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Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 
στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας

Συλλαλητήριο 
διαμαρτυρίας από 
συλλόγους γονέων
 και εκπαιδευτικούς

‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση 
σήμερα του Αγροτικού 

Συλλόγου Βέροιας

«ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ»  
Μπροστάρης στην ίδρυση 

της Ελληνικής Ένωσης Καφέ 
ο Τάσος Γιάγκογλου
Σήμερα η παρουσίαση

 του ψηφοδελτίου στα ΜΜΕ 

Απ. Χαραλαμπίδης: 
“Δεν είμαστε 

Μπαρτσελόνα, αλλά 
δεν ακυρώνεται η 
προσπάθειά μας”

***
Όλα τα 

αποτελέσματα 
από τη μεγάλη 

συμμετοχή αθλητών 
του Συλλόγου 

Δρομέων Βέροιας 
στον Μαραθώνιο 

της Αθήνας
Σελ. 10, 11

Σελ. 3

Χωρίς αποτέλεσμα και η συνεδρίαση της Δευτέρας

ΑΣΑΦΕΙΑ 
για τη “μαύρη τρύπα” της ΤΑΒ  

στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Νάουσας 

με αιχμή την 
εμπλοκή οικονομικού 

Εισαγγελέα Σελ.  3

SPORT

Συνεδρίασε 
η «Πολιτική 

Προστασία» του 
Δήμου Βέροιας 

για χιονοπτώσεις 
και παγετό

Σελ. 5

Σελ. 3

Σελ. 5



Απολύτως προβλέψιμοι
    Απ’  τη μια, το Κοινωνικό μέρισμα σε εκατομμύρια 
πολίτες, η νέα χαλάρωση των capital controls, και τα 
«γκάζια» της κεντροαριστεράς, για δημιουργία νέου 
κόμματος, από την άλλη οι πιέσεις που δέχεται η 
κυβέρνηση από τους θεσμούς να επιταχύνει τους 
πλειστηριασμούς, ένα θέμα που καίει τον ΣΥΡΙΖΑ 
του «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη», αλλά και οι 
επερχόμενες νέες περικοπές στις συντάξεις με την 
κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, να και κάτι 
σκανδαλάκια που πάνε κι έρχονται στα πρωτοσέλιδα 
χρεώνοντας την συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, δεν 
θέλει πολύ η ζυγαριά, για να δείξει το δρόμο των 
εκλογών μέσα στο 2018.
   Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια δηλαδή...
  Δυστυχώς είναι πλέον απολύτως προβλέψιμα και η 
πολιτική και οι πολιτικοί μας, που δεν μας μένει ούτε 
η ελπίδα και η χαρά της έκπληξης!
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Προςαποκατάσταση
Ωςοφείλουμε, επανορθώνου-

μετοόνοματουΘόδωρουΠαπα-
κωνσταντίνου, τον οποίο βαφτί-
σαμεΘανάση,στο χθεσινό θέμα
από τη συνέντευξη Τύπου που
δόθηκεστην«Εληά»γιατοεκλο-
γικόαποτέλεσματηςπερασμένης
Κυριακής, για ανάδειξη επικεφα-
λήςτουνέουπολιτικούφορέατης
Κεντροαριστεράς.

Κι επειδή το «χτύπημα» ήταν
διπλό,ο κ.Παπακωνσταντίνουα-
ναφέρθηκεστην«αξιοπρέπειατων
Ελλήνωνπου τσαλακώθηκε από
τη δεξιά και τη σημερινή αριστε-

ροδεξιά(κιόχιακροδεξιάόπωςγράφτηκε)υποσχεσιολογία…».
Αυτά,προςαποκατάσταση…

7χορωδίες–4απότηΒέροιακαιοιυπόλοιπεςαπό
Θεσσαλονίκη καιΧαλκιδική,συμμετείχανστο 1οΧορω-
διακόΦεστιβάλπουδιοργάνωσετοΟργανικόΦωνητικό
Σύνολο«Μονόγραμμα»τηςΒέροιας.

Καιτα7φωνητικάσύνολα-συνοδοιπόροιστοδρόμο
της μουσικής και τις χορωδιακής έκφρασης- κέρδισαν
το θερμό χειροκρότημα του κοινούπου το βράδυ του
Σαββάτου γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα της Στέγης
ΓραμμάτωνκαιΤεχνώνΒέροιας,επιβεβαιώνοναςτηνορ-
θότητατουαιτήματοςτωνδιοργανωτώνναφιλοξενηθείη
εκδήλωσηστημεγαλύτερηαίθουσα τουΧώρουΤεχνών.
Η χορωδίαπου κατά γενική ομολογία ξεχώρισε, ήταν η
ΗχώΒέροιαςμεχοράρχητηΝατέλα.

Ανκαιήτανηπιοολιγομελήςχορωδία,συγκέντρωσε
τα θετικότερα σχόλια ερμηνεύοντας τετραφωνικά και a

capellaσεφαραδίτικα τραγούδια, αλλά και gospel με τη
ΖωήΜάντζου να αποδίδει με ιδιαίτερη εκφραστικότητα
ένανθρησκευτικόύμνο.

Σε τοπικό επίπεδο, τη δική της σφραγίδα κατέθεσε
στο 1ο ΧορωδιακόΦεστιβάλ η χορωδία Ευρωπαϊκής
ΜουσικήςτουΜουσικούΣχολείουΒέροιαςπουονομάζε-
ταιΕΜΜΕΛΕΙΑ.

Η μελωδική, σύμφωνα με την ετυμολογία, νεανική
χορωδίαπουέχειαποσπάσειπολλάβραβείακαιδιακρί-
σειςπαράτηνπαρουσίατηςστηχορωδιακήμουσικήτα
τελευταία χρόνια, κέρδισε το κοινόμε την ερμηνεία της,
αποτέλεσμασυστηματικήςδουλειάςαλλάκαιμετηνεπι-
λογήτωντραγουδιώνπουερμήνευσε.Ήτανσίγουραμια
νόταδροσιάςαπόμίαχορωδίαπολλάυποσχόμενη,που
αξίζεικαιτηνστηρίζουμε.

Δρόμοικρασιούκαιδημιουργίας
Όμορφες εικόνες την

περασμένη Κυριακή, στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ημέρας Οινοτουρισμού.
Πολύς κόσμος τίμησε και
φέτος τις εκδηλώσεις των
Δρόμων τουΚρασιού και
στηνΗμαθία, απολαμβά-
νονταςπαλιά και καινού-
ριακρασιά,μεζεδάκια,αλ-
λάκαιφθινοπωρινά τοπία
στις αμπελοοινικές περι-
οχές. Η φωτογραφία μας
από τοΚτήμαΚυρ-Γιάννη
στο Γιαννακοχώρι, όπου
εκτόςαπότηγευσιγνωσίαοιεπισκέπτεςδοκίμασαντηντύχητουςκαιστηζωγραφική,έχονταςμπροστάτουςτηθέα
τουπανέμορφουαμπελώναστιςπλαγιέςτουβουνού.

