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Διπλωματικό επεισόδιο και 
εμφατικό ελληνικό αυτογκόλ
  Δημοσιεύθηκε σε πολλά μέσα το πρωτοφανές 
διπλωματικό επεισόδιο στα χρονικά Ελλάδας και Ρωσίας, 
αναφορικά με τη σύγκλιση της Μικτής Διυπουργικής 
Ελλάδας-Ρωσίας. (Επρόκειτο να πραγματοποιηθεί 7 και 
8 Νοεμβρίου στη Μόσχα, ωστόσο αναβλήθηκε.) Το 
διπλωματικό επεισόδιο ξεκίνησε όταν η Αθήνα ζήτησε από 
τη Μόσχα να αντικατασταθούν από Ρώσους οι τέσσερις 
αξιωματούχοι στη Διυπουργική με καταγωγή από την 
Κριμαία, καθώς Ε.Ε. και Ελλάδα δεν αναγνωρίζουν πως η 
Κριμαία αποτελεί τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά 
της Ουκρανίας. Η απάντηση της Μόσχας ήταν φυσικά 
ξεκάθαρη: ότι η Κριμαία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
  Αποτέλεσμα αυτού του διπλωματικού επεισοδίου, 
που δεν έχει διαψευστεί, ήταν η Μικτή Διυπουργική 
(αποτελούμενη από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών 
Γιώργο Κατρούγκαλο, τον υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη 
Κουρουμπλή, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη 
Αποστόλου και άλλους υπηρεσιακούς αξιωματούχους) 
να μείνει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και 
να ψυχραθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας. 
(Μαθαίνουμε επίσης ότι σε... αντάλλαγμα της ελληνικής 
υποστήριξης η Ουκρανία απαγόρευε τη διδασκαλία των 
ελληνικών σε περιοχές, όπως η Μαριούπολη, με τους 
ελληνογενείς να πλειοψηφούν!)
  Πιο εμφατικό αυτογκόλ δεν θα μπορούσε να μπει 
από ελληνικής πλευράς, ειδικά όταν στην ατζέντα της 
σύγκλισης ήταν και οι εξαγωγές ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων, με τη χώρα μας να ζητά επίσημα την εξαίρεση 
κάποιων ελληνικών αγροτικών προϊόντων από το ρώσικο 
εμπάργκο.
   Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν λίγο καιρό, με τη ρήξη 
των ρωσοτουρκικών σχέσεων, σχεδόν πανηγυρίζαμε στη 
χώρα μας πιστεύοντας ότι η Ρωσία θα στραφεί προς 
εμάς...
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Ονησιφόρου μάρτυρος

Χορηγιώνσυνέχεια…

Γράφαμεχθεςγιατηναξίατηςχορηγίαςκαιτηνπολύτιμη
στήριξητωνχορηγώνσετοπικέςδιοργανώσεις,παράτιςδύ-
σκολεςοικονομικέςσυνθήκεςγιαόλους.

Καιπάνωπουλέγαμεγιατομεγάλοαυτόαγαθό,διαβάσαμε
καιτηνείδηση–πανελλαδικά–γιατηδωρεάύψους200εκατ.
ευρώαπό το ΊδρυμαΣταύροςΝιάρχοςστοχώρο τηςΥγείας,
δίνονταςμίασημαντικήανάσαστοΕΣΥκαισεκάποιανοσοκο-
μεία…

Δενέχουνλόγιατέτοιεςπρωτοβουλίες!

Οι κρεοπώλες της Συντεχνίας Βέροιας
τίμησαν χθες τους Αρχαγγέλους

ΤουςπροστάτεςτουςΑρχαγγέλους ΜιχαήλκαιΓαβριήλ,τίμησανχθεςΤετάρτη8Νοεμβρίου ,οικρεοπώλεςτης
ΣυντεχνίαςΒέροιας.Τοπρωί,στον ΙερόΝαόΑγίωνΑναργύρων,τελέστηκεηθείαλειτουργίακαιστησυνέχειαμνη-
μόσυνο για την ανάπαυση τωνψυχών τωναποβιωσάντωνμελών τηςΣυντεχνίας.Το μεσημεριανό τραπέζι έγινε
στηνταβέρνατουΜπάμπηστηνΚουμαριά,«μνημονιακά»,σαντοπερσινό,όπωςλένεκαιοιίδιοι…Τηνγιορτήτων
κρεοπωλώντίμησεμετηνπαρουσίατουοδήμαρχοςΒέροιαςΚ.Βοργιαζίδης.Ναθυμίσουμεότιλόγωτηςγιορτήςτα
κρεοπωλείαχθεςήτανκλειστά.

Κυκλοφοριακές «πληγές» που επουλώνονται ή όχι
Σημαντικά έχουνπεριοριστεί

τα ατυχήματα στον κόμβο των
Μονοσπίτων, τη σύνδεση δη-
λαδή τουπαλιούάξοναΒέροι-
ας-Σκύδραςμε τον νέο αυτοκι-
νητόδρομοαπό ταΜονόσπιτα
στηνΠατρίδα.Όπως μας λένε
επαγγελματίεςτηςοδού,ταπολύ
τακτικά ατυχήματα τωνπρώτων
μηνών έχουν περιοριστεί, αλλά
όχι τα απότομα και εκκωφαντι-
κάφρεναρίσματα, από κάποιους
πουακόμηδενσυνήθισαντιςνέ-
εςσυνθήκεςστοσημείο.Αντιθέ-
τως,΄πληγή΄παραμένειοέτερος
κόμβος (φωτογραφία)στοξύλινο
σπίτι και στην ανισόπεδη γέφυ-
ρα, όπουπαρά τιςπαρεμβάσεις
της τροχαίας και τημέριμνα τηςΠ.Ε.Ημαθίαςη επικινδυνότηταπαραμένει υψηλή, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της
κίνησης,αλλάκυρίωςλόγωτηςέλλειψηςπαιδείαςτωνοδηγών.Αφούανόλοιμαςγνωρίζαμετασήματακυκλοφορίας,
καιαντατηρούσαμεφυσικά,θαήμαστανόλοιευτυχέστεροι.

ΤατουΚαίσαροςτωΚαίσαρι
Δεν ήταν λίγες οι φορέςπου

ακούστηκαν στη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου της
ΔευτέραςστηΝάουσααναφορές
στονκομματικόμανδύατηςχθε-
σινήςκινητοποίησηςγιατονοσο-
κομείου, φωτογραφίζονταςπρα-
κτικές τηςΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνι-
αςΟμοσπονδίας Εργαζομένων
ΔημόσιωνΝοσοκομείων). Εμείς
οφείλουμε να τονίσουμε ότι ειδι-
κά στο σωματείο εργαζομένων
του νοσοκομείουΝάουσας (στη
φωτογραφία οπρόεδρος Γαβρι-
ήλΤσαρνούχας) δεν μπορούμε
ναπροσάψουμε τέτοιες ταμπέ-
λες, αφού εδώ και μια οκταετία

καιπλέον έχει κοινή και απολύτωςσυνεπή γραμμήυπεράσπισης των ζητημάτων του νοσοκομείου, μεπρωτοβουλίες
συνεδριάσεωνδημοτικώνσυμβουλίων,πορείεςκαικινητοποιήσεις.ΕπίΠΑΣΟΚ,επίσυγκυβέρνησηςΝ.Δ.-ΠΑΣΟΚ,και
τώραεπίΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

ΤατουΚαίσαροςτωΚαίσαρι!

Ξαφνικά,20θέσειςστάθμευσης...
Έναςάτυποςχώροςστάθμευσης

περίπου 20 θέσεων δημιουργήθηκε
αίφνης επί τηςΜερκουρίουΚαρα-
κωστή της Βέροιας! Η πρόσφατη
απομάκρυνσητουκλειστούπεριπτέ-
ρουαπό τοπεζοδρόμιο, διευκόλυνε
τηνπρόσβασητωναυτοκινήτωνστο
ιδιωτικό αυτό οικόπεδο,προσφέρο-
νταςφυσικάανάσεςσε κάποιουςο-
δηγούς.

Επειδή, όπως γνωρίζουμε, ο
χώρος θα γίνει ιδιωτική επιχείρηση,
φανταζόμαστε ότι μέχρι να διαμορ-
φωθεί καταλλήλως, διευκολύνει αρ-
κετούς οδηγούς στοπρόβλημα της
στάθμευσης,στηνκαρδιάτηςπόλης!



3www.laosnews.grΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Πού ψηφίζεις
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
1. Δημαρχείο Βέροιας
2. Αγ.Γεώργιος (πρώην Δημαρχείο)
3. Βεργίνα (πρώην Δημαρχείο)
4. Μακροχώρι (πρώην Δημαρχείο)
5. Ριζώματα (πρώην Δημαρχείο)
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ:
1. ΚΕΠ Νάουσας
2. ΚΕΠ Αγγελοχωρίου
3. ΚΕΠ Κοπανού
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:
1. Δημαρχείο Αλεξάνδρειας
2. Καβάσιλα (πρώην Δημαρχείο)
3. Μελίκη (πρώην Δημαρχείο)
4. Πλατύ (πρώην Δημαρχείο)

Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Παρακολούθησης

Νέα έργα και δράσεις 185 εκατ. από το ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

- Απ. Τζιτζικώστας: Δρομολογούνται για το αμέσως επόμενο διάστημα και θέλουμε 
όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να προετοιμαστούν και να υποβάλουν προτάσεις

Στην εξειδίκευση δράσεων συνολικού προϋπολο-
γισμού 185 εκατομμυρίων ευρώ του ΕΣΠΑ προχωρά 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τη σημερι-
νή 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του προγράμματος, όπως ανακοίνωσε ο περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Αναλύοντας αυτές τις δράσεις, ο κ. Τζιτζικώστας 
είπε ότι:

-Τα 22 εκ. ευρώ αφορούν στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση δημοσίων κτιρίων.

-Τα 42 εκ. ευρώ αφορούν σε δράσεις που περι-
λαμβάνονται στα προγράμματα  Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης των σχεδίων που έχουν εγκριθεί και 
υλοποιούνται.

-Τα 30 εκ. ευρώ διατίθενται για αντιπλημμυρικές 
παρεμβάσεις.

-Τα 40 εκ. ευρώ αφορούν σε υποδομές βελτίω-
σης ποιότητας και διασφάλισης ποσότητας πόσιμου 
νερού.

-Τα 6 εκ. ευρώ προορίζονται για εξοπλισμό και 
αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών 
υγείας.

-Τα 1,5 εκ. ευρώ αφορούν στην προμήθεια εξο-
πλισμού για την Ελληνική Αστυνομία.

-Τα 20 εκ. ευρώ διατίθενται για νέα σχολεία πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Οι προσκλήσεις για τις δράσεις αυτές δρομολο-
γούνται για το αμέσως επόμενο διάστημα και θέλου-
με όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να προετοιμαστούν 
και να υποβάλουν προτάσεις με τις οποίες θα αντιμε-
τωπίζουμε προβλήματα της Κεντρικής Μακεδονίας», 
επισήμανε ο Περιφερειάρχης.

Ο κρίσιμος κρίκος προς
 την ανάκαμψη το ΕΣΠΑ

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι το νέο ΕΣΠΑ 2014 
– 2020 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας. «Είναι πράγματι, ο κρίσιμος κρίκος στην 
αλυσίδα μετάβασης από την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας μας, στην ανάκαμψη και από εκεί στο μεγάλο 
ζητούμενο που είναι η ανάπτυξη. Και ακριβώς αυτό 
κάνουμε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας: Προχωράμε σε ολοκληρωμένες παρεμ-
βάσεις που συμβάλουν στην έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», εξήγησε.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάνει πρω-
ταθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε στις κο-

ρυφαίες θέσεις μεταξύ των Περιφερειών σ’ ολόκληρη 
την Ευρώπη, τόσο σε απορρόφηση πόρων, όσο και 
στην υλοποίηση έργων στο νέο ΕΣΠΑ, όπως κατα-
δείχτηκε από τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα το 
Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος μας είναι η παραμονή 
στην κορυφή καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμ-
ματος. Κι αυτό γιατί τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία μπαίνουν στην πραγματική μας οικονομία. 
Δημιουργούν ρευστότητα που είναι απαραίτητη για 
να κινηθεί η αγορά, για να μπορέσουν οι τοπικές 
μας επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, για 
να δημιουργηθούν και νέες επιχειρήσεις, για να 
παραχθεί πλούτος στον τόπο μας, θέσεις εργασίας, 
εισόδημα, έσοδα», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ανάγκη ταχύτερων ρυθμών
 από την κυβέρνηση

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έθεσε 
τέσσερα οριζόντια και κομβικά ζητήματα, τα οποία 
πρέπει να λυθούν άμεσα από την κυβέρνηση, για να 
προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς η υλοποίηση 
του ΕΣΠΑ:

1. Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα για τη χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων στα Περιφερειακά Προγράμ-
ματα: Μπαίνουμε στο τελευταίο δίμηνο του 2017 και 
παραμένει ακόμα ασαφής ο τρόπος με τον οποίο οι 
Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, θα προχω-
ρήσουν στην έκδοση πρόσκλησης για την επιλογή 
Ενδιάμεσου Φορέα. Σημαντικά προβλήματα πα-
ρουσιάζει και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον 
Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
και θέλω να πιστεύω πως μέχρι το τέλος της χρονιάς 
θα έχει επιλυθεί το θέμα, γιατί πρέπει άμεσα, στις 
αρχές του 2018, να ξεκινήσουμε τις δράσεις ενίσχυ-
σης της επιχειρηματικότητας.

2. Ενεργοποίηση των δράσεων του τομέα της Υ-
γείας: Το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει τη χρηματοδό-
τηση δράσεων Πρωτοβάθμιας Υγείας, Ψυχικής Υγεί-
ας και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων από τους πό-
ρους αυτούς και έχει αποστείλει τα σχετικά έγγραφα 
εξειδίκευσης. Όμως, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις 
που πρέπει να εκπληρωθούν για την ενεργοποίηση 
αυτών των δράσεων:

-Διαβούλευση των αρμοδίων Εθνικών Αρχών με 
τις Περιφέρειες της Χώρας για τον προσδιορισμό του 
οδικού χάρτη του συνόλου των δράσεων υγείας ανά 
Περιφέρεια.

-Επιβεβαίωση της σύμφωνης γνώμης της Ευρώ-
πης για το σύνολο των δράσεων του τομέα Υγείας κι 
όχι μόνο για τις δράσεις πρωτοβάθμιας υγείας, ώστε 
να μην αναδειχθούν στο μέλλον προβλήματα μη επι-
λεξιμότητας δαπανών.

-Χρειάζεται ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιά-
γραμμα για την υλοποίηση των δράσεων, καθώς η 
υλοποίησή τους απαιτεί χώρους και εξοπλισμό, που 
σήμερα δεν υπάρχει και πρέπει να εξασφαλιστεί από 
το Υπουργείο Υγείας πριν την έναρξη υλοποίησης 
των δράσεων.

3. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Η Περιφέ-
ρεια εξειδίκευσε τη δράση το Σεπτέμβριο του 2016, 
αλλά μέχρι τον Ιούλιο του 2017, που εγκρίθηκε ο νέ-
ος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, δεν 
μπορούσαν να εκδοθούν προσκλήσεις. Αναμένεται 
ένα ενιαίο σχέδιο πρόσκλησης, που θα επεξεργαστεί 
η Κυβέρνηση.

4. Έργα φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας: Υπάρχει καθυστέρηση που 
οφείλεται -ανάμεσα σε άλλα- στην εφαρμογή των δι-
ατάξεων του Νόμου 4412/2016, για την ανάθεση και 
εκτέλεση των έργων. Οι διαδικασίες πρέπει να επιτα-
χυνθούν προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα 

φυσικού αερίου. Ως Περιφέρεια έχουμε δεσμεύσει 35 
εκ. ευρώ και έχουμε από τις αρχές του 2017 ανοιχτή 
την πρόσκληση. Να ολοκληρωθούν άμεσα τα γρα-
φειοκρατικά ζητήματα, ώστε να ενταχθούν τα έργα 
και να αρχίσει η υλοποίησή τους μέσα στο 2018.

