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Με δυνατά όπλα ρίχνεται 
στην προεκλογική μάχη

ο Τσίπρας
  Παρόλο που η κυβερνητική πλευρά μιλά σταθερά 
για εκλογές τον Σεπτέμβριο, στην λήξη της θητείας 
αυτής της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός κάνει 
κινήσεις που προετοιμάζουν το έδαφος εν όψει 
εκλογών. Η καταρχήν συμφωνία με τον Αρχιεπίσκοπο 
που του δίνει το περιθώριο να αποκτήσει στο 
προεκλογικό του οπλοστάσιο 10.000 θέσεις εργασίας 
από τους κληρικούς που θα παύσουν να είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και η χθεσινοβραδυνή 
ανακοίνωσή του ότι θα αποκαταστήσει με νόμο 
την αδικία και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου θα 
καταβάλλει 820 εκατομμύρια από μνημονιακές 
κρατήσεις στους ενστόλους. Αν σε αυτά προστεθεί 
και το χοντρό «παιχνίδι» που παίζεται με τα 
αναδρομικά των συνταξιούχων, τότε μιλάμε για όπλα 
όχι απλώς δυνατά, αλλά «πυρηνικά» που μπορούν να 
ανατρέψουν το μέχρι τώρα διαμορφωμένο πολιτικό 
σκηνικό. Χιλιάδες προσλήψεις και άνοιγμα της 
κάνουλας των χρημάτων ήταν κάτι που ανέκαθεν 
συγκινούσε τους Έλληνες ψηφοφόρους. Το ζητούμενο 
είναι εφόσον υπάρχουν τα οικονομικά περιθώρια να 
γίνουν αξιοκρατικά και με σωστή διαχείριση. 
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Η Ρίτα Αντωνοπούλου 
τραγουδάει Μάνο Ελευθερίου 

αύριο στη «Στέγη»
Η ΡίταΑντωνο-

πούλου, συναντά
τον σπουδαίο κι-
θαριστή Μανόλη
Ανδρουλιδάκη και
μαζί παρουσιάζουν
ένα μοναδικό αφιέ-
ρωμα στον ποιητή
& στιχουργόΜάνο
Ελευθερίου,  την
Παρασκευή 9 Νο-
εμβρίου στην Α-
ντωνειάδειο Στέγη
Γραμμάτων και Τε-
χνώνΒέροιας, στις
9.00μ.μ.

 Μια συναυλί-
α-γιορτή, μια συναυλία αφιερωμένη σε έναν άνθρωποπου
σφράγισεμε τα λόγια του το ελληνικό τραγούδι και τηνποίη-
ση,πουμετηνπαρουσίατου,τησκέψητουκαιτιςλέξειςτου
σφράγισε τηπνευματική ζωή τηςΕλλάδας κυρίαρχα από τη
Μεταπολίτευσηκιέπειτα.

Οι στίχοι του, τα λόγια του, ταποιήματά του, όπωςαυτά
μελοποιήθηκαναπότουςμεγαλύτερουςσυνθέτεςμας(Θεοδω-
ράκης,Ξαρχάκος,Σπανός,Κουγιουμτζής,Μικρούτσικος,Μού-
τσης,Μαρκόπουλος,Νικολόπουλος κ.α.) και τραγουδήθηκαν
από τιςωραιότερες φωνές (Μοσχολιού,Νταλάρας,Αλεξίου,
Γαλάνη,Βιτάλη,Κούτρας,Θηβαίοςκ.α.)σημάδεψαντην ιστο-
ρίατουελληνικούτραγουδιούπερισσότερααπό50χρόνια.

Ηείσοδος10ευρώκαιηπροπώλησηξεκίνησεστηγραμμα-
τείατουΧώρουΤεχνών.

Μουτζούρες στα αρχαία τείχη της Βέροιας

Στην είσοδο τηςπόλης και συγκεκριμέναστοπάρκο επί της οδούΘεσσαλονίκης, διασώζονται τμήματααπό τα
τείχητηςΒέροιας.Κομμάτιαζωντανάτης ιστορίαςτηςπόληςμας,πουαντίνατακαμαρώνουμεαναδεικνύονταςτα,
ταβλέπουμεμουτζουρωμένααπό«αισθητικές»παρεμβάσειςαχαρακτήριστωνσυμπολιτώνμας.Είναιέναφαινόμενο
πουδυστυχώςεπαναλαμβάνεταικαιόχιμόνοστοσυγκεκριμένομνημείο.Παρόλοπουείναιπιθανόναεπαναληφθούν
οιίδιεςασχήμιες,καλόείναιοιαρμόδιεςυπηρεσίεςνατακαθαρίζουν,γιαναπεριορίζεταιτοπρόβλημακαιμετηνελπί-
δακάποιαστιγμήνασυνετιστούνκάποιοιανεγκέφαλοι.

Χαμηλή πτήση δύο μαχητικών πάνω από την Βέροια 
χθες το πρωί

Σείστηκε το κέντρο της
Βέροιας χθες τοπρωί από
χαμηλή πτήση που εκτέ-
λεσαν κατά πληροφορίες
μάλλον δύο μαχητικά αε-
ροσκάφη της Πολεμικής
Αεροπορίας.Έκπληκτοι οι
πολίτεςαπότονεκκωφαντι-
κό ήχο, κοίταζανπρος τον
ουρανόκαιπροσπαθούσαν
να καταλάβουν τι συμβαί-
νει.Ακούει ο κόσμος τόσα
τις τελευταίες ημέρες για
τα εθνικά θέματα…πώς να
μηνπάει τομυαλό τουστο
κακό;

ΑπόΔευτέραμόνοηλεκτρονικέςαιτήσειςστονΕΦΚΑ
γιατααναδρομικά

Από τηΔευτέρα 12Νοεμβρίου και εφεξής,
θα γίνονται αποδεκτές μόνο ηλεκτρονικά οι
αιτήσειςγιατιςμειώσειςοιοποίεςέχουνεφαρ-
μοστείστην κύρια και την επικουρικήσύνταξη,
όπωςανακοίνωσεη διοίκηση τουΕνιαίουΦο-
ρέαΚοινωνικήςΑσφάλισης (ΕΦΚΑ). «Μεπρο-
τεραιότητατηνκαλύτερηκαιταχύτερηεξυπηρέ-
τηση τωνσυνταξιούχων, η διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων αποκλειστικά, μέσωδιαδικτύου,
κρίθηκε αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία
τωνυπηρεσιώντουΕΦΚΑκαιτηναπρόσκοπτη
εκτέλεση του συνόλου των εργασιών τουφο-
ρέα»επισημαίνεταισεσχετικήανακοίνωσητου
ΕΦΚΑ.Έντυπεςαιτήσειςθαπαραλαμβάνουνοι
αρμόδιεςυπηρεσίεςσυντάξεωνμόνοσεειδικές
περιπτώσεις.Πάντωςείναισίγουροότιτοκύμα
χιλιάδωνσυνταξιούχωνπου επιθυμούν να κά-

νουντηναίτηση,μόνοοηλεκτρονικόςτρόποςυποβολήςμπορείνα«σηκώσει»,ώστενααποφευχθούνουρές,ταλαιπωρία
καιμπλοκάρισμαστηνλειτουργίατηςυπηρεσίας.

ΕίναιηΒέροιαστοπρόγραμμαγιαδωρεάνWi-Fi
στουςΔήμους;

Ξεκίνησαν χθες τοπρωί , οι
αιτήσεις τωνδήμωνγια τοπρό-
γραμμαWiFi4EU.Με το πρό-
γραμμαWiFi4EU ηΕυρωπαϊκή
Επιτροπήεπιθυμείναεξασφαλί-
σειδωρεάνσυνδεσιμότηταWi-Fi
για τους πολίτες και τους επι-
σκέπτες σε δημόσιους χώρους,
όπως πάρκα, πλατείες, δημό-
σια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα
υγείαςκαιμουσεία,παντούστην
Ευρώπη μέσω του WiFi4EU.
Συνολικά θα διατεθούν 120 ε-
κατ. ευρώσε 8.000 δήμους σε
ολόκληρη τηνΕΕ, έως το 2020.

Μέχριστιγμής,σύμφωναμετηνΚομισιόν,περισσότεροιαπόέναςστουςπέντεδήμουςσεολόκληρητηνΕυρώπηέχουν
καταχωρίσειταστοιχείατουςστηνειδικήδιαδικτυακήπύληWiFi4EU.ΜεγάληείναικαισυμμετοχήαπότηνΕλλάδαόπου
272απότους325δήμουςέχουνήδηεγγραφεί.ΣτονδήμοΒέροιαςθεωρητικάυπάρχειεγκατεστημένοασύρματοδίκτυο
Wi-Fi,άλλαδενείναιλειτουργικό,αφούωςγνωστόδενμπορείναεξυπηρετηθείοχρήστης.Άραγεείμαστεμέσαστουςδή-
μουςπουέχουνεγγραφείστοπρόγραμμαήεπειδήηΒέροιαέχειέστωκαιθεωρητικάWi-Fiέμεινεαπ’έξω;



ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  www.laosnews.gr 3

Το θέμα του Τελωνείου Βέροιας έθεσε στη χθεσι-
νήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας,  
ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Κάκα-
ρης, αναφερόμενος στο ιστορικό και την καθυστέρη-
ση των τριών χρόνων, την ίδια ώρα που η κ. Τζάκρη 
στη Βέροια ανακοινώνει συνοριακό σταθμό στην 
Πέλλα, άρα και Τελωνείο, αν γίνει έτσι.

«Υπάρχουν ευθύνες, μεταξύ αυτών ο δήμος και ο 
δήμαρχος. Όλοι για κρέμασμα θα είμαστε αν μας φύ-
γει το Τελωνείο…» τόνισε κλείνοντας ο κ. Κάκαρης.

«Από έναν νέο ρόλο μοιράζει ευθύνες ο κ. Κάκα-
ρης...» σημείωσε απαντώντας ο δήμαρχος Κώστας 

Βοργιαζίδης, ενημερώνοντας ότι η τελευταία απόφα-
ση ήταν αυτή της παραχώρησης του οικοπέδου από 
την Αμάλθεια στο υπουργείο Οικονομικών.

«Ένας χρόνος πέρασε για να κάνει το υπουργείο 
μια γραφειοκρατική πράξη…» υπογράμμισε ο δή-
μαρχος, τονίζοντας ότι βρισκόμαστε σε αναμονή α-
πάντησης του υπουργείου «γιατί κανείς δεν θα βάλει 
λεφτά αλλιώς» όπως είπε.

«Κουραστήκαμε να περιμένουμε! Αυτή η αδυνα-
μία-απροθυμία του υπουργείου για την απόφαση 
μετεγκατάστασης αγγίζει τα όρια της κοροϊδίας» είπε 
με τη σειρά του ο αντιδήμαρχος Άρης Λαζαρίδης.

 Παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος
ο Τηλ. Χατζηαθανασίου

Την παραίτησή του από τη θέση του δημοτικού 
συμβούλου υπέβαλλε με επιστολή του προς τον 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ο τέως πρόε-
δρος Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, για λόγους υγείας 
συγγενικού του προσώπου στην Αθήνα, όπως ανα-
φέρθηκε κατά την ανάγνωση της επιστολής από τον 
κ. Τσαπαρόπουλο.

Επιλαχούσα της παράταξης της πλειοψηφίας 
είναι η Θωμαή Στιόκα, στη θέση του κ. Χατζηαθανα-
σίου.

Ακόμα περιμένει ο Δήμος την απάντηση του υπουργείου
για να προχωρήσει το Τελωνείο στην Κουλούρα

Γ. Κάκαρης: «θα είμαστε για κρέμασμα αν μας φύγει το Τελωνείο…»
Κ. Βοργιαζίδης; «Από έναν νέο ρόλο μοιράζει ευθύνες ο κ. Κάκαρης...»

Α. Λαζαρίδης: «Η απροθυμία για την απόφαση μετεγκατάστασης αγγίζει τα όρια της κοροϊδίας»

Για την ανάδειξη αιρετών μελών για τα υπηρεσιακά τους 
συμβούλια   ΠΥΣΔΕ - ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ  και ΚΥΣ-
ΔΕ – ΚΥΣΠΕ, ψήφισαν χθες οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμι-
ας και πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης Ημαθίας, από τις 9.00 
το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, στα σχολεία που ορίστη-
καν να φιλοξενήσουν τη διαδικασία. Σημειωτέον ότι φέτος 
λειτούργησαν και δύο σχολεία για τις ανάγκες της εκλογικής  
διαδικασίας, σε Νάουσα και Αλεξάνδρεια.  

Καθηγητές
Στην Ημαθία, για τις εκλογές των καθηγητών, συμμετεί-

χαν τρεις συνδυασμοί, και ένας μεμονωμένος.
Πρώτη με 49,6% η ΔΑΚΕ που ευχαριστεί ,όπως ανέφε-

ραν στο Λαό εκπρόσωποί της, τους συναδέλφους τους που 
τους στήριξαν στις εκλογές.

Σύμφωνα με  τα πρώτα αποτελέσματα, έλαβαν:
ΔΑΚΕ 445 ψήφους
ΣΥΝΕΚ (Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις) 339 ψ.
ΑΣΕ (Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπ/κών)  98 ψ.
Μεμονωμένος υποψήφιος (Γιάννης Κεβρεκίδης)  25  ψ.

Δάσκαλοι - Νηπιαγωγοί
Στις εκλογές δασκάλων και νηπιαγωγών συμμετείχαν 

πέντε συνδυασμοί για το ΠΥΣΠΕ Ημαθίας που σύμφωνα με  
τα πρώτα αποτελέσματα, έλαβαν:

ΔΑΚΕ 411 ψήφους
ΔΗΣΥ (Δημοκρατική Συσπείρωση)  307 ψ.
ΕΚΕ (Ενωτική Κίνηση Εκπ/κών)  152 ψ.
ΑΣΕ (Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπ/κών) 147 ψ. 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 110 ψ.
Γενικότερα η συμμετοχή ξεπέρασε το 95%, με ομαλή 

ροή, σε όλα τα σχολεία.
«Οι δημοκρατικές διαδικασίες θα διασφαλίσουν, όπως 

πάντα, τις σωστές επιλογές, τοποθετήσεις, αποσπάσεις και 
μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Ημαθίας» 
δήλωσε στο «Λαό» ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργά-
νου της Α/θμιας, κ. Δημήτρης Πυρινός, λίγο μετά το άνοιγμα 
της κάλπης.

