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Πως θα μεταφερθούν και 
φέτος οι μαθητές
στα σχολεία τους;

   Μπορεί να ιδρύθηκε μέχρι και Ελληνική Διαστημική 
Υπηρεσία, ωστόσο στα βασικά ακόμη χωλαίνουμε. Τι 
συζητάμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή; Το πρόβλημα με 
την μεταφορά των μαθητών. Για να είμαστε δίκαιοι 
ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης κατέθεσε 
τροπολογία προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα, ωστόσο 
γιατί να μην υπάρχει μόνιμη λύση και να τρέχουν 
πάλι τελευταία στιγμή; Όλοι οι εμπλεκόμενοι δείχνουν 
να έχουν την βούληση να βοηθήσουν , αλλά οι 
διαδικασίες αργούν. Και εκεί βρίσκεται η αλήθεια. 
Έχει δημιουργηθεί ένα τόσο σύνθετο γραφειοκρατικό 
πλέγμα με αλυσιδωτές διαδικασίες που τελικά κάνουν 
το θέμα να «σέρνεται». Ένα ζήτημα που έπρεπε να είναι 
δρομολογημένο πολύ πριν την έναρξη του σχολικού 
έτους και με την εγγραφή των μαθητών να χορηγείται το 
πάσο για την άμεση εξυπηρέτησή τους. Στην ελληνική 
πραγματικότητα διαχρονικά πρέπει να περάσει 
κάποιος χρόνος μέχρι να χορηγηθούν τα πάσο και να 
δοθεί πράσινο φως με συμβάσεις, διαγωνισμούς και 
μειοδότες για να μεταφερθούν οι μαθητές στα σχολεία 
τους. Το ζήτημα είναι γνωστό, το αντιμετωπίζουμε κάθε 
χρόνο, ας φροντίσουν οι αρμόδιοι να το επιλύσουν 
έγκαιρα και οριστικά, επιδεικνύοντας όπου απαιτείται 
και η ανάλογη ευελιξία.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Κορνηλίου εκατοντ., Ιεροθέου,

Αριστείδου μαρτ.

Σήκωπαιδίμουναπας
σχολείο!!!

«Οιμεγάλοικαβγάδεςσεένασπίτιγίνονταιγιατρίαθέμα-
τα:άφησετοκινητόσουκαιπιάσεβιβλία,κοιμήσουνωρίςκαι
ξύπνα-ξύπνα…», υποστήριξε ο υπουργόςΠαιδείας, επιχει-
ρηματολογώντας για τηνπρότασή του να ξεκινάει τοσχολικό
ωράριομιαώρααργότερα…

Και μας θύμισε έναανέκδοτο, καθότι τοπρωινό ξύπνημα
γιαtoσχολείοδενέχειηλικία...

Μάνα:σήκωαγόριμου,8πάειηώρα
Γιός:μμμμασεμε
Μάνα:σήκωπουλάκιμουναπαςσχολείο,άργησες
Γιος:Καλά…
Μάνα:Σήκωβρεπαιδάκιμου…Οδιευθυντήςείσαι!!!

Άμεση ανάγκη διαγράμμισης των διαβάσεων στη Βέροια 

Μεαφορμήτηνέναρξητηςσχολικήςχρονιάςλάβαμεαρκετάτηλε-
φωνήματαδιαμαρτυρίαςγιατηνκακήκατάστασητωνδιαβάσεωνστην
Βέροια.Σεπολλάσημείαείναισβησμένεςκαιπαράτηνπαραδοσιακά
καλή οδηγική συμπεριφορά των Βεροιέων οδηγών στις διαβάσεις,
έχουμεπεριστατικά ακόμη και στο κέντρο τηςπόλης μεπαρολίγον

ατυχήματα.ΔενγνωρίζουμεανσταδύοατυχήματατηςΔευτέραςμε τιςπαρασύρσειςδύοπολιτώναπόαυτοκίνητα,
σχετίζονταιοιδιαβάσεις,πάντωςεκείκοντάοιδιαβάσειςείναισεκακήκατάσταση.Και τούτοπροκαλείσύγχυσηόχι
μόνοστονοδηγό,αλλάκαιστονπεζόπουδενδιακρίνεικαλάτοσημείοτηςδιάβασηςκαιπερνάειαπέναντιτονδρόμο
απ’όπουνομίζειαυτός.ΕνδεικτικήπερίπτωσησύγχυσηςηδιάβασημπροστάσταγραφείατουΛΑΟΥ.Στηνπαλιάδιά-
βασηπουδενισχύειπλέονπαραμένουνβαμμέναταίχνητηςκαιηισχύουσαπουείναιδύομέτραδίπλαμεκυβόλιθο
δενείναιβαμμένηεξαρχής,μεαποτέλεσμαοκόσμοςναμπερδεύεταικαιναχρησιμοποιείτηνπαλιάμεαποτέλεσμα
ναέχουμε«θερμάεπεισόδια»πολύσυχνάμεταξύοδηγώνκαιπεζώνστοσημείο. Είναιτόσοαπλόκαιείναιγιατην
ασφάλειαοδηγώνκαιπεζών.Αςτοεπισπεύσουνοιαρμόδιοιγιατίκάθεπρωίταπαιδιάείναιστοδρόμογιατοσχολείο.

Λακκούβα, λακκουβίτσα μου…

Αμέτρητα ταπροβλήματα καθημερινάαπό τους χαλασμένουςδρόμουςμε τιςπολλές λακκούβες.Τις τελευταίες
ημέρεςεντοπίσαμεάλλημίατέτοιαπερίπτωση,στηνπαράκαμψητηςδιασταύρωσηςΝάουσας-Βέροιας,ηοποία
οδηγείστηδιασταύρωσηγιαταΜονόσπιταΝάουσας.Στοσημείοαυτό,τοοδόστρωμαέχειμιαμεγάληκαιβαθιά
λακκούβα,ηοποίαείναιεπικίνδυνηγιατουςοδηγούςκαιμπορείναοδηγήσεισεσοβαράατυχήματα.Επισημαίνουμε,
λοιπόν,τέτοιουείδουςπροβλήματα,προκειμένουνααποκατασταθούντοσυντομότεροδυνατόνγιατηνκαλύτερηδυ-
νατήασφάλειαόλωνμας.

ΔιαχωρισμότηςΔΕΘαπότηνπαρουσίατωνπολιτικών
αρχηγώνθαπροτείνειοΤζιτζικώστας

ΤάδεέφηΑπόστολοςΤζιτζικώστας:«ΑυτόπουέγινεσταεγκαίνιατηςφετινήςΔΕΘδενέχειξαναγίνεικαιήτανησταγόνα
πουξεχείλισετοποτήρι.Αναλαμβάνωπρωτοβουλίατιςαμέσωςεπόμενεςμέρες,μεόλουςτουςφορείςτηςΘεσσαλονίκης,
γιαναδιαχωρίσουμετοεκθεσιακόγεγονόςτηςΔΕΘαπότηνπαρουσίατωνπολιτικώναρχηγών.Εμείςθέλουμετουςπολι-
τικούςαρχηγούς,αλλάηπαρουσίατουςδενπρέπειναεπισκιάζειτηΔΕΘ,ηοποίαείναιμιαπολύσημαντικήαναπτυξιακή
διαδικασίαγιαόλητηΒόρειαΕλλάδα».Κατόπιντούτου,οπεριφερειάρχηςΚ.Μακεδονίαςθαπροτείνει,στοδεκαήμερο
τηςΔΕΘναμηνυπάρχεικαμίαομιλίαπολιτικούαρχηγού.Όλεςοιομιλίεςτωνπολιτικώναρχηγώνναπροηγούνταιήνα
έπονταιτηςΔΕΘ,δηλαδήαμέσωςπρινήαμέσωςμετάτοδεκαήμεροτηςΈκθεσης»,

ΠάρκοΝάουσαςalert!

Δεν τιμούν  οι εικόνες τοΔημοτικόΠάρκο της
Νάουσας, ένασημείο- κατατεθέν για τηνπόλη.Η
άλλοτεόμορφηλίμνημετιςπάπιεςκαιταλουλού-
δια, έχει μετατραπεί σε ένανπράσινο βάλτο, με
μεγάλη βλάστηση γύρω της.ΤοΔημοτικόΠάρκο
Νάουσας αποτελεί τουριστικό μέρος γιαπολλούς
ανθρώπουςπου επισκέπτονται τηνπόληκαι είναι
απαραίτητη η αναβάθμισή του, ο καθαρισμός της
λίμνηςκαιηκαλήαισθητικήτου.Εκτόςτωνάλλων,
μια βρώμικη λίμνη εγκυμονεί και πολλούς κινδύ-
νουςγια τηνυγείαμικρώνκαιμεγάλων.Λίγαλου-
λούδια,μιακαθαρήλίμνηκαι,γιατίόχι,ταπαπάκια
πουθυμόμαστεόλοιμας,θαδώσουνζωντάνιακαι
ομορφιάστοδημοφιλέςπάρκο.
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Τροπολογία κατέθεσε ο ΥΠ.ΕΣ στη Βουλή για τα μαθητικά δρομολόγια
Πρόεδρος Αστικών ΚΤΕΛ Βέροιας: 

«Εμείς δεν έχουμε εκκρεμότητες με διαγωνισμούς… 
Στις διαδικασίες κολλάμε»  

- Για την υποψηφιότητα του στις δημοτικές εκλογές: «θα το ανακοινώσω όταν έρθει η στιγμή 
επίσημα και πιστεύω θα είναι σύντομα», δήλωσε ο Π. Παυλίδης στον Ακου 99.6

Τροπολογία με μία σειρά ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί 
και φέτος η απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία τους, αλλά 
και η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενει-
ακής και επαγγελματικής ζωής», κατέθεσε στη Βουλή, ο Υπουργός 
Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

 Συγκεκριμένα, για τη μεταφορά των μαθητών:
 • Επεκτείνεται μέχρι τέλος του έτους (31.12.2018) η δυνα-

τότητα της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών που προκή-
ρυξαν διαγωνισμούς για τη μεταφορά μαθητών, να αποφασίζει την 
ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρι-
νούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους, μέχρι την ολοκλήρωση 
των διαγωνισμών με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

 • Παρατείνεται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.06.2018, έως 
τις 31.12.2018, σε περίπτωση που δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες 
στους εκκρεμείς διαγωνισμούς και

 • Οι δαπάνες μεταφοράς οι οποίες πραγματοποιούνται από 
την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 μέχρι τη σύναψη της 
σχετικής σύμβασης μεταφοράς, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οι-
κείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση 
της μεταφοράς μαθητών και εφόσον το ύψος της δαπάνης συμφω-
νεί με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

 • Αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με την 
πραγματοποίηση από τις Περιφέρειες δαπανών σχετικών με τη 
μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων, κατά το πρώτο εξάμηνο 
των ετών 2017 και 2018. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δεσμεύσεις 
στις οποίες είχαν προχωρήσει οι Περιφέρειες δεν επαρκούν για την 
κάλυψη της συνολικής δαπάνης που εντέλει χρειάστηκε. Δίνεται λοι-
πόν η δυνατότητα εκκαθάρισης και πληρωμής των εν λόγω (πρό-
σθετων) δαπανών σε βάρος των πιστώσεων των Περιφερειών του 
τρέχοντος οικονομικού έτους.

• Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από 30/6/2018.
 Τέλος, με την τροπολογία (παρ. 2)  διασφαλίζεται ότι και για 

το σχολικό έτος 2018-2019, θα καταβληθεί ομαλά και απρόσκοπτα 
η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που 
απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στους ΟΤΑ, στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής». 

 
Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης, η μεταφορά των μαθητών είναι 

κρίσιμο ζήτημα για τη ζωή των παιδιών και χιλιάδων οικογενειών 
και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τροπολογίες που 
επανέρχονται περιοδικά κάθε χρόνο, αλλά θα πρέπει να βρεθεί μία 
μόνιμη λύση. Ο Υπουργός Εσωτερικών, επισήμανε ότι ήδη υπεγρά-
φη ΚΥΑ που βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο και προανήγγειλε διαβού-
λευση με τις Περιφέρειες και τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και 
Μεταφορών για δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.

Πρόεδρος Αστικών ΚΤΕΛ Βέροιας: 
Στις διαδικασίες κολλάμε κάθε χρόνο  

  Τι έχει να πει και ποιες είναι οι εκτιμήσεις του προέδρου 
των Αστικών ΚΤΕΛ Βέροιας κ. Παύλου Παυλίδη για την πα-
ραπάνω τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο κύριος Χα-
ρίτσης; Ο κ. Παυλίδης μίλησε χθες στον ΑΚΟΥ 99.6, στην εκ-
πομπή της Σοφίας Γκαγκούση «πρωινές σημειώσεις» (10-11), 
εκπροσωπώντας όπως είπε και τα τρί ΚΤΕΛ του Νομού, αφού 
τα προβλήματα είναι κοινά.

«Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια τροπολογία που έχει τρεις παραγρά-
φους και καλύπτει τους νομούς που έχουν εκκρεμείς διαγωνισμούς 
μεταφοράς μαθητών. Δηλαδή,  όσους ξεκίνησαν πριν τρία χρόνια 
και για διάφορους λόγους δεν τέλειωσαν οι διαγωνισμοί και κάθε 
χρόνο δίνονται παρατάσεις. Η δική μας Περιφέρεια έχει κάνει δια-
γωνισμό, τον έχουμε τελειώσει, τον έχουμε υπογράψει, δεν μας κα-
λύπτει αυτή η τροπολογία. Όταν λέμε δεν μας καλύπτει, το λέμε για-
τί και στα τρία άρθρα λέει ότι όπου υπάρχουν εκκρεμείς διαγωνισμοί 
και  γίνονται παρατάσεις. Εμείς δεν έχουμε εκκρεμείς διαγωνισμούς 
για να δοθεί κάποια παράταση. Πρέπει απλώς να συγκεντρωθούν 
στοιχεία των μαθητών και να γίνει επανάληψη των διαγωνισμών, 
οι οποίοι θα τελειώσουν τον Νοέμβριο, γιατί προβλέπονται διεθνείς 
διαγωνισμοί και το κράτος από την πολλή διαφάνεια έχει επιβάλλει 
κάποια μέτρα και όρους που πρέπει να ακολουθήσουν, για τις δια-

δικασίες,  και οι εργαζόμενοι. Πάντα, λοιπόν, μέχρι πέρυσι, έβγαινε 
μια τροπολογία που έλεγε για όλες τις άλλες περιπτώσεις ,όπως 
είναι φέτος το Μουσικό Σχολείο και άλλα σχολεία που έχουν γράψει 
κάποιους μαθητές οι οποίοι όμως σταματάνε ή γράφονται αλλού. 
Για τέτοιες περιπτώσεις έβγαινε μια τροπολογία που έλεγε ότι με δι-
απιστωτική ο  αντιπεριφερειάρχης και η επιτροπή αποφασίζουν και 
δίνουν εντολή στους μεταφορείς, να μεταφέρουν τα παιδιά και να 
κυλήσει ομαλά η χρονιά. Έστειλα και στον κ. Βεσυρόπουλο και στην 
κα. Καρασαρλίδου αυτό το σημείο της τροπολογίας, την περσινή 
και την προπέρσινη, για να κάνουμε μια προσθήκη για το 2018 και 
να είναι ομαλές οι μετακινήσεις στην Ημαθία. Δεν 
έχω να σας πω κάτι άλλο… Παρόλα αυτά εμείς, τα 
παιδιά τα μεταφέρουμε και δεν ξέρουμε εάν πληρω-
θούμε. Δεν μπορούμε να βάζουμε χρήματα τα οποία 
δεν ξέρουμε εάν θα τα εισπράξουμε. Η μεταφορά 
είναι αυτή που είναι, γιατί το κράτος προβλέπει κά-
ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Πάντως, κάθε χρόνο τέτοια εποχή αυτό το 
θέμα προκύπτει…

Τι να σας πω, εμείς λεωφορεία έχουμε και πρέ-
πει να πάρουμε εντολή από κάποιους. Μόνος μου 
θα πάω τα παιδιά σχολείο; Για να δώσουν κάποιοι 
εντολή, πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση.

Πέρα από το πόσο αφορά την Ημαθία ή όχι,  
εκτιμάτε ότι η  τροπολογία αυτή είναι σε καλό 
δρόμο;

Κοιτάξτε να δείτε, μου κάνει εντύπωση πώς έρ-
χεται αυτή η τροπολογία να καλύψει προβλήματα 
διαγωνισμών που έχουν ξεκινήσει πριν τρία χρόνια, 
γιατί τότε το κράτος είχε νομοθετήσει, όλοι οι διαγωνισμοί να ξεκι-
νήσουν και να γίνουν διεθνείς. Αντιλαμβανόμαστε ότι φέτος διανύ-
ουμε την τρίτη χρονιά και οι διαγωνισμοί δεν έχουν τελειώσει και οι 
τροπολογίες αυτές πάνε να καλύψουν εκείνους τους διαγωνισμούς 
και εκείνους τους νομούς που ακόμα έχουν πρόβλημα. Εμείς όμως 
έχουμε υπογράψει και κάποιος πρέπει να μας καλύψει. 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου 
δηλώνει ότι θα προσφύγει στον Εισαγγελέα, ζητώντας άμεση 
και οριστική επίλυση της μεταφοράς των μαθητών. Ποια είναι 
η θέση σας;

Αυτά τα τροπάρια με τις απειλές, τους εισαγγελείς κτλ, καλό 
είναι να σταματήσουν, γιατί π.χ. και ο εργαζόμενος στον οποίο θα 
απευθυνθεί ο εισαγγελέας και θα του δείξει τις διαδικασίες που 
προβλέπει το ίδιο το κράτος, τι θα κάνει; Θα κάνει καταγγελία στο 
κράτος; Απλώς κάποιοι που είναι υπεύθυνοι θα πρέπει να βλέπουν 
τα θέματα και να τα αντιμετωπίζουν. Τι να κάνει ο εργαζόμενος; 
Να βάλει την υπογραφή του; Δεν κάνουμε πολιτική, να σταματήσει 

αυτό. Δεν γίνεται να υπάρχει άτομο στη στάση και να ελέγχει και να 
μεταφέρει... Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά δεν μου αρέσει αυτό που 
συμβαίνει. 

Για τα μαθητικά πάσο
Κοιτάξτε, εγώ αν εφαρμόσω αυτά που λέει το κράτος, πρέπει 

να στείλω ένα λεωφορείο το πρωί κι ένα στις 2.30 το μεσημέρι. Τα 
σχολεία όμως, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, δεν σχολούν εκείνη 
την ώρα. Αν το επιτρέψουμε να μετακινούνται πέρα από τις συγκε-
κριμένες ώρες των δρομολογίων και δεν έχουν πάσο, θα πρέπει να 
περιμένουν το λεωφορείο στις 2.30. ακόμη κι αν σχόλασαν νωρίτε-

ρα. Επιτρέπουμε στα παιδιά  να πηγαίνουν με 
όποιο λεωφορείο θέλουν στο σπίτι τους, αλλά  
πρέπει να έχουν πάσο στα χέρια τους. Που το 
ξέρει ο οδηγός ότι είναι όλοι μαθητές; Τα πάσο 
όμως δεν δίνονται. Κάποιοι αργούν να τα δώ-
σουν στα παιδιά, κάποιοι δεν ενδιαφέρονται. 
Πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες. Δεν είμαι 
εγώ αυτός που θα το αλλάξει, ούτε ο δήμαρχος, 
ούτε ο περιφερειάρχης. 

