμό το Παμπό-
ροβο της Βουλγαρίας (3.1.18) για μια 
μικρή προετοιμασία και στη συνέχεια 
συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες. Στην 
αποστολή συμμετέχουν οι Αντωνίου 

Ιωάννης, Πρώιος Ιωάννης, Τζιόβας 
Νίκος, Ράλλη Σοφία και ο Πάππος 
Στέργιος (προπονητής).

Οι αθλητές των εφηβικών ομάδων δίνουν τη
δικήτουςμάχηγιαπρόκρισηστοπαγκόσμιοπρω-
τάθλημαεφήβωννεανίδωνπουθαδιεξαχθείτέλος
ΙανουαρίουστοΝταβός τηςΕλβετίας.Οι υποψή-
φιοι αθλητές και αθλήτριες θα συμμετάσχουν με
τουςσωματειακούςπροπονητές τουςσε διεθνείς
Βαλκανικούςαγώνεςτιςεπόμενεςεβδομάδες.Την
πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχουν
ήδη κερδίσει οαθλητής τουΑΛΠΙΣΝίκοςΤζιόβας
και ηαθλήτρια τουΕΟΣΒόλουΜαρίαΕλένηΤσι-
όβολου.

Μέσα σε έντονα συγκινησια-
κό κλίμα, φίλοι και γνωστοί 
είπαν το τελευταίο «αντίο» 

στον Ευγένιο Γκέραρντ, στο «χωριό» 
του Ολλανδού τεχνικού, την Ελιά του 
Ηρακλείου. 

Ηκηδείαήτανπρογραμματισμένηγιατις14:00
καιπαράτηβροχήκαιτονδυνατόαέρα,οκόσμος
δενπτοήθηκε.Συγγενείς,φίλοι,γνωστοίκαιαπλοί
κάτοικοι του χωριού όπου έμενε ο Ολλανδός
τεχνικός έδωσαν το «παρών»στην εξόδιο ακο-
λουθία.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν αρκετά γνωστά
πρόσωπα τουπολιτικού και αθλητικού κόσμου,
όπωςοβουλευτήςΣΥΡΙΖΑτουΗρακλείου,Νίκος
Ηγουμενίδης, ο βουλευτήςΣΥΡΙΖΑ τουΗρακλεί-
ου, ΣωκράτηςΒαρδάκης, ο δήμαρχοςΧερσονή-
σου,ΓιάννηςΜαστοράκης,οιπρώηνπαίκτεςτου
ΟΦΗΝίκοςΝιόπλιας,ΗλίαςΠουρσανίδης,Νίκος
Παπαδόπουλος, ΠέτροςΜαρινάκης,Μύρωνας
Σηφάκηςκ.ά.,οπρώηνδιαιτητήςμπάσκετ,Γιάν-
νηςΡάλλης, οπρόεδρος τουΕρασιτέχνηΟΦΗ,
ΓιάννηςΔανδάλης,καιπολλοίακόμη.

Στεφάνια,μεταξύάλλων,απέστειλανοΒαρδής
Βαρδινογιάννης, ηΑναστασία και οΝίκοςΒαρ-
δινογιάννης, ο Ιβάν Σαββίδης, ο πρόεδρος και
τοΔΣτηςΕΠΟ,ηSuperLeague,ηΠΑΕΑΕΚ,η
ΠΑΕΠαναχαϊκη,ηΕΠΣΗρακλείου,οσύνδεσμος

παλαιμάχων τουΟΦΗ, οπρώηνπρόεδρος των
Κρητικών, Μάνθος Πουλινάκης, ο ΝίκοςΑνα-
στόπουλος, ηOriginal 21Ηρακλείου και αρκετοί
ακόμη.

«Ένας λεβέντης, ένας αγωνιστής της ζωής,
που ήρθε από τηνΟλλανδία, τηνπατρίδα του,
κι έδωσετημορφήτης ταυτότητάς του,όχιμόνο
στηνΕλιά,όχιμόνοστηνΕλλάδα,όχιμόνοστην
Κύπρο, αλλάπαντού», είπε αρχικάστον επική-
δειότουοιερέαςτουΑγίουΠαντελεήμονα.

«Ένας άνθρωποςπου είχε αξία όπου κι αν
βρισκόταν,πουακτινοβολούσεσανφωτεινόαστέ-
ρι.Βρισκόταν20χρόνιαστηνΕλιάκαιηευγένειά
του ήταν πολύ μεγαλύτερη από το όνομά του.
ΑγαπούσετηνΚατερίνα,ταπαιδιάτηςΚατερίνας,
τον κόσμο τηςΕλιάς.Έδωσε την καρδιά του και
τουάρεσε να λέει ‘το χωριό μου ηΕλιά’.Ήθελε
να νιώσειΚρητικός.Συνήθιζε να λέει ‘γεννήθηκα
κάπουαλλού,αλλάανξαναγεννιόμουν,θαήθελα
ναγεννηθώστηνΚρήτη».

Μάλιστα,αποκάλυψεκαιμίαανέκδοτηιστορία,
που ο «μίστερ» δεν ήθελε να γίνει γνωστό όσο
ήτανενζωή:«Κάποιαστιγμή,πήρεμιααποζημί-
ωσηαπό έναν αθλητικόφορέα.Τότε, είχε έρθει
καιμουείχετάξειμιαδωρεά.Εγώτουαπάντησα
‘σιγά,όλοιτοίδιολένε’.Όταντηνεισέπραξε,μου
τηνπροσέφερεόλη,με τηνπροϋπόθεσηναμην
βγειτίποταστηδημοσιότηταμέχριναπεθάνει.Γι’
αυτόσαςλέωτώρατηνιστορία».

Στην τελική ευθεία οι χιονοδρόμοι Τοτελευταίο«αντίο»
στονΕυγένιοΓκέραρντ

Ο Απόλλων Πόντου κινείται 
για την ενίσχυση του ρόστερ 
του με τους τρεις ποδοσφαι-

ριστές να είναι στο στόχαστρο. Στο 
«κάδρο» όπως έχει ενημερώσει το 
metrosport.gr βρίσκονται τρεις περι-
πτώσεις, των Παντελή Καπετάνου, 
Μάικλ Ολαϊτάν και Αλέξανδρου Τσε-
μπερίδη.