Με πρωτιά της ΔΑΚΕ και φέτος οι εκλογές
των εκπαιδευτικών της Ημαθίας



Την τελευταία χρονική περίοδο, με τις κατάλληλες 
ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας, πραγματοποιούνται  εργασίες συντήρησης 
και αποκατάστασης φθορών σε (4) παιδικές χαρές 
που βρίσκονται στο Δήμο Αλεξάνδρειας και συγκεκρι-
μένα, στην Δ.Κ. Αλε-
ξάνδρειας, στην Τ.Κ. 
Τρικάλων, στην Τ.Κ. 
Μελίκης και στην Τ.Κ. 
Πλατέος.
 
Όλες οι ανωτέρω παρεμβά-

σεις γίνονται αφενός για να εξα-
σφαλιστεί η ασφάλεια των παι-
διών - χρηστών, αφετέρου για 
να μπορέσουν οι συγκεκριμένες 
παιδικές χαρές να αποκτήσουν 
σύγχρονη πιστοποίηση και άδεια 
λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα 
στη σχετική νομοθεσία για τον 
καθορισμό λειτουργίας των παι-

δικών χαρών και τις προδιαγραφές πιστοποίησης των οργάνων παιχνι-
διού.

«Η Διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας θα συνεχίσει να δίνει την δέου-
σα βαρύτητα στην υλοποίηση παρόμοιων έργων κοινωνικού χαρακτήρα, 
και ειδικότερα έργων που απευθύνονται στους λιλιπούτειους δημότες 
μας», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου..

Πέντε αναπηρικά καρότσια 
δώρισε και τα παρέδωσε στο 
Νοσοκομείο και συγκεκριμένα 
στον Διοικητή Τάκη Μαυρο-
γιώργο, η Συντεχνία Κρεοπω-
λών Βέροιας χθες το μεσημέ-
ρι, παραμονή της γιορτής των 
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γα-
βριήλ που είναι οι προστάτες 
άγιοι του κλάδου τους.

Πρόκειται για μια κοινω-
νική δράση της Συντεχνίας 
που ανάλογα με το ταμείο της 
προσφέρει ότι μπορεί για τις 
ανάγκες τοπικών φορέων, ό-
πως ανέφερε ο πρόεδρος της 
Συντεχνίας Νίκος Κακαφίκας, 
τόσο κατά την παράδοση των 
αμαξιδίων, όσο και στη συ-
νέντευξή του χθες το πρωί στον ΑΚΟΥ 99.6, υπογραμμίζοντας ότι τα 
αναπηρικά καρότσια αγοράστηκαν από κατάστημα της Βέροιας, για να 
στηριχθεί η τοπική αγορά.

Ο Διοικητής κ. Μαυρογιώργος ευχαρίστησε τους κρεοπώλες και είπε 
ότι θα τους εγγράψει στους φίλους του Νοσοκομείου Βέροιας.

Να σημειώσουμε ότι σήμερα Πέμπτη 8 Νοεμβρίου, ανήμερα της 
εορτής των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, τα κρεοπωλεία, μέλη της 
Συντεχνίας θα είναι κλειστά και προς τιμή των προστατών τους θα τε-
λέσουν θεία λειτουργία στους Αγίους Αναργύρους και μνημόσυνο για 
τα αποθανόντα μέλη τους, ενώ στη συνέχεια θα προσφέρουν κέρασμα 
στους προσκεκλημένους.
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Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣ-
ΣΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές : Παρασκευή 9/11 – 
Σάββατο 10/11 – Κυριακή 11/11

Προβολές:  στις 17.30 
Σκηνοθεσία: Λ Α Σ Ε  Χ Α Λ -

ΣΤΡΟΜ
Σενάριο: ΣΑΪΜΟΝ ΜΠΟΥΦΟΪ
Ηθοποιοί: ΜΟΡΓΚΑΝ ΦΡΙΜΑΝ, 

ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΜΑΚΕΝΖΙ ΦΟΪ, ΚΙΡΑ 
ΝΑΪΤΛΙ

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ
THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB
Προβολές:  Πέμπτη 8/11 - Δευτέρα 12/11 – 

Τρίτη 13/11 – Τετάρτη 14/11 στις 21.00
Παρασκευή 9/11 – Σάββατο 10/11 - Κυριακή 

11/11  στις 19.00 και 21.30
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΦΕΝΤΕ ΑΛΒΑΡΕΖ
Ηθοποιοί: ΒΙΚΙ ΚΡΙΠΣ, ΚΛΕΡ ΦΟΪ, 

ΚΛΑΪΣ ΜΠΑΝΓΚ, ΣΤΙΒΕΝ ΜΕΡΤΣΑΝΤ, ΣΒΕΡΙΡ 
ΓΚΟΥΝΤΝΑΣΟΝ, ΜΙΚΑΕΛ ΠΕΡΣΜΠΡΑΝΤ, ΣΙΛΒΙΑ 
ΧΟΚΣ

Ψυχρός Πόλεμος - Cold War
Προβολές:  Πέμπτη 8/11 - Δευτέρα 12/11 – 

Τρίτη 13/11 – Τετάρτη 14/11 στις 21.00
Παρασκευή 9/11 – Σάββατο 10/11 - Κυριακή 

11/11  στις 19.00 και 21.15

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»     8/11/18 - 14/11/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου
Ποντιακή βραδιά 
αφιερωμένη στον 

Θεόδωρο Βεροιώτη

Μια εκδήλωση πραγματοποιείται  στο κέντρο ΣΕΙΡΙΟΣ  (Μα-
κροχώρι Βέροιας) την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.

Στο πρόγραμμα θα εμφανιστεί πλειάδα καλλιτεχνών.
Ώρα έναρξης: 9μ.μ. - Τιμή εισόδου: 10 ευρώ 
(τα ποτά θα διατεθούν σε τιμή κόστους από το κατάστημα).
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του σωματεί-

ου καλλιτεχνών Παλλαλαϊκός σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Πατρίδας “Ευστάθιος Χωραφάς”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 21:30ΜΜ – 10:30MM ΧΟ-

ΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 21:30MM – 10:30MM ΧΟ-

ΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ .
ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛ 6945543578

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας
Ημερήσια εκδρομή

Γουμένισσα-Γιαννιτσά
Η Λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή Γουμένισ-

σα-Γιαννιτσά, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018, ώρα αναχώ-
ρησης 8.00 το πρωί από την πλατεία Εληάς και λίγο αργότερα 
από την πλατεία Ωρολογίου. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Εκεί θα επισκεφθούμε οινοποι-
είο της περιοχής όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 
τοπικά κρασιά. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στη Γουμένισσα 
και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για να περιηγηθούμε στην 
πόλη. Το απόγευμα θα πάμε στην πόλη των Γιαννιτσών για 
απογευματινό καφέ.

Πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90 τηλ. 23310 
25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή τις ώρες 10.30-12.30 το πρωί.

Το Δ.Σ.

Εκδρομή του ΚΑΠΗ 
Βέροιας σε 

Λιτόχωρο και Κατερίνη
Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας του Ν.Π. ΚΑ-

ΠΑ διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή την 
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 Λιτόχωρο - Κα-
τερίνη. 

Αναχώρηση  8.00 π.μ.
(ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΗΑ)
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 7€ ΕΥΡΩ

Χθες, παραμονή της γιορτής των Αρχαγγέλων
Δώρισε 5 αναπηρικά καρότσια στο Νοσοκομείο

η Συντεχνία Κρεοπωλών Βέροιας

Σε εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης παιδικών 
χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας



Η βουλευτής Φρόσως Καρασαρλί-
δου συναντήθηκε με την διευθύντρια 
της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
κα Ιωάννα Παπαμιχαήλ και συζήτησε 
μαζί της τα προβλήματα που παρουσι-
άζονται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Νάουσας σχετικά με τις ελλείψεις προ-
σωπικού και οχημάτων του στόλου. 
Ζητήθηκε η συνδρομή του Υπουργείου 
για να διατεθούν πυροσβεστικά οχή-
ματα (10 τόνων και 2,5 τόνων) και να 
καλυφθούν οι κενές 
θέσεις στην Πυροσβε-
στική Υπηρεσία Νάου-
σας.
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Τροχαίο με δίκυκλο και ταξί 
μπροστά στη ΔΟΥ

Τροχαίο ατύχημα, με την εμπλοκή δικύκλου και ταξί σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το 
μεσημέρι της Τετάρτης (7/11/2018), στην οδό Θεσσαλονίκης, μπροστά από τη ΔΟΥ 
Βέροιας. 

Από την σύγκρουση του δικύκλου με το ταξί τραυματίστηκε ο επιβάτης του δικύ-
κλου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βέροιας.

Έρευνα για αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Πυροσβεστικά οχήματα
για την Υπηρεσία της Νάουσας

ζήτησε η Φρόσω Καρασαρλίδου από 
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Στον Αγροτικό Σύλλογο 
Γεωργών Βέροιας και 
στο περιεχόμενο της 
ανακοίνωσης που έδω-
σαν στη δημοσιότητα 
την περασμένη Δευτέ-
ρα (φύλλο Λαού Τρίτης 
6 Νοεμβρίου) απαντάει 
η Ομοσπονδία δεν-
δροκαλλιεργητών Κ.Δ. 
Μακεδονίας, επισημαί-
νοντας τα εξής:

«Κύριοι της διοίκησης  του Αγρο-
τικού Συλλόγου Βέροιας.

Φυσικά και  είμαστε ‘’ΠΡΟΘΥ-
ΜΟΙ’’ συνομιλητές  με τον εκάστοτε 
υπουργό  για την αντιμετώπιση ου-
σιαστικών ζητημάτων του αγροτικού 
κόσμου και όχι να είμαστε θεατρίνοι 
σε μία παράσταση βολών και αντιπαραθέσεων.

Θα είμαστε πρόθυμοι για να βοηθήσουμε να βρεθούνε 
λύσεις στα προβλήματα.

Θα συνομιλούμε με όποια κυβέρνηση και όποιον υπουρ-
γό γιατί αυτός είναι ο θεσμικός μας ρόλος.Γι αυτό έχουμε 
εκλεγεί  από  τις Γενικές συνελεύσεις των συλλόγων μας. Για 
να διεκδικούμε να συζητάμε και να βρίσκονται λύσεις.

Θα είμαστε πάντα εκεί για να διεκδικούμε τα δικαια  όλων 
των αγροτών. Για ισότιμους   αγρότες και όχι για αγρότες δύο 
ταχυτήτων.

Γνωρίζουμε τα προβλήματα των αγροτών γιατί πολύ απλά 
είμαστε κι εμείς αγρότες και μόνο αγρότες.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσει να επιβιώσει ο 
αγροτικός κόσμος χρειάζονται ριζικές  αλλαγές Θα πρέπει να 
πείσουμε τον εκάστοτε υπουργό με επιχειρήματα και ουσια-
στικό διάλογο και όχι να λέμε για να λέμε.

Τώρα αν εσείς καταφέρατε από την μεριά σας περισσότε-
ρα μακάρι.

Εμείς εδώ θα είμαστε και θα αγωνιζόμαστε για το δίκαιο 
των αγροτών, χωρίς προσωπικά συμφέροντα και προσωπι-
κές συμφωνίες με κανέναν και για τίποτα.

Ομοσπονδία Δενδροκαλλιεργητών Κ.Δ. Μακεδονίας 
προς Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βέροιας:

«Θα αγωνιζόμαστε για το δίκαιο των αγροτών,
χωρίς προσωπικά συμφέροντα και συμφωνίες

με κανέναν και για τίποτα»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων 

Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά ανώνυμη οικογένεια για την δωρεά της 
υπέρ αναπαύσεως του τέκνου τους Μαρίας (8-11).Ο Θεός ας την αναπαύσει   

Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου

και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα\

Αναρτήθηκαν στο Δήμο Βέροιας πίνακες 
επανεκτιμήσεων ζημιών

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι 
παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες 
επανεκτιμήσεων για τις ζημίες που προκλή-
θηκαν από τα παρακάτω φαινόμενα: 

1. Βροχόπτωση που σημειώθηκε στις 16 
Ιουλίου 2017 

2. Χαλάζι που σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου 
2017 

3. Χαλάζι που σημειώθηκε στις 25 Μαΐου 
2017 

4. Ανεμοθύελλα που σημειώθηκε στις 3 
Ιουλίου 2017 

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται 
στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπου-
λο Αθανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ. 
2331350535. 



6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΚΗΡΥΓΜΑ

Κάθε Παρασκευή τελείται στον Ιερό Ναό Πα-
ναγίας Φανερωμένης Βεροίας η Ιερά Παράκληση 
του Αγίου Αποστόλου Παύλου μετά εσπερινού κη-
ρύγματος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

-5-6 μ.μ. Μικρός εσπερινός και Παράκληση του 
Αγίου Αποστόλου Παύλου.

-6 μ.μ. Εσπερινό κήρυγμα από τον Αρχιμανδρί-
τη Γρηγόριο Σοφό.

Πανηγυρίζει 
τη Δευτέρα η Ενορία 

του Αγίου Ιωάννη
Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 πανηγυρίζει η 

Ενορία του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Βεροίας.
ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΣΤΟ 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (οδ. ΚΟ-
ΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ) ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
6.00-7.00 μ.μ. Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός – 

Αρτοκλασίες
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
7.30-10.30 π.μ. Όρθρος και πανηγυρική Αρχιερα-

τική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ.κ. Παντελεήμονος.

5.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση Αγίου Ιωάν-
νου Ελεήμονος.

Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί σε 
προσκύνηση τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

 & ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά το διάστημα της Νηστείας των Χριστουγέννων, από 15 Νοεμβρίου έως και 25 Δεκεμ-

βρίου προς πνευματική ενίσχυση των πιστών και ως προετοιμασία για την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε στους Ιερείς του Ναού και στις κυρίες του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ενορίας μας. Τηλ. Επικοινωνίας: 2331070342.

Εκ του Ιερού Ναού

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.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγ-
γέλων στο χωριό Αρχάγγελος.

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου στις 
5:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον ε-
σπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Νεκταρίου Κυμίνων.

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου 
και Αναλήψεως του Κυρίου Βεροίας.

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 
στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Αρσενίου του Καππαδό-
κου στο Πλατύ Ημαθίας. 

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου το 
βράδυ θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Αγρυπνία που θα τελεστεί επί τη 
εορτή του Αγίου Αρσενίου του Καπ-
παδόκου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Ναούσης.

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου το 
πρωί θα παραστεί στην ενθρόνιση 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου 
στην Λάρισα.

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στις 

6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον ε-
σπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Μηνά Ναούσης.

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Να-
ούσης.

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βε-
ροίας θα παραστεί στην διάλεξη με 
θέμα: «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ» από τον Ε-
πίκουρο Καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ, 
Χειρουργό Ωτορινολαρυγγολόγο κ. 
Νικόλαο Λαζαρίδη.

Η κίνηση του Μητροπολίτη40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 11 
Νοεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αναλήψεως Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας υιού, 
συζύγου, πατέρα, αδελφού και 
κουνιάδου

ΣΑΒΒΑ 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η μητέρα, 
Η σύζυγος, Οι κόρες

Οι αδελφές, Οι γαμπροί
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 11 
Νοεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγ. Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας 
γιου, αδελφού και κουνιάδου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΤΟΥΣΙΚΟΥ
(ΜΑΥΡΑΚΗ) 

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

Η μητέρα, 
Η αδελφή, Ο γαμπρός

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 10 
Νοεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, αδελφού, γαμπρού και 
θείου

ΠΕΤΡΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΦΩΤΟΓΛΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Ο αδελφός, Η πεθερά, 

Ο κουνιάδος, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 

25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Αγάπη χωρίς όρια».
Ομιλητής: ο κ. Θεοφάνης Τσακανίκας, Ηλεκτρολόγος μηχανολόγος – Θεολόγος – Ιε-

ροκήρυξ.
Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια



Ημερίδα
για τα αρωματικά

και φαρμακευτικά φυτά
Οι προοπτικές αξιο-

ποίησης των αρωματι-
κών και φαρμακευτικών 
φυτών, θα βρεθούν στο 
επίκεντρο ημερίδας που 
θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 
2018. Συνδιοργανώνε-
ται από την Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή και τον 
Τομέα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας τροφίμων, 
του Τμήματος Γεωπονίας 
του ΑΠΘ. Οι εργασίες θα 
φιλοξενηθούν στο αμφι-
θέατρο του συνεδριακού 
κέντρου του ΚΕ.Δ.Ε.Α. - 
ΑΠΘ (οδός 3ης Σεπτεμ-
βρίου) και ξεκινούν στις 
09:30. 

Κατά τη διάρκεια της 
ημερίδας διακεκριμένοι επιστήμονες, τόσο από το Γραφείο 
Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής, όσο και από πανεπιστήμια όπως το ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ 
και το Ιόνιο, θα αναφερθούν διεξοδικά στην καλλιέργεια των 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, την αξιοποίηση των 
υποπροϊόντων μεταποίησής τους, τις νέες τάσεις στην αξιοποί-
ηση εκχυλισμάτων, αλλά και την αξιοποίηση των αρωματικών 
φυτών στη φυτοπροστασία. Επίσης, θα τοποθετηθούν και 
στελέχη τριών επιχειρήσεων, οι εισηγήσεις των οποίων θα 
επικεντρωθούν στην παραγωγή και διάθεση αιθέριων ελαίων, 
τα εκχυλίσματα και τις υπερτροφές και την αξιοποίηση αρωμα-
τικών φυτών για την παραγωγή καλλυντικών και διατροφικών 
συμπληρωμάτων. 
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ΑΔΑ:7ΥΞΟΩ9Ο-ΜΨ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:111/18 CPV: 45233120-6

Βέροια 07-11-2018
Αρ. Πρωτ. 30812

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ

ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ»

 12. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρο-
νικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ-
λεσης του έργου  «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΟΔΟ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ» προϋπολο-
γισμού  350.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθε-
ώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες 
κατηγορίας Έργων Οδοποιίας

13. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45233120-6, Κωδικός 
NUTS: EL 521

14. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.
veria.gr) καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης του 
www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον αρ συστήματος 
77885

15. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενερ-
γηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των προσφορών την 29-11-2018 ημέρα Πέμπτη και  
ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00 π.μ. Μετά 
τη λήξη της υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.μ. 
θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από 
την  Επιτροπή Διαγωνισμού.

16. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υ-
ποβολής της  προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης επί τοις εκατό  για κάθε ομάδα τιμών εργα-
σιών του προϋπολογισμού της μελέτης  σε  έντυπο της 
υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του 
Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  εί-
ναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

17. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φο-
ρείς ήτοι: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: Α. 
Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., ε-
φόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρω-
παϊκής ‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρω-
παϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κα-
ταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. Γ. Προερχό-
μενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται 
επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

18. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά-
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   ύψους πέντε χι-
λιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ € (5645,16€) και θα 
απευθύνεται στον Δήμο  Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και 
άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να 
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 29-08-2019.

19. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 
30/7323.012 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δή-
μου και προέρχεται από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

20. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέ-
λεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180)   ημερολογια-
κές ημέρες.

21. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έ-
λασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί 
τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 
παρ.3 του Ν.4412/16).

22. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. 

 Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  
 Αθανάσιος Σιδηρόπουλος  

Η κυβέρνηση 
παραδέχθηκε ε-
πιτέλους ότι τα 
ζητήματα που 
αφορούν στις 
σχέσεις Κρά -
τους-Εκκλησίας 
δεν άπτοντα ι 
του Συντάγμα-
τος, αλλά απλής 
νομοθέτησης, 
κάτι που απο-
τελούσε πάγια 
θέση της Νέας 
Δημοκρατίας. Παράλληλα με την άτακτη 
υποχώρηση του κ. Τσίπρα στις μέχρι 
πρότινος μεγαλεπίβολες εξαγγελίες του 
περί συνταγματικού διαχωρισμού Κρά-
τους- Εκκλησίας επιβεβαίωσε για μια 
ακόμη φορά τη δημαγωγία του.

Η χθεσινή ανακοίνωση έχει δύο σκέ-
λη:

Το πρώτο που αφορά την αξιοποίηση 
της εκκλησιαστικής περιουσίας αναδει-
κνύει τη γνωστή και παροιμιώδη υπο-
κρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις πέντε χρόνια 
πριν, το 2013, το κόμμα του κ. Τσίπρα 
είχε αρνηθεί να υπερψηφίσει το νόμο 
4182 (άρθρο 83) της κυβέρνησης Σαμα-
ρά για τη σύσταση εταιρείας αξιοποίησης 
της εκκλησιαστικής περιουσίας με ισότι-
μη συμμετοχή Κράτους και Εκκλησίας. 
Μάλιστα όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
με προεξάρχοντα τον σημερινό πρόεδρο 
της Βουλής κ. Νίκο Βούτση, είχαν εκφρά-
σει, τότε, δημόσια τη διαφωνία τους με 
τη ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας, επα-
ναλαμβάνοντας την πάγια θέση τους ότι 
η μισθοδοσία των κληρικών πρέπει να 
φύγει από το κράτος και να την αναλάβει 
η Εκκλησία μέσω της περιουσίας της.

Τι έκανε αντί αυτών χθες ο κ. Τσί-
πρας; Όχι μόνον επεξέτεινε πρόχειρα 
την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας την 
οποία μέχρι πρότινος απέρριπτε, αλλά 
μετέβαλε αιφνιδίως τον τρόπο μισθοδο-
σίας των κληρικών. Συγκεκριμένα, ανα-
κοίνωσε ότι το κράτος δεν θα μισθοδοτεί 
πλέον απευθείας τους περίπου 10.000 
κληρικούς, αλλά θα το κάνει με έμμεσο 
τρόπο, δίνοντας ετησίως στην εκκλησία 
ένα ποσό της τάξης των 200 εκ. ευρώ.

Μόνο που πριν περάσουν καν 24 ώ-
ρες, όλα δείχνουν ότι το δεύτερο αυτό 
σκέλος της συμφωνίας γεννά περισσό-
τερα ερωτήματα από αυτά στα οποία 
υποτίθεται απαντά. Πόσο μάλλον όταν 
η διευθέτηση που ανακοίνωσε εκτάκτως 
η κυβέρνηση εξαιρεί το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο και τις Μητροπόλεις του στην 

χώρα μας. Εξαιρεί δηλαδή χιλιάδες κλη-
ρικούς  στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη 
Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα 
Δωδεκάνησα και την Κρήτη. 

Στα ερωτήματα αυτά καλείται πλέον 
να δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα:
●Το συνολικό κονδύλι των περίπου 

200 εκατ. ευρώ που εν λευκώ θα κατα-
βάλλει ετησίως το Κράτος στην Εκκλη-
σία της Ελλάδος ποιος ακριβώς θα το 
διαχειρίζεται; Ο Αρχιεπίσκοπος; Η Ιερά 
Σύνοδος; ‘Η οι Μητροπόλεις; Και με ποια 
διαδικασία ελέγχου;

●Ποιος θα διασφαλίζει στο εξής τα 
δικαιώματα -εργασιακά και ασφαλιστι-
κά- που έχουν οι σημερινοί και κυρίως 
οι μελλοντικοί κληρικοί; Το κράτος ή η 
Εκκλησία;

●Ποιος θα αναλάβει το συνταξιοδοτι-
κό κόστος των κληρικών; 

●Tι θα γίνει με τους κληρικούς που 
δεν ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλά-
δος, αλλά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
όπως π.χ. στην Κρήτη και τα Δωδεκά-
νησα;  

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση απο-
φεύγει μέχρι στιγμής να απαντήσει στα 
συγκεκριμένα αυτά ερωτήματα δείχνει 
το πόσο πρόχειρα και επιπόλαια έγιναν 
τελικά οι χθεσινές ανακοινώσεις. Η κυ-
βέρνηση, ωστόσο, οφείλει να σέβεται 
και να διαφυλάσσει το λειτούργημα των 
κληρικών και τη ζωή των οικογενειών 
τους και όχι να διαταράσσει την εύρυθμη 
λειτουργία της Εκκλησίας με εντελώς 
ακατέργαστες, όπως αποδεικνύονται, 
επιλογές.

Για το θέμα αυτό, όπως και για άλ-
λα προβληματικά σημεία στις σχέσεις 
Κράτους Εκκλησίας, ο Ιερός Σύνδεσμος 
Κληρικών Ελλάδος ζήτησε σήμερα ε-
κτάκτως συνάντηση με τον αρχηγό της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη η οποία προγραμματίστηκε 
τις προσεχείς ημέρες. 

Ενημερωτικό σημείωμα της ΝΔ 
για τις χθεσινές ανακοινώσεις 

σχετικά με την Εκκλησία

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Πρόσκληση 
μελών 

στη Θεία 
Λειτουργία
Την Παρασκευή 9 

Νοεμβρίου 2018 θα 
πραγματοποιηθεί α-
πό το Σωματείο μας 
η ετήσια αρτοκλασία 
και θεία λειτουργία 
για τον προστάτη 
μας Άγιο Νεκτάριο 
στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νεκταρίου (Παπά-
γου).

Καλούμε τα μέλη 
μας και τους φίλους 
μας να παραβρε-
θούν στην Θεία Λει-
τουργία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΘΕΜΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΓΕΝ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΒΑΚΑΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος
ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
9:00 μ.μ.
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΟ ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟ ΛΕΙ-

ΨΑΝΟ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟ-

ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 
ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ.

Εργοθεραπευτή – 
εργοθεραπεύτρια  

ζητάει το ΚΕΜΑΕΔ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδο-

σκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέ-
ντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών 
Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά 
εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύ-
τρια  για την κάλυψη των ανα-
γκών του προγράμματος του.

 Επικοινωνία: 2331022223 
8:00π.μ. εως 13:00μ.μ.  
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Ο Στεργιος Μουρτζιλας μέλος 
του Δ.Σ. της ΕΠΣ Ημαθιας σε 
άρθρο του αναφέρεται στις 

ποινές-χάδι που επέβαλε η ΕΠΟ σε 
ομάδες που συμμετέχουν στον ίδιο 
όμιλο με τις ομάδες της Ημαθίας.

Συγκεκριμένααναφέρειταεξής:
«Όπωςσεκάθεπτυχήτηςζωήςμαςυπάρχουν

κανόνες,οιπαραβάτεςτωνοποίωνελέγχονταικαι
τιμωρούνται, έτσι και τοποδόσφαιρο οριοθετείται
και καθορίζεται απόμιασειράσυγκεκριμένων κα-
νονισμώνπουτοσύνολοτωνεμπλεκομένωνοφεί-
λουννασέβονταικαιστουςοποίουςυποχρεωτικά
όλοισυμμορφώνονται.

Κεντρικόπυρήνα ενπροκειμένωκαταλαμβάνει
οδιαιτητήςκαιοιβοηθοίτου,οιοποίοιότανκατάλ-
ληλα εκπαιδευμένοι, έχουν επιφορτιστεί από την
διοργανώτριααρχήμετηνευθύνητηςτήρησηςκαι
εφαρμογής τουκάθεφορά ισχύοντοςΠειθαρχικού
Κώδικα.Γιαναμπορέσειόμωςτοπαιχνίδιναδιε-
ξαχθείκάτωαπόήρεμεςσυνθήκεςκαιπρωταγωνι-
στήςνααναδειχθείτοθέαμακαιοι ικανότητεςτων
παικτών, άπαντες έχουμεαποδεχτεί τον κυρίαρχο
ρόλο τουάρχοντος τουαγώνα, οι αποφάσεις του
οποίουδεσμεύουνκαιδενμπορούννααμφισβητη-
θούνκατάτηδιάρκειατηςαναμέτρησης.Διαφορε-
τικάοαγωνιστικόςχώροςθαμετατραπείσεαρένα,
στηνοποίαθα επικρατεί όχι οπιο ικανός,αλλάο
πιοδυνατός,οοποίοςεπιβάλλεταιμετησωματική
τουδύναμηκαικατακτάτιςνίκες.