 
 Κύριε Παυλίδη, αναφέρατε προηγουμέ-

νως ότι δεν είναι όλα πολιτική… Όμως, είστε 
και πολιτικό πρόσωπο και με την ευκαιρία 
της κουβέντας μας, δεν μπορούμε να μη ρω-
τήσουμε τι γίνεται με τις δημοτικές εκλογές. 
Είναι βέβαιο ότι θα κατεβείτε υποψήφιος δή-
μαρχος Βέροιας, έτσι;

Αυτό άμα συμβεί θα ανακοινωθεί. Έχω κάνει 
διάφορες δηλώσεις, από εδώ κι από εκεί, όμως 

θα το ανακοινώσω όταν έρθει η στιγμή επίσημα και πιστεύω θα 
είναι σύντομα. Δεν είναι θέμα αν θα κατέβω εγώ… Εγώ δεν κατε-
βαίνω μόνος μου. Ας κατέβουν όσοι θέλουν. Το θέμα είναι αν θα 
υπάρχουν άτομα να κάνεις κάτι καλό για τον τόπο σου, τότε ευχα-
ρίστως κάνεις μια κίνηση με κάποιους συναδέλφους για να πας να 
προσφέρεις. Δεν θα δώσεις ούτε τα ωραία σου τα λεφτά, ούτε θα 
χαραμίσεις τον χρόνο σου, ούτε θα παρατήσεις τη δουλειά και την 
οικογένειά σου για να πας και να είσαι γλάστρα στο δημαρχείο. Δεν 
θέλουμε τέτοια πράγματα. Αν το κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε κάτι 
διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει σήμερα και θα ανακοινωθεί 
σύντομα όταν τελειώσουν οι ομάδες πολιτών που συνεργάζονται και 
συζητάνε για να αποφασίσουν αυτό που είναι να κάνουν. Σίγουρα 
υπάρχει μια αμφισβήτηση και σίγουρα υπάρχουν πολλές συζητή-
σεις. Καλό είναι σε εποχές κρίσης να γίνεται κάτι καλό και ομαδικό, 
για τον τόπο. Δεν θα παρατήσουμε τις δουλειές μας για να πάμε να 
γίνουμε πολιτικοί, έλεος! Φτάνει αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. 
Θα έχετε σύντομα νέα. 
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Ο Νίκος Καζαντζάκης λέει:
-Έχετε πινέλα
-Έχετε χρώματα
-Έχετε καμβά
«Ζωγραφίστε»
Οι συντελεστές λοιπόν της θεατρικής παράστα-

σης. «Εις τους πέντε δρόμους» ζωγράφισαν και από 
ένα έργο τέχνης ζωγραφικής ο κάθε θεατής παίρνει 
ότι θυμάται, ότι αγαπά και ότι μπορεί.

Τον κ. Νίκο Μαυροκεφαλίδη τον γνώρισα το βρά-
δυ της παράστασης, ο άνθρωπος αυτός για πρώτη 

φορά από την ίδρυσή του έβαλε το ΔΠΘ Βεροίας στο 
δρόμο που ονειρεύτηκαν ο Οδυσσέας Γωνιάδης και 
οι συνεργάτες του. Το μακεδονικό θέατρο: δηλαδή: 
Να βλέπει θέατρο όλη η Ημαθία.

Με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι το όνειρο 
του Νίκου είναι πολλαπλάσια καλύτερο και μεγαλύτε-
ρο από το δικό μας.

Τα θερμά μου συγχαρητήρια.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Τέως Πρόεδρος Πολιτιστικού 

Συλλόγου Ν. Νικομήδειας

Εγγραφές στη χορωδία 
ενηλίκων του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων μελών στο τμήμα χορωδίας 
ενηλίκων του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ», με υπεύθυνο χορωδίας τον 
καθηγητή μουσικής Αλέξανδρο Ιωσηφίδη 

Για πληροφορίες και εγγραφές στα τηλέφωνα 
2331028663, 6932330078 ή στο χώρο του συλλόγου (Α-
κροπόλεως 63 στον Προμηθέα ). Ώρες επικοινωνίας: 6-9 μμ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ελάτε να καλωσορίσουμε 
το φθινόπωρο παρέα! 

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί 
στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 
Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 7.30μ.μ. στην πισίνα του ξενοδο-
χείου «Αιγές» με ζωντανή λαϊκή μουσική  και δείπνο κάτω 
από το φως των αστεριών. Τιμή πρόσκλησης 12 €. 

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από το Δ.Σ. του 
Ομίλου και από το γραφείο μας, Δευτέρα - Τετάρτη - Παρα-
σκευή 11.00 -13.00.  

Θεία λειτουργία στην Παλιά Μητρόπολη 
για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Η Θρακική Εστία Βέροιας, θα πραγματοποιήσει αρτοκλασία, στα πλαίσια των 17ων ετήσιων εκδηλώσεων 
που διοργανώνει (ΠΙΣΤΗΣ και ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ στον ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ) για την παγκόσμια ημέρα 
της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, προστάτη της Θρακικής Εστίας Βεροίας.

Η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέ-
τρου, Ιερουργούντος του Σεβασμιοτάτου  Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμωνος, την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρί-
ου 2018.

Καλούμε τα μέλη μας, τους φίλους και όλους εσάς να παραστείτε στην Θεία Λειτουργία.
Με τιμή
 Το Δ.Σ.

Στο Murzasichle της Πολωνίας η 
ομάδα «Kiriotissa’s YOut(H)opia» 

με το πρόγραμμα Erasmus+
Η  ο μ ά δ α 

νέων της Κίνη-
σης  Πολ ι τών 
Κυρ ιώτ ισσας , 
« K i r i o t i s s a ’ s 
YOut(H)opia», 
συμμετείχε σε α-
κόμα ένα Ευρω-
παϊκό πρόγραμ-
μα Erasmus+, 
αυτή τη φορά σε 
ένα παραδοσια-
κό χωριό της Πολωνίας, το Murzasichle!

Το πρόγραμμα «Handmade Yourself» είχε ως στόχους:
- την ανταλλαγή παραδόσιακών χειροτεχνιών και αξιών
- την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων για τις παραδοσιακές δραστηριότητες 
- τη χρήση των χειροτεχνιών ως εργαλείο για την κοινωνική εργασία!
Θα ακολουθήσουν καινούργια προγράμματα σύντομα!

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου απο το Κέντρο Υγείας Βέροιας
Ενημερωτική εκδήλωση για την 

εθελοντική δωρεά μυελού των οστών
Το Κέντρο Υγείας Βέροιας σε συνερ-

γασία με το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» 
του Πανεπιστημίου Πατρών  ανταπο-
κρινόμενο στο κάλεσμα της Διεθνούς 
Ένωσης Δοτών Μυελού των Οστών  
(WMDA) διοργανώνει, υπό την Αιγίδα 
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας 
(ΕΑΕ),  δράση ενημέρωσης  και  ευ-
αισθητοποίησης  για  την εθελοντική 
δωρεά μυελού των οστών με σύνθημα 
«Πάρε μέρος στην αλυσίδα - Γίνε και 
εσύ δότης».

  Όπως ενημερώνει η  Υπεύθυνη  Ε-
πιστημονικής Λειτουργίας του  Κέντρου 
Υγείας Βέροιας κα Μαρία Χατζή, η εκδή-
λωση θα γίνει   το Σάββατο 15 Σεπτεμ-
βρίου από τις  10:00π.μ. έως τη 1.00 
το μεσημέρι, στον εμπορικό πεζόδρομο 
της Βέροιας (στη διασταύρωση των ο-
δών Ιπποκράτους και Προφ. Ηλία).                           

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν η  
παιδική χορωδία Νάουσας ”Canto Α 
Τempo” και η Χορωδιακή Ομάδα Ενη-
λίκων ’’mammaCanto” της μαέστρου 
Δήμητρας Μητρέντση. (12:00 μ.) 

 Επίσης, στην εκδήλωση θα συμμε-
τέχει  και ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών 
με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».

Τριήμερη εκδρομή 
του Ομίλου 
Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Τριήμερη εκδρομή με τον ΟΜΙ-

ΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 από 23/9 εως 25/9 σε ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ -ΣΑΜΟΘΡΑ -
ΚΗ-ΣΟΥΦΛΙ-ΦΕΡΡΕΣ   

Τιμή συμμετοχής 140 €
Περιλαμβάνει: 
1.Ξενοδοχείο 5 * με πρωινό 

(δυο νύκτες)
2.Μεταφορές και περιηγήσεις 

σύμφωνα με το πρόγραμμα
3.ΦΠΑ
4.Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος δι-

αμονής ( 4 ευρώ ανα δωμάτιο τη 
βραδιά) και η εκδρομή στη Σαμο-
θράκη  

Ξενοδοχείο για Τέρατα 3 
Κυριακή πρωί 11.30 σε 3D   
Κυριακή απόγευμα 18.00 σε απλή 2D
Απίθανοι 2
Κυριακή πρωί 11.30 σε 2D
Κυριακή απόγευμα 17.45 σε απλή 2D
Meg: Ο Κυρίαρχος του Βυθού  (3D και 2D)
Προβολές:  Πέμπτη – Κυριακή – Δευτέρα – 

Τρίτη – Τετάρτη στις 21.00 σε απλή 2D 
Παρασκευή στις 19.00 σε (απλή) 2D και 21.30 

σε 3D (Τρισδιάστατη προβολή) 
Σάββατο στις 19.00 σε 3D (Τρισδιάστατη 

προβολή) και 21.30 σε απλή 2D
Σκηνοθεσία: Τζον Τουρτέλτομπ
Σενάριο: Ντιν Τζοργκάνις, Τζον Χόμπερ, Εριχ 

Χόμπε
Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Στέιθαμ, Λι 

Μπινγκμπινγκ, Ρέιν Γουίλσον, Ρούμπι Ρόουζ

Η ΚΑΛΟΓΡΙΑ - THE NUN
Πριν το κάλεσα…
Πριν την Άναμπελ… 
Προβολές:  Πέμπτη – Κυριακή – Δευτέρα – 

Τρίτη – Τετάρτη στις 21.00 σε απλή 2D 

Παρασκευή στις 19.00  και 21.15 
Σάββατο στις 19.00  και 21.15

Σκηνοθεσία: ΚΟΡΙΝ ΧΑΡΝΤΙ
Σενάριο: ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΑΪΣΑ ΦΑΡΜΙΓΚΑ, ΜΠΟΝΙ Α-

ΑΡΟΝΣ, ΤΖΟΝΑΣ ΜΠΛΟΚΕΤ, ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΙΣΟΥ

 

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     13/9/18 - 19/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέ-

σχης όσοι επιθυμούν να πάρουν 
μέρος στις φετινές περιόδους ια-
ματικών λουτρών να δηλώσουν 
συμμετοχή στα γραφεία της Λέ-
σχης μας. Γ΄ περίοδος 23-30 Σε-
πτεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 
90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΣΤΗΝ Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ «Εις τους πέντε δρόμους»



Του Φίλιππου 
Παπαστεργιόπουλου* 

Από το 2007 που ορίστηκαν τα 
επαγγελματικά δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις των διασωστών έως και 
το 2015 που καθορίστηκε η διαδικα-
σία έκδοσης της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος από τον Υπουργό κο 
Ξανθό, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση 
στο χώρο του ΕΚΑΒ για την χρησι-
μότητα της άδειας και τα κριτήρια με 

τα οποία θα πρέπει να εκδίδεται.
Σωματεία, υπηρεσιακοί παράγοντες, γνώστες και μη, ιντερνε-

τικά blogs, όλοι είχαν την άποψή τους. Το θέμα τελικά έληξε προς 
όφελος της κοινωνίας. 

Ναι, μετά από 30 χρόνια προσφοράς το ΕΚΑΒ απέκτησε και 
επίσημα επαγγελματίες υγείας.

Τι προβλέπει η νομοθεσία;
Ας πάρουμε τα πράγματα όπως τα λέει το αντίστοιχο Προεδρι-

κό Διάταγμα 62/2007. 
Σε ποιους δίνεται; 
α) στους κατόχους διπλώματος του ΟΕΕΚ της ειδικότητας δια-

σώστη-πλήρωμα ασθ/ρου. 
β) στους κατόχους βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμ-

ματος ΠΕΚΠΑ του ΕΚΑΒ με αποδεδειγμένη εμπειρία 15 ετών σαν 
πλήρωμα ασθ/ρου.

γ) στους εργαζόμενους με εικοσαετή (20) προϋπηρεσία σαν 
πλήρωμα ασθ/ρου. 

δ) στους εργαζόμενους οδηγούς που μετατάχθηκαν από τα 
νοσοκομεία του ΕΣΥ υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρα-
κολούθησης του ταχύρυθμου ΙΕΚ του ΕΚΑΒ. 

Όσοι λοιπόν δεν πληρούν τα παραπάνω δεν είναι Διασώστες, 
είναι κάτι άλλο.

Συμπέρασμα ότι ο νομοθέτης προέβλεψε μια στοιχειώδη 
εκπαίδευση ή μια μακρόχρονη εμπειρία για να ασκήσεις αυτό το 
επάγγελμα. Είναι η εγγύηση του κράτους προς τον πολίτη-ασθε-
νή-τραυματία, ότι αυτός που επιχειρεί στην επείγουσα προνοσο-
κομειακή φροντίδα με το ασθενοφόρο είναι όντως Διασώστης.

Τα οφέλη
Τα οφέλη για τον πολίτη είναι προφανή. Υπάρχει μέριμνα ότι 

αυτοί που θα ασκούν επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα από 
εδώ και στο εξής είναι επαγγελματίες υγείας και αυτό ελέγχεται με 
την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η Ελληνική πραγματικότητα.
Τι πραγματικά όμως συμβαίνει όσον αφορά την άσκηση των 

καθηκόντων του διασώστη σήμερα στο ΕΚΑΒ;
Ποιοι ασκούν σήμερα αυτά τα καθήκοντα; 
Στη συντριπτική πλειοψηφία αυτοί που επιχειρούν στα ασθε-

νοφόρα του ΕΚΑΒ είναι σίγουρα διασώστες και με άδεια. Μια 
μερίδα εργαζομένων όμως που ήρθε στο ΕΚΑΒ λόγω μνημο-
νιακών υποχρεώσεων από άλλους οργανισμούς, εργάζεται σε 
ασθενοφόρα και επιχειρεί στα επείγοντα ανά την επικράτεια χωρίς 
την απαραίτητη άδεια που ορίζει ο νομοθέτης. Χωρίς δηλαδή την 
δ παράγραφο που αναφέρω παραπάνω και με μόνο προσόν το 
επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης!

Υπάρχει πρόβλημα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο 
επείγον; 

Σαφώς και υπάρχει αφού επιχειρούν ανειδίκευτοι στα επείγο-
ντα. Ή ασκούν ελλιπώς τα καθήκοντα του Π.Δ. ή δεν τα ασκούν 
καθόλου αφού δεν είναι Διασώστες. 

Κάποιοι ασκούν τα καθήκοντα του διασώστη χωρίς να έχουν 
τις απαραίτητες γνώσεις ή μια μακρόχρονη εμπειρία.

Υπάρχει πρόβλημα με τον νόμο; Ας μη γελιόμαστε και μην 
προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Το πρόβλημα είναι πο-
λύ σοβαρό σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα.

Τι συμβαίνει με άλλα συναφή επαγγέλματα; 
Νοσηλευτικό προσωπικό σε δημοσία και ιδιωτικά ιδρύματα 

εργάζεται χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος; Σίγουρα όχι. 
Πολύ συχνά διαβάζουμε ακόμα και για συλλήψεις αποκλειστικών 
νοσηλευτριών που μετά από καταγγελίες βρέθηκαν να νοσηλεύ-
ουν ασθενείς χωρίς την απαραίτητη άδεια. Μετά από μια μικρή 
έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια διαπιστώθηκε ότι 
κάτι ανάλογο μ αυτό που συμβαίνει στο ΕΚΑΒ δεν θα μπορούσαν 
ούτε σαν αστείο να το κάνουν εκεί.

Ο ρόλος της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δεν σταματάει 
στο δικό μας επάγγελμα. Σίγουρα διασφαλίζει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, όχι μόνο για το 
επάγγελμα του διασώστη αλλά για όλα τα επαγγέλματα που χρει-
άζεται η έκδοση άδειας. 

Ας δούμε επιγραμματικά κάποια ακόμα επαγγέλματα που χρει-
άζονται άδεια: Οικονομολόγοι, λογιστές, ηλεκτρολόγοι, μηχανολό-
γοι, τεχνίτες ψυκτικών εγκαταστάσεων, εργοδηγοί αεροσκαφών, 
γομωτές-πυροδότες, χημικοί, τεχνίτες υδραυλικοί, οδοντοτεχνίτες, 
ιατροί, βοηθοί οδοντιατρείου, μαίες, νοσηλευτές, κουρείς, κομ-
μωτές, τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών, σκηνογράφοι, 
βοηθοί σκηνοθέτη, οδηγός αυτοκινήτου, τεχνίτης αντλιών πετρε-
λαιοκινητήρων και άλλες πολλές.

Η θέσπιση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και η εφαρ-
μογή του Προεδρικού Διατάγματος είναι κάτι που δεν χωράει 

διαπραγμάτευση. Όσοι είναι Διασώστες οφείλουν να εκτελούν 
τα καθήκοντα τους. Σήμερα στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στα 
επείγοντα περιστατικά, επιχειρούν εργαζόμενοι χωρίς άδεια α-
σκήσεως επαγγέλματος του διασώστη.

Προβλέπει κάποιος μνημονιακός νόμος, να ασκούν τα κα-
θήκοντα των διασωστών, κάποιοι που δεν είναι διασώστες;

Ο ρόλος των συλλογικών οργάνων 
Τα συνδικαλιστικά όργανα που δίνουν μάχη για την ενσω-

μάτωση του επαγγέλματος του Διασώστη στον οργανισμό του 
ΕΚΑΒ (πράγμα αυτονόητο για άλλα κράτη, αλλά όχι για την Ελ-
λάδα), τα συλλογικά όργανα που δίνουν μάχη για την περεταίρω 
αναβάθμιση μέσω της εκπαίδευσης, οι Διασώστες που δίνουν 
μάχη στις ανακοπές και στα τροχαία, πρέπει να σταματήσουν 
αυτή τη στρέβλωση. Πρέπει να καταγγελθεί σε όλους τους τόνους 
και με όλα τα μέσα. Στις Αρχές, στη Δικαιοσύνη, στα ΜΜΕ, στις 
τοπικές Κοινωνίες. Ένας αγώνας για την ειδικότητα του Διασώστη 
που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια δεν μπορεί να απαξιώνεται και 
να υποβαθμίζεται από περαστικούς.

Καλό είναι να μην έχουμε (και εμείς) αυταπάτες σαν εργαζό-
μενοι και σαν συλλογικά όργανα. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν 
πρόκειται να σε αναγνωρίσει καμία διοίκηση σαν Διασώστη. Όσο 
σε θεωρεί ίσο με τον πρώην οδηγό τεχνικής υπηρεσίας και σου 
λέει κατάμουτρα ότι το μόνο απαραίτητο προσόν είναι το επαγ-
γελματικό δίπλωμα οδήγησης θα είσαι απλά κουβαλητής για το 
επίσημο κράτος. Όσο θα προσλαμβάνει ανειδίκευτους και θα 
νομίζει ότι κάνετε την ίδια δουλειά, θα σε εξισώνει με τον οδηγό. 
Έτσι θα σε κρίνει πάντα η διοίκησή σου, έτσι οι επιτροπές για τα 
εργασιακά, το ασφαλιστικό, έτσι θα σε βλέπουν οι υπόλοιποι ερ-
γαζόμενοι στο ΕΣΥ.