Ητελευταίαφαίνεταιναείναιπιοκοντάαπ΄όλες,
όμωςεκκρεμείηαπόκτησητηςελευθερίαςτουπαί-
κτη.Από εκεί καιπέρα, με τονΚαπετάνουπήρξε
νέασυνάντηση,κατατέθηκεπρότασηκαιεντόςτων
ημερώναναμένεταιναυπάρξειηοριστικήαπάντη-
ση,ενώπροχωράεικαιτοθέματουΜάικλΟλαϊτάν,
με τονπαίκτη ναμην είναι αρνητικός για την επι-
στροφήτουστηνΕλλάδα.

Aπόλλων Πόντου
ΑπαντάτιςεπόμενεςμέρεςοΚαπετάνος,
προχωράειμεΤσεμπερίδη-Ολαϊτάν

ΕΠΣΗμαθίας
Ανακοίνωση για τη λειτουργία

νέας σχολής διαιτησίας

Από την Ε.Π.Σ Ημαθίας ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Διαιτησίας της 
Ένωσης ( Ε.Δ. / Ε.Π.Σ.Η. ) θα διοργανώσει σχολή , για την ανάδειξη 
νέων διαιτητών ποδοσφαίρου.

Ταμαθήματατηςσχολήςθαξεκινήσουν8Ιανουαρίου2017καιθαπραγματοποιούνταιστηναίθουσα
διδασκαλίας τηςΕ.Π.Σ.Ημαθίαςστοστάδιο τηςΒέροιας .Τοπρόγραμμαθακοινοποιηθείστουςσυμμε-
τέχοντεςμετάτοτέλοςτηςυποβολήςτωναιτήσεων.Ηπιθανήημερομηνίατωνεξετάσεωνείναιη25Φε-
βρουαρίου2018.

ΥπεύθυνοςτηςσχολήςθαείναιτομέλοςτηςΕ.Δ/Ε.Π.Σ.Η.καιεκπαιδευτήςδιαιτησίας,ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Δικαίωμαναυποβάλουντησχετικήαίτηση(ηενλόγωαίτησηθαυπάρχεισταγραφείατηςΕ.Π.Σ.Η,
έχουνοιαπόηλικίας16-30ετώνκαιναείναιαπόφοιτοιτουλάχιστοντρίτηςτάξης,Γυμνασίουήάλληςισό-
τιμηςκρατικήςσχολής.
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Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κεντρικής 
Μακεδονίας και ο 
Δήμος Νάουσας θα 
πραγματοποιήσουν 

εορταστική εκδήλωση 
βράβευσης των αθλητών 

και των αθλητριών 
που διακρίθηκαν 

στους πανελληνίους 
αγώνες στίβου το 

2017. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στον 
πολυχώρο «Χρήστος 
Λαναράς - Αίθουσα 

Βέτλανς» την Κυριακή 
21 Ιανουαρίου στις 

11.30πμ. Οι αθλητές 
και οι αθλήτριες που θα 

τιμηθούν είναι:

ΗΕΑΣΣΕΓΑΣΚεντρ.ΜακεδονίαςκαιοδήμοςΝάουσας
θατιμήσουναθλητέςκαιαθλήτριεςπουδιακρίθηκαντο2017
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«Οι συνθήκες στα νησιά επιδεινώνονται»
ΟΗΕ: Έκκληση 

για μεταφορά προσφύγων 
στην ηπειρωτική Ελλάδα

Έκκληση στην ελ-
ληνική κυβέρνηση να 
αυξήσει επειγόντως τις 
μεταφορές προσφύγων 
και μεταναστών από τα 
νησιά του Αιγαίου στην 
ηπειρωτική χώρα απηύ-
θυνε ο επικεφαλής της 
Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για 
τους πρόσφυγες, Φίλιπο 
Γκράντι, με ανάρτησή 
του στο Twitter, τονίζο-
ντας πως οι συνθήκες 
διαβίωσης που επικρα-
τούν στα νησιά επιδει-
νώνονται τον χειμώνα.

«Οι συνθήκες στα 
ελληνικά νησιά γίνονται 
χειρότερες τον χειμώνα, 
κάνοντας τη ζωή μίζερη 
για χιλιάδες πρόσφυ-
γες. . .» ανέφερε χα -
ρακτηριστικά ο Φίλιπο 
Γκράντι.

Πηγή in.gr

Περίεργη υπόθεση 
με τουρκικό ναρκό-πλοίο

Αίσθηση και ερωτήματα για την πολύ σοβαρή καταγγελία που κάνει, με ερώτηση του στη Βου-
λή, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος αναφέρει ότι η 
φρεγάτα Έλλη του Πολεμικού Ναυτικού παρακολουθούσε ναρκο-πλοίο που κινούνταν νότια της 
Κρήτης να ξεφορτώνει στη θάλασσα σάκους με ναρκωτικές ουσίες, χωρίς να προβεί στην παρα-
μικρή ενέργεια για να συλλάβει τους εμπόρους του θανάτου. 

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο κ. Λοβέρδος, το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη η νύχτα της 
27ης προς την 28η Μαΐου 2016. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος είχαν λάβει πληροφορία από διωκτικές αρχές 
κράτους της Ε.Ε. ότι σε απόσταση 110 μιλίων από τις νότιες ακτές της Κρήτης έπλεε το υπό 
τουρκική σημαία πλοιάριο με την ονομασία «Μουράτ Τερζή», το οποίο μετέφερε μεγάλη ποσότη-
τα ναρκωτικών ουσιών. 

Όμως, εκείνη την στιγμή όλες οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος ήταν επιφορτισμένες με την 
περιφρούρηση της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο Άγιο Όρος. 

Στην περιοχή που έπλεε το ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών πλοιάριο, κινούνταν η 
φρεγάτα του πολεμικού Ναυτικού «Έλλη» που συμμετείχε στην άσκηση «Phoenix Express».

«Από το σημείο αυτό ξεκινά μια ακολουθία περιστατικών, που είναι τουλάχιστον ανεξήγητα», 
επισημαίνει στην ερώτησή του ο κ. Λοβέρδος. 