Κάτι τέτοιο φυσικά δεν το επιθυμεί όποιος α-
γαπά τοποδόσφαιρο και χαίρεται να απολαμβά-
νει την αγωνία της αναμέτρησης, τονπαλμό της
εξέδρας, την μαγική ντρίμπλα και το θεαματικό
γκολ των ινδαλμάτων του. Για ναμπορέσει όμως
αυτότο ιδεατόπρότυποναγεμίζειτααπογεύματα
τηςΚυριακήςμας,πρέπει ναστηλιτεύονταιπάση
θυσία έκνομεςσυμπεριφορές από όποιον και αν
προέρχονταιποδοσφαιριστές,προπονητές, αξιω-
ματούχουςομάδων,φιλάθλους.

Οιποινέςπουθαεπιβάλλονταιαπόταπειθαρ-
χικά όργαναοφείλουν καιπρέπει να είναι δίκαιες
και συνάμααυστηρές, έτσιπου ο καθένας να το

σκέφτεται δυο και τρεις φορέςπριν υποπέσει εκ
νέου σε κάποιο παράπτωμα.Άλλωστε, οι κάθε
είδουςποινέςπροέχει ναέχουνσωφρονιστικόκαι
όχι κατασταλτικό σκοπό, έτσιώστε σταδιακά να
επιβληθείμιαδιαφορετικήκουλτούρασταελληνικά
γήπεδα.

Ότανσυνεπώςπαράγοντας ομάδαςβιαιοπρα-
γεί εναντίονβοηθούδιαιτητή και τονστέλνει απο-
δεδειγμέναστο νοσοκομείο (αντιπρόεδροςΕδεσ-
σαϊκούστοναγώναΕδεσσαϊκός–Γιαννιτσάγιατο
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής) και τρεις και πλέον
εβδομάδες μετά η αρμόδιαΠειθαρχικήΕπιτροπή
τηςΕΠΟ του επιβάλει τηνποινή χάδι τηςαπαγό-
ρευσηςεισόδουστοχώροτωναποδυτηρίωνγια90
ημέρες(άραστιςκερκίδεςήστοναγωνιστικόχώρο
θαμπορείναπαρευρίσκεταικανονικά)τότεσυγχω-
ρέστε με αλλάδεν έχουμε καμία τύχη. Γιατίπολύ
απλά είναι δεδομένο ότι ανάλογες συμπεριφορές
θαβρουνπολλούςμιμητές,πουασφαλώς και θα
χαμογέλασαναπό τηνπαραπάνω τιμωρία.Πόσo
μάλλον όταν αυτή είχε ήδηπροαναγγελθεί από
αθλητική ιστοσελίδα μία εβδομάδαπερίπουπριν
τελικάεπιβληθεί.

Εκτόςκαιανγιαόλαευθύνεταιητυχαία(!)σύ-
μπτωσητηςκοινήςκαταγωγήςτουνταήαντιπροέ-
δρουμετονκ.ΑντιπρόεδροτηςΕΠΟ».

Οι ποινές χάδι δεν βοηθούν
το ποδόσφαιρο

Γράφει ο Στέργιος Μουρτζίλας, μέλος του Δ.Σ της Ε.Π.Σ Ημαθίας
Οι  πα ίκτες ,  ο

προπονητής και η
διοίκησης του Π.Σ
Βέροια καλούν τους
φιλάθλους της ο-
μάδας μας να στη-
ρίξουν την Βέροια,
στον εκτός έδρας
αγώναμε τονΕδεσ-
σαϊκόστηνΈδεσσα,
τηνΚυριακή11ηΝο-
εμβρίου. Στην διά-
θεση των φιλάθλων
θα υπάρξει δωρεάν
μεταφορά με λεω-
φορεία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας, για
κρατήσεις θέσεων,
το6974077834.

Π.ΣΒέροια-δωρεάνεκδρομή
φιλάθλωνστηνΈδεσσα

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώ-
θηκαν οι διαιτητές και βοη-
θοί που θα διευθύνουν τα 

παιχνίδια της Κυριακής 11/11 για το 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.  Το γει-

τονικό ντέρμπι Εδεσσαικού- Βέροιας 
θα διευθύνει ο κ. Ζαμπαλάς  από τον 
σύνδεσμο Ηπείρου, ενώ τον αγώνα  
Αγκαθιάς- με τον Αλμωπό διαιτητής 
θα είναι ο κ. Σφέτσιας απο τον σύν-
δεσμο της Σάμου. 

Αναλυτικά:
ΠΑΟΚουφαλίων-ΜελιτέαςΜελίτηςδιαιτητήςο

κ.Σκούταςβοηθοίοικ.κΓούταςκαιΜαλανδρής(
Χαλκιδικής)

ΑγροτικόςΑστέρας-ΟλυμπιακόςΚυμίνωνδιαι-
τητής ο κ.Νικόπουλος (Θεσσαλίας) βοηθοί οι κ.κ
ΑναστασίουκαιΣφυρής(Θεσσαλίας)

Εδεσσαικός- Βέροια διαιτητής ο κ. Ζαμπαλάς
(Ηπείρου)βοηθοίοι κ.κΘανασιάςκαιΛιόντος (Η-
πείρου)

ΑΣΓιαννιτσά-ΆρηςΠαλαιοχωρίουδιαιτηήςοκ.
Μπουμαρτόπουλος(Λάριασς)βοηθοίοικ.κΚαρα-
γιάννηςκαιΣτάικος(Λάρισας)

ΝίκηΑγκαθιάς -ΑλμωπόςΑριδαίας διαιτητής
οκ.Σφέτσιας (Σάμου)βοηθοίοικ.κΤίκαςκαιΚά-
νιουρας(Καρδίτσας)

Μακεδονικός-Λαγκαδάςδιαιτητήςοκ.Σιδηρό-
πουλος(Πέλλας)βοηθοίοικ.κΔέλιοςκαιΜίντσης
(Πέλλας)

ΕρμήςΑμυνταίου-ΠΟΤρίγλιας διαιτητής ο κ.
Σουλίδης (Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κΤζιουβάρας και
Βογδόπουλος(Κοζάνης)

Γ’εθνική

Εδεσσαϊκός - Βέροια διαιτητής
ο κ. Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Ο 35χρονος (19/07/1983), γεννημέ-
νοςστηΒασιλεία,ΆντριενΓιάκοτετθαδι-
ευθύνειτομεγάλοντέρμπιτουελληνικού
πρωταθλήματος και της 10ης αγωνιστι-
κήςανάμεσασεΟλυμπιακόκαιΠαναθη-
ναϊκό, στο «ΓεώργιοςΚαραϊσκάκης».Ο
Γιάκοτετ, δικηγόρος στο επάγγελμα, με
δυνατότηταναμιλάει7 (!) γλώσσες (Ελ-
βετικά, Γερμανικά, Γαλλικά,Καταλανικά,
Ισπανικά, Ιταλικά,Αγγλικά) και διεθνής
από το 2012, θα έχει βοηθούςστοΦά-
ληροτουςεπίσηςσυμπατριώτεςτουΕλ-
βετούς,ΓιανΚόεμπελκαιΒίταλΓιόμπιν.

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 
ΑΕΛ-ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης (ΕΠΣΜακε-

δονίας)
Βοηθοί:ΠέτροςΠάτρας(ΕΠΣΜακεδονίας),Σταύ-

ροςΣίπκας(ΕΠΣΣάμου)

Ξάνθη-Πανιώνιος
Διαιτητής:ΓεώργιοςΚομίνης(ΕΠΣΘεσπρωτίας)
Βοηθοί:ΧρήστοςΜπάλτας(ΕΠΣΑχαΐας),Ανδρέ-

αςΜεϊντάνας(ΕΠΣΑχαΐας)

Λεβαδειακός-ΟΦΗ
Διαιτητής:ΕυάγγελοςΓρατσάνης(ΕΠΣΤρικάλων)
Βοηθοί:ΑντώνιοςΚαρατζίκας(ΕΠΣΑθηνών),Αν-

δρέαςΦωτόπουλος(ΕΠΣΑθηνών)

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 
ΑΕΚ-Ατρόμητος

Διαιτητής:ΑριστοτέληςΔιαμαντόπουλος (ΕΠΣ
Αρκαδίας)

Βοηθοί:ΚωνσταντίνοςΨαρρής (ΕΠΣΖακύνθου),
ΚωνσταντίνοςΤριανταφύλλου(ΕΠΣΑρκαδίας)

ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός
Διαιτητής:ΑλέξανδροςΤσαμούρης(ΕΠΣΠειραιά)
Βοηθοί: ΡάινχαρτΜπούξμπαουμ (ΕΠΣΑν.Αττι-

κής),ΔημήτριοςΦίλος(ΕΠΣΒοιωτίας)

Λαμία-Αστέρας
Διαιτητής:ΓεώργιοςΒρέσκας(ΕΠΣΠιερίας)
Βοηθοί:ΔαμιανόςΕυθυμιάδης(ΕΠΣΠιερίας),Μι-

χαήλΔημόπουλος(ΕΠΣΔ.Αττικής)

ΑπόλλωνΣμύρνης-Άρης
Διαιτητής:ΚωνσταντίνοςΚότσαρης(ΕΠΣΔράμας)
Βοηθοί:ΑθανάσιοςΚόλλιας(ΕΠΣΗπείρου),Κων-

σταντίνοςΚωνστάντιος(ΕΠΣΕυβοίας)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός:
ΟΕλβετόςΓιάκοτετσφυρίζει

στοΓ.Καραισκάκης

Προσωρινάστονπάγκο
τουΦιλίππουοΤόληςΝτέλας

Οριστική είναι σύμφωνα με πληροφορίες η 
αποχώρηση των Γιώργου Γιούπη και Τάσου 
Πρωτογέρη από τον πάγκο του Φιλίππου 
Βέροιας.

Οι δύοπροπονητέςπαραιτήθηκαν μετά την ήττα από
τονΑΕΣΧΠυλαίας, αλλάηΔιοικούσαΕπιτροπήπροσπά-
θησε να τους μεταπείσει καιπαρά τις επαφέςπου είχαν
τελικάαυτόδενκατέστηδυνατό.

Έτσι οΦίλιππος βρίσκεται σε αναζήτησηπροπονητή,
άλλα έτσι και αλλιώς θαπρέπει να ενισχυθεί μεπαίκτες
στηνχειμερινήμεταγραφικήπερίοδο.

ΌπωςόλαδείχνουνστονπάγκοτηςομάδαςγιατοΣαβ-
βατιάτικοπαιχνίδιμετονΔούκαθακαθίσειοπροπονητής
τωνακαδημιώνκαιβετεράνοςαθλητής,ΤόληςΝτέλας.
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Με τη σημαντική ανταπόκριση, 
που μαρτυρά ο μεγάλος και 
φέτος αριθμός συμμετοχών 

και με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις, 
που δημιουργούν οι αγωνιστικές συν-
θήκες, η Βέροια ετοιμάζεται για το 6ο 
πανελλήνιο τουρνουά της στις μικρές 
ηλικίες. Μόλις επτά μήνες ύστερα από 
το αντίστοιχο της περιόδου 2017-2018 
νιώθει πάλι τη γλυκιά προσμονή να 
υποδεχτεί, να φιλοξενήσει και ν’ ανα-
δείξει το αύριο της επιτραπέζιας αντι-
σφαίρισης.

Το αναπτυξιακό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί το
προσεχές Σαββατοκύριακο, 10 και 11Νοεμβρίου,
στοΦιλίππειογυμναστήριο.ΤοδιοργανώνειηΤοπι-
κήΕπιτροπήΒόρειαςΕλλάδας τηςΕ.Φ.Ο.Επ.Α.σε
συνεργασίαμετονδήμοτηςπόλης,τασωματείαΑ.
Σ.Ε.Α.καιτονΟ.Ε.Α.Βέροιαςκαιόπωςκάθεχρόνο
είναι αφιερωμένοστημνήμη τουαθλητή επιτραπέ-
ζιας αντισφαίρισης τηςΒέροιαςΦώτηΤσιαλτζούδη.
Οιτελικέςδηλώσειςσυμμετοχήςέφτασαντις188και
προέρχονται από 45σωματεία όλης τηςΕλλάδας.
Θα γίνουν έξι ηλικιακές κατηγορίες και είναι αυτές
των νέων, των νεανίδων, τωνπαίδων, των κορασί-
δων,τωνπαμπαίδωνκαιτωνπαγκορασίδων.