Κοινωνική πολιτική ή Επιπολαιότητα; 
Ο τρόπος που ασκείται η επείγουσα προνοσοκομειακή φρο-

ντίδα είναι ένα θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία και όπως 
διαβάζουμε τις προθέσεις της διοίκησης και του υπουργείου, ετοι-
μάζονται να ανοίξουν την πόρτα και σε άλλους ανειδίκευτους από 
την τοπική αυτοδιοίκηση και την πυροσβεστική. Πρόσφατο πα-
ράδειγμα είναι και προκηρύξεις, όπου τα κριτήρια ήταν κοινωνικά 
και όχι ο τίτλος σπουδών του διασώστη. Θα εισέλθουν κι άλλοι, 
χωρίς κανένα προσόν και θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους 
Διασώστες στις αποδοχές και την εξέλιξη μέσα στην υπηρεσία;

Τόσο ευαίσθητο το κράτος, που αποφάσισε πρόσφατα να 
κάνει κοινωνική πολιτική προσλαμβάνοντας ανειδίκευτους και α-
νεκπαίδευτους για ένα επάγγελμα που χρειάζεται τίτλο σπουδών 
και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος! Η κοινωνική πολιτική θα γίνει 
όταν παρέχεις στους πολίτες το σωστό προσωπικό, στη περί-
πτωσή μας τους Διασώστες.

Το να επιχειρούν ανειδίκευτοι στην επείγουσα προνοσοκομει-
ακή φροντίδα είναι αντιεπαγγελματικό, επικίνδυνο και αντικοινω-
νικό σαν συμπεριφορά του ΕΚΑΒ προς τους πολίτες. Τη στιγμή 
μάλιστα που το ίδιο το ΕΚΑΒ έχει αποδεχθεί Διεθνή και Ευρωπα-
ϊκά πρωτόκολλα εκπαίδευσης και αντιμετώπισης περιστατικών 
όπως αυτά του ERC (BLS, ALS κτλ) του ΝΑΕΜΤ 
(PHTLS κτλ), παράλληλα εκδίδει πρόγραμμα υπηρε-
σίας χωρίς Διασώστες. Θλιβερό!

Μια καίρια ερώτηση 
Θέλω να θέσω έναν προβληματισμό στο επιστη-

μονικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, στους ιατρούς και ειδι-
κά στους Διευθυντές. Αλήθεια αισθάνονται καλά σαν 
επιστήμονες όταν το συντονιστικό κέντρο διαβιβάζει 
επείγουσες κλήσεις σε ανειδίκευτους και δευτερογε-
νή σε Διασώστες; Αν αύριο βρεθούν να διευθύνουν 
μια κλινική σε νοσοκομείο της χώρας θα δεχθούν 
να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με το νοσηλευτικό προ-
σωπικό; Ποιος θα κάνει νοσηλεία στην κλινική τους, 
νοσηλευτές ή όποιος περισσεύει από άλλες τεχνικές 
ειδικότητες του νοσοκομείου; Θα επιβάλουν με τον 
ίδιο τσαμπουκά στην κλινική τους «νοσηλευτές» χω-
ρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, με την αστεία δι-
καιολογία ότι είναι εντολή της διοίκησης; Θα ψάχνουν 
μια λέξη στον οργανισμό του ιδρύματος για να δικαι-
ολογήσουν τα αδικαιολόγητα; Οι Διευθυντές μας, ό-
ταν θα καλέσουν αυτοί ασθενοφόρο, τι θα ήθελαν να 
συμβεί; Ας απαντήσουν σε αυτά τα απλά ερωτήματα.

Η φθίνουσα πορεία της επείγουσας προνοσοκο-
μειακής φροντίδας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να ονομαστεί μεταρρύθμιση και δεν μπορεί το τσου-
βάλιασμα των εργαζομένων να γίνει εργαλείο κοινω-
νικής πολιτικής. Η διαχείριση της ανθρώπινης ζωής 
στο χώρο της υγείας είναι θέμα που αποσαφηνίστηκε 
εδώ και χρόνια στην Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο. 
Επαγγελματίες υγείας και μόνο. 

Στην Ελλάδα του 2018 δεν υπάρχει καμία απολύ-
τως διάκριση με ότι αυτό συνεπάγεται για ασθενείς 
και εργαζόμενους.

Υ.Γ. Οι Νόμοι, τα Προεδρικά Διατάγματα, οι κανο-
νισμοί κτλ, γίνονται για τις περιπτώσεις που σπάει 
η στάμνα. Όταν πηγαίνουν όλα καλά δεν χρειάζεται 
τίποτα από αυτά.

*Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Πρόεδρος Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας
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Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο

Με παλαιότερη 
απόφαση του Δ.Σ. 

τα ποσά των τροφείων 
στους παιδικούς 

σταθμούς 
του Δήμου Βέροιας

Στ. Διαμάντης, πρόεδρος ΚΑΠΑ: 
«Επιφυλασσόμαστε να επανεξετάσουμε το θέμα»

Ερωτήματα αναγνωστών 
για τα μηνιαία τροφεία των δη-
μοτικών παιδικών σταθμών Δή-
μου Βέροιας, σε σχέση με τα 
ποσά των τροφείων σε άλλους 
δήμους: 

Δήμος Βέροιας:50 ευρώ το 
μήνα, Δήμοι: Νάουσας 30 €, 
Αλεξάνδρειας 40 €, Πέλλας 20€ 
έως 16000€ οικογενειακό εισό-
δημα και 30 € έως 26.000€ οικ. 
Εισόδημα, Κοζάνης με δηλωθέν εισόδημα 8.000 ευρώ, 15 ευρώ τα τροφεία. Από 
8.001-12.500, 25 ευρώ. Από 12.501-17.000, 35 ευρώ. Από 17.001-22.000, 40 
ευρώ το μήνα. Από 22.001-30.000, 50 ευρώ. Από 30.001-35.000 ευρώ, τροφεία 
60 ευρώ. Από 35.001 και πάνω 80 ευρώ και με απαλλαγές βάσει κοινωνικών 

κριτηρίων. 
Το ερώτημα αφορά στις υψηλότερες τιμές των παι-

δικών σταθμών του Δήμου Βέροιας. Απευθυνθήκαμε 
στον αρμόδιο φορέα του Δήμου, το νομικό Πρόσωπο 
ΚΑΠΑ και πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται για απόφαση 
διοικητικού συμβουλίου πριν από κάποια χρόνια που 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται, καθορίζοντας το ύψος των 
τροφείων με οικονομικά κριτήρια, ανάλογα με το εκκαθα-
ριστικό του γονέα και μπορεί να είναι από 50 ή  75 ευρώ 
το  μήνα, ή 90 ή και 110ευρώ για εκκαθαριστικά πάνω 
από 45.000. Έτσι γίνεται πάντα πριν τις εγγραφές των 

νηπίων, ενώ τα παραπάνω ποσά των τροφείων, ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια..
Ωστόσο ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ κ. Στέργιος Διαμάντης, επιφυλάχθηκε να το 

επανεξετάσουν σύντομα το θέμα στη διοίκηση, μήπως μπορέσουν, λόγω της 
κρίσης, να προσαρμοστούν τα τροφεία στα νέα δεδομένα. « Να τονίσουμε όμως 
και το εξής: ότι, αν συγκρίνουμε τι δίνουν οι γονείς στους ιδιωτικούς σταθμούς και 
τι πληρώνουν σε εμάς, θα διαπιστώσουν ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Έχουμε 
απαλλαγές για πολύτεκνους, έχουμε απαλλαγές όταν είναι χαμηλό το εισόδημα ή 
όταν υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα στην οικογένεια… Αλλά και πάλι η πρόθεση 
του δήμου Βέροιας είναι να δει ξανά το θέμα για τυχόν μείωση. Και πρέπει να συ-
νυπολογίζει κανείς και τις πολύ καλές παρεχόμενες υπηρεσίες…»

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
διασώστη- πλήρωμα ασθενοφόρου
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Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βε-
ροίας επί τη εορτή της Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού.

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή του 
Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σταυρού.

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δαβίδ και Αγίας Άννης στα Ρι-
ζώματα και θα υποδεχθεί την τίμια 
κάρα του Οσίου Δαβίδ.

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον ε-

σπερινό στο Κουστοχώρι (Κατασκη-
νώσεις ΓΕΧΑ) επί τη εορτή της Αγί-
ας Σοφίας και των τριών θυγατέρων 
αυτής.

Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή της 
Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέ-
ρων αυτής στον Τριπόταμο.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Aθανασίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ

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

Τα αδέλφια, 
Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Tριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» 
στο Κομνήνιο 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ

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

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΠΕΛΕΚΑΝ» 

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό της Υπαπαντής στη Βέ-
ροια 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΣΟΦΙΑΣ
ΚΑΠΡΙΝΗ 

(χήρα Αδάμου Καπρίνη)

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

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

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα,αδελφού και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓ.
ΘΩΜΑΔΑΚΗ

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 αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Αγρυπνία στους Αγίους Αναργύρους 
για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
Από την ενορία των Αγίων Αναργύρων Βεροίας ανα-

κοινώνεται ότι την προσεχή Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, πα-
ραμονή της Εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού  θα 
τελεστεί Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων. Η 
Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9 μ.μ.

Δίνεται η δυνατότητα να εκκλησιαστούν όσοι από τους 
εργαζομένους ή όσοι από τους πιστούς αδυνατούν να εκ-
κλησιαστούν το πρωί της Παρασκευής.

Ανακοίνωση
                                                      
Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκο-

σμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, το πρωί ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων θα λει-
τουργήσει στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 
Παύλου και Πέτρου Βέροιας.

Συλλυπητήριο 
της ΕΛΜΕ
Η ΕΛΜΕ Ημαθί-

ας εκφράζει τα θερ-
μά της συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια 
του Κακαγιάννη 
Θεόδωρου, Πρό-
εδρου της ΕΛΜΕ 
Ημαθίας,  για τον 
θάνατο της μητέρας 
του.

Η κηδεία θα γί-
νει σήμερα Πέμπτη 
13-Σεπτεμβρίου 8, 
10 και 30 πμ, στα 
Παλατ ίτσια στην 
πάνω εκκλησία Κοι-
μήσεως Θεοτόκου. 

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

Πανηγυρίζει  ο  Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου 
Σταυρού στο Γηροκομείο Βέροιας

Από  το Γηροκομείο Βέροιας  , ανακοινώνεται ότι την  Παρασκευή 14/9/2018 , πανη-
γυρίζει  ο  Ιερός  Ναός  Υψώσεως Τιμίου Σταυρού της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``.  Καλούμε  τους  φίλους  και  συνδρομητές  του  Γηροκομείου Βέροιας, να τιμή-
σουν με την παρουσία τους: -Την  παραμονή  της  Εορτής , Πέμπτη 13-9-2018 και ώρα 
6.30-7.30 μ.μ. στον εσπερινό και την - Παρασκευή 14-9-2018  και ώρα 7.30-10.30 π.μ. , 
στην Θεία Λειτουργία. Επίσης μετά την Θεία Λειτουργία, θα ακολουθήσει κέρασμα στον 
χώρο των εκδηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας.

 Από τις 10 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 
Κατάθεση αιτήσεων 

για ένταξη στο
Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Νάουσας
Ο  Δήμος Νάουσας, θα λειτουργήσει το Κοινωνικό Φρο-

ντιστήριο για τους μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου το σχολι-
κό έτος 2018 – 2019. 

 Τα βασικό κριτήριο ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 
είναι το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (7000 ευρώ προ-
σαυξημένο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί). Τα απαραίτητα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Αστυνομική ταυτότητα μαθητού και γονέα. 
Οι κηδεμόνες των μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου του 

Δήμου Νάουσας που ενδιαφέρονται για την ένταξη των 
τέκνων τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, εφόσον η οικογέ-
νεια πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια ένταξης, μπορούν 
να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 10/9 έως τις 21/9 
στο Κέντρο Κοινότητας (κτ. Λόγγου Τουρπάλη). Πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο: 2332029980. 

Τετραήμερη εκδρομή 
της Φιλοπτώχου Βέροιας

                                                      
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τε-

τραήμερη εκδρομή, ( τρεις διανυκτερεύσεις) στη Σόφια, Μαύρη 
Θάλασσα: Μεσημβρία - Μπουργκάς- Αγχίαλος- Σωζόπολη-Βάρ-
να-Αλατζά, Φιλιππούπολη, στις 21-24 Σεπτεμβρίου 2018. Τιμή 
προσιτή. 

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:  2331064731, 
2331028937, 6938755785, 6946425960

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα 
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρί-
ου 2018 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Δώδεκα Αποστόλων Π. 
Λυκογιάννης ο Κων/
νος Σαβ. Χατζηκυρια-
κίδης σε ηλικία 84 ε-
τών.



Του Γιάννη
Καμπούρη

Πριν από μερι-
κούς μήνες σε νεκρό 
χρόνο, δημοσίευσα 
ένα άρθρο σχετικά 
με τα μουσεία, με α-
φορμή την έλλειψη 
ενός συγκροτημένου 
λαογραφικού μου-
σείου στην πόλη.  
Δυστυχώς δεν πέρα-

σε πολύς καιρός και η υπόθεση του «Βλαχογιάν-
νειου μουσείου» επιβεβαίωσε με έμμεσο, αλλά 
πολύ ξεκάθαρο τρόπο τα τότε γραφόμενα. 

Όταν τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα, η εξέλιξη 
είναι και αυτή προδιαγεγραμμένη και το τι μέλ-
λει γενέσθαι είναι απλά ζήτημα χρόνου. Έτσι 
και αυτά που συνέβησαν με το κατ΄ ευφημισμό 
«Βλαχογιάννειο μουσείο» ήταν ζήτημα χρόνου 
να συμβούν, γιατί απλά το «Βλαχογιάννειο» δεν 
είναι μουσείο.

Η χρήση του όρου μουσείο από κάποιο φο-
ρέα για την έκθεση συλλογών που έχει στην 
κατοχή του, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί α-
κόμα και «παραπλάνηση» αν αυτός δεν έχει εκ-
δώσει άδεια μουσείου σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Γιατί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
μουσείου εκτός των άλλων και το σημαντικό-
τερο, παρέχει τα εχέγγυα για την επιστημονική 
υποστήριξη των συλλογών που εκτίθενται. 

Δε μπορεί να είναι υπεύθυνος των συλλογών 
και της έκθεσης ενός «μουσείου» άτομο χωρίς 
επιστημονικό υπόβαθρο. Και ειλικρινά σε τέ-
τοιες περιπτώσεις αναρωτιέμαι τι νόημα έχουν 
οι ανάλογες σπουδές – μουσειολόγοι, ιστορικοί, 
αρχαιολόγοι, εκπαιδευτικοί κλπ. - αν τις θέσεις 
αυτές τις εμπιστευόμαστε σε τυχαία άτομα χω-
ρίς κανένα επιστημονικό υπόβαθρο. 

Και δεν είναι μόνο αυτό. Ουσιαστικά εμπι-
στευόμαστε και τη μαθησιακή διαδικασία που 
συνοδεύει την επίσκεψη μιας έκθεσης, ενός 
μουσείου, σε άτομα ανεπαρκή για ένα τέτοιο έρ-
γο, άτομα επιστημονικά «ανεύθυνα». Και λυπά-
μαι μάλιστα που κατά τα άλλα ορισμένοι υπεύ-
θυνοι για τη γνώση και τη διαδικασία μάθησης, 
δεν μπορούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν 
αυτά τα θέματα. 

Είναι ακριβώς ο λόγος που επιμένω ότι δε 
μπορεί να στήσουμε μια απλή έκθεση λαογραφί-
ας στο κτίριο «Σαράφογλου», έτσι για να βγούμε 
από την υποχρέωση. Γιατί σε μια τέτοια περί-
πτωση απλώς απλώνουμε και δείχνουμε την 
«πραμάτεια» μας, προσεγγίζουμε με τρόπο «α-
καδημαϊκό» άρα και ατελή την ίδια τη συλλογή. 
Και στην περίπτωση αυτή αναρωτιέμαι γιατί να 
υπάρχει ως γνωστικό αντικείμενο σπουδών λχ 
η κοινωνική ανθρω-
πολογία, όταν εμείς 
την απαξιώνουμε και 
θεωρούμε τους ε-
αυτούς μας ικανούς 
να μελετήσουν την 
παράδοση στον ε-
λεύθερο χρόνο μας.  
Εντάξει είμαστε υ-
πεύθυνοι να διαφυ-
λάξουμε τεκμήρια και 

ενθυμήματα της ιστορίας μας αλλά μέχρι εκεί. Η 
κατοχή τους όμως δεν συνεπάγεται και την ικα-
νότητα μας για τη μελέτη τους. Το επιστημονικό 
υπόβαθρο για μια τέτοια δραστηριότητα είναι 
πολύ παραπάνω από αναγκαίο.

Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στην ίδρυ-
ση ενός ολοκληρωμένου λαογραφικού μουσείου 
την ευθύνη του οποίου θα έχει το αντίστοιχο ε-
πιστημονικό προσωπικό, ικανό να αναδείξει την 
αξία και τη χρηστικότητα του περιεχομένου της 
έκθεσης, την προέλευσή της, να μπει τελικά στη 
διαδικασία της «ανακάλυψης» των σημαντικών 
γνώσεων που αυτή υποκρύπτει. 

Δε μπορεί να έχουμε, ειδικά σε τόσο σημα-
ντικά ζητήματα, ως μέριμνα την ικανοποίηση 
«πρόσκαιρων ιδιωτικών» επιθυμιών, χωρίς να 
ενδιαφερόμαστε αν αυτές έχουν κάποια προο-
πτική.  Και ας μην εκπλησσόμαστε αν κάποια 
στιγμή αυτά τα «οικοδομήματα» που στήνονται 
στη βάση «ιδιωτικών» επιθυμιών, σωριάζονται 
με εκκωφαντικό θόρυβο παρ’ όλες 
τις καλές προθέσεις και τον κόπο 
να στηθούν.  Είναι απλά χτισμένα 
στην άμμο και πόσο να αντέξουν 
με τέτοια θεμέλια ;

Στο σημείο αυτό κάποιος ορ-
θολογικά σκεπτόμενος μπορεί να 
παρατηρήσει. Τελικά πόσα μου-
σεία μπορεί να σηκώσει ο δήμος 
μας, ο μοναδικός συλλογικός φο-
ρέας που μπορεί να ανταποκριθεί 
σε αυτές τις ευθύνες, γιατί προφα-
νώς όλα αυτά συνεπάγονται ένα 
ακόμα βαρύ φορτίο για τις πλάτες 
του.  

Εδώ λοιπόν φαντάζει ως πιο 
πραγματική η ίδρυση από το δήμο 
ενός «πολυμουσείου». Ένα μου-
σείο με συγκροτημένα αυτοτελή 
τμήματα ανάλογα με τις συλλογές 
που αυτό θα διαχειρίζεται, που με 
τη σειρά τους θα έχουν την πρέ-
πουσα επιστημονική υποστήριξη. 
Τα τμήματα αυτά θα συντηρούν, 
θα εμπλουτίζουν, θα προφυλάσ-
σουν και θα αναδεικνύουν τις συλ-
λογές, χωρίς όμως να απαιτούν 
την ίδρυση και λειτουργία σειράς 
παράλληλων σε κάθε τμήμα διοι-
κητικών, τεχνικών και ενδεχόμενα 
ακόμα και επιστημονικών δομών. 
Στην περίπτωση αυτή το κόστος 
λειτουργίας μια τέτοιας δομής θα 
είναι υποπολλαπλάσιο αυτού της 
δημιουργίας εντελώς ανεξάρτη-
των δομών. Αν μάλιστα μια τέτοια 
προσπάθεια ενταχθεί σε υφιστά-
μενη δομή, τότε το βάρος της υ-

ποστήριξής της θα μειωθεί ακόμα περισσότερο 
από τη στιγμή που το διοικητικό και τεχνικό βά-
ρος που συνεπάγεται, θα καλυφθεί από το φο-
ρέα υποδοχής. Ως πρότυπο αντίστοιχου μουσεί-
ου, μπορεί κάποιος να προστρέξει στο «Victoria 
and Albert Museum» του Λονδίνου. 

Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να ενταχθεί 
και η διαχείριση των αρχείων τα οποία πρέπει 
να τύχουν ανάλογης μεταχείρισης. Βέβαια η 
διαχείριση των αρχείων συνεπάγεται πολύ με-
γαλύτερο όγκο δουλειάς, αλλά η κατοχή τους 
ειδικά αν πρόκειται για αρχεία που ενέχουν και 
το στοιχείο της μοναδικότητας προσθέτει στους 
κατόχους τους ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέ-
κτημα και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Πιστεύω ότι όλα αυτά να τύχουν της προσο-
χής, όσων είναι επιφορτισμένοι να σηκώσουν 
το βάρος των σχετικών με το μέλλον τους απο-
φάσεων.
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Πρόσκληση
Ο Ομιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας σας 

προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 7.30 μ.μ. στην πισίνα 
του ξενοδοχείου «Αιγές», με ζωντανή μουσική.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
– ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Bέροια, 10 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 3511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέ-

ροιας με τη με αριθμό 620/2018 απόφασή του, ενέκρινε την 
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικο-
δομικό τετράγωνο 553α της πόλης Βέροιας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για να ενημε-
ρωθούν σχετικά και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημε-
ρών από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλλουν τις τυ-
χόν ενστάσεις τους στην Υπηρεσία Δόμησης – Κτηματολογίου 
– Περιουσίας (γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου 
Βέροιας, Βικέλα 4, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
(Πληροφορίες κ. Ρακιτζής Κωνσταντίνος τηλ. 23313.50609)

Ο Αντιδήμαρχος
Δόμησης και Περιουσίας

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αριστομένης Λαζαρίδης

Μια μικρή 
προσφορά 

για έναν μεγάλο 
σκοπό!

Τα ΚΤΕΛ Νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα το Πρακτο-
ρείο Νάουσας έχει παραδώσει στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νάουσας 
(Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες) περίπου 800 κιλά καπάκια μπουκαλιών μέσα σε 
δέκα μήνες, τα οποία «μετατράπηκαν» σε ένα αναπηρικό 
καρότσι, που αγοράστηκε σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
και τον Δήμο Νάουσας. Τα καπάκια παραδίδουν καθημερι-
νά οι πολίτες στο Πρακτορείο Νάουσας και προέρχονται, 
κυρίως, από πλαστικά μπουκάλια νερού, αλλά και από 
αναψυκτικά κτλ. Στη συνέχεια, τα καπάκια μεταφέρονται σε 
μεγάλες κούτες και όταν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθ-
μός παραδίδονται και με τον τρόπο αυτό αγοράζεται ένα 
αναπηρικό αμαξίδιο για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
κινητικά προβλήματα. (Φωτογραφίες: Σταύρος Ζάχος) 

 Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί καθημερινά να παραδώσει 
όσα πλαστικά καπάκια επιθυμεί στο Πρακτορείο της Νάου-
σας. 

Ας συνεισφέρουμε όλοι σ’ αυτή την προσπάθεια για να 
κάνουμε έναν συνάνθρωπό μας να χαμογελάσει. Αξίζει!

Έλλη Πολάκη

Ίσως να είναι και έτσι
Περί μουσείων, αρχείων και λοιπά …



… 25 να πάτε 25 να γυρίσετε ή-
ταν η έγνοια μου και η ευχή μου, το 
πρωινό του Σαββάτου, προς τους 
επικεφαλής της πορείας για τις α-
νεμογεννήτριες, η οποία άπλωνε 
το φυτίλι της δράσης στα βουνά 
της Καστανιάς … οι κατασκηνωτές 
άρχισαν να έρχονται, σκηνάκια να 
στήνονται, η γραμματεία να εργά-
ζεται στα κόκκινα, το μαγειρείο να 
φροντίζει τους ταξιδιώτες που έφτα-
ναν, το φυτίλι απλώνεται κι άλλο …

Ώρα 17:15 παίρνω έγκριση α-
πό τον Γλάρο και μαζί με τον φίλο 
μου τον Μπερεκεντέκε πατάμε το 
κουμπί… ΕΚΡΗΞΗ… ΚΟΣΜΟΧΑ-
ΜΟΣ… Οι ενωμοτάρχες οδηγούν 
τις ενωμοτίες με τα σήματα ψηλά… 
τα τρενάκια πρέπει να περάσουν 
τα πρώτα 100, να συνδεθούν σε 
αλυσίδα με συνδετήρες, να περάσουν άλλα 100 και να 
σχηματίσουν με ξυλάκια … το «1918-2018 100 Χρόνια 
Πρόσκοποι Βέροιας, Ζωή που Συγκλονίζει». Παίζουμε, 
γνωριζόμαστε, γελάμε, συμμετέχουμε… προβάρουμε τα 
τραγούδια της πυράς τρώγοντας για απογευματινό κο-
μπόστα… ετοιμάζουμε τα σκετς… ο χρόνος κυλλά… το 
επετειακό δείπνο των 100 χρόνων είναι έτοιμο… ευτυχώς 
δεν είναι Προσκοπική φασολάδα… αλλά αξίζει για 100… 
βλέπουμε και ακούμε με τεχνολογικά μέσα απόδημους Βε-
ροιώτες Προσκόπους… Σκωτία, Πολωνία, Αγγλία, ακόμα 
και Λάρισα Ηλείας, είναι μπροστά μας… 

…το επιτελείο μας καλεί να διαβούμε το φωτεινό μονο-
πάτι της πυράς προετοιμάζοντάς μας για το τι θα συμβεί… 
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Παλαιών 
Προσκόπων Ελλάδας, οι Κένταυροι από το 
Βόλο, η Κατερίνη, η Θεσσαλονίκη μας τιμούν 
και τους τιμούμε… άφθονο γέλιο, τραγουδά-
με… στους Προσκόπους δεν χειροκροτούμε, 
επιβραβεύουμε, τονίζω συνεχώς, αλλά το 
χειροκρότημα έρχεται αυθόρμητα από όλους. 
Χορεύουμε, θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε, συ-
γκινούμαστε, τιμούμε με τον δικό μας τρόπο 
πρόσωπα και καταστάσεις… 

100 Προσκοπικά UFO έρχονται συμβο-
λικά μέσα στην νυχτιά από άλλους γαλαξίες 
για μας… κάποιος «κατεστραμμένος» μας 
ξυπνάει το πρωί με τα ηχεία στο τέρμα… ο 
Δημήτρης κάνει πολλούς στην εκκλησία να 
συγκινηθούν με τον λόγο του… όλοι μας 
μνημονεύουμε κάποιον δικό μας όπως μας 
παρακίνησε ο πάτερ Νεκτάριος στην δέησή 
μας… τρώμε κόλλυβα και χαλβά για δεκατι-
ανό… το τυπικό της ανανέωσης της Προσκο-
πικής Υπόσχεσης είναι αυτό θα σφραγίσει τα 
100 μας χρόνια… η επανάληψη των λόγων 
της Υπόσχεσης δονεί το χώμα του Προσκο-
πικού Κέντρου… 

Η φλόγα έρχεται και έχει και χορηγούς… 
ανάβει ο βωμός… ο ίδιος ο Δίας αυτοπρο-
σώπως κατεβαίνει στην Καστανιά για να 
κηρύξει την έναρξη των Μίνι Ολυμπιακών 
Αγώνων… 25 μικροί φίλοι τρέχουν σαν να 
μην υπάρχει αύριο για να είναι στους τρεις 
πρώτους που θα ανέβουν στα πιο πρωτότυ-
πα βάθρα αγώνων που στήθηκαν ποτέ… οι 
ενήλικες έχουν forum… οι σπόροι έπεσαν… 
ΚΑΛΗ ΡΙΖΑ… 

Κάτι ωραίες μυρωδιές απλώνονται πα-
ντού… η εντολή του αρχηγού ρητή: δεν τρώ-
με αν δεν πέσει η κατασκήνωση… ξεκνάμε 
νωχελικά… μάλλον δεν θέλουμε να τελειώ-
σει… οι σκηνές διπλώνονται και μαζεύονται 
στο τολ, το πανό μαζεύεται, πέφτει η γέφυρα 
που άντεξε ανελέητες επιδρομές δυο μέρες 
τώρα, το φωτογραφείο βγάζει τις τελευταίες 
φωτό, το Προσκοπικό Πρατήριο κατεβάζει 
ρολά, η γραμματεία κλείνει τα PC’s, τελευ-
ταία επιβράβευση για το μαγειρείο και τους 
ψητάδες… 

Η ώρα της υποστολής… οι μικροί μας 
φίλοι είναι αυτοί που κατεβάζουν τα σήματα 

των 100 χρόνων και της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων… 
μακάρι να είναι αυτοί που θα τα ανεβάζουν σε πιο ψηλούς 
ιστούς… Τιμή μου να υποστείλω την Σημαία μας μετά από 
παραίνεση του αρχηγού… στην παραδίδω με σεβασμό και 
αγάπη… 

Τι ξεχάσαμε; Να διαβάσουμε το μήνυμα του προέδρου 
του Δ.Σ./Σ.Ε.Π, να κάνουμε τα λεγάμενα Προσκοπικά 
βαφτίσια… και το κυριότερο ξεχάσαμε (ή μάλλον μας πρό-
λαβε ο καιρός) να κάνουμε αξιολόγηση… για μένα προσω-
πικά και προσκοπικά η αξιολόγηση έληξε όταν ο αδελφός 
Θ.Μ. έφερε την μικρή του κόρη μπροστά μου και μου είπε: 
…η κόρη μου θέλει να σας πει κάτι… γονατίζω μπροστά 
στην μικρούλα και μου λέει: …ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΓΙΝΩ 
ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ……
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 Εβδομάδα Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής στη ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Η πρώτη και μεγαλύτερη Ακαδημία Ρομποτικής στο Νομό μας προ-

σκαλεί όλα τα παιδιά, από 6 έως 16 ετών, να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕ-
ΑΝ εισαγωγικά μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα Lego WeDo 2 
και Lego Mindstorms EV3.

 Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλήρες 
δίωρο μάθημα εκπαιδευτικής ρομποτικής στο οποίο θα γνωρίσουν με 
βιωματικό τρόπο τη λειτουργία των Ρομπότ. Στη συνέχεια μέσα από 
παιχνίδι με τουβλάκια Lego θα κατασκευάσουν το δικό τους ρομποτάκι 
και θα το προγραμματίσουν δίνοντας κίνηση και ζωή στη δική τους κατα-
σκευή. Ο μόνος περιορισμός θα είναι η φαντασία τους.       

Η εβδομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής θα υλοποιηθεί από 13 έως 19 
Σεπτεμβρίου, καθημερινά  σε απογευματινά τμήματα και το Σάββατο σε 
πρωινά τμήματα

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στο site www.
dictiosi.gr και στη γραμματεία της σχολής.

Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι ολιγομελή και ανάλογα με 
τις ηλικίες των παιδιών. 

Κάθε μαθητής που θα παρακολουθήσει τα δωρεάν μαθήματα θα 
κερδίσει εκπτωτικό κουπόνι 10% για την εγγραφή του στα τμήματα της 
Ακαδημίας Ρομποτικής που θα ξεκινήσουν στη σχολή μας. 

Η Ακαδημία μας διαθέτει σύγχρονους εργαστηριακούς χώρους και 
εξοπλισμό LEGO. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε ακο-
λουθούν τα περιγράμματα σπουδών της LEGO EDUCATION, παγκόσμιο 
ηγέτη στη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Επίσης ενσω-
ματώνουνε στην εκπαιδευτική διαδικασία το πρότυπο μάθησης STEM 
(Science – Technology – Engineering – Mathematics) μέσα από ευφά-
νταστα σενάρια επίλυσης προβλημάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2331022335
Ηλεκτρονική εγγραφή:
http://www.dictiosi.gr/index.php/lego-rompotics/item/122-εβδομά-

δα-εκπαιδευτικής-ρομποτικής-με-δωρεαν-μαθήματα.html

Στην κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα 
Αττικής τα παιδιά από το ΥΦΑΔΙ

Δέκα ημέρες ξενοιασιάς 
στην κατασκήνωση του Αγίου 
Ανδρέα Αττικής, δίπλα στο Μά-
τι, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 
και φέτος τα παιδιά από το Υ-
ΦΑΔΙ. 

Για 18η συνεχή χρονιά, η 
πολυαναμενόμενη κατασκήνω-
ση είχε όλα τα συστατικά της 
επιτυχίας: παλιές και καινούρ-
γιες φιλίες, παιχνίδια, αθλητι-
κές δραστηριότητες, θάλασσα 
και κολύμπι, βραδιές χορού και 
κινηματογράφου, καλλιτεχνικά 
εργαστήρια.

Κατά  τη διάρκεια της κα-
τασκήνωσης, στην οποία συμ-
μετείχαν 360 παιδιά από την 
κεντρική και νότια Ελλάδα, το 
ΥΦΑΔΙ άφησε τις καλύτερες ε-
ντυπώσεις με τη ζωντάνια και 
τη φιλική συνεργασία των με-
λών του με όλους τους κατα-
σκηνωτές. Μέσα στις ιδιαίτερες 
δραστηριότητές του, ήταν και ο 
εξωραϊσμός της παραλίας από 
τα σκουπίδια και τα πλαστικά. 

Παρ’ όλες τις οικονομικές 
και περιβαλλοντικές δυσχέρει-
ες, το πρόγραμμα λειτούργησε 
κανονικά και η συνύπαρξη με τις φιλοξενούμενες πυροπαθείς οικογένειες, ήταν άψογη.    

 Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΥΦΑΔΙ ήταν ο μόνος φορέας, ο οποίος, οικονομικά στηρίζεται 
αποκλειστικά  από τις προσπάθειες του συλλόγου και την αγάπη των κατοίκων της Νάουσας, 
που ανταποκρίνονται σε κάθε του κάλεσμα (εκθέσεις, εκδηλώσεις κ.λπ.).           

Τους κατασκηνωτές συνόδεψαν η εθελόντρια - πρόεδρος Ευγενία Ζάλιου - Μπασιακούλη, η 
εκπαιδεύτριά τους Εμμανουέλα Μιχαήλοβα, και οι Κωνσταντίνος Περβολάρης, Μαρία Μπιτέρ-
να, Δημήτρης Γώγος - Γιαννακοβίτης και Βασίλης Φειδάντσης.

Η κατασκήνωση έγινε  με ευθύνη και οικονομική στήριξη του συλλόγου ΥΦΑΔΙ, σε συνεργα-
σία με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Όλοι τους έφυγαν με όμορφες αναμνήσεις και ανανέωσαν το ραντε-
βού τους για το επόμενο καλοκαίρι.

ΣΤΑ HEALTHCARE BUSINESS AWARDS 2018
Για τις δράσεις του βραβεύτηκε 

ο  Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
Σε μια εντυπωσιακή βραδιά 

σε  μεγάλο club στη Βαρυπό-
μπη Αττικής, με συμμετοχή άνω 
των  400 ατόμων και πολλών 
επισήμων καλεσμένων από όλο 
το φάσμα της πολιτικής, οικονο-
μικής και κοινωνικής ζωής της 
χώρας, έγινε την Τρίτη 11 Σε-
πτεμβρίου 2018 η απονομή των 
βραβείων Healthcare Business 
Awards 2018 που αποτελούν τη 
μεγαλύτερη εκδήλωση στο χώ-
ρο της Υγείας. Όπως ενημερώ-
νει ο πρόεδρος του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ 
(Σύλλογος Οικογενειών Φίλων 
Ψυχικής Υγείας), βραβεύτηκαν 
Φαρμακευτικές Επιχ/σεις, Νο-
σοκομεία, Ιατροδιαγνωστικά 
Κέντρα, Ιατρικές Επιστημονικές 
Εταιρείες, Σύλλογοι Ασθενών και 
φορείς από όλο το φάσμα της 
Υγείας.

  Μεταξύ των τριών Συλλό-
γων που βραβεύτηκαν πανελ-
λαδικά, είναι και ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. 
Ημαθίας για τις «Δράσεις του με 
στόχο την ενημέρωση / ευαισθη-
τοποίηση / πρόληψη».

  Η βράβευση αυτή αποτελεί 
ιδιαίτερη και σημαντική τιμή για 
το Σύλλογο, μια ηθική επιβρά-
βευση των προσπαθειών του και μια δύναμη για τη συνέχιση και εντατικοποίηση των δράσεων 
και δραστηριοτήτων του.

  Το βραβείο στην εκδήλωση παρέλαβε εκ μέρους του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας ο Ψυχίατρος κ. Ηλί-
ας Γραμματικόπουλος, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου ενώ παραβρέ-
θηκε και ο κ. Σωτήρης Κουπίδης, Πρόεδρος της Π.Ο. Κοι.Σ.Π.Ε. και σημαντικός συνεργάτης και 
υποστηρικτής της λειτουργίας και των δράσεων του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας.

  Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά για την παρουσία τους και παραλαβή του μεγάλου αυτού 
βραβείου καθώς και όλους όσους συνέβαλαν (μέλη, φίλους, εθελοντές) στη – μεγαλύτερη για 
τη χώρα μας – βράβευση αυτή.

Προσκοπικό κατασκηνωτικό 
διήμερο για τα 100 χρόνια 

προσφοράς του Βεροιώτικου 
Προσκοπισμού

-Χρονολόγιο του Σωτήρη Τσέλιου (Ζαρκάδι) Υπαρχηγού 
Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος



Δύο επίσημες αντιπρο-
σωπείες από τις επαρχίες 
HAINAN και SHANXI της Κί-
νας υποδέχθηκε η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας στις 3 
και στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, 
στο πλαίσιο ενδυνάμωσης 
και σύσφιξης των σχέσεων 
με Κινέζους εταίρους στους 
τομείς του τουρισμού και του 
πολιτισμού. 

Οι επισκέψεις  των δύο α-
ντιπροσωπειών  είναι  αποτέλεσμα των 
συντονισμένων ενεργειών και συναντή-
σεων του Περιφερειάρχη  Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα και του 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτι-
σμού Αλέξανδρου Θάνου με επίσημους 
κυβερνητικούς φορείς της Κίνας, κατά τη 
διάρκεια της συμμετοχής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας  στη Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού “ΒΙΤΕ” στο Πεκίνο τον περα-
σμένο Ιούνιο.

Τους Κινέζους εκπροσώπους υποδέ-
χθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού 
και Πολιτισμού Αλέξανδρος Θάνος στο 
κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια των 
συγκεκριμένων συναντήσεων συζητήθη-
καν προτάσεις συνεργασίας πολιτιστικών 
φορέων, ανταλλαγής επαγγελματιών του 
τουρισμού και του πολιτισμού, αλλά και 
δημοσιογραφικών αποστολών. Συζητή-
θηκε ακόμη το ενδεχόμενο  συμμετοχής  
σε μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, καθώς 
και πραγματοποίησης συνεργειών για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και 
φεστιβάλ προβολής πολιτιστικών δράσε-
ων και θεματικών τουριστικών προϊόντων. 
Μάλιστα, οι  αντιπροσωπείες της Κίνας 
παρέδωσαν στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας σχέδιο κοινού συμφωνητικού 
που προβλέπει την υλοποίηση όλων των 
παραπάνω δράσεων, καθώς και επίσημη 
πρόσκληση από την επαρχία SHANXI για 
την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στις συζητήσεις αυτές συμμετείχαν από 
την πλευρά των Κινέζων οι κ.κ. Qu Jiamin, 
Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της 
επαρχίας HAINAN, Zhou Jun, Γενικός Δι-
ευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων, Zou 
Qi Guo, Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών 
Υποθέσεων και Zhang Yuli, Διευθυντής 
Μεταφορών της επαρχίας HAINAN. Επί-
σης οι κ.κ. Zhang Lijun, Διευθυντής Πο-
λιτισμού της επαρχίας SHANXI, Huang 
Xunhui, Διευθυντής Πολιτισμού του Δήμου 
Yuncheng, Wang Ding, 
Καθηγητής και Διευθυ-
ντής του Μουσείου της 
πόλης Taiyuan.