8λεπτάγιατουςσυμπυρηνάδες;
Μερίδιοστοκοινωνικό

μέρισμα που ανακοίνω-
σε οπρωθυπουργός ζη-
τάνε κάποιοι παραγωγοί
συμπύρηνων ροδάκινων
στην Ημαθία, τουλάχι-
στον για τους κατά κύριο
επάγγελμααγρότες.Μετά
το τηλεοπτικό διάγγελμα
τηςΔευτέρας για τη δι-
ανομή μερίσματος στα
χαμηλά εισοδήματα, οι
παραγωγοί αναρωτιόνται
ανοι ίδιοιδενθαέπρεπε
να είναι δικαιούχοι με τα
φετινά «μέχρι 24 λεπτά»
που έλαβαν από τις βι-

ομηχανίες.«Με8λεπτά τοκιλόμπορούμε τουλάχιστονναπιάσουμε τηνκατώτερη τιμή της Ισπανίαςστοσυμπύρηνο,
αφούαλλιώςούτεγιατοκόστοςδενμαςφτάνουν,πόσομάλλονναμπούμετηνεπόμενηχρονιάνακαλλιεργήσουμε»μας
είπεκάποιος.

Άδικοέχει;

Παιδιά της άνοιξης... αλλά και του χειμώνα

Μεπολλάκάστανα,κρασί,μουσικήκαιχορόυποδέχθηκαντονχειμώναχθεςτομεσημέριταΠαιδιάτηςΆνοιξηςστη
Βέροια.ΟπεζόδρομοςτηςΙπποκράτουςγέμισεγιααρκετήώραλαχταριστέςμυρωδιέςκαιγεύσειςπουπαρέπεμπανστα
παιδικάμαςχρόνια,μεταπαιδιάναείναιόπωςπάνταπρωταγωνιστέςτηςεκδήλωσης.Καλόνχειμώναλοιπόνσεόλεςκαι
όλους!

Ξεχωριστές φωνές και χορωδίες…

Μηνύματα – μπρελόκ!
Μεέναμπρελόκπουστέλνει

μηνύματα αγάπης και αυτοπε-
ποίθησης, θα υποδεχθεί ο Ε-
μπορικόςΣύλλογοςΒέροιας, το
κοινόπουθαβρεθεί στοΧώρο
Τεχνών, σήμεραστις 7.00 μ.μ.,
για την εκδήλωση τουΔήμου
και τοπικών φορέων, σχετικά
με την πρόληψη του καρκίνου
του μαστού. Το ξύλινο «μήνυ-
μα»τουμπρελόκέκανεοΝίκος
ΤέτοςαπότοΒελβεντό,ταυλικά
έβαλε η πρόεδροςΑθηνάΤσι-
πουρίδουαπότοκατάστημάτης
και η επιμέλεια της κατασκευής
τους ανήκει στηΝανάΔιπαπό-
γλου-Μπίκα.Με την ευκαιρία,
μαθαίνουμε ότι το τρενάκι των
Χριστουγέννων θα τοφέρει και
φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος
ο οποίοςσκέφτεται μάλιστα και
παράλληλες εκδηλώσειςόχι μό-
νοστοκέντροτηςΒέροιαςαλλά
σ’όλητηνπόλη!
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Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας

Συλλαλητήριο 
διαμαρτυρίας από συλλόγους
 γονέων και εκπαιδευτικούς

Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας διοργανώνουν την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στις 12:30 το μεσημέρι στην 
Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Ημα-
θίας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και η ΕΛΜΕ Ημαθίας. Για τον 
λόγο της απεργίας το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ κηρύσσει δίωρη στάση εργασίας για τις δύο τελευταίες ώρες του 
πρωινού κύκλου.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης:
• Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης Πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων.
• Μόνιμους, μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών.
• Άμεση, γρήγορη και συνολική, απ’ την αρχή, κάλυψη με προσλήψεις όλων των κενών των σχολείων.
• Επαναλειτουργία όλων των τμημάτων των ΕΠΑΛ του νομού που «κόπηκαν» φέτος απ’ το υπουργείο.
• Απόσυρση του νομοσχεδίου για το Νέο Λύκειο, που υποβαθμίζει το μορφωτικό χαρακτήρα του και 

το μετατρέπει σε κέντρο εξετάσεων.
• Δωρεάν και ασφαλής μεταφορά για όλους τους μαθητές χωρίς περιορισμούς.

Συνελήφθησαν πατέρας και γιος 
στη Βέροια για διακίνηση κάνναβης

Για διακίνηση και κατοχή κάνναβης συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή της Βέροιας 
ένας 23χρονος και ο 49χρονος πατέρας του. Ο 23χρονος εντοπίστηκε να κινείται πεζός μαζί με 18χρονο 
και αντιλαμβανόμενοι την αστυνομική παρουσία προσπάθησαν να διαφύγουν πετώντας στο έδαφος μία 
συσκευασία με ποσότητα κάνναβης βάρους 756 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Ωστό-
σο λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε ο 23χρονος και συνελήφθη, ενώ ο 18χρονος αναζητείται να συλληφθεί 
εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Στη συνέχεια με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Κατα-
στολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε περιστε-
ρώνα ιδιοκτησίας του 49χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• φυτικά αποσπάσματα κάνναβης προς ξήρανση βάρους 1 κιλού,
• μία συσκευασία με ποσότητα κάνναβης βάρους 55 γραμμαρίων και
• μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα 

οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Συνεδρίαση μαμούθ χωρίς αποτέλεσμα 
για την εκκαθάριση της ΤΑΒ

-Προβληματισμοί για την «μαύρη τρύπα» της επιχείρησης 
Χωρίς αποτέλεσμα λόγω έλλειψης 

απόλυτης πλειοψηφίας (50%+1) ολο-
κληρώθηκε η εξάωρη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Νάουσας το 
βράδυ της Δευτέρας όπου συζητήθηκε 
η εκκαθάριση της ΤΑΒ. Κατά τη διάρ-
κεια της ψηφοφορίας δεν υπήρξε η α-
παραίτητη πλειοψηφία, οπότε το θέμα 
θα επανέλθει για ψήφιση σε επόμενη 
συνεδρίαση. Μάλιστα στην ψηφοφο-
ρία ο αντιδήμαρχος Στάθης Λογδανί-
δης δεν συντάχθηκε με την εισήγηση 
του δημάρχου, όπως και ο Θανάσης 
Παντζαρτζίδης, με το αποτέλεσμα να 
είναι 12-11 υπέρ της πρότασης του 
Δημήτρη Ρίζου, με την οποία συντά-
χθηκαν και τα μέλη της παράταξης Κα-
ραμπατζού, όπως και ο κ. Τζουβάρας.

Επί της ουσίας η διαφωνία στην 
ψηφοφορία είχε να κάνει με το αν πρέπει ή όχι να γίνει παραπομπή των 
στοιχείων της ΤΑΒ στον οικονομικό εισαγγελέα, όπως είχε προτείνει ο 
δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, αφού όλοι συμφώνησαν στα υπόλοιπα 
σημεία της πρότασής του (διαχειριστικός έλεγχος επειδή η εκκαθάριση 
είναι ελλιπής, προσωρινή αποδοχή με επιφύλαξη της έκθεσης εκκαθά-
ρισης και ανάληψη των υποχρεώσεων της ΤΑΒ -1,7 εκατ. ευρώ- από 
τον δήμο).