Συνολικάαπό17πόλειςτηςχώραςθαυπάρχουν
συμμετοχέςστηνπρωτεύουσα του νομούΗμαθίας.
Πέρααπόταδύοτοπικάσωματεία,πουεκφράζουν
την πολύχρονη και αποδοτική δραστηριότητα της
Βέροιας στο άθλημα, θα έχουν αθλητές σύλλογοι
από τηνΑθήνα, τα Ιωάννινα, τηΘεσσαλονίκη, την
Καστοριά,τηνΚαβάλα,τηΧίο,τηΦλώρινα,τηνΑλε-
ξανδρούπολη, τονΒόλο, τηνΈδεσσα, ταΧανιά, τη
Λάρισα,τηνΟρεστιάδα,τηνΚόρινθο,τηνΠάτρακαι
τηνΚοζάνη:

ΑΕΑθήναΜαγκουφάνας2004
ΑΕΠοντίωνΜελισσιώνΑτττικής
ΑΚΖωγράφου
ΑΟΔΑΟΤαύρου
ΑΟΔιονύσου
ΑΟΔόξαΠεύκης
ΑΟΗράκλειο2001

ΑΟΘέρμηςΘερμαϊκός
ΑΟΚορωνίδαΓαλατσίου
ΑΟΝέουΦαλήρου
ΑΟΤαταύλαΚωνσταντινουπόλε-

ως/ΛΕΩΣ
ΑΟΤελαμώνΣαλαμίνας
ΑΟΕΑΑθήναΝέουΦαλήρου
ΑΠΣΑίαςΕυόσμου
ΑΠΣΝαύαρχοςΝ.Βότσης
ΑΣΆτλανταςΑγ.Βαρβάρας
ΑΣ Μανιάνων Καστοριάς Κέ-

νταυρος
ΑΣΜεσογειακός
ΑΣΠέραΘεσσαλονίκης
ΑΣΠΚΔΤαύρου
ΑΣΦάροςΑλεξανδρούπολης
ΑΣΦιλονίκης
ΑΣΕΑΒέροιας
ΑΣΕΑΚαβάλας
ΑΣΕΑΣάρισσεςΦλώρινας
ΓΑΟΠειραιά
ΓΑΣΕλευσίςΔήμητρα1972
ΓΟΠεριστερίουΓ.Παλάσκας
ΓΣΒόλου
ΓΣΦιλίαΟρεστιάδας
ΔύναμηΑΣ
ΕΑΒόχας
ΜΓΣΑπόλλωνΚαλαμαριάς
ΜΓΣΕθνικόςΑλξανδρούπολης
ΜΕΣΝενητώνΒοκάρια
ΟΑΧανίων
ΟΕΑΒέροιας

ΟΕΑΈδεσσας
ΟΕΑΚορινθίαςΛέων
ΠΑΛΦοίνικεςΠάτρας
ΠΑΣΕχέδωρος
ΡΟΥΦ80
ΣΕΑΚοζάνης
ΦΕΑΙωαννίνων
ΧΑΝΘεσσαλονίκης
Οιτελικέςδηλώσειςχωρίζονταισε59παμπαίδες,

47παίδες, 30 νέους, 25παγκορασίδες, 16 κορα-
σίδες και 11 νεάνιδες. Χτες έγινε η κλήρωση των
γκρουπ της 1ηςφάσης και οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούννατηβρουνστηνηλεκτρονικήδιεύθυνσηhttp://
www.ttscore.io/customer/24 κι αφού κλικάρουνστη
διοργάνωση.

Οι αγώνες αρχίζουν το Σάββατο στις 09:00 και
αργότερα την ίδια μέρα (περίπου στις 12:30) θα
πραγματοποιηθεί τελετή έναρξης, στην οποία θα
χαιρετήσει κι ο δήμαρχος Βέροιας Κωνσταντίνος
Βοργιαζίδης (στοσάιτ τηςΕ.Φ.Ο.Επ.Α. http://httf.gr
καιτοκομμάτικληρώσεις-αποτελέσματααναρτήθηκε
αναλυτικά τοπρόγραμμα). Τη φετινήπροσπάθεια
στηΒέροιαενισχύουνσυνολικά19χορηγοίκαιείναι
οιεξής:

Ξενοδοχείο«Veriopolis»
Ξενοδοχείο«Λοζίτσι»
Ξενοδοχείο«VillaElia»
Ξενοδοχείο«Μακεδονία»
Ξενοδοχείο«ΑγρόκτημαΚαψάλη»
Ξενοδοχείο«ΑιγέςΜέλαθρον»
Βιομηχανίατροφίμων«Panini»
Αναψυκτικά«Τέρψις»
Εργαστήριοdonuts«Mr.Tony»
Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών Ping pong «e-

pingpongshop.gr»
Γραφικέςτέχνες«logoGRAF»
Καφέ«Bruno»
Ζαχαρολοπλαστεία«Κριαράς»
Ψησταριά«ΦουλτηςΣούβλας»
Ψητοπωλείο«Γιάννης»
Ταβέρνα«Αγγελικόν»
Εστιατόριο«Goody’s»
Εστιατόριο«Στάση»
Εστιατόριο«Mr.Wurst»

Στην πρωτεύουσα 
της Βουλγαρίας 
είχε πάει η επίλε-

κτη ομάδα των Νέων 
Τζουντόκα της Βέροιας 
το περασμένο Σαββατο-
κύριακο με συμμετοχή 
9 ξένων χωρών στο 
Διεθνές Τουρνουά στα 
Σόφια. Η ομάδα αν και 
με σκληρή προετοιμασία 
και πολύ δουλειά από 
την αρχή της σεζόν δεν 
κατάφερε να εντυπωσιά-
σει με την εμφάνισή της. 
Παρόλα αυτά τα παιδιά 
κατάφεραν να γυρίσουν 
στην Ελλάδα με ένα 
χρυσό, ένα ασημένιο και 
ένα χάλκινο μετάλλιο 
από τους συνολικά 9 
συμμετέχοντες της απο-
στολής.

Ταπαιδιάπουπήρανμέροςστο
Τουρνουά είναι: ΟΜέσκαςΆγγε-
λος, οΚυρχανατζίδης Γεώργιος, ο
ΠασβάνηςΠαναγιώτης,οΣκούφιας
ΑΘανάσιος, οΚιτσόπουλοςΔημή-
τριος, οΚογκέζος Ιωάννης.Ταμε-
τάλλιακατάφεραννααποσπάσουν:
ΗΤαξίδουΕλένημεχρυσόστα44
κιλάστηνκατηγορίατωνJuniorΑ΄,
ηΜέσκαΆνναμεασημένιοστα44
κιλάστηνκατηγορίατωνΚορασίδωνΑ΄καιοΓιαν-
νάκοςΔημήτριος με χάλκινο στα 38  κιλά στην
κατηγορίαJuniorΑ΄.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως δύο αθλητές
(οΚογκέζος Ιωάννης και οΜέσκαςΆγγελος) δεν
κατάφεραννακερδίσουνστοντελικόαγώναγιατο

χάλκινομετάλλιο.
ΤοεπόμενοΣαββατοκύριακοηομάδαθαλάβει

μέροςσεακόμαέναΔιεθνέςΤουρνουάσταΣκόπια.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε πως θα μάθουμε από
τα λάθημαςκαι την επόμενηφοράθαγυρίσουμε
στηνΕλλάδαμεμεγαλύτερεςεπιτυχίες.

Πινγκ-Πονγκ
Έτοιμη η Βέροια να υποδεχτεί τους 

μικρούς αθλητές για το 6ο αναπτυξιακό 
τουρνουά της

Τα νέα του Τζούντο

Μπορούσαμεκαικαλύτερα…

Πλήρη αγωνιστική και αυτό το Σαββα-
τοκύριακο για τηνHandball Premier όπου
θα διεξαχθεί η 6η αγωνιστική.ΟΦίλιππος
Βέροιαςστις6μ.μστοΦιλίππειοθααντιμε-
τωπίσειτονισχυρόΔούκαμενέοπροσωρινό
προπονητή τον Τόλη Ντέλα ο οποίος θα
αντικαταστήσει τους Γιούπη καιΠρωτογένη
πουυπέβαλαντηνπαραίτησητουςμετάτην
ήττα στηνΠυλαία.  Για τηνΑ1 γυναικών η
Βέροια2017θααντιμετώπισήστις 3.30μ.μ
στοΦιλίππειο το Σάββατο την ομάδα του
Πανοράματος., ενώ η ομάδα γυναικών του
Φιλίππουθαπαίξει τηνΚυριακήστις 2μ.μ
στηνΠυλαίαμετηντοπικήομάδα.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018
HandballPremier6ηαγωνιστική)
ΔΑΚΒικέλας18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΑΣΕΔούκα
(Νάσκος-Χαρίτσος,Σίσκου)

ΔΓΝίκαιας18:00ΆρηςΝίκαιας-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Μίγκας)

ΝέαΚίος 18:00,ΔιομήδηςΆργους-Ολυμπιακός
ΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή

(Συρεπίσιος-Τόλιος,Νικολίτσας)

ΟΑΚΑ18:00,ΑΕΚ-BIANCOMONTEΔράμα1986
(Χρηστίδη-Κουτσός,Μπεμπέτσος)

ΧΑΝΘ18:00,ΧΑΝΘ-ΦοίβοςΣυκεών
(Δελόγλου-Θεοδοσίου,Αγγελίδης)

Α1Γυναικών(5ηαγωνιστική)
ΔΑΚΒικέλας 15:30, Βέροια 2017-HONDAΠα-

νόραμα

(Αναστασίου-Πήτας,Σίσκου)

Γιαννιτσών18:00,ΜέγαςΑλέξανδρος-ΟΦΝΙωνίας
(Γράψας-Κυριακού,Δημόλας)

ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΠΑΟΚMATECO-Φέτα
ΉπειροςΑναγέννησηΆρτας

(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Μεϊμαρίδης)

Καματερού 18:00, ΓΑΣ Καματερού- Κύκλωπες
Αλεξανδρούπολης

(Μερτινιάν-Ανταλής,Κυριακούλιας)

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018
HandballPremier(6ηαγωνιστική)
Νεάπολης17:00,ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV-Aερωπός

Έδεσσας(ΕΡΤ3)
(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Μεϊμαρίδης)

Α1Γυναικών(5ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ14:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-Φίλιπ-

ποςΒέροιας
(Θεοδοσίου-Γράψας,Σαμαράς)

Oι Διαιτητές της Handball Premier 
και της Α1 Γυναικών



Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 
2018, πραγματοποιήθηκε στην 1η 
Μεραρχία Πεζικού ενώπιον των 
στελεχών, του Υποδιοικητή και 
του Υποστράτηγου-Διοικητή της, 
ενημερωτική ομιλία της Ψυχο-
λόγου του Κέντρου Αναφοράς 
- Παροχής Συμβουλευτικής και 

Θεραπείας Τραύματος 
της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί, 
κυρίας 
Μαρίας 
Πανταζή.

Η ομιλία, που 
πραγματοποιή-
θηκε στα πλαίσια 
της ημέρας κατά 
της παιδικής κα-
κοποίησης, είχε 
ως θέμα της τη 
σεξουαλική κα-
κοποίηση των 
παιδιών.

Η κ. Παντα-
ζή ανέλυσε το 
φαινόμενο και έ-
δωσε ορισμένες 
χρήσιμες οδηγί-
ες, τόσο για τα 
μέτρα πρόληψής 
του, όσο και για 
την αντιμετώπι-
ση ενός περιστα-
τ ικού, εφόσον 

έχει συμβεί κακοποίηση και απάντησε σε σχετικές ε-
ρωτήσεις. Πριν από την ομιλία προβλήθηκε το βιντε-
άκι «το μυστικό της Νίνας», με κατατοπιστικό υλικό 
για την μεθοδολογία των παιδόφιλων και τον τρόπο 
αντιμετώπισής τους από τα υποψήφια θύματα.

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ευχαριστεί θερμά την 
κυρία Στεφανία Μαζιρίδου, Αντισυνταγματάρχη και 
υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού της 1ης Μεραρχίας, 
που είχε την πρωτοβουλία για την εκδήλωση, τον 
Διοικητή της κύριο Πέτρο Δεμέστιχα για την υποδοχή 
και την τιμή που μας επιφύλαξε και όλα τα στελέχη 
που την παρακολούθησαν με προσοχή.
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων 
πιστοποίησης των αποφοίτων του μεταλυκειακού 
έτους – τάξη μαθητείας της Α΄ φάσης εφαρμογής 
του θεσμού και των τριών πιλοτικών τάξεων μαθη-
τείας, θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα 
νέες εξετάσεις πιστοποίησης για τους απόφοιτους 
των 16 ειδικοτήτων της Β΄ φάσης εφαρμογής του 
θεσμού (σχολικό έτος 2017 – 2018) και των δύο 
πιλοτικών τάξεων μαθητείας.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν θε-
ωρητικό και πρακτικό μέρος σε αντιστοιχία με τα 
προγράμματα σπουδών της κάθε ειδικότητας, ο-
δηγούν στη λήψη Πτυχίου Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης αντίστοιχης ειδικότητας 
Επιπέδου 5 με βάση το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων και θα διεξαχθούν στο τέλος 
Ιανουαρίου του 2019 σε ημερομηνία που θα ανα-
κοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Οι υποψήφιοι για την  καλύτερη προετοιμασία 
τους έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Προπαρα-
σκευστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης  (35 ώρες 
κατανεμημένες σε 7 5ωρα) που θα υλοποιήσει το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των σε περιφερειακό επίπεδο. Με την υπ’ αριθμ. 
Φ11/97153/Δ4/2018 (ΦΕΚ 2230/Β) Υπουργική 
Απόφαση προβλέπεται ο τρόπος οργάνωσης του 
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποί-
ησης, το οποίο υλοποιείται με ευθύνη των Περι-
φερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα 
Επαγγελματικά Λύκεια ή τα Εργαστηριακά Κέντρα. 

Οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις των υποψηφί-
ων για τις εξετάσεις καθώς και οι ημερομηνίες για 
τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν 

στο Προπαρασκευστικό Πρόγραμμα Πι-
στοποίησης θα ανακοινωθούν τις επόμενες 
ημέρες. 

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΠΕΠ προ-
σκαλεί εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές 
και επαγγελματίες σχετικών ειδικοτήτων 
να συμμετάσχουν με αίτησή τους από 
02/11/2018 έως 16/11/2018, στο υπομη-
τρώο των Ειδικών Επιστημόνων – Τε-
χνικών, προκειμένου να αναλάβουν την 

κατάρτιση καταλόγου θεμάτων ειδικοτήτων και 
τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης των 
αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μα-
θητείας των ΕΠΑ.Λ. http://www.eoppep.gr/index.
php/el/announcements/1216-proskl_ekdil_endiaf_
entaxi_ypom_a3

Οι ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης 
Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. για τις οποίες θα πραγμα-
τοποιηθούν εξετάσεις πιστοποίησης είναι οι παρα-
κάτω:

 1.Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 
2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
3. Γραφικών Τεχνών 
4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών 

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλε-
πικοινωνιών

 5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού 
και Κλιματισμού 

6. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων 
7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 
8. Αισθητικής Τέχνης 
9. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 
10. Βοηθός Νοσηλευτή 
11. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (πιλοτικές 

τάξεις)
12. Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληρο-

φορικής 
13. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής 1
14. Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, ε-

γκαταστάσεων και δικτύων 
15. Τεχνικός Οχημάτων 
16. Τεχνικός φυτικής παραγωγής 
17. Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία (πιλοτική τάξη)
18. Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπη-

ρεσιών 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και για 
πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Μακεδο-
νία Παλλάς) η τεχνική ημερίδα του Ιδρύματος Κρατι-
κών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)  με θέμα τη «Διαχείριση και 
Παρακολούθηση Σχεδίων Συμπράξεων Ανταλλαγών 
μεταξύ σχολείων 2018, τομέας Σχολικής Εκπαίδευ-
σης». 

