
PΠοια είναι τα βασικά σημεία

CMYK

Παρασκευή   
10

Νοεμβρίου
2017 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 11.815

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
Κιν. 6974 030002
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
news@laosnews.gr

laosveroia@gmail.com
Λογιστήριο:  info@laosnews.gr

ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ - 
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ

Πρώτη συνάντηση των 79 
υποψηφίων του συνδυασμού

Για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων

1,7 εκατ. ευρώ 
το άνοιγμα της ΤΑΒ 

μετά την εκκαθάριση! 
Τη Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο ο διεθνής 

διαγωνισμός του χιονοδρομικού στα 3-5 Πηγάδια

Παύλος 
Λάσκαρης: “Από 

τη μέση και... 
πάνω η Βέροια, 

εμείς έχουμε 
το αβαντάζ με 
Καραϊσκάκη”

***
Κύπελλο χάντμπολ Ανδρών

Αερωπός - 
Φίλιππος 

το ζευγάρι 
των 16

Στο ίδιο τραπέζι 
διαπραγμάτευσης 

κονσερβοποιοί 
και παραγωγοί 
για το ροδάκινο
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Σελ. 5

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 16 Νοεμβρίου...

ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
σε Γυμνάσια και Λύκεια 

προβλέπει το σχέδιο 
Υπουργικής Απόφασης 

για τη φοίτηση στα 
Σχολεία της Β/θμιας

Σελ.  7
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Δύο χωριά “πιλότοι”
στα θερμοκήπια

  Άκρως ενδιαφέρουσα η επετειακή ημερίδα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου με θέμα τα 
κηπευτικά, την ερχόμενη Κυριακή στο Επιμελητήριο 
Ημαθίας, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων 
από τα πρώτα θερμοκήπια. Με κουβέντα και ανταλλαγή 
απόψεων για το παρόν και το μέλλον, με οδηγό την 
επιτυχημένη επιλογή και πορεία από το παρελθόν.
  Φωτεινό παράδειγμα μιας μικρής κοινωνίας που 
αξιοποιεί στο έπακρο τις υπάρχουσες υποδομές του 
και παράγει αποτελέσματα, παραμένει μέσα στην 
πολυετή κρίση ο Άγιος Γεώργιος Βέροιας. Όπως και τα 
γειτονικά στο χωριό Μονόσπιτα, με την ανάπτυξη εκεί 
των φυτωρίων και της εν γένει δράσης των κατοίκων 
τους στην έρευνα και παραγωγή πολλαπλασιαστικού 
υλικού, επιτυγχάνοντας μηδενικά ποσοστά ανεργίας, 
όπως υπερηφανεύονται οι κάτοικοι.
  Δύο μικρά χωριά που επενδύουν με συνέπεια, υπομονή 
και επιμονή στη γη και στη δύναμη των χεριών τους, 
χωρίς να περιμένουν άνωθεν βοήθειες ή μάννα εξ 
ουρανού. Όταν άρχοντες και αρχόμενοι αντιληφθούμε ότι 
αυτή είναι η μόνη διέξοδος για την ελληνική οικονομία, 
θα έχουμε κάνει ένα βήμα εμπρός.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ολυμπά, Σωσιπάτρου,

Ροδίωνος κ.λπ. εκ των 70

Νέουςκαιγυναίκεςπλήττει
ηανεργίαστηχώραμας

Τουςνέουςκαιτιςγυναίκεςπλήττειπερισσότεροηανεργία
στηνΕλλάδα,ενώσευψηλάεπίπεδαπαραμένεικαιτοποσο-
στότωνανέργων.

Αποκαλυπτικά είναι ταστοιχεία τηςΕλληνικήςΣτατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),σύμφωναμε ταοποίαστιςγυναίκες τοπο-
σοστόανεργίας (24,9%τονΑύγουστο εφέτοςαπό27,9%τον
Αύγουστοπέρυσι)παραμένεισημαντικάυψηλότερηαπόεκεί-
νηστουςάνδρες(17,2%από19,7%).

Σε επίπεδοαποκεντρωμένωνδιοικήσεων της χώρας,στις
τρειςπρώτεςθέσειςβρίσκονταιηΉπειρος-ΔυτικήΜακεδονία
(26,1% τονΑύγουστο2017από27,3% τονΑύγουστο2016),
ηΜακεδονία-Θράκη(21,6%από24,1%)καιηΑττική(21,2%
από22,9%) και ακολουθούν, ηΠελοπόννησος-ΔυτικήΕλλά-
δα-ΙόνιοιΝήσοι(20,1%από23,7%),ηΘεσσαλία-ΣτερεάΕλ-
λάδα(20%από25%),τοΑιγαίο(18%από18,7%)καιηΚρήτη
(15,6%από22,3%).

Συνεχίζουν 
με αγωνία

οι ανασφάλιστοι 
του ΟΑΕΕ

Μίαακόμησυνάντηση (ουκ ολίγων)
ανασφάλιστων τουΟΑΕΕπραγματο-
ποιήθηκε το βράδυ τηςΤετάρτης στην
Εληά.Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί
μια 2η ομάδα για την προσφυγή κα-
τά του οργανισμού, στο πλαίσιο της
προσπάθειαςπου γίνεται από μεγάλη
μερίδα επαγγελματιών ναμειωθούν τα
οφειλόμενα και ναρυθμιστούν τα υπό-
λοιπα.Θυμίζουμεότιμιαπρώτηομάδα
κατέθεσε προσφυγή τον Σεπτέμβριο.
Όπωςμαςείπανοιοργανωτέςτηςενη-
μερωτικήςεκδήλωσης,θαυπάρξειπλή-
ρηςανακοίνωση επί τουθέματοςμέσα
στις επόμενεςμέρες,πουθααναφέρει
και τα δικαιολογητικά που πρέπει να
καταθέσουνοιενδιαφερόμενοι.

Ενημέρωση για τα νηπιαγωγεία
Θέματασχετικάμετηνοργάνωσηκαι

λειτουργία των νηπιαγωγείωνπαρουσι-
άστηκαν και συζητήθηκαν στη χθεσινή
ενημερωτικήσυνάντησητηςΔιεύθυνσης
Α/θμιαςΕκπαίδευσηςμε τιςπροϊσταμέ-
νες των92 νηπιαγωγείων τηςΗμαθίας.
ΌπωςμαςενημερώνειοδιευθυντήςΑ΄-
βάθμιας ΕκπαίδευσηςΔιονύσηςΔια-
μαντόπουλος, η συνάντηση έγινε στο
«Παύλειο»Πολιτιστικό Κέντρο, με την
ελπίδα κάποτε να υπάρξει ένας χώρος
περισσότερο κατάλληλος γι’ αυτού του
είδουςτιςσυναντήσειςπουδεναφορούν
μόνο την εκπαίδευση, αλλά και άλλους
επιστημονικούς και επαγγελματικούς
χώρους.«Ηπρότασηγια τηδιαμόρφω-
ση του αμφιθεάτρουστο 16ο δημοτικό
Βέροιας (πρώηνΦιλίππειο)παραμένει
επίκαιρη και αναγκαία» σχολιάζει ο κ.
Διαμαντόπουλος.

Μήπως;

Ώρακρασιού!
ΣτηνΕυρωπαϊκήΗμέραΟινοτου-

ρισμού συμμετέχουν την ερχόμενη
Κυριακή τα οινοποιεία τωνΔρόμων
του Κρασιού της Ελλάδας, μαζί με
εκατοντάδεςάλλαοινοποιεία τηςΕυ-
ρώπης.Οι επισκέπτες των οινοποι-
είων θα έχουν την ευκαιρία να πε-
ριηγηθούν στις αμπελοοινικές περι-
οχές, να γνωρίσουν τους Έλληνες
οινοπαραγωγούς,νααπολαύσουν το
τοπίο στουςπανέμορφους αμπελώ-
νες, να ξεναγηθούν στους χώρους
παραγωγής, ωρίμανσης και παλαί-
ωσηςοίνων,ναδοκιμάσουννέεςκαι
παλαιωμένες σοδειές, αλλά και να

ενημερωθούνγιαταφρέσκακρασιάτουφετινούτρύγου.
ΣτηδιαδρομήτουκρασιούτηςΝάουσαςσυμμετέχουν:ΟινοποιείοΜπουτάρη,στονΣτενήμαχο,ΚτήμαΚυρ-Γιάννη,στο

Γιαννακοχώρι,ΚτήμαΦουντή,στηΣτράντζακαιΒαένιΝάουσα,στηνΕπισκοπή.
Μεσύμμαχοτονκαιρό,όπωςφαίνεται,ηΚυριακήμαςμπορείναγίνειπιοενδιαφέρουσακαιγευστική!

Περίχώρωνστάθμευσης
Ζωηρή κουβέντα μεταξύ

αναγνωστώνμας, με αφορμή
το σχόλιό μας για το άτυπο
πάρκινγκ τηςοδούΚαρακω-
στή. Με προτάσεις μάλλον
ανεφάρμοστες (κατασκευή
πολυώροφου ή και υπόγειου
πάρκινγκ) λόγω του μπλεγ-
μένου ιδιοκτησιακού, όπως
μάθαμε.Αλλά και πιο βατές,
όπωςηαξιοποίησηκαιάλλων
αντίστοιχωνμικρών και αχρη-
σιμοποίητων οικοπέδων στη
Βέροια,ωςεπιχειρήσειςυπαί-
θριαςστάθμευσης, μεπρότυ-
ποπαρόμοιεςτηςΘεσσαλονί-
κης και τηςΑθήνας.Ήακόμη

καιακάλυπτουςπολυκατοικιών.Όπουείναιεφικτόκαιμεκινητροδότηση.
Νομίζουμεότιμιασχετικήέρευνααπότηνπλευράτωναρμοδίωνείναιεπιβεβλημένη.

Συνωστισμός αιρετών…

ΜεγάληκινητικότηταχθεςσταΔικαστήριατηςΒέροιας,σταοποία
«συναντήθηκαν»στοπλαίσιοαντιδικίαςτους,αιρετοί τουΔήμουΒέ-
ροιας(πρώηνκαινυν)καιδημοσιογράφοι.Τοφαινόμενοτατελευταία
χρόνιαέχειαναπτυχθεί,σεσχέσημεπαλαιότερεςτετραετίες,ενώγε-
νικότεραεκτηςνομοθεσίαςπερίδημόσιαςδιοίκησης,ηπαρουσίαδη-
μάρχωνκαισυμβούλωνσταδικαστήριαέχειαυξηθείκαθώςέχουναυ-
ξηθείεκτουνόμουκαιοιυποθέσειςπουκαταλήγουνσταδικαστήρια.

Σημείατωνκαιρών...



Στο ποσό των 1,7 εκατ. ευρώ ανέρχο-
νται οι υποχρεώσεις της πρώην ΤΑΒ στο 
χιονοδρομικό κέντρο των 3-5 Πηγαδιών, 
με βάση τον ισολογισμό λήξης της άλλοτε 
δημοτικής επιχείρησης. Η εκκαθάριση της 
επιχείρησης έχει ολοκληρωθεί μετά από 
πέντε χρόνια (η ΤΑΒ έκλεισε το 2012), και 
θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα 
στις 6 το απόγευμα.

Θα ακολουθήσει στις 8 η τακτική συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου 
θα συζητηθεί ο διεθνής διαγωνισμός του 
χιονοδρομικού για 30 χρόνια, αλλά και η 
εκμίσθωση του χιονοδρομικού για τη φετι-
νή χειμερινή περίοδο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έ-
χουν ως εξής:

- Κα τά ρ γ η σ η  τω ν  α πο φ ά σ ε ω ν 
260/1999, 233/2004 και 234/2004 και λή-
ψη νέας απόφασης για την παραχώρηση 
της χρήσης καταφυγίων στο Χιονοδρο-
μικό κέντρο 3-5 Πηγάδια στον Ελληνικό 
Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας (ΕΟΣ ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ). Εισηγητής: Δήμαρχος

-Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης του Χ.Κ. 
3-5 Πηγάδια κατά τη χειμερινή περίοδο 
2017-2018 και έγκριση των όρων διακή-
ρυξης Εισηγητής: Δήμαρχος

-Έγκριση ή μη, της διενέργειας Διε-
θνούς Διαγωνισμού με την ανοιχτή δια-
δικασία για την ανάθεση Σύμβασης Πα-
ραχώρησης Υπηρεσιών, με αντικείμενο 
την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΟΡΕΙΝΟΥ ΘΕΡΕΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ, 
ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότη-
τας – τιμήςΕισηγητής: Δήμαρχος

-Έγκριση διενέργειας της προμήθειας  
ηλεκτρικού ρεύματος   για τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις  του Δήμου, με Δημόσιο  
διεθνή  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  με την 
ανοικτή διαδικασία   με κριτήριο ανάθε-
σης  τη συμφερότερη  με βάση την τιμή  
για ένα έτος  Εισηγητής: Δήμαρχος

- Έγκριση ή μη, έκθεσης εννιαμήνου 
(1-1-2017/30-9-2017) για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 
2017

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης.

-Έγκριση ή μη, Τεχνικού Προγράμμα-
τος, έτους 2018Εισηγητής: Δήμαρχος 

-Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων 
προνοιακών επιδομάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης

-Διαγραφή ή μη, από χρηματικούς κα-
ταλόγους ΤΑΠ. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης

-Χορήγηση  αδειών παραγωγών πω-
λητών λαϊκών αγορώνΕισηγητής: Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

-Ανανέωση αδειών επαγγελματιών 
πωλητών λαϊκών αγορώνΕισηγητής: Α-
ντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

-Αποδοχή ή μη, παραχώρησης χρή-
σης, ανανεούμενης, οχήματος οκτώ (8) 
θέσεων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.ΜΕισηγητής: 
Δήμαρχος.

-Έγκριση ή μη της 7ης Τροποποίησης 
του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2017 του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Νά-
ουσας»Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α.

-Καθορισμός ύψους μηνιαίας οικονο-
μικής εισφοράς (τροφεία) για τη φοίτηση 
των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στον 
Παιδικό Σταθμό Στενημάχου για το σχολι-

κό έτος 2017-2018Εισηγητής: Πρόεδρος 
Κ.Κ.Π.& Α.

-Έγκριση ή μη της τροποποίησης του 
Ο.Ε.Υ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστα-
σίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α
-Τροποποίηση ή μη, της με αρ. 

84/2017 Α.Δ.Σ. περί ορισμού μελών στο 
Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας»

-Οικονομική ενίσχυση ή μη, του Αθλη-
τικού Συλλόγου «ΓΑΣ Κοπανού» 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας. 