«Είναι στιγμές ευθύνης που πρέπει να αναλάβουμε. Δεν θεωρώ ότι 
κάποιος έκλεψε. Υπάρχει κακοδιαχείριση και αυτή πρέπει να ελεγχθεί. 
Αν δεν στείλουμε το θέμα στον εισαγγελέα το δημοτικό συμβούλιο θα 
αποδειχθεί συνυπεύθυνο. Όσο καθυστερούμε τόσο χειρότερη γίνεται η 
θέση του δήμου. Οφειλές 100.000 ευρώ πληρώθηκαν επί ημερών μου 
λόγω κατασχέσεων για την ΤΑΒ, με τα δικαστήρια να δικαιώνουν τους 
προμηθευτές νομιμότοκα» τόνισε ο δήμαρχος, φέρνοντας παράδειγμα 
χρέους 26.000 που πληρώθηκε 40.000 ευρώ και μιλώντας για απόλυτη 
κατάρρευση, για την οποία δεν ευθύνεται η δική του διοίκηση. «Με την 
απόφαση αυτή έχουμε την μπάλα στα δικά μας πόδια, αλλιώς θα μας 
αλλάξουν τα φώτα. Αν από τον έλεγχο προκύψουν υπεύθυνοι, τότε ο 
δήμος θα διεκδικήσει από αυτούς αυτά που αδίκως χρεώθηκαν οι δημό-
τες» σημείωσε ο κ. Κουτσογιάννης.

Τ. Καραμπατζός: Λάθη διοικητικής και λογιστικής φύσης
Λάθη διοικητικής και λογιστικής φύσης στην ΤΑΒ παραδέχθηκε ο κ. 

Καραμπατζός. «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και κριθήκαμε γι’ αυτά. Δεν 
πρέπει όμως να σύρονται συμπολίτες στον εισαγγελέα για πολιτικά παι-
χνίδια. Θα ζήσουν ένα κυκεώνα 10 ετών, σπιλωμένοι και αποδοκιμα-
ζόμενοι από την κοινωνία, αλλά και με καταλογισμούς. Άλλο η πολιτική 
και άλλο η καταστροφή προσώπων και οικογενειαρχών. Υποψιάζεστε 
κάτι ύποπτο, δόλιο και ποινικά κολάσιμο; Με την πρότασή σας ανοίγει 
αυτός ο κύκλος. Τίποτα ποινικά μεμπτό δεν υπάρχει. Δεν πειράχτηκε 
μισό ευρώ. Δώσανε τη ζωή τους στη διοίκηση οι δύο πρώην πρόεδροι 

και δυστυχώς οδηγούνται σε δύσκολους ατραπούς. Είναι άδικο και 
απορριπτέο» τόνισε ο τέως δήμαρχος, συμφωνώντας με την ανάληψη 
των χρεών ΙΚΑ και ΔΟΥ και προτείνοντας συνεννόηση και προσέγγιση 
με τους προμηθευτές για την τακτοποίησή τους. 

Οι άλλες τοποθετήσεις
Για κακομεταχείριση του δήμου από τις δημοτικές επιχειρήσεις μίλη-

σε ο επικεφαλής της Κοινωνίας Πολιτών Δημήτρης Ρίζος, δηλώνοντας 
κάθετα αντίθετος με την παραπομπή και παρακαλώντας τον δήμαρχο 
να την αποσύρει. Συμφώνησε όμως με την πρόταση για διαχειριστικό 
έλεγχο και ανάληψη των υποχρεώσεων της ΤΑΒ από τον δήμο.

Συνέχιση της εκκαθάρισης πρότεινε ο εκπρόσωπος της ΛΑΣ Λάκης 
Λακηνάνος, άποψη με την οποία συμφώνησαν οι κ.κ. Μπίλης και Πα-
ντζαρτζίδης, με τον πρώτο να σημειώνει μάλιστα ότι για την παραπο-
μπή στον εισαγγελέα δεν χρειάζεται καμία πολιτική απόφαση.

«Προτείνετε να αναλάβουμε χρέη χωρίς να έχουμε εκκαθάριση; Ό-
ταν στέλνεις κάτι στον εισαγγελέα το κάνεις για να διαπιστώσεις αν έχει 
γίνει υπεξαίρεση» είπε ο Γιώργος Βασιλείου, συμφωνώντας με την πα-
ραπομπή στον εισαγγελέα αν προκύψουν στοιχεία μετά τον διαχειστικό 
έλεγχο, αλλά για τα έτη μέχρι και το 2016. 

Πρώτα οικονομικό έλεγχο για να έλθει μια σοβαρή εκκαθάριση 
πρότεινε ο Δημήτρης Μάντσιος, για να μην θεωρηθεί συνυπεύθυνο το 
δημοτικό συμβούλιο.  

Διαχειριστικό έλεγχο, πρόσθετες πληροφορίες και ανάληψη υποχρε-
ώσεων, πρότεινε ο Δημήτρης Δημησκής, λέγοντας όχι στον οικονομικό 
εισαγγελέα.

Εκκαθαριστής: Η επιχείρηση πίσω... στη μαμά!
Στην παρουσίαση της έκθεσής του ο εκκαθαριστής Τίμος Βλαχό-

πουλος μίλησε για πλημμελή τήρηση των βιβλίων, με αποτέλεσμα να 
κάνει μια απλή απογραφή στο βουνό. «Δεν έχω καμία διασφάλιση για 
όσα παραδίδω, αφού τα στοιχεία είναι ελλιπή. Δεν μπορώ να εκφρά-

σω γνώμη όταν υπάρχει διάχυτη 
ασάφεια. Παραδίδω πίσω την 
εταιρεία με βάση τι παρέλαβα. Η 
επιχείρηση πρέπει να επιστρέψει 
στη μαμά», τόνισε. 

Ν. Κουτσογιάννης: Κανένας 
ισολογισμός,

 καμία φορολογική δήλωση
Παίρνοντας τον λόγο ο δή-

μαρχος κ. Κουτσογιάννης χαρακτήρισε με τη σειρά την έκθεση εκκα-
θάρισης μια απαρίθμηση προβλημάτων της ΤΑΒ και όχι εκκαθάριση. 
Τόνισε μεταξύ άλλων ότι για τις χρονιές 2010 ως 2013 δεν υπήρχαν 
ισολογισμοί ούτε φορολογικές δηλώσεις, εκφράζοντας την απορία για 
την απόφαση λύσης της εταιρείας χωρίς να υπάρχουν οικονομικά στοι-
χεία. «Γιατί δεν συντάχθηκαν ισολογισμοί; Γιατί οι εκκαθαριστές δεν α-
παίτησαν από τη γενική συνέλευση, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο, τη 
σύνταξη ισολογισμών;» αναρωτήθηκε. Χαρακτήρισε απόλυτο μπάχαλο 
την κατάσταση που επικρατούσε στην επιχείρηση, χωρίς καμία σειρά 
και τάξη. «Δεν τηρούνταν βιβλία και στοιχεία. Δεν ξέρω ποιος φταίει, 
πρέπει όμως να αποσαφηνιστεί το τι πραγματικά έγινε. Κανείς δεν μιλά 
για δόλο, αλλά έγιναν λάθη, παραλείψεις και παράνομες πράξεις. Ποιος 
φωστήρας συμβούλευε τις διοικήσεις και τις εξέθετε; Δεν είναι αποκλει-
στικά ευθύνη των δύο πρώην προέδρων, αλλά αυτών που δεν τους 
προστάτευσαν και τους έδιναν κατευθύνσεις» είπε ο δήμαρχος, εστιάζο-
ντας στον  ελεγκτικό ρόλο της γενικής συνέλευσης.

