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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Από το Πράσινο Ταμείο

Εγκρίθηκαν 
259.060,80 ευρώ 

για εξοπλισμό παιδικών 
χαρών του Δήμου Βέροιας

Τονίστηκε 
σε ενημερωτική 

εκδήλωση: Υποχρεωτικοί 
οι εμβολιασμοί 

για λόγους προσωπικής 
και δημόσιας υγείας

Αναχώρησαν χθες το πρωί 
για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες Νέων 
οι αθλητές του Φιλίππου 

Άνθιμος Κελεπούρης
 και Ελένη Ιωαννίδου

***
Άνοδος για τους 8 

Πρωταθλητές της Γ΄ Εθνικής
Μπαράζ για τους δεύτερους

Με προεκλογικό χρώμα και ευθείες βολές
 κατά του  Δημάρχου…

Ανοιχτή πρόσκληση από την 
Ομάδα Πολιτών  Βέροιας για 

συμμετοχή στη δημοτική Κίνηση
-«Ενδιαφέρουσα» η πολιτική σύνθεση του πάνελ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Eκδήλωση σήμερα

 για την έναρξη του νέου 
δικαστικού έτουςΠροεκλογικά... 

παραπολιτικά!

Δεν παραλαμβάνεται 
σύσπορο βαμβάκι 

με υγρασία 
άνω του 15%

Δήμος Αλεξάνδρειας προς ιδιοκτήτες καφε 
μπαρ και κέντρων διασκέδασης:

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου η 
καταβολή του τέλους 0,5% 

και 5% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων των επιχειρήσεων
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Ενημέρωση 
επαγγελματιών για την 

ανάπλαση της οδού 
Μ. Αλεξάνδρου στη Νάουσα
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Μην σβήσει η ελπίδα από 
μια «αριστερή» προκήρυξη

  Με το δίκιο τους χιλιάδες εργαζόμενοι στο «Βοήθεια 
στο σπίτι» έχουν ξεσηκωθεί, αφού μετά από 16 χρόνια 
εργασίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κινδυνεύουν 
να μείνουν απ’έξω. Η κυβέρνηση προκηρύσσει 3.000 
μόνιμες θέσεις εργασίας, αλλά με νέα κριτήρια. 
Οι υποσχέσεις που λάμβαναν οι εργαζόμενοι επί 
τόσα χρόνια και οι αλλεπάλληλες ανανεώσεις των 
συμβάσεων εργασίας τους δεν σημαίνουν προφανώς 
τίποτα και σβήνονται έτσι εύκολα από τη μια στιγμή 
στην άλλη. Η κυβέρνηση δεν προχωρά στην μετατροπή 
των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου και θέλει 
να προκηρύξει εκ νέου διαγωνισμό, γνωρίζοντας ότι 
θα αφήσει μεγάλο μέρος των ήδη εργαζομένων εκτός. 
Ακόμη και αν προχωρήσει στην προκήρυξη θα πρέπει 
να βρει τρόπο να πριμοδοτήσει με τέτοιο τρόπο τους 
υφιστάμενους εργαζόμενους στο πρόγραμμα που να 
καλυφθούν οι θέσεις ολοκληρωτικά. Αλλιώς η ελπίδα 
που είχαν τόσα χρόνια θα ξέρουν ότι έσβησε από μια 
«αριστερή» προκήρυξη θέσεων εργασίας, που τους 
άφησε έξω μετά από 16 χρόνια δουλειάς. 
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
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Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
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ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης
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276-89

ΤΕΤΑΡΤΗ
3

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
+ Διονυσίοου Αεροπαγίτου,

Θεαγένους, Δαμάριδος

Μεδύοεύστοχες
επισημάνσειςοΜιχάλης

ΧασιώτηςΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ηπροχθεσινή απουσία τουΑιρετικούΝίκου Βουδούρη,
απότηνραδιοφωνικήεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ,στονΑΚΟΥ
99.6, έφερε στο μικρόφωνο τον δικηγόροΜιχάληΧασιώτη,
νασχολιάζειμαζίμετονΖήσηΜιχ.Πατσίκατηνεπικαιρότητα.
Δύο επισημάνσεις του νεαρού δικηγόρουπροκάλεσαν  τα
σχόλια των ακροατών.Η μια αφορούσε τηνσυζήτησημόνο
περίυποψηφίωνπροσώπωνστιςαυτοδιοικητικέςεκλογέςκαι
όχιπερί θέσεων καισχεδίου, ειδικάαναφερόμενοςστοδήμο
Βέροιας.Απασχολείτηνκοινήγνώμημόνοποιοιθαείναιεπι-
κεφαλής,ποιαπρόσωπαθα απαρτίσουν ταψηφοδέλτια και
κανείςδενκάνειλόγογιασχέδιακαιιδέεςπουθαυλοποιηθούν
την επόμενη τετραετία,σχολίασεοΜιχάληςΧασιώτης.Η ε-
πόμενηόμωςεπισήμανσητουγιατηνεκτιμώμενηημερομηνία
τωνβουλευτικών εκλογών έβαλεστο τραπέζι μια ακόμηπα-
ράμετρο,πουδενείναιευδιάκριτη.Μήπωςτελικάπαίξειρόλο
το γεγονόςότιπρέπει ναπεράσει ο Ιανουάριος 2019 για να
γίνουνβουλευτικέςεκλογές,οπότεκαιθεμελιώνουνσυνταξι-
οδοτικόδικαίωμακάποιοιβουλευτές; Γιατί καλοί οιπάσης
φύσεωςπολιτικοίλόγοι,αλλάμηνξεχνούμεκαιτονεπιούσιον!

«Έσκασε» υποψηφιότητα 
Πανταζόπουλου

για τον δήμο Αλεξάνδρειας (;)
ΠροχθέςτοβράδυσεανάρτησητουδικηγόρουΑργύρη

Πανταζόπουλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο
facebookέγραψε:«Oκύβοςερρίφθη!Μιανέαεποχήξεκινά
για τον δήμοΑλεξάνδρειας!»Λαμβάνοντας υπόψη και τα
σχόλια με ευχέςπουυπήρχαναπόφίλους του, μπορεί να
εκληφθεί καιως απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα.Ο
πρώηναντιδήμαρχοςμετηδιοίκησητουΓιάννηΔημούλη,
αντελικάείναιυποψήφιοςθαέχουμετοπαράδοξοτοκόμμα
τηςΝέαςΔημοκρατίας ναβρεθεί με τρεις υποψηφίουςστο
δήμοΑλεξάνδρειας(ΓκυρίνηςκαιΧαλκίδης),απότηνστιγ-
μήπουστηνΒέροιαακόμηψάχνουντονεκλεκτό…

Αρκετά είναι τα ονόματα που
«παίζουν» για τον δημαρχιακό θ-
ώκο της Νάουσας. Χρίσματα και
στηρίξειςακόμη είναι νωρίς να ξε-
καθαρίσουν, αν και είναι πιθανό
ναμηνδοθούνευδιάκριτααπόόλα
τα κόμματα.Δεδομένη θεωρείται
η υποψηφιότητα του νυν δημάρ-
χουΝίκουΚουτσογιάννη,οοποί-
ος θέλει να ανανεώσει την θητεία
του και να κρατήσει το τιμόνι του
δήμου για την επόμενη τετραετία.
Έντοναακούγεταιτοόνοματουκα-
θηγητήστοΠολυτεχνείοΘεσ/νικης
ΝίκουΚαρανικόλα, πουφαίνεται
ναέχειτηνστήριξητουπρώηνδη-
μάρχουΤάσουΚαραμπατζού και
οοποίοςέχειερείσματαστοκόμμα
τηςΝ.Δ., αφού είναι γαμπρός του
βουλευτή τηςΝ.Δ.ΓιώργοΒαγιωνά και κουμπάρος της
εκπροσώπουTύπουτηςΝΔΜαρίαςΣπυράκη.Ηπρώην
αντιδήμαρχοςκαιυποψήφιαβουλευτήςμετοΠοτάμιΊλια
Ιωσηφίδου,πουπλέονανήκειστοΚΙΝΑΛ, είναι επίσης
μια υποψηφιότηταμε δυναμική και γνώση των τοπικών
θεμάτων.Έναςυποψήφιοςαπόοικογένειαμεκεντροαρι-
στερέςκαταβολές,οοποίοςόμωςφαίνεταινατοποθετείται
κεντροδεξιά είναι οΓιάννηςΜυλωνάς, ο οποίος έκανε
πρόσφατα και «ανοιχτή»συγκέντρωσηστηΝάουσα.Το

ΚΚΕμάλλονθαστηρίξει μάλλον την υποψηφιότητα του
ορθοπεδικούΓιώργουΚαρτσούνη.ΌσογιατονΣΥΡΙΖΑ
ακούγονταικάποιαονόματαμεταξύαυτώνοΤάκηςΡίζος
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης και εκλεγμένος
δημοτικόςσύμβουλος,οΣταύροςΤσέλιος,οοποίοςείχε
θητεύσειωςαντιδήμαρχοςεπίδημαρχίαςΒλάχουκαιπρό-
σκειταιστηΔΗ.ΜΑΡ, ενώέχειακουστεί ότι έγινε κρούση
καιστονδικηγόροΓρηγόρηΜαρκοβίτη.Πολλάταονόμα-
τα,γιαναδούμεποιοιτελικάθαμπουνστηνπροεκλογική
κούρσαπουαπ’ότιφαίνεταιέχειήδηξεκινήσει

Τονεμπιστεύονται
καιτοδείχνουν…

Εκλογές είχε στις 29 Σεπτεμβρίου η ΠΟ-
ΣΥΦΥ (ΠανελλήνιαΟμοσπονδία Συνοριακών
Φυλάκων) και  η συνδικαλιστική Παράταξη
«ΠροοδευτικήΈκφρασηΣυνοριακώνΑστυνο-
μικών» συσπείρωσε το 96% των εκλεκτόρων
και κατέλαβε όλες τις έδρες στηΔιοίκηση της
Ομοσπονδίας. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
επανεκλέχθηκε ο ημαθιώτηςΠαναγιώτηςΧα-
ρέλας, κερδίζοντας εκ νέου  την εμπιστοσύνη
τωνσυναδέλφωντουκαιτουΣώματος.Οίδιος
συγχαίρειδημόσιαόλουςόσουςεκλέχθηκανκαι
σεόλουςόσουςπροσπάθησανκαιτουςευχαρι-
στεί, δηλώνοντας: «Επιμένουμεμέσααπό την
καθαρή συνδικαλιστική έκφραση, στη σχέση
εμπιστοσύνηςπουχτίζουμεμεταξύμας».

Συγχαρητήρια και από μας και καλήσυνέ-
χειαστο έργο και τους αγώνες τηςΟμοσπον-
δίας!

«Γαλάζια»υποψηφιότηταζητούνστηΒέροια
αλλιώςπαίζουνμέχρικαιπαραιτήσεις

ΣυνεχίζεταιαπότηνπλευράτηςΝ.Δ.ηέρευναγιατηνεξεύρεσητουυποψηφίουδημάρχουΒέροιαςπουθαλάβειτην
κομματικήστήριξη.Καιόσοδενκατασταλάζουν,γιαναλήξειτοθέματόσοοιεντάσειςαυξάνονται.Ήδηκάποιακομματικά
στελέχηέχουνεκφράσειτηνπροσωπικήτουςστήριξηυπέρτουενόςήτουάλλουυποψηφίουκαιοικόντρεςκαιοιαντιπα-
ραθέσειςδείχνουνότιθαμεγαλώνουνόσοηυπόθεσηπαραμένει«φλου».ΈφτασανμάλιστακάποιοιαιρετοίτηςΝΟΔΕνα
μιλούνμέχρικαιγιαπαραιτήσειςσεπερίπτωσηπουστηριχθείαπότηΝ.Δ.κάποιααπότιςυφιστάμενεςυποψηφιότητες
καιδενυπάρξει«γαλάζια»λύση.

Ναουσαίικεςυποψηφιότητεςγιατονδημαρχιακόθώκο
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Eκδήλωση σήμερα για την έναρξη 

του νέου δικαστικού έτους 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, κατά την ημέρα της εορτής του προστάτη 

της Δικαιοσύνης Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και με την ευκαιρία έναρξης του νέου δικαστικού έτους, θα 
πραγματοποιήσει εκδήλωση προς τιμήν των αποχωρούντων από την ενεργό υπηρεσία και των νεοδιορι-
σθέντων δικηγόρων του Συλλόγου, στην οποία καλείσθε να παρευρεθείτε.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, στη Λέσχη του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας (Πλατεία Ρακτιβάν 1, 3ος όροφος). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

07.30-10.30 π.μ. Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας και μνημόσυνο των αποβιωσάντων 
δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών επιμελητών.