Σε μαραθώνιο τρέχοντας κατοστάρι!
«Έχουμε να καλύψουμε έναν μαραθώνιο τρέχο-

ντας κατοστάρι. Ξεκινήσαμε γρήγορα, στην Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωράμε δυνατά, 
χρειάζεται όλοι και κυρίως το κράτος να κρατήσει 
το ρυθμό μας. Αυτή την ώρα η μεγάλη πλειοψη-
φία των δημοσίων επενδύσεων στην πατρίδα μας 
στηρίζονται στο ΕΣΠΑ. Και μάλιστα η ρευστότητα 
και οι δημόσιες επενδύσεις, από τους πόρους των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων έχουν έναν από 
τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές. Δεν μιλάμε 
μόνο για απορρόφηση, βλέπουμε στην πράξη την 
προστιθέμενη αξία αυτών των πόρων. Στοχεύουμε 
στην πραγματική αξιοποίηση αυτών των πόρων. Για 
να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές μας. Να διευκολύ-
νουμε την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Να 
κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών 
και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής μας», 
τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Έφοδος σε κατάστημα 
με «φρουτάκια» στη Βέροια

-Τέσσερις συλλήψεις, διαφεύγει ο ιδιοκτήτης
Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου διενεργού-

νταν παράνομα τυχερά παίγνια εντοπίστηκε την Τρίτη σε αιφ-
νιδιαστικό έλεγχο του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας. Έγιναν 
4 συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν 7 παιγνιομηχανήματα και 2 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στις οθόνες των οποίων εμφανίζο-
νταν με ειδικό λογισμικό παράνομα τυχερά παίγνια - «φρουτά-
κια». Συνελήφθησαν ένας 41χρονος υπήκοος Αλβανίας, προ-
σωρινά υπεύθυνος του καταστήματος (ο 60χρονος ιδιοκτήτης 
απουσίαζε κατά τον έλεγχο και αναζητείται), μία 33χρονη 
υπήκοος Ρουμανίας, ως υπάλληλος, και δύο Έλληνες ηλικίας 
51 και 39 ετών, θαμώνες του καταστήματος, που πόνταραν 
χρηματικά ποσά. Από το εσωτερικό του καταστήματος, των 
μηχανημάτων, αλλά και την κατοχή των συλληφθέντων, κα-
τασχέθηκαν συνολικά 3.700 ευρώ, ως προερχόμενα από τη 
διενέργεια του παράνομου παιγνίου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Βέροιας.



Ποντιακή κρασοκατάνυξη 
στο καζάνι 

του «Κόκκινου»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το παραδοσιακό γλέντι της Ευ-
ξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας, στο οινοποιείο «Κόκκινος», την Κυριακή 
5 Νοεμβρίου. 

Το πλήθος κόσμου που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, γλέντησε υπό 
τους ήχους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, με κρασί και τσίπουρο 
Ναούσης, ενώ παράλληλα στον εσωτερικό χώρο του οινοποιείου, πραγμα-
τοποιούνταν η διαδικασία της απόσταξης. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν 
ο πρόεδρος της Ε.Λ.Π.Ν. κ. Φανιάδης, η Βουλευτής κ. Καρασαρλίδου και ο 
πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας κ. Καγκελίδης, 
οι οποίοι δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στην έντονη και ποικίλη δραστηρι-
ότητα του σωματείου, αλλά και στις εντατικές προσπάθειες για την διάσωση 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Καρασαρλίδου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Καραπαναγιωτίδης, Τζουβάρας, 
Μπαλτατζίδου και Τσαγκαλίδου, ο υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας κ. Γιάγκογλου, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Πατρίδας κ. Σιδηρόπουλος, ο 
πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας κ. Καγκελίδης, 
ο πρόεδρος της Φιλαρμο-
νικής Εταιρίας Ναούσης κ. 
Τσέλιος, ο Σύλλογος Κρη-
τών Ωραιοκάστρου, ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Νάουσας 
«ΠΥΡΣΟΣ», ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πατρίδας «Ευ-
στάθιος Χωραφάς», αλλά 
και πολλοί φίλοι και μέλη 
του συλλόγου. 

Το Εθελοντικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο Υποστήριξης 
μαθητών-τριών Δήμου Νάουσας, στα πλαίσια των δρά-
σεων του με σκοπό τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας 
ανοιχτής επικοινωνίας και αλληλοεπίδρασης με τους 
γονείς & κηδεμόνες των μαθητών/τριών όλων των σχο-
λείων, διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Χαρίεσσας, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 
2017 και ώρα 6μ.μ..   Η θεματολογία της  εκδήλωσης, 
όπως θα παρουσιαστεί από εκπαιδευτικούς, ψυχολό-
γους και κοινωνικούς λειτουργούς με πολυετή εμπειρία 
και επαγγελματισμό στο χώρο της γενικής και ειδικής 
αγωγής, περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εξής θέματων:

• Πρώιμη Παρέμβαση και η σπουδαιότητα της
• Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στην Εκπαί-

δευση
• Φυσική αγωγή και ψυχοκινητική ανάπτυξη
• Τι είναι η ειδική παιδαγωγική 
• Λογοθεραπεία σε σχολική μονάδα
• Ο ρόλος του Ψυχολόγου στο σύγχρονο σχολείο 
Το κεντρικό μήνυμα της δράσης: «Γονείς και σχο-

λείο….. Όλοι μαζί για το παιδί»
Τα σχολεία συντονισμού, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό 

Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας,  είναι 
ανοιχτά για το κοινό, απογευματινές ώρες, ούτως ώστε 
να δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας και προσωπικής 
επαφής με το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να  επικοι-
νωνήσετε στο τηλέφωνο 2332028151
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ΝΑΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΜΕΤΑΓΛ.)
GNOME ALONE  
Ώρα προβολής:   Κάθε μέρα: 17.30
Σκηνοθεσία: ΠΙΤΕΡ ΛΕΠΕΝΙΟΤΗΣ Σενάριο: 

ΤΖΑΡΕΝΤ ΜΙΚΑ ΧΕΡΜΑΝ & ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΕ-
ΛΑΝΤ Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 
ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΤΕ-
ΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Συνεχίζει για 3η εβδομάδα)
Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης
Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη, Παντελής 

Βούλγαρης Κάθε μέρα: 19.15
Στο «Τελευταίο Σημείωμα» πρωταγωνιστούν 

ο Ανδρέας Κωνσταντίνου («Ουζερί Τσιτσάνης», 
«Μικρά Αγγλία»), στο ρόλο του Ναπολέων Σου-
κατζίδη, ο Γερμανός ηθοποιός Αντρέ Χένικε 
(«Μια Επικίνδυνη Μέθοδος», «Pandorum», «Η 
Πτώση») ως ο Καρλ Φίσερ και η ελληνοαμερικα-
νίδα ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ («Tyrant», «The 
Borgias») ως η Χαρά Λιουδάκη.

THOR: RAGNAROK
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 21.30  
Σκηνοθεσία: ΤΑΙΚΑ ΓΟΥΑΙΤΙΤΙ
Σενάριο: ΚΡΕΓΚ ΚΑΪΛ & ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΓΙΟΣΤ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙ ΧΟΠΚΙΝΣ, ΚΡΙΣ ΧΕΜ-

ΣΓΟΥΟΡΘ, ΚΑΡΛ ΟΥΡΜΠΑΝ, ΙΝΤΡΙΣ ΕΛΜΠΑ, 
ΤΟΜ ΧΙΝΤΛΕΣΤΟΝ, ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΜΑΡΚ 
ΡΑΦΑΛΟ, ΤΖΕΦ ΓΚΟΛΝΤΜΠΛΟΥΜ, ΤΕΣΑ ΤΟ-
ΜΠΣΟΝ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
Κάθε μέρα: 19.15 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΓΚΡΙΝ
Ηθοποιοί: ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΦΕΡ, ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕ-

ΝΤΣ, ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΝΤΑΦΟΕ, 
ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΝΤΕΡΕΚ ΤΖΑΚΟΜΠΙ, ΤΖΟΣ 
ΓΚΑΝΤ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ, ΝΤΕΪΖΙ 
ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΣΙ ΜΠΟΪΝΤΟΝ, ΜΑΡΟΥΑΝ ΚΕΝΖΑ-
ΡΙ, ΤΟΜ ΜΠΕΪΤΜΑΝ, ΛΕΣΛΙ ΟΝΤΟΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, 
ΜΑΝΟΥΕΛ ΓΚΑΡΣΙΑ-ΡΟΥΛΦΟ, ΣΕΡΓΕΪ ΠΟΛΟΥ-
ΝΙΝ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      9/11/17 - 15/11/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Δημιουργικός 
χριστουγεννιάτικος 
οίστρος στο ΄Υφάδι΄

Όμορφα, γιορτινά χριστουγεννιάτικα στολίδια, φτιαγμένα από τα χεράκια 
των παιδιών ετοιμάζονται καθημερινά με ξεχωριστή αγάπη και καλαισθησία 
στο Υφάδι. Σύντομα μάλιστα θα γνωρίσουμε όλες τις δημιουργίες τους. 
«Καθημερινά συνεχίζουμε να δημιουργούμε με υλικά από τη φύση μοναδι-
κές κατασκευές, όπως μόνο εμείς… γνωρίζουμε, για να δώσετε ξεχωριστή 
νότα στη γιορτινή σας διακόσμηση και να τα χαρίσετε στα αγαπημένα σας 
πρόσωπα» όπως αναφέρουν τα παιδιά στο σχετικό δελτίο τύπου, με την 
προτροπή να μην τα ξεχνάμε στο σπιτάκι τους, απέναντι από τον ΟΤΕ!

«Γονείς και σχολείο… 
Όλοι μαζί για το παιδί»

Ενημερωτική συνάντηση 
στο Πνευματικό Κέντρο 

Χαρίεσσας
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Τριπλό χτύπημα 
της Ομάδας Δίωξης 

Ναρκωτικών Βέροιας
Ταυτόχρονες συλλήψεις 

για διακίνηση ναρκωτικών 
Μετά από αξιο-

ποίηση πληροφορι-
ών και συντονισμέ-
νες ενέργειες της Δί-
ωξης Ομάδας Ναρ-
κωτικών Βέροιας  
συνελήφθησαν τρία 
άτομα την περασμέ-
νη Τρίτη σε διαφο-
ρετικές περιπτώσεις 
στο Ανατολικό της 
Θεσσαλονίκης (πε-
ριοχή Χαλάστρας) 
για διακίνηση ναρ-
κωτικών, ενώ κατα-
σχέθηκε κάνναβη 
συνολικού βάρους 5 κιλών και 425 γραμμαρίων. Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 
65, 47 και 34 ετών.

Στην πρώτη περίπτωση εντοπίσθηκε ο 65χρονος, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους 38 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγα-
ριά ακριβείας, νάιλον τεμάχια, που χρησιμοποιούσε για τη συσκευασία της κάνναβης 
και 7.300 ευρώ ως προερχόμενα από τη διακίνηση κάνναβης. Επιπλέον, σε οικόπεδο 
παρακείμενο της οικίας του, διαπιστώθηκε να έχει αποκρύψει μέσα σε σωλήνα ύδρευ-
σης 6 συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 3 κιλών και 290 γραμμαρίων, οι 
οποίες και κατασχέθηκαν.

Στη δεύτερη περίπτωση, στο σπίτι και στην αυλή 47χρονου βρέθηκαν ποσότητες 
κάνναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 770 γραμμαρίων, οι οποίες επίσης κατασχέ-
θηκαν.

Στην τρίτη περίπτωση, στο σπίτι 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 συσκευ-
ασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 327,3 γραμμαρίων, σπόροι κάνναβης βάρους 80 
γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και νάιλον τεμάχια, που χρησιμοποι-
ούσε για τη συσκευασία της κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τις κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφίες που σχηματί-
σθηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλο-
νίκης.

(Σχετικό βίντεο στο laosnews.gr)

ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ - 
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ

Επισκέψεις 
σε επιχειρήσεις 

της Νάουσας και φιλικές 
συζητήσεις με 

Καρασαρλίδου και 
επαγγελματίες του Νομού

Ο ρόλος που 
καλείται να παίξει 
το Επιμελητήριο 
Ημαθίας στο σημε-
ρινό οικονομικό και 
κοινωνικό περιβάλ-
λον προκειμένου 
να ενισχύσει τον 
τομέα της επιχειρη-
ματικότητας, ήταν 
το αντικείμενο των 
συζητήσεων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του Τάσου 
Γιάγκογλου σε επιχειρήσεις της περιοχής Νάουσας το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο. Ο υποψήφιος για τη θέση του Προ-
έδρου του Επιμελητηρίου Ημαθίας είχε επαφή με επαγγελ-
ματίες, στους οποίους περιέγραψε τον σχεδιασμό του για 
τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο εξής 
το Επιμελητήριο, ώστε να βοηθήσει τις υπάρχουσες επιχει-
ρήσεις αλλά και να τονώσει ζωτικά το ενδιαφέρον των νέων 
ανθρώπων να στραφούν στην άσκηση και στην ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων τους 
μέσω της επιχειρη-
ματικότητας.

Ο κ. Γιάγκογλου 
επισκέφθηκε την 
επιχείρηση γεωργι-
κών εφοδίων «Φάρ-
μα ΕΠΕ» του κ. 
Φώτη Φανιάδη, που 
είναι και υποψήφιος 
με τον συνδυασμό 

«Ημαθία Επιμελείν», και την επιχείρηση ξηρών καρπών του 
κ. Κώστα Μαμουζή. Στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον 
Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας 
(ΣΕΒΕ) κ. Γεδεών Βούλη, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής 
παραβρέθηκε στο καζάνι της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας, 
όπου είχε φιλική συζήτηση με τη Βουλευτή Ημαθίας Φρόσω 
Καρασαρλίδου και επιχειρηματίες της Ημαθίας.

Ελαφρύς τραυματισμός 
οδηγού από τροχαίο 

στην Εγνατία στο 
ύψος Κλειδίου 

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 12.30 το μεσημέρι 
της Τετάρτης στον κόμβο Κλειδίου της Εγνατίας Οδό, στο 
ρεύμα κατεύθυνσης από Βέροια προς Θεσσαλονίκη. Ό-
πως αναφέρει το alexandriamou.gr, αυτοκίνητο εξετράπη 
της πορείας του -λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώ-
ματος και της έλλειψης ορατότητας από την έντονη βρο-
χόπτωση- και ανετράπη στην αριστερή πλευρά της οδού, 
με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού του.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ενημέρωση 
πολιτών και 

δικαίωμα
διατύπωσης γνώμης
Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότη-
ση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) 
και του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) αναρτήθηκε η Α-
νακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά το φάκελο Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : «Δια-
βίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
την ανανέωση και την τροποποίηση των περιβαλλοντικών 
όρων της υπ’ αριθ. οικ : 100800/27-01-2006 απόφασης 
Ε.Π.Ο. της ΕΥΠΕ της «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στον 
Τριπόταμο του Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, (υποκατηγορία 
Α2 – ομάδα 10η – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 
08)», Φορέας του έργου : «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», 
προς ενημέρωση των πολιτών. 

Διατύπωση γνώμης έως τις 14/11/2017, υποβάλλοντας 
το έντυπο Δ11,στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
– Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, (Μητροπόλεως 
55 – 4ος όροφος) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στο garani@veria.gr.

Ο Αντιδήμαρχος
Παπαδόπουλος Βασίλειος

12  Νοεμβρίου στο Επιμελητήριο από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Αγίου Γεωργίου

Ημερίδα για τα 50 χρόνια
καλλιέργειας κηπευτικών 

στα θερμοκήπια της περιοχής
Με αφορμή την επέτειο 50 ετών καλλιέρ-

γειας κηπευτικών υπό κάλυψη (Θερμοκήπια) 
στον Άγιο Γεώργιο και σε συνέχεια των δρά-
σεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γε-
ωργίου να αναδειχθούν και να προωθηθούν 
τα τοπικά προϊόντα, διοργανώνεται στις 12  
Νοεμβρίου στις 10.00 π.μ. στο Επιμελητήριο 
Ημαθίας, μία επετειακή ημερίδα με θέμα « 
Καλλιέργεια Κηπευτικών υπό κάλυψη. Το πα-
ρελθόν, το παρόν και το μέλλον.» 

Σε ανακοίνωση του, το  Δ.Σ. του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου, αναφέρει για 
την εκδήλωση:  

«Με καταξιωμένους επιστήμονες, ο καθέ-
νας στο πεδίο του, επιδιώκουμε αφενός να 
συμβάλλουμε στην συνεχή επιμόρφωση των 
παραγωγών κηπευτικών και αφετέρου να 
δώσουμε την ευκαιρία μίας εποικοδομητικής 
ανταλλαγής απόψεων για την αντιμετώπιση 
των εμποδίων και των ευκαιριών που υπάρ-
χουν στην προώθηση των προϊόντων σε νέες αγορές. Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός 
πως από την πρώτη στιγμή στήριξαν την ημερίδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, ο Δήμος Βέροιας, το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική 
Αγορά Θεσσαλονίκης, θέτοντας την προσπάθεια μας υπό την Αιγίδα τους».