Οι δύο πρώην πρόεδροι της ΤΑΒ
Απαντώντας στα όσα ειπώθηκαν οι δύο πρώην πρόεδροι της επιχεί-

ρησης τόνισαν τα εξής: 
Παππάς: Δεν δικαιολογούνταν κενό εξουσίας και το δ.σ. της ΤΑΒ 

υφίστατο μέχρι το ΦΕΚ (18/4/2013), γι’ αυτό και ασκούσαμε διοίκηση. 
Δυσάρεστο το 1,7 εκατ. των υποχρεώσεων, αλλά τα μισά του ΙΚΑ είναι 
προσαυξήσεις, δικαστική απόφαση απόλυσης εργαζομένων, καταδίκες 
λόγω χρεών στο ΙΚΑ. Με τα στοιχεία του λογιστηρίου είναι 1,2 εκατ. 
στην πραγματικότητα οι υποχρεώσεις, με ρυθμίσεις μπορούν να δρομο-
λογηθούν. Αν είμαι εκτεθειμένος για τους ισολογισμούς το δέχομαι, αλλά 
κάποιοι μας έλεγαν για υπερδωδεκάμηνη χρήση. Με όρους δημοτικών 
επιχειρήσεων δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τα άλλα χιονοδρομικά η 
ΤΑΒ. Είχαμε και το θανατηφόρο στα 3-5 Πηγάδια. Περάσαμε τα πάν-
δεινα μέχρι το 2015. Με δικαστήρια μέχρι και τον Άρειο Πάγο, με κατα-
σχετήρια. Είμαστε και άνθρωποι. Μπορεί να κάναμε λάθη, παραλείψεις, 
αλλά καμία υπόνοια για κατασπατάληση χρήματος. Είναι διοικητικές 
παραλείψεις.

Μπορδάνος. Σήμερα ξεκινάει η εκκαθάριση, με τα στοιχεία που θα 
σας δώσουμε κι εμείς. Ας μην βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν έχουμε να 
κρύψουμε τίποτα. Λάθη και παρατυπίες μπορεί να έγιναν, όχι εσκεμμέ-
να. Δεν είχε μέλλον η εταιρεία. Φανταστείτε να μην την κλείναμε, θα την 
παίρνατε εσείς και θα είχαμε κι άλλον έναν παρέα στα δικαστήρια.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΩΝ  ΒΕΡΟΙΑΣ

 Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
Καλούμε τους Αγρότες και τους Αγρότες μέλη μας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟ-

ΕΜΒΡΗ στις 18,30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Μέσσης Ημαθίας με ΘΕΜΑΤΑ :
1. Βροχόπτωση και εξελίξεις γύρω από το ζήτημα
2. Στήριξη του εισοδήματος λόγω ΕΜΠΑΡΓΚΟ
3. Απολογισμός της δράσης του Συλλόγου καικαι μελλοντικός σχεδιασμός

Για τον Α.Σ.Γ.Β
Ο Πρόεδρος 

Αναστάσιος Χαλκίδης



Ενημερωτική εκδήλως για τον καρκίνο του μα-
στού, την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του, 
πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη στο Χώρο Τεχνών 
Βέροιας, από τον Δήμο και Κοινωνικούς και Επιστη-
μονικούς φορείς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμούς, ομι-
λίες και προβολή βίντεο, ως εξής:

Ώρα Έναρξης 18:00
18:00-18:18 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
18:19-18:27
Βίντεο - Προβολή (μέρος Α’)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
18:28-18:38
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
«Το Ταξίδι Των Γυναικών Με Καρκίνο 
Του Μαστού»
18:39-18:49
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟ-

ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Ο Ρόλος Του Γονιδιακού Ελέγχου Στην Ερμη-

νεία Του Καρκίνου Του Μαστού»
18:50-19:00
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΟΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ-

ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
«Νοσηλευτική Προσέγγιση Στον Καρκίνο Του 

Μαστού»
9:01-19:14
Βίντεο - Προβολή (μέρος Β’)
19:15 -19:25
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
«Η Ακτινοδιαγνωστική - Θεματοφύλακας Στην 

Πρόληψη Του Καρκίνου Του Μαστού»
19:26 -19:36 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΝΙ-

ΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
«Παθήσεις Μαστού -Χειρουργι-

κή Παρέμβαση»
19:37 -19:47
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ 

MD, PhD, PharmaD ΠΑΘΟΛΟ-
ΓΟΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ

«Νεότερα Δεδομένα Στη Θερα-
πεία Του Καρκίνου Του

Μαστού»
19:48 - 20:05 Ερωτήσεις κοινού
20:06
Λήξη Ομιλίας - Βίντεο Προβολή 

(μέρος Γ’)

Μουσική βραδιά στο πλαίσιο 
της εκδήλωση

Ένα μουσικό ταξίδι με τρα-
γούδια και μουσικές αφιερωμένα 
στην αγάπη, στη γυναίκα, στον 
έρωτα θα παρουσιάσουν το βρά-
δυ της Τετάρτης στο Φουαγέ της 
Στέγης σαν Αφιέρωμα στην Η-
μέρα Πρόληψης του Καρκίνου 
του Μαστού, η Μάγδα Πένσου 
στο τραγούδι, ο Πέτρος Ρίστας 
στην κιθάρα, η Νάντια Μοχάμεντ 
στο βιολί, η Σίσσυ Γεωργοπού-
λου στο Φλάουτο, Συμμετέχει και 
η παιδική χορωδία της ΚΕΠΑ του 
Δήμου Βέροιας, τις ενορχηστρώ-
σεις και διασκευές έκανε ο Πέ-
τρος Ρίστας.
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ΝΑΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΜΕΤΑΓΛ.)
GNOME ALONE  
Ώρα προβολής:   Κάθε μέρα: 17.30
Σκηνοθεσία: ΠΙΤΕΡ ΛΕΠΕΝΙΟΤΗΣ Σενάριο: 

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

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

Βούλγαρης Κάθε μέρα: 19.15
Στο «Τελευταίο Σημείωμα» πρωταγωνιστούν 

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

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

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

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

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Σήμερα σε Χώρο Τεχνών και «Στέγη»
Εκδήλωση φορέων για την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία 
του καρκίνου στο μαστό

Ευχαριστήριο
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Φωνητικού Οργανικού Συνόλου 

«Μονόγραμμα» και των χορωδιών, θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον Δήμαρχο της Βέροιας κ. Κων/νο Βοργιαζίδη και το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την ηθική και οικονομική στήριξη 
του 1ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Χορωδιών Βέροιας που 

πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το Σάββατο 11-11-2017.
Ευχαριστούμε την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και τους τεχνικούς ήχου και σκηνής κ. Ανδρεόπουλο 

Γιώργο και κ. Τυφλίδη Κώστα. Επίσης ευχαριστούμε για την παρουσία τους στην εκδήλωση, τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, το Δήμαρχο κ. Κων/νο Βοργιαζίδη, τον Αντιδήμαρχο 
κ. Γ. Σοφιανίδη, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ΚΕΠΑ κ. Λεωνίδα Ακριβόπουλο, και κ. Χρήστο 
Κούτρα, τον Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ κ. Νίκο Μαυροκεφαλίδη, και την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Νίκη 
Καρατζιούλα.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χορηγούς μας, που η στήριξή τους ήταν καθορι-
στική για την επιτυχή έκβαση του Φεστιβάλ.

Με τιμή
Η Πρόεδρος

Αλεξάνδρα Ανανιάδου

Το πολυπληθές κοινό χειροκρότησε 
θερμά το 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών 

που διοργάνωσε το «Μονόγραμμα»
 Η επιτυχημέ-

νη διοργάνωση 
και η πολύ μεγά-
λη συμμετοχή του 
κόσμου που γέμι-
σε ασφυκτικά τη 
«Στέγη», μέχρι τις 
σκάλες , βάζει τη 
βάση και για το ε-
πόμενο Φεστιβάλ 
Χορωδιών από το  
Οργανικό Φωνη-
τικό Σύνολο «Μο-
νόγραμμα» της 
Βέροιας.