Όπως καταγγέλλει ο βουλευτής, ενώ από τους άνδρες της φρεγάτας με το σύστημα αναγνώ-
ρισης νυκτός φαινόταν καθαρά ότι το πλήρωμα του ύποπτου πλοίου στη θέα της φρεγάτας έρ-
ριπτε στη θάλασσα μεγάλα δέματα που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες, εντούτοις η φρεγάτα αφού 
παρέμεινε επί πολλές ώρες και επόπτευε ούτε πλησίασε ούτε προέβη σε καμία ενέργεια εναντίον 
των ναρκο-μεταφορέων, αλλά επειδή πήρε τέτοιες εντολές ανέκρουσε πρύμναν και απομακρύν-
θηκε από το σημείο του συμβάντος. 

Οι σκηνές όλης αυτής της μη επιχείρησης κατεγράφησαν με κινητό τηλέφωνο σε βίντεο μέσα 
στη φρεγάτα, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Πηγή nooz.gr

Κοντονής για τους οκτώ 
στρατιωτικούς: Ενδεχόμενο 
να δικαστούν στην Ελλάδα 
εάν το ζητήσει η Τουρκία

Ο υπουργός Δικαιο-
σύνης Σταύρος Κοντο-
νής εξέφρασε χθες, Πέ-
μπτη το ενδεχόμενο να 
δικαστούν στην Ελλάδα 
οι οκτώ Τούρκοι στρατι-
ωτικοί (οι οποίοι κατέφυ-
γαν στην Αλεξανδρούπο-
λη μετά το αποτυχημένο 
πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 2017 στη γείτονα 
χώρα), τονίζοντας ότι η 
κυβέρνηση μελετά το θέ-
μα αυτό στην περίπτω-
ση που ζητηθεί από την 
Τουρκία.

Ο υπουργός Δικαιο-
σύνης στο πλαίσιο συνέ-
ντευξης Τύπου απαντώ-
ντας σε σχετική ερώτηση εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει η δυνατότητα εκ της ποινικής νομοθεσίας 
οι οκτώ Τούρκοι να δικαστούν στην Ελλάδα για τα αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν στην αλλοδα-
πή.

Επίσης, ο κ. Κοντονής ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός έχει πει ότι πρέπει να έχουν μια δίκαιη δίκη. 
Κατόπιν αυτών, μελετάται η δυνατότητα να δικαστούν στην Ελλάδα για αδικήματα που έχουν τελεστεί 
στην αλλοδαπή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ποινικού Κώδικα.

Τέλος ανέφερε ο κ. Κοντονής: «Το θέμα της έκδοσης έχει οριστικά κλείσει. Είναι απολύτως σεβα-
στή από όλους μας η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι νομικοί 
κύκλοι το επαναφέρουν. Η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη. Πολλή φασαρία για το τίποτα».

Πηγή cnn.gr

Μέτρα για ασφάλεια
 των δικαστηρίων ζητούν οι 
δικηγόροι από τον Τόσκα 

Η ασφάλεια στους 
χώρους των δικαστη-
ρίων βρέθηκε στο 
επίκεντρο της συνά-
ντησης εκπροσώπων 
τω ν  Δ ι κ η γ ο ρ ι κώ ν 
Συλλόγων Αθηνών 
και Πειραιώς με τον α-
ναπληρωτή υπουργό 
Προστασίας του Πολί-
τη, Νίκο Τόσκα.

Από την πλευρά 
του δικηγορικού σώ-
ματος, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Δι-
κηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών (ΔΣΑ), επι-
σημάνθηκε η υποχρέ-
ωση της Πολιτείας να 
λάβει άμεσα, αποτελε-
σματικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων των δικαστηρίων και την προστασία των 
δικηγόρων.

Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι ζήτησαν:
Να λειτουργήσει άμεσα το δεύτερο μηχάνημα ελέγχου στην κάτω πύλη της πρώην Σχολής Ευελπί-

δων, το οποίο παραμένει ανενεργό.
Να διασφαλιστεί η είσοδος, αποκλειστικά και μόνον δικηγόρων, στην κάτω πύλη της πρώην Σχο-

λής Ευελπίδων, όπως έχει ήδη προβλεφθεί και να λειτουργήσει η -ανενεργός σήμερα- πύλη εισόδου 
δικηγόρων στο Εφετείο Αθηνών.

Να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στον χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων και ιδίως, 
πεζές περιπολίες εντός του χώρου των δικαστηρίων και τοποθέτηση ενισχυτικού σιδηρού πλέγματος 
περιμετρικά.

Να ληφθούν τα αναγκαία, προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον 
φαινόμενα καταστολής, όπως τα πρόσφατα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και των 
δικηγόρων και επισημάνθηκε η ανάγκη να γίνεται σεβαστή και να διασφαλίζεται η σύννομη και απο-
τελεσματική επικοινωνία των δικηγόρων με τους πελάτες τους, ιδίως εντός των Αστυνομικών Τμημά-
των, κατά την διάρκεια της προανάκρισης.

Επίσης, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα τήρησης από τα αστυνομικά όργανα, των διατάξεων του 
Κώδικα Δικηγόρων, που αποκλείουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας στα πλημμελήματα 
που φέρεται να έχει διαπράξει δικηγόρος και απαγορεύουν τη σύλληψη δικηγόρου κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ο Νίκος Τόσκας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣΑ, δεσμεύθηκε ότι θα μελετήσει τα θέματα 
αυτά και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες. 

Πηγή cnn.gr
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό01-01-2018 μέχρι07-01-
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

Η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακε-
δονίας στηρίζει 

ενεργά την προβολή των 
ποιοτικών αγροτικών 
προϊόντων της, συμμε-
τέχοντας για άλλη μια 
χρονιά στη Διεθνή Έκθε-
ση Τροφίμων και Ποτών 
“FoodExpo 2018” και 
την παράλληλη έκθεση 
“Oenotelia”, οι οποίες 
θα πραγματοποιηθούν 
από τις 10 έως τις 12 
Μαρτίου 2018 στο Εκθε-
σιακό Κέντρο “ATHENS 
METROPOLITAN EXPO” 
στην Αθήνα.

«HΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακε-
δονίας συμμετέχει για δεύτερηφο-
ρά στηΔιεθνήΈκθεση Τροφίμων
και Ποτών “FoodExpo 2018”, με
στόχο να αξιοποιήσει ένα ισχυρό
εργαλείο του μάρκετινγκ, προκει-
μένου να προωθήσει και να προ-
βάλει  τονπλούτο και τηνποιότητα
τωναγροτικών τηςπροϊόντωνστην
Ελλάδα και το εξωτερικό.Δίνουμε
τη δυνατότηταστους επαγγελματίες
παραγωγούς της ΚεντρικήςΜακε-
δονίας ναπαρουσιάσουν τα μονα-
δικά τουςπροϊόντασε νέεςαγορές
καιναενισχύσουντηθέσητουςστο
χώρο. Στηρίζουμε ουσιαστικά κάθε

δράσηπουαναδεικνύει ταποιοτικά
αγροτικά προϊόντα της Κεντρικής
Μακεδονίας, τα οποίαπαράγονται
σε όλες τιςπεριφερειακές ενότητες
καιαποτελούνπροϊόντα-σημαίατης
περιοχήςμας»,τονίζειοΑντιπεριφε-
ρειάρχηςΑγροτικήςΟικονομίας της
Π.Κ.Μ.ΦάνηςΠαπάς.

Προκειμένουναεπιτευχθείηκα-
λύτερη δυνατή οργάνωση και συμ-
μετοχήστησυγκεκριμένηέκθεση,η
Περιφέρεια ΚεντρικήςΜακεδονίας
καλεί τις επιχειρήσειςπου βρίσκο-
νται στα διοικητικά της όρια και ε-
πιθυμούν ναπροβάλλουν ταπρο-
ϊόντα τους μέσααπό τοπερίπτερο
της Π.Κ.Μ. (σε ξεχωριστό stand
6τμ. ανά επιχείρηση και με κόστος
657,10€χωρίςΦΠΑ.)ναδηλώσουν
συμμετοχή το συντομότερο δυνατό
καιμέχρι τηνΠαρασκευή 12 Ιανου-
αρίου2018.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού
τωνstand,θατηρηθείσειράπροτε-
ραιότητας για τηδιάθεσή τους λαμ-

βάνονταςυπόψη:
• τον εξαγωγικό χαρακτήρα της

επιχείρησηςκαιανδιαθέτειτιςαπα-
ραίτητεςπιστοποιήσεις,

•τηδραστηριότητατηςεπιχείρη-
σης και κατάπόσοσυμβάλλειστην
αύξηση της προστιθέμενης αξίας
τωνπροϊόντωντηςΠεριφέρειαςΚε-
ντρικήςΜακεδονίας,

• την εκπροσώπησηόσο το δυ-
νατόπερισσότερωνπεριφερειακών
ενοτήτωντηςΠΚΜ,

• τους εκθέτες, οι οποίοι δεν έ-
χουν ξανασυμμετάσχει σεπερίπτε-
ροτηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακε-
δονίαςσεδιεθνείςεκθέσεις.

Οιαιτήσειςσυμμετοχής τωνεπι-
χειρήσεων θαπρέπει να αποστέλ-
λονται συμπληρωμένεςστα e-mail:
dao@pkm.gov.gr και g.karali@pkm.
gov.grήστοfax:2313330044.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτεπληροφορία ή δι-
ευκρίνιση για τηνπρωτοβουλία της
Περιφέρειας ΚεντρικήςΜακεδονί-

ας, καθώς και για άλλες δράσεις
εξωστρέφειας και υποστήριξης του
Τμήματος Προβολής Αγροτικών
ΠροϊόντωντηςΠ.Κ.Μ.στα τηλέφω-
να 2313330350(ΓλυκερίαΚαραλή),
2313330429 (ΚωνσταντίναΕυγενί-
ου) και 2313330428 (ΓεώργιοςΦα-
νέλης).

ΗΔιεθνήςΈκθεσηΤροφίμωνκαι
Ποτών “FoodExpo 2018” αποτελεί
σήμερα έναν κορυφαίο εκθεσιακό
θεσμό, αλλά και το σημαντικότερο
εμπορικό φόρουμ για τον κλάδο
τροφίμων καιποτώνστηνΕλλάδα,
που όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες
της εγχώριας αγοράς, αλλά συγ-
χρόνωςανταποκρίνεταιπλήρωςκαι
στον εξαγωγικό προσανατολισμό
των ελληνικών παραγωγικών επι-
χειρήσεων του κλάδου.Ηπερσινή
“FoodExpo2017”παρουσίασε τερά-
στιο ενδιαφέρον, αφού την επισκέ-
φτηκαν 60.000 επαγγελματίες από
όλη την Ελλάδα και 2.500 αγορα-
στέςτουεξωτερικού.

Φαρμακεία
Παρασκευή 05-01-2018

13:30-17:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ-
ΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8
(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

20:30-01:00+διαν.ΧΕΙΜΩΝΙ-
ΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΚΟΥΜΠΟ-
ΤΣΑΡΗ29-31 (πλατείαΤσερμένι)
23310-65770

ΗΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίαςσυμμετέχει
στην“5ηFoodExpo2018”-ΔιεθνήΈκθεσητροφίμων
καιποτώνκαιτηνπαράλληληέκθεση“OENOTELIA”



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο) ,

μεπατάρι 30 τ.μ., αυ-

τόνομη θέρμανση και

θέση πάρκιγκ. Τηλ.:

6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-

φι 12 στρ. στο δρόμο

Βέροια-Λαζοχώρι, σε

παραγωγή ρόδια 8 ε-

τών, 960 δένδρα, με

25 τόνους παρα-

γωγής,  περ ίφρα-

ξη, νερό. Τηλ.: 6984

704671.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -

γρός  με  ροδάκ ινα

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ.μ. ,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι

πάρκιγκ στο κέντρο

της  πόλης,  περ ιο-

χήΑστικά, κοντά στο

6ο και 13οΔημοτικό

Σχολείο. Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτ ιο,  σαλοκου-

ζ ίνα,  μπάνιο,  ανα-

καινισμένη, ατομική

θέρμανση πετρελαί-

ου ,  α ιρ  κοντ ίσ ιον ,

πλήρως επιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκιο 180,00 ευ-

ρώ.Μεσιτικό γραφείο

«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίαςΠαστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάσταση

γραμμή Internet, κε-

ντρικήθέρμανση,T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κου-

ζινάκιμεφούρνο,ψυ-

γείο κ.λπ.Πληρ. τηλ.:

23310 24939, 6973

015833.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

ολοκαίνουργιο studio

35 τ.μ. πλήρως επι-

πλωμένο και εξοπλι-

σμένο με τηλεόραση,

κλιματισμό, ηλ. θερ-

μοσίφωνα,Wi-Fi, θέ-

ση πάρκιγκ και πλυ-

ντήριο σε νεόδμητη

οικοδομή, στο κέντρο

της Βέροιας. Πληρο-

φορίεςστοτηλ :6948

457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσ ιοδο-

τ ημένο  συν εργ ε ί ο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο,μεπολύκα-

λό ενοίκιο.Τηλ.: 6944

860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

με σταθερή πελατεία.