11.00 π.μ. Αγιασμός στη Λέσχη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.
11.15 π.μ. Αποχαιρετισμός αποχωρούντων και υποδοχή νεοδιορισθέντων δικηγόρων στην αίθουσα του 

Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.
11.45 π.μ. Χαιρετισμός από τη δικηγόρο κ. Καραγιάννη Γεωργία, ως εκπροσώπου των νέων δικηγό-

ρων.
12.00 μ. Ομιλία από το δικηγόρο κ. Καρυπίδη Χρήστο, με θέμα: «Οι στοχεύσεις ενός νέου δικηγόρου».
Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Η πρόσκληση έγραφε και καλούσε σε συγκέ-
ντρωση της Ομάδας Πολιτών του Δήμου Βέροιας, 
με θέμα τον «Κλεισθένη» και την Αυτοδιοίκηση και 
εξελίχθηκε σε μα βραδιά έντονης κριτικής στα δημο-
τικά δρώμενα, εν όψει των δημοτικών εκλογών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ομάδας Πολιτών 
του Δήμου Βέροιας περιέγραψε το βράδυ της πε-
ρασμένης Δευτέρας στην γεμάτη Sala της Εληάς 
ο Κώστας Καραγιάννης, εκ των εμπνευστών της 
κίνησης τα τελευταία χρόνια. Αφού αναφέρθηκε στο 
ιστορικό της κίνησης, ο κ. Καραγιάννης μίλησε για 
τη δράση της, που στηρίζεται στον προγραμματικό 
λόγο και στις συγκλίσεις, στην εφαρμογή κοινωνικής 
πολιτικής και αλληλέγγυας οικονομίας, μια ομάδα 
πολιτών με συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο, αλλά και 
ένα μέτωπο απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές και στην ακροδεξιά, με υποχρεωτική τη δημόσια 
λογοδοσία, όπως είπε.

«Η πρωτοβουλία μας είναι ανοιχτή. Όσοι ενδι-
αφέρονται μπορούν να συμμετέχουν και να βοη-
θήσουν την προσπάθειά μας» είπε κλείνοντας ο 
κ. Καραγιάννης, ενώ ενδιαφέρον είχε η…πολιτική 
γεωγραφία του πάνελ.

Στο νομοσχέδιο «Κλεισθένης» και την απλή α-
ναλογική αναφέρθηκε ο έτερος του πάνελ Πέτρος 
Τσαπαρόπουλος, πρόεδρος του νυν δημοτικού συμ-
βουλίου Βέροιας, που φέρνουν δικαιοσύνη και κουλ-
τούρα προγραμματικών συγκλίσεων, ευνοώντας τις 
θέσεις των μικρών κοινοτήτων, που αναλαμβάνουν 
ρόλο, όπως τόνισε. Μιλώντας για τη σημερινή συ-
γκυρία ο κ. Τσαπαρόπουλος ανέφερε ότι η κυβέρνη-
ση στήριξε περισσότερο από ό,τι οι προηγούμενες 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με προσλήψεις και πό-
ρους για έργα υποδομής (‘Φιλόδημος’).

Επιθέσεις και αντεπιθέσεις
«Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε αποκλεισμός 

ικανών ανθρώπων από τα ψηφοδέλτια και πολιτική 
επιβίωση άλλων, λόγω εργασίας, εμφάνισης κ.λπ. 
Με τον Κλεισθένη βελτιώνεται η κατάσταση αυτή…» 
τόνισε ο Γιώργος Κάκαρης, δημοτικός σύμβουλος, 

εκλεγμένος με την παράταξη Βοργιαζίδη, από την 
οποία ανεξαρτητοποιήθηκε.

 «Η Κίνησή μας πρέπει να κατευθυνθεί σε άτομα 
που δεν συντάχθηκαν με τον κ. Πατούλη, όταν τους 
ζητήθηκαν τα διαθέσιμα, και δεν πήγαιναν στον 
Σώρρα…», είπε, χαρακτηρίζοντας τον ‘Κλεισθένη’ 
«… ταφόπλακα της δημαρχιακής ασυδοσίας και του 
δημαρχιακού τσαμπουκά».

«Θέλουμε έναν δήμαρχο που θα συζητάει, θα 
διαβουλεύεται, θα συνθέτει και θα πραγματώνεται. 
Έγιναν ελάχιστα πράγματα για την πόλη της Βέ-
ροιας και τίποτε στα χωριά…» είπε μεταξύ άλλων η 
δημοτική σύμβουλος της Κίνησης Ενεργών Πολιτών 
Πετρούλα Παπαδίνα.

Επιλογή νίκης και όχι ήττας ζήτησε από την Ο-
μάδα Πολιτών ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Κορωνάς.

Για άδικα σημεία και διαφοροποιήσεις από κά-
ποιους επειδή δεν έγιναν αντιδήμαρχοι, έκανε λόγο 
η δημοτική σύμβουλος Μαρία Παπαϊωάννου.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ 
Στέργιος Διαμάντης, σημειώνοντας ότι αυτοί που 
σήμερα κάνουν κριτική ήταν επί πολλά χρόνια μέ-
ρος του προβλήματος, στηρίζοντας συνδικαλιστικά 
τις κυβερνήσεις, ενώ ο ίδιος είναι άνεργος μαζί με 
τα παιδιά του.

Αντίδραση υπήρξε και από τον αντιδήμαρχο 
Στέλιο Ασλάνογλου, που μεταξύ άλλων δήλωσε πει-
ραγμένος από κάποια πράγματα που ακούστηκαν, 
ενώ σχολίασε ότι με την απλή αναλογική κάποιοι 
παρόντες στην αίθουσα δεν θα είχαν εκλεχθεί, ό-
πως και ο ίδιος.

Ακολούθησε συζήτηση με τους παρισταμένους.
Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν, 

εκτός από τους προαναφερθέντες,: ο περιφερεια-
κός σύμβουλος Σάκης Χειμώνας, ο πρόεδρος της 
Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Δημήτρης Χαμπί-
δης, ο διοικητής του νοσοκομείου Ημαθίας Τάκης 
Μαυρογιώργος κ.ά.

Με προεκλογικό χρώμα και ευθείες βολές κατά του  Δημάρχου…

Ανοιχτή πρόσκληση 
από την Ομάδα Πολιτών  
Βέροιας για συμμετοχή 
στη δημοτική Κίνηση

-«Ενδιαφέρουσα» η πολιτική σύνθεση του πάνελ

Δεν παραλαμβάνεται σύσπορο 
βαμβάκι με υγρασία άνω του 15%
Από την Εταιρεία «Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Α.Ε.» ανακοινώνεται ότι από χθες 2 Ο-

κτωβρίου και στο εξής, το εκκοκκιστήριο δεν θα παραλαμβάνει σύσπορο βαμβάκι, με υγρασία άνω του 
15%. Η ανακοίνωση απευθύνεται στους παραγωγούς και αντιπροσώπους σύσπορου βάμβακος των 
νομών Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Τονίστηκε σε ενημερωτική εκδήλωση 
χθες στη Βέροια: Υποχρεωτικοί 

οι εμβολιασμοί για λόγους 
προσωπικής και δημόσιας υγείας

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τον εμβολια-
σμό των παιδιών, έγινε χθες το πρωί στο δημαρχείο 
Βέροιας, εστιάζοντας κυρίως στη διόγκωση του 
κινήματος ανεμβολίαστων παιδιών και στην ανάγκη 
ενημέρωσης των γονέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δόθηκαν, το 15% των παιδιών είναι ανεμβολία-
στα, με κάθετη άρνηση συνήθως των γονέων, λόγω 
παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, ακόμη και 
από τον ιατρικό κόσμο καμιά φορά. Τονίστηκαν οι 
αντιφάσεις στον νόμο και στην κοινωνία, αλλά και η 
υποχρεωτική τήρηση των εμβολιασμών για λόγους 
προσωπικής και δημόσιας υγείας, ενώ αναφορά 
έγινε από τον γιατρό της Διεύθυνσης Υγείας Π.Ε. Ημαθίας Στέργιος Παπαδημητρίου και στην περσινή 
επιδημία ιλαράς, με 3.500 κρούσματα, και 4 θανάτους στην Ελλάδα.

Η εισηγήτρια της εκδήλωσης παιδίατρος Ευαγγέλια Φαρίνη, από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 
αναφέρθηκε σε πραγματικά στοιχεία και στην ωφέλεια των εμβολιασμών, χαρακτηρίζοντας κακό σύμβου-
λο των γονέων το διαδίκτυο και τη συνωμοσιολογία και «ανίκητη» την ανοησία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας σε συ-
νεργασία με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και αφορούσε τους δήμους Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας. 

Παρών ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Διονύ-
σης Διαμαντόπουλος, κ.ά.

Πορεία διαμαρτυρίας χιλιάδων 
εργαζομένων στο «Βοήθεια 
στο Σπίτι» απ’ όλη τη χώρα

-Σε χθεσινή συνάντησή τους με υπουργούς ζήτησαν τη 
μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου

-Δεν βρήκαν όμως σύμφωνη την Κυβέρνηση
Στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν 

χθες το πρωί χιλιάδες εργαζόμενοι 
στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπί-
τι», από όλη την Ελλάδα, για πορεία 
διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Ε-
σωτερικών.

Από την Ημαθία συμμετείχε 
10μελής αντιπροσωπεία εργαζομέ-
νων από τις δομές Βέροιας, Αλεξάν-
δρειας και Νάουσας.

Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν 
την μονιμοποίησή τους που βρίσκε-
ται στον αέρα εδώ και 16 χρόνια, 
«κατασκήνωσαν» έξω από το υ-
πουργείο και χθες το πρωί συναντή-
θηκαν με τους υπουργούς Ξενογιαν-
νακοπούλου, Χαρίτση και Φωτίου, 
όπου ενημερώθηκαν ότι επανασχεδιάζεται η προκή-
ρυξη των θέσεών τους (με 3000 νέες προσλήψεις) 
για την κάλυψη των οποίων υπάρχει το σχετικό 
κονδύλιο, πλην όμως αυτές  δεν αφορούν τους ήδη, 
εδώ και 16 χρόνια, εργαζόμενους στο πρόγραμμα.

«Εμείς αυτό που ζητάμε εδώ και χρόνια είναι να 
γίνει μια νομοθετική ρύθμιση και να μετατραπούν 
οι συμβάσεις μας από ορισμένου σε αορίστου χρό-
νου» ανέφεραν, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί 
τους, οι εργαζόμενοι της Ημαθίας.

Στη χθεσινή συνάντηση έθεσαν εκ νέου το αίτημά 
τους για νομοθετική ρύθμιση, όμως οι συναρμόδιοι 
υπουργοί ήταν ανένδοτοι και δήλωσαν ότι όλα θα 
γίνουν με συνταγματικό και νόμιμο τρόπο, ενώ τό-
νισαν ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έρθει το θέμα στη 
Βουλή για συζήτηση μιας ειδικής νομοθετικής ρύθμι-
σης η οποία θα εξασφαλίζει τη δημιουργία των νέων 
οργανικών θέσεων εργασίας και θα ακολουθήσει 
προκήρυξη.

«Μας πρότειναν μέχρι τότε να κάνουμε μια δια-
βούλευση, ώστε να καθοριστούν τα κριτήρια, καθώς, 

όπως είπαν, αναγνωρίζουν το πολυετές έργο μας 
και θα προσπαθήσουν να μπορέσουν να τακτο-
ποιηθούν όσο περισσότεροι γίνεται, με τα κριτήρια 
που θα προβλέπει η προκήρυξη…» πρόσθεσαν οι 
εργαζόμενοι, εκτιμώντας ότι με την προκήρυξη, ένας 
μεγάλος αριθμός των μέχρι σήμερα εργαζομένων θα 
μείνει απ’ έξω, δεδομένου ότι προβλέπεται μεταξύ 
άλλων κι ένα ποσοστό 15% για προσλήψεις πολυτέ-
κνων και ΑμΕΑ.

Από σήμερα, τα Σωματεία τους, μπαίνουν σε 
διαδικασία γενικών συνελεύσεων και λήψης αποφά-
σεων για να εξετάσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους.

«Θεωρούμε ότι το ηθικό και το δίκαιο, μετά από 
16 χρόνια δουλειάς, μέσω ΑΣΕΠ, θα ήταν η μετα-
τροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου, 
καθώς, όλα αυτά τα χρόνια, καλύπτουμε πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες» καταλήγουν οι εργαζόμενοι, εκτι-
μώντας ότι αυτό που τελικά θα γίνει, είναι απλά μία 
ανακύκλωση ανέργων, ενώ εξέφρασαν την πικρία 
τους για όλες τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν την 
περίπτωσή τους.