Το πρώτο φε-
στιβάλ που έγι-
νε το βράδυ του 
Σαββάτου 11 Νο-
εμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, με τον τίτλο «Παράλληλες Φωνές», άνοιξε η πρόεδρος 
του Μονογράμματος Αλεξάνδρα Ανανιάδου- Βαφείδου, καλωσορίζοντας τις χορωδίες, τους επίση-
μους προσκεκλημένους και το πολυπληθές κοινό. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επτά χορωδίες από 
τη Βέροια τη Θεσσαλονίκη και την Κασσάνδρα Χαλκιδικής: «Μονόγραμμα», «Μουσική Πολυφωνία», 
Χορωδία «Εμμέλεια» του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, «Ηχώ Βερόης», Χορωδία Π.Σ Κασσάνδρας, 
Μικτή Χορωδία Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Συμβολαιογρα-
φικού Συλλόγου Εφετείου Θεσ/νίκης.

Στους μαέστρους που τις εκπροσωπούσαν, δόθηκε τιμητική, αναμνηστική πλακέτα, πριν γεμί-
σουν με τις μελωδίες των χορωδιών τους την αίθουσα και τις καρδιές του κοινού.

Η βραδιά έκλεισε ακόμα καλύτερα, στο τραπέζι που ακολούθησε στην «Εληά, όπου οι καλεσμένοι 
δέχθηκαν την θερμή φιλοξενία των διοργανωτών.



Συνεδρίασε 
η «Πολιτική Προστασία» 
του Δήμου Βέροιας για 

χιονοπτώσεις και παγετό
Πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας, η σύ-
γκλιση του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.) 
του Δήμου, για την αντιμε-
τώπιση των κινδύνων από 
χιονοπτώσεις και παγετό, 
παρουσία του αρμόδιου Α-
ντιδημάρχου κ. Βασίλη Πα-
παδόπουλου, της Τμημα-
τάρχου της Διεύθυνσης της 
Πολιτικής Προστασίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης κας Γεωργιάδου Κρυσταλλένιας, του Διοικητή της Π.Υ. Βέροιας, 
του Προϊσταμένου της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας, εκπροσώπων της Ι 
Μεραρχίας Πεζικού, του Α.Τ. Βέροιας, του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βέροιας, 
των Διευθύνσεων Α΄ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, της Διευθύντριας 
Περιβάλλοντος του Δήμου, άλλων Δημοτικών Υπηρεσιών, Εθελοντικών Οργανώσεων και 
των Προέδρων της ΔΚ Βέροιας και των ΤΚ Πατρίδας, Πολυδένδρου, Ριζωμάτων, Τριλό-
φου και Φυτειάς .

Στη σύσκεψη, μετά από σχετική εισήγηση του Δήμου, για μια ακόμα φορά τονίστηκε 
η άρτια οργάνωση και η αποτελεσματικότητα του Δήμου, σε δράσεις  πολιτικής προστα-
σίας και ειδικότερα σε δράσεις αποχιονισμού και αποπαγοποίησης, όπως και η άψογη 
συνεργασία του με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. 

Τέλος, επαναδιατυπώθηκαν οι αρμοδιότητες ανά Υπηρεσία και Φορέα, σε περίπτωση 
χιονοπτώσεων και παγετού και προσδιορίστηκαν προς επίλυση πρακτικά προβλήματα 
που προκύπτουν.  

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο Χώρο Τεχνών
Επετειακή 
εκδήλωση 

της Μεραρχίας
 για τον 

εορτασμό των 
120 χρόνων από 
την ίδρυσή της
  Στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας 

των Ενόπλων Δυνάμεων – Απόστρατου/
Βετεράνου και σε συνέχεια προγραμματι-
σμένων επετειακών δράσεων – πολιτιστι-

κών εκδηλώσεων της 
Μεραρχίας, για τον 
εορτασμό των 120 
χρόνων από ιδρύσε-
ώς της (19 Μαρτίου 
1897), θα πραγματο-
ποιηθεί εκδήλωση, τη 
Δευτέρα 20 Νοεμβρί-
ου 2017 στις 7:00 μ.μ. 
στο Χώρο Τεχνών Βέ-
ροιας. 

 Η εκδήλωση θα 
περιλαμβάνει μεταξύ 
των άλλων, επετει-
ακές ομιλίες από δι-
εθνολόγο καθηγητή 
Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κ. Σαρη-
γιαννίδη Μίλτο και 
από Αξιωματικό της 
Μεραρχίας, συναυλία 
από τη Φιλαρμονική 
Ορχήστρα της ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας, κα-
θώς και χορωδία με 
παραδοσιακά – επε-
τειακά τραγούδια και 
χορούς από πολιτιστι-
κούς συλλόγους της 
ευρύτερης περιοχής. 
Η είσοδος θα είναι ε-
λεύθερη για το κοινό.
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Δικογραφία σε βάρος 
2 Αλβανών για διάρρηξη 

καταστημάτων 
στην Αλεξάνδρεια

Δύο καταστήματα σε περιοχές της Αλεξάνδρειας διέρ-
ρηξαν στις 18 Αυγούστου δύο Αλβανοί, ένας 52χρονος 
και ένας 49χρονος, από όπου αφαίρεσαν προϊόντα και 
ηλεκτρονικές συσκευές συνολικής αξίας 1.200 ευρώ. Αυτό 
προέκυψε μετά από έρευνα το Τμήματος Ασφάλειας  Αλε-
ξάνδρειας. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία.

Η ίδρυση της αστι-
κής μη κερδοσκοπικής 
εταιρίας με την επωνυ-
μία «Ελληνική Ένωση 
Καφέ» ήταν το επιστέ-
γασμα της προσπάθει-
ας που κατέβαλε εδώ 
και περισσότερο από έ-
ναν χρόνο ο Πρόεδρος 
του  Μεταποιητ ικού 
Τμήματος του Επιμε-
λητηρίου Ημαθίας και 
υποψήφιος για τη θέση 
του Προέδρου Τάσος 
Γιάγκογλου. Η «Ελληνι-
κή Ένωση Καφέ» ήταν το αποτέλεσμα μιας δικής του ιδέας, 
που προέκυψε μετά από τις διαβουλεύσεις που είχε ο κ. 
Γιάγκογλου με τους υφυπουργούς Οικονομικών Τρύφωνα 
Αλεξιάδη (αρχικά) και Κατερίνα Παπανάτσιου στη συνέχεια, 
σχετικά με το ζήτημα της αναδρομικής φορολόγησης των 
αποθεμάτων καφέ έτους 2016. Μια απόφαση που έθιγε 
όλη τη μεταποιητική αλυσίδα του καφέ, δεδομένου ότι στις 
ελληνικές βιοτεχνίες επεξεργασίας καφέ προέκυπτε επιβολή 
φόρου της τάξης του 70-100 %, ενώ στις λοιπές κατηγορίες 
εισαγωγής εμπορίας και διακίνησης τυποποιημένου καφέ 
επιβολή 15-20%.

Ο κλάδος του καφέ στην Ελλάδα δεν είχε κανέναν φορέα 
εκπροσώπησης (σύλλογο ή σύνδεσμο) για να αντιπαλέψει 
τη δυσάρεστη αυτή προοπτική, γεγονός που οδήγησε τον κ. 
Γιάγκογλου να αναλάβει πανελλαδικά την πρωτοβουλία για 
την απόσυρσή της. Μετά από συνεχείς και επίμονες επαφές 
με κυβερνητικούς παράγοντες (Τρύφωνα Αλεξιάδη, Γιώργο 
Χουλιαράκη, Κατερίνα Παπανάτσιου και Γιώργο Πιτσιλή 
-προϊστάμενος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), 
ο κ. Γιάγκογλου κατάφερε να επιτύχει την απόσυρση της 
απόφασης, τεκμηριώνοντας 100% την πρότασή του, με πα-
ρουσίαση μάλιστα των αντίστοιχων ισοδύναμων προκειμέ-
νου να συμφωνήσουν και οι «Θεσμοί».