Παράλληλη δράση της Ημερίδα θα αποτελέσει και η εκδρομή στο Αγρόκτημα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις 18/11/2017 όπου θα έχουν την δυνατότητα οι συμμε-
τέχοντες να δουν από κοντά τις πρότυπες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Οι δηλώσεις 
συμμετοχής στην εκπαιδευτική εκδρομή θα κατατεθούν την ημέρα της Ημερίδας στην 
Γραμματεία.

Ο σύλλογος καλεί όλους τους αγρότες και τους συνεργαζόμενους φορείς να συμμε-
τάσχουν στις εργασίες της Ημερίδας και να αποτελέσουν μέρος μία δυναμικής ανταλ-
λαγής απόψεων.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 

Νοεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου Μα-
κροχωρίου Ημαθίας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 

Νοεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριώτισσας 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, πεθερού, 
παππού, αδελφού και θείου

ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Ο γαμπρός
Τα εγγόνια,  Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 
ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Θεία λειτουργία 
την Κυριακή στον 

Αγ. Στέφανο
     Η  Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας καλεί τις 

συνδρομήτριες, τους φίλους και τις φίλες της, την Κυριακή 
12Νοεμβρίου 2017, εορτή  του Αγίου Ιωάννη  του Ελεήμο-
να, στη  θεία λειτουργία και το μνημόσυνο που θα τελεστεί 
υπέρ των δωρητών και ευεργετών της, στον ιερό ναό του 
Αγίου Στεφάνου.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος:
Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου το πρωί θα 

ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου του 
Καππαδόκου και Οσίου Παισίου του Αγιορεί-
του στο Πλατύ Ημαθίας.

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου στις 
6:00μ.μ. στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Μηνά στην Νάουσα θα υποδεχτεί το Ιερό Λεί-
ψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκό-
που Συμφερουπόλεως απο την Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά και εν συνεχεία θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό .

Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Μηνά στην Νάουσα.

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρί-
ου Κυμίνων.

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 6:30μ.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει στην εσπε-
ρίδα με θέμα : «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ» Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος – Άγιος Λουκάς 
Ιατρός στο Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα.

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επι τη εορτή του Αγίου Ιωάν-
νου του Χρυσοστόμου στο Βρυσάκι.

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στις 8:30μ.μ. θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού. Κατα την διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα 
τεθεί σε προσκυνήση το ιερό λείψανο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που αποθησαυρί-
ζεται στην ιερά μονή.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ονόματα για το ιερό σαρανταλείτουργο
Το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2017 έως 24 Δεκεμβρίου 2017 θα τελεσθεί στον 

Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βέροιας ιερό σαρανταλείτουργο. 
Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να γράψετε τα ονόματά σας στο ειδικό καρτελάκι 

που θα προμηθευτεί από το Ναό και να το παραδώσετε στους ιερείς του Ναού μέχρι 
την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017.

Εκ του Ιερού Ναού

Αγρυπνία για τον Άγιο Μηνά 
τον Μεγαλομάρτυρα  στην Αγία 

Παρασκευή Πατρίδος
Την Παρασκευή 10-11-2017 στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πατρίδος και ώρα 20:30-

00:15 Θα τελεσθεί αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου Μηνά του Μεγαλομάρτυρος.
Στο τέλος της αγρυπνίας θα τελεσθεί μνημόσυνο στην μνήμη πάντων των κεκοιμη-

μένων της Ενορίας μας.
Ακολουθεί τράπεζα για όλους τους προσκυνητές. 

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός 
Αγίου Μηνά Νάουσας

Στα πλαίσια 
της πανηγύρεως  
του Ιερού Να-
ού Αγίου Μηνά 
Νάουσας,  την 
Παρασκευή  10 
Νοεμβρίου, στις 
6 το απόγευμα, 
στα προπύλαια 
του Ιερού Ναού 
θα πραγματο-
ποιηθεί η υπο-
δοχή των Ιερών 
Λειψάνων του 
Αγ ί ο υ  Λ ο υ κ ά 
του Ιατρού, Επι-
σκόπου Συμφε-
ρουπόλεως του 
Θαυματουργού 
και στη συνέχεια ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυ-
ρος Μηνά.

Το πρωί της επομένης, Σάββατο 11η Νοεμβρίου, θα τελεστεί  πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία. Στις ακολουθίες θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Παντελεήμων.  Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά θα παραμείνει στον Ι.Ν Αγίου Μηνά 
Νάουσας μέχρι το βράδυ του Σαββάτου της 11ης Νοεμβρίου.

Iερό Σαρανταλείτουργο
Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας θα 

τελείται κάθε ημέρα θεία λειτουργία από 15 Νοεμβρίου έως 
25 Δεκεμβρίου2017.

Ακαδημαϊκοί 
Διάλογοι

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 
29, 1ος όροφος) ομιλητής στους Ακαδημαϊκούς Διαλόγους 
θα είναι ο κ. Αθανάσιος Στογιαννίδης, καθηγητής της Θεο-
λογικής Σχολής ΑΠΘ, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Παι-
δεία ή εκπαίδευση;». Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 

8 Νοεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φυ-
τειάς ο Στέφανος Αντ. Γκιλί-
νας σε ηλικία 81 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλι-

κία 38 ετών ο πρωτοπρεσβύτερος 
Γεώργιος Σαράφης. Η εξόδιος ακο-
λουθία του θα τελεστεί στο ναό που 
εφημέρευε στην Πρασινάδα Αλεξάν-
δρειας σήμερα Πέμπτη 9-11-2017 
στις  12:00 το μεσημέρι. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 

8 Νοεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέ-
ροιας ο Νικόλαος Δημ. Γα-
λαζούλας σε ηλικία 91 ετών.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

 Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει Θεία Λειτουργία 

την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Νε-
κταρίου και Αναλήψεως. Για την εορτή του προστάτη μας 
καλούνται όλα τα μέλη μας και οι φίλοι να παρευρεθούν στη 
Θεία Λειτουργία ώρα 08.00-11.00.

Με τιμή
Το Δ.Σ.



Ένα μεγάλο και βροντερό « Όχι» στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου διατράνωσαν χθες οι πολίτες της Νάουσας, στο «Καραβάνι της Υγείας» που δι-
οργάνωσε 8-10 το πρωί η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με το σωματείο εργαζομένων του Νοσοκομείου Νάουσας και φορείς. Συμμετείχαν: ο δήμος Νάουσας 

με τον δήμαρχο Νίκο Κουτσογιάννη, η Π.Ε. Ημαθίας με τη Νίκη Καρατζιούλα και τον Θεόφι-
λο Τεληγιαννίδη, το Εργατικό Κέντρο Νάουσας με τον πρόεδρο Σάκη Τσίτση, οι γιατροί του 
νοσοκομείου με τον Μάκη Προδρομίδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας με τον τέως πρόεδρο  
Πρόδρομο Ισαακίδη, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας, ο Εμπορικός Σύλλογος με τον 
πρόεδρο Άγγελο Κάλλη, οι Επαγγελματοβιοτέχνες, σχολεία, φορείς από όλον τον νομό και 
πολλοί απλοί πολίτες.

Οι χιλιάδες κόσμου που συμμετείχαν στην κινητοποίηση μέσα στη βροχή, εκπέμποντας 
μηνύματα αγωνίας για τις ελλείψεις του νοσοκομείου (παθολογική, χειρουργική, αξονικός 
κ.λπ.), ζητώντας τη στελέχωση του ιδρύματος με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε από το Νοσοκομείο και κατέληξε με μια μεγάλη πορεία και συν-
θήματα στην πλατεία της πόλης. Η αγορά έμεινε κλειστή μέχρι τις 10.30, ενώ άλλοι φορείς 
στήριξαν την κινητοποίηση με δίωρες και τρίωρες στάσεις εργασίας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΣΙΦΝΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του 
Αντωνίου και της Μαρίας, το γέ-
νος Καρασαλίδου, που γεννή-
θηκε στη Βέροια Ημαθίας και 
κατοικεί στο Διαβατό Ημαθίας 
και η ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΡΟΔΟΥΛΑ του Γεωργίου και 

της Δήμητρας, το γένος Σβαρνογιάννη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.

Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2017
Α.Π. :  470583(1077)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφε-
ρόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα 
οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/
ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα 
Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση 
και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο 
υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./Για 
τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του 
περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. 
Πρωτ. 7579/30-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης και αφορά το έργο:“Διαβίβαση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διεξαγωγή της διαδι-
κασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης 
και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό 
βιορευστών (ισχύος έως 0,5 MWe) της εταιρίας με την 
επωνυμία “ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” 
που πρόκειται να εγκατασταθεί σε τμήμα του αγροτεμαχί-
ου με αριθ. 52, στη θέση “Φτελιά” της Τοπικής Κοινότητας 
Βρυσακίου, Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, Δήμου 
Αλεξάνδρειας,Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία Α2 - ομάδα 
10η – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  με Α/Α 05).

Φορέας υλοποίησης του έργου : “ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α-
ΠΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με δ.τ. “VIRGINSON                                                         
M.I.K.E.” 

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται 
η 31-10-2017 και ημερομηνία λήξης αυτής η 18-12-2017.

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση 
απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορί-
ζεται η 09-11-2017 και ημερομηνία λήξης αυτής η 08-12-2017. 

3. Αρμόδια υπηρεσία  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων 
των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και  
Υδροοικονομίας Π.Ε Ημαθίας   (τηλ. 2331353660) κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση αναρτάται στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα 
στην ιστοθέση  (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβου-
λίου).

 Η παρούσα  ανακοίνωση  –  πρόσκληση  να  δημοσιευθεί  
στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 9 Νοεμβρίου 2017.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίη-
σης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, 
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’). 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος

Στους δρόμους χθες χιλιάδες Ναουσαίοι 
για τη στελέχωση του Νοσοκομείου τους 

με γιατρούς και προσωπικό



Σύλλογος Βλάχων Βέροιας
Συνεχίζονται οι Ανοιχτές Συναντήσεις 

Αυτομόρφωσης
Aύριο Παρασκευή (10/11/’17) συνεχίζονται οι Ανοιχτές Συναντήσεις Αυτομόρφωσης με το πολύ ενδιαφέρον θέμα: « Κοινωνία-Ετερότητα κι Εκπαίδευση. 

Το παράδειγμα του βλαχόφωνου πληθυσμού της Ελλάδας ».Την εισήγηση θα κάνει  η φιλόλογος, πρώην  συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων Βέροιας 
και πρόεδρος της Ε.Μ.Ι-
.Π.Η. Ολυμπία Μπέτσα.    

      Υπενθυμίζεται ό-
τι όποιος ενδιαφέρεται να 
κάνει κάποια εισήγηση να 
το δηλώσει στο Δ/Σ του 
Συλλόγου για τον έγκαιρο 
προγραμματισμό.

Εξετάσεις 
για άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 
Φαρμακοποιού 

Δεκεμβρίου 2017 
Από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις φαρμακοποιών 
για την άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιό-
δου Δεκεμβρίου 2017, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και, 
συγκεκριμένα, στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου 
Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτι-
κής στο Α.Π.Θ. ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017
9.00-12.00  Έλεγχος φαρμάκων
12.00-15.00  Παρασκευή φαρμακοτεχνικών ή χημικών 

σκευασμάτων
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017
9.00-12.00  Εκτέλεση συνταγών
12.00-15.00 Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ (ή ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 
9.00-12.00 Ελληνική Φαρμακοποιΐα – Φαρμακοτεχνία 
12.00-15.00 Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία 

Ιστορία-Νομοθεσία 
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 
9.00-12.00  Φαρμακολογία 
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 
9.00-12.00 Τοξικολογία
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να περιέλθουν 

στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2017. 
Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους τη Δευ-
τέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. στο Εργαστήριο 
Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του 
κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξετα-
στές, σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας 
της Σχολής και ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια των εξετάσε-
ων.

Παράκληση να αποστέλλονται από άλλες περιφερειακές 
ενότητες να αποστέλλουν στην υπηρεσία μας μόνο διαβιβα-
στικό και κατάσταση του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι από άλλες περιφερειακές ενότητες της 
Π.Κ.Μ. μπορούν να προμηθεύονται το παράβολο των 11,74 € 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη Θεσσαλονίκη 
(Ερμού και Καρόλου Ντηλ γωνία) και να το καταθέτουν στη 
γραμματεία της Επιτροπής, την πρώτη μέρα των εξετάσεων.
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Η Ακαδημία Ρομποτικής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ οργανώνει νέα Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτι-
κής για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Τα Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι ταχύρρυθ-
μα τμήματα που έχουν σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα σε 
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου να γνωρίσουν την Εκπαιδευ-
τική Ρομποτική και τις αξίες της. Ταυτόχρονα, το μικρό κόστος 
συμμετοχής στα τμήματα αυτά δίνει την δυνατότητα σε όλους 
τους γονείς να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτή την ευκαιρία.

Στα εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής οι μαθητές θα 
εργαστούν σε ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία

• Να μελετήσουν επιστημονικά θέματα
• Να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα με τη χρή-

ση της ρομποτικής
• Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικής εργασίας, κριτικής σκέ-

ψης, συνεργασίας και επικοινωνίας
• Να φτιάξουν και να προγραμματίσουν ρομποτικές κατα-

σκευές
Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν είναι δύο επιπέδων: 
1. Little Einsteins (μαθητές μέχρι 5η Δημοτικού)
Μαθαίνουμε την αντιστοιχία της λειτουργίας του ανθρώ-

πινου σώματος με τον εγκέφαλο, τους μύες και τις αισθήσεις 
και των ρομπότ με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο, τους κινητήρες 
και τα αισθητήρια. Δουλεύ-
ουμε ομαδικά με τη μορφή 
project: αναγνωρίζουμε το 
πρόβλημα που τίθεται κάθε 
φορά, μελετούμε τις πιθα-
νές λύσεις και φτιάχνουμε 
κατασκευές με σκοπό να βο-
ηθήσουμε στην επίλυση του 
προβλήματος. 

Άτομα/τμήμα: 9
Μαθήματα: 6 εργαστήρια 

των 2 ωρών (πλήρες 2ωρα)
Ρομπότ: LEGO Wedo2 

(3 Kit, 3 άτομα/ομάδα)
Κόστος: 90,00€
2. Pathfinders (μαθητές 

από 6η Δημοτικού και πά-
νω)

Φτιάχνουμε και προ-
γραμματίζουμε κατασκευές 
με κινητήρες. Βελτιστοποι-
ούμε την κατασκευή μας 
μέσα από δοκιμές. Προσθέ-
τουμε αισθητήρια. Αυτοσχε-
διάζουμε μετατρέποντας τις 
κατασκευές που φτιάξαμε. 

Άτομα/τμήμα: 9
Μαθήματα: 6 εργαστήρια 

των 2 ωρών (πλήρες 2ωρα)
Ρομπότ: LEGO Mindstorms EV3 (3 Kit, 3 άτομα/ομάδα)
Κόστος: 90,00€
Όλα τα μαθήματα θα υλοποιηθούν σε ειδικά εξοπλισμένο 

εργαστηριακό χώρο LEGO. Το πρόγραμμα των μαθημάτων εί-
ναι πιστοποιημένο από τη Lego Education και υλοποιείται από 
έμπειρους εκπαιδευτές.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις 15 Νοεμβρίου 2017, θα 
υλοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα και θα ολοκληρωθούν μέ-
χρι τα Χριστούγεννα.

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε από κοντά για όλα τα ο-
φέλη της ρομποτικής καθώς και για τη λειτουργία των τμημάτων

Εγγραφές – Πληροφορίες Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 
17:00 – 21:00

Εδέσσης 21 – Βέροια
Τηλέφωνο: 23310-22335

info@dictiosi.gr – www.dictiosi.gr

Τα Παιδιά της
 Άνοιξης στην καρδιά των 

γεγονότων

Στην τελετή α-
φής της Ολυμπια-
κής φλόγας πήραν 
μέρος τα Παιδιά 
της Άνοιξης, που 
συμμετείχαν 21-
24 Οκτωβρίου με 
μαθητικές αποστο-
λές του Νομού και 
άλλων χωρών στις 
προγραμματισμέ-
νες δραστηριότη-
τες και σε όλες τις 
εορταστικές εκδη-
λώσεις στην Αρ-
χαία Ολυμπία. 

Τα Παιδιά χόρεψαν χορούς του Πόντου και έδειξαν τις ικανότητές τους στον 
Πυρρίχιο, σκορπίζοντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους και κερδίζοντας 
άριστες εντυπώσεις. Επίσης, πρωτοστάτησαν στην παρέλαση με τις ολυμπιακές 
σημαίες. Έδειξαν απαράμιλλο ήθος και ευγένεια ψυχής τιμώντας την ελληνική κα-
ταγωγή τους και το ένδοξο παρελθόν.



Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος, Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου 2, ως πρωτοπόρο στην έναρ-
ξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, προσφέρει δωρεάν μαθήματα Η/Υ 
σε όλες τις ομάδες πληθυσμού.

 Από το 2013,και με περισσότερους από 1000 
εκπαιδευόμενους, συνεχίζει με επιτυχία τα τα-
χύρυθμα και επιδοτούμενα τμήματα εκμάθησης 
Πληροφορικής (διάρκειας 1 μήνα), αναγνωρισμένα  
από τoν ΑΣΕΠ.

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 2 επίπεδα:
• Το Basicεπίπεδο, αποτελούμενο από τις 3 

πρώτες ενότητες(Word,Excel,Internet),το οποίο 
αποτελεί και βασική προϋπόθεση για όλες τις προ-
κηρύξεις.

• Το advancedεπίπεδο, αποτελούμενο από τις 
επόμενες 3 ενότητες(PowerPoint,Windows,Βάσεις 
Δεδομένων Access),το οποίο αποτελεί ένα ολοκλη-
ρωμένο πακέτο κατοχής πτυχίου.                                                           

 Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:
• δωρεάν βιβλία,
• πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 
• ηλεκτρονική πλατφόρμα για εξάσκηση στο 

σπίτι 
• Επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα πριν από τις 

εξετάσεις και απεριόριστες ώρες πρακτικής άσκη-
σης στην αίθουσα Πληροφορικής της σχολής.

Η εμπειρία τόσων ετών, οι πολυάριθμοι ωφε-
λούμενοι αυτών των προγραμμάτων μαζί με τη 
σωστή ποιότητα διδασκαλίας αποτελούν την μόνη 
εγγύηση για την απόκτηση πτυχίου. 

Πληρώνετε μόνο τα εξέταστρα. 
Ειδικές τιμές και προσφορές σε ανέργους, φοι-

τητές –μαθητές, τρίτεκνους-πολύτεκνους.
Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά τις ώρες 9:00-

21:00    Αγ.Αντωνίου 20 & Καρατάσου γωνία
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 

2331021061, 6974338357.
Email:ekedimtheoxas@gmail.com , fb: ΕΚΕΔΙΜ 

Βέροιας
Site: http://ekedim-verias.gr/

78ος Πανελλήνιος 
μαθητικός διαγωνισμός στα 
μαθηματικά «ΘΑΛΗΣ» και 

10ος Ημαθιώτικος Μαθητικός 
Διαγωνισμός «ΥΠΑΤΙΑ»

 Ο 78ος Μαθηματικός Διαγωνισμός «Θαλής» για τους μαθητές από Β’ Γυμνα-
σίου έως και Γ’ Λυκείου καθώς και ο 10ος Μαθηματικός διαγωνισμός «Υπατία» για 
τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και 
ώρα 9.00.

 Η σχετική ανακοίνωση της ΕΜΕ και η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας υ-
πάρχουν ήδη στα σχολεία

Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα ως τις 8:45.
Τα εξεταστικά κέντρα της Ημαθίας είναι:
• το 4ο Γενικό Λύκειο Βέροιας για τους μαθητές της περιοχής Βέροιας
(Εργατικές Κατοικίες 59131 ΒΕΡΟΙΑ)
• το 1ο Γενικό Λύκειο Νάουσας για τους μαθητές της περιοχής Νάουσας 

και Ειρηνούπολης (Τέρμα Σπηλαίου 59200 ΝΑΟΥΣΑ)
• το 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας για τους μαθητές των περιοχών Αλε-

ξάνδρειας, Μελίκης και Πλατέος. (Τραπεζούντος 2, 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)
 
Σε οποιοδήποτε από τα τρία εξεταστικά κέντρα μπορούν να προσέλθουν και οι 

μαθητές της Α΄ τάξης των Γυμνασίων της Πέλλας.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να συνδράμουν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού 

επιτηρώντας στη διάρκεια 
της εξέτασης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χαρίκλεια Σαραφοπού-

λου 697 2078526
Αλεξάνδρα Στυλιανίδου 

697 9721360
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Εκδήλωση ΚΚΕ στην «Εληά» 
για την Οκτωβριανή Επανάσταση

Πολιτική εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την Οκτωβριανή Επανάσταση πραγματοποιεί τη Δευ-
τέρα 13 Νοεμβρίου (6:30μμ) στον πολυχώρο «Ελιά» η Τ.Ε. Ημαθίας του ΚΚΕ. 

Στην εκδήλωση θα προβληθεί βίντεο αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση και θα μιλήσει ο Νίκος 
Χριστάνης, μέλος της Κ.Ε. του κόμματος.

Η θέση της 
Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας 

Συνοριακών Φυλάκων
για το τρομοκρατικό 

χτύπημα της 
6ης Νοεμβρίου με 

στόχο αστυνομικούς
Η ΠΟΣΥΦΥ γνωστοποιεί τα εξής:
Χθες το βράδυ, για ακόμη μια 

φορά, συνάδελφοί μας αστυνομικοί 
γίνανε στόχος ακραίων τρομοκρα-
τικών στοιχείων στην καρδιά της 
Αθήνας έξω από τα γραφεία του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ευτυχώς για λίγα εκα-
τοστά, δεν θρηνήσαμε θύματα.

     Είναι όμως πασιφανές, πως 
οι εγκληματικές ομάδες που δρουν 

με ιδιαίτερη ευκολία θέλουν να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα, ε-
πιθυμούν νεκρούς αστυνομικούς και ο αγώνας τους είναι βέβαιο 
πως θα στεφθεί με επιτυχία στο μέλλον, αν η ίδια η Πολιτεία δεν 
λάβει τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα. 

     Για ακόμη μια φορά, επιβεβαιώνεται με τον χειρότερο 
τρόπο, πως το αίσθημα ασφάλειας απουσιάζει από  την Ελλη-
νική κοινωνία και τους πολίτες της, αφού έχει ανταλλαχθεί με το  
«ανθρωποκεντρικό» πρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. 

     Ας ελπίσουμε, πως αυτές οι απόπειρες που στοχεύουν 
τη ζωή μας, θα μείνουν απόπειρες, αφυπνίζοντας τους υπεύθυ-
νους για να ληφθούν εκείνα τα δραστικά μέτρα που θα καταργή-
σουν άβατες περιοχές και θα αντιμετωπίσουν τις εγκληματικές 
και τρομοκρατικές οργανώσεις  όπως οφείλει να πράξει ένα 
ασφαλές Κράτος Δικαίου. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χαρέλας
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Τοτονίδης



Πολύ 
μεγάλη 
νίκη για 

την ομάδα της 
Νάουσας που 
«σταμάτησε» τον 
πρωτοπόρο Άρη 
Παλαιοχωρίου με 
το καθαρό 2-0, 
ενώ ο Μ. Αλέξαν-
δρος Τρικάλων 
γνώρισε την ήττα 

με 2-0 στον Εύοσμο. Ο Φίλιππος 
Αλεξάνδρειας έκανε χθες το υπο-
χρεωτικό  ρεπό. Αναλυτικά όλα 
τα αποτελέσματα της 8ης αγωνι-
στικής:


ΦΑΣΝάουσα–ΆρηςΠαλαιοχωρίου....2-0
ΑγρΑστέρας–Τρίκαλα2-0
Μακεδονικός–Καμπανιακός......1-0
ΑΕΚαρίτσας–ΑλμωπόςΑριδ....1-1
ΑΟΚαρδίας–Ηρακλής..............1-2
Εδεσσαϊκός–Πιερικός...............1-0
Κιλκισιακός–ΑΠΕΛαγκαδά.......0-2
Ρεπό:ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας


Βαθμολογία8ηαγωνιστική
1)ΆρηςΠαλαιοχωρίου.................16
2)ΑλμωπόςΑριδαίας...................14
3)Ηρακλής...................................14
4)ΑγροτικόςΑστέρας....................14
5)Μακεδονικός.............................13
6)Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων..........13
7)Λαγκαδάς..................................12
8)Νάουσα.....................................12
9)Πιερικός.....................................10
10)ΑΟΚαρδίας...............................9
11)ΦίλιπποςΑλεξ...........................8
12)ΑΕΚαρίτσας..............................8
13)Εδεσσαικός...............................8
14)Κιλκισιακός...............................4
15)Καμπανιακός.............................1
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Μετατέθηκαν για τις 21 Νοεμ-
βρίου οι εκδικάσεις των εφέ-
σεων στο διαιτητικό δικαστή-

ριο που ήταν προγραμματισμένες για 
την Τρίτη 7-11-2017. Όλες αφορούσαν 
αποφάσεις της Α’ ΕΕΟΔ για πρώην 
παίκτες όπως οι Σουλέ, Ασιγκμπα 
Καλί και Σισοκό. Η αναβολή έγινε εξ’ 

αιτίας της απουσίας του δικηγόρου της 
Βέροιας που είχε κάποιο κώλυμα.

Σύμφωνα μεπληροφορίες ηΠΑΕΒέροια τηρεί
τουςδιακανονισμούςπουέχεισυμφωνήσει.Από τη
νομικήυπηρεσίατουΠΣΑΠέγινεγνωστόότιτηρού-
νταιοι διακανονισμοί με τουςΣουλέκαιΑσίγκμπα.
ΕνώοδικηγόροςτωνΣισοκόκαιΚαλίείπεότιέγινε
πρόταση στους δύοπαίκτες για διακανονισμό και
πιστεύεταιότισύντομαθαυλοποιηθεί.

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/
ΕΠΟ οι διαιτητές των αναμε-
τρήσεων της τρίτης αγωνιστι-

κής του πρωταθλήματος της Football 
League.  Δείτε αναλυτικά:

11/11, 15:00
ΔόξαΔράμας-Τρίκαλα(ΓήπεδοΔόξας)
Διαιτητής:Τζουμαλάκης(Σερρών)
Βοηθοί:Εμπλιούκ(Ξάνθης),Κρυώνας(Ξάνθης)

12/11, 15:00
Παναχαϊκή-Εργοτέλης (ΓήπεδοΑγυιάς-Πανα-

χαϊκής)
Διαιτητής:Σελίμος(Λακωνίας)
Βοηθοί: Σταματάκος (Λακωνίας),Αρμακόλας

(Κυκλάδων)

Κισσαμικός-Αχαρναϊκός(ΔΑΚΓάλλου)
Διαιτητής:Ζαραβινός(Αθηνών)
Βοηθοί: Γαρεφαλλάκης (Ηρακλείου),Τρουλινός

(Ηρακλείου)

Βέροια-Καραϊσκάκης(ΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας)
Διαιτητής:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)
Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης), Τζιαμπάζης

(Κοζάνης)

Άρης-Καλλιθέα(«Κλ.Βικελίδης»)
Διαιτητής:Καρατέρπος(Κοζάνης)
Βοηθοί:Νίκζας(Λάρισας),Μάνος(Λάρισας)

Σπάρτη –ΑπόλλωνΛάρισας (ΔημοτικόΣτάδιο
Σπάρτης)

Διαιτητής:Γκοβέσης(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Χαραλαμπόπουλος(Αρκαδίας),Κύριος

(Αρκαδίας)

Πανσερραϊκός -ΑπόλλωνΠόντου (Δημοτικό
ΣτάδιοΣερρών)

Διαιτητής:Γρατσάνης(Τρικάλων)
Βοηθοί:Νταλούκας (Τρικάλων),Λεωνίδας (Τρι-

κάλων)

ΟΦΗ-Αιγινιακός(«Θ.Βαρδινογιάννης»)
Διαιτητής:Γιαννουλάκης(Χανίων)
Βοηθοί: Καραθανάσης (ΑνατολικήςΑττικής),

Τζιλίρης(Πειραιά)

ΑναγέννησηΚαρδίτσας–Παναιγιάλειος(Δημο-
τικόΣτάδιοΚαρδίτσας)

Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί:Παρασίου (Ημαθίας),Κελεσίδης (Ημα-

θίας)

HΠΑΕΒέροιατηρείτους
διακανονισμούςμετουςπαίκτες

Β΄Εθνική-3ηαγωνιστική
Βέροια-Καραϊσκάκης με διαιτητή

τον κ. Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) 

Γ΄εθνική
Σπουδαία νίκη η Νάουσα 2-0

τον Άρη Παλαιοχωρίου
Ήτταμε2-0ταΤρίκαλα

Χάντμπολ - Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών (1ος γύρος)

ΑρχέλαοςΚατερίνης-
ΦίλιπποςΒέροιας21-33

Ταπεντάλεπτα:4-1,6-4,8-6,9-8,10-11,11-14(ημχ.),11-16,13-
21,14-24,16-26,19-29,21-33

ΑΡΧΕΛΑΟΣ (ΣωκράτηςΣκούφας): Κοσμίδης,Τριανταφύλλου 5,
Ξεφτέρης,Σαϊδές1,Δράντζιου,Ξώνης,Ράπτης,Ραντζέλοβιτς3,Εγ-
γλέζος2,Θυμιόπουλος3,Χαραλαμπίδης3,Παπανάκος,Χατζηπαυλί-
δης,Χρύσος4,Σκούφας,Παπαδόπουλος.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Τεο Παυλίδης): Ευαγγελόπουλος, Ζλατάνος,Ψω-
μιάδης, Ζευγαρόπουλος 4, Τριανταφυλλίδης 1, Χαραλαμπίδης 5,
Σεϊρεκίδης 1, Κωστακίδης 7, Ρίζος,Αποστολίδης,Αρσενασβίλι 3,
Γρηγοριάδης1,Παπαδόπουλος5,Κουκουτσίδης3,Παπαδόπουλος
1,Φιλόσογλου2,

Διαιτητές: Κατσίκης-Μιχαηλίδης, Κόκκινη: 37:24 Ραντζέλοβιτς
(τρίαδίλεπτα),Δίλεπτα:6-1,Πέναλτι:1/1-2/2



Δύο παιχνίδια ντέρμπι θα διεξα-
χθούν το ερχόμενο Σάββατο στη 
Βέροια. Στις 4 μ.μ. θα γίνει ο 

αγώνας για την Α1 γυναικών μεταξύ του 
Φιλίππου και της Ν. Ιωνίας στο Φιλίπ-
πειο και στις 6 μ.μ. στο ΔΑΚ «Δ. Βικέ-
λας» ο αγώνας Φιλίππου ΠΑΟΚ στους 
άνδρες. 

ΑναλυτικάτοπρογραμματουΣαββατοκύ-
ριακουκαιοιδιαιτητές

HandballPremier(6ηαγωνιστική),A1Γυ-
ναικών (4η αγωνιστική),Α2Ανδρών (5η-6η
αγωνιστική),Α2γυναικών:

Παρασκευή10Νοεμβρίου2017
HandballPremier(6ηαγωνιστική)
ΝέαΚίος17:15(ΕΡΤ2)ΔιομήδηςΆργους-

Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή (Μπέτμαν-
Τζαφερόπουλος,Κυριακούλιας-Νικολίτσας)

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017
HandballPremier(6ηαγωνιστική)

Κραχτίδης 18:00, Χιλιώτης ΓΣ Δράμα
1986-ΑερωπόςΈδεσσας(Δελόγλου-Θεοδο-
σίου,Θεοδοσάκης)

ΔΑΚΒικέλας18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΠΑ-
ΟΚ(Πατιός-Τσιάνας,Ζέρβας)

Καματερού18:00,ΓΑΣΚαματερού-ΧΑΝΘ
(Τσάκωνας-Χασκής,Μίγκας)

Συκεών18:00,ΦοίβοςΣυκεών-Πανελλή-
νιος(Σαπανίδης-Ηλιάδης,Μεϊμαρίδης)

A1Γυναικών(4ηαγωνιστική)
Γιαννιτσών 16:00, Μέγας Αλέξανδρος

Γιαννιτσών- ΓΑΣΚαματερού (Λινάρδος-Κα-
ζαντζίδης,Λιακόπουλος)

Φιλίππειο16:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΟΦΝ
Ιωνίας(Πατιός-Τσιάνας,Σίσκου)

Πανοράματος 17:45,ΗΟΝDAΠανόραμα-
ΦιλώταςΦλώρινας (Γρηγοριάδης-Τομίδης,
Χατζηγεωργίου)

Α2Ανδρών-Βορράς(5η-αγωνιστική)
ΔΑΚΚιλκίς16:00,ΓΑΣΚιλκίς-Ζαφειράκης

Νάουσας(Κατσίκης-Μιχαηλίδης)
ΔΑΚΆρτας18:00,ΠρωτέαςΆρτας-Κύκλω-

πεςΑλεξανδρούπολης(Μαυρίδης-Πήτας)
Κέρκυρας 18:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-Α-

λέξανδροςΑξιούπολης (Αναστασίου-Μπου-
γιάκας)

Συκεών20:00,Μακεδονικός-ΑρίωνΠτο-
λεμαΐδας(Νάσκος-Χαρίτσος)

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017
HandballPremier(6ηαγωνιστική)
ΟΑΚΑ20:00,ΑΕΚ-ΑΣΕΔούκα(Συρεπίσι-

ος-Μερτινιάν,Μίγκας)

A1Γυναικών(4ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ16:00,ΆρηςΘ.-Φέτα

ΉπειροςΑναγέννησηΆρτας (Μιχαηλίδης-
Γράψας,Δημόλας)

Α2Ανδρών-Βορράς(5η-αγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-

ΑρχέλαοςΚατερίνης(Κατσίκης-Μιχαηλίδης)
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν 
την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 
2017 οι διασυλλογικοί αγώνες 

ακροβατικής γυμναστικής Βορείου 
Ελλάδος, στην αίθουσα «Ι. Μελισσανί-
δης» του  Ε. Γ.  Μίκρας στη Θεσσαλο-
νίκη.  Συνολικά η ομάδα τής Βέροιας 
επέστρεψε με δώδεκα μετάλλια προ-
σφέροντας πλούσιο και εντυπωσιακό 
θέαμα, συγκεντρώνοντας τις υψηλό-
τερες βαθμολογίες παρά τον έντονο 

ανταγωνισμό και κερδίζοντας επάξια 
το θερμό χειροκρότημα και τον ενθου-
σιασμό των θεατών.