Τηλ.:6942424470.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙοδηγοίλεωφορείουγιατηΓερμα-
νίαγιαεργασίακαιδιαμονή.Προϋποθέσεις,λίγα
Γερμανικά, δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου με
ταΜοντούλ, ικανοποιητικόςμισθόςκαιμπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros_karipidis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριοτροφί-

μων στο Μακροχώρι

Ημαθίας. Τηλ.: 23310

70401.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ά το -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη  Βέρο ια .  Τηλ . :

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ή κοπέλαάνω των25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Grill» στη

Βέροιαγιαεργασίακαι

ντελίβερι.Τηλ.: 23310

71222&6982271222

(WUp) ή αυτοπροσώ-

πωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙηλεκτρο-

λόγος και μηχανικός

αυτοκινήτων από επι-

χείρηση στη Βέροια.

Ικανοποιητική αμοιβή.

Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή

κύριος για φροντίδα

και περιποίηση ηλικι-

ωμένου. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  από

κρεοπωλείο στη Βέ-

ροια, κρεοπώλης για

πλήρη εργασία. Τηλ.

επικοινωνίας: 23320

41875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Νοση-

λευτής για ΜΕΤΑΚΙ-

ΝΗΣΗ και φροντίδα

κυρίαςμεσοβαρόκι-

νητικό πρόβλημα, με

καροτσάκι μεταφορι-

κόμέσοθα εκτιμηθεί.

Τηλεπικ.6953010340.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδρας

από 22 έως 40 ετών,

δίπλωμαοδήγησηςΓ΄

κατηγορίας, γνώστης

χ ε ι ρ ι σμού  κ λαρκ .

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύκαλήτοπο-
θεσίαμόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σα-
λοκοζίνα,W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή
130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο1.200 τ.μ.στηΛευκόπετρα εντόςοικι-
σμού,τιμή9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προςΛαζοχώρι πριν τις
γραμμέςμεπολύμεγάληπρόσοψηστον κεντρικό δρόμο.
Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος,2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατά-
στασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανα-
καίνισηςΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου
120.000€ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000€ΠΚ172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστι-
κό,10.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250
τ.μ.οικόπεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνια-
κό.Τιμή35.000ευρώ.

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης
30.000ευρώ.

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοση βιογραφικών και συμπλήρωση αί-
τησης καθημερινάαπό8.00π.μ. - 4.00μ.μ. στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200
e-mail: asklipiosae@hol.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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Τηλ.: επικοινωνίας: 6976

777999.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  κ οπ έ λα

με μεταφορικό μέσο για

καφέ ουζερί στο Μακρο-

χώρι απέναντι  από το

παλιό κρατικό ΚΤΕΟ, για

απογευματινές ώρες από

4.00 μ.μ. έως 01.00 μ.μ.

Τηλ.: 6977 755040, 6983

469968&2331041541.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-

λεςγια εργασία.Τηλ.:6984

472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τη

φύάλη και περιποίηση

ηλικιωμένων σε 24ω-

ρη βάση. Τηλ.: 6993

678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένει-

ας, ζητάει εργασία, για

φύλαξη ηλικιωμένων

κα ι  καθαρισμό σπι -

τιών. Τηλ.εφωνο: 6999

262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημωρούήκα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

την φροντίδα ηλικιω-

μένων & καθαρισμα σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκιαπροστατευτικά,σχε-

δόναχρησιμοποίητο.Τιμή

ευκαιρίας 150,00 ευρώ.

Τηλ.:6977430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,μεΑνελκυστήρα
καιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλ-
κόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή200€.

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφάνει-
ας64τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο , είναικατασκευασμένητο1972και
ανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρμανσημε
δύοκλιματιστικάΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά τζάμια,
Τιμή:200€.

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

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:115564-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙάνε-
τοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίναξεχωριστήκαιΜπάνιο
ανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανσηανεξάρτητη
,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμεναμεδιπλά
τζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα

καινούργιοκαιδύοαποθήκες,μίσθωμα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙμικρήμονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας25τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο
,κουζίνακαιμπάνιο.Έχειμίαμικρήαυλήκαι
αποθήκηχωρίςκοινόχρηστα,μεένακλιματι-
στικόκαιμεσόμπαπετρελαίου-Τιμή:140€.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας150 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένητο1998-Τιμή:150€.

Κωδ:23976-ΓΗΠΕΔΟκοντάΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΑποθήκηπολύπαλιάσυνολικήςεπιφά-
νειας200τ.μ.ισόγεια.Ενοίκιο150€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικής επιφάνειας8 τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαι για έδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:24152-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητογραφείοσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους.
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπούς,ταΚουφώματα
τουΣυνθετικά,καινούργιαμεδιπλάτζάμιακαι
μεμεγάλοανελκυστήρα.Μίσθωμα150€.

Κωδ: 23978 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο
καιμεδικότουWC .Είναικατασκευασμένο
το1971καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά, -
Τιμή:130€.