Στο πλαίσιο αυτης της επιτυχημένης προσπάθειας γεννή-
θηκε η ιδέα της σύστασης ενός Πανελλήνιου Φορέα, αξιόπι-
στου συνομιλητή των Υπουργείων, με διεθνή αναγνώριση, 
στα πρότυπα των ΣΕΒ, ΣΕΒΕ κ.λπ. Η ιδέα αυτή έγινε πράξη 
στις 27 Οκτωβρίου 2017 με την υπογραφή του πρακτικού 

ίδρυσης και του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Καφέ», όπου ο 
Τάσος Γιάγκογλου συμμετέχει φυσικά στο πρώτο της Διοικη-
τικό Συμβούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις εταιρείες που υπο-
στήριξαν την πρωτοβουλία του κ. Γιάγκογλου, επικρότησαν 
τις ενέργειες και την ιδέα-όραμα, εκπροσωπήθηκαν από 
τον κ. Γιάγκογλου και φυσικά συμμετέχουν στον φορέα εί-
ναι η NESTLE, η JACOBS, η COCA COLA 3 EΨΙΛΟΝ, 
η KAWACOM HELLAS, η CAFETEX, η ATTICA TERRA 
FOOD, η GLOBAL COFFEE COMPANY HELLAS κ.ά.

Σήμερα η παρουσίαση ψηφοδελτίου-π
ρογραμματικών θέσεων και συνέντευξη Τύπου

Σήμερα Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στις 7.00μμ στο κέντρο 
«Ακρόπολη» της Βέροιας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση 
παρουσίασης των υποψηφίων του ψηφοδελτίου ΗΜΑΘΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ, καθώς και των προγραμματικών θέσεων του 
συνδυασμού. Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.

ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ - ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ

Μπροστάρης στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ένωσης Καφέ ο Τάσος Γιάγκογλου

«Έφυγε» στα 
56 του από τη ζωή ο 
Απόστολος Γκαντίρης

Την τελευταία του 
πνοή άφησε την Κυρια-
κή το πρωί στο νοσο-
κομείο Νάουσας ο γνω-
στός δημοσιογράφος 
Απόστολος Γκαντίρης 
σε ηλικία 56 ετών, με-
τά από άνιση μάχη με 
τον καρκίνο. Η κηδεία 
του έγινε  τη Δευτέρα 
13 Νοεμβρίου στις 3 το 
μεσημέρι από τον  ιε-
ρό ναό Αγίου Γεωργίου 
Νάουσας.

Ο Απόστολος Γκα-
ντίρης ίδρυσε και λει-
τούργησε τον ραδιο-
σταθμό Νάουσα FM στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο «Λαός» εκφράζει στην γυναίκα του, τα παιδιά του και 
τους οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια 
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK.

1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας
Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 
ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας
Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος:
Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουρ-

γήσει επι τη εορτή του Αποστόλου και Ευαγγελι-
στού Ματθαίου στον Παλαιό Πρόδρομο Ημαθίας.

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει επι τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου 
Νεοκαισαρείας στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου 
στην Αγκαθιά.

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου στις 6:30μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον εσπερινό στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Νάουσα ενόψει της 
ενάρξεως του Φεστιβάλ Λαογραφίας και Παραδοσιακών Χορών του Λυκείου Ελληνί-
δων Ναούσης.

Εθελοντική αιμοδοσία 
από τον πολιτιστικό 

σύλλογο Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» 
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη πολιτισμού και 

ανθρώπινης αλληλεγγύης και αποτελεί έναν από τους ση-
μαντικότερους κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού. Ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» πραγματοποιεί για 
χρόνια εθελοντικές αιμοδοσίες κατανοώντας ότι η προσφο-
ρά αίματος αποτελεί ένα δώρο ζωής για κάποιον που έχει 
απόλυτη ανάγκη. Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Σχολείο 
Βεργίνας από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυ-
νοι αιμοδοσίας: Νίκος Καραμητσόπουλος 6973216457 Έφη 
Κουσίδου 6942414246.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ονόματα για 
το ιερό σαρανταλείτουργο

Το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2017 έως 24 Δεκεμβρίου 2017 θα τελεσθεί στον 
Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βέροιας ιερό σαρανταλείτουργο. 

Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να γράψετε τα ονόματά σας στο ειδικό καρτελάκι 
που θα προμηθευτεί από το Ναό και να το παραδώσετε στους ιερείς του Ναού μέχρι 
την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017.

Εκ του Ιερού Ναού

Iερό Σαρανταλείτουργο
Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας θα 

τελείται κάθε ημέρα θεία λειτουργία από 15 Νοεμβρίου έως 

25 Δεκεμβρίου2017.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 14 

Νοεμβρίου 2017 από τον Ι-
ερό Ναό Αγίας Βαρβάρας 
στην Αγία Βαρβάρα Ημαθίας 
η Αναστασία Γιατζή σε ηλι-
κία 84 ετών.

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου
Εκλογές για νέο Δ.Σ. 

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

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

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

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

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

Με τιμή
το Δ.Σ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Τὴν Κυριακὴ 19 Νοεμβρίου 2017 στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς 

Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος ὄροφος) ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς 
Διάλογους» θὰ εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παλαμᾶς  Κυριλλίδης, καθηγούμενος τῆςἹερᾶς 
Μονῆς Καλλίπετρας,  ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξει τὸ θέμα: 

«Οἰ ἄνθρωποι καταδίκασαν τόν θεό σέ θάνατο, κι αὐτός τούς καταδίκασε σε ἀθα-
νασία! Σπουδή στόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.» Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ/ΝΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 10-11-2017
Αριθ. Πρωτ.: 10938

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στο ευρώ κοινό ότι με την αριθμ. 

10836/10-11-2017 Πράξη Χαρακτηρισμού μας (ΑΔΑ: ΩΥ-
Ο7ΟΡ1Υ-0ΜΚ) χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με το άρθρο 14 
του Ν.998/79, έκταση εμβαδού 5.799,03 τ.μ. του Α.Τ. 111 
αγροκτήματος Κωστοχωρίου, Ο.Δ. 1940, στη θέση «Καρ-
λίμ», της Τ.Κ. Φυτείας, Δήμου Βέροιας ως ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ, 
κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α του αρθρ. 3 
του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, μη 
υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με ανα-
γνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής κατά το παρελθόν.

Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαι-
ώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν αποτελεί στοι-
χείο απόδειξης ιδιωτικού εμπραγμάτου δικαιώματος.

Η παραπάνω πράξη θα είναι αναρτημένη επί ένα (1) 
μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και 
όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αντιρρή-
σεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσε-
ων (Τ.Ε.Ε.Α.) Π.Ε. Ημαθίας.

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
του Δασαρχείου: Βέροιας

Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Α’ βαθμό

ΚΕΠ Υγείας 
του Δήμου Βέροιας:

«Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του  παχέος εντέρου παρελθόν»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας  συνεχίζει τις δράσεις για την Πρόληψη του 

Καρκίνου του Παχέος Εντέρου και με βάση τα προληπτικά πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ.   
προτρέπει όλους τους δημότες: 

1. Να κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης Κοπράνων, αν εί-
ναι 50 έως 75 ετών, στα συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα με την  τιμή των 3€.