Στην ημερίδα συμμετείχε και το Δημοτικό Σχολείο 
Κουλούρας δια των εκπροσώπων του, Δημητρίου 
Κατσαβού, Διευθυντή και νομίμου εκπροσώπου του, 
και της κας Αναστασίας Παλασίδου, υπεύθυνης ε-
πικοινωνίας, ως δικαιούχος του νέου εγκεκριμένου 
προγράμματοςErasmus+ για τη διετία 2018-2020,  
με τίτλο “Together we can do so much” . 

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση σχετικά 
με τις νέες τροποποιημένες, ως ένα βαθμό, διαδι-
κασίες συμμετοχής στα νέα προγράμματα, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη 1ης γραμμής του 
Ι.Κ.Υ.,τον Διευθυντή του και Προϊστάμενο Ειδικών 
Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, κο Φώτιο 
Αθανασόπουλο, τη συντονίστρια Τομέα Σχολικής 
Εκπαίδευσης, κα Ξαρχουλάκου, τις υπεύθυνες Σχε-
δίων ΚΑ2,Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, κα Τζαγκα-
ρουλάκη και κα Αδαμοπούλου, στελέχη που εδώ και 
χρόνια, πλέον, συνεργάζονται, όπως τονίζει η Διεύ-
θυνση, με το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας, αρωγοί 
και υποστηρικτές σε κάθε πρόβλημα που προκύπτει, 
σε κάθε απορία με οδηγίες, προτάσεις, καθοδήγηση, 
κατανόηση, υπομονή και πάνω απ’ όλα ανθρωπιά.

«Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον κο Αθανασό-

πουλο και την κα Ξαρχουλάκου είχαμε τη δυνατό-
τητα, για μια ακόμη φορά, να αναφερθούμε στην 
σταθερά ανοδική πορεία του σχολείου μας, με όχημα 
τα προγράμματα Erasmus+ και τη δυναμική που 
κουβαλούν, μια πορεία που ακολούθησε όλα αυτά 
τα χρόνια κατακτώντας μια αξιοσημείωτη εξωστρέ-
φεια με αποτέλεσμα για όλη αυτή την προσφορά και 
προστιθέμενη αξία που δημιούργησε στην τοπική 
κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα,ο Δήμος Βέ-
ροιας να μας βραβεύσει και να μας παραδώσει την 
ανώτερη τιμή προσφοράς στην πόλη, την «Εύφημο 
μνεία» για τις εξαιρετικές υπηρεσίες μας στα παιδιά 
και τους πολίτες του δήμου μας», τονίζει ο κ. Δημή-
τρης Κατσαβός.

Ως αντίδωρο της υποστήριξης που τους παρέ-
χουν οι άνθρωποι του Ι.Κ.Υ. τους προσφέρθηκε ένα 
ξυλόγλυπτο, επιζωγραφισμένο έργο, δια χειρός Δ. 
Περηφανοπούλου, με θέμα την Αρπαγή της Ευρώ-
πης, ένα D.V.D. και το συνοδευτικό του έντυπο από 
την παράσταση  – χορόδραμα με τον τίτλο «Η Αρπα-
γή της Ευρώπης» που παρουσίασε το σχολείο στα 
πλαίσια του «Money Matters»  σε διάφορες πόλεις 
(και συμμετείχε σε πανελλήνιους θεατρικούς αγώνες 
στη Θεσσαλονίκη, παίρνοντας το πρώτο βραβείο) 
και μια κασετίνα με πέντε αρχαία ελληνικά νομίσματα 
(και το συνοδευτικό τους κείμενο) έργο των μαθητών.

Μάλιστα, ο Διευθυντής του Ι.Κ.Υ. κος Αθανα-
σόπουλος άμεσα τοποθέτησε το ξυλόγλυπτό στο 
τραπέζι της ημερίδας όπου παρέμεινε καθόλη τη 
διάρκειά της.

Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων
του Μεταλυκειακού έτους, της τάξης 

Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

Τεχνική ημερίδα του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών για τα νέα

ςErasmus+ 2018-2020
Συμμετείχε και το  Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού  ευχαριστεί θερμά: 
1) Το κατάστημα Καραγιαννίδη για την  προσφορά καινούργιων ρούχων για τα παιδιά του Ομίλου
2) Τους κ.Γκόσκινο  και Κουκουτέγο για την προσφορά 65 € και τυριού για τις ανάγκες του Ομίλου.
3) Τον κ. Νούσιο Αντώνη για την προσφορά μεγάλης ποσότητας ντόνατς.
4) Την κα Κελεπούρη Τασούλα για την δωρεά των 50 € ως οικονομική ενίσχυση του Ομίλου.

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» ευχαριστεί
για την ενημερωτική εκδήλωση

στην 1η Μεραρχία ΠεζικούΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί ευχαριστεί θερμά:

1.Την οικογένεια της κυρίας Χαρίκλειας Καυκάλα 
για τη σημαντική χορηγία της υπέρ παιδιών-αθλητών 
του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας (κάλυψη εξόδων 
συμμετοχής σε αγώνες, ιματισμού κ.α.).

2.Την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης, για την 
προμήθεια μεγάλης ποσότητας τροφίμων.

3.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 150€  στη 
μνήμη της μητέρας της.

4.Τη «Συλλογική Πορεία Αγάπης» για την προμή-
θεια παπουτσιών.

5.Τους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Βεροίας για τη δωρεά ποσού 80€ στη μνήμη 
Απόστολου Μαντζόλα.

6.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 50€ στη 
μνήμη Δημητρίου Ερμόπουλου.

7.Την κυρία Μαυρίδου Μαρία από τη Σάμο, για 
την δωρεά παιγνιδιών.

8.Τον κύριο Γιάννη Θεοχαρόπουλο για τη δωρεά 
παιγνιδιών.

9.Την επιχείρηση του κυρίου Δημητρίου Κεχαγιά 
για τη χορήγηση κρέατος.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό5-11-2018 μέχρι11-11-
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 Τηλέφωνα

ΟΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣκαιηΕΑΣΣΕΓΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣπροκη-
ρύσσουνΑγώνεςΔρόμουΠόληςσεΔημόσιαΟδό,με τηνΕπωνυμία«ΣΩ-
ΤΗΡΗΣΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ»σταπλαίσιατων«Θ’ΜΕΛΙΚΕΙΩΝ»,σεσυνεργα-
σίαμετηνΚ.Ε.Δ.ΑκαιτηΔημοτικήΚοινότηταΜελίκης.

Οαγώναςθαδιεξαχθείμετουςπαρακάτωόρους:
1.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:ΚΥΡΙΑΚΗ25ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2018
2.ΤΟΠΟΣ:ΜΕΛΙΚΗΗΜΑΘΙΑΣ(ΠλατείαΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
3.ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:ΜΙΝΙΑΓΟΡΙΑ/Κ12ΔΡΟΜΟΣ600μ(ΈτοςΓεν2007-2008)
ΜΙΝΙΚΟΡΙΤΣΙΑ/Κ12ΔΡΟΜΟΣ600μ(ΈτοςΓεν2007-2008)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣΒ΄/Κ14ΔΡΟΜΟΣ1000μ(ΈτοςΓεν.2005-2006)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣΒ΄/Κ14ΔΡΟΜΟΣ1000μ(ΈτοςΓεν.2005-2006)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣΑ΄/Κ16ΔΡΟΜΟΣ3000μ(ΈτοςΓεν.2003-2004)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣΑ’/Κ16ΔΡΟΜΟΣ2000μ(ΈτοςΓεν.2003-2004)
ΠΑΙΔΕΣ/Κ18ΔΡΟΜΟΣ3000μ(ΈτοςΓεν2001-2002)
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ/Κ18ΔΡΟΜΟΣ2000μ(ΈτοςΓεν2001-2002)
ΑΝΔΡΕΣΔΡΟΜΟΣ5000μ(ΈτοςΓεν2000&μεγαλ.)
ΓΥΝΑΙΚΕΣΔΡΟΜΟΣ5000μ(ΈτοςΓεν2000&μεγαλ.)
4.ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:Δικαίωμασυμμετοχήςέχουναθλητές-τρι-

εςεγγεγραμμένοι-εςσταμητρώατουΣΕΓΑΣκαθώςκαιελεύθεροιδρομείς.
ΚάθεΣύλλογοςμπορείναλάβειμέροςμεαπεριόριστοαριθμόαθλητών-τρι-
ών.Κάθεαθλητής-τριαέχειδικαίωμανασυμμετάσχεισεένα(1)αγώνισμα.

5.ΔΗΛΩΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:Οιδηλώσειςσυμμετοχήςθαγίνονταιμέ-
χριτηνΤΕΤΑΡΤΗ21ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2018στις14.00ηλεκτρονικάστoe-mail
:eassegaskm@gmail.comστοειδικόσυνημμένοέντυποπουσυνοδεύειτην
προκήρυξηκανονικάσυμπληρωμένο.

6.ΤΕΧΝΙΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣ:ΟΑγώναςθαδιεξαχθείσεδιαδρομήεντόςτου
οικισμούτηςΜελίκης.Ηδιαδρομήείναιαπόστασης1000μ.Ηαφετηρίακαιο
τερματισμόςθαγίνουνστηνΠλατείαΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.

Σεόλους τουςαθλητές-τριες θαδοθούν νούμερασυμμετοχής ταοποία
πρέπειναπαραλαμβάνουναπότηνγραμματείατωναγώνωνστοχώροτης
εκκίνησης–τερματισμού1ώραπριντηνέναρξητουαγωνίσματόςτους.

7.ΕΠΑΘΛΑ :ΘααπονεμηθούνΚύπελλαστουςπρώτους-ες,Μετάλλια
καιΔιπλώματαστους3πρώτους-τεςκαιΔίπλωμασεόλουςτουςσυμμετέχο-
ντεςκάθεκατηγορίας.

8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :Οδιοργανωτήςσύλλογος δεν θα καλύψει τα έξοδα
μετακίνησηςτωναθλητών-τριών.

9. ΙΑΤΡΙΚΗΕΞΕΤΑΣΗ :Όλοι οι α-
θλητές-τριες θαπρέπει να εξετάζονται
απόγιατρόμεευθύνηκαιφροντίδατουΣυλλόγουτους.Όλοιοιαθλητές-τρι-
ες,απαραίτηταναέχουνμαζί τους τοΔελτίοΑθλητικής Ιδιότηταςκανονικά
θεωρημένοαπόΓιατρό(ισχύειμέχρι31-12-2018)ήτηννέακάρταυγείας.

Οιμηαθλητές–τριεςπρέπειμετηνπαραλαβήτουαριθμούσυμμετοχήςτους
νακαταθέσουνστηνγραμματείαΥπεύθυνηΔήλωσηπουναβεβαιώνουν την
καλήυγείατουςηοποίατουςεπιτρέπειτηνσυμμετοχήτουςστουςαγώνες.Την
υπεύθυνηδήλωσηθατηνπρομηθευτούναπότηνγραμματείατωναγώνων.

10.ΤΕΧΝΙΚΟΙΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:ΤεχνικοίΥπεύθυνοιτουΑγώναορίζονταιο
ΤεχνικόςΣύμβουλοςτηςΕΑΣΣΕΓΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣκ.Χατζη-
βασιλείουΧρήστος, οΟμοσπονδιακόςΠροπονητής κ.ΚελεπούρηςΝίκος
καιοΣωματειακόςΠροπονητήςτουΓΑΣΜελίκηςκ.ΝτόγκαςΝίκος.

11.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ«Θ’ΜΕΛΙΚΕΙΑ»
ΑΓΩΝΕΣΔΡΟΜΟΥ«ΣΩΤΗΡΗΣΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ25NOEΜΒΡΙΟΥ2018
ΩΡΑ:10.30ΤΕΛΕΤΗΕΝΑΡΞΗΣ
10.45600μΜΙΝΙΚΟΡΙΤΣΙΑ/Κ12
10.55600μΜΙΝΙΑΓΟΡΙΑ/Κ12
11.051000μΠΚΒ’/Κ14
11.151000μΠΠΒ’/Κ14
11.302000μΠΚΑ’+ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/Κ16+Κ18
11.453000μΠΠΑ’+ΠΑΙΔΩΝ/Κ16+Κ18
12.055000μΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
12.40ΑΠΟΝΟΜΗΕΠΑΘΛΩΝ–ΤΕΛΕΤΗΛΗΞΗΣ
ΌτιδενπροβλέπεταιαπότηνΠροκήρυξηθαρυθμίζεταιαπότονΑΛΥ-

ΤΑΡΧΗκαιτουςΤΕΧΝΙΚΟΥΣΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ.
Επισυνάπτονται:
Α)ΈντυποΔήλωσηςΣυμμετοχής(excel)
B)ΧάρτηςΔιαδρομής
Γ)ΑφίσαΑγώνα

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΕΑΣΣΕΓΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΓΑΣΜΕΛΙΚH
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΛ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑΓΩΝΩΝΔΡΟΜΟΥΠΟΛΗΣΣΕΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΔΟ«ΣΩΤΗΡΗΣΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ»

Φαρμακεία
Πέμπτη 8-11-2018

13:30-17:30ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζι-
νάδικοΓαλάνη)23310-73324

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κε-
ντρικής69)23310-24534
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ράστονΠρομηθέακα-
τοικία 1ου και άνωο-
ρόφουμε2ΔΣΚWCα-
πό40.000έως50.000
ευρώ.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ  πω-
λείται κατοικία 75 τ.μ.
σε οικόπεδο 300 τ.μ.
Τιμήευκαιρίας24.000
ευρώ. Τηλ. :  6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ελλη-
νικό ρεστοράν στο
Ρέγκεσμπουργκ, πε-

ριοχή Βαυαρίας Γερ-
μανίας, σε λειτουργία
36 χρόνια με σταθε-
ρή πελατεία και το ί-
διο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339 από

9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσεκαλή τμή.Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα με δωμάτιο,

σαλόνι, κουζίνα,W.C.,
υπνοδωμάτιο, αυτό-
νομηθέρμανση,χωρίς
κοινόχρηστακοντάστο
ΒυζαντινόΜουσείο.Κος
Δημήτρης6973551477.