Κωδ:23847-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
115τ.μ.ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο.Διαθέτειαπεριόριστη
Θέα,ταΚουφώματατουκαινούργιαΣυνθετικά
μεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατουθωρακισμένη
,έχεικαιΑνελκυστήρα.Μίσθωμα320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.ισόγειοεξαιρετικήςεμπορικότητας,ενοίκιο

250€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24526 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάσταΚΤΕΛ εκμισθώνεται ισόγειο κα-
τάστημα κομπλέανακαινισμένοσυνολικής
επιφάνειας31τ.μ.Μίσθωμαπολύλογικόστα
250€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24422 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΠλ.ΠλατάνωνΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας45 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση
,μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη
.Τιμή:80€.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο280€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:24146 -ΚαλλιθέαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταυπόγειοΠάρκινγκκλει-
στόσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14388-ΣτοκέντροτηςΒέροιαςκαι

κοντάστουςΑγίους Αναργύρουςδιατίθεται
σπάνιοδιαμέρισμακαθαρής επιφάνειας96
τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό3υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα ,μπάνιοκαιαποθήκη .Είναι
κατασκευασμένοτο1972καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΚεντρική-Πετρέλαιοηοποίακαιλειτουργεί
άψογα. Πρόκειταιγιαέναγωνιακόδιαμέρι-
σμαμεεξαιρετικήθέα  (βλέπεικαιτηνΕληά)
, ανακαινισμένομε καινούργια κουφώματα
αλουμινίουδιπλήςυάλωσης , ηπόρτα του
θωρακισμένη ,με ανελκυστήρακαινούργιο ,
A/C,καιηλιακόθερμοσίφωνα.Προσφέρεται
στηνμοναδικήτιμήτων 80.000€.Ευκαιρία
μόνογιαεκλεκτούς.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14333-ΣτοΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 14235 - Περιοχή Δοβρά ψηλά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταμίαπολύ
σπάνιακαιμεΠανοραμικήθέαΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ.σεδύοεπίπεδα
καισεοικόπεδο4.250τ.μ.μεεκπληκτικήθέα
ναβλέπειόλητηΒέροια.Είναικατασκευασμέ-
νητο1984 .Χρήζεικάποιωνεργασιώνολο-
κλήρωσης,ηδετιμήτηςείναιστηνκυριολεξία
τζάμπα,μόνο110.000€.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
ητρίαοροφοδιαμερίσματαμε111τ.μ.καθ.το
καθένακαισεοικόπεδο560τ.μ.μεσ/δ1,2
,κατασκευή1985, τοκαθέναμε3υ/δκαι2
μπάνια,βλέπεισεανοιχτωσιάκαιπροσφέρε-
ταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργιααλουμι-
νίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης,πρώτονατομικήθέρμανση
μεξυλολέβηταηαυτόνομηθέρμανσηπετρε-
λαίουμεωρομετρητές, ενεργειακήςκλάσης
Δ , έχειηλιακόθερμοσίφωνακαιντουλάπες
παντού,είναιχωρίςανελκυστήρακαιμετρία
parking ,ένακλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέ-
τει μίαπολύμεγάληκοινόχρηστηαυλήγια
λαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο380.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

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,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής

ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13510-ΣτηΔΕΗκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας128 τ.μ.σε
ημιυπόγειομεπρόσβασηκαιγιααυτοκίνητο
.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένητο1996-ηδετιμήτηςεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,
κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστικά
,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούςαγο-
ραστές,τιμή23.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,

ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.

Κωδ13832ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ,Κατά-
στημασυνολικήςεπιφανείας450τ.μ.,σετρία
επίπεδακαισεγήπεδο6.000τ.μ.κατασκευή
1985,ολοκαίνουργιο,ακατοίκητο,χρήζεικά-
ποιαςολοκλήρωσηςεσωτερικά,έχεικαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλάτζάμια,
ενιαίοςχώρος ,σεμοναδική τοποθεσίακαι
απευθύνεταισεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,αυτοτελές,έναπολύαξιόλογοακίνητο,προ-
σφέρεταιγιαλόγουςανεξάρτητουςαπότηθέ-
λησημαςσετιμήπράγματιχαμηλήτίμηματα
350.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 14055 ΡΑΧΗ, χωραφοοικόπεδο

πωλείταιμέσαστηζώνη6.410τ.μ.,μεεκπλη-
κτικήθέα, γιααπαιτητικούςαγοραστές ,σε
μοναδικήτοποθεσία,μοναδικόγιαεπένδυση
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο55.000€.

Κωδ.13963ΚΟΜΒΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣπω-
λείταιαγροτεμάχιομεροδάκινα7ετώνείναι
12.750τ.μ.είναιστα650 μέτρακαιφαίνεται
απότηνΕγνατίαοδό,διατίθεταιαπό95.000€
τώρα40.000€μόνο,ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13873 -ΠΙΕΡΙΩΝπρός το τέλος

πωλείταιοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας360
τ.μ.Τιμή:115.000€.

Κωδ.13878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο500
τ.μ.,κοντάστοΕΑΚμέσαστοσχέδιοτουχω-
ριού45.000€,

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολικής
επιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14363-ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένη το1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστήρα.
Τιμήμόνο:9.500€.

ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείταιεπίτουδρό-
μουΒέροιας -Βεργίναςκαιαφορά  έκταση
αποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιοσυνολικά
15.000τ.μ.,καιμεδύοκτίσματα ,αποθήκες
μεγάλεςχωρίςκολώνες.Τακτίσματακαταλαμ-
βάνουνσυνολικά1.180τ.μ. , τιμήπώλησης
κατόπινεκτιμήσεωςόλαμαζί120.000€.Πολύ
αξιόλογοακίνητοκαισετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-
όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένη το2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχιεαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμή:40.000€.

Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος
τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε 22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,
2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

άτομα (γυναίκες ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφα-
λείας για μόνιμηαπασχόληση.Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη
για δουλειά , δίπλωμααυτοκινήτου και συνεργασίαμε την εταιρεία
γιαεξέλιξη .Βιογραφικάκαισυνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας ,
Θεσσαλονίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδοει-
δώνΗΡΑΕΠΕ,δέχεταιαιτήσειςγιαπροσλήψειςεποχικού
προσωπικούάνωτων18ετώνσταγραφείατηςεταιρίας
καθημερινά εκτόςΣαββάτου και Κυριακής από τις 9.00
π.μ.έωςτις2.00μ.μ.Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδια-
φερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικού υγείας εργαζομένωνσε

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙΣΚΥΛΙΑ
-ΟΕυριπίδηςενόςέτουςπερίπου,10κιλάκια,υγιέστα-

τος,στειρωμένοςκαιτσιπαρισμένος.Βρέθηκεεγκαταλειμ-
μένοςμαζίμετοαδερφάκιτουσεάσχημηκατάστασηκαι
σώθηκε χάρηστις επίμονεςπροσπάθειεςφιλόζωης.Το
αδερφάκι τουυιοθετήθηκεκαιομικρούληςψάχνειπαρη-
γοριάστονέο τουπαντοτινόσπίτι.Θαδοθείμεπλήρως
ενημερωμένοκτηνιατρικόβιβλιάριοκαιπολύευγνωμοσύ-
νηγιατηνολοκλήρωσητηςπροσπάθειαςσωτηρίαςτου.