Σοφία Γκαγκούση



Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 
η 15η γιορτή πίτας

 του Δήμου Αλεξάνδρειας
Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, στις 7.00 μ.μ. μπροστά στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η 

15η γιορτή πίτας του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 
17:00-18:30 Στήσιμο περιπτέρων από τους πολιτιστικούς Συλλόγους.
19:00 Θεατρική παράσταση με ντόπια ‘’μασλάτια’’ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σαμαρά
19:00 Χαιρετισμός προέδρου της Κ.Ε.Δ.Α
19:30 Χαιρετισμός – Έναρξη γιορτής από τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη - Άνοιγμα 

περιπτέρων 
20:00 Μουσική συναυλία με ακούσματα απ’ όλη την Ελλάδα από την ορχήστρα του Παναγιώτη Ζω-

σιμά
Η διανομή των πρώτων υλών προς τους Συλλόγους θα γίνεται από τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α (κολυμ-

βητήριο) από Τετάρτη (3 Οκτωβρίου) έως Παρασκευή (5 Οκτωβρίου) από τις 8:00 – 14:00 
Η κλήρωση για τη σειρά των περιπτέρων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στη 13:00 στην Κ.Ε.Δ.Α 

και μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους συλλόγους το επιθυμούν. Θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέ-
ρωση για τον κάθε σύλλογο χωριστά. 

Ο Δήμος προσκαλεί όλο τον κόσμο να παρευρεθεί στην ετήσια μεγάλη γιορτή και να τιμήσει με την 
παρουσία του όλους τους συμμετέχοντες.   

Αγιασμός  στο ΔΙΕΚ νοσηλευτικής 
του Νοσοκομείου Βέροιας

Την Δευτέρα 1 
Οκτωβρίου 2018, 
στους  χώρους 
του Δ.Ι.Ε.Κ Νοση-
λευτικής  του Γενι-
κού Νοσοκομείου 
Ημαθίας (Μονάδα 
Βέροιας) πραγ-
ματοποιήθηκε ο 
κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς 
Αγιασμός με την 
έναρξη της  Εκ-
παιδευτικής  χρο-
νιάς.  Η τελετή 
του Αγιασμού τε-
λέστηκε από τον 
Πρωτοπρεσβύ -
τερο Π. Διονύσιο 
Συρόπουλο και Π. 
Χρήστο Παπαστεργίου παρουσία του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) κ. 
Μαυρογιώργου Δημήτριου, της Διευθύντριας του Δ.Ι.Ε.Κ  κ. Γεωργιτζίκη Δέσποινας της Διευθύντριας Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν Βέροιας  κ.Παπαϊωάννου Μαρίας, των Εκπαιδευτριών  κ.Κακούλη Αναστασίας 
και κ. Παρτσιοπούλου Παρασκευής. Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ευχήθηκε καλή χρονιά 
στους σπουδαστές και στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο των Νοσηλευτών 
στα Νοσοκομεία και τις Μονάδες Υγείας τονίζοντας ότι πρόκειται για λειτούργημα που οφείλουν να υπηρε-
τήσουν αύριο στην αγορά εργασίας με Αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας. Η κ. Γεωργιτζίκη Δέ-
σποινα στο καλωσόρισμα των καταρτιζομένων  τόνισε τα θετικά, εποικοδομητικά και ελπιδοφόρα στοιχεία  
που υπάρχουν γύρω μας, τα οποία πρέπει να δούμε με ευγνωμοσύνη. Έτσι θα διαμορφώσουμε  θετική 
διάθεση και θα καλλιεργήσουμε αισιοδοξία και δύναμη ώστε η  νέα σχολική χρονιά να είναι γόνιμη και δη-
μιουργική .
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Ο ΜΙΚΡΟΠΟΔΑΡΟΣ (ΜΕΤΑΓΛ.) SMALLFOOT 
Προβολές: καθημερινά  στις 18.00
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΚΑΡΕΪ ΚΕΡΚΠΑ-

ΤΡΙΚ ,    Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΚΩ-
ΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΛΙΑΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ, 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΑΝΘΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΟΥ-
ΡΗΣ

Ο JOHNNY ENGLISH ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ          
Με τον γνωστό σε όλους μας  (Mr.Bean)
Προβολές:  καθημερινά στις 21.00 
Σάββατο 29/9 στις 19.45  και 21.30

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΚΕΡ
Σενάριο: ΝΙΛ ΠΕΡΒΙΣ & ΡΟΜΠΕΡΤ 

ΓΟΥΕΪΝΤ
Ηθοποιοί: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΡΟΟΥΑΝ Α-

ΤΚΙΝΣΟΝ, ΜΠΕΝ ΜΙΛΕΡ, ΟΛΓΚΑ ΚΙΡΙΛΕΝΚΟ

Η ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΗ  -  BLACKkKLANSMAN    
Σκηνοθεσία: ΣΠΑΪΚ ΛΙ
Σενάριο: ΤΣΑΡΛΙ ΓΑΤΣΤΕΛ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ 

ΡΑΜΠΙΝΟΒΙΤΣ, ΚΕΒΙΝ ΓΟΥΙΛΜΟΤ & ΣΠΑΪΚ ΛΙ
Ηθοποιοί: ΧΑΡΙ ΜΠΕΛΑΦΟΝΤΕ, ΤΟΦΕΡ 

ΓΚΡΕΪΣ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪ-
ΒΕΡ, ΚΟΡΕΪ ΧΟΚΙΝΣ, ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝ-
ΓΚΤΟΝ

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»     27/9/18 - 3/10/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Το Κ.Η.Φ.Η Βέροιας γιόρτασε την 
Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας

Με αφορμή τον εορτασμό 
της παγκόσμιας Ημέρας της 
Τρίτης Ηλικίας οι ωφελούμε-
νοι του Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων του 
Κ.Α.Π.Α του Δήμου Βέροιας 
πραγματοποίησαν γεύμα στο 
εστιατόριο ΣΤΑΣΗ στη Βέ-
ροια.

Οι 20 ωφελούμενοι του 
προγράμματος γεύτηκαν ε-
κλεκτούς μεζέδες και διασκέ-
δασαν τραγουδώντας και 
χορεύοντας παραδοσιακούς 
χορούς.

Το Κ.Α.Π.Α του Δήμου Βέ-
ροιας και το Κέντρο Ημερή-
σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
ευχαριστούν θερμά το εστια-
τόριο ΣΤΑΣΗ για την υπέρο-
χη φιλοξενία τους.

Προσκοπικό Χωριό 
στην πλατεία 

Δημαρχείου Βέροιας
Σε συνέχεια των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 100 

χρόνων του Προσκοπισμού της Βέροιας, οι πρόσκοποι Βέροιας προσκαλούν 
μικρούς και μεγάλους, φίλους και γονείς, να γιορτάσουν μαζί στο Προσκοπι-
κό Χωριό που θα στηθεί στη πλατεία Δημαρχείου το Σάββατο 6 και τη Κυρια-
κή 7 Οκτωβρίου.

Εκεί θα δίνονται πληροφορίες γύρω από τη Προσκοπική κίνηση, τις δρα-
στηριότητες και το παιδαγωγικό της έργο. Στον χώρο θα βρείτε προσκοπικές 
κατασκευές κατασκήνωσης, εργαστήρια προσωπικής δημιουργίας, κύκλο 

περιπετειών - στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι -  και ραδιοερασιτέχνες που θα εκπέμπουν 
εορταστικό σήμα. Στο τέλος της βραδιάς, μια εορταστική Προσκοπική Πυρά, με τραγούδια και παιχνίδια, 
υπόσχεται να διασκεδάσει όλους τους παραβρισκόμενους. 

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Προσφοράς, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Προσκοπικού Ιδεώ-
δους, θα υπάρχει  περίπτερο ενημέρωσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και θα πραγματοποιηθεί 
Εθελοντική Αιμοδοσία με κλιμάκιο του Νοσοκομείου Βέροιας. Η αιμοδοσία θα γίνει σε κλειστό χώρο το Σαβ-
βάτου 09.00 έως 13.00. Παρακαλούμε όσους το επιθυμούν να δώσουν αίμα εκείνη την ημέρα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Σάββατο 6 Οκτωβρίου
• Στις 16:00 θα λειτουργούν εργαστήρια προσωπικής δημιουργίας, στο χώρο του ¨Προσκοπικού Χω-

ριού¨, για παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών, στα οποία μπορεί να συμμετέχει όποιο παιδί επιθυμεί.
•  Στις 19:30 θα αρχίσει η Προσκοπική Πυρά στην οποία είναι όλοι καλεσμένοι να διασκεδάσουν μαζί 

μας.
Κυριακή 7 Οκτωβρίου:
• Στις 9:30 θα πραγματοποιηθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στη Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας, χοροστα-

τούντος του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα. Ιδιαίτερη τιμή, για τη ξεχωρι-
στή ημέρα, η παρουσία του Μητροπολίτη Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

• Στις 11:30 θα υπάρχουν παιχνίδια, στο χώρο του ¨Προσκοπικού Χωριού¨, για παιδιά ηλικίας 7 έως 15 
ετών, στα οποία μπορεί να συμμετέχει όποιο παιδί επιθυμεί.

Πανηγυρικός της επετείου θα εκφωνηθεί από το παλαιό τοπικό Έφορο Βέροιας κ. Παύλο Πυρινό και το 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος, κ. Ισίδωρος  Κανέτης.

Γιορτή 
κάστανου την 
Κυριακή στη 

Φυτειά
Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειάς 

διοργανώνει γιορτή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 
που διοργανώνει, με θέμα : « Κάστανο, κρασί & τσίπου-
ρο» την Κυριακή 14 Οκτωβρίου ώρα 11.00 πμ, τοποθεσία 
Τρανό Πηγάδι, Φυτειά.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρονται 
εδέσματα των παραπάνω προϊόντων.

 Ο Σύλλογος προσκαλεί όλο τον κόσμο στη γιορτή!



Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί τους ιδιόκτητες κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέ-
ριες , καφέ μπαρ, ταβέρνες , ψησταριές , μπου-

γατσάδικα κτλ ) καθώς επίσης τους ιδιοκτήτες κέντρων 

διασκέδασης ( 
νυχτερινά κέντρα 
, αίθουσες χορού, 
νάιτ κλάμπ κτλ) 
και τους ιδιοκτή-
τες ξενοδοχεια-
κών επιχειρήσε-
ων , να καταβά-
λουν το Δημοτικό 
τέλος 0,5% και 
5% επί των ακα-
θαρίστων εσό-
δων των επιχει-
ρήσεών τους κα-
τά περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2539/97.

 Κατόπιν των ανωτέρω και του φαινομένου ότι οι δη-
μότες εκφράζουν άγνοια 
και δηλώνουν ότι δεν έ-
χουν ενημερωθεί σχετικά, 
εκδίδουμε την παρούσα 
ανακοίνωση προκειμένου 
να ενημερωθούν οι υπό-
χρεοι καταστηματάρχες 
και να προσέλθουν έως 
31/10/2018 για την απο-
φυγή τυχόν προστίμων. 

 Από τον Δήμο παρα-
καλούνται τα λογιστικά 
γραφεία να ενημερώσουν 
τους πελάτες τους για αυ-
τήν τους την υποχρέωση 
και να υποβάλλουν, στον 
Δήμο Αλεξάνδρειας, τις 
προβλεπόμενες δηλώ-
σεις συνοδευόμενες από 
αντίστοιχες περιοδικές 
δηλώσεις ΦΠΑ, με κατα-
ληκτικές ημερομηνίες αυ-
τές που ισχύουν και για 
τις δηλώσεις Φ.Π.Α. ανά 
κατηγορία βιβλίων.

                                                                                                                        

Την χρηματοδότηση 259.060,80 ευρώ  για την αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών 
του Δήμου Βέροιας, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου από το χρημα-
τοδοτικό Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση.

Η δράση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού 
εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την αναβάθμιση επτά (7) υφιστάμενων παιδότο-
πων - παιδικών χαρών στον ευρύτερο Δήμο Βέροιας, και συγκεκριμένα :

1. Στην παιδική χαρά της Κουμαριάς, συνολικής έκτασης  505 m2. 
2. Στην παιδική χαρά της Ράχης, συνολικής έκτασης 6.812 m2.
3. Στην παιδική χαρά Διαβατού, συνολικής έκτασης  1.150 m2.
4. Στην παιδική χαρά της Πατρίδας, συνολικής έκτασης  1.320 m2.
5. Στην παιδική χαρά Τριλόφου, συνολικής έκτασης  915 m2.
6. Στην παιδική χαρά Παλατιτσίων, Βεργίνας, σε χώρο εμβαδού 300 m2.
7. Στην παιδική χαρά της Λυκογιάννης (Παλαιά Λυκογιάννη), Δ συνολικής έκτασης  

912m2. Η προμήθεια αποσκοπεί στην αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών, σύμφω-
να με τις γενικές διατάξεις που άπτονται του σχεδιασμού και της οργάνωσης σύγχρονου 
χώρου με την κατάλληλη διαμόρφωση και σύγχρονο εξοπλισμό με παιχνίδια πιστοποιημέ-
να, ασφαλή και κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν χώροι για παιχνίδι και ξεκούραση, με τελι-
κό στόχο την πιστοποίη-
ση τους και τη λήψη του 
Σήματος Καταλληλότητας 
για την ασφαλή λειτουρ-
γία τους..