Αν και ημικρότερηηλικιακάομάδα καιπαρά τις
δυσκολίεςστηνπροετοιμασίατωναθλητώνκαιαθλη-
τριώνλόγωέλλειψηςειδικάεξοπλισμένουπροπονη-
τικούχώρουοιμικροίμαςακροβάτεςεπιβεβαίωσαν
και εφέτος τηνπαράδοση των υψηλών επιδόσεων
στοναθλητισμό τήςπόληςμας,παρουσιάζονταςμε
επιτυχίαπρογράμματααπαιτητικάκαιφιλόδοξαυπό
τοάγρυπνοβλέμμα τήςπροπονήτριάς τουςΈλσας
Παπαδοπούλου.

Οιπρωτοεμφανιζόμενες αθλήτριες μαςΚαμπου-
ρίδουΕυγενία καιΠαπαχαραλάμπουςΟρέΑντωνία
μαζίμετηνΒοργιατζίδουΕλένη–Στυλιανήκατέκτη-
σαντην2ηθέσηστιςτριάδεςγυναικώνΕ´κατηγορί-
αςενώτηνπρώτηθέση-στιςδικέςτουςκατηγορίες
αντίστοιχα-κατέλαβανόλοιοιυπόλοιποιακροβάτες
μας,σεμίαδιοργάνωσημε έντονοανταγωνισμόα-
νάμεσασεεννέασωματείατήςΒ΄περιφέρειαςμε84
αθλητές και αθλήτριες, συμμετοχήσημαντικάαυξη-
μένησεσχέσημεαυτήτηςπροηγούμενηςχρονιάς.

Μετάαπόέναπολύμικρόδιάλειμμαξεκούρασης
ηομάδαμαςήδηέχειξεκινήσειτηνπροετοιμασίαγια
τοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΑκροβατικής Γυμναστι-
κήςπουθαδιεξαχθείστοΚλειστόΓυμναστήριοΛαυ-
ρίουΑττικής,στις16&17Δεκεμβρίου2017ενώγια
πρώτηφοράεφέτοςθαεκπροσωπήσει τονΑ.Π.Σ.
ΦίλιπποκαιτηνπόλημαςστοInternationalFestival
ofAcrobaticGymnastics -DanubePearl στοRuse
τηςΒουλγαρίαςστις10-12Νοεμβρίου2017μετους
χρυσούςμαςακροβάτεςΚολέτσαΣοφία καιΝτέλλα
ΓεώργιοσταΜεικτάζευγάριαΔ’κατηγορίας.

Τους ευχαριστούμε όλους ξεχωριστά που μας
κάνανε για μία ακόμηφοράυπερήφανους και τους
ευχόμαστεκαλήσυνέχειακαικαλήεπιτυχίασταεπό-
μεναβήματάτους.

Αναλυτικάοιεπιδόσειςτωναθλητώνμας
2ηθέση:
•Τριάδα γυναικών Ε’ κατηγορίας: Βοργιατζίδου

Ελένη–Στυλιανή,ΚαμπουρίδουΕυγενίακαιΠαπα-
χαραλάμπουςΟρέΑντωνία

1ηθέση:
•ΜεικτόζευγάριΔ´κατηγορίας:ΚολέτσαΣοφίακαι

ΝτέλλαςΓιώργος
•Μεικτό ζευγάρι Ε ´κατηγορίας:ΝτάγιαΜιχαέλα

καιΣαλασίδηςΧάρης
•Τριάδες γυναικώνΔ´ κατηγορίας:  ΚεφάλαΝε-

φέλη,ΝαβροζίδουΡαφαηλίακαιΣαατίδουΑγγελική
•ΔυάδεςγυναικώνΔ´κατηγορίας:ΚαλαϊτζήΣταυ-

ρούλα–ΠαρασκευήκαιΠαλάσκαΜαρία

ΘρίαμβοςτηςομάδαςακροβατικήςγυμναστικήςτουΦιλίππου
στουςδιασυλλογικούςαγώνεςΒορείουΕλλάδος2017

Handball Premier (6η αγωνιστική)

Φίλιππος-ΠΑΟΚ
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Στην τελετή αφής της Ολυμπιακής 
φλόγας πήραν μέρος τα Παιδιά 
της Άνοιξης, που συμμετείχαν 

21-24 Οκτωβρίου με μαθητικές απο-
στολές του Νομού και άλλων χωρών 
στις προγραμματισμένες δραστηριότη-
τες και σε όλες τις εορταστικές εκδη-

λώσεις στην Αρχαία Ολυμπία. 

ΤαΠαιδιά χόρεψαν χορούς τουΠόντου και έδει-
ξαντιςικανότητέςτουςστονΠυρρίχιο,σκορπίζοντας
συγκίνησηστουςπαρευρισκόμενουςκαικερδίζοντας
άριστες εντυπώσεις.Επίσης,πρωτοστάτησανστην
παρέλασημετιςολυμπιακέςσημαίες.Έδειξαναπα-
ράμιλλοήθοςκαιευγένειαψυχήςτιμώνταςτηνελλη-
νικήκαταγωγήτουςκαιτοένδοξοπαρελθόν.

Ανακοινώ-
θηκαν 
από την 

ΚΕΔ οι διαιτητές 
και οι βοηθοί που 
θα διευθύνουν τα 
παιχνίδια της Γ΄ 
Εθνικής στο δεύ-
τερο όμιλο στα 
πλαίσια της 9ης 
αγωνιστικής που 
θα διεξαχθεί την 
Κυριακή 12/11. 
Αναλυτικά:

Άρης Παλαιοχωρί-
ου -ΜέγαςΑλέξανδρος
ΤρικάλωνΗμαθίας

Διαιτητής:Γκουγκούδης(Σερρών)
Βοηθοί:Αναστασιάδης (Σερρών), Ζιγκερίδης

(Κιλκίς)

ΑλμωπόςΑριδαίας-ΑγροτικόςΑστέρας
Διαιτητής:Σουλίδης(Κοζάνης)
Βοηθοί:Βογδόπουλος,Εμμανουήλ(Κοζάνης)

Πιερικός-ΑΕΚαρίτσας
Διαιτητής:Αγγελούλης(Λάρισας)
Βοηθοί:Πατέτσος,Τσαπράζης(Λάρισας)

ΑΣΦΑλεξάνδρεια-Κιλκισιακός

Διαιτητής:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Σακκάς,Σφυρής(Θεσσαλίας)

Καμπανιακός-Νάουσα
Διαιτητής:Μέγας(Νάουσα)
Βοηθοί:Θεοδώρου,Βρούζος(Πιερίας)

Ηρακλής-ΜακεδονικόςΝεάπολης
Διαιτητής:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Δέλλιος,Δεμερτζής(Ημαθίας)

ΑΠΕΛαγκαδά-ΑΟΚαρδίας
Διαιτητής:Τσιαουσίδης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Μποζατζίδης,Σιανίδης(Μακεδονίας)

ΤαΠαιδιάτηςΆνοιξηςγιαάλλημια
φοράήτανστηνκαρδιάτωνγεγονότων

Οι διαιτητές της Γ  Εθνικής
(9η αγωνιστική-2ος όμιλος)

Στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της 
Αθήνας θα συμμετάσχει την 
Κυριακή ο Νίκος Τουλίκας με 

τη Marathon Team Greece της Μαρί-
ας Πολύζου, για το Όραμα Ελπίδας 
στα 5 χλμ. Ο Νικόλας ως άτομο ο 
ίδιος με νοητική υστέρηση και αυτι-
σμό στέλνει το δικό του μοναδικό 
και ξεχωριστό μήνυμα: ΄Γίνε και 
εσύ Εθελοντής Δότης Μυελού των 
Οστών... σώζεις μια ζωή΄.

ΤηνπροσπάθειατουΝίκουστηρίζουν:τοΚΤΕΛ
ΗΜΑΘΙΑΣ, οι χορηγοί τουΔημήτρηςΤριανταφυλ-
λόπουλος-AUTOTECHNICΣυνεργείοΑυτοκινή-
τωνκαιVITROHELLAS,τοΑθλητικόΣωματείοΑΙ-
ΓΕΣ,οπροπονητήςτουΝικηφόροςΜπελαγιάννης
καιηοικογένειάτου.

Έτοιμος για το μεγαλύτερο ραντεβού 
της χρονιάς ο Νίκος Τουλίκας

Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου ολο-
κληρώθηκε ο 7ος αγώνας ορει-
νού τρεξίματος που και φέτος 

ήταν αφιερωμένος στην 
προστασία των νερών του 
Πάικου. 238 δρομείς απο 
όλη την Ελλάδα πήραν εκκί-
νηση και απόλαυσαν με τη 
βοήθεια και του καιρού μια 
όμορφη διαδρομή 20 χιλιο-
μέτρων γεμάτη φθινοπωρινά 
χρώματα και αρώματα. 

Από τη Νάουσα συμμετείχαν ο
ΚωνσταντίνοςΠαρίζας,που τερμάτι-
σεστην4ηθέσητηςκατηγορίαςτου
(50+) και στην 41η της γενικής, με

χρόνο 2ώρες 30 λεπτά, και οΔημήτρηςΤζιώνας,
πουτερμάτισεστην42ηθέση,μεχρόνο2ώρες31
λεπτά.

ΚωνσταντίνοςΠαρίζαςκαιΔημήτρης
ΤζιώναςστονορεινόαγώνατουΠάικου

Πλήρη στήριξη στον Ραζβάν 
Λουτσέσκου παρείχε ο Ιβάν 
Σαββίδης, που αποφάσισε να 

τιμωρήσει με βαρύ πρόστιμο τους 
παίκτες. «Ελεύθερο» στον Ρουμάνο 
τεχνικό για εκκαθαρίσεις στο ρόστερ. 
Μετά τη δημόσια στήριξη του Γιώρ-
γου Σαββίδη μέσω Instagram, ήρθε 
και η… επίσημη από τον Ιβάν. Ο 
ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ σε τηλεδι-
άσκεψη που είχε με τους συνεργάτες 
του (Μίχελ, Γκοντσάρεβα, Γκαγκάτση, 
Κυριάκο) απαίτησε από όλους πλήρη 
στήριξη στον Ραζβάν Λουτσέσκου, 

ενώ πρόσθεσε πως αν ο Ρουμάνος 
τεχνικός ζητήσει εκκαθαρίσεις, θα 
απομακρυνθούν άμεσα οι παίκτες που 
δεν θέλει στην ομάδα! 

Παράλληλααποφάσισενα επιβληθείβαρύπρό-
στιμοστουςπαίκτες για τις ήττες απόΟλυμπιακό
καιΑΕΚ.Τοακριβέςύψοςτουδενέχειανακοινωθεί,
ωστόσοσίγουρα θα είναι μεγάλο και θα διευκρινι-
στείπροσεχής.

Τέλος, κατέστησεσαφέςπωςπαρά τααρνητικά
αποτελέσματαεκτόςέδραςοστόχοςτουπρωταθλή-
ματοςπαραμένει «ζωντανός» και δεν επιτρέπεται
καμίασυζήτησηπερί του αντιθέτου εντός ομάδας,
καθώςόλοιθαπρέπειναγνωρίζουνκαιναπιστεύ-
ουνπωςοΠΑΟΚπηγαίνειγιατοντίτλο.

ΟΣαββίδηςστήριξεΛουτσέσκο
καιέριξεβαρύπρόστιμο

στουςπαίκτες
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«Είμαστε στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ 
των Περιφερειών σ’ ολόκληρη την Ευρώ-
πη σε απορρόφηση και υλοποίηση έργων 
στο νέο ΕΣΠΑ κι εκεί θα μείνουμε», είπε 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας, στην εκδήλωση 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα «Το 
ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία: Έργα που 
κάνουν τη ζωή μας καλύτερη».

«Το ΕΣΠΑ είναι ο κρίσιμος κρίκος που 
διασφαλίζει τη μετάβαση από το παρόν στο 
μέλλον. Τη μετάβαση από την επανεκκίνη-
ση της οικονομίας μας στην ανάκαμψη. Κι 
από την ανάκαμψη, στο μεγάλο στόχο που 
έχουμε βάλει, την ανάπτυξη και την οριστι-
κή έξοδο από την κρίση», τόνισε ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Τζιτζικώστας στην τοποθέτησή του 
είπε ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία 
διαμορφώνουν ένα περιβάλλον πιο αντα-
γωνιστικό, παραγωγικό, εξωστρεφές, υγιές και διάφανο, ένα περι-
βάλλον αναπτυξιακό και κοινωνικά δίκαιο.

Αναφερόμενος στη σκληρή δουλειά που γίνεται στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας για την επιτυχή υλοποίηση του ΕΣΠΑ, ο 
Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας επικέντρωσε όλες τις δυνάμεις της στους στόχους 
κι όχι στα προβλήματα, στις απαντήσεις κι όχι στις δικαιολογίες, 
βάζοντας μπροστά όλα εκείνα που ενώνουν, παραμερίζοντας τις 
μικροδιαφορές. Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στε-
νή συνεργασία με τους 38 Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, 
αλλά και με όλους τους φορείς (επιμελητήρια, επιστημονικούς και 
ερευνητικούς, πανεπιστήμια κτλ.) και την ίδια την κοινωνία, στο 
πλαίσιο θεσμοθετημένου διαλόγου, με ανοιχτές και οργανωμένες 
διαβουλεύσεις. «Φτιάξαμε όλοι μαζί, σχέδια και πολιτικές που ξεκι-
νούν από κάτω, από τη βάση και πηγαίνουν προς τα επάνω, για να 
μην αφήσουμε κανένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα ανεκμετάλλευ-
το», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Κεντρική Μακεδονία ανα-
δείχθηκε εθνικός πρωταθλητής στην απορρόφηση των πόρων του 
ολοκληρωμένου ΕΣΠΑ 2007-2013, με ποσοστό 114%, καθώς δεν 
ήταν μόνο η πρώτη Περιφέρεια, μεταξύ όλων των Περιφερειών της 
χώρας, αλλά πρώτη και σε σύγκριση με την πλειοψηφία των φορέ-
ων του Δημοσίου.

«Και σήμερα πάλι, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει πε-
τύχει την ταχύτερη εκκίνηση στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020:

-Ενεργοποιήσαμε ήδη το 83,7% του συνόλου του Προγράμμα-
τος.

-Εκδώσαμε 71 Προσκλήσεις συνολικού ύψους 667 εκατομμυρί-
ων ευρώ.

-Εντάξαμε 183 έργα συνολικού προϋπολογισμού 512,8 εκατομ-
μυρίων ευρώ.

-Συμβασιοποιήσαμε έργα σε ύψος 340,4 εκατομμύρια ευρώ.
-Μέχρι σήμερα η απορρόφηση ξεπερνάει τα 154 εκατομμύρια 

ευρώ.
Δε μας ενδιαφέρει μονάχα η μάχη για την απορρόφηση των 

κοινοτικών πόρων. Δεν δίνουμε μάχες αριθμών. Δίνουμε μάχες για 
να πάει ο τόπος μας μπροστά. Για να μπορούν οι τοπικές μας επι-
χειρήσεις να αναπτυχθούν. Για να ανοίξουμε νέες προοπτικές για 
όλους τους συμπολίτες μας. Για να δημιουργηθούν νέες θέσεις ερ-
γασίας και νέο εισόδημα. Για να μείνουν οι νέοι άνθρωποι εδώ, να 
τολμήσουν και να δημιουργήσουν. Για να σταματήσουμε επιτέλους 
τη μεγάλη εθνική πληγή του brain – drain.Αυτά μας ενδιαφέρουν, 
αυτά προσπαθούμε:

1.Να αλλάξουμε ταχύτητα, να επικεντρωθούμε στην προστιθέμε-
νη αξία αυτών των πόρων.