«Ο βασικός στρα-
τηγικός στόχος της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στον τομέα 
του τουρισμού είναι η ε-
πίτευξη τουρισμού 365 
ημέρες το χρόνο. Η α-
νάπτυξη συνεργασιών 

με κεντρικούς φορείς από μεγάλες και και-
νούριες αγορές για την περιοχή μας, όπως 
η Κίνα, με στόχο την προώθηση του πο-
λιτιστικού τουρισμού και την ανάδειξη του 
πολιτιστικού πλούτου της Κεντρικής Μακε-
δονίας, επιδιώκει ακριβώς την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου και μάλιστα την 
αύξηση της επισκεψιμότητας στην περι-
οχή μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Άλλωστε, η συνεργασία και οι συνέργειες 
με Κινέζους εταίρους στους τομείς του του-
ρισμού και του πολιτισμού, μπορούν να 
έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 
Κεντρική Μακεδονία, όπως είναι η ενδυνά-
μωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», 
δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Οι Κινέζοι τουρίστες επισκέπτονται 
έναν προορισμό κυρίως για τα πολιτιστι-
κά του στοιχεία. Είναι λάτρεις της ιστορί-
ας, της παράδοσης και του πολιτισμού. 
Η προβολή του μοναδικού, πολυποίκιλου 
πολιτιστικού αποθέματος της Κεντρικής 
Μακεδονίας σε αγορές όπως η Κίνα, με 
συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις 
και με προοπτική τη διαρκή συνεργασία, 
τοποθετεί τον τουριστικό μας προορισμό 
σε υψηλότερο επίπεδο σε αυτές τις αγορές 
και συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητά του 
ως σύγχρονου διεθνούς προορισμού. Η 
προώθηση θεματικών τουριστικών προϊό-
ντων με κύριο μοχλό τον πολιτισμό και η 
παρουσίασή τους με καινοτόμα τεχνολογι-
κά συστήματα, η έμφαση στην απόκτηση 
αυθεντικών εμπειριών μέσα από τη συμ-
μετοχή σε πλήθος δραστηριοτήτων που 
προσφέρει η περιοχή μας, η ταύτιση και 
η γνωριμία του επισκέπτη με τον ντόπιο 
πληθυσμό και την κουλτούρα του, απο-
τελούν τα σύγχρονα εργαλεία προβολής 
ενός τουριστικού προορισμού. Πάνω σε 
αυτά επενδύουμε και προσαρμόζουμε τον 
στρατηγικό μας σχεδιασμό για την επό-
μενη πενταετία», υπογράμμισε από την 
πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρι-
σμού και Πολιτισμού Αλέξανδρος Θάνος.
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ΑΔΑ: Ω3ΠΟΩ9Ο-ΧΧΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ.ΜΕΛ:94/18 CPV: 45222000-9 

Βέροια 12-09-2018
Αρ. Πρωτ. 24336 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ» 

 
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠ 
ΠΑΥΛΟΥ» προϋπολογισμού  79925,19 ευρώ (συμπεριλαμβα-
νομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από 
εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικών 

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45222000-9, Κωδικός 
NUTS: EL 521 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης 
μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με 
αναζήτηση στον αρ συστήματος 76229 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λή-
ξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 04.10.18 
ημέρα Πέμπτη και  ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 
09:00 π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών και 
ώρα 11:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού.  

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

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-

σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά. 

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Έ-
νωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-
ου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   ύψους χιλίων διακοσίων ο-
γδόντα εννιά ευρώ € (1289,00€) και θα απευθύνεται στον Δήμο  
Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών 
και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  
(άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δη-
λαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 04-05-2019. 

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 
30/7334.011 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου 
και προέρχεται από ΣΑΤΑ 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι διακόσιες δέκα (210)   ημερολογιακές ημέρες. 

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

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

 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  

 Αθανάσιος Σιδηρόπουλος  

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας 
προς ιδιοκτήτες

 καταστημάτων και περιπτέρων: 
«Προμηθευτείτε και 

ανανεώστε τις άδειες χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων»

   Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς ό-
λους τους  ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων, που 
χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους (πεζόδρομους,  πε-
ζοδρόμια) να προμηθεύονται και να ανανεώνουν τις άδειες 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 6 
παραγ.1 του υπ’αρίθμ.188/2015 Κανονισμού Χρήσης Πα-
ραχωρούμενων Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας.

Η χρήση πρέπει πάντα να περιορίζεται στα τετραγωνικά 
μέτρα που αναγράφονται στην άδεια και απαγορεύεται η 
τοποθέτηση σταντ, διαφημιστικών σημαιών ή άλλων  α-
ντικειμένων που παρεμποδίζουν την διέλευση πεζών( στα 
πεζοδρόμια και στους πεζόδρομους ), την κυκλοφορία και 
στάθμευση οχημάτων (στο οδόστρωμα). Η κάθε είδους αυ-
θαίρετη κατάληψη  του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος 
με διάφορα αντικείμενα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήμα-
τα στην καθημερινότητα των πολιτών και δεν συνάδει   με 
την κανονικότητα.      

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα 
σύμφωνα με τον Κανονισμό χρήσης παραχωρούμενων 
Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας και του άρθρου 
48 του Κ.Ο.Κ..

       Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία είναι το 
2331350610 για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Στρατηγική συνεργασία της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 

με επαρχίες της Κίνας 
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Τοπλήρεςπρόγραμματου2ουομίλουτηςΓ’Εθνικής
1η αγων. Βέροια-ΑΣ Γιαννιτσά και Άρης Παλαιοχωρίου-Αγκαθιά

Έγινε το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΠΟ η κλή-
ρωση του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής για 
την περίοδο 2018-19. Την πρώτη αγωνιστική 

η Βέροια θα υποδεχθεί στο γήπεδο της τον ΑΣ Γιαν-
νιτσών , ενώ η Νίκη Αγκαθιάς θα παίξει στο Παλαιο-
χώρι Χαλκιδικής με τον ισχυρό Άρη. 

Αναλυτικάόλοτοπρόγραμμα
1η αγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων–ΠΟΤριγλίας
ΑΠΕΛαγκαδά–ΕρμήςΑμυνταίου
ΑλμωπόςΑριδαίας–Μακεδονικός
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ–ΑΣΓιαννιτσά
ΟλυμπιακόςΚυμίνων–Εδεσσαϊκός
ΜελιτέαςΜελίτης–ΑγροτικόςΑστέρας

2η αγωνιστική
ΑΠΕΛαγκαδά–ΠΑΟΚουφαλίων
ΠΟΤριγλίας–ΑλμωπόςΑριδαίας
ΕρμήςΑμυνταίου–ΆρηςΠαλαιοχωρίου
Μακεδονικός–ΒΕΡΟΙΑ
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ–ΟλυμπιακόςΚυμίνων
ΑΣΓιαννιτσά–ΜελιτέαςΜελίτης
Εδεσσαϊκός–ΑγροτικόςΑστέρας

3η αγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων–ΑλμωπόςΑριδαίας
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΑΠΕΛαγκαδά
ΒΕΡΟΙΑ–ΠΟΤριγλίας
ΟλυμπιακόςΚυμίνων–ΕρμήςΑμυνταίου
ΜελιτέαςΜελίτης–Μακεδονικός
ΑγροτικόςΑστέρας–ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
Εδεσσαϊκός–ΑΣΓιαννιτσά

4η αγωνιστική
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΠΑΟΚουφαλίων
ΑλμωπόςΑριδαίας–ΒΕΡΟΙΑ
ΑΠΕΛαγκαδά–ΟλυμπιακόςΚυμίνων
ΠΟΤριγλίας–ΜελιτέαςΜελίτης
ΕρμήςΑμυνταίου–ΑγροτικόςΑστέρας
Μακεδονικός–Εδεσσαϊκός
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ–ΑΣΓιαννιτσά

5η αγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων–ΒΕΡΟΙΑ
ΟλυμπιακόςΚυμίνων–ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΜελιτέαςΜελίτης–ΑλμωπόςΑριδαίας
ΑγροτικόςΑστέρας–ΑΠΕΛαγκαδά
Εδεσσαϊκός–ΠΟΤριγλίας
ΑΣΓιαννιτσά–ΕρμήςΑμυνταίου
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ–Μακεδονικός

6η αγωνιστική
ΟλυμπιακόςΚυμίνων–ΠΑΟΚουφαλίων

ΒΕΡΟΙΑ–ΜελιτέαςΜελίτης
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΑγροτικόςΑστέρας
ΑλμωπόςΑριδαίας–Εδεσσαϊκός
ΑΠΕΛαγκαδά–ΑΣΓιαννιτσά
ΠΟΤριγλίας–ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
ΕρμήςΑμυνταίου–Μακεδονικός

7η αγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων–ΜελιτέαςΜελίτης
ΑγροτικόςΑστέρας–ΟλυμπιακόςΚυμίνων
Εδεσσαϊκός–ΒΕΡΟΙΑ
ΑΣΓιαννιτσά–ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ–ΑλμωπόςΑριδαίας

Μακεδονικός–ΑΠΕΛαγκαδά
ΕρμήςΑμυνταίου–ΠΟΤριγλίας

8η αγωνιστική
ΑγροτικόςΑστέρας–ΠΑΟΚουφαλίων
ΜελιτέαςΜελίτης–Εδεσσαϊκός
ΟλυμπιακόςΚυμίνων–ΑΣΓιαννιτσά
ΒΕΡΟΙΑ–ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–Μακεδονικός
ΑλμωπόςΑριδαίας–ΕρμήςΑμυνταίου
ΑΠΕΛαγκαδά–ΠΟΤριγλίας

9η αγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων–Εδεσσαϊκός
ΑΣΓιαννιτσά–ΑγροτικόςΑστέρας
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ–ΜελιτέαςΜελίτης
Μακεδονικός–ΟλυμπιακόςΚυμίνων
ΕρμήςΑμυνταίου–ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΤριγλίας–ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΑλμωπόςΑριδαίας–ΑΠΕΛαγκαδά

10η αγωνιστική
ΑΣΓιαννιτσά–ΠΑΟΚουφαλίων
Εδεσσαϊκός–ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
ΑγροτικόςΑστέρας–Μακεδονικός
ΜελιτέαςΜελίτης–ΕρμήςΑμυνταίου
ΟλυμπιακόςΚυμίνων–ΠΟΤριγλίας
ΒΕΡΟΙΑ–ΑΠΕΛαγκαδά
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΑλμωπόςΑριδαίας

11η αγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων–ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
Μακεδονικός–ΑΣΓιαννιτσά
ΕρμήςΑμυνταίου–Εδεσσαϊκός
ΠΟΤριγλίας–ΑγροτικόςΑστέρας
ΑΠΕΛαγκαδά–ΜελιτέαςΜελίτης
ΑλμωπόςΑριδαίας–ΟλυμπιακόςΚυμίνων
ΒΕΡΟΙΑ–ΆρηςΠαλαιοχωρίου

12η αγωνιστική
Μακεδονικός–ΠΑΟΚουφαλίων
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ–ΕρμήςΑμυνταίου
ΑΣΓιαννιτσά–ΠΟΤριγλίας
Εδεσσαϊκός–ΑΠΕΛαγκαδά
ΑγροτικόςΑστέρας–ΑλμωπόςΑριδαίας
ΜελιτέαςΜελίτης–ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΟλυμπιακόςΚυμίνων–ΒΕΡΟΙΑ

13η αγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων–ΕρμήςΑμυνταίου
ΠΟΤριγλίας–Μακεδονικός
ΑΠΕΛαγκαδά–ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
ΑλμωπόςΑριδαίας–ΑΣΓιαννιτσά
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–Εδεσσαϊκός
ΒΕΡΟΙΑ–ΑγροτικόςΑστέρας
ΜελιτέαςΜελίτης–ΟλυμπιακόςΚυμίνων



Toν Κενάν Μπαργκάν, που πέρυσι αγωνί-
στηκε στον Άρη και στην κατηγορία της 
Football League ανακοίνωσε ότι ενέταξε 

στο ρόστερ της η ΑΕΛ. Συγκεκριμένα, η ανακοί-
νωση αναφέρει τα εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώ-
νει την υπογραφή 2ετούς επαγγελματικού συμ-
βολαίου με τον 29χρονο επιθετικό.

ΟΚενάνΜπαργκάνέχειαγωνιστείστιςΠΑΕΒέροια,Καλ-
λονή,ΠανιώνιοςκαιΆρηςκαιτηνπερσινή
χρονιάμε τηφανέλα τουΆρηαγωνίστηκε
σε21αγώνεςσεπρωτάθλημακαικύπελλο
καιπέτυχε3γκολ».

Αν και το όνομα τουπρώην μεσοεπι-
θετικού τηςΒέροιας είχε ακουστεί έντονα
για τηΛαμία, τελικά έγινε ηανατροπήκαι
ο ταλαντούχοςπαίκτης θα αγωνίζεται τη
νέααγωνιστικήχρονιάμεταχρώματατης
Λάρισας.

Καλούνται οι παλαίμαχοι ποδο-
σφαιριστές ΓΑΣ και ΠΑΕ Βέροι-
ας να παρευρίσκονται έγκαιρα 

στο σημείο προσέλευσης της ομάδας 
για τον φιλικό αγώνα στο Στάδιο 
Βέροιας με την εθνική ομάδα επιλέ-
κτων Ελλάδος – φίλοι Ζαγοράκη τη 
Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018. Ώρα 
προσέλευσης 16.00, ώρα έναρξης 
17.30.

Ήδημέχρι στιγμής δήλωσανσυμμετοχήοι εξής
μάχιμοιπαλαίμαχοιποδοσφαιριστέςμεμικρέςαπο-
κλίσειςωςπροςτιςπροσθήκεςήαφαιρέσεις.

Κοτταρίδης, Χωλόπουλος,Μαντζαρίδης,Μίλης,
Νατσούρας,ΜεΕλετίδης,Παπανώτας,Παπατζίκος,
Τρούπκος,Ελευθεριάδης,Υφαντίδης,Βεζυργιαννό-
πουλος, Χωματάς, Σταφυλίδης Κώστας,Τσούχας,
Κελεσίδης, Κεσίδης,Αδαλόγλου, Φουλατσικλής,
ΤρούπκοςΓρηγόρης,Σαββίδης,Κολεσίδης,Αδαλό-
γλου,ΠαπαδόπουλοςΜανώληςκαιΣταύρος.

ΣτονπάγκοθαβρίσκεταιοΓιώργοςΧατζάραςτον
οποίο θαπλαισιώνουν ο βοηθός τουΧριστόφορος
ΠουρσανίδηςκαιοφροντιστήςτουΣούλης
Σταφυλίδης.

Τοπαρόνστοπαιχνίδι θαδώσεισύσ-
σωμο τοΔ.Σ. τωνπαλαιμάχων και κοντά
σ’αυτόοιάνθρωποιπουστέκονταιπάντα
δίπλαπουσυμπαρίστανταισεκάθεεκδή-
λωσητουσυλλόγου.

Στοπαιχνίδι ακόμη ενημερώθηκαν και
θα είναι παρόντες οι διαμένοντες εκτός

Βέροιαςπαλαίμαχοιποδοσφαιριστές ΙωάννηςΣτόϊ-
ος,ΧρήστοςΓιατζιτζόγλου,ΓιώργοςΡαντίδης,Σάκης
Περαχωρίτης (απόΚόρινθο), ΚώσταςΧαραλαμπί-
δης (Κιλκίς),ΛάζαροςΛαζάρου (Καστοριά), Γιάννης
Τραπεζανλίδης,ΜήτσοςΓκέσιοςενώαπόντεςθαεί-
ναιοιΜάκηςΛιόλιος,ΣπυρίδωνΆγγελος,Γρηγόρης
Κάκαληςγιαδιάφορουςλόγους.

Όσοναφοράτηνομάδατωνδιεθνώνεπιλέκτων–
Θ.Ζαγοράκηθααποτελούνοι:

ΦάνηςΚατεργιανάκης,ΜίροΣνάουτσερ,Σπύρος
Βάλλας, ΙωάννηςΘωμαΐδης,ΆγγελοςΜπασινάς,
ΣτέλιοςΣφακιανάκης,ΘόδωροςΖαγοράκης,Παντε-
λής Καφές,Δημήτρης Σαλπιγγίδης, ΓιώργοςΘεο-
δωρίδης, ΓιώργοςΚαραγκούνης,ΔημήτρηςΚαρα-
τζιοβάλης, ΓιώργοςΑμανατίδης,ΚώσταςΚακόγλου,
ΓιώργοςΓεωργιάδης.

Τοπαρόναναμένεται ναδώσουν και οι αρχηγοί
παλαίμαχοιποδοσφαιριστές ΓιώργοςΚούδας,Κώ-
σταςΑίδινίου, ΓιάννηςΒένος όπως και οι Κώστας
Ιωσηφίδης,Λάκης Σημαιοφορίδης, Τάκης Τασιώ-
νας,ΓιώργοςΛαγάραςκαιοδιαμένωνσταΤρίκαλα
παλαίμαχος Βεροιώτης ποδοσφαιριστής Γιάννης
Μιχαηλίδης.

CMYK
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Αήττητη έμεινεσε έναακόμηφιλικόπαιχνίδι η
ΒΕΡΟΙΑ, η οποίααυτή τηφοράαναδείχθηκε ισό-
παλη1-1στοΠαλαιοχώριΧαλκιδικήςκόντραστον
τοπικόΆρη,πουσυγκαταλέγεταιστις ομάδεςπου
θαπρωταγωνιστήσουν και τη φετινή σεζόν στον
2οόμιλοτηςΓ’Εθνικής.Οι«κυανέρυθροι»έδειξαν
καλάστοιχείακαισεαυτότοναγώνα,παίζονταςμε
δύναμη,πάθοςκαιπίεσησεόλοτογήπεδο.

Νασημειωθεί ότι οΝίκοςΠαπανώταςδεν είχε
στην διάθεσή του τονΠατσιαβούραπου ένοιωθε
ενοχλήσειςστουςπροσαγωγούς, τουςΦωτόπου-
λο,Λίπε,Βασίλτσηπουαντιμετωπίζουνμικροπρο-
βλήματατραυματισμώνκαιτονΚανούλαπουπήρε
άδεια για να τακτοποιήσει κάποιες προσωπικές
υποθέσεις (αναβολήαπό τοστρατό).Αγωνιστικά,
στοπρώτομέροςοιΒεροιώτεςέριξανπερισσότερο
βάρος στην αμυντική τους λειτουργία, χωρίς να
αποφύγουν κάποια λάθηπουγια την εποχήαυτή
δικαιολογούνται.Η«Βασίλισσα»μπήκεδυνατάστο
ματςκαιείχετηνπρώτηκαλήστιγμήστο1ολεπτό
ότανοτερματοφύλακατωνγηπεδούχωνμπλόκαρε
εύκολα τοσουτ τουΜπλέτσα.Μετά τοδεκάλεπτο

τοΠαλαιοχώρι ισορρόπησε τον ρυθμό
καιστο12’είχετηνπρώτητουευκαιρία,
μετονΧαρίσηνασουτάρειέξωαπότην
περιοχήλίγοάουτ.

Στο36’οι γηπεδούχοιπήραν τοπρο-
βάδισμαστοσκορ!ΟΚωτάκηςσέντραρε
απόαριστερά,οΙγνατίδηςμεφαλτσαριστό
κοντινόπλασέτσίμπησετημπάλακαιτην
έστειλεστηνκλειστήγωνίατουΜπλατσιώ-
τη,πουέπεσεσωστάαλλάδενπρόλαβε
νααποκρούσει,γράφονταςτο1-0!