Ο  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι -
σμός της δράσης α-
νέρχεται στο ποσό των 
259.060,80€ και αναμέ-
νεται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα η δημοπράτη-
ση του.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συ-

νεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος 
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προ-
σκομίσουν  όλα  τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
κατάρτιση Μητρώου Μελών. Η διαδικασία κατάθεσης των 
σχετικών εγγράφων σε αντίγραφα και όχι πρωτότυπα θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και 
για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 

Δευτέρα: 8πμ-11πμ και 4μμ-7μμ 
Τετάρτη: 4μμ-7μμ 
Πέμπτη: 8πμ-11πμ
Αναφορικά με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια 
αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά κλπ. 
θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν συνεννόη-
σης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια στον εγγονό μας 

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ για την εισαγωγή του 
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Η οικογένεια
Στέργιου και Αικατερίνης Σιαραπτσή

ΑΠΩΛΕΙΑ
Η κα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ έχασε την 

άδεια οδήγησης γεωργικού μηχανήματος στην περιο-
χή Μέσης Ημαθίας. Όποιος τη βρει ας την παραδώσει 
στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

Από το Πράσινο Ταμείο
Εγκρίθηκαν 

259.060,80 ευρώ 
για αναβάθμιση 

εξοπλισμού παιδικών 
χαρών του Δήμου Βέροιας

Δήμος Αλεξάνδρειας προς ιδιοκτήτες καφε μπαρ 
και κέντρων διασκέδασης:

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου η καταβολή 
του τέλους 0,5% και 5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων

Ενημέρωση επαγγελματιών για την ανάπλαση 
της οδού Μ. Αλεξάνδρου στη Νάουσα

Ενημερωτική συνάντη-
ση με τους επαγγελματίες 
της οδού Μεγάλου Αλεξάν-
δρου είχε ο Δήμαρχος Νί-
κος Κουτσογιάννης, στους 
οποίους ανέπτυξε τη με-
λέτη του μεγάλου έργου α-
νάπλασης της οδού. Θυμί-
ζουμε ότι η μελέτη του έρ-
γου εγκρίθηκε κατά πλειο-
ψηφία στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου την 
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ άλλων ο Δή-
μαρχος τόνισε στους ε-
παγγελματίες ότι με την 
ολοκλήρωση του έργου, 
προϋπολογισμού περίπου 
1 εκατ. ευρώ, η οδός αλ-
λάζει όψη, γίνεται πιο ασφαλής και λειτουργική, πιο όμορφη 
και πιο σύγχρονη, γεγονός που θα βοηθήσει στην αύξηση 
της επισκεψιμότητας, σε συνδυασμό με τις άλλες δράσεις και 
έργα υποδομής που σχεδιάζονται (πάρκο, πεζοδρομήσεις, 
γέφυρα νοσοκομείου κ.ά.).

Οι επαγγελματίες συμφώνησαν πλήρως με τον σχεδια-
σμό και με τις επιλογές του έργου της ανάπλασης, ζήτησαν 
όμως την ταχύτερη ολοκλήρωση της παρέμβασης, σε συ-
νεννόηση με τον ανάδοχο και μέσα από αυστηρή εποπτεία 
της πορείας των εργασιών, κάτι με το οποίο συμφώνησε ο 
Δήμαρχος.

«Είναι μια ακόμη σημαντική παρέμβαση με αναπτυξιακό 
πρόσημο, που θα δώσει ανάσες και προοπτική στους επαγ-
γελματίες της ψυχαγωγίας στην περιοχή, αναβαθμίζοντας 
μια οδό όπου οι μόνες βελτιώσεις γίνονταν από τους ίδιους. 
Είναι όμως και μια πολιτική επιλογή που δένει την πόλη με 
το πάρκο της, σε συνδυασμό με τη μεγάλη παρέμβαση που 
έρχεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Θα είμα-
στε κοντά στο έργο της ανάπλασης από την πρώτη στιγμή 
και θα επιδιώξουμε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνα-
τό. Όσοι ακόμη και τώρα επιμένουν να αντιστρατεύονται την 
πρόοδο να γνωρίζουν πως αυτή δεν ανακόπτεται» δηλώνει 
ο Δήμαρχος.



Αγιασμός για την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς 

στο Ωδείο της Μητρόπολης
Από το Ωδείο και την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της 

Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, ανακοι-
νώνεται ότι  την  Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. 
στο Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα θα 
πραγματοποιηθεί αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς 2018-2019.

Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
και Πρόεδρος του Ωδείου μας κ. Παντελεήμων.
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο 
στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά 
το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς.  Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο 
τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενί-
σχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί 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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα  πλα ίσ ια 

της κοινωνικής 
προσφοράς του 
Γηροκομείου Βέ-
ροιας προς τους 
συμπολίτες μας, 
σας γνωστοποιού-
με ότι όσοι αντιμε-
τωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης 
των οικείων υπε-
ρηλίκων τους και 
θέλουν να απου-
σιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρο-
νικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 
24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) 

της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου σκοπός είναι η δωρεάν ενισχυτική 
- φροντιστηριακή διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου, ζητούνται καθηγητές για την διδασκαλία φυσικής, χημείας 
και βιολογίας που θα μπορούν να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες 
τους για την κάλυψη των αυξημένων φετινών αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα - Παρασκευή 8.30-13.30) 
στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30) και στο τηλ. 
2331022270 (εσωτ. 8).

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 6 Ο-

κτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
(Μ. Αλεξάνδρου) Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού και θεί-
ου

ΙΩΑΝΝΗ ΓΩΓΟΥ 
του Αναστασίου 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 3 

Οκτωβρίου 2018 στις 4.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Βέροιας ο Εμ-
μανουήλ Ιωαν. Κουμπατής σε 
ηλικία 66 ετών.

O «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυπη-
τήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 2 Ο-

κτωβρίου 2018 στις 5.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Χρήστος Νικ. Λιόλιος σε ηλικία 
81 ετών..

O «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυπη-
τήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
2ήμερη εκδρομή 13-14 Οκτωβρίου 

Αγ. Σαράντα Αργυρόκαστρο
Αναχωρούμε από τη Βέροια Πλατεία Ελιάς 7.30 το πρωί, στάση για καφέ στα 

Ιωάννινα. Στη συνέχεια φτάνουμε στα σύνορα στη Σαγιάδα, μετά από απαραίτητο 
έλεγχο, υποχρεωτικά αστυνομική ταυτότητα, ψώνια στα αφορολόγητα. Αναχωρούμε 
για τους Άγιους Σαράντα, χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων, τακτοποίηση στο Ξε-
νοδοχείο ΔΙΠΝΟ. Την επόμενη ημέρα, μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Αργυρό-
καστρο, όπου θα ξεναγηθούμε στο ελληνόφωνο χωριό Δρόπολης, θα γευματίσουμε 
εξ ιδίων στο χωρικό Τεραχιάτες και έπειτα θα επισκεφθούμε το χωριό Βουλιαράτες 
και θα καταθέσουμε στεφάνι για να τιμήσουμε τους πεσόντες του έτους 1940. Επι-
στρέφουμε αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εικόνες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα γραφεία μας Ανοίξεως 90 
τηλ. 23310 25654 κιν. 6976 953683, είμαστε ανοικτά Δευτέρα - Τετάρτη και Πα-
ρασκευή 10.30 - 12.30.

Το Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Αρτοκλασία για την υγεία 
των ηλικιωμένων,  στην Αγία 

Κυριακή Λουτρού
Με την ευκαιρία της 1ης Οκτωβρίου, ημέρα αφιερωμένη 

στην 3η  ηλικία, το  Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιού-
χων Ν. Ημαθίας αποφάσισε να τελέσει αρτοκλασία για την υ-
γεία των μελών του, στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού 
Ημαθίας,  την Κυριακή  7 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια περιήγηση στην Ολυμπιακή ακτή Πιερίας- 
Γεύμα.

Ώρα αναχώρησης  8:30 π.μ. από «ΕΛΙΑ»
Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Συνδέσμου και 

στα τηλέφωνα 
Βέροιας: 23310 60278
Νάουσας: 23320 27228 & 6976365864.

Ξεκίνησαν τα μαθήματα 
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 

του Δήμου Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρει-

ας, ανταποκρινόμενος 
στις ανάγκες των δημο-
τών και αξιολογώντας 
την επιτυχία του προ-
γράμματος του Κοινωνι-
κού Φροντιστηρίου στα 
πλαίσια της κοινωνικής 
του πολιτικής, ξεκίνησε 
για τέταρτη συνεχή χρο-
νιά από 1-10-2018 τη  
λειτουργία του.

 Τα μαθήματα θα διε-
ξάγονται όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας, κατά τις 
απογευματινές ώρες στο 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας, από εθελοντές καθηγητές 
στους οποίους εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια, οι οποίοι με 
κοινωνική ευαισθησία και ισχυρό το αίσθημα της αλληλεγγύης υποστήριξαν και 
συνεχίζουν να υποστηρίζουν για άλλη μια χρονιά τους μαθητές και το θεσμό του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου, χαρίζοντας σε αυτούς και στις οικογένειές τους τη χαρά 
της επιτυχίας. 



Της Ιφιγένειας  
Βλαχογιάννη*

Σε αδιέξοδο οδηγούνται κα-
θημερινά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακι-
νήτων καθώς λόγω της εξοντω-
τικής φορολογίας στα ακίνητα ο-
δηγούνται σταδιακά σε δήμευση 
της ίδιας τους της περιουσίας. 
Πρόκειται στην ουσία για ένα 
‘κυκλώνα’ που πλήττει τη χώρα 
και κατά συνέπεια τους Έλληνες 

φορολογούμενους ο οποίος συνεχίζει να χτυπά με πολλά 
μποφόρ τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι βρίσκονται 
συνεχώς αντιμέτωποι με φουσκωμένα και δυσβάσταχτα 
εκκαθαριστικά. 

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που 
έκριναν παράνομη και αντισυνταγματική την παράλειψη 
του κράτους να προσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες στην 
πραγματικότητα δεν γίνονται σεβαστές από το κράτος, με 
αποτέλεσμα η ύφεση στην οικονομία να αυξάνει λαμβάνο-
ντας πλέον ανησυχητικές διαστάσεις.  

Εφιαλτικό επίσης φαντάζει και το σενάριο που εξήγγειλε 
στη φετινή ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. 

Η μείωση του φόρου κατά 30-50%, σύμφωνα με τους 
κυβερνητικούς σχεδιασμούς, δεν θα αφορά τους μεσαίους 
ιδιοκτήτες, που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες θυσίες στα 
χρόνια της κρίσης. Αντίθετα, αυτοί θα κληθούν να πληρώ-
σουν πολλαπλάσια προκειμένου να καλυφθεί η απώλεια ε-
σόδων από την «ελάφρυνση» των μικρότερων ιδιοκτησιών 
κατά έως και 70€ ετησίως!

Το χειρότερο όμως είναι ότι επανέρχεται το παράλογο 
και εφιαλτικό σενάριο της μετατροπής του ΕΝΦΙΑ σε ΦΑΠ 
με εξαπλάσια δημοσιονομική απόδοση, χρεώνοντας ποσά 
που δεν θα υπάρχει ούτε τρόπος, αλλά ούτε και λόγος πλέ-
ον να καταβληθούν, γεγονός που θα οδηγήσει με μαθημα-
τική ακρίβεια στην ανάγκη επιβολής νέων φόρων.

Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. από την πλευρά της επαναλαμβάνει τις 
πάγιες αλλά ρεαλιστικές θέσεις της: 

-Σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ζητούμενου από 
τον ΕΝΦΙΑ στο 50%  του σημερινού, σε μια τετραετία, κατά  
ποσοστό 20% το πρώτο έτος (που ισοδυναμεί με διαγραφή 
της τελευταίας δόσης) και μετά κατά 10% ετησίως!