2.Να μη μιλάμε μόνο για απορρόφηση, αλλά για πραγματική αξι-
οποίηση αυτών των πόρων.

Και ακριβώς το ίδιο, ισχύει για τις δράσεις και τα έργα που υλο-
ποιούμε. Θέλουμε να είναι χρήσιμα για τον τόπο. Να εκσυγχρονί-
ζουν τις υποδομές μας. Να διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα 
και τις επενδύσεις. Να είναι έργα με αναπτυξιακό προσανατολισμό. 
Και βέβαια, να αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας, να διευκο-
λύνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τελικά να 
κάνουν καλύτερη και πιο εύκολη την καθημερινότητα των συμπολι-
τών μας», εξήγησε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Δίνουμε έμφαση στην επιχειρηματικότητα. Όχι στην παλιά 

κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, όχι στην επιχειρηματικότητα 
που αναζητούσε και ζούσε με επιδόματα, αλλά στη δυναμική επι-
χειρηματικότητα, στη νεανική επιχειρηματικότητα, στην εξωστρεφή 
επιχειρηματικότητα. Στην επιχειρηματικότητα η οποία θέλει να 
χρησιμοποιήσει το ΕΣΠΑ, για να γίνει καλύτερη, για να γίνει πιο 
ανταγωνιστική, για να αναπτυχθεί. Για να εντάξει και να αξιοποιήσει 
τις νέες τεχνολογίες. Για να συνδεθεί με την έρευνα και να φέρει 
στην αγορά νέα, καινοτόμα προϊόντα. Για να βρει χρηματοδότηση 
σε μια εποχή δανεισμού με το σταγονόμετρο. Στην επιχειρηματι-
κότητα που παράγει πλούτο για τον τόπο, που δημιουργεί θέσεις 
εργασίας, που δημιουργεί νέο εισόδημα και φέρνει έσοδα. Πρέπει 
ως χώρα να τελειώνουμε επιτέλους με τις ιδεοληψίες και τον παρα-
λογισμό ότι μπορεί να υπάρξει: επιχειρηματικότητα χωρίς λειτουρ-
γικές επιχειρήσεις, επενδύσεις χωρίς ενδιαφερόμενους επενδυτές, 
έσοδα, πλούτος και θέσεις εργασίας χωρίς ιδιωτικό τομέα. Με τα 
523 έργα που ολοκληρώσαμε, τα εκατοντάδες ακόμα που ξεκινή-
σαμε να υλοποιούμε και την ισχυρή πολιτική βούληση που έχουμε, 
ανοίγουμε δρόμους στην επιχειρηματικότητα, ανοίγουμε δρόμους 
στις νέες επενδύσεις, στην παραγωγή πλούτου στον τόπο μας, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι προκλήσεις τις νέας εποχής είναι 
τεράστιες. Αληθινή σιγουριά υπάρχει πλέον μόνο στην πρόοδο, τις 
μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές. Εμείς δεν φοβόμαστε το μέλλον. 
Δεν διστάζουμε να σηκώνουμε το βάρος και το μέγεθος της ευθύ-
νης που αναλάβαμε. Συνεχίζουμε με όραμα. Συνεχίζουμε και την 
επόμενη πενταετία. Συνεχίζουμε και θα τα καταφέρουμε να χτίσου-
με μια σύγχρονη και ανθρώπινη Περιφέρεια, φιλική στην επιχειρη-
ματικότητα και πάντα δίπλα στους πολίτες. Θα τα καταφέρουμε η 
Κεντρική Μακεδονία, να είναι η πρώτη Περιφέρεια που θα βγει από 
την κρίση. Όλοι μαζί θα καταφέρουμε», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Παρεμβάσεις στην εκδήλωση πραγματοποίησαν επίσης ως 
κεντρικοί ομιλητές, ο Διευθυντής της Μονάδας Ελλάδα-Κύπρος 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανά-
πτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Willebrordus Sluijters, ο Υπεύ-
θυνος Προγράμματος της Μονάδας Ελλάδα-Κύπρος της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παναγιώτης Θάνου και ο Υπεύθυνος Προ-
γράμματοςτης Μονάδας Ελλάδα-Κύπρος της Γενικής Διεύθυνσης 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιώργος Κιρμιζίδης.

Έργα που υλοποιήθηκαν

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγμα-
τα του έργου που έχει υλοποιηθεί στην Κεντρική Μακεδονία με τη 
συγχρηματοδότηση της ΕΕ:

-Συγκοινωνιακές Υποδομές: Ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις σε 
μήκος 116,5 χλμ. οδικού δικτύου και 21 χλμ. σιδηροδρομικού δι-
κτύου (ανισόπεδος κόμβος Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης Κ16, νέος 
αυτοκινητόδρομος Ποτίδαιας – Κασσανδρείας Χαλκιδικής, τμήμα 
Πατρίδα – Νάουσα με 31,9 εκ. ευρώ, παράκαμψη Πολυγύρου, οδι-
κό δίκτυο Χαλκηδόνα – Παραλίμνη Πέλλας). Επίσης, υλοποιούνται 
σημαντικά έργα όπως περιφερειακή οδός Κατερίνης με 65,5 εκ. 
ευρώ, τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα, άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – 
Δοϊράνης με 56,6 εκ. ευρώ, αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, αναβάθμιση της σιδηροδρομι-
κής σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο με 
7 εκ. ευρώ, επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, σε πρώτη φάση 

στις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας, με 36,5 εκ. ευρώ.
-Υποδομές Υγείας: Ολοκληρώθηκαν 48 έργα κτιριακής ανα-

βάθμισης και εξοπλισμών σε όλα τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα 
Υγείας, δημιουργήθηκαν και αναβαθμίστηκαν 16 Μονάδες Κοινω-
νικής Φροντίδας και Προνοιακά Ιδρύματα, χρηματοδοτήθηκε με 2,4 
εκ. ευρώ την προμήθεια και εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας PET-SCAN, του πρώτου 
απεικονιστικού αξονικού τομογράφου της Βόρειας Ελλάδας στο 
νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ολοκληρώθηκαν σημαντικές παρεμ-
βάσεις στο νοσοκομείο Έδεσσας και στο Παπανικολάου. Και πλέον 
χρηματοδοτείται με 1 εκ. ευρώ το ΕΚΑΒ για νέα ασθενοφόρα και 
κινητές μονάδες, ενώ στο νέο ΕΣΠΑ εντάχθηκαν δυο νέα μεγάλα 
έργα προϋπολογισμού 16,5 εκ. ευρώ για το ΑΧΕΠΑ και το νοσοκο-
μείο Βέροιας.

-Υποδομές Παιδείας: Υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 52 σχολικά 
συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
που αφορούν σε 14.800 μαθητές. Εξοπλίστηκαν 351 τμήματα έ-
νταξης και ειδικά σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και στο νέο 
ΕΣΠΑ εξασφαλίστηκαν 29,5 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη κτιριακών 
υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Ήδη εκδόθη-
καν δυο προσκλήσεις 18 εκ. ευρώ για 12 νέα σχολικά κτίρια, αξιο-
ποιούνται 2 εκ. ευρώ για εργαστηριακές υποδομές και εξοπλισμό, 
καθώς και 6,5 εκ. ευρώ για εξοπλισμό και έρευνα στα Πανεπιστήμια 
και τα Ερευνητικά Κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Πολιτισμός: Υλοποιήθηκαν 30 έργα σύγχρονων πολιτιστικών 
υποδομών. Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση και ανάδειξη 127 αρ-
χαιολογικών χώρων και μνημείων στην Κεντρική Μακεδονία και το 
Άγιο Όρος. Στηρίζονται 15 σημαντικοί πολιτιστικοί θεσμοί (φεστιβάλ 
Κινηματογράφου, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, διεθνής έκθεση βιβλίου, 
φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Biennale κ.ά.). Με 20 εκ. ευρώ από 
το νέο ΕΣΠΑ, υλοποιούνται έργα όπως το νέο μουσείο Βεργίνας, 
η ανάπλαση και ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανα-
κτόρου των Αιγών και το επόμενο διάστημα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 
η μεγάλη παρέμβαση της Περιφέρειας στην Αμφίπολη με 1,5 εκ. 
ευρώ.

-Περιβάλλον: Αναβαθμίστηκε το δίκτυο ύδρευσης σε μήκος 850 
χλμ. με εξοικονόμηση και βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου 
νερού για 423.000 πολίτες. Χρηματοδοτήθηκε η προμήθεια 19 
πυροσβεστικών οχημάτων. Προχωρά η αντιπλημμυρική θωράκιση 
19 πόλεων και έχουν αρχίσει 18 αποχετευτικά έργα για 62.000 πο-
λίτες. Αποκαταστάθηκε το σύνολο των χωματερών στην Κεντρική 
Μακεδονία. Υλοποιούνται έξι νέες παρεμβάσεις για στερεά απορ-
ρίμματα προϋπολογισμού 39 εκ. ευρώ. Ολοκληρώθηκε η κατα-
σκευή του ΣΜΑ Ευκαρπίας.

-Αστική Ανάπτυξη: Ολοκληρώθηκαν 21 έργα σε 10 μεγάλες 
πόλεις, όπως και η ολική ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου 
Θεσσαλονίκης (Νέα Παραλία). Στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικά 
διασφαλίστηκαν 106,4 εκ. ευρώ για το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βι-
ώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

-Κοινωνική Αλληλεγγύη, Κοινωνική Ένταξη, Στήριξη των Ευάλω-
των Πολιτών: Συνολικά έχουν εκδοθεί 30 προσκλήσεις ύψους 83,2 
εκ. ευρώ, ήδη εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 62,9 
εκ. ευρώ και υποστηρίζονται 14.000 γονείς, με την εύρεση θέσεων 
σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά τους, 
όπως και 450 γονείς παιδιών με αναπηρία, με θέσεις για τα παιδιά 
τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας. Υποστηρίζονται επτά δομές 
«συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων κακοποιημένων γυναι-
κών», με περισσότερες από 550 ωφελούμενες γυναίκες και παιδιά, 
διασφαλίστηκε η λειτουργία οχτώ ΚΗΦΗ με 255 ωφελούμενους και 
με 2,8 εκ. ευρώ ολοκληρώθηκε η διπλή δομή στην Καλαμαριά για 
τα παιδιά με σύνδρομο Down. Με 2,4 εκ. ευρώ διασφαλίστηκε η 
λειτουργία των δομών για άστεγους, ενώ στηρίζονται οι δομές Κοι-
νωνικών Ιατρείων, Φαρμακείων, Παντοπωλείων και τα Συσσίτια σε 
όλη την Κεντρική Μακεδονία.

-Επιχειρηματικότητα, επενδύσεις, καινοτομία, απασχόληση: Το 
προσεχές διάστημα ανοίγουν προσκλήσεις ύψους 133 εκ. ευρώ 
(104 εκ. ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια ενίσχυσης της ανταγω-
νιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των τοπι-
κών επιχειρήσεων, 18 εκ. για την ενδυνάμωση της έρευνας και της 
καινοτομίας και 11 εκ. ευρώ για την παραγωγή καινοτόμων προϊό-
ντων και υπηρεσιών). Στο ολοκληρωμένο ΕΣΠΑ χρηματοδοτήθηκαν 
2.474 νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνολική 
επιχορήγηση ύψους 163,2 εκ. ευρώ στους τομείς του τουρισμού, 
των υπηρεσιών και του εμπορίου. Καταβλήθηκαν ήδη στους 2.049 
δικαιούχους, 27,6 εκ. ευρώ από τα συνολικά 49 στο πλαίσιο του 
προγράμματος εγκατάστασης νέων γεωργών.

Εκδήλωση γιο το  ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία

Απ. Tζιτζικώστας: «Και πάλι, έχουμε πετύχει την 
ταχύτερη εκκίνηση στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

-Ιδιαίτερη αναφορά του Περιφερειάρχη στη στενή συνεργασία 
με τους 38 Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και όλους τους φορείς



Κατά τη διάρκεια του μήνα 
Οκτωβρίουτου 2017, στις 
Διευθύνσεις Αστυνομίας 

Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, 
Σερρών και Χαλκιδικής, συνελή-
φθησαν συνολικά -753- άτομα και 
ειδικότερα:

-Γιαληστεία:-2-
-Γιακλοπές-διαρρήξεις:-61-
-Για παραβάσεις τηςΝομοθεσίας «περί ε-

ξαρτησιογόνωνουσιών»:-121-
-Γιακαταδιωκτικάέγγραφα(αποφάσειςδικα-

στηρίων,εντάλματακ.λπ.):-74-
-Γιαπαραβάσεις τηςΝομοθεσίας «περίΑλ-

λοδαπών»: -242- (εκ των οποίων -234- για

παράνομηείσοδοκαιπαραμονήκαι-8-γιαδια-
κίνησημηνόμιμωνμεταναστών)

-Γιααπάτες-πλαστογραφίες:-8-
-Γιαλοιπάαδικήματα:-245-

Εξιχνιάστηκαν:
-Ληστείες:-3-
-Κλοπές-διαρρήξεις:-72-
-Υποθέσειςναρκωτικών»:-101-
-Υποθέσειςγιαλοιπάαδικήματα:-345-

Κατασχέθηκαν:
-Κάνναβη:131κιλάκαι705,34γραμμάρια
-Ηρωίνη:2κιλάκαι100,34γραμμάρια
-Κοκαΐνη:1,2γραμμάρια
-Παραισθησιογόναμανιτάρια:162γραμμάρια
-Δενδρύλλιακάνναβης:-827-

-Ναρκωτικάδισκία:-235-
-Περίστροφα -Πιστόλια -Όπλα κρότου/αε-

ρίου:-4-
-Κυνηγετικάόπλα:-20-
-Πολεμικάόπλα:-2-
-Μαχαίρια-Τσεκούρια-Ράβδοι:-12-
-Φυσίγγια-Κάλυκες-Βολίδες:-2.977-
-Λαθραίαπακέτατσιγάρα:-5.511-
-ΛαθραίοςΚαπνός:17κιλάκαι728γραμμάρια
-Λαθραίαποτά:-1.194,7λίτρα-και-40φιάλες-
-Λαθραίακαύσιμα:-794λίτρα-
-Χρηματικόποσό:6.340ευρώ
-Είδηπαρεμπορίου:-280-
-Οχήματα:-59-
-Πλαστάχαρτονομίσματα:-6-
-Κινητάτηλέφωνα:-17-
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό6-11-2017 μέχρι12-11-
2017 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

Για τον Οκτώβριο του 2017

ΜηνιαίαδραστηριότητατωνΑστυνομικών
ΥπηρεσιώνστηνΚεντρικήΜακεδονία

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική, 23310199,2331068.400 
Νοσοκομείο, 2331351.100
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Πέμπτη 9-11-2017

13:30-17:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20
-ΚΤΕΛ23310-27355

20:30-01:00+διαν.ΜΠΟΥ-
ΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ για αγορά δι-
αμέρισμα από 80 έως

90 τ.μ.,σεοικοδομήέως

20ετίας,από ιδιώτη,στις

περιοχές:Καλλιθέα,Προ-

μηθέας ήΑνοίξεως, από

2ο όρ. και πάνω. Τηλ.:

23310 43365 & 6946

765029.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόροφη
οικοδομή με όλα τα κο-

νφόρ και πολλά έξτρα

στην οδό Γρεβενώνστη

Βέροια. Τιμή λογική.

Τηλ.:6982993632,6949

215864,6934971109.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο
προσόψεως που μετα-

τρέπεται σε στούντιο,

30 τ.μ., στην Πλ. Πλα-

τάνων, σε τιμή ευκαιρί-

ας.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα

45 τ.μ. στο κέντρο της

Βέροιας(Κεντρική5-δί-

πλα στο Επιμελητήριο),

μεπατάρι 30 τ.μ., αυτό-

νομη θέρμανση και θέ-

ση πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 95 τ.μ. με θέα το

Αρχαιολογικό Μουσείο,

μεΑτομ.Θέρμανση, 2Δ-

ΣΚ, καινούργιοασανσέρ,

2ος όροφος, 40.000 ευ-

ρώ.Τηλ.: 6945 122583.