-ΗμικρήΙρμα,ολόλευκοκοκονάκι,1,5χρονών7κιλά,
θα δoθεί εμβολιασμένη, στειρωμένη και τσιπαρισμένη.
Μιαπανέξυπνηπαιχνιδιάρασκυλίτσαπου λόγωσοβα-
ρώνοικογενειακώνπροβλημάτωνψάχνειτονέοτηςσπίτι
γιαναπροσφέρειατελείωτεςώρεςχαράςκαιαφοσίωσης.

Τηλ.Επικοινωνίας6943671469
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH), πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (ε-

παγγελματική-βαρέως τύπου),

τοστιέρα (επαγγελματική 2 ε-

στιών), 2στρογγυλά τραπέζια,

7 καρέκλες (με κουπαστή) και

8 ψηλά σκαμπό. Πωλούνται

σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6974

867093.

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.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια 65 τ.μ με οικοπεδο 200 τ,μ
50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφείο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟκεντροΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ.250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ23000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική κατά-
σταση και τιμή (4 γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2
βιβλιοθοκήκες, 4 συρταριέρες με ρόδες, 1 καναπές, 2
καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές, όλα μαζί ή και
μεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

Η εταιρία επεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕ με έδρα το
7,5 χλμ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ζητάΗλεκτρολόγο-Μηχανικό για
μόνιμηαπασχόληση.Καθήκοντα:Χειρισμός,συντήρησηκαι επι-
σκευήμηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας των
γραμμώνπαραγωγής.ΠροαιρετικάεπιθυμητήηγνώσηΑγγλικής
γλώσσας.Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:irafruit@otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

ΚιόσκιστηΒέροια, ιδιοκτήτηςδιωρόφουοικοδομήςμεανεξάρτητη ιδιό-
κτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρηδιαμόρφωσησύμφωνα
με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για τη λειτουργία γυμναστηρίουμε
τηνακόλουθηδιάρθρωσησεχώρους:

-Χώροςιδιαίτεροςεπιφάνειας30τ.μ.(γιαμασάζκλπ)
-Σαλόνιγυμναστηρίουεπιφάνειας200τ.μ.
-ΑποκλειστικήςανάπτυξηςΣΠΑκλπ
-ΤουαλέτεςκαιαποδυτήριαΑ-Γκαιντουζιέρεςκαμπινάτες
-Επαγγελματικήσάουναενλειτουργίακαιπροεργασίαεγκαταστάσε-

ωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπό γνώστη του κλάδου για λειτουργία

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

σχύς6,5Ηρ,Πλάτος εργασίας50
cm, βάθος εργασίας 17,5-35 cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν,
μαχαίρια6+6,κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανί-

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητεί γνωριμία με

κοπέλα ευχαρίστου χα-

ρακτήρα .  Τηλ . :  6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχω-

ρίςυποχρεώσειςζητάκυ-

ρίαμέχρι50ετώνγιασο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγό-
σκυλο ράτσας Βίσλα
θυληκό.  Τηλ. :  6977
354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημαλέβηταπέλετ,μάρ-
κας TOPLING, ισχύς 30
KW, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένο, σε άριστη κατά-
σταση, μαζί με δοχείο α-
δρανείας[μπάφερ]500litr
για ακόμηπιο οικονομική
καύση, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.6944997269.

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδα-
κτικήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστς μεθόδους
διδασκαλίας Γλώσσας
καιΜαθηματικών κα-
θώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγ-
γλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και
αγγλικών σε μαθητές
δημοτικούκαιγυμνασί-
ου.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.επικοινωνίας:
6980973819.
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PΤο πρόβλημα με την πλαστική σακούλα είναι 
ότι έρχεται στο τέλος, σαν λυπητερή...

PΚάτι δηλαδή σαν: τα στερνά τιμολογούν 
τα πρώτα.

PΣτην τελική, σιγά μην πληρώσουμε και τη 
σακούλα στο λεωφορείο για να κάνουμε τον εμετό 
μας.

PΝα δείτε που η επανάσταση θα γίνει για 
τη σακούλα.

PΕμείς οι γερμανικών έξεων δίνουμε 4 λεπτά 
από ιδρύσεως λιντλ.

PΗ υπόθεση πάντως θυμίζει τον τύπο που 
παραγγέλνει στην ταβέρνα έναν σωρό κρέατα, 
πατάτες και όλα τα παχυντικά, αλλά τα συνο-
δεύει με κόκα κόλα λάιτ.

PΛοιπόν, σήμερα αγοράσαμε: 4 γιαούρτια 
σε πλαστικά κεσεδάκια, 2 μπουκάλια πλαστικά 
μεταλλικό νερό, 1 κόλα σε πλαστικό μπουκάλι, 
1 γκαζόζα επίσης, 2 δίλιτρα γάλα σε πλαστική 
συσκευασία, απορρυπαντικό πιάτων σε πλαστικό 
μπουκάλι, 1 χλωρίνη σε πλαστικό, 2 κιλά μανταρί-
νια τυλιγμένα σε πλαστικό διχτάκι. Ωστόδο απο-
φεύγουμε να τα βάλουμε σε πλαστική σακούλα ή 

την πληρώνουμε ως 
τιμωρία αλλιώς, για 
να προστατέψουμε 
το περιβάλλον. 

PΠαράνοια...

PΌπως καταλά-
βατε η στήλη σήμε-
ρα έχει τοποθέτηση 
προϊόντων.

PΑυτό πάντως 
με τις σακούλες 
που τις καταργήσα-

με αλλά θα τις πληρώνουμε, να δεις που θα 
το πάθουμε και με τα μνημόνια.

PΕδώ ήλθαμε, πάμε να φύγουμε!

PΚατά τα λοιπά κοινωνικά. Γιατί φωνάζουν 
που καταργούνται οι σχολικές εκδρομές στο 
εξωτερικό; Ας φάνε παντεσπάνι.