2. Να εγγραφούν στο λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Βέροιας 
(www.kepygeias.gr) ή να επικοινωνήσουν στα τηλ. του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου Βέροι-
ας2331353813,817,812 κατά τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 
08:00 – 14:00 για να ενημερώνονται για τα προγράμματα που υλοποιούνται καθώς και 
την έγκυρη επανεξέταση τους

 Το Διαγνωστικό Κέντρο του Δήμου Βέροιας που συμμετέχει στην Εκστρατεία για 
Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου και το οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε 
για να κάνετε την εξέταση είναι:

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΚΟΓΚΑ
Ιατρός Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος 
Μεγ. Αλεξάνδρου 23, Βέροια
Τηλ. 2331065455/6932646455
Email:kogkak@gmail.com



Επτά δράσεις ενίσχυσης των κοινωνικών 
δομών Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και 
Χαλκιδικής, μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολο-
γισμού περίπου 1,5 εκ. ευρώ ενέκρινε ο Περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Πρόκειται για την ενίσχυση δομών που έχουν 
ως έργο τη μέριμνα και την παροχή βοήθειας 
και φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες και ηλικι-
ωμένους. Οι επτά δράσεις έρχονται σε συνέχεια 
των τριών αντίστοιχων ενισχύσεων σε δομές και 
πρωτοβουλίες της Θεσσαλονίκης.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επεν-
δύει στην ενίσχυση των δομών παροχής βο-
ήθειας, πρόνοιας και αλληλεγγύης σε όλες τις 
περιφερειακές ενότητες, καθώς αυτή αποτελεί το 
κυρίαρχο συστατικό της συνοχής στην κοινωνία 
μας. Τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι 

δεν μπορούν και δεν πρέπει να μεί-
νουν αβοήθητοι. Οι δομές που δημι-
ουργήθηκαν και έχουν αποδείξει την 
αξία τους, μέσα από τις υπηρεσίες 
που παρέχουν στις πλέον ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες, χρήζουν ενί-
σχυσης κι αυτό ακριβώς κάνουμε μέ-
σω των κονδυλίων που διαθέτουμε 
στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Είμαστε αποφασι-
σμένοι να τηρήσουμε στο ακέραιο τη 
δέσμευση που αναλάβαμε 
ως διοίκηση της Περιφέρει-
ας, από την αρχή της θη-
τείας μας: να στήσουμε ένα 
δίχτυ κοινωνικής προστα-
σίας και αλληλεγγύης για 
τους συνανθρώπους μας 
που το έχουν περισσότερο 
ανάγκη σε ολόκληρη την 
Κεντρική Μακεδονία», επι-
σήμανε ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Α-
πόστολος Τζιτζικώστας.

Για την Ημαθία
Η παρέμβαση στην Η-

μαθία αφορά την προμή-
θεια εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση του Κέντρου 
Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας 
προϋπολογισμού 22.383 
ευρώ. Πρόκειται για την 

προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της 
λειτουργίας του Κέντρου Μέριμνας ΑμεΑ Βέ-
ροιας. Το Κέντρο θα εξοπλιστεί με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και εκτυπωτή, ώστε να αναβαθμι-
στεί το εργαστήριο πληροφορικής, θα γίνουν ε-
πεμβάσεις ενίσχυσης της ασφάλειας του κτιρίου 
και των εγκαταστάσεών του, θα τοποθετηθούν 
συστήματα παρακολούθησης, πυρανίχνευσης 
και συναγερμού, ενώ θα εξοπλιστούν η αίθουσα 
φυσικοθεραπείας και το γυμναστήριο των ατό-
μων με αναπηρίες.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου και 
της Ζηνοβίας, το γένος Πα-
παδοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΟΥ 
ΜΑΡΙΑ του Χρήστου και της Αι-

κατερίνης, το γένος Καργατζή, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Το τριήμερο 10-12 Νοεμβρίου
Στην 33η 

“Philoxenia” 
συμμετείχε 

ο Δήμος Βέροιας

Στην 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia” (10-12 
Νοεμβρίου) συμμετείχε ο Δήμος Βέροιας. Στην έκθεση, ο 
Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Λυκοστράτης, τα στελέχη 
του Δήμου Βέροιας και επιχειρηματίες της περιοχής είχαν 
την ευκαιρία να προβάλουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
του Δήμου Βέροιας και τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδια-
φέροντος. Παράλληλα, στα πλαίσια της έκθεσης πραγμα-
τοποιήθηκαν συναντήσεις Β2Β με buyers του εξωτερικού 
αλλά και πολλές συναντήσεις και γνωριμίες με τουριστικούς 
επιχειρηματίες και προορισμούς από όλη την Ελλάδα.

Το περίπτερο της Βέροιας επισκέφτηκαν, εκτός από των 
άλλων, ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης και πλήθος βε-
ροιωτών που επισκέφτηκαν την έκθεση. 

Το Σάββατο το απόγευμα έγινε παρουσίαση και γευσι-
γνωσία του παγωτού μπάμιας από τον Σύλλογο Γευσιγνω-
σίας – Γαστρονομίας - Οίνου και Τουρισμού Ν. Ημαθίας 
«ο Κάρανος» και τη Chef Χριστίνα Μάλιου και γευστική 
δοκιμή του Ρεβανί καθώς και ιστορική αναδρομή της προ-
έλευσής του από τον Σύλλογο Ζαχαροπλαστών και Κατα-
στηματαρχών Ζαχαροπλαστών Βέροιας. Την Κυριακή το 
μεσημέρι, έγινε γευστική δοκιμή ξινόμαυρου από τα κρασιά 
Argyrakiswines και επίδειξη παραδοσιακών χορών από το 
Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Λυκοστράτης θα ήθελε 
να ευχαριστήσει για την εξαιρετική συνεργασία και συμμετο-
χή τον Σύλλογο Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας - Οίνου και 
Τουρισμού Ν. Ημαθίας «ο Κάρανος», τη Chef Χριστίνα Μά-
λιου, το Σύλλογο Ζαχαροπλαστών και Καταστηματαρχών 
Ζαχαροπλαστών Βέροιας, το οινοποιείο «Argyrakiswines» 
και το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας που με τη συμμετοχή 
τους και το μεράκι τους έδωσαν ένα άλλο χαρακτήρα στην 
παρουσίαση του Δήμου Βέροιας κεντρίζοντας το ενδιαφέ-
ρον των επισκεπτών, θέτοντας τις βάσεις για μια πολλά 
υποσχόμενη συνεργασία για το μέλλον. Επιπλέον, ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους σπουδαστές του ΙΕΚ Θέρμης του 
Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης για την επιτυχή διεξαγωγή 
των γαστρονομικών εκδηλώσεων.

Ακόμη, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού θα ήθελε να ευχαρι-
στήσει για την εξαιρετική συνεργασία και συμμετοχή τους 
τοπικούς επιχειρηματίες και τη διοίκηση του Εθνικού Χιο-
νοδρομικού Κέντρου Σελίου που συμμετείχαν ενεργά στο 
περίπτερο του Δήμου Βέροιας προβάλλοντας τον τόπο, τις 
επιχειρήσεις και τους φορείς της περιοχής.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες 23310 96201

Αριθ. Πρωτ.: 181
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-

μαθίας διακηρύττει ότι:
Την Τετάρτη 22 του μηνός Νοεμβρίου 2017 και ώρα 

11-12 μ.μ στο Γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φανερή Πλει-
οδοτική Τελειωτική Δημοπρασία για την πώληση χρήσιμης 
ξυλείας Πεύκης του ΔΤ 5δ.