-«ΕRGA OMNES» μείωση του ΕΝΦΙΑ!  Όποια μείωση 
υιοθετηθεί, να είναι αληθινή και να αφορά εξ ίσου ποσο-
στιαία όλους τους φορολογουμένους, χωρίς αποκλεισμό ή 
δυσμενή μεταχείριση καμιάς  κατηγορίας τους, και ιδιαίτερα 
εκείνων που πλήρωσαν τα περισσότερα κατά τα χρόνια 
της κρίσης.

-Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου και της σκαν-
δαλώδους φοροασυλίας της εκτός σχεδίου γης.

Ως εκ τούτου λοιπόν, μιλάμε για μια οριζόντια μείωση 

του ΕΝΦΙΑ, έτσι ώστε να μπορούμε κάποια στιγμή να μιλά-
με για ανάκαμψη της οικονομίας και της κτηματαγοράς. 

Από την άλλη αξίζει να αναφερθούμε και στα όσα αυτο-
νόητα επεσήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης για την οικονομία, με κύριο στοιχείο της φορολογικές 
ελαφρύνσεις σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, μείωση του 
ΕΝΦΙΑ, και μείωση του εταιρικού φόρου, όπως και του φό-
ρου στα μερίσματα, έτσι ώστε ο πραγματικός φορολογικός 
συντελεστής που επιβαρύνει τα επιχειρηματικά κέρδη να 
μειωθεί στο 24%, από 40% που είναι σήμερα.

Επίσης σημαντική τομή στην οικονομία, είναι η μεταφο-
ρά είσπραξης του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους γιατί θα επιτρέψει 
έτσι στους πολίτες τον έλεγχο στα χρηματοικονομικά των 
ΟΤΑ σχετικά με την ανταποδοτικότητα των χρημάτων τους. 

Από την άλλη μεριά βέβαια, υπάρχει διάχυτη και η αντί-
ληψη πως αυτό από μόνο του απαιτεί μια επίπονη πορεία 
στον τρόπο δηλαδή που ο κάθε Δήμος θα είναι σε θέση να 
διαλέξει τον δρόμο της ορθολογικής χρέωσης στα ακίνητα 
της περιοχής του, όταν υπάρχει ο ξέγνοιαστος δρόμος των 
χρεώσεων μέσω της ΔEH.

Αξίζει μόνο να επισημάνουμε, πως ίσως τελικά, η σκυ-
τάλη βρίσκεται στους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι και θα 
κληθούν σύντομα να επιλέξουν ποιος πολιτικός αρχηγός 
διαθέτει περισσότερη αξιοπιστία για να οδηγήσει τη χώρα 
σε επενδύσεις, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας πολιτικές οι 
οποίες θα παροτρύνουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, 
θα εστιάζουν στην κανονικότητα του συστήματος και θα δη-
μιουργούν δουλειές.

*Οικονομολόγος, Πρόεδρος 
του παραρτήματος Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. Ημαθίας 

Από την ΕΛ-
ΜΕ Ημαθίας α-
νακοινώνονται 
τα εξής:

«Με αφορ -
μή την άμεση 
και επείγουσα 
ανάγκη συνα -
δέλφισσάς μας 
εκπαιδευτ ικού 
και μέλους του 
σωματείου μας 
για εύρεση συμ-
βατού δότη μυε-
λού των οστών, 
η ΕΛΜΕ Ημαθί-
ας πραγματοποιεί στο Δημαρχείο Βέροιας 
(είσοδος από την πλευρά της πλατείας, 
στο σαλόνι υποδοχής) τις ημέρες Τετάρτη 
3/10 από ώρα 09:00 πμ έως και 13:00 
μμ, Πέμπτη 4/10 από ώρα 17:00 έως και 
20:00 μμ και Παρασκευή 5/10 από ώρα 
09:00 πμ έως και ώρα 13:00 μμ, συλλογή 
αιμοποιητικών κυττάρων.

Η εξέλιξη της επιστήμης δίνει σήμερα 
τη δυνατότητα σε μας να σώσουμε συ-
νανθρώπους μας προσφέροντας κάτι από 
τον εαυτό μας. Η εθελοντική δωρεά μυε-
λού των οστών/αιμοποιητικών κυττάρων 
είναι μια δωρεά παρόμοια με εκείνη της 
αιμοδοσίας, στην οποία κορυφώνεται η 
προσφορά ενός ανθρώπου προς ένα συ-
γκεκριμένο συνάνθρωπό του στον οποίο 
χαρίζει πραγματικά τη ζωή. 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι:
Για τη δειγματοληψία δίνεις λίγο σάλιο 

το οποίο αποσπούν με αποστειρωμένη 
μπατονέτα.

Παράλληλα συμπληρώνεις αίτηση 
στην οποία αναφέρεις μίνι ιστορικό και 
φάρμακα που παίρνεις σε καθημερινή 
βάση αν αυτό συμβαίνει.

Εξαιρούνται καρκινοπαθείς, πάσχοντες 

από ηπατίτιδα C, 
πάσχοντες από 
AIDS. 

Το δείγμα α-
ναλύεται στο ΠΝ 
Πάτρας και ταυ-
τοποιείται ο τύ-
πος του μυελού 
των οστών. 

Σε περίπτωση 
που ο δότης εί-
ναι συμβατός με 
τον ασθενή τότε 
επικοινωνεί μαζί 
του τηλεφωνικά ο 
ιατρός κος Σπυ-

ριδώνης, Πρόεδρος παγκόσμιας Δεξαμε-
νής, για το αν ο δότης επιθυμεί να συνεχί-
σει τη διαδικασία παροχής αιμοποιητικών 
κυττάρων (αρχέγονα προγονικά κύτταρα). 

Αν ο δότης επιθυμεί τότε πρέπει να 
πάει με προκαθορισμένο ραντεβού στο 
Παπανικολάου (μόνο σε αυτό γίνεται η 
διαδικασία). Κάθεται σε πολυθρόνα λή-
ψης αίματος και γίνεται η συλλογή των 
πιο πάνω κυττάρων (3000000 κύτταρα 
= 30 mL αίμα). Διάρκεια 20-40 λεπτά της 
ώρας ανάλογα με τη ροή αίματος από τον 
οργανισμό του δότη.

Αν και η όλη διαδικασία και ταυτοποίη-
ση κοστίζει 930 Ευρώ ο δότης δεν επιβα-
ρύνεται με κανένα κόστος. 

Από τα 3000000 (τρία εκατομμύρια) 
κύτταρα τα 1500000 δίδονται στον συμ-
βατό πάσχοντα και τα υπόλοιπα 1500000 
κατατίθενται στην ΠαγκόσμιαΤράπεζα 
Μυελού στο όνομα του δότη εφόρου ζωής 
και διαχειρίζονται από αυτόν».

Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με τη διαδικασία επισκεφθείτε και τη 
διεύθυνση : http://www.xarisezoi.gr/pos-
mporo-na-gino-ethelontis/

7www.laosnews.grΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

ή  ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμι-
ση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπε-
ζες? 

Σας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες 
ΔΩΡΕΑΝ καθώς και την εξέταση του φακέ-
λου σας ΔΩΡΕΑΝ. 

Εχεμύθεια και προστασία των προσω-
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της 
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντι-
κών στελεχών  και τη συνδρομή μεγάλου 
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη .

Όποιο και αν είναι το θέμα που σας α-
πασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε 
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup 

Γραφεία : Θεσσαλονίκη ,  Βέροια, 
Κιλκίς , Κοζάνη,  Γιαννιτσά    
e-mail  
diamesolavitiki.info@gmail.com

Θετική, καταρχάς, η Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
στα αιτήματα των Ενώσεων 
του Περιφερειακού Τύπου

Θετική υπήρξε η στάση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στα αιτήμα-
τα των Ενώσεων του Περιφερειακού Τύπου. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν ο Πρόεδρος κος  Γεώργιος Καταπόδης και 
υπηρεσιακοί παράγοντες της Ανεξάρτητης Αρχής.  

Ο ΣΗΠΕ και η ΕΙΕΤ εδώ και πολύ καιρό ζητάνε την εξαίρεση του περιφερειακού 
Τύπου από τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών και την υποβολή προσφοράς 
προκειμένου να γίνονται δημοσιεύσεις του Δημοσίου. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν 
διεξοδικά όλα τα ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο γύρω από τις δημοσιεύσεις του 
Δημοσίου. 

Ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής βλέπει με θετικό τρόπο τη δυνατότητα να 
υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις και δεσμεύτηκε να οργανωθεί μια τετραμερής συνά-
ντηση των εμπλεκομένων Υπουργείων και της Ανεξάρτητης Αρχής, κατά την οποία θα 
συζητηθούν οι προτάσεις των Ενώσεων  για την καλύτερη διευθέτηση του πολύπλο-
κου υφιστάμενου νομικού πλαισίου. 

Στη συνάντηση παρέστη ο πρόεδρος του ΣΗΠΕ Κος Αθανασίου.

ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: Επείγουσα 
ανάγκη συλλογής 

αιμοποιητικών κυττάρων
-Δειγματοληψίες θα γίνουν από σήμερα μέχρι 

την Παρασκευή στο Δημαρχείο Βέροιας

Ο «κυκλώνας» ΕΝΦΙΑ, 
οι εξαγγελίες και 

η απόδοσή του στους Δήμους



CMYK
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Δεν προχωρά το σχέδιο με «ομά-
δες β’» από την Super League 
και στη νέα Football League 

θα προβιβαστούν 12 ομάδες από τη 
Γ’ Εθνική. Η δημιουργία «ομάδων β’» 

από την Super 
League κατά 
το ισπανικό 
μοντέλο ναυ-
αγεί οριστικά. 
O Συνεταιρι-
σμός απάντη-
σε αρνητικά 
στην ΕΠΟ σε 
σχετικό ερώ-
τημα ώστε να 
ξεκαθαριστεί 
πόσοι θα προ-
βιβαστούν από 
τη Γ’ Εθνική 
στο τέλος της 
σεζόν.

Στη νέα, ημιεπαγγελματική, Football League την
επόμενησεζόν θα ανέβουν οι 8πρωταθλητές των
ομίλωντηςΓ’Εθνικής,ενώοιοκτώδεύτερεςομάδες
θαδώσουνμπαράζγιατέσσεραεισιτήριαανόδου.

Την πρώτη 
της νίκη 
πέτυχε στο 

νέο πρωτάθλημα 
της Α’ ερασιτε-
χνικής η ανδρική 
ομάδα του Αγρο-
τικού Αστέρα για 
την 3η αγωνιστι-
κή, το απόγευμα 
του Σαββάτου 
29/9/2018, στο 
γήπεδο της Αγίας 
Βαρβάρας, με 
αντίπαλο την αντί-
στοιχη ομάδα του 
Εθνικού Κλειδίου με σκορ 3 - 1.

ΗομάδατουΑγροτικούΑστέραξεκίνησε καλά
στην αναμέτρηση με πρώτη καλή στιγμή στο 7’
ότανσε κτύπημαφάουλ τουΑβετίδηαπόπλάγια
θέσηπήγεστηνπορεία της μπάλαςστο δεύτερο
δοκάρι, οΔάμτσιος και στο απευθείας σουτπου
δοκίμασε,ημπάλαπέρασεδίπλααπότοαριστερό
κάθετοδοκάρι .Ηπίεση τωνπαικτών τουΚώστα
Μουρτζίλασυνεχίστηκε και στο 19’πήρε τοπρο-
βάδισμα, μετάαπόφάσηδιαρκείαςστα καρέ των
φιλοξενουμένων , έσπρωξε τηνμπάλασταδίχτυα
οΣουλιώτηςΑ.

Ο αγώνας συνεχίστηκε με πρωτοβουλία των
κινήσεωντωνγηπεδούχωνκαιστο23’οΧατζηπα-
ναγήςαπέκρουσεσωτήριατηναπευθείαςεκτέλεση
φάουλτουΣουλιώτηΙ.,έξωαπότηνπεριοχή.Στο
26’οΚεχαγιάςεκμεταλλεύτηκελάθοςγύρισματων
αμυντικών τουΑστέρα και με σουτ από το ύψος
τηςπεριοχήςισοφάρισεσε1-1δίνονταςάλλοαέ-
ραστηναναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοισυνέχισαν τηνπίεσηστηναντί-
παληπεριοχή και στο 37’ διαμαρτυρήθηκαν για
πέναλτισεανατροπήτουΣουλιώτηΙ.αλλάοδιαι-
τητής έδωσεσυνέχειαστοναγώνα .Το ημίχρονο
βρήκετιςδυοομάδεςισόπαλες1-1.