-Οικονομική Ενίσχυση ή μη, της Φι-
λαρμονικής Εταιρείας Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
και Τουρισμού

-Εκδήλωση βράβευσης εκπροσώπων 
των «ΑΛΛΗΛΟΝ ΝΕΤ» & «ΔΡΟΜΕΑΣ» 
ως ανταπόδοσης σε δωρεά εξοπλισμού 
γραφείο στο Δήμο Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
και Τουρισμού

-Επανάληψη οικονομικής ενίσχυσης 
της Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας έ-
τους 2016

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
και Τουρισμού

-Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλων παρα-

λαβής παροχής υπηρεσιών από το Δημο-
τικό Συμβούλιο. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης

-Έγκριση ή μη, τροποποίησης συμ-
βάσεων. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης

-Αποδοχή και χρονική παράταση –ε-
πέκταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
προσωρινού χαρακτήρα της οδού Αγίου 
Αθανασίου στα πλαίσια του έργου με 
τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης 
Νάουσας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

-Συγκρότηση επιτροπής παρακολού-
θησης και παραλαβής προμηθειών που 
ενσωματώνοντα ι 
στα έργα του Δήμου 
Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας.

Εισηγητής: Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

-Έγκριση ή μη, 
πρωτοκόλλου προ-
σωρινής παραλαβής 
του έργου: «Αποκα-
τάσταση Δημοτικής 
οδού Νάουσας –Ρο-
δοχωρίου» 

Εισηγητής: Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη, 
πρωτοκόλλου προ-
σωρινής και οριστι-
κής παραλαβής του 
έργου: «Ασφαλτό-
στρωση δημοτικών 
δρόμων στην επέ-
κταση του ρυμοτο-
μικού σχεδίου του 
οικισμού Άνω Ζερ-
βοχωρίου». 

Εισηγητής: Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη,  
Πρωτοκόλλου  Ορι-
στικής   Παραλαβής  
του έργου: «Συντή-

ρηση Σχολικών Κτιρίων».   
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών
-Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολο-

γητικών και αποσφράγισης οικονομικών 
προσφορών της διαδικασίας με διαπραγ-
μάτευση μετά από άγονο συνοπτικό δι-
αγωνισμό ως προς το τμήμα –ομάδα 2 
«Σκυροδέματα» του συνοπτικού διαγω-
νισμού της προμήθειας με τίτλο ‘Προμή-
θεια οικοδομικών υλικών 2017’»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών

- Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρ-
χου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λό-
γους. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης.
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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)

Στο ίδιο τραπέζι διαπραγμάτευσης 
κονσερβοποιοί και παραγωγοί για το ροδάκινο

Μια πρώτη συνάντηση της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας με εκπροσώπους Οργανώ-
σεων Παραγωγών Ημαθίας και Πέλλας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα γραφεία της ΕΚΕ 
στον Κοπανό, με πρωτοβουλία του προέδρου Κώστα Αποστόλου. Στο τραπέζι της διαπραγ-
μάτευσης τέθηκαν επιτακτικά ζητήματα ποιότητας που απασχόλησαν τη φετινή παραγωγική 
περίοδο (π.χ. πράσινα και μικρόκαρπα ροδάκινα), αλλά και χρόνια προβλήματα του κλάδου 
(π.χ. στέκια), στην κατεύθυνση της καθολικής διασφάλισης της ποιότητας των συμπύρηνων 
ροδάκινων, και μέσω αυτής της τιμής του παραγωγού.

Από την πλευρά του κ. Αποστόλου τέθηκε μεταξύ άλλων προς συζήτηση η έγκαιρη ανα-
κοίνωση τιμής βάσης στο συμπύρηνο, έτσι ώστε να γνωρίζει ο παραγωγός από νωρίς την 
τιμή που θα πουλήσει, η οποία θα μπορεί να ανεβαίνει σύμφωνα με τους νόμους της προ-
σφοράς και της ζήτησης.

Από την πλευρά των Οργανώσεων Παραγωγών τέθηκε μεταξύ άλλων ζήτημα δυνατό-
τητας παροχής προκαταβολών στους παραγωγούς, ώστε να μπορέσουν να μπουν και να 
καλλιεργήσουν με τους τρόπους και τις καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει, διασφαλίζοντας 
με τον τρόπο αυτό το απαραίτητο μέγεθος στον καρπό και την ποιότητα του προϊόντος τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αλιεύσαμε από όλες τις πλευρές, η συζήτηση έγινε μέ-
σα σε πνεύμα κατανόησης από όλους, αφού είναι κοινή η αγωνία όλων για τη διατήρηση και 
διεύρυνση των αγορών της κομπόστας, μιας εθνικής κατάκτησης που σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να υπονομευθεί.

Θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες συσκέψεις στη συνέχεια, με στόχο την εξεύρεση 
των καταλληλότερων λύσεων στα θέματα του κλάδου.

1,7 εκατ. ευρώ το άνοιγμα της ΤΑΒ 
μετά την εκκαθάριση! 

Τη Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο ο διεθνής διαγωνισμός του χιονοδρομικού στα 3-5 Πηγάδια



Το έργο του Μενέλαου Λουντέμη «Ένα παιδί μετρά-
ει τ’ άστρα» θα παρουσιάσει η Παιδική Σκηνή του Νέου 
Θεάτρου Θεσσαλονίκης στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ 
στη Βέροια την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 στις 11.30 
το πρωί.

Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα, μου-

σική Γιώργου Χριστιανάκη, κοστούμια – εικαστικά Χρή-
στου Μπρούφα, κίνηση – χορογραφία Ιωάννας Δεμερ-
τζίδου, βοηθός σκηνοθέτη Ιωάννα – Μαρκέλα Χαλκιά.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαριλένη Κουζού, Βασίλης 
Παπαδόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Πέτρος Πα-
παζήσης, Κατερίνα Πλεξίδα, Ευτυχία Σπυριδάκη.

Το «Ένα παιδί μετράει τ’ 
άστρα» δεν είναι τυχαία ένα 
από τα κλασικά έργα της νε-
οελληνικής λογοτεχνικής μας 
παράδοσης. Το εμβληματικό 
αυτό μυθιστόρημα του πολυ-
γραφότατου Λουντέμη, μέσα 
από τις γλαφυρές περιγραφές 
και την αυθεντική γλώσσα του 
μας μιλά για τον Μέλιο, ένα 
αγόρι που παρά τις αντιξοό-
τητες που συναντά στην πο-
ρεία του, κάνει τα πάντα για 
να πραγματοποιήσει το όνειρο 
του, να μάθει γράμματα, να 
πάει στο σχολείο, να μορφω-
θεί. Η δίψα του παιδιού για 
μάθηση θα το φέρει αντιμέτω-
πο με την αδικία και το δίκιο, 
την καλοσύνη και την κακία, 
τη φιλία και την έχθρα, την α-
γάπη και το μίσος. Ο Μέλιος 
με παντοτινούς συνοδοιπό-
ρους του τα βιβλία θα αναζη-
τήσει την ανθρωπιά όπου κι 
αν βρίσκεται.

Τιμές εισιτηρίων γενική εί-
σοδος 8 € προπώληση 7 € 

Προπώληση εισιτηρίων 
στο θέατρο «ΣΤΑΡ» 23310 
22373 ηλεκτρονικά από το 
viva.gr και στα Seven Spots 
Βέροιας.   

Ισχύουν και τα εισιτήρια 
του Ο.Γ.Α.
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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

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου
«Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» του  Μ.Λουντέμη 

στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ της Βέροιας
-Από την Παιδική Σκηνή του Νέου Θεάτρου Θεσσαλονίκης 

Τέταρτη χρονιά
 τσιπουροκατά-

στασης 
από παλαιούς 

προσκόπους και 
Ι Μεραρχία

Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας και η 1η 
Μεραρχία Πεζικού 

διοργανώνουν για 4η χρονιά μια βραδιά αφιερω-
μένη στο τσίπουρο, τον μεζέ του 

και την διασκέδαση, την Κυριακή  3 Δεκεμβρίου 
και ώρα 7.00 μμ στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς 
Βέροιας. 

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 
η έκθεση του Θοδωρή Μαυρίδη 
στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Η έκθεση σύγ-
χρονης τέχνης U - 
τόπος του Θοδω-
ρή Μαυρίδη εγκαι-
νιάστηκε το βράδυ 
της Τετάρτης στο 
Βυζαντινό Μου-
σείο της Βέροιας 
σε συνεργασία με 
την Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Ημαθί-
ας. Ο Βεροιώτης 
καλλιτέχνης από-
φοιτος της Σχολής 
Καλών Τεχνών 
τ η ς  Φ λώ ρ ι ν α ς 
πραγματ εύε τα ι 
την ανθρώπινη 
σχέση με τον ου-
τοπικό χώρο αφαι-
ρώντας τα υλιστικά στοιχεία του τόπου και αφήνοντας μόνο τον άνθρωπο. Την βραδιά των εγκαινί-
ων άνοιξε με ένα σύντομο χαιρετισμό η Προϊσταμένη Αγγελική Κοτταρίδου, ενώ για την έκθεση την 
οποία επιμελείται ο Γιώργος Λιόλιος μίλησε η αρχαιολόγος Γλύκα Διονυσοπούλου. Τον λόγο στο τέ-
λος πήρε ο καλλιτέχνης και το κοινό το οποίο περιηγήθηκε με ενδιαφέρον στην έκθεση. Η διάρκειά 
της θα είναι έως τις 31 Ιανουαρίου 2018.



Σχολεία ειδικής αγωγής 
της Βέροιας 

επισκέφθηκε
 η βουλευτής Φρόσω 

Καρασαρλίδου 

 Επισκέψεις σε σχολεία ειδικής αγωγής του νομού μας 
πραγματοποίησε η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου για να 
γνωρίσει από κοντά τα προβλήματά τους. 

Ειδικότερα επισκέφθηκε το ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ και συζήτησε με την 
διευθύντρια κα Μάνια Χρυσούλα, καθώς και με δάσκαλους. 
Στο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής φοιτούν σήμερα 36 
μαθητές ηλικίας 4 έως 15 ετών. Πρόκειται για ένα πρότυπο 
σχολείο με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με αίθουσες 
διδασκαλίας, φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές και μουσικά όργανα καθώς και αίθουσα 
χαλάρωσης. Επίσης παρέχεται υποστήριξη γονέων μέσω 
ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού. Το σχολείο έχει συ-
μπεριληφθεί στο πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, κάτι που 
είναι ζωτικής σημασίας διότι αρκετά παιδάκια προέρχονται 
από πολύ φτωχές οικογένειες. 

Στον ίδιο χώρο συστεγάζεται και το Νηπιαγωγείο όπου η 
βουλευτής είχε ολιγόλεπτη συζήτηση με την προϊσταμένη κα. 
Αβανιτάκη – Κόκιαρη Αγγελική. Οι χώροι του σχολείου είναι 
πολύ προσεγμένοι με υπέροχες τοιχογραφίες που ομορφαί-
νουν την καθημερινότητα των παιδιών.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ και είχε συζήτηση 
με τον διευθυντή κ. Κυριάκο Παπαγεωργίου. Στο σχολείο 
φοιτούν 52 παιδιά από όλο το νομό.Δεν υπάρχουν προβλή-
ματα στελέχωσης, μιας και από την αρχή της σχολικής χρο-
νιάς έχει προσληφθεί όλο το αναγκαίο προσωπικό. Όπως 
τονίστηκε, για πρώτη φορά οι διαδικασίες κινήθηκαν πολύ 
γρήγορα. 

Η βουλευτής είχε, επίσης, συνάντηση με τους καθηγητές 
του σχολείου οι οποί-
οι, όπως και οι δά-
σκαλοι του Δημοτικού 
Σχολείου Ειδικής Α-
γωγής, είναι ως επί το 
πλείστον αναπληρω-
τές με αποτέλεσμα τα 
παιδιά να μην έχουν 
σταθερούς καθηγητές 
και δασκάλους – κάτι 
που είναι ζωτικής ση-
μασίας όπως τόνισαν 
οι ίδιοι. 

Επιπλέον συζητή-
θηκαν οι ελλείψεις σε 
υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό και στο γεγονός 
ότι το κτήριο δεν πλη-
ροί τις προδιαγραφές 
για ΑμεΑ, δηλαδή είναι 
δυο ορόφων και δεν 
έχει ασανσέρ για την 
μετακίνηση ατόμων 
που το χρειάζονται. Η 
βουλευτής δεσμεύτη-
κε για την προώθηση 
των παραπάνω αιτη-
μάτων.
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ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ - 
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ

Πρώτη 
συνάντηση των 
79 υποψηφίων 

του 
συνδυασμού

Για ενημέρωση και 
ανταλλαγή απόψεων

Άλλη μια μεστή και χρήσιμη συνάντηση εργασίας του 
ψηφοδελτίου των Επιμελητηριακών Εκλογών «Ημαθία Επι-
μελείν» του Τάσου Γιάγκογλου πραγματοποιήθηκε το βράδυ 
της Τετάρτης, αυτή τη φορά στο κατάστημα Papagallo της 
Βέροιας. Οι 79 υποψήφιοι του συνδυασμού ενημερώθηκαν 
και ενημέρωσαν για την εκλογική διαδικασία της 3ης Δεκεμ-
βρίου, ενώ παράλληλα αντάλλαξαν απόψεις για τις δυνατό-
τητες παρέμβασης του Επιμελητηρίου Ημαθίας σε ζητήματα 
προώθησης και στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Ο υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας Τάσος Γιάγκογλου, αφού ευχήθηκε στους 
υποψήφιους δύναμη για την περίοδο μέχρι τις επιμελητη-
ριακές εκλογές, ζήτησε από όλες και όλους να κάνουν έναν 
διεκδικητικό αλλά πρωτίστως έντιμο και καθαρό αγώνα, 
δεδομένου ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις της ε-
πόμενης των εκλογών αφορούν όλους και θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με συναίνεση και σύνθεση απόψεων και 
δυνάμεων.

Ο πρόεδρος 
της ΔΗΜΑΡ και 
κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της 
Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς 
Συμπαράταξης, 
Θανάσης Θεοχα-
ρόπουλος, μίλησε 
στη Βουλή για την 
τριμηνιαία έκθε-
ση του Γραφείου 
Προϋπολογισμού 
της Βουλής και τις 
αντιδράσεις της 
κυβέρνησης.

 “Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα 
που ανέκυψε χθες και αφορά στη λει-
τουργία της Βουλής και τις ανεξάρτητες 
αρχές. Αναφέρομαι στο Γραφείο Προϋ-
πολογισμού της Βουλής. Ο Πρόεδρος 
της Βουλής και ο Υπουργός Οικονομικών 
της Κυβέρνησης δεν αποδέχονται, όπως 
φαίνεται, την πραγματική κατάσταση της 
ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζεται 
στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογι-
σμού της Βουλής. Μιλούν για λάθος και 
για δημιουργία επικοινωνιακών εντυπώ-
σεων. Να υπενθυμίσω ότι το Γραφείο 
Προϋπολογισμού της Βουλής αποτελείται 
από στελέχη επιστημονικού κύρους  που 
είχαν προταθεί από όλα τα κόμματα, τη 
ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗ-
ΜΑΡ.