Ήταν το 47ο λεπτό όταν ο νεοεισελθόν επιθε-
τικόςτων«κυανέρυθρων»ανατράπηκεμέσαστην
περιοχή των γηπεδούχωναπό τονΑποστολά, με
τονδιαιτητήναδείχνει τοσημείοτουπέναλτι.Την
εσχάτη τωνποινών εκτέλεσε ο ίδιος (Σκαθαρού-
δης)ισοφαρίζονταςτοσκορσε1-1.

ΔιαιτητήςτηςαναμέτρησηςήτανοΔημητρίαδης
μεβοηθούςτουςΤσιρώνακαιΚωνσταντίνου.

ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Α. Παντζιαράς): Βα-
σιλειάδης,ΤσιντογιάννηςΘ., Καραμπας Γ.,Μπά-
μπουρας,Αποστολας,Ταϊρης,Δημητρακοπουλος,
Κεφαλας,Χαρίσης,Κωτάκης,Ιγνατίδης.

Στο β’ μέρος έπαιξαν και οιΜάνιος, Σκέμπι,
Γιώτας,Ντόμπρος,Αλωπούδης,Κυπαρισσάς,Πα-
ραστατίδης.

ΒΕΡΟΙΑ(Ν.Παπανώτας):Μπλατσιώτης,Ζούρκος,
Μούχαλης,Τσουλχάι,Μαραγκός,Μπακάλης,Μπλέ-
τσας,Βεργώνης,Ζιγκερίδης,Κυριακίδης,Ιωάννου.

ΣτηνεπανάληψηαγωνίστηκανκαιοιΣκαθαρού-
δης,Μουρατίδης,Μυλωνάς,Τσιότρας,Μισαηλίδης,
Τρούπκος,Παπουτσίδης,Σοφιανίδης.

πηγή: kerkidasports.gr

ΣεκαλόδρόμοηΒΕΡΟΙΑ

Φιλική ισοπαλία στο Παλαιοχώρι
Όλαέτοιμαγιατομεγάλοφιλικότης
Δευτέρας17ΣεπτεμβρίουστοΔημοτικό
ΣτάδιοΒέροιαςμεταξύΠαλαιμάχων
ΒέροιαςκαιφίλωνΖαγοράκη

Οι εισπράξεις θα δοθούν
για την “Πρωτοβουλία για το Παιδί”

ΞανάστηSouper
LeagueοΚενάν
Μπαργκάνπου

υπέγραψεστηΛάρισα
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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνη-
σε η νέα μπασκετική χρονιά 
για την ακαδημία του Ζαφει-

ράκη. Πλήθος παιδιών κατέκλυσε τον 
προαύλιο χώρο του γηπέδου και περί-
μεναν καρτερικά σε ποιο τμήμα θα 
ενταχθούν. Οι προπονητές τους καλώς 
όρισαν και τους χώρισαν σε τμήματα . 
Τα τμήματα που απαρτίζουν τον φετι-
νό Ζαφειρακη είναι τα εξής:

ΤμήμααντρώνπροπονητήςΝ.Τούφας
Τμήμα2006-07Ηρ.Τούφας
ΤμήμαπαίδωνπροπονητήςΣ.Ζιάνης
Τμήμα2008-10Β.Τσακίρης
Τμήμα2004-05προπονητής
Θ.ΠουρλίδαςΤμήμα2011-12Σ.Ζιάνης

ΑΝΤΡΕΣ
Το τμήμα τωναντρών ετοιμάζεται σεφουλρυθ-

μούςπροπόνησης εδώ και 3 εβδομάδες με πολύ
νεανικόρόστερ.ΟιΖαχαριάδης,Μπάμπος,Μπολιός
λόγωσπουδών,αποχώρησαναπό τηνομάδακαιοι

θέσειςτουςθακαλυφθούναπόπαιδιάτηςακαδημίας.
Οι παλιό-σειρές που συνεχίζουν και φέτος να

αγωνίζονται είναι οι Ζιάνης-Σκουλαριώτης-Βάιγ-
γαντ-Μουρατίδης-Σιδηρόπουλος καιΒαδόλας.Οι υ-
πόλοιποινέοιπουσυμπληρώνουντουςγερόλυκους
είναι οιΤούφας,Δίντσης,Παυλίδης,Ράπτης,Δάιος,
Νικολαϊδης κιΜουστάκας.Ηπρεμιέραθα γίνει στις
29 Σεπτεβρίου. Τοπρωτάθλημαφέτος θα έχει 13
ομάδεςκαθώςοΠιερικόςθαναιηνέαπροσθήκη.

ΠΑΙΔΩΝ
Οιπαίδεςξεκίνησανπροετοιμασία20Αυγούστου

μετηνσυμμετοχή16αθλητών.Τοπρωτάθληματους
φέτος μετά απόπολλά χρόνια θα διεξαχθεί αρχές
Γενάρημε4ομίλουςτων6ομάδων.Στις8-9Σεπτεμ-
βρίουστοΔΑΚΝάουσαςπραγματοποιήθηκε το 4ο
τουρνουάπαίδωνμετηνσυμμετοχήτουΖαφειράκη,
ΑρίωναΠτολεμαϊδας,ΑοκΒέροιαςκαιΝ.ΒότσηΘεσ-
σαλονίκης.

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Οιπροπονήσεις όλων των τμημάτων ξεκίνησαν

τηναυτήντηνεβδομάδα.Γιαπερισσότερεςπληρο-
φορίες επικοινωνήστε στο 2332021524ώρες γρα-
φείουήκάθεΔευτέρα18.00-20.00μ.μστοΔΑΚΝά-
ουσας.

Με εντατικούς ρυθμούς συνε-
χίζει την προετοιμασία της 
η ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ενόψει 

της έναρξης του νέου πρωταθλήμα-
τος της Γ’ Εθνικής (30/9), στο οποίο 
θα μετέχει για πρώτη φορά στην 
ιστορία της. Ο προπονητής Σταύρος 
Κωστογλίδης βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να μην αντιμετωπίζει 
προβλήματα και να έχει όλους τους 
παίκτες στη διάθεσή του, κάτι που 
του δίνει τη δυνατότητα να μοντάρει 
όσο καλύτερα γίνεται την ομάδα του, 
η οποία ως γνωστόν έχει προχωρή-
σει φέτος σε μεγάλη ανανέωση του 
ρόστερ της.

Επόμενοφιλικότεστγιατους«ασπρόμαυρους»
το Σάββατο (15/9) στις 5.30 το απόγευμα με α-
ντίπαλο τονΜακεδονικόΦούφαςστο γήπεδο της
Αγκαθιάς,ενώτηνΚυριακήθαέχουνρεπό.

Από την ερχόμενηΔευτέρα θα μπουν στην
τελική ευθεία τηςπροετοιμασίας τους,περνώντας
καιαπότααπαραίτηταεργομετρικά τεστ, ενώτην
επόμενηΚυριακή(23/9)θαδώσουνέναακόμηδυ-
νατόφιλικό,αυτήτηφοράεκτόςέδραςκόντραστη
Νεοκαισάρεια.

Στ.Κωστογλίδης:«Ντεμπούτοκόντραστο
περσινόφαβορί»

Την χθεσινή κλήρωση της Γ’ Εθνικής κατηγο-
ρίας σχολίασε με δήλωσή του στο kerkidasport.

grοπροπονητής τηςΝΙΚΗΣΑΓΚΑΘΙΑΣ,Σταύρος
Κωστογλίδης.

Οικανόςτεχνικόςσχολίασετηδύσκοληπρεμιέ-
ρα της ομάδας του, εκτός έδραςμεαντίπαλο τον
ΆρηΠαλαιοχωρίου,πουήταν ένααπό ταμεγάλα
φαβορίγιατηνάνοδοτηνσεζόνπουμαςπέρασε.

Αναλυτικάταόσαείπε:
«Είμαστε έτοιμοι ναπαίξουμε στην Γ’ εθνική,

για εμάς είναι κάτι ξεχωριστό ναπαίζεις σε αυτή
την κατηγορία.Όλα ταπαιχνίδια είναι δύσκολα,
έτσιμπορούμενακαταλάβουμε τισημαίνεινακά-
νειςντεμπούτομέσαστηνομάδαπουπέρυσιήταν
φαβορίγιατηνάνοδομαζίμετονΗρακλή.Έχουμε
ακόμαδύοβδομάδεςμπροστάμας,θασυνεχίσου-
μετηνδουλειάμαςμένονταςσυγκεντρωμένοιστον
στόχομαςώστεναφανούμεανταγωνιστικοί».

Τανέατηςομάδαςμπάσκετ
τουΖαφειράκηΝάουσας

Χωρίς προβλήματα συνεχίζει την 
προετοιμασία της η Νίκη Αγκαθιάς
ΔηλώσειςτουΣταύρουΚωστογλίδηγιατην

κλήρωσητουπρωταθλήματος

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 
3ης αγωνιστικής με τον Δια-
μαντόπουλο να είναι ο ρέφερι 

της αναμέτρησης ΟΦΗ-ΠΑΟΚ ενώ ο 
Ευαγγέλου θα σφυρίξει το ΑΕΚ-Πανι-
ώνιος και ο Τζήλος το Ολυμπιακός-Α-
στέρας.

Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της 3ης αγωνιστι-
κήςτηςSuperLeagueκαιστακυριότεραπαιχνίδια
έχουνοριστείοιΔιαμαντόπουλος,Ευαγγέλου,Τζή-
λος καιΚομίνης.ΣυγκεκριμέναοΔιαμαντόπουλος
θαείναιρέφεριτηςαναμέτρησηςΟΦΗ-ΠΑΟΚκαιο
ΕυαγγέλουθασφυρίξειτηναναμέτρησηΑΕΚ-Πανι-
ώνιοςστοΟΑΚΑ.

ΟΘανάσηςΤζήλοςθα είναιοάρχων τηςανα-
μέτρησηςΟλυμπιακός-Αστέρας ενώ ο Κομίνης
στοδεύτεροφετινότουπαιχνίδιθαδιαιτητεύσειτο
ΑΕΛ-Παναθηναϊκός.

Αναλυτικάοιδιαιτητές:
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
18:15ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
Διαιτητής:ΑριστοτέληςΔιαμαντόπουλος (Αρκα-

δίας)
Βοηθοί:ΗλίαςΑλεξέας (Μεσσηνίας), Κωνστα-

ντίνοςΨαρρής(Ζακύνθου)

19:00ΑπόλλωνΣμύρνης-ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:ΓεώργιοςΛάμπρου(Ευβοίας)
Βοηθοί:ΚωνσταντίνοςΚωνστάντιος (Ευβοίας),

ΓεώργιοςΓιαννίκος(Πειραιά)

20:30ΑΕΚ-Πανιώνιος
Διαιτητής:ΆγγελοςΕυαγγέλου(Αθηνών)
Βοηθοί:ΑνδρέαςΦωτόπουλος(Αθηνών),Μιχα-

ήλΚαρσιώτης(Καστοριάς)

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
17:00Ξάνθη-Παναιτωλικός
Διαιτητής:ΚωνσταντίνοςΚοτσάνης(Δράμας)
Βοηθοί: ΙωάννηςΚαραγκιζόπουλος (Ημαθίας),

ΓεώργιοςΧατζίκος(Δράμας)

18:15ΑΕΛ-Παναθηναϊκός
Διαιτητής:ΓεώργιοςΚομίνης(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:ΑντώνιοςΣινιοράκης(Χανίων),Νικόλα-

οςΠάγκαλος(Λασιθίου)

20:00Ατρόμητος-Λαμία
Διαιτητής:ΠραξιτέληςΖαχαριάδης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:ΠέτροςΠάτρας(Μακεδονίας),Σταύρος

Σίπκας(Σάμου)

20:30Ολυμπιακός-Αστέρας
Διαιτητής:ΑθανάσιοςΤζήλος(Λάρισας)
Βοηθοί:Δημήτριος Γκάγκας (Λάρισας),Μιχαήλ

Δημόπουλος(Δυτ.Αττικής)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
19:00Άρης-Λεβαδειακός
Διαιτητής:ΓεώργιοςΤάσης(Ηπείρου)
Βοηθοί:ΑνδρέαςΜεϊντάνας(Αχαΐας),Θεόφιλος

Μουσιάδης(Ηπείρου)

ΔέκαμέρεςεκτόςοΠρίγιοβιτς,
χάνειΟΦΗκαιΤσέλσι

ΟΑλεκσάνταρΠρίγιοβιτςθαμείνειεκτόςδράσηςγιαπερίπου
δέκαημέρεςκαιχάνειτουςαγώνεςτουΠΑΟΚμεΟΦΗ(15/9)για
τοπρωτάθλημακαιΤσέλσι(20/9)γιατοEuropaLeague.

ΟΑλεκσάνταρΠρίγιοβιτς,στο τελευταίομέρος τηςχθεσινής
(11/9) προπόνησης τουΠΑΟΚ, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον
οπίσθιομηραίοκαιυποβλήθηκεσεμαγνητικήτομογραφίαγιανα
φανείανείναισημαντικότοπρόβλημαπουαντιμετωπίζει.

ΤααποτελέσματαέδειξανπωςοΣέρβοςστράικερέχειθλάση
καιθαχρειαστείναμείνειεκτόςδράσηςγιαπερίπουδέκαημέρες
καιχάνεισίγουραδυοσημαντικάπαιχνίδιατουΠΑΟΚσεΕλλάδα
καιΕυρώπη.

Συγκεκριμένα,διεθνήςφορδενθαπαίξειμετονΟΦΗ(15/9)
στοΗράκλειογιατην3ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματοςκαιμε
τηνΤσέλσι στηνΤούμπα (20/9) για τηνπρεμιέρα τουEuropa
League.

ΟΠρίγιοβιτς θα κάνει αγώνα δρόμου για ναπρολάβει το
ντέρμπιμετηνΑΕΚστηνΤούμπαστις23Σεπτεμβρίου,ενώμια
εβδομάδααργότερα(30/9)οΠΑΟΚπαίζειμετονΟλυμπιακόστο
Φάληρο.

Διαμαντόπουλος στην Κρήτη, Ευαγγέλου 
στο ΟΑΚΑ και Τζήλος στο «Γ. Καραϊσκάκης»
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Tηνπρώτησυνάντηση εργασίας με τοΔ.Σ
τηςΈνωσηςΠεριφερειώνΕλλάδας,μετάτηνα-
νάληψητωνκαθηκόντωντου,είχετομεσημέριο
ΥπουργόςΕσωτερικώνΑλέξηςΧαρίτσης.

Στησυνάντηση εξετάστηκε το θέμα τωναρ-
μοδιοτήτων, αλλά και μία σειρά θεμάτωνπου
απασχολούν την ΠεριφερειακήΑυτοδιοίκηση
και παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια, ενώ
συμφωνήθηκεοιδύοπλευρέςνασυνεργαστούν
στενά τοαμέσως επόμενοδιάστημα, για να ιε-
ραρχηθούν ταπροβλήματα και να λυθούναπό
κοινού«βήμα–βήμα».

ΟΥπουργόςΕσωτερικώνανακοίνωσεδιπλα-
σιασμότωναυτοτελώνπόρωντωνΠεριφερειών
γιαεπενδύσεις,από32εκατ.ευρώπουήταντο
2017, σε 64 εκατ. ευρώ και κάλεσε τουςΠερι-
φερειάρχες να συνεργαστούν δημιουργικά για
τηνυλοποίησητηςμεγάληςμεταρρύθμισης του
«ΚλεισθένηΙ»προς όφελος τηςΑυτοδιοίκησης
καιτωντοπικώνκοινωνιών.

ΗδήλωσητουΥπουργούΕσωτερικώνΑλέξη
Χαρίτσημετάτησυνάντηση:

«Νομίζω ότι έγινε μία ενδιαφέρουσασυζή-
τηση. Ξεκινώντας είπαμε ότι δεν θέλουμε να
έχει η σημερινή συνάντηση με τοΔιοικητικό
Συμβούλιο τηςΈνωσηςΠεριφερειώνΕλλάδας
μόνοεθιμοτυπικόχαρακτήρα,αλλάναγίνειμία
συνάντηση εργασίας, μία επί της ουσίαςσυζή-
τηση. Για δυόμισι περίπουώρες συζητήσαμε
αναλυτικάκαι ανταλλάξαμεαπόψεις.Ησυνερ-
γασίαμαςμετουςεκπροσώπουςπεριφερειακής
αυτοδιοίκησης δεν ξεκινάει σήμερα, είχαμε την
ευκαιρία και κατά τοπαρελθόν να έχουμε μία
στενή νομίζω και παραγωγική συνεργασία και
είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα συνεχιστεί και
το επόμενοδιάστημα.Αυτόδιαφάνηκεσήμερα.
Βεβαίως, δεν υποτιμούμε ότι τα ζητήματαπου
πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι πολλά και ο
χρόνοςμέχριτιςεπόμενεςαυτοδιοικητικέςεκλο-
γές συγκεκριμένος.Ωστόσο, νομίζω ότι πολλά
από τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται και με
τιςπρωτοβουλίεςπουείχανήδηαναληφθείαπό
τοΥπουργείοΕσωτερικών τοπροηγούμενοδι-
άστημακαιαναφέρομαικυρίωςστηνμεταρρύθ-
μισητου«ΚλεισθένηΙ»,ηοποίαείναινόμοςτου
κράτουςκαιεφαρμόζεται.Ήδηοιυπηρεσίεςτου
υπουργείουδουλεύουνεντατικάγιατηνέκδοση
όληςτηςαναγκαίαςδευτερογενούςνομοθεσίας,
των εφαρμοστικών διατάξεων, εγκυκλίων, κοι-
νών υπουργικών αποφάσεων, υπουργικών α-
ποφάσεωνκαιτοεπόμενοδιάστημαστόχοςμας
είναι να επιταχυνθεί για ναυλοποιηθείπλήρως
αυτήηπολύσημαντικήμεταρρύθμιση.