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΡΑΧΙΑ  πωλούνται
τρία οικόπεδα από 400

τ.μ. το καθένα, μεμονω-

μέναήόλαμαζί,στοκέ-

ντρο του χωριού, πίσω

από το Σχολείο. Τηλ.:

2331020051.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  πω-

λείται οικοπεδοχώραφο

4.750μέτρα,έγινεΠράξη

Σχεδίου, κοντά στοΛύ-

κειοΜακροχωρίου.Τηλ.:

6979083821.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
με ροδάκινα και πομώ-

να στην άσφαλτο 7.500

τ .μ. ,  κοντά στην.Αγ.

Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-

γιο. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με
ροδακινιές (δένδρα 7ετί-

ας)μεπομώνα,εκτάσεως

10.500 τ.μ. εντός συνοι-

κισμού Κυδωνοχωρίου

(ΜΟΥΣΤΑΛΙ). Τηλ. επι-

κοινωνίας: 2331023184,

6976 631156,  6977

511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ74, ενοικι-
άζεταιδιαμέρισμα55 τ.μ.,

3οςόρ.,κεντρικήθέρμαν-

ση,πάρκιγκ,ηλιακό.Τηλ.:

2331051102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέ-
ρισμα65 τ.μ.στο κέντρο

της Βέροιας, πάροδος

Μερκουρίου Καρακω-

στή 1, 1ος όροφος, σα-

λόνι, κουζινα, δωμάτιο,

W.C.-μπάνιο, χωλ,μπαλ-

κόνι, με αυτόνομη θέρ-

μανση.Πληρ.τηλ.:23310

65745&6976688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειοδιαμέρισμα (πραγμα-

τικός λουλουδότοπος) με

εξωτερική θέα και μπαλ-

κόνι στην οδό Γρεβενών

11 καιΕρμού (γωνία) με

ατομική θέρμανση (κα-

λοριφέρ), ηλιακό θερμο-

σίφωνο (ζεστό νερό) και

με κλιματισμό καιπολλά

έξτρα.Τηλ.:6982993692,

6943 215864,  6934

571105.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 2ΔΣΚ κοντά

στηνΑνοίξεως μεΑ.Θ.,

2ος όροφος, 250 ευ-

ρώ. Τηλ. 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρ ισμα με  1ΔΣΚ,

Α.Θ.  στη  Βεν ι ζέλου

επιπλωμένο 160 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ολο-
καίνουργιο studio 35 τ.μ.

πλήρωςεπιπλωμένοκαιε-

ξοπλισμένο με τηλεόραση,

κλιματισμό, ηλ. θερμοσί-

φωνα,Wi-Fi,θέσηπάρκιγκ

καιπλυντήριοσενεόδμητη

οικοδομή, στο κέντρο της

Βέροιας.Πληροφορίεςστο

τηλ:6948457059.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Καζαντζάκη
21, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα

ΔΚWC,μεγάλομπαλκόνι,σε

νέαοικοδομή, 1οςόρ., ντου-

λάπα, έξτρα αποθήκη. Τηλ.:

2331071653&6984427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα (δωμάτιο-σαλοκουζί-

να)πλήρωςεπιπλωμένηκαι

με όλες τις ηλεκτρικές συ-

σκευές σε διώροφο, χωρίς

κοινόχρηστα στην περιοχή

Ωρολογίου. Ενοίκιο: 220 ευ-

ρώ.Τηλ.:2331068080.

ΠΙΕΡΙΩΝ 6, ενοικιάζε-
ται κατάστημα, δίπλα στην

Εθνική Τράπεζα, πε-

ρίπου 60 τ.μ., με υπό-

γειο 60 τ.μ. Τηλ.: 6945

543578.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-

μένο συνεργείο OPEL,

πλήρως εξοπλισμένο,

με πολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-
πωλείο στη Βέροια, με

σταθερήπελατεία.Τηλ.:

6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοαπό
εταιρία αυτοκινήτων για

το τμήμαανταλλακτικών

μεπολύκαλήγνώσηΗ/Υ,

αγγλικώνκαιγνώσειςμη-

χανολογίας.Τηλ.: 23310

62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρεο-
πωλείοστηΒέροια, κρε-

οπώληςγιαπλήρηεργα-

σία. Τηλ. επικοινωνίας:

2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτωναπόεπιχείρη-

σηστηΒέροια,γιαπλήρη

απασχόληση. Ικανοποιητι-

κήαμοιβή.Ώρεςεπικοινω-

νίααπό9.00π.μ.έως6.00

μ.μ.Τηλ.:2331071553&

2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-
τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι

φροντίδα κυρίας με σο-

βαρόκινητικόπρόβλημα,

μεκαροτσάκιμεταφορικό

μέσοθαεκτιμηθεί.Τηλε-

πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από22έως40ετών,δί-

πλωμαοδήγησηςΓ΄ κα-

τηγορίας, γνώστης χει-

ρισμούκλαρκ.Τηλ.: επι-

κοινωνίας:6976777999.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται κύριος
άνωτων30ετώνμεάνε-

ση λόγου και ευχέρειαστις

δημόσιεςσχέσειςνααναλά-

βει εταιρίαστοΝομό.Τηλ.:

6934888738κοςΚώστας.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑ-
ΣΤΗΡΙΟ τροφίμων ζη-
τείται αποθηκάριος.Α-
παραίτηταπροσόντα:

-Εμπειρία
-Ηλικίαέως35ετών
-Χρήση ηλεκτρικού

ανυψωτικού(Κλαρκ)
-Κάτοχοςμεταφορι-

κούμέσου
-Βιογραφικόσημείωμα
Τηλ. επικοινωνίας:

2331070401.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίασεsportcafeσαν

σερβιτόρα για πρωινή ή

απογευματινή εργασία,

στο κέντρο της Βέροιας.

Τηλ.:6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με
μεταφορικόμέσογιακαφέ

ουζερίστοΜακροχώριαπέ-

ναντιαπότοπαλιόκρατικό

ΚΤΕΟ,γιααπογευματινέςώ-

ρεςαπό4.00μ.μ.έως01.00

μ.μ. Τηλ.: 6977 755040,

6983469968&2331041541.

ZHTEITAI κοπέλα για ερ-
γαστήριο ζαχαροπλαστικής

στηΒέροια.Ηλικίααπό25-35

ετών, ελληνίδα.Οποιαδήπο-

τεεμπειρίαθαληφθείυπόψιν.

Τηλ.: 2331022174,ώρες για

πληροφορίες8.00-13.00.

ΑΠΟ ΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984

472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

περιποίηση και φροντίδα ε-

ντός του δικού της σπιτιού

στηΝάουσα,ηλικιωμένηςκυ-

ρίας.Τηλ.:2332023475.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηφύ-
λαξηκαιπεριποίησηηλικιωμέ-

νωνσε24ωρηβάση.Τηλ:6993

678697&6947705456.

ΚΥΡΙΑ βοηθός νοσηλεύ-
τριαςαναλαμβάνειτηφροντίδα

καιπεριποίησηασθενώνστο

Νοσοκομείοήστοσπίτι(νο-

σούντων-νοσηλευομένων)

ασθενώνγιαόλες τιςώρες

(ημέρα-νύχτα).Τηλ.: 6944

278448καΕύα.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασίαγια
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια

σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-

κοινωνίας:2331073642.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
με πείρα και αγάπη για τα

παιδιά, με ειδίκευση στην

ψυχολογία του παιδιού, α-

ναλαμβάνει τη φύλαξη και

το διάβασμα παιδιών. Τηλ.:

6987180655.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδαηλικιωμένων&καθα-

ρισμασπιτιών, γραφείων και

σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,πτυχιούχος

ΑΠΘ με ειδικότητα σταΑρ-

χαία,παραδίδειμαθήματασε

μαθητές Γυμνασίου-ΛΥκείου,

μεμνωμένα και σε γκρουπ.

Διανέμονται  σημειώσεις.

Τηλ.:6980160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθημα-

τικός με πολυετή πείρα πα-

ραδίδει μαθήματα για όλα τα

επίπεδα σε μαθητές Γυμνα-

σίου,ΛυκείουκαιΕΠΑΛ.Ανα-

λαμβάνειπροετοιμασίαγιατις

Πανελλαδικέςεξετάσεις.Τιμές

λογικές.Τηλ.:6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-
ΓΟΣ με φροντιστηριακήπεί-
ρα και ειδικότητα στηνΈΚ-

θεση, παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματασε μαθητέςΔημο-

τικού, Γυμνασίου,Λυκείου,

μεμονωμένα και σε γκρου-

πάκια.Τιμέςπροσιτές. Τηλ.:

6973707829.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,A/C,Ηλ.
Συσκευές-Τιμή:120€

ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίςκοινόχρηστα
,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio35 τ.μ., κα-
τασκευή1972,ενιαίοςχώρος ,έχεικαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαι ξυλόσομπα ,1
οςόροφος,ενοίκιομόνο130€,Αποκλειστική
διάθεσηκαι διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψιμο
από10/11/2017.

Κωδ23261ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
40τ.μ.,επιπλωμένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο3οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,σεπράγματι
καλήκατάσταση,ατομικήθέρμανσημεκλιματι-
στικό,ελάχιστακοινόχρηστακαισεπολύκαλή
τιμήμόνο150€

Κωδ:24092 -ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότα-
τηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
ΚλιματισμόInverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά,έχει
ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,πολύ
φωτεινή.Τιμή:180€

Κωδ:24305-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας77τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Αποθήκη,Τέντες-Τιμή:200€

Κωδ:23808-ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας87 τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινί-
ουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.

Κωδ:23702-ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανακαι-
νισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90
τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1989καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:210€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά

κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου280€,

Κωδ:23211 -ΤριπόταμοςΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ. ισόγειομεμι-
κρήαυλήδικήτης .Είναιδύοεπιπέδωνκαι
αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτιαστονόροφο
,Σαλονοκουζίναστοισόγειοκαιμπάνιο.Είναι
κατασκευασμένη το1970και διαθέτει θέρ-
μανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,μίααποθήκη ,
Τζάκικαι Ηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:220€
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424-ΩΡΟΛΟΙ Αποθήκησυνο-

λικήςεπιφάνειας80τ.μ.σεημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:100€

ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,ισόγεια,κατα-
σκευή78,σεκαλήκατάσταση,ενιαίοςχώρος
,οιχώροι τουλειτουργικοί,γωνιακό,σετιμή
προσφοράς200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα -Τιμή:
100€

Κωδ:23657 -ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας28 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
με Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,Διπλάτζάμια
-Τιμή:150€

Κωδ:23811-ΩΡΟΛΟΙενοικιάζεταικατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο, .Είναικατασκευασμένοτο1987και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια-Μίσθωμα180€

Κωδ:23795-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1990καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έπιπλα,Διπλά
τζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:250€

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ. -Τιμή:
140€.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
70τ.μ.ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελεί-
ταιαπόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1975καιείναιφωτεινό,ανακαινισμέ-
νομεψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ.ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24637-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπί τηςο-
δούΚεντρικήςκατάαποκλειστικότηταΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας100τ.μ. Ισόγειο
μεεπιπλέονπατάρικαιμεγάλουπόγειο.Είναι
κατασκευασμένο το1992καιδιατηρείταισε
καλήκατάσταση.Τιμή:μόνο250€.

Κωδ:24676 -ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας123τ.μ. ισόγειογιακάθε
χρήση  εκτόςυγειονομικούενδιαφέροντος .
Αποτελείταιαπό4Χώρους,καιWC.Διαθέτει
καιμίααποθήκη80τ.μ.,Τιμή:550€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικής
επιφάνειας850τ.μ.σιδηροκατασκευή ,  ισό-
γειογιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουρα
εκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,μεάριστη
προβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίο
μίσθωμα1.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:24146 -ΚαλλιθέαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταυπόγειοΠάρκινγκκλει-
στόσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13845-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας73τ.μ.ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1973καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΞύλινα,

-Τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο16.000€.
Κωδ:13813 -ΚέντροσταΚΤΕΛκοντά

ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
75τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1969καιδια-
θέτειΚουφώματαΞύλινα.Χρήζεισυνολικής
ανακαίνισης.Τιμή:35.000€.

Κωδ:13834-ΚέντροστηναρχήτηςΒενι-
ζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οό-
ροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίναξεχωριστήκαιμεκαινούργιομπάνιο
.Έχεικαινούργιααλουμινίουκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικίααξι-
ώσεων,μεάνετουςχώρους,μεθωρακισμένη
πόρτακαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ .Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14588-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας90 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1967καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη ,Κήπο,
Σκαλιάεισόδου-Τιμή:85.000€

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά ,
μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95τ.μ. ισόγεια.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Ανοι-
χτωσιά,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:83.000€

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιαπο-

θήκημεγάλημεάδειαγιαπάρκινγκ468τ.μ.,
μεχωρητικότητα16αυτ/των ,κατάλληλοκαι
γιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,ξεχωριστόακί-
νητο,τιμή110.000€.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,

κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατομι-
κήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστικά,
άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούςαγορα-
στές,τιμή23.000€,

Κωδ:14207-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€

Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58

τ.μ.,ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πα-
τάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάλη
βιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,κατάλ-
ληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγια
έναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο90.000€,

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις , τιμή
πώλησηςμόνο80.000€,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13863ΛΑΖΟΧΩΡΙ,πριν τοχωριό

πάνωστηνάσφαλτοπωλείταιχωραφοοικόπε-
δο6.875τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοσετιμή
ευκαιρίας,μόνο70.000€,

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

Κωδ.13857ΠωλείταιαγροτεμάχιοστοΚα-
λοχώριΗμαθίας,μιαενιαίαπλάκα30στρ.με
νερό,τιμή88.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ.14299ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο500τ.μ.,

καιμεημιτελέςκτίσμα ,έχειάριστηπροβολή
καικαλόπροσανατολισμό,εκπληκτικόσίγου-
ρακαιαξιόλογογιαεπένδυση,μίαπολύσπά-
νιαευκαιρίασετιμήπραγματικάχαμηλή,μόνο
55.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετικά
καλόσημείο προσφέρεται οικόπεδοσυνολι-

κήςεπιφάνειας744τ.μ.κατάλληλογιαοικοδο-
μή Τιμή:200.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,βλέ-
πεισεδύοδρόμους,χωρίζεταικαισεδύοάρ-
τιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα,τιμή100.000€,

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,
150.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1.119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμή:45.000€

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14267-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο .Είναικα-
τασκευασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομημεσόμπα,ΚουφώματαΑλουμινίου
καινούργια ,Ανελκυστήρακαιθέσηστάθμευ-
σηςστηνΠυλωτή , έχει επίσηςκαι Ηλιακό
θερμοσίφωνα-Τιμήευκαιρίαςμόνο55.000€

Κωδ:14235-ΠεριοχήΔοβράψηλάΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταμίαπολύσπά-
νιακαιμεΠανοραμικήθέαΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας110τ.μ.σεδύοεπίπεδακαι
σεοικόπεδο4.250τ.μ.μεεκπληκτικήθέανα
βλέπειόλητηΒέροια.Είναικατασκευασμένη
το1984 .Χρήζεικάποιωνεργασιώνολοκλή-
ρωσης ,ηδε τιμή τηςείναιστηνκυριολεξία
τζάμπα,μόνο110.000€.

Κωδ:14248-Μακροχώρικοντάστοπρώ-
ηνΔημαρχείοΟικόπεδομεμεγάληπρόσοψη
σεδρόμο,συνολικήςεπιφάνειας458τ.μ.Τιμή:
40.000€.

κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218
τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία,καταπληκτικόοικόπεδο,σχε-
δόνχαρίζεται,σετιμήπράγματιχαμηλήμόνο
10.000€
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ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κομ-

μωτές-κομμώτριες και

μανικιουρίστεςγιακαι-

νούργιο κομμωτήριο

στοκέντροτηςΒέροιας,

στηνπεριοχήπλατείας

Αγ.Αντωνίου.Τηλ.:6972

168686&2351032210.
ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,

2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

ψη,πωλητήμεεμπειρίαστιςπωλήσεις.Αποστολήβιογραφικούκαι
συνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας09:00π.μ.με14:00μ.μ.Τηλ.
Κέντρο:2331027102μεεσωτερικότονούμερο4.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

λατολόγιο και πλήρη εξοπλισμό. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.Τηλέφωνο:6974030000ώρες9.00π.μ.
-1.00μ.μ.

ΗΕΤΑΙΡΙΑεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδοειδών
ΗΡΑΕΠΕ, δέχεται αιτήσεις γιαπροσλήψεις εποχικούπρο-
σωπικούάνωτων18ετώνσταγραφείατηςεταιρίαςκαθημε-
ρινάεκτόςΣαββάτουκαιΚυριακήςαπότις9.00π.μ.έωςτις
2.00μ.μ.Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσεερ-

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

ΑΒΕΕ) σε διπλογραφικά βιβλία 
(Γ΄ κατηγορίας), αναλαμβάνει 
λογιστήρια ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ &

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791
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ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει μαθήμα-
τα σε παιδιάΔημοτικού-Γυμνα-

σίου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6934

840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-
ΚΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μα-
θητές δημοτικού, γυμνασίου και

λυκείου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.επι-

κοινωνίας:6976802836.

ΔΑΣΚΑΛΑ Πτυχιούχος του
Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κάτοχος

πτυχίουProficiency,παραδίδειιδι-

αίτεραμαθήματασεμαθητές/τριες

Δημοτικού, σε όλα τα μαθήματα

και σταΑγγλικά. Τιμές προσιτές.

Τηλ.Επικοινωνίας:6943908929.

ΙΤΑΛΙΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυ-
χιούχος πανεπιστημίου Ιταλίας,

με μεταπτυχιακές σπουδές στο

ΑΠΘ, παραδίδει μαθήματα ιταλι-

κών. Όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα

καισεgroups,προετοιμασίαγιαε-

ξετάσεις,υποστήριξησεφοιτητές.

Τηλέφωνο:6937844084.

ΚΑΘΗΓΗΤΡ ΙΑ  Γαλλ ι κών

απόφοιτος  Α.Π.Θ. ,  κάτοχος

Proficiency,μεπολυετήπείρα,πα-

ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα γαλλι-

κών και αγγλικών σε όλα τα επί-

πεδα. Ενισχυτικη διδασκαλία για

τα μαθήματα του σχολείου.Τιμές

προσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6907

042956.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, πτυχι-
ούχος τουΠαιδαγωγικούΤμήμα-

τος ΕΙδικήςΑγωγής Βόλου, ανα-

λαμβάνει τηνπαράλληληστήριξη

νηπίων και μαθητώνΔημοτικού,

ιδιαίτερα μαθήματα καθώς και

δημιουργική απασχόληση-φύλα-

ξη. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6955

331841.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙ-
ΚΩΝ απόφοιτη τουΑΠΘπαραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σεπαιδιά

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκείου

και ενήλικε επίσης, αναλαμβάνει

την καθημερινή μελέτη σεπαιδιά

Δημοτικού. Τιμές πολύπροσιτές.

Τηλ.:6972119753.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,Πτυχι-
ούχος τουΠαιδαγωγικούΤμήμα-

τος ΕιδικήςΑγωγής Βόλου, ανα-

λαμβάνει τηνπαράλληληστήριξη

νηπίωνκαιμαθητώντωνπρώτων

τάξεων τουΔημοτικού, καθώςκαι

κατ’οίκονμαθήματα.Τιμέςπροσι-

τές.Τηλ.:6979818703.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) πλυντήρια

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ35τ.μ.πολύκαλό370ευρώ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ100τ.μ.επίτηςΒερμίου1800ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ40τ.μ.καλό380ευρώ
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.πλατεία400ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ150τ.μ.μευπόγειο60τ.μ.400ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ25τ.μ.καλό8000ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΣΩΣ38 τ.μ.ανακαινισμένο,θωρακισμένη,
βλέπειμπροστά16500ευρώ
ΕΛΙΑ30τ.μ.στηνπλατεία4ος11000ευρώ
ΕΛΙΑ75τ.μ.ισόγειοκόπλαμπαράθυρα12000ευρώ
ΡΟΛΟΪ55τ.μ.κόπλαμ13000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 75 τ.μ. καινούργιο 2Δ,πάρκιγκ, αποθήκη
58000ευρώ
ΡΟΛΟΪ68τ.μ.καλό18000ευρώ
ΡΟΛΟΪ100τ.μ.4οςατομικήθέρμανση29000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ75τ.μ.ανακαινισμένοπάρκιγκατομικήθέρμαν-
ση37000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.18ετών2δωμάτια48000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.18ετώνθέα67000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.2ος28000ευρώ
ΚΝΕΤΡΟ100 τ.μ. τζάκι,ανακαινισμένο,θέα,αποθήκη,
καλό48000ευρώ
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ110τ.μ.ανακαινισμένο,2γκαράζ,62000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 130 τ.μ. καινούργιο, 3 δωμάτια, πάρκιγκ
118000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ150 τ.μ. καινούργιο,ατομικήθέρμανση,γκα-
ράζ95000ευρώ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ160τ.μ.σε2επίπεδα,10ετών,145000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ140τ.μ.θέαατομικήθέρμανσηπολύκαλό,
20ετών,95000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ130τ.μ.10ετών,3δωμάτια,95000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΚΕΝΤΡΟανώγειο1Δ-ΚΛ.30τ.μΕυκαιρία7500€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ60000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WCπανεμορφο2οςμεΑ.Θ.40000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙπποκρατειο93τ.μ1oς2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεθεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφοδιαμερισμα3ΔΣΔΚΑ.ΘΘεα
καιαερα80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα35000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1ΔΣΚεπιπλωμενοΑυτ.Θερμ.ξυλ.παραθ.160€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ4ΔΣΚΩΡ/ΣΗΠαρκιγκκαινουριο400€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1Δ-Σ-Κπροσοψη,ξυλινπαραθ.Α.Θ170€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια28000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια3000€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκη και μεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑπροςΧαρίεσσα18στρ.36000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΟΛΟΙγραφείαανακ.ΔιχωραμεκουζινακιWCκΑ.Θ250€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-85τ.μπρωηνΙατρειο,τριχωρο,μεΑΘ.260€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο600€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο 50 τ.μΛουξ
πρόσοψη330€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€

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

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

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτι-
κή εμπειρία και εξειδίκευση
στς μεθόδους διδασκαλίας
Γλώσσας καιΜαθηματικών
καθώς και κάτοχος άδειας
διδασκαλίας αγγλικών πα-
ραδίδει μαθήματα ελληνικών
καιαγγλικώνσεμαθητέςδη-
μοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές
πολύπροσιτές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6980973819.

ΠΩΛΕΙΤΑΙσόμπαπέλλετεσωτερικούχώρουκαιαερόθερμη,
ιταλική,μάρκαςLaNordica-ExtraFlame,συνδέεταιμεκαλορι-
φέρ,μοντέλοiside102020,5Kw-Kw-H2O-15,7Kw,Kv-χώρο
-3,1Kwέως150τ.μ.,χρώμαμπορντώ.Τηλ.:6984870277.
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ρούχων, ψυγείο και ηλεκτρική

κουζίνα ελαφρώς μεταχειρισμένα

και β)πλήρεςφοιτητικό δωμάτιο

λευκό, καναπέδες ΙΚΕΑ και διά-

δρομος γυμναστικής.Πληρ. τηλ.:

6978 335129& 2310 813678 κα

Χριστίνα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ
σε άσπρο χρώμα, με στρώμα

και υφασματάκιαπροστατευτικά,

σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-

καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-
φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH),  πλυντήρ ιο  π ιάτων

(DIHR-Ιταλ ικό) ,  φρα-

πιέρα (επαγγελματι-

κή-βαρέως τύπου),

τοστιέρα (επαγγελ-

ματική 2 εστιών), 2

στρογγυλά τραπέζια,

7 καρέκλες (με κου-

παστή)και8ψηλάσκαμπό.Πω-

λούνται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:

6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυρια

από50ετώνέως70γιασοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμοςμεα-
νώτερη μόρφωση ζητεί γνωριμία

με κοπέλα ευχαρίστου χαρακτή-

ρα.Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει κυρία
χωρίς υποχρεώσεις με χαμηλά

εισοδήματα για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-
ποχρεώσεις ζητά κυρία μέχρι 50

ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6984040769.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-

γειο,50.000€(Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
•ΟικόπεδοσταΑΣΩΜΑΤΑ1.200μμεθέα65.000€
(ΑΧ07)
•ΣτηνΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ4650μ,58μφάτσα,300μαπό
τηνάσφαλτο,χτίζει930τ.μ.36.000€(ΒΧ03)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ2χώροιμεWC30.000€(ΕΓ33)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟπλήρωςανακαινισμένομε εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα,65τ.μ.μεπατάρι
20τ.μ.50.000€(ΑΝΑ03)
•ΣΤΟΡΟΛΟΙγραφείο2χώροι75.000€(ΕΓ15)
ΠωλούνταιΓκαράζ:
•Γκαράζ,κλειστόΣΤΟΤΣΕΡΜΕΝΙ,100τμ.,10.000€
(900)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,ατομική,
τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικέςσυ-
σκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,και-
νούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-
αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή
2007,80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντου-
λάπες,καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,

μεγάλοιχώροι230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
•Μακροχώρι120τμ,3Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,απο-
θήκη,τζακόσομπα,θερμοσυ.,200€(3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ3Δ,ΣΛΚ,κόπλαν,πλακάκια,καιν.κου-
ζίνα,180€(3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ3Δ,οροφοδιαμ.109τμ,ΣΛΚ,αποθήκη,
πυλωτή,αυτόνομηθερμ.απεριόριστηθέα320€(3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙκαινούριο3ΔΣΛΚ,3κουφοτέςντου-
λάπες,ατομική,θέααπεριόριστη,5ος,παρκινκ280€
(3Δ34)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€

(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ40€
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,110τ.μ.250€(ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,60τ.μ,200€(ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ,αποθήκη280τμ.+100τμ.,ηαυλήμεσκέ-
παστρο.(ΑΠ3).

Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοΜακροχώρι,85τμ,2Δ,σα-
λοκουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,
79τμ,2Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,
40.000€(2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ,μεγάλοσαλόνι,σεμικρήοικοδομή,65.000€
(2Δ143)

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλούνται 8φωτιστικά για
επαγγελματικό χώρο (τύπου σκαφάκι) λευ-
κούχρώματος,κομπλέ,μετιςλάμπεςτουςκαι
ανακλαστήρεςσε άριστη κατάσταση, όλαμαζί
ή μεμονωμένα.Τηλ.: 23310 66913 (από 9.00
π.μ.-3.00μ.μ.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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



Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης αποφασί-
στηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ασφά-
λεια των συμβολαιογράφων και τη διασφάλιση 
της διενέργειας των πλειστηριασμών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Δι-
καιοσύνης Σταύρος Κοντονής, ο αναπληρωτής 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τό-
σκας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ 
Δημήτρης Λιάκος και το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, 
Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου 
Δικαιοσύνης οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες θα 
κινηθούν σε δύο άξονες: Κατ΄ αρχάς σχεδιά-
ζεται αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαι-
σίου έτσι ώστε για αδικήματα όπως η απειλή 
και η διατάραξη οικιακής ειρήνης σε βάρος 
συμβολαιογράφων που διενεργούν πλειστηρι-

ασμούς να προβλέπεται αυτεπάγγελ-
τη δίωξη και όχι δίωξη κατ΄ έγκλη-
ση (μετά από μήνυση), όπως ισχύει 
σήμερα. Δηλαδή θα μετατραπεί σε 
αυτεπαγγέλτως διωκόμενο το αδίκη-
μα. Παράλληλα, θα ενισχυθούν τα 
μέτρα ασφαλείας στα Ειρηνοδικεία 
Αθήνας, Θεσσαλονίκης και σε όποιες 
άλλες πόλεις κριθεί αναγκαίο, προκει-

μένου οι πλειστηριασμοί 
να διενεργούνται με α-
σφάλεια. Επίσης, κατά 
τη σύσκεψη τονίστηκε 
ότι μπορεί να υπάρξει 
περιθώριο για βελτι-
ώσεις στη διαδικασία 
των πλειστηριασμών το 
προσεχές διάστημα.

Σημειώνεται ότι κατά 
την έκτακτη γε-
νική συνέλευση 
του Συμβολαιο-
γραφικού Συλ-
λόγου Αθηνών 
κ.λπ., το περα-
σμένο Σάββατο, 
αποφασ ίστηκε 
αποχή από την 
διενέργεια πλει-
στηριασμού μέχρι 
31.12.2017 για 
λόγους ασφαλεί-
ας μετά τις επιθέ-
σεις που δέχονται 
οι συμβολαιογρά-
φοι.
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PΑπό τα Paradise Pampers στα Paradise 
Papers...

PΚαι να σκεφτεί κανείς ότι κάποια στιγμή 
το πρόβλημα της χώρας ήταν η επικείμενη 
έλλειψη χαρτιού υγείας.

PΌ,τι φάμε ό,τι πιούμε κι ό,τι αρπάξει ο απο-
τέτοιος μας, που λέμε. Χωρίς... ρετουσάρισμα στο 
τέλος.

PΠαρά τη βαρύτητα της κυβέρνησης στον 
τομέα της Υγείας.

PΣυμπεραίνω, και του χαρτιού.

PΠάντως από την Κεϊνσιανή θεωρία, σά-
ματις πιο βατή και συμφέρουσα η... Κεϊμιανή.

PΉ όπως διάολο τη λένε τη θεωρία από τα 
νησιά Κέιμαν.

PΚάπου εκεί στην Καραϊβική, που εμείς 
την ανακαλύψαμε προς ώρας μόνο για παι-
χνίδια επιβίωσης.

PΔηλαδή εμείς τι θα προτιμούσαμε μεταξύ 
φορολογικού παράδεισου και φορολογικής κόλα-
σης;

PΑφού δεν είναι πρόβλημα οι φορολογικοί 
παράδεισοι, τι ζόρι τραβάνε όταν προσπα-
θούμε να μετατρέψουμε και την Ελλάδα σε 
τέτοιον, μη δίνοντας και μη ζητώντας αποδεί-
ξεις;

PΠάντως αν παράδεισος και κόλαση είναι 
πάνω και κάτω κόσμος, φορολογικός παράδεισος 
και φορολογική κόλαση είναι λίγος και πολύς κό-
σμος.

PΟ μεγάλος στόχος στη ζωή μου είναι να 
έλθει εκείνη η ώρα που η κυβέρνηση θα λέει 
πως θα φορολογήσει τον πλούτο και θα εννο-
εί εμένα.

PΈλα να πάμε στο νησί, η μάνα μου, η 
offshore κι εσύ!

PΑπορία. Ξέρει κανείς πόσον καιρό πρέ-
πει να έχω το χαρτί της δίαιτας στο ψυγείο για 
να αδυνατίσω;

PΕίπα στην αγάπη να με αγαπάει με τα ελατ-
τώματά μου. Κι ας μην έχω.

PΨάξε, ψάξε, δεν θα τα βρεις.

PΚαι:
Στην εποχή της μεγάλης μετανάστευσης φτά-

νουν στη Νέα Υόρκη ένα Κινέζος, ένας Νέγρος 
και ένας Πόντιος και συναντιούνται σε ένα φτηνό 
ξενοδοχείο. Καθώς δεν έχουν αρκετά λεφτά α-
ποφασίζουν να νοικιάσουν μαζί ένα δωμάτιο και 
από την επομένη να ψάξουν για δουλειά. Πράγ-
ματι την επόμενη μέρα φεύγουν και οι τρεις για να 
βρουν δουλειά και επιστρέφουν αργά το απόγευ-
μα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. 

-Τι έγινε Κινέζε, βρήκες δουλειά, τον ρωτάνε οι 

δύο άλλοι. 
-Οι άτιμοι όπου και να πήγα με διώχναν και 

μου λέγανε: έξω από δω σχιστομάτη. Τζίφος βρε 
παιδιά.

-Εσύ Νέγρο; 
-Τα ίδια και χειρότερα, δεν φτάνει που με βρί-

ζανε με διώξανε στην κυριολεξία και με τις κλω-
τσιές, οι άτιμοι.

-Εγώ παιδιά τα κατάφερα, λέει ο Πόντιος. Αύ-
ριο πιάνω δουλειά σε ένα εστιατόριο. Μόνο βρε 
Κινέζε, επειδή είδα ότι έχεις ρολόι, μπορείς σε 
παρακαλώ να με ξυπνήσεις στις 5 το πρωί για να 
ετοιμαστώ;

-Φυσικά του λέει ο Κινέζος. 
Πάει λοιπόν για ύπνο ο Πόντιος, αλλά ο μαύ-

ρος ζοχαδιασμένος που δεν βρήκε δουλειά, άνοι-
ξε τη σόμπα και τις στάχτες πασάλειβε τον Πόντιο 
στο πρόσωπο και τον έκανε κατράμι!

Κατά τις 4 ο Κινέζος ξύπνησε τον Πόντιο για 
τη δουλειά. Εκείνος σηκώνεται, κάνει την ανάγκη 
του, και βλέποντας τη φάτσα του στον καθρέφτη 
γουρλώνει τα μάτια και λέει:

-Ρε τον βλάκα τον Κινέζο. Αντί να ξυπνήσει 
εμένα ξύπνησε τον Νέγρο!

K.Π.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ
Τέλος στην παρεμπόδιση των πλειστηριασμών 

         βάζει η κυβέρνηση
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