Τι λέει όμως η έκθεση; Διαβάζω σχε-
τικά αποσπάσματα: «Υπάρχει σημαντική 
εξάπλωση ευέλικτων μορφών απασχόλη-
σης. Είναι υψηλό το ποσοστό αυτοαπα-
σχολούμενων μερικής απασχόλησης και 
οι μεικτές τους αποδοχές ανέρχονται στα 
394 ευρώ». Είναι λάθος αυτό;

«Η επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου, 
η συμπίεση του εισοδήματος, η μηδενική 
προοπτική καριέρας και οι στάσιμοι μι-
σθοί οδηγούν με βεβαιότητα στη φτωχο-
ποίηση». «Χωρίς σοβαρή ελάφρυνση του 
χρέους η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει».

Καλά, εσείς δεν τα λέγατε αυτά για το 
δημόσιο χρέος, ότι χρειάζεται σοβαρή 
αναδιάρθρωση; Και τώρα κατηγορείτε το 
Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής ότι 
το λέει;

Αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογισμού 
της Βουλής ότι «συνεχίζεται και στο προ-
σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2018 η 
φοροκεντρική λιτότητα». Και ακόμα χει-
ρότερα ότι «αυξάνεται το 2017 η αναλογία 
έμμεσων προς άμεσους φόρους για πρώ-
τη φορά μετά από επτά χρόνια!».

Ο κ. Τσακαλώτος στην χθεσινή του 
ανακοίνωση από όλα αυτά αναφέρθηκε 
μόνο στο στοιχείο των προβλεπόμενων 

πληρωμών τόκων την περίοδο 2021-
2026 που αντί για 84 δις ευρώ -όπως λέ-
ει- είναι 64 δις ευρώ. Με αυτήν τη λογική 
του κ. Τσακαλώτου και τους 64 δις τόκους 
από το 2021 έως το 2026 το δημόσιο 
χρέος δεν θέλει σοβαρή αναδιάρθρωση; 
Αν είναι 64 δις και όχι 84 δις οι τόκοι, ση-
μαίνει ότι δεν χρειάζεται αναδιάρθρωση 
το χρέος;

Να επισημάνουμε, λοιπόν, για άλλη 
μια φορά στους κυβερνώντες και κυρίως 
στον Πρόεδρο της Βουλής, ότι το Γραφείο 
Προϋπολογισμού δεν είναι παράρτημα 
της κυβέρνησης. Είναι Ανεξάρτητη Αρχή. 
Αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί.

επειδή είναι εδώ και ο πρώην εκπρό-
σωπος Τύπου της προηγούμενης κυβέρ-
νησης, της Νέας Δημοκρατίας, μπορώ να 
σας πω ότι τα ίδια προβλήματα είχε το 
Γραφείο Προϋπολογισμού και στην προ-
ηγούμενη κυβέρνηση. Και ενοχλούσε το 
Γραφείο κύριε Κεδίκογλου. Ποτέ, όμως, 
δεν παύθηκε ή απειλήθηκε ότι δεν θα 
ανανεωθεί η θητεία του!.

Αυτό ακριβώς, λοιπόν, φαίνεται ότι 
ενοχλεί την κυβέρνηση. Δεν αντέχει την 
κριτική η κυβέρνηση, όχι μόνο από εμάς, 
από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά 
και από τις Ανεξάρτητες Αρχές του κρά-
τους.

Και αυτό που μάλλον ενοχλεί τελικά, 
είναι ότι η τριμηνιαία έκθεση αναφέρεται 
συγκεκριμένα στις ευέλικτες μορφές ερ-
γασιακών σχέσεων στους μισθούς των 
394 ευρώ, και στη λογική της φορολογίας, 
στη φοροκεντρική λιτότητα και στους έμ-
μεσους φόρους που δεν είναι ούτε αρι-
στερή, ούτε προοδευτική πολιτική.

Το ζητούμενο για εμάς είναι η ενίσχυ-
ση των Ανεξάρτητων Αρχών και όχι η υ-
πονόμευσή τους. Και αυτό που πρέπει να 
κάνουμε είναι να ακούμε τις Ανεξάρτητες 
Αρχές και όχι κάθε φορά -όπως παλιότε-
ρα σε μικρότερο βαθμό η Νέα Δημοκρα-
τία και τώρα σε μεγαλύτερο βαθμό, όπως 
βλέπουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ- να τις υπονομεύ-
ουμε.

Θανάσης Θεοχαρόπουλος στη Βουλή: 
«Το Γραφείο Προϋπολογισμού της 
Βουλής δεν είναι παράρτημα της 

Κυβέρνησης, είναι Ανεξάρτητη Αρχή» 
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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.

Χαρά και 
λύπη αντάμα

«Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον» έλεγαν οι αρχαίο 
πρόγονοί μας. Εμείς οι εκδοροσφαγείς του Σωματείου 
Βέροιας, χθες θα γιορτάζαμε στην εκκλησία των Αγίων 
Αναργύρων μαζί με την συντεχνία των κρεοπωλών τον 
προστάτη μας Άγιο, τον ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ. Επιδί-
ωξή μας, εδώ και χρόνια, ήταν και είναι, να γιορτάζουμε 
ξεχωριστά από τους κρεοπώλες άσχετα αν και των δύο 
ο προστάτης άγιος, είναι ο ίδιος. Κι αυτό γιατί «άλλη 
είναι η δουλειά του ναύτη, άλλη του καντηλανάφτη». 
Προχθές λοιπόν, η μοίρα με την πέννα της έγραψε ή 
μάλλον αφαίρεσε, στα καλά των καθουμένων, την ζωή 
ενός μεσόκοπου συνταξιούχου συναδέλφου μας. Του 
Δημήτρη Βαλασίδη. Έτσι χθες, γιορτάζοντας συγχρό-
νως τον προστάτη μας φροντίσαμε και για την κηδεία 
του συναδέλφου μας που έγινε στην εκκλησιά του Αγίου 
Αθανασίου στα Κοιμητήρια Βέροιας. Και όλοι όσοι πα-
ραβρεθήκαμε στη νεκρώσιμη ακολουθία είπαμε μ’ ένα 
στόμα: «Έκανες δώρο την ψυχή σου στον προστάτη  
μας, γιατί μάλλον θα σε αγαπούσε».

Καλό παράδεισο αγαπημένε μας συνάδελφε.
Οι εκδοροσφαγείς 

του Σωματείου Βέροιας

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 και ώρα  11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Κα-

μάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος». 
Οι αρετές που τον εκθρόνισαν απ’ την γη και τον ενθρόνισαν στον ουρανό». Ομιλη-
τής: Ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ Σαντοριναίος Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλο-
νίκης. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

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.

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατα-
σκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

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 Ναού Αγίου Μηνά Νάουσας, την Παρα-
σκευή  10 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στα προπύλαια του Ιερού Ναού θα πραγ-
ματοποιηθεί η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Επισκόπου 
Συμφερουπόλεως του Θαυματουργού και στη συνέχεια ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπε-
ρινός μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 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.

Ο Γιώργος έφυγε...
Έφυγε αθόρυβα, όπως αθόρυβη ήταν η ζωή του. Έφυγε μέσα στην εντατική του 

Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας. Εκεί όπου υπηρέτησε για 35 ολόκληρα χρόνια εκεί τε-
λείωσε και η ζωή του. 65 δύσκολες μέρες, με φύλακες αγγέλους τους θεράποντες ια-
τρούς της Μ.Ε.Θ. Κα Χριστίνα Ματέϊ, Κα Λεόρα Μολντοβάν, Κ° Ιωάννη Γεωργάκα και 
το νοσηλευτικό προσωπικό. Αμέριστο το ενδιαφέρον, η φροντίδα τους και ατελείωτες 
οι προσπάθειες τους. Εμείς απλοί επισκέπτες, δύο φορές τη μέρα, για 5 μόνο λεπτά 
και φεύγοντας ελπίζαμε, ελπίζαμε... Παρ’ όλα αυτά δεν τα κατάφερε, δεν ανταποκρίθη-
κε ο οργανισμός του. Δεν μπόρεσε ούτε δύο λόγια να μας πει.

Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όπως ευχαριστούμε και όλους όσους 
μας συμπαραστάθηκαν και μας συμπαραστέκονται.

Φωτεινή  Αφροδίτη Δημήτρης

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 Πέμπτη 9 

Νοεμβρίου 2017 από τον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροι-
ας η Μαρία Πανταζοπούλου 
σε ηλικία 89 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 

9 Νοεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Σοφία 
Διον. Κατσικα σε ηλικία 92 
ετών.



Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής 
Απόφασης για τη φοίτηση στα σχολεία της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων παρέδωσε ήδη στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και δίνει 
σήμερα στη δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση 
σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που αφορά τις εγ-
γραφές, μετεγγραφές, τη φοίτηση και άλλα θέματα 
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/
ypepth/?p=3653) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 
της έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης θα 

ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16η Νοεμβρίου 2017 και 
ώρα 15:00.

Τονίζεται ότι σε αυτή την Υπουργική Απόφαση 
συγκεντρώνονται θέματα που ρυθμίζονταν με διά-
φορα νομοθετήματα, πράγμα που θα διευκολύνει 
την καθημερινότητα των σχολείων, αφού όλα τα 
ερωτήματα θα βρίσκουν την απάντησή τους σε μια 
Υ.Α. είτε πρόκειται για Γυμνάσια είτε για ΓΕΛ είτε για 
ΕΠΑΛ. Να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά μια 
Υ.Α. είναι κοινή για όλα τα σχολεία της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης.

Σχετικά με τη φοίτηση
- Καταργείται η διάκριση δικαιολογημένων – αδι-

καιολόγητων απουσιών, καθώς όλες πρέπει 
να είναι σε γνώση του κηδεμόνα και ορί-
ζονται όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 
μπορεί ένας μαθητής να απουσιάσει χωρίς 
να προσμετρώνται οι απουσίες του.

- Καταργείται η συγκέντρωση δικαιολο-
γητικών και προβλέπεται επικοινωνία εκ-
παιδευτικών και γονέων για κάθε ημέρα 
απουσίας του μαθητή.

- Καθιερώνεται η ενημέρωση των γο-
νιών/κηδεμόνων με ηλεκτρονικά μηνύματα 
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κινητό). Έτσι 
μια διαδικασία τυπική (αποστολή ταχυδρο-
μικών επιστολών), που κόστιζε χρόνο και 
χρήμα για τους εκπαιδευτικούς και το σχο-
λείο αντίστοιχα αντικαθίσταται από μια δι-
αδικασία ουσιαστική με στόχο τη βελτίωση 
της παρακολούθησης της φοίτησης των μα-
θητών/τριών.

Σχετικά με την οργάνωση 
της σχολικής ζωής

- Επειδή στόχος είναι όχι απλώς να 
τίθενται κανόνες, αλλά να τηρούνται και 
αφετέρου οι μαθητές να διαπαιδαγωγού-
νται στην ανάγκη θέσπισης και τήρησής 
τους, εισάγουμε τη συνδιαμόρφωση από 
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του 
«Πλαισίου οργάνωσης της σχολικής λει-
τουργίας», με σκοπό να εμπλακούν οι μα-

θητές στη διαδικασία θέσπισης κανόνων στο πνεύμα 
των νόμων, να κάνουν οι ίδιοι προτάσεις και να 
αυτοδεσμευτούν.

Παιδαγωγικές ενέργειες και μέτρα.
- Προτείνονται παιδαγωγικές ενέργειες και μέτρα 

για να αντιμετωπίζονται παρεκκλίνουσες συμπεριφο-
ρές που σκοπό έχουν ο μαθητής να συνειδητοποιή-
σει το πρόβλημα που δημιούργησε και να επανορ-
θώσει ή να μην το επαναλάβει. Όταν επαναλαμβάνει 
τις ίδιες ή ανάλογες συμπεριφορές επιβάλλονται μέ-
τρα που θα έχουν επιπτώσεις (αποβολή, απουσίες).

- Παράλληλα εισάγονται έπαινοι και επιβράβευση 
για κάθε πράξη που συμβάλλει στη βελτίωση της 
σχολικής ζωής. Εκτός από τα αριστεία και τα βρα-
βεία για όποιον/α μαθητή/τρια αριστεύσει ή 
έχει την υψηλότερη επίδοση κάθε τμήματος, 
θεσμοθετείται βραβείο προόδου για κάθε μα-
θητή που βελτίωσε σημαντικά την επίδοσή του 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καθώς 
και έπαινοι για ατομικές ή συλλογικές δράσεις 
κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

- Ενισχύεται η συνεργασία των εκπαιδευτι-
κών της σχολικής μονάδας με 
τους γονείς και κηδεμόνες και 
επιδιώκεται ουσιαστική επι-
κοινωνία μαζί τους. Έτσι στην 
αρχή κάθε χρονιάς και πριν τη 
συνεδρίαση του συλλόγου των 
διδασκόντων, γίνεται συνάντη-
ση με τους γονείς, στην οποία 
ενημερώνονται για τη λειτουρ-
γία του σχολείου.

- Καθιερώνεται η ηλεκτρο-
νική δήλωση προτίμησης τύ-
που Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) και 
μαθημάτων επιλογής για την 

Α τάξη λυκείου, ομάδων προσανατολισμού ή τομέων 
για τη Β τάξη και κατευθύνσεων ή ειδικότητας για τη 
Γ τάξη (ανάλογα με τον τύπο Λυκείου).

- Τέλος, σειρά υπηρεσιακών βιβλίων και εντύ-
πων (βιβλίο υλικού, βιβλιοθήκης, ευρετήριο, βιβλίο 
καταγραφής ενεργειών και υποστήριξης εύρυθμης 
λειτουργίας και ατομικά δελτία μαθητών, ωρολόγια 
προγράμματα, υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγρα-
φής, δελτία κίνησης προσωπικού) θα τηρούνται σε 
ηλεκτρονική μορφή μόλις εκδοθεί εγκύκλιος με τις 
λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης, ενώ το 
βιβλίο φοίτησης τηρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα 
myschool από το 2017-18.
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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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ του Αβραάμ και της 
Όλγας, το γένος Κετικίδη, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στην Κώ και η ARDELEANU 
VERONICA του Πέτρεα και της 
Μαρία, το γένος Σαβίν, που γεν-

νήθηκε στο Καμανέστι Ρουμανίας και κατοικεί 
στην Κώ, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία Βέροιας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και καταστηματαρχών 
Ζαχαροπλαστών Βεροίας, στην προσπάθειά του να 
προασπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών 
του καλεί όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες Τροφο-
δοσίας & Συνεστιάσεων ζαχαροπλαστικών προϊό-
ντων (catering)    χωρίς να κατέχουν την απαιτού-
μενη άδεια να παύσουν άμεσα να παρέχουν τις υπη-
ρεσίες αυτές, άλλως ενημερώνει ότι θα προβεί σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια για την πάταξη του φαινομένου αυτού. 

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου
Εκλογές για νέο Δ.Σ. 