Ε Υ ΚΑ Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγρο-
τεμάχιο με δέ-
ντρα7ετώνπυ-
κνής φύτευσης
στην ΠαλιάΛυ-
κογιάννη. Τηλ.:
6944 693222 κ.
Άγγελος.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:Διαμέρισμα90 τ.μ. (ημιό-
ροφος)στηνοδοΑνοίξεωςέναντιπάρκουΑγ.
Αναργύρων, γωνιακό, φωτεινό με θέα στον
κάμπο,πλήρωςανακαινισμένο,αυτόνομηθέρ-
μανση,A/C, κατάλληλα διαμορφωμένο για
επαγγελματική στέγη, 1 δωμάτιο, 1 ενιαίος
πολύς μεγάλος χώρος, χωλ, μπάνιο, κουζί-
να εξοπλισμένη, μπαλκόνι περιμετρικά του
διαμερίσματος, ελάχιστα κοινόχρηστα. Τηλ.
επικοινωνίας:6948744632,6976769046 (α-
πόγευμα18.00-20.30).
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ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ 11
ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα ισόγειο, 51
τ.μ.,ΔΣΚΧWC.Τηλ.:
2331065745&6976
688462.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλε-
κτρολόγος και μηχα-
νικός αυτοκινήτων
και βοηθός μηχανι-
κού από συνεργείο
στη Βέροια.  Τηλ. :
2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κρεο-
πώλης για εργαστή-
ριο κρεάτων. Πλη-
ροφορίες κ. Γιώργος
6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙεργά-
τες για το συσκευα-
στήριο Τυροκομικών
TRONIK στοΜακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.:
2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλη-
τής-τρια στο κατάστη-
μα ανδρικών ενδυμά-
των «TSITSIGIAS».
Έλα να εργασθείς
μαζί μας. Τηλ.: 6932
452262, για αποστολή
βιογραφικού: sales@
tsitsigias.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής,
ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλι-
ματιστικό,  ενοίκιομόνο130€.Από10/11/18
διαθέσιμη.

Κωδ:23788ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Γκαρσονιέρα28
τ.μ.,κατασκευή1980,1υ/δ,Ισόγειο,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,ανακαινισμένομερικώς,σεκαλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,επιπλωμένομερικώς,μεμεγά-
ληβεράντα,γωνιακό,χωρίςκοινόχρηστα ,σε
πολύκαλήτιμήμόνο130€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατά-
σταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζά-
μια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμε
μίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζε-
ταιμίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα
1ουορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχι-
σμένηντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλι-
ματιστικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,
σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο180€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/11/2018.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο,3οςόροφος,
μεκαινούργιακουζίνακαικαινούργιομπάνιο,
επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια, έχειατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσοψη,σε
πολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση ,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαι ελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψιμο
από10/10/2018.

Κωδ.115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75τ.μ.,καθ.88τ.μμικτάκατασκευή2001,2
υ/δ,1οςόροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα ,σε
πολύκαλήκατάσταση,καινούργιααλουμινί-
ουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,
ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες ,μεαπο-
θήκηστουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρηστα.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ ,έχεικουζίναανεξάρ-
τητηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,

ελάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύο επίπεδα1ος
και2οςορ.160 τ.μ. ,μεάδεια του1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,
διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή ,
μεαποθήκη ,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμεέ-
ναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,
Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια,κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί,
γωνιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλει-
στικήδιάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-

ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,μελίγαέπιπλαενοίκιο
140€.

Κωδ.24369ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο
80τ.μ.,καθ.και92τ.μ.μικτά,κατασκευή1991,
2χώροι ,1οςόροφος,μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,σεεξαι-
ρετικήκατάστασηκαισεπολυκατοικίααξιώσε-
ων,διαθέτειατομικήθέρμανσημεκλιματιστικά
καιανελκυστήρακαινούργιο, ευρίσκεταισε
προνομιακή τοποθεσίακαιμάλισταυψηλής
προβολής,300€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24514 -ΔΕΗκοντάΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΝΤΑΙκατάαποκλειστικότηταγραφείανεόδμη-
τασυνολικήςεπιφάνειας185τ.μ.1ουορ..και

πάνωσεκεντρικόδρόμο .Είναικατασκευα-
σμένατο2010καιδιαθέτουνθέρμανσηΑτο-
μικήμεΠετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Πόρτα
ΘωρακισμένηκαιΑποθήκη.Μίσθωμα500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-

τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ου.Ενοίκιομόνο 150€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24142-Αγγελοχώριστοκέντροτου
χωριούΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας48τ.μ.
ισόγειο.,μεενοίκιοπολύφθηνόμόνο100€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24192-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταέναπολύωραίοΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας83τ.μ. Ισόγειο,
μαζίμεπατάριεπιπλέον65τ.μ.αξιοποιήσιμο
καιέναWCστο ισόγειο.Διαθέτειπολύμεγά-
ληβιτρίνα και ηλιόλουστουςχώρους.Είναι
κατασκευασμένοτο1980,σεμεγάλοεμπορι-
κόδρόμοκαισεσημείομεγάληςπροβολής,
ζητούμενοτίμημαμόνο480€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24288-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταιπρος
μίσθωσηκατάαποκλειστικότητακατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.ισόγειο,μεμεγά-
ληβιτρίνακαιπολύεύλογομίσθωματα400€.

Κωδ: 24231 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημααποτελούμενοαπό Ισόγειο350
τ.μ.υπόγειο400τ.μ.περ.και300τ.μ.πατάρι
,συνολικήςεπιφάνειας1050τ.μ..Είναικατα-
σκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,Διπλάτζάμια-Τιμή:6.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545 -ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα,
πάρκινγκπυλωτής και μίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσης και ηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή: 58.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14403ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Διαμέρισμα
114τ.μ.,κατασκευή2004,3υ/δ,2οςόροφος
, ηθέση τουσπάνια καιμοναδική , με εκ-
πληκτικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας ,κα-
λοδιατηρημένο, γωνιακό καιπολύφωτεινό
διαμέρισμα,αλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, ατομική θέρμανσημε υπέρυθρες ,
ενεργειακήςκλάσηςΔ,διαθέτειγωνιακότζάκι
,BBQκαιένακλειστόγκαράζ,τιμήκομπλέ
από99.000€. τώρα85,000€ Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14052 ΠωλείταιΜονοκατοικίασε

εξαιρετικάκαλήκατάστασηστονΣταυρόΗμα-
θίαςμεγέθους94τ.μ.καθαράμε3δσκ2wcμε
βεράνταωραίακαικήπο1800τ.μ.μεαποθήκη
60 τ.μ.περίπουκαιπαραδοσιακόφούρνο .
Όλατακτοποιημένακαινόμιμα.Τιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα70.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ. καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια , βλέπεισεανοιχτωσιά καιπρο-
σφέρεταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύο
δυνατότητεςθέρμανσης ,πρώτον ατομική
θέρμανσημε ξυλολέβηταηαυτόνομηθέρ-

μανσηπετρελαίουμεωρομετρητές,ενεργεια-
κήςκλάσηςΔ ,έχειηλιακόθερμοσίφωνακαι
ντουλάπεςπαντού,είναιχωρίςανελκυστήρα
καιμετρίαparking,ένακλειστόκαιδύοανοι-
χτά διαθέτειμίαπολύμεγάληκοινόχρηστη
αυλήγιαλαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο
320.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

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

Κωδ: 14280 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας55 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:55.000€.

Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:
70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ι-

σόγειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000
τ.μ.,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέ-
ροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,
ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαι-
ρετικόσημείο ,είναικατάλληλοκαιγιαάλλες
χρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμη-
λήτιμή,πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο90.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείται χωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση 4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθεατρι-
κό,κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία,Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο
7.5χιλ.Πωλείται χωραφοοικόπεδο 12.000
τ.μ.,γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπράγματι χαμηλή,μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14194Πανόραμαπωλείταιοικόπε-

δο320τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοστημέση
περίπουκατάλληλογιαΒίλλα,βλέπειόλοτον
κάμπο,άκλειστοκυριολεκτικά,τιμή55.000€.

Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας386 τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576 τ.μ.,πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώς επικλινές καισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισε δύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα , τιμή
100.000€,

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

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτωαπό την

πλατείαπροςτονκαταρράκτη,πωλείταικλει-
στόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΥΧΕΡΟΥΣ
Κωδ:14363 -ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υ-
πνοδωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναικα-
τασκευασμένητο1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστή-
ρα.Τιμήμόνο:9.000€.

κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218
τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόνχαρίζεται,σε τιμήπράγματιχαμηλή
μόνο10.000€

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ., εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμο
καιμενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικό-
πεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώραμόνο
39.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

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.

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗ-
ΤΑ υπάλληλο γραφείου.Απαραί-
τηταπροσόντα:

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

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:2331077467

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
ολιγόωρηφροντίδαηλικι-
ωμένηςμεκατάκλισηστις
Βαρβάρες. Τηλ.: 6981
894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «ε-
σωτερική» για φύλαξη

ηλικιωμένηςμερικώςαυτο-
εξυπηρετούμενης, 1 ρεπό
την εδομάδα, 550 ευρώ.
Τηλ. επικοινωνίας: 6995
706651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης ο-
χημάτωνμεπροϋπηρεσία

για εργασία σε συνερ-
γείο στη Βέροια. Τηλ.:
6977425077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως
60ετών,γιαβοήθειαηλι-
κιωμένου87 ετώνως ε-
σωτερικήκαιγιαδουλειές
σπιτιού.Παρέχεταιδιαμο-
νήκαιδιατροφή.Μισθός
συζητήσιμος.Τηλ.: 6949
849305.
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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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για
άμεση ενοικίαση διαμερί-
σματοςκαιμελλοντικάγια
την αγορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω διαμέρι-
σμα άνω των 100 τετρα-
γωνικών, ανακαινισμένο
φουλ έξτρα και μεγάλες
βεράντες. Τηλ. επικοινω-
νίας:6937226565.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,καινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκ.διατ.100τ.μσεοικ190τ.μ
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο150€
ΚΕΝΤΡΟΛΟΥΞ,ανακαιν.2018.Α.Θ1ΔΣΚWC1800€
ΚΕΝΤΡΟΛΟΥΞανακ.20181ΔΣΚW.50τ.μ230€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚελευθ.20/11καιν.350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρ-
τεσιανο13000€
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο16στρστηναασφαλτοσο-
βαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,25000€
ΣΤΑΥΡΟΣδευτεροαπόασφαλτο14στρ.2500€τοστρεμμα
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ12στρ.2200€τοστρεμμα
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.ροδακινα+πομονα+μπεκ.2800
τοστρέμμα
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεττρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μγιαΙατειο1οςμεασανσερ40000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλη-
σιονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΚαφεσελειτουργια1000€ενοικιοτοκα-
ταστημασκετο
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος
50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζη-
τάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜεγνώσειςΒιομηχανικώνεγκατα-
στάσεων,Βιομηχανικούαυτοματισμού,πίνακες–κυκλώματακαι
γνώσηΑγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Και για τις δυο θέσεις απαραίτητο το ενδιαφέρον για

τηδουλειάκαιπνεύμασυνεργασίας.Ανάλογηεμπειρίαθα
ληφθείυπόψη.Βιογραφικάσημειώματαμπορούννααπο-
σταλούν(μεαναφοράστηθέση)στο:

Fax: 23330 27806 και, e-mail: info@almifoods.gr,
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστρια

με άριστη γνώσηυπολογιστικώνπρογραμμάτων και
αποθήκης εμπορευμάτων για μόνιμη εργασία, θα
προτιμηθεί εμπειρία. Βιογραφικό με ραντεβού στο
τηλ.6937226565.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία,χωρίςοικογενειακές
ήάλλεςυποχρεώσειςγιαναεργασθείσε
κουζίνα εστιατορίουστη Γερμανία.Μι-
σθός,ασφάλιση,διαμονήκαιδιατροφή.
Τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως

εσωτερική,γιαφροντίδαηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, α-
ναλαμβάνειπεριποίησηκαιφύλαξηαρ-
ρώστωνήηλικιωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ, με

μεταπτυχιακέςσπουδέςστηνΕιδικήΑγω-
γή και μαθησιακές δυσκολίες,παραδίδει
μαθήματαΜαθηματικών,Φυσικής&Χη-
μείαςσε μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου.Τηλ.:6978003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τουΠαιδαγωγικούΤμή-
ματοςΔημοτικήςΕκπαίδευσηςτουΠανεπι-
στημίουΘεσσαλίας,αναλαμβάνειτηνπροε-
τοιμασίακαιμελέτημαθητώντουΔημοτικού.
Αναλαμβάνεται, επίσης,ηφύλαξηκαιδημι-
ουργικήαπασχόλησηπαιδιώνπροσχολικής
καισχολικήςηλικίας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυκείου.
Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία και

εξειδίκευσηστις μαθησιακές δυ-
σκολίεςκαθώςκαικάτοχοςάδειας
διδασκαλίας αγγλικώνπαραδίδει
μαθήματαελληνικώνκαιαγγλικών
σεμαθητέςδημοτικούκαι γυμνα-
σίου.Τιμέςπολύπροσι-
τές. Τηλ. επικοινωνίας:
6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ,
έμπειρος καθηγητήςπα-
ραδίδειιδιαίτεραμαθήματα
ΑγγλικώνκαιΙταλικών.Τιμές
φιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φρα-

γκόκοτες, κότες χωριά-
τικες,άγριες καιήμερες
πάπιες, χήνες στηΜέ-
σηΗμαθίας.Τηλ.:6946
287771κ.Κώστας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλή-
ρες φοιτητικό δωμάτιο
λευκόμεστρώμα,πλυ-
ντήριο ρούχων 45άρι,
διπλή ντουλάπα, κανα-
πές που γίνεται διπλό
κρεβάτι, γραφείο με
λευκό τζάμι αμμοβολή
καισυρταριέρα γραφεί-
ου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα

γραφειου,σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,τραπέζι,τρα-
πεζάκι, τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέψεων,ντουλάπαμε
κλειδαριά (κερασί),ντουλάπα-ράφια (μελί),καναπέδες,

όλασεάριστηκατάσταση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:6978

004183.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

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.