Τοδεύτεροημίχρονοξεκίνησεμετονίδιορυθμό
με την ομάδα τουΑστέρα ναπιέζειψηλά και στο
57’ απείλησε με δυνατόσουτ τουΝτόβα, από το
ύψος τηςπεριοχής, αλλά η μπάλαπέρασε δίπλα
απότησυμβολήτωνδοκών.Στοεπόμενολεπτόοι
γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν γιαπέναλτι σε χέρι
αμυντικού,αλλάοδιαιτητήςέδωσεσυνέχειαστον
αγώνα.

ΗυπεροχήτωνπαικτώντουΚώσταΜουρτζίλα
απέδωσεκαρπούςστο60’μεπολύκαλόσουττου
Γκιλιόπουλουαπόπλάγια θέσηαπό το ύψος της
περιοχής, ημπάλαπήγεστοαπέναντιδοκάρικαι
κατέληξεσταδίχτυαγράφονταςτο2-1.

Στο 68’πολύ καλό δυνατόσουτ τουΔάμτσιου
έξωαπό τηνπεριοχή, απέκρουσεσωτήρια οΧα-
τζηπαναγής,ενώστο73’τοσουττουΓκιλιόπουλου
έξωαπότηνπεριοχή,σεκενήεστίαημπάλαχτύ-
πησεστοοριζόντιοδοκάρι

. Ευκαιριών συνέχεια στο 75’ σε σουτ του
Δάμτσιουημπάλαπέρασεδίπλααπότησυμβολή
τωνδοκώνενώστο78’στοσουτπουδοκίμασεο
Εμμανουηλίδης μέσαστηνπεριοχή μπλόκαρε τη
μπάλαμευπερέντασηοΧατζηπαναγής.

Ηυπεροχήτωνγηπεδούχωνκαρποφόρησεστο
85’μεδυνατόσουττουΝτόβαμέσαστηνπεριοχή
έστειλε τηνμπάλασταδίχτυαγράφοντας το3 -1
πουήτανκαιτοτελικόσκορτηςαναμέτρησης.

Ηαπόδοση τηςομάδας τουΑγροτικούΑστέρα
ήτανπολύκαλήστομεγαλύτερομέροςτουαγώνα
και δενάφησεπεριθώριααντίδρασηςστουςφιλο-
ξενούμενους.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ (ΚώσταςΜουρτζίλας):
Τότσκας,Δάμτσιος,Μοσχόπουλος,Αβετίδης, Γκι-
λιόπουλος (90’ Χασιώτης) , Χατζής, Εμμανουηλί-
δης,Κώτελης(55’Ντόβας),Σερασκιέρης(71’Βορ-
γιατζίδης),ΣουλιώτηςΙ.(78’Ζούρας),ΣουλιώτηςΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (Μπάμπης Πετρίδης):
Χατζηπαναγής,Τούνης,ΚαϊμακαμίδηςΑ. ,Καλυβι-
ώτης,ΓιαννακόςΣπ.,ΓιαννακόςΚ.,Οικονομόπου-
λος,ΚαϊμακαμίδηςΤ.,Κέτι, Κεχαγιάς,Παναγιωτό-
πουλος(46’Περηφανόπουλος)

Διαιτητήςτουαγώναοκ.ΚωστούληςΚ.μεβοη-
θούςτονκ.ΑργυρίουΕ.καικ.ΧαραλαμπίδηΚ.

Άνοδοςγιατους8πρωταθλητέςτηςΓ’
Εθνικής.Μπαράζγιατουςδεύτερους

Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας 
- Εθνικού Κλειδίου 3-1

Η κλήση στην Εθνική Ομάδα 
Κορασίδων έγινε στην αθλή-
τρια του Αγροτικού Αστέρα 

Αγιάς Βαρβάρας, Μπαξεβάνου Ολί-
νας, σύμφωνα με την επίσημη ανα-
κοίνωση της ΕΠΟ, όπως παρακάτω :

«Ο κ.ΑντώνηςΠριόνας απηύθυνε κλήση σε
είκοσι αθλήτριες τηςΕθνικήςΟμάδαςΚορασίδων
εν’  όψει της συμμετοχής της στον 9ο όμιλο της
προκριματικήςφάσηςτουΕυρωπαϊκούΠρωταθλή-
ματος, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούνστα
Ιωάννινα10-18/10/2018.

ΗΕθνική μας θα αντιμετωπίσει στις 12/10/18
καιώρα12:00 τηΒόρεια Ιρλανίαστογήπεδοτων
Ζωσιμάδων, στις 15/10/18 στις 12:00 το Καχα-
ζστάν, επίσης στο γήπεδο Ζωσιμάδων και στις
18/10στις12:00τηνΕλβετίαστογήπεδοτηςΚρα-
νούλας.»

ΗΔιοίκησητουΑγροτικούΑστέραεύχεταιστην
Ολίνα,υγεία,δύναμηκαιπάνταεπιτυχίεςσεατομι-
κόκαισυλλογικόεπίπεδο.

Στην Εθνική ποδοσφαιρική ομάδα 
Κορασίδων η Ολίνα Μπαξεβάνου



Δύο αθλητές, ο Διογένης 
Αποστολίδης του Φιλίπ-
που και ο Ευγένιος 

Τουνγκελίδης της Δράμας μοι-
ράζονται την πρώτη θέση στον 
πίνακα των σκόρερς μετά από 
δύο αγωνιστικές στη Handball 
Premier.

Αναλυτικά
1.Αποστολίδης(ΦίλιπποςΒέροιας)14
2.Τουνγκελίδης (BiancoMonteΔράμα

1986)14
3.Παλάσκας(ΠΑΟΚΒεργίναTV)13
4.Μωραΐτης(ΑΣΕΔούκα)13
5.Μπαϊρλής(ΧΑΝΘ)12
6.Κεδέρης(ΑΣΕΔούκα)11
7.Θεοδωρόπουλος (ΑερωπόςΈδεσ-

σας)11
8.Μισαηλίδης(ΑερωπόςΈδεσσας)11
9.Ζαμπούνης(ΑΕΚ)11
10.Κουκουτσίδης (ΦίλιπποςΒέροιας)

10

CMYK
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Κανονικά συνεχίζεται 
το πρωτάθλημα χαντ 
μπολ ανδρών με τις 

ομάδες που έχουν Ευρωπαι-
κές υποχρεώσεις να παίζουν 
την 3η αγωνιστική την επόε-
μνη Τετάρτη 10 Οκτωβρίου. 
Ο Φίλιππος Βέροιας θα υπο-
δεχθεί το προσεχές Σάββατο 
6 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ στο 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τον Διομήδη 
Άργους 

HandballPremier(3ηαγωνιστική)
Τοπρόγραμμα οι διαιτητές και κομι-

σάριοι
Σάββατο6Οκτωβρίου2018
Δαϊς17:00,ΑΣΕΔούκα-ΑΕΚ(ΕΡΤ3)
(Συρεπίσιος-Μερτινιάν,Μίγκας)

ΔΓΝίκαιας 18:00,ΆρηςΝίκαιας-ΠΑ-

ΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV
(Κουτσός-Τόλιος,Κορρές)

Συκεών 18:00, Φοίβος Συκεών-
BiancoMonteΔράμα1986

(Πατιός-Τσιάνας,Παρτεμιάν)

Φιλίππειο 18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-
ΔιομήδηςΆργους

(Νάσκος-Χαρίτσος,Σίσκου)

Κυριακή7Οκτωβρίου2018
Σπίτι τουΧάντμπολ16:00,ΑΕΣΧΠυ-

λαίας-ΧΑΝΘ
(Μιχαηλίδης-Θεοδοσίου,Παρτεμιάν)

Τετάρτη10Οκτωβρίου2018
ΔΑΚΈδεσσας17:00,ΑερωπόςΈδεσ-

σας-ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή
(Λινάρδος-Νικολαΐδης,Αγγελίδης)

HandballPremier(4ηαγωνιστική)
Νέα Κίος 18:00,ΔιομήδηςΆργους-

BiancoMonteΔράμα1986
(Σκλαβενίτης-Κουτσός,Νικολίτσας)

ΗΔΕτουτμήματοςκαλαθοσφαίρισηςτουΑΠΣΦίλιππος
Βέροιας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια
τονΑΟΚαλαμπάκαςγιατηντιμήπουμαςέκανε,προσκα-
λώνταςμαςστο1οτουρνουάΜετεώρων,τοοποίοδιεξήχθη
το διήμερο 28-29/9 στηνπόλη τηςΚαλαμπάκας. Συγχαί-
ρουμε τους διοργανωτές για τηνάψογηοργάνωση, ευχα-
ριστούμε ιδιαιτέρως τον κοΣωτήρηΦαμίσηγια τηνθερμή
καιποιοτικήφιλοξενίαπουμαςπαρείχεκαιευχόμαστεστις
ομάδεςπουσυμμετείχανστο τουρνουάκαλήεπιτυχίαστις
αγωνιστικές τουςυποχρεώσεις τηνσαιζόνπου ξεκινάεισε
λίγεςμέρες.

Νέοςυποστηρικτήςτηςομάδας
ΗΔΕτουτμήματοςκαλαθοσφαίρισηςτουΑΠΣΦίλιππος

Βέροιαςμεχαράανακοινώνειτηνέναρξητηςχορηγικήςτης
συνεργασίαςμετηναλυσίδασούπερμάρκετExpressMarket.

Η εν λόγω επιχείρηση, με καταστήματαστηνΒεργίνα και
στοκέντροτηςΒέροιας,αναλαμβάνειτοντίτλοτουΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΚΤΗτουανδρικούτμήματοςγιατηνσαιζόν2018-19καιθα
βρίσκεται στοπλευρό μας γιαπρώτηφορά, εγκαινιάζοντας
ευελπιστούμεμίααμοιβαίωςεπωφελήσχέσηπουθακρατήσει
χρόνια.ΕυχαριστούμεθερμάτονκοΤόληΒουλγαρόπουλογια
την εμπιστοσύνη και την έμπρακτηστήριξή τουστην ομάδα
καιτηνπροσπάθειάμας.

Χθες άρχισε το ταξίδι των δυο νεαρών 
αθλητών του στίβου για το ΜΠΟΥΕ-
ΝΟΣ ΑΙΡΕΣ της Αργεντινής  όπου θα 

λάβουν μέρος στην Ολυμπιάδα νεότητας. Ο 
Άνθιμος Κελεπούρης θα αγωνισθεί στα 5000 
μετρά βάδην και η Ελένη Ιωαννιδου στα 800 
μέτρα. Ο Κελεπούρης θα τρέξει την επόμενη 

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου και στις 14/10. Ενώ η 
Ιωαννίδου στις 11και 14 Οκτωβρίου.
Το τμήμα στίβου εύχεται καλό ταξίδι και  καλή επιτυχία

στουςαθλητέςτου.
ΤιςκαλύτερεςευχέςαπόόλουςτουςΗμαθιώτεςφίλουςτου

κλασσικούαθλητισμού για καλό ταξίδι και ναπετύχουν τους
στόχουςτους.Συγχαρητήριαφυσικάκαιστονπροπονητήτους
τονΝίκοΚελεπούρη πουστέλνεικαταξιωμένουςαθλητέςσε
τόσομεγάλεςδιοργανώσεις.

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές
(6-10/10/2018)Φίλιππος-
ΔιομήδηςτοΣάββατο
στοΦΙΛIΠΠΕΙΟ

ΦίλιπποςΒέροιας
Ευχαριστήριο στον ΑΟ Καλαμπάκας. Νέος 

υποστηρικτής στην ομάδα

Ο πίνακας των σκόρερς στη Handball 
Premier στις δύο πρώτες αγωνιστικές

Αναχώρησαν χθες το πρωί για τους Ολυμπιακούς αγώνες 
Νέων οι Αθλητές του Φιλίππου Άνθιμος Κελεπούρης

και Ελένη Ιωαννίδου
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό1-10-2018 μέχρι7-10-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
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 ΤηλέφωναΦαρμακεία
Τετάρτη 3-10-2018

14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ
ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

14:30-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΕΩΣ623310-22017

19:00-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ
ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

21:00-08:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ
ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

Με μετάλλια 
και καλές 
διακρίσεις 

γύρισαν οι τζου-
ντόκα της Βέροιας 
από την πρώτη 
διοργάνωση της 
νέας σεζόν η ο 
οποία έλαβε χώρα 
το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο στην 
έδρα του Αμυνταίου 
με την διεξαγω-
γή του Διεθνούς 
Τουρνουά Τζούντο 
«Μέγας Αλέξαν-
δρος».