στον «ΕΡΑΣΜΟ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ», προσκαλεί 
τα μέλη του σε εκλογο-απολογιστική Συνέλευση, στη διάρ-
κεια της οποίας θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  & της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 στις 6 μ.μ., 
στον 1ο όροφο της πιτσαρίας «Παπαγάλος».

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναλη-
φθεί την επόμενη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, την ίδια 
ώρα & στον ίδιο χώρο. 

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου και όσοι φίλοι/ες επι-
θυμούν να εγγραφούν και να συμπορευτούν μαζί μας στον 
αγώνα για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και την υποστή-
ριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων/ατόμων.

Δημοσιεύεται δε για την ενημέρωση μελών και φίλων 
του Συλλόγου, καθώς και της τοπικής κοινωνίας.

Με τιμή
το Δ.Σ.

Χαρ. Τσιφλίδης
Υποψήφιος με την 

«Επιχειρηματική Ανανέωση»
 
Αγαπητοί φίλοι και συ-

νεργάτες , ονομάζομαι 
ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ και ζητάω την ψή-
φο εμπιστοσύνης σας στις 
03/12/2017 για την υποψη-
φιότητα μου στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο Βέροιας  με 
τον συνδυασμό ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ . 

Μέχρι την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου

Σε δημόσια διαβούλευση οι αλλαγές σε Γυμνασία και Λύκεια



Εθελοντικό δίκτυο ατόμων (mentors) ευαι-
σθητοποιημένων σε ζητήματα κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά 
στην πόλη της Νάουσας στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Mentoring». Μετά από σεμιναρι-
ακή επιμόρφωση και συνεχή υποστήριξη-ε-
ποπτεία από τη Διεπιστημονική Ομάδα του 
δικτύου εθελοντών, οι συμμετέχοντες θα ανα-
λάβουν σε απογευματινές ώρες ή το Σαββα-
τοκύριακο να υποστηρίζουν με εβδομαδιαίες 
εξόδους μαθητές των τριών σχολείων ειδικής 
αγωγής  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Όσοι θεωρούν ότι μπορούν να συμμετά-
σχουν εθελοντικά στην υλοποίηση του προ-
γράμματος «Mentoring», παρακαλούμε να 
ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να 
δηλώσουν συμμετοχή στη διευθύντρια του 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας, μεταπτυχιακή ψυχολόγο 
Άννα Ασλανίδου, στο τηλέφωνο 2332028151.

Στόχος της δράσης «Mentoring» είναι οι 
εθελοντές (mentors) να μοιράζονται με τους 
μαθητές κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστη-
ριότητες σε κοινωνικούς χώρους όπως, σε 
καφέ, στο πάρκο, σε τοπικούς συλλόγους, σε 
πολιτιστικά στέκια, σε θεατρικές και καλλιτε-
χνικές ομάδες, σε κοινωνικές εκδηλώσεις κ.ά. 
ούτως ώστε να αξιοποιηθεί ουσιαστικά ο ελεύ-
θερος χρόνος τους μέσα από την κοινωνική 
εμπλοκή.

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να συζητούν με τους εθελοντές κα-
θημερινά ζητήματα που τους απασχολούν και 
να μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν καθημερινά 
προβλήματα και καταστάσεις. Να βελτιώνουν 
την επικοινωνία με τους συνανθρώπους της 
πόλης και να αναπτύσσουν μαζί τους ισότιμες 
κοινωνικές σχέσεις. Να συμμετέχουν στις κοι-
νωνικές δραστηριότητες της πόλης τους και να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους 

και του εαυτού τους. Να βελτιώνουν 
τις λειτουργικές και κοινωνικές τους 
δεξιότητες και να αναπτύσσουν την 
ικανότητα να λειτουργούν ανεξάρ-
τητα και αυτόνομα μέσα στην πόλη 
που ζουν. Αντίστοιχα ευαισθητοποι-
είται η τοπική κοινωνία να αποδέχε-
ται την διαφορετικότητα.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέ-
χρι το τέλος του σχολικού έτους και 
η συμμετοχή σε αυτό θα είναι ανά-
λογη με τις δυνατότητες του κάθε 
εθελοντή και τις ανάγκες της κάθε 

οικογένειας. Στο τέλος του προγράμματος θα 
δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στον κάθε εθε-
λοντή.

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμμα-
τος «Mentoring» είναι ο Σχολικός Σύμβουλος 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας, 
Δρ Πέτρος Σταγιόπουλος.

 
Η συντονιστική ομάδα του δικτύου εθελο-

ντών
Ασλανίδου Άννα, μεταπτυχιακή ψυχολόγος, 

διευθύντρια Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας
Βελιγδένη Γεωργία, λογοθεραπεύτρια
Γερακάρης Μανώλης, ειδικός παιδαγωγός
Μουτσιούλη Ευαγγελία, κοινωνική λειτουρ-

γός
Σουλούντση Ιωάννα, ειδική παιδαγωγός, 

προϊσταμένη του Ε. Ν. Νάουσας
Ταουσάνη Αθανασία, κοινωνική λειτουργός  
Τζαλίλης Χρήστος, ειδικός παιδαγωγός, 

διευθυντής του  Ε.Δ.Σ. Νάουσας
Τηλενίκη Κυριακή, μεταπτυχιακή ψυχολό-

γος
ΔρΤσιόγκας Αντώνης, καθηγητής ειδικής 

φυσικής αγωγής  
Δρ Βάιος Νταφούλης, παιδοψυχίατρος, δι-

ευθυντής παιδοψυχιατρικής κλινικής Ιπποκρα-
τείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Δρ Πέτρος Σταγιόπουλος, ειδικός παιδα-
γωγός, σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Ημαθίας

 
* Ο Μέντωρ ήταν ένα πρόσωπο της Ο-

δύσσειας στον οποίο ο 
Οδυσσέας εμπιστεύθηκε 
«τα του οίκου του» όταν 
έφευγε για τον Τρωικό 
Πόλεμο. Τη μορφή του 
Μέντορα έπαιρνε η θεά 
Αθηνά σε πολλές πε-
ριστάσεις… Ο Γάλλος 
συγγραφέας Φρανσουά 
Φενελόν, στο έργο του 
«Οι περιπέτειες του 
Τηλέμαχου» (1699) , 
παρουσιάζει τον Μέ-
ντορα-Αθηνά να συνο-
δεύει τον Τηλέμαχο στο 
ταξίδι του, να του δίνει 
κατευθύνσεις με τη φι-
λική γνώμη του και να 
τον επαναφέρει τελικώς 
κοντά στον πατέρα του, 
τον Οδυσσέα. Με αυτόν 
τον τρόπο, η λέξη «μέ-
ντορας» στη γαλλική, 
από αυτή και σε άλλες 
ευρωπαϊκές γλώσσες, 
σημαίνει γενικά τον σύμ-
βουλο και φίλο που δρα 
ως πνευματικός οδηγός 
και καθοδηγητής (Βικι-
παίδεια).
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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

«ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ»
 Εσπερίδα για τους Αγίους Ἰωάννη 
Χρυσόστομο και Λουκᾶς τον Ἰατρό
Η  Ι ε ρ ά 

Μ η τ ρ ό π ο -
λη Βεροίας, 
Ν α ο ύ σ η ς 
και Καμπα-
νίας πραγ-
ματοποιεί Ε-
σπερίδα με 
θέμα: «ΒΙΟΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗ-
ΛΟΙ» Ἅγιος 
Ἰ ω ά ν ν η ς 
Χρυσόστο-
μος και Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Νο-
εμβρίου 2017 στις 18:30 στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πο-
λιτισμοῦ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ (ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας 
Ναούσης) Είσοδος ελεύθερη

Ενημερωτική 
ημερίδα 

από την ομάδα 
SOS Βέρμιο

Νέα ενη-
μερωτική η-
μερίδα οργα-
νώνει στις 18 
Νοεμβρ ίου 
στις 7μμ στο 
Στέκι Νεολαί-
ας της Νάου-
σας η ομάδα 
SOS Βέρμιο, 
με κεντρικό 
σύνθημα «Η 
Δ Υ Ν Α Μ Η 
της ΓΝΩΣΗΣ 
θα ν ικήσε ι 
την αυτΑΠΑ-
ΤΗ - ΜΑΖΙ 
θα SOSΣΟΥΜΕ το ΒΕΡΜΙΟ».

Οι συμμετέχοντες ομιλητές στην ημερίδα:
• Φώτης ΑΡΓΥΡΙΟΥ, θηραματοπόνος Τ.Ε.
• Στέργιος ΜΠΟΖΙΝΗΣ, μεταλλειολόγος-μηχανικός, 

μέλος κεντρικής αντιπροσωπείας ΤΕΕ
• Θεοχάρης ΖΑΓΚΑΣ, καθηγητής Δασοκομίας - 

πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλ-
λοντος ΑΠΘ.

Εθελοντικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης 
στο πλαίσιο της δράσης «Mentoring»



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας, γίνει τη Δευτέρα 
13-11-2017 στις 6:00 μ.μ., με τα παρακά-
τω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

-Έγκριση ή μη της αριθ. 59/2017 απόφα-
σης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλα-
πλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ.Βέροιας, περί 
τροποποίησης του ετησίου προγράμματος 
δράσης της.

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ 
αριθ. 576/2016 απόφασης του Δ.Σ., για την 
αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου 
του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρε-
φονηπιακός Σταθμός ‘Θεανώ Ζωγιοπούλου’»

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας 
σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ι-
διώτες, για την υλοτόμηση δέντρων σε κοι-
νόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα

-Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτρο-
πής για την αναπροσαρμογή ή μη των τε-
λών καθαριότητας & φωτισμού. -Επί ειση-
γήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την α-
ναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου 
φωτιζόμενης επιφάνειας. -Επί εισηγήσεως 
Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρ-
μογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομί-
ων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. -Επί ει-
σηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την 
αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης. 
-Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής 
για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών 
διαφήμισης. -Επί εισηγήσεως Οικονομικής 
Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των 
τελών στάθμευσης.  -Επί εισηγήσεως Οι-
κονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή 
ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσι-
ών στα νεκροταφεία Δ.Κ. Βέροιας και στις 
λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες 
του Δήμου.  -Επί εισηγήσεως Οικονομικής 
Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη του δι-
καιώματος βοσκής.  -Επί εισηγήσεως Οικο-
νομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή 
ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

-Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής 
για την αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου 
τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του 
Δήμου. -Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτρο-
πής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους 
αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.

-Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρω-
σης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 κατόπιν 
της με αρ. πρωτ. 1020/19546/10-β1/9-10-
2017 (Ορθή Επανάληψη) βεβαίωσης παρά-
βασης του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
255/11-7-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβα-

σης της Δημοτικής Αστυνομίας.
-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 

36/16-2-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβα-
σης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
307/31-8-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
19/31-1-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβα-
σης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
340/12-11-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
210/19-6-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
305/31-8-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
306/31-8-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
313/7-9-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβα-
σης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
198/18-2-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
262/18-7-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
207/19-6-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
39/21-2-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβα-
σης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
312/6-9-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβα-
σης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
53/29-2-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβα-
σης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
310/31-8-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
187/15-6-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
58/1-3-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβα-
σης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
8/10-1-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβα-
σης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 

220/20-6-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
101/20-4-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 
212/19-6-2012 έκθεσης βεβαίωσης παρά-
βασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί των υπ’ αριθ. 32/15-
3-2012 και 155/14-6-2012 εκθέσεων βεβαίωσης 
παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί των υπ’ αριθ. 
238/9-7-2012, 268/1-8-2012 και 274/9-8-
2012 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της 
Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί των υπ’ αριθ. 
20/1-2-2012 και 19/13-3-2013 εκθέσεων 
βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Α-
στυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί των υπ’ αριθ. 
35/16-2-2012, 40/21-2-2012 και 241/9-7-
2012 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της 
Δημοτικής Αστυνομίας.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί των υπ’ αριθ. 
271/2-8-2012, 283/14-8-2012, 284/14-8-
2012, 285/17-8-2012 και 300/27-8-2012 
εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Δημο-
τικής Αστυνομίας.

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. α) για την έκ-
θεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού 
του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 
1/1/2017 ως 30/9/2017 (Γ΄ Τριμήνου 2017) 
και β) για την αναμόρφωση (17η) προϋπο-
λογισμού και του ετησίου προγράμματος 
δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρ-
φωση (18η) προϋπολογισμού και ετησίου προ-
γράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.

-Επί ενστάσεως του αναδόχου του έρ-
γου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθ-
μού Κυψέλης» κατά του με αρ. πρωτ. 
36857/11-10-2017εγγράφου της Δ/νσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη της αριθ. 303/2017 από-
φασης του Ν.Π. «Κ. Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί 
αναμόρφωσης (4η) του προϋπολογισμού και 
του τεχνικού προγράμματος, έτους 2017.

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 
136/2017 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικα-
τάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του 
Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέ-
ροιας με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δρά-
σεων, β) μίσθωσης τουριστικού τρένου, γ) 

δαπάνης και δ) εξουσιοδότησης του αντι-
δημάρχου οικονομικών

-Έγκριση ή μη καθορισμού ειδικής δι-
αδρομής για την κυκλοφορία τουριστικού 
τρένου και έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για 
τη βατότητα του οδοστρώματος των οδών 
από τις οποίες θα διέλθει

-Έγκριση ή μη γενικής 
παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Α-
νάδειξη οικισμού Σελίου».

-Ορισμός ενός Δημοτι-
κού Συμβούλου (μετά από 
κλήρωση) και συγκρότηση 
της επιτροπής οριστικής παραλαβής του 
έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του 
καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας».

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου 
(μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της 
επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου 
«Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πα-
νοράματος»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου 
(μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της 
επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου 
«Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόρα-
μα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές»

- Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσω-
ρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός 
περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της 
πυροπροστασίας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του 1ου τμήματος της υπηρεσί-
ας «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού 
και αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της υπηρεσίας «Φιλοξενία ιστο-
σελίδων Δήμου» για το χρονικό διάστημα 
από 1/5/2017 ως 31/8/2017

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης της 
εκδήλωσης-έκθεσης «IMATHIAQUALITY-IQ: 
Τουριστικές, Πολιτιστικές και Γαστρονομικές Δια-
δρομές της Ημαθίας»

-Έγκριση ή μη 
πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υ-
πηρεσίας εξοπλισμού 
μετάφρασης στο πλαί-
σιο συνδιοργάνωσης 
διεθνούς διημερίδας 
του Δ.Βέροιας με τον 
Σύλλογο «Πρωτοβου-
λία για το Παιδί»

-Έγκριση ή μη 
πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής 
της υπηρεσίας  μετά-
φρασης στο πλαίσιο 
συνδιοργάνωσης διε-
θνούς διημερίδας του 
Δ.Βέροιας με τον Σύλ-
λογο «Πρωτοβουλία 
για το Παιδί»

-Έγκριση ή μη δι-
αγραφής μέρους των 
βεβαιωθέντων ποσών 

της εταιρίας «Σταθμός Αυτοκινήτων Βέροιας 
Α.Ε.» από χρηματικούς καταλόγους του 
Δήμου

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ 
αριθ. 37/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί 
έγκρισης α) εφαρμογής του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Δημοτικό Συμβούλιο Παί-
δων Βέροιας» και β) καταρχήν των δαπα-
νών για την υλοποίησή του.

-Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού 
βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημό-
τισσα, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του 
αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης 
της πίστωσης

-Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, 
β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου και Προέ-
δρου του Δ.Σ. σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 
γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικο-
νομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.

-Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων 
μετάβασης αντιδημάρχου οικονομικών στα Ι-
ωάννινα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου 
οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.

- Επί αιτήματος του Μορφωτικού και 
Αθλητικού Συλλόγου Δρομέων Βέροιας για 
την παραχώρηση της χρήσης α) της πλατεί-
ας Δημαρχείου και β) μέρους του ισογείου 
και του υπογείου χώρου του Δημαρχείου

-Επί αιτήματος της Π.Ε. Ημαθίας για την 
παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

-Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη 
Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Ημαθίας για την παρα-
χώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του Άνθιμου και της Κυρια-
κής, το γένος Τουτουντζίδου, που 
γεννήθηκε Ράϊνπερκ Γερμανίας 
και κατοικεί στο Βίερζεν Γερμανίας 
και η ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του 
Στέφανου και της Νίκης, το γένος 

Σιδηρόπουλου, που γεννήθηκε στο Νετεταλ Γερ-
μανίας και κατοικεί στο Βίερζεν Γερμανίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Βίερζεν Γερμανίας.

Με 68 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας



Μετά τη λήξη του αγώνα Φ.Α.Σ. 
ΝΑΟΥΣΑ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-
ΟΥ οι προπονητές και ποδο-

σφαιριστές των δύο ομάδων έκαναν 
τις ακόλουθες δηλώσεις: Δηλώσεις 
προπονητών.

ΛεωνίδαςΜπίλης(ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ):
«ΣυγχαρητήριαστονΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑγιατηνίκη,

συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές μας για
τηνπροσπάθειαπουέκανανκαιτημέχριτώραβαθ-
μολογική συγκομιδή.Θεωρώότι ο αντίπαλος ήταν
λίγο καλύτεροςαπό εμάς και κέρδισεδίκαια.Όπως
καιστηνήτταπουκάναμεμετονΜακεδονικόέδωσα
συγχαρητήρια,τοίδιοκάνωκαιτώρα.Πρέπειναμά-
θαμεκαιναχάνουμε,όπωςξέρουμενακερδίζουμε».

ΔημήτρηςΧριστοφορίδης(Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ):
«Ήταν έναπολύδύσκολοπαιχνίδι με έναναντί-

παλοπου δίκαια βρίσκεται στηνπρώτη θέση της
βαθμολογίας.Έχειπαίκτεςμεταχύτητα,παίκτεςδυ-
νατούς,μίαομάδαπουξέρειστοναγωνιστικόχώρο
τι θα κάνει. Εμείς διαβάσαμε τον αντίπαλο, όπως
κάνουμεσε κάθεπαιχνίδι καιπιστεύωότισε τέτοια
παιχνίδι χρειάζεται να είσαι και λίγο τυχερός για να
γύρειηπλάστιγγαπροςεσένα.Αυτότοοποίομεικα-
νοποιεί,καιθέλωναδώσωσυγχαρητήριασταπαιδιά
τηςομάδαςμας,είναιαυτόπουείπααπότηναρχή
τουκαλοκαιριού,ότιδιεκδικούμεόλαταπαιχνίδιαως
ίσοςπρος ίσο,δενμας ενδιαφέρειποιος είναιαπέ-
ναντιμας.Δενυποτιμάμεκαιδενυπερτιμάμεκανένα.
Είναι ένα σημαντικό τρίποντο που μας ανεβάζει
βαθμολογικάκαιψυχολογικά.Τοναπετυχαίνειςδύο
σερί φορές δύο στα δύο στην έδρα σου
με αντιπάλουςπολύ δυνατούς θεωρώότι
είναιέναπολύμεγάλοεπίτευγμα,τοοποίο
είναι καθαρά έργο τωνπαιδιώνμέσααπό
την αποφασιστικότητα και τοπάθος τους
για διάκριση. Συγχαρητήρια και στονΆρη
Παλαιοχωρίουκαιστονσυνάδελφοκαιφίλο
κόουτς,καλήσυνέχεια.

Δηλώσειςποδοσφαιριστών
ΣτέφανοςΠαλαβράκης (ΑΡΗΣΠΑΛΑΙ-

ΟΧΩΡΙΟΥ):
«Συγχαρητήριαστην ομάδα τηςΝάου-

σας.Με τονπροπονητήμαςέχουμεμάθει
και να κερδίζουμε και να χάνουμε, αλλά
έχουμεμάθεικυρίωςναπαραδεχόμαστεό-
τανοαντίπαλοςείναικαλύτερος.Ήτανένα
άτυχοαποτέλεσμαγιαεμάς.Κακέςκαιρικές
συνθήκες, κακός αγωνιστικός χώρος, δεν
μπορέσαμεναβγάλουμεαυτάπουθέλαμε
καιήρθεδίκαιααυτότοαποτέλεσμα».

ΓρηγόρηςΚυζιρίδης(Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ):
«Σήμερα είχαμε ένανπολύ καλό αντί-

παλο.Θέλω αναφερθώστα αποδυτήρια.
Δεν ξεκινήσαμεκαλάστηναρχή τουπρω-
ταθλήματος.Από εκεί και πέρα βγήκαμε
μπροστά, είπαμε ότι μπορούμε να αντι-
στρέψουμε την κατάσταση, μας βοήθησε
καιοπροπονητήςμαςψυχολογικάκυρίως,
γιατί τοποδόσφαιρο θέλει τηνώθηση για
ναβρειοπαίκτηςτηνψυχολογίατου.Τώρα
κοιτάμετοεπόμενοπαιχνίδι,έχουμεακόμα
ένα δύσκολοπαιχνίδι για τα τελειώσουμε
μεεπιτυχίατηνβδομάδα».

ΚομπλέστηΧαλάστραμετονουραγό
ΚαμπανιακόηΝάουσα

Πρόγραμμαενεργητικήςαποκατάστασηςγιατους
ποδοσφαιριστέςπου έπαιξανστονπροχθεσινό  α-
γώναμε τονΆρηΠαλαιοχωρίου καιασκήσεις ταχυ-
δύναμης για τους υπόλοιπους,περιελάμβανε χθες
(9-11)ηπροπόνησητουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ.Στηδιάθε-
σητουπροπονητήείναιόλοιοιποδοσφαιριστέςγια
τονεκτόςέδραςαγώναμετονΚαμπανιακό.

ΤοναγώνατηςΚυριακής(12-11)στοΓήπεδοτου
Καμπανιακούγιατην9ηαγωνιστικήτουπρωταθλή-
ματος,ορίσθηκεναδιευθύνειοδιαιτητήςκ.Αλέξαν-
δροςΜέγας(ΕΠΣΠιερίας),μεβοηθούςτουκ.κ.Γε-
ώργιοΘεοδώρουκαιΚων/νοΒρούζο(ΕΠΣΠιερίας).

Από τους παίκτες της Βέροι-
ας που ξεχώρισαν  στις δυο 
πρώτες αγωνιστικές  είναι 

ο 21χρονος μέσος, Παύλος Λάσκα-
ρης, με θητεία ακόμα σε Ηρακλή, 
Φωστήρα και Χανιά, που μίλησε στην 
«ΑRENA PRESS» για το διπλό με τον 
Απόλλωνα Λάρισας, την αναμέτρηση 
με τον Καραϊσκάκη εντός αλλά και 
γενικά τη συνέχεια της «Βασίλισσας». 
Ο νεαρός μέσος, που συγκροτεί ισχυ-
ρό τρίο στη… ραχοκοκαλιά της ομά-
δας της Ημαθίας με τους Μπλέτσα και 
Λίταινα, δήλωσε αισιόδοξος για ταχεία 
εξασφάλιση:

«Οιπρώτεςμουεντυπώσειςείναιότιδημιουρ-
γήσαμε ένααξιόλογοσύνολο, μιαανταγωνιστική
ομάδαγιατηνκατηγορία.Τορόστερείναινεανικό
καιφιλόδοξο,ενώδουλεύουμεάρτιαμετοτεχνικό

επιτελείο.Προσωπικά είμαι ευχαριστημένοςαπό
ταπρώταδείγματαγραφήςμαςκαιειδικάαπότο
διπλόμε τονΑπόλλωναΛάρισας, αν και αξίζαμε
περισσότερα στην πρεμιέρα με τονΑπόλλωνα
Πόντου.Ευτυχώς, καλύψαμε το έδαφοςστοΑλ-
καζάρ, με τηνπρώτη νίκη αυτοπεποίθησης και
μάλιστα εκτός έδρας.Ήμασταν ουσιαστικοί και
μπορούσαμενα εξασφαλίσουμε νωρίτερα το τρί-
ποντο.

Αυτήηομάδαέχειταλέντοκαιαξίζειναστηρι-
χθείαπότονκόσμο,δουλέψαμεπολύστηνπροε-
τοιμασίακαιπιστεύωότιτοκοινόμαςαξιολόγησε
θετικά την προσπάθεια στην πρεμιέρα εντός.
Κερδίσαμεψυχολογίαμε τη νίκη επί ενός έμπει-
ρους αντιπάλου, όπως οΑπόλλωνΛάρισας, ή-
ταν…επαγγελματικόδιπλόσεμιαδύσκοληέδρα.
Ήμαστανκαλάπροετοιμασμένοι,συγκεντρωμένοι
καιδεναπειληθήκαμε».

«Πολλέςζημιέςανσυνεχίσουμεέτσι
«ΓιανασυνεχίσειοΠαύλοςΛάσκαρης:«Εκτι-

μώότιθαδείτεπολλές…ζημιέςακόμααπότηΒέ-
ροια,ανσυνεχίσουμεέτσι,στονίδιορυθμό
καικυλήσουνόλαομαλά.Πολλοίμπορούν
να… παραμιλήσουν, να κερδίσουμε το
σεβασμό αλλά και τον θαυμασμό, από
εμφανίσεις και αποτελέσματα.Τέτοιαδείγ-
ματα γραφής δίνουμε.Δουλεύουμε στο
πλάνο και τις οδηγίες τουπροπονητή και
με εμφάνιση ανάλογη των δυοπρώτων,
εκτιμώότιτηνΚυριακήμετονΚαραϊσκάκη
είναιευκαιρίαναπάρουμετηδεύτερησερί
νίκη,δενέχουμεκάτιναφοβηθούμε.Φυσι-
κά, υπάρχουν δυσκολίες και ο αντίπαλος
προέρχεται επίσης από νίκη. Χρειαζόμα-
στεπολύόμωςαυτήτηνεπιτυχίακαιειδικά
εντόςέχουμεμικρόπροβάδισμα.

Ατούμαςείναιησυσπείρωση,βασικοί,
πάγκος,εκτόςαποστολής,όλοι«ένα».Με
αυτότοδυνατόσύνολομπορούμεναεξα-
σφαλίσουμε γρήγορα την παραμονή και
βάσει δυνατοτήτων ναδιακριθούμε και να
τερματίσουμεαπότημέσηκαιεπάνω!».

ΟΑπόστολοςΧαραλαμπίδης δεν αντι-
μετωπίζειπροβλήματαγιατοματςμετους
Αρτινούς(εξαίρεσηοΝτεέρπουπαραμένει
στη Γαλλία και δείχνει «ξένο σώμα»), ε-
νώοτεχνικόςτηςΒέροιαςκρατάαπότην
πρόσφατηνίκητηνταχύτητα,στοιχείοπου
θέλει στη συνέχεια (γρήγορο τρανζίσιον,
«φαρμακερές»αντεπιθέσεις).

CMYKCMYK
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ΠαύλοςΛάσκαρης:«Απότημέση
και…πάνωηΒέροια,εμείςέχουμε
τοαβαντάζμεΚαραϊσκάκη»

Τι δήλωσαν οι προπονητές
μετά τον αγώνα

Νάουσα - Άρης Παλαιοχωρίου 2-0



Στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προ-
επιλογής Εθνικών Ομάδων 

στο 3ο όμιλο σημειώθηκαν τα 
παρακάτω αποτελέσματα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΕΩΝ
ΕΠΣΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ.... 1-2
ΕΠΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΣΠΕΛΛΑΣ8-2

Βαθμολογία
ΕΠΣΜακεδονίας.............................. 6
ΕΠΣΗμαθίας.................................... 3
ΕΠΣΠιερίας...................................... 1
ΕΠΣΠέλλας...................................... 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΙΔΩΝ
ΕΠΣΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ.... 4-2
ΕΠΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΣΠΕΛΛΑΣ1-1

Βαθμολογία
ΕΠΣΠιερίας...................................... 6
ΕΠΣΜακεδονίας..............................4

ΕΠΣΠέλλας.....................................................1
ΕΠΣΗμαθίας...................................................0

CMYKCMYK
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Με την 5η αγωνιστική συνεχί-
ζεται την Κυριακή 12 Νοεμ-
βρίου το πρωτάθλημα μπά-

σκετ της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και η 
ανδρική ομάδα του Φιλίππου Βέροι-
ας υποδέχεται στο Δ.Α.Κ «Δημήτριος 
Βικέλας» τον Α.Γ.Σ Ιωαννίνων, με 
τον οποίο ισοβαθμεί στην δεύτερη 
θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο 
αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 και 
διαιτητές ορίστηκαν οι κ.κ Παπαδό-

πουλος Χ. και Αγραφιώτης Ιωάννης.

ΟΔημήτρηςΓκίμαςμίλησεστοfilipposbc.grγια
τον επερχόμενο αγώνα : «Αντιμετωπίζουμε μια
ομάδα που προέρχεται από τρεις συνεχόμενες
νίκες.Είμαστεισόβαθμοι.ΗομάδατωνΙωαννίνων
έχει εμπειρία, καλούςπαίκτες καιπροπονητές και
βλέψειςανόδου.Επομένωςτοπαιχνίδιείναισημα-
ντικόμεμεγάλοβαθμόδυσκολίας.Δενεπιτρέπεται
ναμένουμεσεκανένααποτέλεσμα,είτεθετικόείτε
αρνητικό, παρα μόνο να είμαστε προσηλωμένοι
στονεπόμενοαντίπαλο.Στόχοςμαςόπωςσεκάθε
παιχνίδιείναιηνίκη.»