PΕμείς όταν πηγαίναμε εκδρομές, εκείνοι έ-
τρωγαν βελανίδια.

PΗ ευτυχία κρύβεται στα μι-
κρά πράγματα. Όταν ας πούμε 
πριν αλλάξεις βρακί και κάλτσες, 
τα είχες αφήσει για 5 λεπτά πά-
νω στο καλοριφέρ.

PΤο αναμμένο ε;

PΟ Χιου Τζάκμαν αποκαλύ-
πτει σε συνέντευξη τα μυστικά 
ενός μακρόβιου γάμου. Στην πυ-
ρά!

PΗ αγάπη με πήρε για το χιού-
μορ μου. Και την επομένη άρχισε 
τα «θα σοβαρευτείς επιτέλους κο-
τζάμ άντρας;»

PΝέος χρόνος μπήκε, κι ευτυχώς ακόμη 
δεν σοβαρεύτηκα.

PΚαι:
Ένας στρατιώτης τιμωρήθηκε με 20 μέρες 

κράτηση επειδή συνελήφθη μεθυσμένος. Αλλά 
επειδή ήταν καλός στρατιώτης, ο λοχαγός επιχεί-

ρησε να του δώσει μερικές συμβουλές:
-Άκουσε, του λέει, θα μπορούσες να γίνεις 

δεκανέας, ακόμη και λοχίας, αν έπαυες να μεθάς.
Και απαντά εκείνος:
-Ευχαριστώ, κ. λοχαγέ, για τις συμβουλές σας, 

αλλά εγώ όταν μεθάω γίνομαι συνταγματάρχης!

K.Π.

Πρόγραμμα επιδότησης ύψους 15 
εκατομμυρίων ευρώ, από εθνικούς 
πόρους, για την ίδρυση και λειτουρ-
γία 400 νέων δημοτικών βρεφονηπι-
ακών σταθμών για 10.000 επιπλέον 
παιδιά, ανακοίνωσε η Αναπληρώτρια 
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης Θεανώ Φωτίου, κατά τη διάρκεια 
συνάντησης με δημάρχους και εκ-
προσώπους της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης.

Η συνάντηση αυτή ήταν μια σύ-
σκεψη ενημέρωσης και συνεργασίας 
με τους Δήμους στους οποίους έχει 
διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οι μεγαλύ-
τερες ελλείψεις σε θέσεις βρεφονηπιακών σταθμών. 
Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενημε-
ρώθηκαν για την εξασφάλιση 15 εκατομμυρίων ευρώ 
με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία 400 
νέων βρεφονηπιακών σταθμών.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός επεσήμανε, μεταξύ 
άλλων, κατά την ομιλία της:

«Η κυβέρνησή μας έχει ως προτεραιότητά της 
το παιδί. Το παιδί της εργαζόμενης μητέρας, της 
άνεργης, της φτωχής. Από τα 325 εκατομμύρια της 
εξοικονόμησης δαπανών, τα 315 η κυβέρνηση μας 
θα τα δώσει για το παιδί, τα 260 στα οικογενειακά 
επιδόματα -πλέον των 650 εκατομμυρίων που είναι 
σήμερα- τα 40 εκατομμύρια για σχολικά γεύματα και 
15 για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Το πρόγραμμα αυτό είναι γέφυρα για το 2019-20, 
όπου θα διατεθούν 150 εκατομμύρια για 45.000 επι-
πλέον θέσεις, ώστε συνολικά οι διατιθέμενες θέσεις 
να φτάσουν τις 165.000».

Στη συνέχεια αναφερόμενη στα βασικά σημεία 
του προγράμματος επιχορήγησης των δημοτικών 
βρεφονηπιακών σταθμών, η κα. Φωτίου επεσήμανε:

«Η επιχορήγηση δίνεται για ανακαίνιση, αναμόρ-
φωση, εξοπλισμό υφιστάμενων κτιρίων, ιδιόκτητων 
ή μισθωμένων από τους Δήμους. Δεν χτίζουμε και-
νούργια κτίρια, καθώς η διαδικασία είναι χρονοβόρα 
και τα αποτελέσματα όχι άμεσα.

Η επιλογή των δήμων έγινε βάσει των καταστάσε-

ων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), που δείχνουν την απόκλιση 
μεταξύ του αριθμού voucher που χορηγήθηκαν στις 
μητέρες και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς 
σταθμούς. Διαπιστώνουμε κατ’ αυτό τον τρόπο πόσα 
παιδιά δεν τοποθετηθήκαν και γνωρίζουμε πόσους 
παραπάνω βρεφονηπιακούς σταθμούς πρέπει να 
έχει ο κάθε δήμος. Έτσι επελέγησαν οι 203 δήμοι.

Κάθε δήμος επιχορηγείται με ποσό μέχρι 50.000 
ευρώ για ένα τμήμα 14 βρεφών ή 25 νηπίων ή 20 
βρεφών και νηπίων και μέχρι 75.000 ευρώ για τη 
δημιουργία δυο τμημάτων από τις παραπάνω κατη-
γορίες.

Για την ανακαίνιση- διαμόρφωση των κτιρίων θα 
εφαρμοστούν οι διαδικασίες του πρόχειρου διαγωνι-
σμού. Φορέας διαχείρισης είναι η Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Η 
ΕΕΤΑΑ θα εκδώσει πρόσκληση στην οποία οι δήμοι 
θα πρέπει να απαντήσουν εκδηλώνοντας ενδιαφέ-
ρον με απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου. Στα τέλη 
Μαΐου προβλέπεται να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος 
που θα περιλαμβάνει και τη δημοπράτηση του έρ-
γου.

Το πρόγραμμα σημαίνει 2562 νέες προσλήψεις, 
νέες θέσεις εργασίας. Κατά μέσο όρο αντιστοιχούν 
7 άτομα ανά μονάδα που θα καλυφθούν από το 
πρόγραμμα της «Εναρμόνισης επαγγελματικής με 
οικογενειακή ζωή», δηλαδή ΕΣΠΑ».

Θ. Φωτίου: Πρόγραμμα 
επιδότησης 15 εκατομμυρίων 

ευρώ για τη 
δημιουργία δημοτικών 

βρεφονηπιακών σταθμών 
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