ΣτοενλόγωΤουρνουάέ-
λαβαν μέρος χώρες από τα
Βαλκάνια και επίσης τίμη-
σανμετηνπαρουσίατουςοι
χώρες Ισραήλ, Γεωργία και
Κύπρος.Η ομάδα τουσυλ-
λόγουμαςκατάφερεναεπι-
στρέψει στην πόλη μας με
5 χρυσά, 3 ασημένια και 4

χάλκιναμετάλλια.Αναλυτικό-
τερα τα αποτελέσματαέχουν
ως εξής.Ταχρυσάμετάλλια
πήραν: ο ΣκούφιαςΑθανά-
σιος , ηΜέσκαΆννα,οΠα-
σβάνηςΠαναγιώτης, οΜέ-
σκαςΆγγελοςκαιηΤαξίδου
Ελένη.Ταασημένιαμετάλλια
πηραν: ο Ντατσι Ιωάννης,
η Γκιλιοπούλου Κατερίνα
και οΜυτιλήςΝικόλαος.Τα
χάλκινα μετάλλια πήραν: ο
ΓιαννακόςΔημήτριος,οΚου-
γιουμτζίδηςΜιχαήλ,οΟνιάνι
Σωτήριος και ο Γκιλιόπου-
λος Νικόλαος. Συνολικά α-
πότους15συμμετέχοντεςοι
12κατάφερανναβρίσκονται
στις θέσεις των μεταλλίων
πράγματοοποίοαποδεικνύ-
ει ότι η προετοιμασία ήταν
σχετικά καλή και η μεγάλη
προσπάθεια θα συνεχιστεί
και για τις επόμενες διορ-
γανώσεις της σεζόν. Ευχό-
μαστε καλή συνέχεια στα
παιδιά και με μεγαλύτερες
διακρίσειςστομέλλον.

Τζούντο
Αξιόλογηαρχήτηςσεζόνμε
πολλάμετάλλιακαιδιακρίσεις
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩ-
ΡΙΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2δια-
μερίσματα, ισόγειοκαι
1οςόροφος,από70τ.μ.
και80τ.μ.,μεαυλήκαι
ταδύομαζί,καλοριφέρι,
σκεπή,σε καλήκατά-
στασηκαιτιμήευκαιρίας
58.000ευρώκαιταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284
&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ουή2ουορόφου,με
ασανσέρ,πουναχρίζει
ανακαίνισημέχρι40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
24.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΕΤΑΙεπιχείρηση

κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσεκαλήτμή.Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.:23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ ενοι-

κιάζεται διαμέρισμα
100 τ.μ., 1ος όρ.,
2ΔΣΚW,  ΑΝΤΛ ΙΑ
Θ Ε Ρ ΜΟ Τ Η ΤΑ Σ ,
θέα, ηλιακό, μπό-

ϊλερ, αιρ κοντίσιον,

σε πολύ καλή κατά-

σταση. Τηλ.: 6979

7 2 0 8 0 7  &  6 9 7 8

009149 κος Πανα-

γιώτης.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ενοικιάζε-
ται studio στην περιοχή

city gate, καινούργιο ε-

πιπλωμένο με αέριο,

250 ευρώ., 4ος όρο-

φος. Πληρ. τηλ.: 6974

792410.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα 1ος

όροφος, ανακαινισμέ-

νο, με θέα. Τηλ.: 23310

24817&6945852826.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κο-
πέλεςαπότοψητοπω-

λείο «Φίνα Κότα» στο

Μακροχώρι για κουζίνα

και σέρβις. Τηλ.: 23310

43222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
ολιγόωρη φροντίδα ηλι-

κιωμένης με κατάκλιση

στις Βαρβάρες. Τηλ.:

6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός
φαρμακοποιού με πι-

στοποίηση για εργασία

σε φαρμακείο στη Βέ-

ροια. Προϋπηρεσία θα

ληφθείυπόψη.Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο:

pharmacybio@gmai l .

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «ε-
σωτερική» για φύλαξη

ηλικ ιωμένης μερικώς

αυτοεξυπηρετούμενης, 1

ρεπό την εδομάδα, 550

ευρώ.Τηλ.επικοινωνίας:

6995706651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςβυ-
τιοφόρου για μεταφορά

καυσίμωνμεανάλογαδι-

πλώματαΠ.Ε.Ι. Γ΄ κατη-

γορίας και άδειαA.D.R.

Τηλ.:2331024242.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  τεχν ίτης
οχημάτων με προϋπη-

ρεσία για εργασία σε

συνεργείο στη Βέροια.

Τηλ.:6977425077.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός αυ-

τοκινήτων και βοηθός

μηχανικού από συνερ-

γείο στη Βέροια. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυ-
νο για τη Γερμανία, να

δουλέψει σε κουζίνα ελ-

ληνικούεστιατορίου.Πα-

ρέχεται διαμονή και δια-

τροφή. Τηλ.: 23310

41728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία
έως60ετών,γιαβο-

ήθεια ηλικιωμένου

87 ετών ως εσωτε-

ρικήκαιγιαδουλειές

σπιτιού. Παρέχεται

διαμονή και διατρο-

φή. Μισθός συζη-

τήσιμος. Τηλ.: 6949

849305.

ZHTEITAI φαρμα-
κοποιός (άντραςήγυ-

ναίκα)ήβοηθόςφαρ-

μακείουγιαφαρμακείο

στοχωριόΞΕΧΑΣΜΈ-

ΝΗΗΜΑΘΙΑΣ (Δήμος

αντιγονιδων). Απο-

στολήβιογραφικούμε

φωτογραφίαστοmail

ksexasmenipharm@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρ ία ,
χωρίς οικογενειακές ή

άλλεςυποχρεώσειςγια

ναεργασθείσεκουζίνα

εστιατορίουστηΓερμα-

νία.Μισθός,ασφάλιση,

διαμονή και διατροφή.

Τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέ-
ρα σε ξενοδοχείο της

Βέροιας με γνώση βα-

σικώνΑγγλικών. Τηλ.:

6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια
delivery με δικό του

μηχανάκι για το ψη-

τοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.

Τηλ.: 6984 472747 κ.

Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
για εργασία στο ψητο-

πωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».

Τηλ.: 6984 472747 κ.

Γιώργος.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΜΑΙ  γ ια άμεση
ενο ικ ίαση  δ ια -
μερίσματος και
μελλοντ ικά  γ ια
την αγορά του εν
λόγω χώρου. Ζη-
τάω διαμέρισμα
άνω των 100 τε-
τραγωνικών,ανα-
καινισμένο φουλ
έξτρακαιμεγάλες
βεράντες .  Τηλ.
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :
6937226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέεπιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτά
κατασκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση
,A/Cκαιελάχιστακοινόχρησταμόνο180€.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη
κομπλέ , γκαρσονιέρα35 τ.μ., κατασκευή
1982,1χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, ατομικήθέρμανσημε κλιματιστικό
καιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο ,3οςόρο-
φος,με καινούργιακουζίνακαι καινούργιο
μπάνιο,επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσο-
ψη,σεπολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψι-
μοαπό10/10/2018.

Κωδ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., καθ. κατασκευή2001,2υ/δ,1ος
όροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα,σεπολύκαλή
κατάσταση, καινούργιααλουμινίουκουφώ-
ματαμεδιπλά τζάμια, καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημευπέρυθρες ,μεαποθήκηστο
υπόγειο καιπολύ λίγα κοινόχρηστα.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαι από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέ επιπλωμένο
, κατασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα  με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Ενοικιάζεται
διαμέρισμα71τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτάκατα-
σκευή1992,2υ/δ,3οςόροφος,πολύφωτεινό
,διαμπερέςκαιάψογασυντηρημένο,καλαί-
σθητο,σεόμορφηπολυκατοικία ,απίστευτα
εργονομικόκαιμεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαινούργια,ενοίκιο250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23083ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, εξαιρετικόο-
ροφοδιαμέρισμα85τ.μ.,χωρίςκοινόχρηστα
, κατασκευή2001,2υ/δ,3οςόρ. , χωρίς
ασανσέρ , η θέαπράγματι μοναδική , σε
πολύκαλήκατάσταση,ενεργειακήςκατηγο-
ρίαςΓ,μεθέρμανσηατομικήπετρελαίου,

αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,συνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιηλιακό
θερμοσίφωνα μόνο 260€.Από 30/10/18
επισκέψιμοκαιδιαθέσιμο.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ:12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςενοι-

κιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτακο-
μπλέεπιπλωμένησεδύοεπίπεδα1οςκαι
2οςορ.160τ.μ.,μεάδειατου1998,πολυ-
τελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,δια-
μπερές ,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή,
μεαποθήκη,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμε
έναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιά-

ζεται μεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη
150τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/
τομέσα , ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστή-
ρα-Τιμή:100€

Κωδ:23657-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας28τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από2Χώρους, .Είναι κατα-
σκευασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήμεΗλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,
Διπλάτζάμια-Τιμή:150€

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας51 τ.μ.
1οςορ.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναι
κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου
είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια,
ενοίκιο130€.

Κωδ: 23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-

σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από5Χώρους, .Είναι κατα-
σκευασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματα
ΑλουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC. Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι
διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειΠροαύλιο τοδε
Μίσθωματου290€.Τογραφείομαςδιαθέ-
τει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

Κωδ:23538 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚατάστη-
μασυνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο .Είναικατασκευ-
ασμένο το 1990 και διαθέτει Κουφώματα
ΑλουμινίουκαιΑποθήκη-Ενοίκιομόνο150
€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑ-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475 ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεται

στοΒήμα τουΑποστόλουΠαύλου15 τ.μ.
σεημιυπόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμε
τηλεχειριστήριο,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1ος

Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγά-
λομπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,Ανελκυ-
στήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή ,
έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προ-
σφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14297 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητοΔιαμέρι-
σμασυνολικής επιφάνειας119 τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένο το2005και διαθέτει θέρμανσηΑ-
τομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Κήπο,Τζάκι,
Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα,Σκαλιά
εισόδου,BBQ-Τιμή:150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένη το1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ: 13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοι-
κία η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο
κατάστημα210τ.μ., 1ο και 2οόροφοαπό
δυο διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε ό-
ροφος ,τα οποία βρίσκονται σε οικόπεδο
744τ.μ., είναι κατασκευή1992, εκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίοκήπο,οι
χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν., σεπολύ καλή τιμήμόνο
όλομαζίμόνο120.000€,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13507 ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη

473τ.μ.,κατασκευή1985, ισόγεια,μεπολύ
άνετηπρόσβαση , κέντροαπόκεντρο,σε
πολύ καλή τιμή, αποτελεί ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία,τιμή100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ νεό-

δμητογραφείοδύοχώρων ,μεγάληςπρο-
βολήςκαισυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον
2οόροφο.Είναικατασκευασμένο το1991
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,
καιΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια
, καθώς και μία θέσηστάθμευσης.Τιμή:
50.000€.

Κωδ.12948ΣτοΚΕΝΤΡΟ τηςΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,Γραφείομε80τ.μ.,καθ.και92τ.μ.μικτά
,κατασκευή1991,2χώροι,1οςόροφος,
μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέε-
ταιστονχώρο,σεεξαιρετικήκατάστασηκαι
σεπολυκατοικίααξιώσεων,διαθέτειατομική
θέρμανσημε κλιματιστικά και ανελκυστή-
ρα καινούργιο, ευρίσκεται σεπρονομιακή
τοποθεσία καιμάλισταυψηλήςπροβολής.
Διαθέτεικαιμίαθέσηστάθμευσηςδικήτου,
Τιμή99.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70,Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σεπολύ
καλόσημείοκαισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
μόνο10.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑ-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13511 -πλησίονΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
95 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1996καιδιαθέτει
Αποθήκη123τ.μ.-Τιμή:40.000€

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000 τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίση-
μο , με εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα ,
αμφιθεατρικό ,σεμοναδική τοποθεσία και
σίγουρασεπρονομιακήθέση, κατάλληλο
γιαανέγερσηΒίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ: 12931. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ, πωλείται
Ελαιώναςσυνολικά11,5στρ.σεπλήρηπα-
ραγωγήγιαοικονομικούςλόγουςτιμήτελική
26.500€,συνολικά , εξαιρετική ευκαιρία .
Μαζί με κοινόχρηστοαλλάδικό του  είναι
σήμεραστα20στρ.Υπόδειξημόνοσεσο-
βαράενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο

170τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεμοναδικήθέα
στονκάμπο,άρτιοκαιοικοδομήσιμομεσ/δ
0,8,τιμήευκαιρίαςμόνο35.000€.