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

διόροφοκατάστημα,70τ.μ.μεμεγάληπρό-
σοψη,ΜΟΝΟ75.000ευρώ.

-ΣΧΕΔΟΝΤΖΑΜΠΑ:Διαμέρισμα60τ.μ.με
2ΔΣΚWC,διαμπερές,πλήρωςανακαινισμέ-
νο,μεακριβάυλικά,33.000ευρώ.

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.

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από βιοτεχνία επίπλων: 1) κοπέλα με
πτυχίοΗ/Υ για νααναλάβει τη διαχείριση του site της
εταιρίας, 2) κοπέλαμε γνώσεις κοπτικής και ραπτικής.
Αποστολή βιογραφικών: souvatzoglou@hotmail.com.
Τηλ.:2333091010.



«Βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους 
οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους 
στην υπηρεσία της πατρίδας. Ήταν με-
γάλη τιμή για μένα να απονείμω τις τι-
μητικές πλακέτες στους πρωτοπόρους 
αεροπόρους μας που σχεδόν 50 χρό-
νια πριν άνοιξαν ουρανούς για τις ε-
πόμενες γενιές. Βρίσκομαι ανάμεσα σε 
στελέχη που υπηρετούν για δεκαετίες 
με αυταπάρνηση, αλλά και τους επό-
μενους τους Ίκαρους που περιμένουν 
τη σειρά τους». Αυτό ανέφερε ο Αλ. Τσί-
πρας ξεκινώντας τον χαιρετισμό του στην 
εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιεί 
σήμερα η Πολεμική Αεροπορία, στην αί-
θουσα «Χρήστος Λαμπράκης» στο Μέ-
γαρο Μουσικής. «Σήμερα βρισκόμαστε 
στο σημείο η Ελλάδα να αφήνει πίσω της 
μια σκληρή περίοδο», είπε ο Αλ. Τσίπρας. 
Σημείωσε ότι «τώρα, στα πρώτα βήματα 
της ανασυγκρότησης της, έχουμε επιλέξει 
να κάνουμε τολμηρά βήματα. Να αναλά-
βουμε δράση. Να ξεκολλήσουμε από τη 
μιζέρια και την αδράνεια. Να τολμήσουμε 
να καταπιαστούμε με τα προβλήματα, 

με τις εκκρεμότητες που μας κρατάνε 
καθηλωμένους». «Όχι μόνο για να ξανα-
πατήσει η χώρα στα πόδια της μετά από 
8 ολόκληρα χρόνια μνημονίων και καθή-
λωσης. Αλλά για να μπορέσει να τροχο-
δρομήσει με ταχύτητα και να απογειωθεί. 
Γιατί μπορεί να απογειωθεί. Όπως όμως 
πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα, 
εσείς γνωρίζετε, για να απογειωθείς χρει-
άζεται τόλμη», τόνισε. «Και εσείς άνδρες 
και γυναίκες που υπηρετείτε με σθένος 
και αυταπάρνηση τη πατρίδα, από άκρη 
σε άκρη της επικράτειας της χώρας μας, 
κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων 
για της κρίσης υπεστήκατε αδικίες σε ό,τι 
αφορά τις μισθολογικές σας απολαβές», 
είπε ο Αλ. Τσίπρας.

«Αλλά ούτε μια στιγμή δεν υποστεί-
λατε τη σημαία», σημείωσε, «ούτε μια 
στιγμή δεν κάνατε πίσω από το υπέρτατο 
καθήκον, παρά τις αδικίες αυτές. Και για 
αυτή σας τη στάση σας χρωστάμε βαθιά 
ευγνωμοσύνη», «αλλά και την έγνοια μας 
να είστε από τους πρώτους που με την 
έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, θα 
επιχειρήσουμε να απαλύνουμε τις πληγές 
και να αποκαταστήσουμε μέρος των αδι-

κιών αυτών».

Ανακοίνωσε ότι «το πρώτο βήμα λοι-
πόν, γίνεται αύριο στη Βουλή. Με ένα 
σαφή συμβολισμό». Ειδικότερα, είπε ότι 
«το πρώτο θετικό δημοσιονομικό μέτρο 
που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή 
μετά την 21η Αυγούστου, μετά το τέλος 
των μνημονίων αφορά στην αποκατά-
σταση της αδικίας την οποία υπέστησαν 
άνθρωποι που ασκούν λειτούργημα σε 
αυτό τον τόπο. Πανεπιστημιακοί δάσκα-
λοι, δικαστικοί λειτουργοί, γιατροί, τα σώ-
ματα ασφαλείας, οι πυροσβέστες. Και 
φυσικά εκείνοι και εκείνες, που διαφυ-
λάττουν καθημερινά την εδαφική ακεραι-
ότητα και υπερασπίζονται τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της χώρας. Οι άνδρες και 
οι γυναίκες του Ελληνικού Στρατού, του 
Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής 
Αεροπορίας». Ανακοίνωσε συγκεκριμένα 
ότι «προχωράμε λοιπόν αύριο δια νόμου, 
στην απόδοση 820 εκατομμυρίων από 
αναδρομικές κρατήσεις που έγιναν στα 
χρόνια των μνημονίων και οι οποίες θα 
καταβληθούν, εις ό,τι αφορά τους ένστο-
λους στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα. Ως ένδειξη σεβασμού και 
αναγνώρισης στο έργο καθενός και κα-
θεμιάς». Σχολίασε ότι «είναι επιλογή μας 

να προχωρήσουμε στην αποκατάστα-
ση αυτής της αδικίας. Δεν είναι ζήτημα 
συμμόρφωσης σε αποφάσεις δικαστικές 
αποφάσεις». Πρόσθεσε ότι ότι υπήρξαν 
και άλλες σχετικές αποφάσεις δικαστη-
ρίων τα προηγούμενα χρόνια, τις οποίες 
δεν υιοθέτησαν οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις. «Επομένως, πρόκειται για ζήτημα 
πολιτικής βούλησης και όχι νομικής δέ-
σμευσης», είπε.

«Πέραν από τις μάχες της οικονομί-
ας, δε πρέπει ποτέ 

να ξεχνάμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να 
έχουμε πάντα το πιο άρτιο εκπαιδευμένο 
και ετοιμοπόλεμο έμψυχο δυναμικό και 
για τις πραγματικές μάχες, ακριβώς επει-
δή δεν θέλουμε αυτές να συμβούν ποτέ», 
σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας.

«Αλλά για να μπορέσουμε με ασφά-
λεια να τις αποφύγουμε πρέπει να έχου-
με άριστη αποτρεπτική ικανότητα, άριστα 
εκπαιδευμένο έμψυχο δυναμικό και έχου-
με», υπογράμμισε.

P Είχαμε δεν είχαμε, θα κατεβάσουμε και 
τους παπάδες στους δρόμους…

 
P Κάνε λέει να ξεσηκωθούν και να αρχί-

σουν να μας αφήνουν άταφους.
 
P Απαντώ με το γηπεδικό: εδώ να γίνει 

ο τάφος μας!
 
P Δεν θα πληρώνονται από το δημόσιο, 

αλλά επιδοματικά. Κάτι σαν παπάς μέσω Ε-
ΣΠΑ.

 
P Τέτοια κάνανε και με τους συνταξιού-

χους. Που έκοψαν το ΕΚΑΣ, χωρίς ωστόσο να 
μειώσουν τις συντάξεις.

 
P Δεν υπάρχει κλήρος. Μονάχα ο λαός!
 
P Να δείτε που αύριο θα διαλέγουν τους 

καλλίφωνους ιερείς μέσω Voice.
 
P Τη γυρίζουν την καρέκλα!
 
P Μικρός φοβόμουν το σκοτάδι. Μεγά-

λος τρέμω τον σκοταδισμό.

 
P Το Μέγκα έκλεισε, το 50-50 συνεχίζε-

ται.
 
P Να τα βλέπουν αυτά όσοι επιμένουν 

ότι δεν γίνονται θαύματα.
 
P Κατά τα λοιπά. Αν είναι να χάνεις το 

σπίτι σου και με τον νόμο Κατσέλη, ας τον 
πουν νόμο Κατσιβέλη.

 

P Το μεγάλο ερώτημα είναι αν είναι το 
κράτος ή οι τράπεζες που έχουν τη μεγαλύτε-
ρη λαιμαργία.

 
P Δώστε πίσω τη Μερέντα ρε!
 
P Εκείνο που καταλαβαίνω αυτή την 

εποχή του χρόνου είναι ότι οι αρσενικοί βρά-
ζουμε δύο μήνες τσίπουρα, κι οι θηλυκές 12 
μήνες ρολά.

 
P Αυτές μάλιστα πού και πού κάνουν 

και καμιά τοστιέρα.
 
P Κι εμείς, δύο μήνες βράσιμο τσίπου-

ρου, δώδεκα μήνες το κεφάλι καζάνι.
 
P Είναι τάση, λέει, τα υγιεινά κυλικεία. 

Αντί για πίτσες δίνουν σαλάτες και γιαούρτι 
με πετιμέζι. Κάπως έτσι πρέπει να είναι η κό-
λαση.

 
Και:
 P Ήταν ο Κωστίκας κι ο Γιωρίκας και 

κουβέντιαζαν για τον Παυλίκα που μόλις ήλθε 
από την Αμερική όπου σπούδαζε. Ο Γιωρίκας 
πάει μετά και βρίσκει τον Παυλίκα.

- Ρε Παυλίκα, τι έκανες στην Αμερική;
- Σπούδαζα Γνωστικολογία!
- Τι είναι αυτό;
- Κοίτα θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έ-

χεις ενυδρείο σπίτι σου;
- Ναι!
- Άρα σου αρέσει το νερό…

- Ναι!
- Άρα σου αρέσει η θάλασσα και η παρα-

λία…
- Ναι!
- Και στην παραλία όταν βλέπεις γυναίκες 

που ξαπλώνουν και κάνουν ηλιοθεραπεία σου 
αρέσουν και αυτές…

- Ναι!
- Άρα ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΡΑΣ!
Τρελαίνεται ο Γιωρίκας, τρέχει και βρίσκει 

τον Κωστίκα.
- Τρομερός επιστήμονας ο Παυλίκας! Σπού-

δασε ΓΝΩΣΤΙΚΟΛΟΓΙΑ!
- Και τι είναι αυτό;
Παίρνει περισπούδαστο ύφος ο Γιωρίκας 

και λέει:
- Πρέπει να στο πω με ένα παράδειγμα. Έ-

χεις ενυδρείο σπίτι σου;
- Όχι!
- Ε, είσαι ομοφυλόφιλος!
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Αλ.Τσίπρας: Αποκατάσταση της αδικίας με την απόδοση 820 εκατ. 
από αναδρομικές κρατήσεις

Τη δυνατότητα του Δημοσίου για 10.000 
προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, ως α-
πόρροια της ιστορικής συμφωνίας Πολιτεί-
ας και Εκκλησίας, αποκάλυψε ο υπουργός 
Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Δημήτρης Τζανακόπουλος, στην πρώτη ε-
ρώτηση που δέχθηκε στην ενημέρωση των 
πολιτικών συντακτών. «Με τη συμφωνία 
αυτή απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δη-
μοσίων υπαλλήλων», δήλωσε επί λέξει, 
εξηγώντας παρενθετικώς ότι «οι κληρικοί αν 
και δεν είναι ακριβώς δημόσιοι υπάλληλοι, 
είναι οιονεί δημόσιοι υπάλληλοι, καταμε-
τρώνται όμως στο δυναμικό των δημοσίων 
υπαλλήλων» Και, συνέχισε, «επειδη έχουμε 
καταφέρει να καταλήξουμε σε συμφωνία με 
τους θεσμούς πριν τη λήξη των μνημονίων 
που προβλέπει το 1:1 στο Δημόσιο, αυτό 
μας δίνει τη δυνατότητα στα επόμενα χρό-

νια να συμπληρώσουμε αυτές τις θέσεις 
με προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων κατά 
κύριο λόγο για να καλύψουμε κοινωνικές 
ανάγκες, του κοινωνικού κράτους, δηλαδή 
γιατρούς, εκπαιδευτικούς και όποιες άλλες 
ανάγκες κρίνει η ελληνική κυβέρνηση ότι 
απαιτείται να καλυφθούν».

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξή-
γησε και το «πώς» θα καλύπτεται η μισθοδο-
σία των κληρικών στο εξής, μέσω της επιδό-
τησης που θα καταβάλλει το κράτος, θέμα που 
είναι αλληλένδετο με τις προσλήψεις δημοσίων 
υπαλλήλων: «Στο ζήτημα της επιδότησης η 
ελληνική κυβέρνηση φιλοδοξεί ως το 2030 τα 
εσοδα από το ταμείο αξιοποίησης εκκλησιαστι-
κής περιουσίας να είναι τέτοια που να αρκούν 
ώστε να καλύπτουν το ποσοστό επιδότησης 
που θα δίνεται κάθε χρόνο στην εκκλησία», 
ανέφερε ο Δ. Τζανακόπουλος.

Δ. Τζανακόπουλος: Με τη συμφωνία 
Πολιτείας-Εκκλησίας απελευθερώνονται 

10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων
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