Στην Αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας δόθηκε η 
συνέντευξη τύπου παρουσία του 

Δημάρχου Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζί-
δη, του προέδρου του ΚΑΠΑ Στέργιου 
Διαμάντη, του προέδρου του Συλλό-
γου Δρομέων Βέροιας Βασίλη Τσιάρα 
και του Γ. Γραμματάε κ. Γιάννη Καρα-
γιάννη ενώ παρευρέθηκαν και άλλοι 
μέλη του συλλόγου αλλά και μέλη του 
οργανωτικού του μεγάλου αγώνα.  Ο 
Δήμαρχος δήλωσε ότι είναι σίγουρος 
για την επιτυχία του αγώνα και έστει-
λε το μήνυμα για την προσέλευση 
κόσμου εκτός Ημαθίας είτε ως αγωνι-
ζόμενοι είτε ως εκδρομείς. 

Οπρέοδρος του ΚΑΠΑ κ. ΣτέργιοςΔιαμάντης
αναφέρθηκεστην μεγάληστήριξηπρος τους διορ-
γανωτές και την βεβαιότητα ότι η καλή ομάδαπου
διοργανώνει τους αγώνες θασημειώσει μία ακόμη

επιτυχία.
Από τηνπλευρά τουοπρόεδρος τουσυλλόγου

δρομέων Βέροιας αναφέρθηκε στο ιστορικό της
πρώτηςδιοργάνωσηςπουξεκίνησεμετηνσυμμετο-
χή480αθλουμένωνκαιπέρσιπλησίασαντους980.
Γιαφέτοςόπως‘όλαδείχνουνθαγίνειρεκόρσυμμε-
τοχήςαφούσύμφωναμεταστοιχείαπουυπάρχουν
οισυμμετοχέςθαπλησιάσουντους1.500.!!

ΟΓ.ΓραμματέαςτουσυλλόγουΓιάννηςΚαραγιάν-
νηςαναφέρθηκεστουςαγώνεςπουθαδιεξαχθούν.
Κατ’ αρχήνθα έχουμε τοΣάββατο9Δεκεμβρίουα-
γώνεςστιςκατηγορίες1.000μ,2.000μκαι5.000μκαι
θα γίνουνβραδινοί μέσαστηνπόλημε τερματισμό
την ΠλατείαΔημαρχείου. Στην λήξη των αγώνων
αυτώνθαγίνειpastapartyαπόσεφ.Θαυπάρχουν
μακαρονάδεςγιατουςδρομείςμεδιάφορεςσάλτσες,
ενώ θα υπάρχει προσφορά και για τους νεαρούς
αθλούμενους.

Επίσης εξέφρασε τις ευχαριστίες τουπρος τον
ΔήμοΒέροιας, τηνΤροχαία, τους Εθελοντές τους
χορηγούςγιατηνστήριξητους.

-Πολύ σύντομαθαγίνουνγνωστέςαναλυτικάοι
διαδρομέςτωνμικρώνκατηγοριώνκαιφυσικάόλοτο
πρόγραμματουαγώναμέσωΔελτίωντύπουπουθα
εκδώσειηοργανωτικήεπιτροπή.

ΜπάσκετΓ’Εθνική

Τον ΑΓΣ Ιωαννίνων υποδέχεται 
την Κυριακή ο Φίλιππος

6ος Φιλίππειος δρόμος στις 9-10 Δεκεμβρίου

Στους1.500υπολογίζονται
οιαθλητέςπουθασυμμετάσχουν

Στην Πιερία θα μεταβούν το Σάβ-
βατο (11/11) οι Αετοί Βέροιας, 
για το ματς της 5ης αγωνιστι-

κής της Β ΕΚΑΣΚΕΜ με αντίπαλο τον 
ΓΑΣΠ Πάνθηρες. Η ομάδα του γειτο-
νικού νομού είναι συγκάτοικος των 
«ασπρόμαυρων» στην πρώτη θέση 
της βαθμολογίας και στοχεύουν στην 
άνοδο.  Από την άλλη πλευρά, η ομάδα 
του Ντάνη Τυριακίδη προετοιμάστηκε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενόψει 
της δύσκολης εκτός έδρας μονομαχίας, 
συμπεριλαμβάνοντας και το φιλικό στη 
Μελίκη με τον τοπικό ΓΑΣ, εκεί όπου 
παρά τις σημαντικές απουσίες (Γκεκό-

πουλος, Βλαχάκης, Ντιπτένης) ηττήθη-
κε με 6 πόντους διαφορά και μάλιστα 
από μια ομάδα που θεωρείται εκ των 
φαβορί για την άνοδο στη Γ Εθνική.

ΝασημειώσουμεπωςηαναμέτρησηστοΚλει-
στό ΓήπεδοΚατερίνης θα έχειώρα έναρξηςστις
20.00.

Tοπρόγραμματης5ηςαγωνιστικής
στηΒΕΚΑΣΚΕΜ(Σάββατο11/11-18.00)

ΆθλοςΑλεξάνδρειας–ΓΑΣΒαφύρας(16.00)
ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς–ΑΚΕΠιερίας
Έργοναθλος–ΑτρόμητοςΝέαςΣάντας
ΚούπαΚιλκίς–ΑΟΚΓουμένισσας
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΑετοίΒέροιας(20.00)
ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας–ΑΣΚολινδρού (12/11

-18.00)

ΕΚΑΣΚΕΜ Β’

ΣτηνΚατερίνημετους
ΓΑΣΠάνθηρες...οιΑετοίΒέροιας

Μια νίκη και μια ήττα
για τις Μικτές της ΕΠΣ Ημαθίας
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«Μισό» ρεπό για τους 
παίκτες του ΠΑΟΚ και 
ραντεβού σήμερα το 

πρωί, με την απογευματινή προπό-
νηση να ματαιώνεται, ύστερα από 
απόφαση του Ραζβάν Λουτσέσκου. 
Με μια προπόνηση - και όχι με δυο 
όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί 
- που έγινε στις εγκαταστάσεις της 
Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε η προ-
ετοιμασία των ποδοσφαιριστών του 
ΠΑΟΚ με φόντο την επιστροφή στις 

αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Από τουςποδοσφαιριστέςπου βρίσκονται στη
διάθεση τουΡάζβανΛουτσέσκου, οΟμάρΕλΚα-
ντουρίακολούθησεμέροςτηςπροπόνησηςκαιβγή-
κεαπό το κομμάτιπουπεριελάμβανεπροσωπικές
μονομαχίες προκειμένου να προφυλάξει το χτυ-
πημένο τουπόδι, ενώοΜαουρίσιοσυνέχισεπρό-
γραμμααποκατάστασηςμετρέξιμοκιασκήσειςστο
γυμναστήριο.

Τοεπόμενοραντεβούποδοσφαιριστώνκαιπρο-
πονητικού τιμ είχε οριστεί για το απόγευμα όμως
οΡάζβανΛουτσέσκου χάρισε τηνπροπόνηση και
πλέον όλοι μαζί θα βρεθούν σήμεραΠαρασκευή
στις 10:30στις εγκαταστάσεις τηςΝέαςΜεσημβρί-
ας.

Με τον Αερωπό Έδεσσας 
θα συναντηθεί στην επό-
μενη φάση του Κυπέλλου 

Χάντμπολ Ανδρών ο Φίλιππος. Επι-
σης ο Ζαφειράκης Νάουσας θα υπο-
δεχτεί στο γήπεδό του τον ισχυρό 
Διομήδη Άργους. Αναλυτικά τα απο-
τελέσματα και τα νέα ζευγάρια:

ΚύπελλοΕλλάδοςΑνδρών (1οςγύρος),Α2

Ανδρών(4ηαγωνιστική)
Τρίτη7Νοεμβρίου2017
ΚύπελλοΕλλάδοςΑνδρών(1οςγύρος)
Μακεδονικός-Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή

11-37

Τετάρτη8Νοεμβρίου2017
ΚύπελλοΕλλάδοςΑνδρών(1οςγύρος)
ΑρχέλαοςΚατερίνης-ΦίλιπποςΒέροιας21-33
ΑρίωνΠτολεμαΐδας-ΕΣΝΒριλησσίων35-36
ΑερωπόςΈδεσσας-Πανελλήνιος30-23

Α2Ανδρών(4ηαγωνιστική)
Κύκλωπες-ΑΕΣΧΠυλαίας25-30

Ταζευγάριατων«16»
(Τετάρτη20Δεκεμβρίου2017)

ΖαφειράκηςΝάουσας-ΔιομήδηςΆργους
ΠρωτέαςΆρτας-ΑΕΚ
ΕΣΝΒριλησσίων-ΑΣΕΔούκα
ΑερωπόςΈδεσσας-ΦίλιπποςΒέροιας
ΓΑΣΚιλκίς-ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή
ΑΟΝηρεύς-ΓΑΣΚαματερού
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΦοίβοςΣυκεών
ΠΑΟΚ-ΧΑΝΘ

Αλλαγή πλάνων από Λουτσέσκου 
στον ΠΑΟΚ

Κύπελλο Χάντμπολ Ανδρών

ΑερωπόςΈδεσσας-Φίλιππος
τοζευγάριτων«16»

Η επίσκεψη της 
Μπόκα Τζούνι-
ορς στη Θεσσα-

λονίκη θα μείνει αξέ-
χαστη στην αποστολή 
της. Όχι μόνο για όσα 
όμορφα συνέβησαν 
στο «Κλ. Βικελίδης», 
αλλά και για την επί-
θεση με πέτρες που 
δέχτηκε το πούλμαν 
της το βράδυ της 
Τετάρτης (8/11). Μετά 
τη γιορτή, επεισόδια. 
Αφού ολοκληρώθηκε η σπουδαία φιλι-
κή αναμέτρηση του Άρη με τη Μπόκα 
Τζούνιορς το βράδυ της Τετάρτης 
(8/11), το πούλμαν που μετέφερε την 
αποστολή των Αργεντινών δέχτηκε 
επίθεση με πέτρες από αγνώστους.

Αυτόείχεωςαποτέλεσμανασπάσουντατζάμια,
αλλάπάλι καλάοι ζημιές ήτανμόνουλικές.Ουδείς
απότηναποστολήτηςΜπόκατραυματίστηκε,όμως
δεδομέναόλοιτουςσοκαρίστηκανμεό,τισυνέβη.Η
ΠΑΕΆρηςπήρεθέσημεανακοίνωσηγια το χθεσι-
νοβραδινόσυμβάν,κάνονταςλόγογιααρρωστημένα
μυαλά.

Η ανακοίνωση των «κιτριίνων»: «ΗΠΑΕΑΡΗΣ
εκφράζει τη θλίψη της και καταδικάζει απερίφραστα
την άνανδρη επίθεση, που διέπραξαν κάποιοι…

«γνωστοί-άγνωστοι» κατά τουπούλμαν, το οποίο
μετέφερε την αποστολή τηςΜπόκαΤζούνιορς στο
ξενοδοχείο,μετάτοτέλοςτουχθεσινοβραδινούφιλι-
κούαγώναστοΚλεάνθηςΒικελίδης.

Είναιπεριττόνατονιστείπωςκάθευγιήςάνθρω-
ποςκαταδικάζειτέτοιεςπράξεις,σεμιαμέραγιορτής
γιατονΑΡΗκαιτηνΕλλάδα.Είναιπροφανέςότιστη
Θεσσαλονίκηυπάρχουν, δυστυχώς, κάποια«αρρω-
στημέναμυαλά»,πουδενμπορούν νααποδεχτούν
τομεγαλείοτηςομάδαςμαςκαιτογεγονόςότιέφερε
στηνπόλημαςτηθρυλικήΜπόκαΤζούνιορς.

Ησυμπεριφοράτους,τουςχαρακτηρίζεικαικατα-
δεικνύει τημικρήτουςαντίληψησεσχέσημετομε-
γαλείοτουποδοσφαίρου, τουΑΡΗκαι τωνοπαδών
μας.Θα τουςσυνιστούσαμε ναπαραδειγματιστούν
από τη χθεσινή απαράμιλλη γιορτή-παράσταση και
τα μαθήματα οπαδικής συμπεριφοράς του κόσμου
μας,ώστε να ξεφύγουν, επιτέλους, από τη μιζέρια
τους...».

Πέτρες στο πούλμαν της Μπόκα, 
ξέσπασε με ανακοίνωση ο Άρης

Βαρύ το κατηγορητήριο με το 
οποίο κλήθηκε η ΑΕΚ για τα 
επεισόδια στο ΟΑΚΑ με τον 

ΠΑΟΚ στην πειθαρχική της Super 
League. Με το άρθρο περί αφαίρε-
σης βαθμών κλήθηκε σε απολογία 
το πρωί της Παρασκευής η ΑΕΚ 
για όσα έγιναν πριν τη σέντρα του 
ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. 
Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, όπως 
αναμενόταν, για τα επεισόδια ανά-
μεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και την 
αστυνομία.

Συγκεκριμένα ηΈνωσηθα δικαστεί με βάση
το άρθρο 15παράγραφος 4περίπτωση β’ του
ΠειθαρχικούΚώδικα, το οποίο αφορά επεισόδια
στονενγένειχώροτουγηπέδου,ταοποίασυνο-
δεύονται απόβιαιοπραγίες κατάπροσώπων και

φθορέςκαιγιατηνπαράβασηαυτήπροβλέπεται
πρόστιμο50.000έως250.000ευρώ,τιμωρίατης
έδραςγιαδύοέωςτέσσεριςαγωνιστικέςκαι επι-
πλέοναφαίρεσητριώνβαθμών.

ΣτηνΑΕΚ,ωστόσο, θεωρούν ότι η ΠΑΕ θα
τιμωρηθείμεπρόστιμοκαθώςαυτόπροβλέπεται
βάσειτουφύλλουαγώνα,τηςέκθεσηςτουπαρα-
τηρητήκαικυρίως,τηςέκθεσηςτηςαστυνομίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:Α)
ΠΑΕΑΕΚ: «Βάσει των αναφερομένωνστο από
05/11/2017ΦύλλοΑγώνα,τοοποίοσαςγνωστο-
ποιήθηκε,κατ’άρθρο15τουΚανονισμούΑγώνων
Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 05/11/2017
ΈκθεσηΠαρατηρητήΑγώνα και στην υπ’ αριθμ.
πρωτ.2247/17/2239126από07-11-2017αναφο-
ράσυμβάντωντηςαστυνομίας,σεσυνδυασμόκαι
με τον οπτικοακουστικό υλικό φορέα εγγραφής
εικόναςκαιήχου(DVD),στονοποίοαποτυπώνε-
ται ο επίμαχοςποδοσφαιρικός αγώνας»: Για τη
συμπεριφορά τωνφιλάθλων της καθώς επίσης
και για υβριστικά συνθήματα τωνφιλάθλων της
στοναγώναΠΑΕΑΕΚ-ΠΑΕΠΑΟΚ.

Απειλείταιμεαφαίρεσηβαθμών
ηΑΕΚ



13www.laosnews.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Σε νέα ρήξη έχουν έλθει 
η κυβέρνηση και η καναδική 
εταιρεία Eldorado Gold που 
ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι 
θέτει σε καθεστώς συντήρη-
σης το μεταλλείο και τις εγκα-
ταστάσεις στις Σκουρίες Χαλ-
κιδικής, δηλαδή αναστέλλει 
τις εργασίες της καθώς δεν 
της έχει ακόμα χορηγηθεί η 
απαιτούμενη άδεια από τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γ. Σταθάκη.