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,πρό-
κειταιγιαγωνιακόοικόπεδοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,15.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείται οικόπεδο400 τ.μ., μεσ/δ0,8 εντός
σχεδίουπόλεως ,άρτιοοικοδομήσιμο ,με
γύρω-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτου
τιμήείναι83.000€αποδεδειγμέναηδετιμή
πώλησης τουαπό80.000€ τώραπροσφέ-
ρεταιστα32.000€ ,ευκαιρίαάριστη.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζει να τοδει κανείς, γιαπολύα-
παιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε
τιμήπροσφοράς.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο30.000€.μόνο35.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

κινγκ144  τ.μ.,4 θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσεισόγειοχώροοικοδομής
,μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη
,τιμή21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ105119ΣΤΗΒΕΡΟΙΑ ,πωλείται

Γυμναστήριο , λόγωάλληςδραστηριότητας
.Πρόκειται για έτοιμη και λειτουργούσα ε-
πιχείρησηστοχώρο σεσύνολο385 τ.μ.,
μεενοίκιο550€καιάμεσαδιαθέσιμη , τιμή
μόνο55.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενοαγοραστήκαισχετικόμε το
αντικείμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας65 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροενιαίο,ειναιφωτεινόκαιέχειμεγάλη
βιτρίνα.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρό-
μοκαιμε νότιοπροσανατολισμό ,σπάνιο
οικόπεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώρα
μόνο55.000€.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητάναπροσλά-
βει 2 άνδρεςαπό25 έως45 ετώνμε τα
κάτωθιπροσόντα:
1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή

κλαρκ
Τηλ.:6947021868
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΑΝΟΙΞΕΩΣ4οςδιαμπερεςμεθεαΑ.Θ70τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερεςΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,
50000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ0001€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματικο
70000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκατοικια67τ.μμεοικοπ.160τ.μ
35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ
90000€
AΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.ΜανωγειοανακαινισμενοΛουξ
26000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριο85τ.μ2ΔΣΚ+παρκιγκ73000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.ΜΘερμ/τες1ΔΣ-Κ180€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΘερμ/τες170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚWCχωριςθερμανση120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚχωριςασανσερΑ.Θ160€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμοΠαλατίτσια,Βερ-
γίνα,Πατρίδασεεξαιρετικάχαμηλέςτιμες.

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ
0200510€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια
13000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια
2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρμεεπιτραπεζια120000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6
Ιατρεια.
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΑΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙκονταστηνΒεροια600τ.μ
-1300τμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-
κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Γυμνασίου καιΛυκείοιυ σε
Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,
ΛατινικάκαιΝεοελληνικήΛο-
γοτεχνία.Πολύπροσιτές τι-
μές.Τηλ. επικοινωνίας:6974
430782.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

ορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,μεαπεριό-
ριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:
6944764477&2331027796.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  διανο-
μείςγιατηROMAPIZZA.
Πληρ. κ.  Απόστολος.
Τηλ.:6979222021.

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDISSECURITYζητούνται10άτο-
μαμεάδειαεργασίαςκαιπιστοποίησημεσκοπόναεκπαιδευτούν
στοντομέαV.I.P.γιαεργασίαστονησίτηςΜυκόνουγιατηχρονι-
κήπερίοδο1/4έως30/10.Μισθόςικανοποιητικότατος.Πληροφο-
ρίες:κ.ΤΣΙΦΛΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.Κιν.:6937226565.

ΕΤΑΙΡΙΑΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ζητάει για ημιαπασχόλη-
ση3ημερώνκαιστηνπορείαολικήαπασχόλησηδιανομέα
κούριερ..Πληροφορίεςστοτηλ.:6937226565.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύ-
τρια ζητά εργασία σε
ιατρείο της Βέροιας ή
της Νάουσας. Πληρ.
τηλ.:6970123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασεεπιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΔΑΣΚΑΛΑ,πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ.,κάτοχοςπτυ-
χίουProficiencyκαιΣυστήματοςΓραφήςτυφλώνBraille,τελειό-
φοιτοςτηςΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσαςκαιφοιτήτριαΜετα-
πτυχιακούΠρογράμματοςΕιδικήςΑγωγής,παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματασεπαιδιάΔημοτικού (παιδιά μεπροβλήματαακοής
καιμαθησιακέςδυσκολίες).Τιμέςπροσιτές.Τηλ.Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών,
καταστημάτωνμεπροσοχήστη λεπτομέρεια,πολύ καλές τιμές
καισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗΤΑυπάλληλογραφείου.Απαραίτη-
ταπροσόντα:

1) Άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Εμπορικής  Διαχείρισης
ERP (Business Value, Pylon της
EPSILONNET).

2)ΆριστηγνώσηΜsWORD,Ms
Excell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεαντί-
στοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:

2331077467
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ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτερική,

γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, αναλαμ-

βάνει περιποίηση και φύλαξη αρρώστων ή

ηλικιωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:2331025520&

6948798051.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γε-

ρόντων, γιαπρωί ή γιααπόγευμα, καθαριό-

τητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.Τηλ.: 6946

479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγι-

κούΤμήματοςΔημοτικήςΕκπαίδευ-

σηςτουΠανεπιστημίουΘεσσαλίας,

αναλαμβάνει την προετοιμασία και

μελέτη μαθητών τουΔημοτικού.Α-

ναλαμβάνεται, επίσης, η φύλαξη

και δημιουργική απασχόληση παι-

διώνπροσχολικής και σχολικής η-

λικίας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα Βιολογίας σε μαθητές

Λυκείου.Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία

καιεξειδίκευσηστιςμαθησιακέςδυ-

σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας

διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει

μαθήματα ελληνικών και αγγλικών

σε μαθητές δημοτικού και γυμνα-

σίου. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ.

επικοινωνίας:6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος

καθηγητής παραδίδει ιδιαίτερα μα-

θήματαΑγγλικών και Ιταλικών. Τι-

μέςφιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό δωμά-

τιο λευκό με στρώμα, πλυντήριο ρούχων

45άρι,διπλήντουλάπα,καναπέςπουγίνε-

ται διπλό κρεβάτι, γραφείο με λευκό τζάμι

αμμοβολή και συρταριέρα γραφείου. Τηλ.:

6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώμα.

Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλό-

νι SATO μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, τρα-

πεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψεων,

ντουλάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλά-

πα-ράφια(μελί),καναπέδες,όλασεάριστη

κατάσταση.Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978

004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υποχρεώσεις

ζητάκυρίαέως50ετώνγιασοβαρήσχέση.

Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητάγιαγνωριμίακυρίααπό50

έως55ετώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6974

862936.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ



P Βάσανο οι συντάξεις και η σύ-
νταξη του προϋπολογισμού...

P Εξ ου και το διπλό σχέδιο 
προϋπολογισμού φέτος από την κυ-
βέρνηση. Το ένα με περικοπές στις 
συντάξεις, το άλλο χωρίς. Νταϊμέν-
σιον δύο σε ένα.

P Μυωπία είπαμε είναι όταν τα 
βλέπουμε διπλά;

P Εδώ δεν μπορούμε να τα 
βγάλουμε πέρα με έναν προϋπολο-
γισμό, φέτος έχουμε δύο.

P Να δείτε που είναι σαν τις πολ-
λές δίαιτες ημών που δεν χορταίνουμε 
μόνο με τη μία.

P Η κυβέρνηση που σιχαινόταν 
τα ματ, τώρα είναι και με τον αστυ-
φύλαξ και με τον χωροφύλαξ.

P Πάντως προσωπικά δεν βρί-
σκω καμία αντίφαση να είναι οι Αμερι-
κανοί και φονιάδες των λαών αλλά και 
εξαιρετικοί επενδυτές, απαραίτητοι για 
την οικονομία της χώρας μας.

P Η υπόθεση με την κυβέρνη-
ση της Αριστεράς μού θυμίζει τους 
παππούδες που φρίκαραν άμα μας 
βλέπανε με σκισμένο τζιν, λες κι αυ-
τοί ήταν νορμάλ που έβαζαν χρυσά 

δόντια.

P Κατά τα άλλα. Ανακαλύφθηκε 
αντίδοτο για τη φαλάκρα. Θα είχε και 
αποτέλεσμα αν δεν μας καράφλιαζαν 
κάθε μέρα.

P Δημώδες το επόμενο.
‘Στα βράχια της Αλόννησου βρή-

κα το παντελόνι σου, στην όμορφη 
Καστέλα σορτσάκι 
και φανέλα, στα 
όμορφα τα Γιάν-
νενα παπούτσια 
βρήκα πάνινα και 
στη κεφάτη Πά-
τρα την κόκκινη 
γραβάτα’!

P Όλα τα είχε 
προβλέψει η Έφη 

Σαρρή για Ξενοφώντα και Σία.

P By the way. Κανονικά ο δη-
μόσιος υπάλληλος θα έπρεπε να 
δουλεύει μέχρι τα 7 μποφόρ και από 
8 μέχρι 35 Κελσίου.

P Ένα γιαούρτι και δύο παξιμάδια 
για πρωινό η διαιτολόγος. Λες και θα 
πάμε στο next top model να πούμε.

P Άρθρο «τι 
να κάνεις στο κρε-
βάτι με έναν σκορ-
πιό». Να σηκωθείς 
να φύγεις άνθρω-
πέ μου, έχεις ιδέα 
πόσο πονάει το 
τσίμπημά του;

P Κλείνουμε 
με ένα ανέκδοτο... 
προϋπολογισμού:

-Καπνίζεις;
-Ναι!
-Πόσα πακέτα τη 

μέρα;
-Τρία!
-Οπότε, καπνί-

ζεις τρία πακέτα τη 
μέρα, που από 5 
ευρώ για 15 χρόνια, 
μας κάνουν 82.125 
ευρώ!

-Ε και;
-Το ξέρεις ότι με 

αυτά τα λεφτά θα 
μπορούσες να πά-
ρεις μια ferrari;

-Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση;
-Ναι!

-Εσύ, καπνίζεις;
-Όχι! 15 χρόνια έχω να καπνίσω...
-Και πού την έχεις παρκάρει;

Κ.Π.

Το πρωί της Παρασκευής, 28 Σεπτεμβρίου 2018, το ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά 
της Άνοιξης» συμμετείχε στο DEAR πρόγραμμα (Development Education and 
Awareness Raising) της Ευρώπης με τίτλο «Βιώσιμη Ευρώπη για όλους», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο γενικός στόχος είναι η ου-
σιαστική αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ και των υπευθύνων 
για τη χάραξη πολιτικών, στην προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον, μέσα από 17 
Στόχους.

Τα «Παιδιά της Άνοιξης» επέλεξαν το στόχο με τον αριθμό 10 που αφορά στις λι-
γότερες ανισότητες και σχεδίασαν μια δράση που αποσκοπεί σε αυτό. Ο τίτλος της 
δράσης Εργασιακά δικαιώματα ΑμεΑ «Μπορώ και εγώ». Συγκεκριμένα, δύο Άτομα 
με Αναπηρία επιλέχθηκαν και εργάστηκαν για 2 ώρες στο γνωστό μεζεδοπωλεί-
ο-ουζερί της Βέροιας «Στάσου Μύγδαλα» ενώ, μία μικρή ομάδα ωφελούμενων έξω 
από το μαγαζί ενημέρωνε τον κόσμο για τη δράση καθώς και για το δικαίωμα στην 
εργασία.

Οι ωφελούμενοι ανταποκρίθηκαν άψογα στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης 
δουλειάς και απόλαυσαν την μοναδική εμπειρία ενώ οι πελάτες, έδειξαν υπομονή, 
κατανόηση αλλά και ενθουσιασμό με την ευχάριστη αυτή έκπληξη. 

 Ευχαριστίες
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τους ιδιοκτήτες του μεζεδοπωλείου-ου-

ζερί «Στάσου Μύγδαλα» κ. Ζαμπελάκη Δημήτρη και κ. Χασιώτη Βασίλη για την 
πραγματικά πολύ φιλόξενη και ζεστή αγκαλιά που χαρίζουν στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα 

Παιδιά της Άνοιξης» κά-
θε φορά. Επίσης, ευχα-
ριστούν το προσωπικό 
του μαγαζιού με το οποίο 
συνεργάστηκαν οι ωφε-
λούμενοι και ήταν πρό-
θυμοι στο να βοηθήσουν 
όπου χρειαζόταν. Ακόμη, 
ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε όλους τους γονείς-μέ-
λη του φιλανθρωπικού 
Μη  Κερδοσκοπ ικού 
Συλλόγου Γονέων & Κη-
δεμόνων ΑμεΑ και στο 
σύλλογο ΜΑμΑ (Μέριμνα 
Ατόμων με Αυτισμό) οι 
οποίοι ενημερώθηκαν 
για τη δράση και ήρθαν 
στο μαγαζί για να την 
ενισχύσουν με την πα-
ρουσία τους.
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CMYK

Στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Δούλεψαν για 2 ώρες στο ουζερί «Στάσου Μύγδαλα», 

τα Παιδιά της Άνοιξης και το απόλαυσαν
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