Είμαστεεδώκαιαυτόείναικαιτονόηματης
σημερινήςσυνάντησης,νασυζητήσουμεκαικυ-
ρίωςνακαταλήξουμεσελύσειςγιαπροβλήματα
και θέματαπουαπασχολούν τον β’ βαθμό της
ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης,όπωςτοθέματηςυπο-
στελέχωσης και τα θέματα των αρμοδιοτήτων.
Τις επόμενες ημέρες συνέρχεται και η Ειδική
Επιτροπήπουπροβλέπεται στονΚλεισθένη Ι
γιατοθέματωναρμοδιοτήτων,τοξεκαθάρισμα
τωναρμοδιοτήτωνμεταξύ όλων των επιπέδων
τηςδιοίκησης,ώστεναμπορέσουμενακαταλή-
ξουμεσεμίαδεύτερησημαντικήμεταρρύθμιση,

σημαντικήπροτεραιότητά μας για το επόμενο
διάστημα.Συζητήσαμε τα ζητήματα της χρημα-
τοδότησηςκαι τηςαναπτυξιακήςδιάστασηςτης
δουλειάςπουγίνεταιστιςΠεριφέρειες.Οδεύτε-
ροςβαθμός τηςΤοπικήςΑυτοδιοίκησης γνωρί-
ζετεότιέχειναδιαχειριστείσημαντικούςπόρους
και από ταΕυρωπαϊκάσυγχρηματοδοτούμενα
Προγράμματα και συζητήσαμεπώς αξιοποιώ-
νταςαυτούςτουςπόρους,θασυνεισφέρουμεκι
εμείς.Ήδη απόπέρυσι ξεκίνησε μίαπροσπά-
θεια από εδώ, το υπουργείο Εσωτερικών, να
επανέλθουνοι επενδυτικοί κεντρικοί αυτοτελείς
πόροι , οι οποίοι ουσιαστικά είχαν καταργηθεί
από το 2012 και ύστερα.Το 2017δόθηκαν 32
εκατομμύρια προς τις Περιφέρειες από τους
επενδυτικούςκεντρικούςαυτοτελείςπόρουςκαι
όπωςανακοινώσαμε και στουςΠεριφερειάρχες
σήμερα για το 2018 θα υπάρξει ένας διπλασι-
ασμός αυτής της χρηματοδότησης.Νομίζω ότι
είναι μίασημαντικήθετική εξέλιξη. Συζητήσαμε
καιπάραπολλά επιμέρους ζητήματα, τα οποία
-όπως τελικάαποδεικνύεται καιστην καθημερι-
νότητα της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης- δεν
είναι καθόλου δευτερεύοντα. Πολλά ζητήματα
πουαφορούνστηναυτοδιοίκησηδενεπιλύονται
μόνο με μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν
και πολλά θέματα καθημερινότητας, τα οποία
αφορούντηντρέχουσαλειτουργίατηςαυτοδιοί-
κησηςκαι είναι εξίσουκρίσιμαγιαναμπορέσει
ναεπιτελέσειτορόλοτης.Πέρααπότιςμεγάλες
μεταρρυθμιστικέςπρωτοβουλίες, οστόχοςμας
είναιμέσααπόμίασυνεχήεπικοινωνίαμετους
εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, να εντοπίζουμε
και να επιλύουμε όπου χρειάζεται με παρεμ-
βάσεις και νομοθετικού χαρακτήρα σε όλο το
φάσμα των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης.
Επειδή οι ανάγκες είναιπολύμεγάλες, αλλά η
διάθεση για συνεργασία και εξεύρεση λύσεων
ακόμα μεγαλύτερη, θα ιεραρχήσουμε αυτά τα
ζητήματα και καλούμε και τους εκπροσώπους
τηςΈνωσηςΠεριφερειών όπως και όλους εκ-
προσώπους της αυτοδιοίκησης -αύριο θα έ-
χουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία αντίστοιχη
συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας και
με τους εκπροσώπους τηςΚΕΔΕ, τουπρώτου
βαθμούΤοπικήςΑυτοδιοίκησης- αλλά και όλα
τα εμπλεκόμενα υπουργεία, να αναλάβουμε
πρωτοβουλίες και να δώσουμε μόνιμες λύσεις
σε αυτά ταανοικτά θέματα.Ταθέματα τηςαυ-
τοδιοίκησης δεν αφορούν μόνο τοΥπουργείο
Εσωτερικών.Όπωςγνωρίζετε,χθεςστηνΒουλή
συζητήσαμε το θέμα της μετακίνησης των μα-
θητών και καταθέσαμεσχετική τροπολογία. Σε
αυτότοθέμαεμπλέκονταικαιτοΥπουργείοΠαι-
δείαςκαι τοΥπουργείοΜεταφορών.Σε τέτοιου
τύπου ζητήματαπρέπει ναβρούμεμόνιμες λύ-
σεις, δεν μπορούμε να επανερχόμαστε ανά
τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος και ναπροσπαθούμε
ασθμαίνονταςνατρέχουμετηντελευταίαστιγμή
νααντιμετωπίσουμε τόσοσοβαράπροβλήματα
πουαπασχολούν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες.
Αναλαμβάνουμε λοιπόνπρωτοβουλίες σε συ-
νεργασίαμετουςεκπροσώπουςαυτοδιοίκησης,
και τα εμπλεκόμεναυπουργεία,στοβαθμό του
εφικτού, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα
ζητήματα».

Διπλασιάζονταιοιαυτοτελείςπόροι
τωνΠεριφερειώνγιαεπενδύσεις,
από32εκατ.σε64εκατ.ευρώ
Τα ανοιχτά ζητήματα της Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης, στην πρώτη συνάντηση του νέου 
Υπουργού Εσωτερικών με το Δ.Σ της ΕΝΠΕ

Το θέμα της μετατροπής της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί ή όχι θα εξετάσει 
σήμερα Πέμπτη το Συνταγματικό 

Δικαστήριο της Τουρκίας, όπως μεταδί-
δουν ΜΜΕ της χώρας. Στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο έχει προσφύγει η Υπηρεσία 
Ιστορικών Μνημείων και Περιβάλλοντος 
από το 2015. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, 
η οποία είναι ιδιωτικός φορέας, είχε 
προσφύγει το 2004 στον πρωθυπουργό, 
ζητώντας τροποποίηση του κανονισμού 

προκειμένου η Αγία Σοφία να λειτουρ-
γήσει ως τζαμί. Δεν έλαβε ποτέ καμία 
απάντηση.

Το 2005 η υπηρεσία προσέφυγε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί απόφαση
του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με το μουσείο.
Τοαίτημααπορρίφθηκε.Το2015ηενλόγωυπηρεσία
επέστρεψε,προσφεύγονταςστοΣυνταγματικόΔικαστή-
ριο.Υποστηρίζειότιηαπόρριψητωναιτημάτωντηςνα
ανοίξειηΑγίαΣοφίαωςτζαμί,παραβιάζειτιςθρησκευ-
τικέςελευθερίες.

πηγή: zougla.gr

Τοθέματηςμηεφαρμογήςαπότην1ηΙανουαρίου
του(νομοθετημένου)μέτρουγιατημείωσητωνσυντά-
ξεων έθεσε η κυβέρνησηστηνπρώτη επαφήμε τους
επικεφαλήςτωνκλιμακίωντωνθεσμών.

Ο υπουργόςΟικονομικώνΕυκλείδηςΤσακαλώτος
και ο αναπληρωτής υπουργός ΓιώργοςΧουλιαράκης
ανέφερανπως ο δημοσιονομικός χώρος για το 2019
θαείναιμεγαλύτεροςαπότα700εκατ.ευρώπουπρο-
βλέπειτοΜεσοπρόθεσμοΠρόγραμμακαιαυτόμπορεί
αφ’ενόςναακυρώσειτομέτρογιατιςσυντάξειςκαιαφ’
ετέρου να επιτρέψει την υλοποίηση κάποιων από τα
αντίμετρα.

Τογεγονόςαυτόμετέφερεκυβερνητικόςαξιωματού-
χος,προσθέτονταςότιηκυβέρνησημπορείπαράλληλα
ναυλοποιήσει τομέρος τωναντίμετρωνσεβάθος τε-
τραετίας,κάτιπουθαφέρειπρόσθετεςδημοσιονομικές
«ανάσες».

Ο συγκεκριμένος κυβερνητικός παράγοντας επε-
σήμανε δε πως αποτέλεσε «ευχάριστη έκπληξη» το
γεγονός ότι σήμερα κανένας από την πλευρά των
θεσμών και κυρίως τοΔΝΤ (όπωςπαλαιότερα) δεν
επέμεινεότιτομέτροτηςμείωσηςτωνσυντάξεωνείναι
διαρθρωτικό.

Συζητήθηκε αποκλειστικά από τη δημοσιονομική
σκοπιά,μετηνκυβέρνησηναεκτιμάότιημηεφαρμογή

του μέτρου δεν θα επιφέρει
απώλειατουστόχουγιαπρω-
τογενέςπλεόνασμα3,5% του
ΑΕΠτο2019.

Οι αποφάσεις, πάντως,
δενπρόκειταιναληφθούντώ-
ρα,αλλάστησυνεδρίαση του
EurogroupτονΝοέμβριο.

Για το ενδεχόμενο μη έ-
γκρισης του ελληνικού αιτή-
ματος, ο κυβερνητικόςπαρά-
γοντας δήλωσε ότι εφόσον
υπάρξει συμφωνία τόσο για
τον δημοσιονομικό χώρο, ό-
σο και για τημηδιαρθρωτική
φύση του μέτρου («παρουσι-
άσαμε πίνακες, ανέφερε, με

τηβιωσιμότητατουασφαλιστικούχωρίςτημείωσητων
συντάξεων»)δενθαυπάρξειπρόβλημα.

«Δενπιστεύωπωςυπάρχεικάποιοςυπουργός, ιδί-
ωςσοσιαλδημοκράτης,οοποίοςθαθέλειντεκαικαλά
νακοπούνοισυντάξεις…»,είπεεμφατικά.

Μεβάσητονπρογραμματισμό,οιεπαφέςθασυνε-
χιστούνσήμερα (κυρίωςσε επίπεδο τεχνικώνκλιμακί-
ων,αλλάκαιμεπιθανήτην«επίσκεψη»τουκ.Τσακα-
λώτου)μεαντικείμενοταεργασιακά(κατώτατοςμισθός,
αδήλωτη εργασία), τα χρηματοοικονομικά («κόκκινα»
δάνεια,εξωδικαστικόςσυμβιβασμός)καιτιςμεταρρυθ-
μίσεις(αποκρατικοποιήσεις,ενέργεια).

Την Παρασκευή οι συζητήσεις θα αφορούν στα
δημοσιονομικά και στη συνέχεια τα κλιμάκια θα ανα-
χωρήσουναπότηνΑθήναεκδίδονταςμιαπρώτηανα-
κοίνωση.

ΤονΝοέμβριο θαυπάρξει και ηπρώτη έκθεση της
ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςστοπλαίσιοτηςμεταμνημονια-
κήςεποπτείας,ενώθαακολουθήσουνάλλεςτρεις,στα
τέληΦεβρουαρίου, στα τέληΜαΐου και τονΝοέμβριο
2019.

Από τηνπλευρά τουΔΝΤθα εκδοθούν δύο εκθέ-
σεις, καθώς τοΤαμείο μετέχειπερισσότεροωςπαρα-
τηρητής.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Το Συνταγματικό Δικαστήριο
της Τουρκίας εξετάζει τη μετατροπή

της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Ακύρωσητηςπερικοπής
τωνσυντάξεωνζήτησεαπότηντρόικα

οΤσακαλώτος



ΠεριφέρειαΔυτικήςΜακεδονίας,Ελλάδα.
Αρχαιολογικά κατάλοιπα ανθρώπινης
παρουσίαςστηΔυτικήΜακεδονία,από

τους νεολιθικούς χρόνους έως τημεταβυζαντινή
περίοδο, έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική
σκαπάνηστοπλαίσιο των κατασκευαστικών ερ-
γασιώντουΔιαδριατικούΑγωγούΦυσικούΑερίου
(ΤΑΡAG).

Αυτό μαρτυρούν τα ευρήματα των αρχαιο-
λόγων που απασχολεί το έργο στην περιοχή,
οι οποίοι εργάζονται υπό την επίβλεψη τωνΕ-
φορειώνΑρχαιοτήτων Κοζάνης,Φλώρινας και
Καστοριάς,αλλάκαιτουΥπουργείουΠολιτισμού
καιΑθλητισμού.

Π.Ε.Κοζάνης:νέααρχαιολογικάδεδομένα
«Ησωστικήαρχαιολογική έρευναπουπραγ-

ματοποιήθηκεσε14συνολικάθέσειςκοινοτήτων
στηνΠ.Ε.Κοζάνης,έφερεστοφωςνέααρχαιολο-
γικάδεδομέναγιατην ιστορίατηςπεριοχήςπου
συμπληρώνουντοντοπογραφικόκαιπολιτισμικό
χάρτητης»,αναφέρουνηΠροϊσταμένητηςτοπι-
κήςΕφορείαςΑρχαιοτήτων (ΕΦΑ) και υπεύθυνη
αρχαιολόγοςτουέργου,ΑρετήΧονδρογιάννη-Με-
τόκη,καιηαρχαιολόγοςΒίκηΛαϊνάπουείχετην
καθημερινήεπιτόπιαεπίβλεψητωνανασκαφών.

Οι αρχαιότητεςπουανασκάφηκαν ανάγονται
σεδιάφορεςχρονικέςπεριόδουςκαικαταδεικνύ-
ουν τη διαχρονική κατοίκησηστηνπεριοχήαπό
τους νεολιθικούς χρόνους και εξής.Κατά τις ερ-
γασίεςπουεκτέλεσεομάδα74συνολικάατόμων
(εκτωνοποίων11αρχαιολόγοι,4σχεδιαστέςκαι
1συντηρητής),εντοπίστηκανσυνολικά67σημεία
μεαρχαιολογικόυλικό,ταοποίαανήκουνσεοικι-
σμούςήμεμονωμένεςεγκαταστάσεις.

Τα σημαντικότερα ευρήματα εντοπίστηκαν
στιςκοινότητες

•Πύργων: οικιστικά κατάλοιπα της πρώιμης
εποχήςτουσιδήρου(10ος-8οςαι.π.Χ.),αποθη-
κευτικήκατασκευήκαινόμισμαρωμαϊκήςπεριό-

δου, τμήμα νεκροταφείουπρώιμων βυζαντινών
χρόνων, αλλά και ταφικά κατάλοιπα νεότερου
τάφουπουπεριείχε σέρβικο ασημένιο νόμισμα
του19ουαιώνα.

•Περδίκκα: νεκροταφείο τηςπρώιμης εποχής
τουχαλκού(2.500-2.000π.Χ.)–σημαντικόεύρη-
μαως ένααπό ταπρωιμότεραπου έχουνανα-
σκαφείστονελλαδικόχώρο–οικιστικάκατάλοιπα
ελληνιστικώνκαιρωμαϊκώνχρόνων,καικλίβανοι.

•Πτολεμαΐδας:τρειςοικισμοί,οιδύοτηςπρώ-
ιμηςεποχήςτουσιδήρουκαιοτρίτοςτωνελληνι-
στικών/ρωμαϊκώνχρόνων.

Π.Ε.Φλώρινας:σωστικέςανασκαφέςστον
ΑντίγονοκαιτονΦιλώτα

Κατά την προϊσταμένη της ΕΦΑ, Χριστίνα
Ζιώτα, στηνΠεριφερειακήΕνότηταΦλώρινας η
αρχαιολογική έρευνα εστίασεουσιαστικάσεδύο
περιοχές, τις κοινότητεςΑντιγόνου καιΦιλώτα,
όπου πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές
καιορίστηκανδύοθέσειςγιασωστικήανασκαφή.

Στην πρώτη θέση, κοντά στονΑντίγονο, α-
νασκάφηκαν ευρήματα νεότερης νεολιθικήςπε-
ριόδου (6ης-5ης χιλιετίαςπ.Χ.) και εποχής του
χαλκού(3ης-2ηςχιλιετίαςπ.Χ.):

•οικιστικάστρώματαμεκομμάτιαπηλού,οπές
για τηστερέωσηξύλινωνπασσάλων,κατάλοιπα
κατασκευώνμε λιθόστρωταδάπεδα καιπλήθος
πήλινων αγγείων, σκευών, εργαλείων, μυλόλι-
θωνκλπ.

•λακκοειδείς ταφέςπρώιμηςεποχήςσιδήρου,
κτερισμένεςμεπήλινααγγεία.

•λακκοειδείς ταφές βυζαντινών χρόνων, σε
μίααπότιςοποίεςηνεκρήέφερεπέντεχάλκινα
δακτυλίδια.

Στη δεύτερη θέση στα νότια-νοτιοανατολικά
τουΦιλώτα εντοπίστηκαν οικοδομικά κατάλοιπα
και τάφοιπου χρονολογούνται από την ελληνι-
στικήωςτημεσοβυζαντινήπερίοδο(2οςαι.π.Χ.-
12οςαι.μ.Χ.),καθώςκαικινητάευρήματα,όπως

πήλινα αγγεία, μεταλλικά εργαλεία και όπλα,
καρφιά,κοσμήματα,χάλκινανομίσματα,κατάλοι-
πα μεταλλουργικής δραστηριότητας και πήλινα
εργαλείαυφαντικής.

Τέλος,σεορεινέςθέσεις των κοινοτήτωνΒα-
ρικούκαιΜανιακίουαποκαλύφθηκανλιθόκτιστες
κατασκευές αμυντικού χαρακτήρα, πιθανότατα
ρωμαϊκώνχρόνων.

Π.Ε.Καστοριάς:νέεςθέσειςκαικαινούριες
προοπτικέςστηναρχαιολογικήέρευνα
«ΣτηνΠ.Ε.Καστοριάςήρθανστοφωςαρχαι-

ότητεςσε δεκάδεςθέσειςπου εμπλουτίζουν τον
αρχαιολογικόχάρτητηςπεριοχήςκαιδιευρύνουν
τις προοπτικές για την αρχαιολογική έρευνα»,
τονίζουνηαρχαιολόγος της τοπικήςΕΦΑ,Χαρά
Σαρρηγιαννίδου, και ηπροϊσταμένη τηςΕφορεί-
ας,ΑνδρομάχηΣκρέκα.Τα ευρήματαπαρουσιά-
ζουνμεγάληποικιλίακαικαλύπτουνευρύχρονο-
λογικόφάσμα,απότουςπροϊστορικούςωςτους
μεταβυζαντινούςχρόνουςκαιπεριλαμβάνουνκλι-
βάνους νεολιθικών χρόνων,πίθους της εποχής
τουχαλκού,κατάλοιπαρωμαϊκούοικισμούκ.ά.

Ξεχωριστόενδιαφέρον,σύμφωναμετηνΕφο-
ρείαΑρχαιοτήτωνΚαστοριάς,παρουσιάζειηανα-
σκαφήσημαντικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων
κοντάστοχωριόΠοριά,πλησίοντουΑλιάκμονα.
Πρόκειταιγιακτίσμαμετρίπλευρηκόγχηστηνα-
νατολικήπλευράπουπαραπέμπεισεναό–πιθα-
νώςμεταβυζαντινών χρόνων (μέσα 15ου-αρχές
19ουαι.)–ήτμήμαμεγαλύτερουναού.

Ταπαραπάνωευρήματα,καιάλλαπουέχουν
ανασκαφείστηΘράκηκαιτηνΚεντρικήΜακεδο-
νία,προέκυψανστοπλαίσιο των400 καιπλέον
αρχαιολογικώνανασκαφών και τομώνοι οποίες
έχουνπραγματοποιηθείστηΖώνηΕργασίαςτου
αγωγού,βάσεικαιτωνσχετικώνΜνημονίωνΣυ-
ναντίληψηςκαιΣυνεργασίαςπουέχειυπογράψει
οΤΑΡ – αφενός με το αρμόδιοΥπουργείο και
αφετέρουμε τιςΕφορείεςόλωντωνπεριφερεια-
κώνενοτήτωναπότιςοποίεςδιέρχεται.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό10-9-2018 μέχρι16-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Πέμπτη

13-9-2018
13:30-17:30ΜΑΣΟΥ-

ΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ1823310-23132

21:00-08:00 ΜΟΥ-
ΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ2823310-25130

ΟιανασκαφέςγιατονΤΑΡεμπλουτίζουν
τοναρχαιολογικόχάρτητηςΔ.Μακεδονίας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩ-
ΡΙΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2δια-
μερίσματα, ισόγειο και

1οςόροφος,από70τ.μ.
και80 τ.μ.,μεαυλήκαι
ταδύομαζί,καλοριφέρι,
σκεπή, σε καλή κατά-
στασηκαιτιμήευκαιρίας
58.000ευρώκαι ταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284
&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμά-
τια στο κέντρο μέχρι
«Παπάκια»,1ουή2ου
ορόφου, με ασανσέρ,
πουναχρίζειανακαίνι-
σημέχρι40.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-

ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 24.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-
στημα45τ.μ.στηνοδό
Κεντρικής τηςΒέροιας,
δίπλα στο Επιμελητή-
ριο, με πατάρι 30 τ.μ.
(ενοικιασμένο). Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ  επ ιχε ί -

ρ η σ η  κ ε ρ δ ο φ ό ρ α
λόγω σύνταξης  σε
καλή τμή. Κάθε έλεγ-
χος δεκτός. Μεσιτι-
κό  ΣΤΟΧΟΣ.  Τηλ. :
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ ΙΚ Ι ΑΖΕΤΑ Ι
γκαρσονιέρα με δω-
μάτιο, κουζίνα, χολκαι
μπάνιοστον2οόροφο
οικοδομήςμεβεράντα,
ατομική θέρμανση,

κοντά στο Βυζαντινό
Μουσείο. Πληρ. τηλ.
6973 551477 κ.Δημή-
τρης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοι-

κιάζεται γκαρσονιέρα
1ος όροφος, ανακαι-
νισμένο, με θέα.Τηλ.:
23310 24817 & 6945
852826.

15ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙπαραθαλάσσια οικόπεδαστο
ΚαστρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συ-
νεχόμεναστουςΝ.ΠόρουςΠιερίας) των 200
τ.μ., περιφραγμένα με δίκτυα νερού και 8με-
τρους δρόμους. Ευκολίες πληρωμής. Τηλ.:
6932240774.



16 ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαέως
60ετών,γιαβοήθειαη-
λικιωμένου87ετώνως
εσωτερικήκαιγιαδου-
λειέςσπιτιού.Παρέχεται
διαμονή και διατροφή.
Μισθός συζητήσιμος.
Τηλ.:6949849305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ρεσε-
ψιονίστ άνδρας, με
γνώσειςΑγγλικών και
Η/Υ. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email:
eliaver@otenet.gr ή
αυτοπροσώπως στη
ρεσεψιόν του ξενοδο-
χείου «ΒΙΛΛΑΕΛΙΑ»,
πρωινές ώρες 9.00
π.μ. -1.00μ.μ.στηδ/
νσηΕλιάς10,Βέροια.

ZHTEITAI  φαρ-
μακοποιός (άντρας
ή γυναίκα) ή βοηθός
φαρμακείου για φαρ-
μακείο στο χωριό ΞΕ-
ΧΑΣΜΈΝΗΗΜΑΘΙΑΣ
(Δήμος αντιγονιδων).
Αποστολήβιογραφικού
μεφωτογραφίαστοmail
ksexasmenipharm@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλή-
τρια για κατάστημα,
ηλικίαςμέχρι27ετών.
ΑΠοστολή βιογραφι-
κών στο: vehr2010@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πω-
λήτριες για κεντρικό
κατάστημα ενδυμά-
τωνστηΒέροια.Τηλ.:
6983679790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία,
χωρίς οικογενειακές
ή άλλες υποχρεώ-
σεις για να εργασθεί
σε κουζίνα εστιατο-
ρίου στη Γερμανία.
Μισθός, ασφάλιση,
διαμονήκαιδιατροφή.
Τηλ.:6972816816.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων
μεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πολύκα-
λέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:
6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείουσε εξαι-
ρετική κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1
τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4
συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέ-
κλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΜΑΙ  για άμεση
ενο ικ ίαση δ ια-
μερίσματος και
μελλοντ ικά γ ια
την αγορά του εν
λόγω χώρου. Ζη-
τάω διαμέρισμα
άνω των 100 τε-
τραγωνικών, ανα-
καινισμένο φουλ
έξτρακαιμεγάλες
βεράντες.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:6937
226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέ επιπλωμένηγκαρσονιέρα29 τ.μ.,μι-
κτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα
καιμπάνιο , 1οςόροφος ,μεανεξάρτητη
θέρμανση ,A/Cκαι ελάχιστα κοινόχρηστα
μόνο180€.

Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. καθ.στον2 ο όροφο.Αποτελείται
απόΣαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Ξύλινα,ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:
180€.

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα, έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:
180€.Επιθυμητήμόνο γυναίκαεκπαιδευ-
τικός.

Κωδ.12770Γκαρσονιέραωραιότατηστο
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998με θέα
τονκάμπο37τ.μ. ,1δσκληθέρμανσητης
ανεξάρτητημε κλιματιστικό inverter και με
λίγα κοινόχρηστα , ενοίκιο180€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,ενοίκιο200€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ: 23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω ,Κήπο
ωραίο καιΤζάκι, με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέ επιπλωμένο
, κατασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα  με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-

μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ.24103ΕΛΗΑ , επί τηςΕληάς ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα80 τ.μ., κατασκευή
1976,2υ/δ,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,
2οςόροφος,ανακαινισμένομερικώς ,σε
καλήκατάσταση,σεοικοδομήπολυτελούς
κατασκευής,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμε διπλά τζάμια, διαθέτει , κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί , με
ανελκυστήρακαινούργιο,240€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
.Θαείναιελεύθεροαπό1/10/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλια-
κό,BBQκαιαποθήκη,έχειμεγάλοκήπομε
δένδρα ,περιφραγμένο ,σεοικόπεδο800
τ.μ.επιτρέπονταικατοικίδια ,τιμή350€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοε-
πίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ. ,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευ-
πόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείται
από2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα, και δύομπάνια  , χωρίςθέρμαν-
ση,μεδυνατότητα τοποθέτησης τζακιούή
σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη
,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12954ΕνοικιάζεταικοντάστηΒέ-

ροιαστάβλος500τ.μ.γιααποθηκευτικόχώ-
ρο,σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο100€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας15 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται από
1Χώρομεδικότου wc  .Είναικατασκευ-
ασμένο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα

Αλουμινίουσυρόμενα,-Τιμή:100€.
Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, -
Τιμή:150€.

Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ά-
ριστοι χώροι γραφείων ανακαινισμένοι
πολυτελώς ,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τους
καινούργιοWC ,1οςόροφος, , η ευπρέ-
πεια τωνχώρωνδεδομένη ,δομημένηκα-
λωδίωσηπαντού , καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια και μεπολύ
ακριβάυλικάδόμησης ,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούςηπροβολή τωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι

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

Κωδ: 22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευα-
σμένο το1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουμε Διπλά τζάμια -Τιμή: 300€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ. 22944ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα
180 τ.μ., ισόγειο καιμε180 τ.μ. υπόγειο ,
γωνιακό, σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής
προβολήςκαιμεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρί-
σκεταισεμοναδικόσημείοκαιπροσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω, ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:115410 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας81 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1979,διαθέτειανελκυ-
στήρακαιαποθήκη.Τιμή:50.000€.

Κωδ: 115695 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιοκαι ελάχιστα
χρησιμοποιημένο διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας90 τ.μ. διαμπερέςστον1οό-
ροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το 1992 και διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη
-Πετρελαίου,Τακουφώματατουκαινούργια
αλουμινίουσυρόμενακαιμεδιπλάτζάμια -
Τιμή:55.000€.

Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115
τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης ,κουφώματα
με μονά τζάμια, καλόγουστο, ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύο
ντουλάπες,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέ-
ρουσαμόνο50.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
σηκαιυπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-

λείται αυτοτελές κτίριο , διπλοκατοικία α-
ποτελούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50
τ.μ.,κατασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστο
ισόγειοκαιηάλληστον1οορ.νεοαναγειρό-
μενη ,σεεξαιρετικήκατάσταση,καινούργια
συνθετικά κουφώματαμεδιπλά τζάμια και
μεθωρακισμένεςπόρτες , διαθέτουνατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιηλιακόθερ-
μοσίφωναηκάθεμία,γιαπολύαπαιτητικό
αγοραστή , όλομαζί από100.000€ τώρα
μόνο75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13699ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείται

επίτουδρόμουΒέροιας-Βεργίναςκαιαφορά
έκτασηαποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιο
συνολικά15.000τ.μ.,καιμεδύοκτίσματα ,
αποθήκεςμεγάλεςχωρίς κολώνες.Τακτί-
σματακαταλαμβάνουνσυνολικά1.180τ.μ. ,
τιμήπώλησηςκατόπινεκτιμήσεωςόλαμαζί
120.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας33 τ.μ.
στον 1 ο όροφο.Αποτελείται από 1Χώ-
ρο,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειΑνελκυστήρα -Τιμή:14.000€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΓραφείο
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ.στον1οό-
ροφο.Αποτελείται από1Χώρο, καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
Ανελκυστήρα-Τιμή:21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105243Πωλείται το50% της ιδι-

οκτησίαςμουσε Ισόγειοκατάστημα35τ.μ.
καιμε1οορ.επίσης35τ.μ.επίτηςΚεντρι-
κήςστο εμπορικό κέντρο.Είναι μισθωμέ-
νο με 250€ το μήνα , τιμήπώλησηςστα
40.000€μόνο.Σπάνια ευκαιρία.Υπόδειξη
μόνοαπότηνΜεσιτικήΑκινήτωνσεσοβαρό
ενδιαφερόμενο.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κα-
τάστημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώ-
ρος , Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σεπολύ καλή τιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή

Γαβριάλογαπωλείται αγροτεμάχιοσυνολι-
κήςεπιφάνειας9.750τ.μ.σεπολύκαλήτιμή
μόνο22.000€.Πληροφορίεςμόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν τουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιο
με σύνδεσηστο δίκτυο υψηλήςπίεσης ,
συνολικής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η
και μισθωμένο , με δική τουβάνα ,Τιμή:
58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο

420τ.μ.,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,,
αμφιθεατρικόοικόπεδο,ελαφρώςεπικλινές
, σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμήπραγ-
ματικής ευκαιρίας,πολύσπάνια ευκαιρία,
50.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.

Κωδ: 14404 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ χαμηλά
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.026 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.Μόνο
30.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14386 - ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
στηνείσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπό-
λεωςοικόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο ,με
μικρήκλίσησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.
Τιμήμόνο35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ,κάτωαπό την

πλατείαπρος τον καταρράκτη ,πωλείται
κλειστόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105386Μοναδικήευκαιρίαπωλεί-

ταιπλήρως εξοπλισμένη επιχείρηση κυλι-
κείο -αναψυκτήριο -καφέ ,πολύκοντάσε
σχολείο έτοιμη επιχείρησηκαιμεσταθερή
πελατεία70τ.μ.καιδυνατότηταχρήσειςχώ-
ρουέξω.τιμή30.000€.Γιακάποιονπουθέ-
λειναεργασθείπραγματικάκαινακερδίσει.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

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

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχα-
μηλήτιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538
τ.μ. μέσαστοσχέδιο τουχωριού20.000€
μόνο , ευκαιρία σπάνια.Διαθέτουμε την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.

Έλα να δουλέψεις μαζί μας!
ΤοκατάστημαVodafoneΒέροιαςαναζητάπωλητή/πωλήτρια για ναστελεχώσει την

Εξωτερικήομάδαπωλήσεωνκαιτιςτηλεφωνικέςπωλήσεις.
Παρέχονται:
-Σταθερόςμισθόςμεπλήρηασφάλιση
-Bonusεπίτευξηςστόχων.
Στείλτετοβιογραφικόσας(μεφωτογραφία) στηνδιεύθυνσηskyrilli@gmail.comμέ-

χριτις30/9/2018
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΑΝΟΙΞΕΩΣπολυτελεστατοδιαμερισμα100τ.μμεθεαγιαεκλεκτους
ΚΟΝΤΑστηνΑνοιξεως110τ.μμεκοπλαμ,πορταασφαλει-
ας,διαμπερεςμονο50000€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ58000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-Κκοπλαμ,θεα,Α.Θ4ος180€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμΘεα,3ος150€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1Δ--ΚεπιπλωμενομεΑ/Cκαιθεα1ος150€
ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6,5στρ.μεροδακιναπρωιμα500€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρεμμεεπιτραπεζιακαιαχτινιδια3300τοστρεμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΚΤΙΣΜΑ45τ.μμεεπιχειρησησελειτουργιαστοΚέντρο
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη
80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ.350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξ
πρόσοψη300€
ΑΠΟΘΗΚΗ1500τ.μκονταστιςΦλαμουριεςΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗ300Τ.ΜπροςΜακροχωρι250€

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

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

ΑπότηνεταιρίαΤΕΧΝΗΜΑ.Ε.,με έδρα το65οχιλ.Παλ.Εθν.
Οδ.Θεσ/νίκης-Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

σεις.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλ.επικοιωνίας:2331039827,39445(από8.00έως16.00)

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο, αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα, με ατομική θέρμανση,πλήρως επιπλωμένη
και εξοπλισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές,
με aircondition και αποθηκευτικούς χώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλ.επικοινωνίας:6974030013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασεεπιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.
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ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπιαΓημε
έδρα τηνΑλεξάνδρειααναζη-
τά για το υποκατάστημά της
στοΔιαβατόεποχικόπροσω-
πικό εργάτες και εργάτριες
για το τμήμα παραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφε-
ρόμενες μπορούν να κατα-
θέτουν αιτήσεις στοΔιαβα-
τό. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρασε ξε-
νοδοχείο τηςΒέροιας με γνώ-
ση βασικώνΑγγλικών. Τηλ.:
6948457059.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ά τομο  γ ι α
delivery με δικό του μηχανάκι
για τοψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασίαστοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ». Τηλ.: 6984 472747 κ.
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπε-

ριποίηση και φροντίδα ηλικιω-
μένων, παιδιών, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων καισκάλες.
Τηλ.:6996592973.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπε-
ριποίηση γερόντων, για πρωί
ή για απόγευμα, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828 & 6940
679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
30ΧΡΟΝΟΣ Φιλόλογος με

φροντιστηριακή πείρα και με
εξειδίκευση στηνΈκθεσηπα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματασε
μαθητέςΔημοτικού,Γυμνασίου,
Λυκείο. Τιμές πολύ προσιτές.
Τηλ.:6973707829.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΒιολογίαςσε
μαθητές Λυκείου. Τηλ.: 6972
334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-
μπειρία και εξειδίκευση στις
μαθησιακές δυσκολίες καθώς
καικάτοχοςάδειαςδιδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματα
ελληνικώνκαιαγγλικώνσεμα-
θητέςδημοτικούκαιγυμνασίου.
Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6980973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΓΓΛΙΚΩΝ
με πολυετή πείρα και 100%
επιτυχίασεπτυχίαπαραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε προ-
σιτές τιμές. Ειδικές τιμές σε
μικρά γκρουπ-αδέρφια. Τηλ.
επικοινωνίας:6942924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοι-
τη ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές
σπουδές στην ΕιδικήΑγωγή
και μαθησιακές δυσκολίες,
παραδίδει μαθήματαΜαθη-
ματικών,Φυσικής &Χημείας
σε μαθητέςΔημοτικού, Γυ-
μνασίου,Λυκείου.Τηλ.: 6978
003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπει-
ρος καθηγητήςπαραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΑγγλικώνκαι
Ιταλικών.Τιμές φιλικές.Τηλ.:
6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοι-

τητικόδωμάτιολευκόμεστρώ-
μα,πλυντήριο ρούχων45άρι,
διπλήντουλάπα,καναπέςπου
γίνεταιδιπλόκρεβάτι, γραφείο
με λευκό τζάμι αμμοβολή και
συρταριέρα γραφείου. Τηλ.:
6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβάτιμονόμε
τοστρώμα.Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφειου,
σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,τρα-
πέζι,τραπεζάκι,τραπέζιπτυσσόμενο συσκέψεων,ντουλάπαμεκλειδαριά

(κερασί),ντουλάπα-ράφια(μελί),κανα-
πέδες,όλασεάριστηκατάσταση.Τηλ.:
2331021210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υ-

ποχρεώσειςζητάκυρίαέως50
ετών γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:
6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωρι-
μία κυρία από 50 έως 55 ε-
τώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:
6974862936.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με
εμπειρία να εργαστούνσε
κουζίνα εστιατορίου και
ωςσερβιτόροιστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6974064888.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

θήματα Γερμανικώνσεπαιδιά
Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου
καιενήλικες.Παρέχεταιβοηθη-
τικό υλικό.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.:6972119753.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κάτο-
χοςπτυχίουProficiencyκαιΣυστήματοςΓραφήςτυφλών
Braille, τελειόφοιτος τηςΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας
και φοιτήτριαΜεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικής
Αγωγής,παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιάΔημοτι-
κού(παιδιάμεπροβλήματαακοήςκαιμαθησιακέςδυσκο-
λίες).Τιμέςπροσιτές.Τηλ.Επικοινωνίας:6943908929.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ
ζητά να προσλάβει 2
άνδρες από 25 έως 45
ετώνμε τα κάτωθιπρο-
σόντα:
1.Οδηγόμεδίπλωμα

Γ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με

γνώσειςχειριστήκλαρκ
Τηλ.:6947021868



P Άνοιξαν τα σχολεία, αλλά ακόμη δεν 
μας απάντησε κανείς για ποιον χτυπά το 
κουδούνι…

P Διότι εδώ και καιρό είχαμε απαξιώ-
σει την έννοια του κινδύνου στο κτύπημα.

P Μετά το κουδούνι στις 9 που έρχεται, 
τι να περιμένουμε για τα σχολεία; Ελαστική 
προσέγγιση τύπου: όταν ξυπνήσει ο καθέ-
νας;

P Ή ακόμη ελαστικότερη: άμα.

P Δηλαδή μετά τη μερική απα-
σχόληση, γιατί να μην δούμε και το 
μερικό σχολείο;

P Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για 
μερική ζωή.

P Merican Dream!

P Το πρόβλημα στο σχολείο 
είναι οι ωσεί παρόντες. Επάνω ή 
κάτω.

Και οι μόνιμοι απόντες στα απου-
σιο P λόγια.

P Των παιδιών που ξενιτεύ-
ονται επειδή οι γονείς αναζητούν 
μια καλύτερη τύχη κάπου αλλού. 
Κάπου σοβαρά.

P Και χάνουν την ευκαιρία να 
μπουν στη λίστα brain drain.

P Επίκαιρος μονό-
λογος μεταξύ εκπαιδευ-
τικών την πρώτη μέρα 
στο σχολείο και μετά α-

πό τρεις μήνες:
-Εντάξει; Πρόλαβες να ξεκουραστείς 

καθόλου;

P Αφοπλιστική ατάκα του Αλέξη προς 
τους συνταξιούχους άνω των 70 ετών που 
αντιδρούν στις περικοπές των συντάξεων:

-Τι θα τα κάνετε ρε; Μαζί σας θα τα πά-
ρετε;

P Και ένας επίκαιρος διάλογος  ever:
-Έχω την εντύπωση ότι δεν με συμπα-

θείς πια...
-Γιατί το λες αυτό μωρή πατσαβούρα;

P Και:
Ο Ηλίας είναι επιστάτης σε ένα 

κτήμα. Μια μέρα τον πλησιάζει το 
αφεντικό του και του λέει:

 -Άκου βρε Ηλία, ξέρεις πόσο σε 
εμπιστεύομαι. Θέλω να μου κάνεις έ-
να χατίρι. Τελευταία, η κόρη μου είναι 
πολύ ανήσυχη και συχνά την βλέπω 
να μιλά με τον παπά. Σε λίγο πάλι θα 
περάσουν από εδώ. Ανέβα σ εκείνο 
το δένδρο και άκου τι θα πουν. Πάρε 
και  πενήντα ευρώ για τον κόπο σου 
και μετά έλα να με βρεις, να μου πεις 
τι έμαθες.

Ο Ηλίας το παίρνει 
και κάνει αυτό που 

του είπε το αφεντικό του. Δεν πέρασαν πέντε 
λεπτά και βλέπει τον ιερέα με την κόρη του 
αφεντικού να πλησιάζουν.

 -Πάτερ μου, δεν άκουσα την συμβουλή 
σας για εκείνο τον νέο και… πώς να σας το 
πω;

-Λέγε παιδί μου. Τι είναι αυτό που σε στε-
νοχωρεί;

-Να… φοβάμαι πάτερ ότι περιμένω παι-
δί…

-Αμάρτησες αλλά μην ανησυχείς παιδί 
μου. Αυτός που βρίσκεται εκεί ψηλά και τα 
βλέπει όλα, θα φροντίσει και γι’ αυτό το παι-
δί.

Πηδάει τρομαγμένος ο Ηλίας από το δέν-
δρο και φωνάζει τρέχοντας:

-Ποτέ και με κανένα τρόπο! Με 50 ευρώ 
θέλετε να μου φορτώσετε και παιδί;

K.Π.
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