Στην πράξη αυτό σημαίνει 
ότι οι 500 περίπου εργαζόμε-
νοι στις Σκουριές παύουν να 
απασχολούνται στην εξόρυξη 
χρυσού και πλέον βρίσκονται 
στον αέρα. 

Στην ανακοίνωσή της η καναδική εταιρεία επιση-
μαίνει ότι έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά της 
ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να προστατεύ-
σει τα δικαιώματά της, καθώς και το υπουργείο δεν 
έχει προχωρήσει στις συμβατικές του υποχρεώσεις 
με αποτελέσματα αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 
στην έναρξη λειτουργίας της εξόρυξης.

Η εταιρεία δηλώνει ότι θα επανεξετάσει την ε-
πένδυση της στις Σκουριές όταν και εφόσον τις χο-
ρηγηθούν οι αδειες ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει ότι 
όσον αφορά την άλλη δραστηριότητά της στα κοιτά-
σματα της γειτονικής Ολυμπιάδας, η εκμετάλλευση 
συνεχίζεται κανονικά τηρουμένης της περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας.

«Παρότι έχει γίνει αξιόλογη πρόοδος αναφορικά 
με την επένδυση  της Ολυμπιάδας, εντούτοις απαι-
τούμε από την ελληνική κυβέρνηση τις αναγκαίες 
άδειες και τη στήριξή της προκειμένου να  επενδύ-
σουμε στις Σκουριές», αναφέρει στη δήλωσή του ο 
διευθύνων σύμβουλός της Eldorado Gold Τζώρτζ 
Μπερνς.

Σαν αποτέλεσμα, συνεχίζει ο ίδιος υποχρεωθή-
καμε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για να θωρακίσουμε νομικά τις απαιτήσεις 
της εταιρείας εν μέσω του συνεχιζόμενου διαλόγου 
και των προσπαθειών να επιλύσουμε τις εκκρεμότη-
τες στις Σκουρίες.

Πηγή In.gr

Με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και συ-
γκεκριμένα με υποχρεωτική παρουσία δύο φορές 
την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του 
τόπου διαμονής του (Βαρνάβας Αττικής), βγήκε 
λίγο μετά τις 12 χθες το μεσημέρι από τις φυλακές 
Κορυδαλλού ο Δημήτρης Κουφοντίνας. 

Η 48ωρη άδεια, η πρώτη που εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο των φυλακών μετά από αλλεπάλληλες 
αιτήσεις, στηρίζεται στις προϋποθέσεις που θέτει 
ο νόμος που ισχύει για τη χορήγηση αδειών σε 
κρατούμενους. Σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η βα-
ρύτητα των αδικημάτων που έχει διαπράξει ο κρα-
τούμενος αλλά η συμπεριφορά εντός της φυλακής 
(πειθαρχικά κλπ).

Με τη σύμφωνη γνώμη του Eισαγγελέα
Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που συναίνεσε και 

ο εισαγγελέας επόπτης των φυλακών, ο οποίος έ-
χει δικαίωμα να αρνηθεί ανεξάρτητα από τη στάση 
των άλλων δυο μελών του συμβουλίου, γι’ αυτό 
και τελικά η άδεια χορηγήθηκε. 

Σύμφωνα με τον νόμο ο κρατούμενος καλείται 
σε ακρόαση από το συμβούλιο και απαντά σε 
ερωτήματα που του τίθενται σχετικά με τη χορήγη-
ση της άδειας, όπως έγινε και εν προκειμένω.

«Είναι προφανές ότι ουδεμία σχέση είχε η κυ-
βέρνηση με το θέμα» υπογράμμιζαν κυβερνητικές 
πηγές μετά τα σχόλια που προκάλεσε η απόφαση 
για τη χορήγηση άδειας στον Δημήτρη Κουφοντί-
να.

«Αυτονόητο» το αίτημα τονίζουν 
οι σωφρονιστικοί

Το δικαίωμα του Δημήτρη Κουφοντίνα στην 
άδεια, αναγνωρίζοντας πάντως ότι αγγίζει τις αντο-
χές της κοινωνίας, υπερασπίζεται η Ομοσπονδία 
Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η οποία με 
ανακοίνωσή της τονίζει το «αυτονόητο», αλλά και 
εκτιμώντας ότι ο Κουφοντίνας θα είχε πάρει νωρί-
τερα την άδεια, αν δεν υπήρχε το ατυχές συμβάν 
με τον Χριστόδουλο Ξηρό. 

«Ο Δημήτρης Κουφοντίνας όλα αυτά τα χρόνια 
δεν έχει υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παρά-
πτωμα μέσα στην φυλακή, πληροί κατά τη γνώμη 
μας τα κριτήρια χορήγησης της άδειας και οι νόμοι 
πρέπει να εφαρμόζονται. Ακόμα και όταν διαπι-
στώνουμε ότι μπορεί να αγγίζουν τις αντοχές της 
κοινωνίας μας», σημειώνουν μεταξύ άλλων και 
προσθέτουν τη γνωστή ρήση: «Δεν κάνουν οι 
καλοί νόμοι καλές κοινωνίες, οι καλές κοινωνίες 
κάνουν καλούς νόμους». 

Ολόκληρη η ανακοίνωση: 
«Το καλοκαίρι ως η εποχή του «όλα τα σφάζω 

όλα τα μαχαιρώνω» παρήλθε. Προσδοκούμε ότι 
θα παρέλθει και από την πολιτική ζωή του τόπου 
και θα σταματήσει επιτέλους η διαφωνία και οι α-
ντιδικίες για τα αυτονόητα. Ο Δημήτρης Κουφοντί-
νας πήρε μία άδεια την οποία δικαιούται και είναι 
βέβαιο ότι αν δεν είχε παραβιάσει την άδειά του 
ο Χριστόδουλος Ξηρός, θα την είχε πάρει πολύ 
νωρίτερα.

Αλήθεια, ποιο κριτήριο δεν τηρείται για τη χο-
ρήγηση αυτής της άδειας, όταν το μόνο που είναι 
εν ισχύ τελικά από όλα όσα είχαν προβλεφθεί 
κατά την πρώτη ισχύ του θεσμού των αδειών, έχει 
παραμείνει μόνο ένα και συγκεκριμένα αυτό της 
«προσδοκίας για καλή χρήση της άδειας».

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας όλα αυτά τα χρόνια 
δεν έχει υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παρά-
πτωμα μέσα στην φυλακή, πληροί κατά τη γνώμη 
μας τα κριτήρια χορήγησης της άδειας και οι νόμοι 
πρέπει να εφαρμόζονται. Ακόμα και όταν διαπι-
στώνουμε ότι μπορεί να αγγίζουν τις αντοχές της 
κοινωνίας μας.

Dura lex, sed lex

Υ.Γ. : Δεν κάνουν οι καλοί νόμοι καλές κοινωνί-
ες, οι καλές κοινωνίες κάνουν καλούς νόμους». 

Κόντρα Κοντονή - Μπακογιάννη
Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή 

για την άδεια Κουφοντίνα
Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στη 

Βουλή με αφορμή τα θέματα της επικαιρότητας και 
συγκεκριμένα τη χορήγηση άδειας στον Δημήτρη 
Κουφοντίνα και την αποφυλάκιση του καθ΄ ομολο-
γία δολοφόνου της εφοριακού Δώρας Ζέμπερη με 
το «νόμο Παρασκευόπουλου» για την αποσυμφό-
ρηση των φυλακών.

«Στοιχείο του κράτους δικαίου είναι η εφαρμογή 
των νόμων έναντι όλων. Αν ο νόμος είναι κακός, 
ακούμε απόψεις. Αλλά η τροποποίηση του 2009 ή-
ταν δικιά σας, του κ. Δένδια. Αν δεν τον θέλατε, ας 
τον αλλάζατε», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης 
Σταύρος Κοντονής απαντώντας στον πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας για τη 48ωρη άδεια, που χορη-
γήθηκε στον καταδικασμένο για την τρομοκρατική 
οργάνωση «17 Νοέμβρη» Δημήτρη Κουφοντίνα.

«Δεν αποφυλακίζεται ο Κουφοντίνας, δεν επα-
νακρίνονται οι πράξεις του. Η χορήγηση αδείας 
δεν είναι επιδοκιμασία των πράξεων ούτε και α-
νοχή για ο,τιδήποτε. Δεν πήρε η κυβέρνηση την 
απόφαση για την άδεια. Να ζητάτε εξηγήσεις από 
την κυβέρνηση για ένα όργανο που εσείς νομο-
θετήσατε, αυτό ξεπερνάει τα όρια», σημείωσε ο 
υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε ότι ο κρατού-
μενος δεν κρίνεται για τις απόψεις από τις οποίες 
εμφορείται γιατί κανείς στον πολιτισμένο κόσμο 
δεν καταδικάζει κάποιον για τις αντιλήψεις του.

«Εμφανιστήκατε ως θλιβερός απολογητής του 
Κουφοντίνα», σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη, με 
τον υπουργό Δικαιοσύνης να απαντά πως «μμείς 
ουδέποτε επιδοκιμάσαμε δολοφονικές ενέργειες 
και ουδέποτε στέρξαμε συμπαράστατες σε τέτοιες 
καταστάσεις» και να σημειώνει ότι επί συγκυβέρ-
νησης ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έλαβε άδεια ο Χριστόδουλος 
Ξηρός και την παραβίασε.

Μητσοτάκης: Στη μνήμη των θυμάτων 
να φωνάξουμε «ως εδώ»

Την οργισμένη αντίδραση του προέδρου της 
ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, προκάλεσε η 48ωρη 
άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα καθώς μιλώντας 
από τη βήμα της Βουλής, ανέφερε πως «παρα-
κολουθούμε σοκαρισμένοι τον μεγαλύτερο τρο-
μοκράτη της χώρας να βγαίνει με άδεια από τη 
φυλακή». Στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρα-
τίας, πρόσθεσε, οφείλουμε να φωνάξουμε ένα 
βροντερό «ως εδώ».

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο Κουφοντίνας 
απολαμβάνει ένα προνόμιο της ελληνικής Πολιτεί-
ας την οποία ο ίδιος συνεχίζει να τραυματίζει με το 
γεμάτος μίσος λόγο του. Έθεσε μάλιστα το ερώτη-
μα, εάν δικαιούται άδεια ο Κουφοντίνας. 

«Επί της αρχής εγώ και η παράταξη είμαστε 
υπέρ των αδειών με την προϋπόθεση όμως ότι 
πληρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέ-
σεις». Ποια δείγματα μεταμέλειας, συμμόρφωσης 
και διάθεση ομαλής κοινωνικής επανένταξης έδειξε 
ο τρομοκράτης. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση της άδειας δεν υπάρχουν». 

Δήλωσε μάλιστα πως μέσα από τον δημόσιο 
λόγο του εμφανίζεται αμετανόητος για όσα έχει 
κάνει. «Λειτουργεί και μέσα από τη φυλακή ως ο 
ιδεολογικός καθοδηγητής μιας νέα γενιάς τρομο-
κρατών. Ουσιαστικά καλεί νέους ανθρώπους να 
γίνουν και αυτοί δολοφόνους».

Στον αέρα οι εργαζόμενοι
Αναστέλλει τις εργασίες 

στις Σκουριές η Eldorado Gold

Έπειτα από 15 χρόνια
Βγήκε με διήμερη άδεια από 
τη φυλακή ο Κουφοντίνας

Πώς δηλώνεται ο ακατάσχετος λογαριασμός

Ποια κοινωνικά επιδόματα 
είναι ακατάσχετα

Την ώρα που η φο-
ροδοτική ικανότητα 
των πολιτών έχει εξα-
ντληθεί η εφορία δίνει 
τη χαριστική βολή κα-
τάσχοντας ακόμη και 
επιδόματα. Όμως οι 
οφειλέτες έχουν την 
δυνατότητα να αποτρέ-
ψουν τέτοιους είδους 
κατασχέσεις οι οποίες 
πιστώνονται στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς 
τους. 

Σύμφωνα με την ε-
γκύκλιο (ΠΟΛ 1146) τα 
επιδόματα μπορούν 
να εξαιρεθούν από τις 
κατασχέσεις για χρέη 
προς το Δημόσιο ακό-
μη κι αν πιστώνονται σε 
λογαριασμούς μη δηλωμένους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως «ακατάσχετους».

Τα ακατάσχετα επιδόματα
Ακατάσχετα είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρ-

μανσης, η διατροφή ανήλικου τέκνου και κάθε άλλο επίδομα που έχει χαρακτηριστεί ρητώς ως «ακατάσχε-
το» από τη νομοθεσία που το προβλέπει. 

Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε τέτοια επιδόματα κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαρια-
σμό δικαιούχου-οφειλέτη του Δημοσίου, αυτός θα πρέπει επίσης να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ για 
περιορισμό της κατάσχεσης ώστε τα ποσά αυτά να εξαιρεθούν από τα κατασχετέα και να αποδεσμευτούν.

Σημειώνεται ότι στα επιδόματα που μπορούν να γλιτώσουν την κατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο 
δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα στήριξης τέκνων ούτε τα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα που χο-
ρηγεί ο ΟΓΑ σε περισσότερους από 700.000 οικογενειάρχες. Κι αυτό διότι τα συγκεκριμένα επιδόματα δεν 
έχουν χαρακτηριστεί ως «ακατάσχετα» στις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγησή τους.

Δήλωση για τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό
Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ όσον αφορά τα ποσά των καταθέ-

σεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. 
Ωστόσο, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ 

τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα 
ΤAXISNET. 

Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή συ-
ντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό τον λογαριασμό στην ΑΑΔΕ, 
ώστε να μην κατάσχονται από αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα των 1.250 ευρώ.

Για να δηλώσει τον ακατάσχετο λογαριασμό πρέπει να μεταβεί στην ειδική εφαρμογή του taxisnet στη 
διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax/accountdecl/year2014/accountdecl/index.jsp και για να εισέλθει να 
χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του λογαριασμού στο taxisnet.



Η Γενική Περιφερειακή Α-
στυνομικήΔιεύθυνση Κεντρικής
Μακεδονίας δημοσιεύει συνολι-
κά στατιστικά στοιχείαπου αφο-
ρούνσεθέματαοδικήςασφάλειας
και τροχονομικής αστυνόμευσης
για το μήναΟκτώβριο του έτους
2017, στην εδαφική αρμοδιότητα
τωνΔιευθύνσεωνΑστυνομίαςΗ-
μαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας,
ΣερρώνκαιΧαλκιδικής.Ηδημοσί-
ευση τωνστοιχείωνσυνοδεύεται
με στατιστικά - αριθμητικά στοι-
χεία του αντίστοιχου περσινού
μήνα.

ΤροχαίαΑτυχήματα
ΣτηνεδαφικήαρμοδιότητατηςΓενικήςΠερι-

φερειακήςΑστυνομικήςΔιεύθυνσηςΚεντρικής
Μακεδονίας, σημειώθηκαν 34 τροχαία ατυχή-
ματα τονΟκτώβριο του 2017,  έναντι 39 τον
αντίστοιχομήνατου2016.

Ειδικότερασημειώθηκαν:
-6θανατηφόραατυχήματαέναντι8το2016.
-1 σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ίδιος αριθμός

καιτο2016.
-27ελαφράτροχαίαατυχήματα,έναντι30το

2016.
Από τα τροχαίαατυχήματαπουσυνέβησαν

σεαστικέςκαιαγροτικέςπεριοχέςτωνΔιευθύν-
σεωνΑστυνομίας καταγράφηκαν συνολικά 50
παθόντες έναντι 52 το 2016.Ειδικότερα κατα-
γράφηκαν:

-6νεκροίέναντι8το2016.
-2βαριάτραυματίες,ίδιοςαριθμόςκαιτο2016.
-42ελαφράτραυματίες,ίδιοςαριθμόςκαιτο2016.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημά-
των-δυστυχημάτων,όπωςπροέκυψεαπότην
αστυνομικήτροχονομικήέρευνα,ήταν:

-Ηυπερβολικήταχύτητα
-Ηοδήγησηυπότηνεπήρειααλκοόλ
-Ηαπόσπασηπροσοχήςτουοδηγού
-Ημηχρήσηζώνηςασφαλείας/προστατευτι-

κούκράνους
-Ηκίνησηστοαντίθετορεύμακυκλοφορίας
-Ηχρήσηκινητούτηλεφώνουκατάτηνοδήγηση
-Ηπαραβίασητηςπροτεραιότητας

ΔράσειςΤροχονομικήςαστυνόμευσης
ΟιΥπηρεσίεςΤροχαίαςΑστυνόμευσης της

ΓενικήςΠεριφερειακήςΑστυνομικήςΔιεύθυνσης
ΚεντρικήςΜακεδονίαςβρίσκονταισεδιαρκήετοι-
μότητα,εφαρμόζονταςσυγκεκριμένοσχεδιασμό,
πουπροβλέπειμέτραοδικήςασφάλειαςκαιτρο-
χονομικήςαστυνόμευσηςγιατηνασφαλήκυκλο-
φορίατωνοχημάτωνκαιτωνπολιτών,καθώςκαι

για τηνπρόληψηκαι αποτροπή
ατυχημάτων και δυστυχημάτων
σεόλοτοοδικόδίκτυο.

Στοπλαίσιο των τροχονομι-
κών δράσεων, το μήναΟκτώ-
βριο του έτους 2017, βεβαιώ-
θηκαν μεταξύ άλλων και 6.142
παραβάσειςωςακολούθως:

-2.697παραβάσεις γιαυπερ-
βολικήταχύτητα,

-2.194παραβάσειςεπαγγελμα-
τικώνοχημάτων,

- 3 15  παραβάσ ε ι ς  γ ι α
Κ.Τ.Ε.Ο.,

-267παραβάσεις για οδήγη-
ση υπό την επήρεια οινοπνεύ-

ματος(μέθη),
-225παραβάσειςγιαμηχρήσηζώνηςασφα-

λείαςκατάτηνοδήγηση,
-216παραβάσειςγιαμηχρήσηπροστατευτι-

κούκράνουςκατάτηνοδήγηση,
-73παραβάσειςγιακίνησηστοαντίθετορεύ-

μακυκλοφορίας,
-63παραβάσεις για αντικανονικόπροσπέ-

ρασμα,
-29παραβάσειςγιααντικανονικούςελιγμούς
-23παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή

λωρίδακυκλοφορίαςήμηκίνησηστοάκροδε-
ξιότουοδοστρώματος,

-20παραβάσειςγιαπαραβίασηερυθρούση-
ματοδότη,

-9παραβάσειςγιαπαραβίασηπροτεραιότητας,
-8παραβάσειςγιαπαράνοματοποθετημένες

διαφημιστικέςπινακίδεςκαι
-3παραβάσειςγιαμηχρήσηπαιδικώνκαθι-

σμάτων.
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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

Μηνιαίοςαπολογισμόςπαραβάσεων
καιτροχαίωνστηνΚεντρικήΜακεδονία

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
Παρασκευή 10-11-2017

13:30-17:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κάτω
απότααστικά)23310-23023

20:30-01:00 + διαν.ΛΕ-
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)
23310-74374



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.

15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 www.laosnews.gr

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, Καζαντζά-
κη 21, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέραΔΚWC, μεγάλο μπαλ-
κόνι, σε νέα οικοδομή, 1ος
όρ., ντουλάπα, έξτρα απο-
θήκη. Τηλ.: 23310 71653 &
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, ενοικιάζεται
κατάστημα, δίπλα στην Ε-
θνικήΤράπεζα, περίπου 60

τ.μ.,μευπόγειο60 τ.μ.
Τηλ.:6945543578.

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 κυρία ή
κύριος για φροντίδα και
περιποίησηηλικιωμένου.
Τηλ.: 23310 25176 &
6998027956.

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

άνω των30 ετώνμεάνεση
λόγουκαι ευχέρειαστιςδη-
μόσιες σχέσεις να αναλά-
βει εταιρίαστοΝομό.Τηλ.:

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

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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6934888738κοςΚώστας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

εργασίασεsportcafeσαν
σερβιτόρα για πρωινή ή
απογευματινή εργασία,
στο κέντρο της Βέροιας.
Τηλ.:6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με
μεταφορικό μέσο για κα-
φέουζερίστοΜακροχώρι
απέναντι από το παλιό
κρατικό ΚΤΕΟ, για απο-
γευματινέςώρεςαπό4.00
μ.μ. έως 01.00 μ.μ.Τηλ.:

6977755040,6983469968&
2331041541.

ZHTEITAI κοπέλα για ερ-
γαστήριο ζαχαροπλαστικής
στη Βέροια. Ηλικία από 25-
35 ετών, ελληνίδα. Οποια-
δήποτε εμπειρία θα ληφθεί
υπόψιν.Τηλ.: 23310 22174,
ώρες γιαπληροφορίες 8.00-
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.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ: 6993 678697 & 6947
705456.

ΚΥΡΙΑ βοηθός νοσηλεύ-
τριαςαναλαμβάνει τηφροντί-
δακαιπεριποίησηασθενών
στοΝοσοκομείοήστοσπίτι
(νοσούντων-νοσηλευομέ-
νων)ασθενών για όλες τις
ώρες (ημέρα-νύχτα).Τηλ.:
6944278448καΕύα.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκαθα-

ρίστριασεσπίτι και γραφεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

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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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.



Είναι πάρα πολύ δύσκολο να «πέσει το σύ-
στημα» στις εκλογές της Κυριακής για την ανά-
δειξη του επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα 
στην Κεντροαριστερά, και το μόνο που μπορεί να 
φοβηθεί κανείς είναι ένας «κατακλυσμός», είπε ο 
πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικα-
σιών και Δεοντολογίας για τις εκλογές, καθηγη-
τής Νίκος Αλιβιζάτος, στη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου που έδωσε στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τα 
μέλη της Επιτροπής.

Αν δεν υπάρξει ηλεκτρονική διασύνδεση με-
ταξύ των εκλογικών τμημάτων δεν θα γίνουν 
εκλογές, επισήμανε ο κ. Αλιβιζάτος, ενώ θα δι-

εξαχθούν κανονικά ακόμα και με την παρουσία 
μόνον του προέδρου της εφορευτικής επιτρο-
πής, σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην προ-
σέλευση των εκπροσώπων των υποψηφίων. 

Όπως είπε, μέχρι τώρα έχουν γίνει 5.300 
προεγγραφές για τις εκλογές και εξ αυτών τα 2/3 
είναι μέλη και το 1/3 φίλοι. Η συμμετοχή των πο-
λιτών στην ψηφοφορία θα κρίνει την επιτυχία του 
εγχειρήματος. Αν κυμανθεί κάτω από τις 100.000 
θα διαψεύσει τις προσδοκίες, ενώ αν πλησιάσει 
τις 200.000 θα είναι μεγάλη επιτυχία.

Ο κ. Αλιβιζάτος τόνισε πως η λέξη κλειδί είναι 
η «μεταρρύθμιση» και μόνον ο χώρος που θα 

εκφράσει ο νέος πολιτικός 
φορέας μπορεί να κάνει 
μεταρρυθμίσεις, επειδή 
η Νέα Δημοκρατία «δεν 
μπορεί να ξεφύγει από 
τους καταναγκασμούς της 
συντηρητικής παράταξης» 
και ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν πιστεύ-
ει στη λογική των μεταρ-
ρυθμίσεων, αλλά στη λογι-
κή των ρήξεων».

Την Κυριακή θα λει-
τουργήσουν 1.000 εκλογι-
κά τμήματα σε όλη την Ελ-
λάδα και 11 σε χώρες του 
εξωτερικού. Η ψηφοφορία 
θα διεξαχθεί από τις 8 το 
πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 
εκτός από την Αθήνα όπου 
οι κάλπες θα κλείσουν στις 
9 το βράδυ λόγω του Μα-
ραθωνίου.

Για να ψηφίσει κάποιος 
θα πρέπει να έχει μαζί του 
αστυνομική ταυτότητα ή 
διαβατήριο και να καταβά-
λει κατ΄ελάχιστον το ποσό 
των 3 ευρώ. Όσοι δεν ψη-
φίσουν στον πρώτο γύρο 

δεν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στον 
δεύτερο.

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν 
εκλογικά κέντρα στη Διεθνή Έκθεση (Περίπτερο 
6), στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας (Κλεάνθους 
59) και στην έδρα της 5ης Δημοτικής Κοινότητας 
(Β. Ολγας και 25ης Μαρτίου).

Εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν, επίσης, 
στους Δήμους: Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορ-
δελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου 
Μελά, Καλαμαριάς, Βόλβης, Λαγκαδά, Χαλκη-
δόνας, Δέλτα, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη και 
Ωραιοκάστρου.

www.laosnews.gr20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

CMYK

PΔιήμερη άδεια στον δολοφόνο Κουφοντίνα! 
Κι εμένα η αγάπη ούτε μια δίωρη δεν μου δίνει 
από τα δικά μου ισόβια...

PΧαίρε βίε αβίωτε!

PΟι νεκροί άδειες δεν δικαιούνται. Μόνο οι 
φονιάδες τους.

PΑυτοί του ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσουν να ανη-
συχούν για τον αρχιεκτελεστή της 17 Νοέμβρη 
μόνο αν ζητήσει άδεια για κανάλι.

PΌχι ρε! Εκείνος που εκτελεί κάτι παραδοσια-
κά τραγούδια δεν είναι ο Κουφοντίνας. Ο Κουφο-
γιάγκος είναι.

PΤελικά η μόνη ποινή που δεν έχει εκπτώ-
σεις είναι η κύρωση του ήπατος.

PΚι ας είναι και κίρρωση...

PΠάντως αν είναι οι δολοφόνοι να βγαί-
νουν κάθε τόσο με άδεια, εμείς οι χρεωμένοι 
θα πρέπει με άδεια να μπαίνουμε.

PΕίναι μια κάποια λύση...

PΆσε που στη φυλακή δεν παχαίνεις, αν 
κρίνουμε από τον Κουφοντίνα.

PΣαν να μην πέρασε μια μέρα. Πόσο μάλλον 
διήμερο.

PΛέτε να έχει προγραμματισμένο ραντε-
βού με τον Παλαιοκώστα;

PΗ πολλή δημοκρατία μπορεί να βλάπτει, 
ωστόσο δεν παχαίνει.

PΕκτός κι αν εκεί δεν έχουν ντιλιβεράδες...

PΚατά τα λοιπά μη τρομοκρατικά. Κάποτε δυ-

σμενής ήταν ο Έβρος. Τώρα είναι το ευρώ.

PΔεν σας έπεισα για το μη τρομοκρατικό 
του σχολίου ε;

PΚαι:
Ένας καλοσυνάτος χωρικός πάει για ψώνια 

στο χωριό, αλλά χαλάει το αυτοκίνητό του και α-
ναγκάζεται να το πάει για επισκευή στο συνεργείο 
της περιοχής. Όμως επειδή το αυτοκίνητο δεν 
μπορεί να επισκευαστεί  την ίδια μέρα, αποφα-
σίζει να γυρίσει σπίτι του με τα πόδια. Το  βασι-
κό πρόβλημά του είναι πώς θα κουβαλήσει τα 
πράγματα, που αγόρασε δηλαδή 10 κιλά μπογιά, 
έναν άδειο κουβά, δύο κότες και μια χήνα. Ενώ 
προβληματίζεται, τον πλησιάζει μια γριούλα που 
όπως φαίνεται έχει χαθεί…

–Μήπως μπορείτε να μου πείτε πώς θα πάω 
στο τάδε μέρος του χωριού; ρωτάει η γιαγιά.

–Βέβαια, το αγρόκτημά μου είναι εκεί κοντά, 
ελάτε μαζί μου. Το πρόβλημα μου όμως είναι πώς 
θα κουβαλήσω τα ψώνια μου, απαντά εκείνος.

–Απλούστατο, λέει η γριούλα. Βάλτε το κουτί 
της μπογιάς μέσα στον άδειο κουβά και πιάστε 
τον με το ένα χέρι! Πιάστε τη χήνα με το άλλο χέρι 
και βάλτε από μία κότα σε κάθε μασχάλη!

Ο χωρικός εντυπωσιάστηκε, την ευχαρίστησε 
για την ιδέα και συνέχισαν μαζί. Σε κάποια στιγμή, 
ο χωρικός πρότεινε να κόψουν δρόμο. Οπότε η 
γιαγιά του λέει:

–Α όχι, από εκεί είναι ερημιά. Ποιος με δια-
βεβαιώνει ότι καθοδόν δεν θα με στριμώξετε, κι 
αφού μου σηκώσετε το φουστάνι, θα μου κάνετε 
ένας Θεός ξέρει τι…

Ο χωρικός χωρίς να θέλει να την προσβάλλει 
της απαντάει:

–Ήμαρτον Θεέ μου, πώς θα μπορούσα να σας 
κάνω κάτι τέτοιο, αφού μεταφέρω 10 κιλά μπογιά, 
δύο κότες, μια χήνα; Θα χάσω τα πτηνά μου…

–Απλούστατο, απαντά εκείνη. Θα ακουμπή-
σετε κάτω τη χήνα, θα την καλύψετε με τον άδειο 
κουβά, θα βάλετε από πάνω το κουτί της μπογιάς 
και εγώ θα κρατάω τις κότες!

Κ.Π.

«Δύσκολα θα πέσει το σύστημα»
Ν. Αλιβιζάτος: Προσδοκούμε σε τουλάχιστον 

100.000 ψηφοφόρους
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