Τα προς πώληση δασικά προϊόντα είναι 125 κυβικά χρή-
σιμος ξυλεία Πεύκη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ 
μετρητά.

Ο Πρόεδρος
Βαϊνάς Θεοφάνης

Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού  Ημαθίας

Πρόσκληση 
σε μουσική εκδήλωση
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού  Ημαθίας με την 

ευκαιρία της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων και 
διάδοσης της ιδέας της Δωρεάς πραγματοποιεί μουσι-
κή εκδήλωση στο Χώρο Τεχνών το Σάββατο 18Νοεμ-
βρίου στις 8:30μ.μ., με την αφιλοκερδή συμμετοχή των 
¨ECHOSANDFRIENDS¨  και της παιδικής χορωδίας “ 
CantoATempo”.   

Με τιμή εισόδου 5 ευρώ.
Παρακαλούμε όλους τους φίλους και συμπολίτες μας 

όπως παρευρεθούν στην εκδήλωση.
ΤΟ Δ.Σ

Ενίσχυση κοινωνικών δομών από την Περιφέρεια στην Κεντρική Μακεδονία

22.383 ευρώ για την αναβάθμιση 
του Κέντρου Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας



Η παραγωγή του ΚΘΒΕ 
«Δε σε ξέχασα ποτέ», σε 
σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα,  
μετά από ένα επιτυχημένο 
κύκλο παραστάσεων, πα-
ρουσιάζεται την Τρίτη 28 
Νοεμβρίου, στην «Αντωνιά-
δειος Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών» στη Βέροια στις 
9.00 μ.μ. Μια μουσικοθεα-
τρική παράσταση για έναν έ-
ρωτα που, μετά από πολλές 
περιπέτειες, αν και ανεκπλή-
ρωτος, αναζητά δικαίωση. 

Μια παράσταση για τη 
ζωή μιας διάσημης τραγου-
δίστριας που ερμηνεύει  επί 
σκηνής 10 σεφαραδίτικα  και 
ρεμπέτικα τραγούδια, μερικά 
από τα οποία γνωρίζουμε, 
κυρίως, από την ελληνική εκδοχή τους («Μικρός 
αρραβωνιάστηκα», «Πού να βρω γυναίκα να σου 
μοιάζει», «Μισιρλού» κά.). Ένα έργο του Λέοντα 
Α. Ναρ, που μας θυμίζει πως οι περισσότεροι από 
εμάς ήμασταν κάποτε μετανάστες, τιμάει την ιστο-
ρία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και 
υπενθυμίζει πως στην πόλη αυτή κάποτε ζούσαν 
αδερφωμένοι Ορθόδοξοι, Εβραίοι και Οθωμανοί.

Ο σκηνοθέτης σημειώνει για την παράσταση:
Ο εγγονός. Η γιαγιά. Και οι δύο. Ανακαλούν 

εικόνες και εμπειρίες.
Ο ένας για να ορίσει ίσως τη σχέση του σεφα-

ραδίτικου πολιτισμού με την ενεστώσα ζωή του, η 

άλλη γιατί από μικρή πάντα 
τραγουδούσε, πάντα αφη-
γούνταν.

Μια ιστορία όπου το πα-
ρόν και το παρελθόν συνυ-
πάρχουν∙ ένα ταξίδι με όχη-
μα την –όχι και τόσο πρό-
θυμη πολλές φορές– μνήμη. 
Στην περίπτωση της Ζάνα, 
μέσα από αναμνήσεις, στην 
περίπτωση του Ιντό, μέσα α-
πό λέξεις και εικόνες. Ούτως 
ή άλλως, ό,τι κάνουμε και 
λέμε στο παρόν, εξαρτάται 
από το πώς έχουμε αντιλη-
φθεί το παρελθόν. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία: Μιχάλης 

Σιώνας
Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάν-

νης Κατρανίτσας
Φωτισμοί: Χάρης Πάλλας
Videomapping: Κλεάνθης Καραπιπέρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Λίλα Βλαχοπούλου
Υπεύθυνος παραγωγής: Δημοσθένης Πάνος
Διανομή:Σοφία  Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Πα-

παδόπουλος 

Παίζουν επί σκηνής οι μουσικοί: Στέλλα Κα-
μπουρίδου(καβάλ), Γιώργος  Μιναχείλης(κανονά-
κι), Ηλίας  Σαρηγιαννίδης (πολίτικο λαούτο).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Γενική είσοδος: 10 €

Ισχύουν εισιτήρια Ο.Γ.Α.
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:  Χώρος Τεχνών Δή-

μου Βέροιας,  Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ»,  
Café “Μπρίκι»

Viva.gr – Seven Spots

Στο Σύλλογο 
Βλάχων Βέροιας

Συνεχίζονται 
οι εισηγήσεις 

στις  
συναντήσεις 

Αυτομόρφωσης
Πραγματοποιήθηκε και αυτή την Παρα-

σκευή (10/11/’17) η προγραμματισμένη Α-
νοιχτή Συνάντηση Αυτομόρφωσης στο Σύλ-
λογο Βλάχων Βέροιας. Την εισήγηση του 
θέματος « Κοινωνία-Ετερότητα κι Εκπαίδευ-
ση. Το παράδειγμα του βλαχόφωνου πλη-
θυσμού της Ελλάδας» έκανε η φιλόλογος, 
ερευνήτρια της τοπικής ιστορίας, πρώην  
συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων Βέ-
ροιας και πρόεδρος της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Ολυμπία 
Μπέτσα.

Στηριγμένη σε σύγχρονη βιβλιογραφία 
σχετική με το θέμα αλλά και στην προσω-
πική της εκπαιδευτική εμπειρία η εισήγηση 
επιχείρησε  να αναδείξει κοινωνιολογικές 
προεκτάσεις της γλωσσικής ετερότητας των 
βλαχοφώνων της Ελλάδας, επισημαίνοντας 
το ρόλο της μονοπολιτισμικής εκπαίδευσης 
και το βαθμό που προσδιόρισε αυτή  στά-
σεις και συμπεριφορές απέναντι στη διαφο-
ρετικότητα οποιασδήποτε μορφής, καθώς 
και τις στεροτυπικές αντιλήψεις που εδραι-
ώθηκαν αναφορικά με το βλαχόφωνο πλη-
θυσμό και αποτελούσαν - και αποτελούν μέ-
χρι και σήμερα – μορφή ψυχολογικής βίας.

Η συζήτησε που ακολούθησε με ποικίλες 
ερωτήσεις και  ουσιαστικές τοποθετήσεις 
φανέρωσε, όπως τόνισε και η εισηγήτρια, 

ότι το θέμα χρήζει περαι-
τέρω διαρεύνησης. Σε κά-
θε περίπτωση, ο διάλογος 
που αναπτύχθηκε ήταν γό-
νιμος και εποικοδομητικός 
και συνέβαλε να παραμεί-
νει αμείωτο το ενδιαφέρον 
του κοινού ως το τέλος.

Την μεταπροσεχή Πα-
ρασκευή (24/11/’17) οι Α-
νοιχτές Συναντήσεις Αυτο-
μόρφωσης συνεχίζονται με 
το πολύ ενδιαφέρον θέμα: 
Το Κουτσοβλαχικό ζήτημα 
το 19ο και 20ο αιώνα. Η 
πορεία προς το Ιραδέ του 
1905».Την εισήγηση θα 
κάνει  ο ιστορικός, με με-
ταπτυχιακές σπουδές στο 
τμήμα Ιστορίας και Αρχαι-

ολογίας του ΑΠΘ,  Γάπ-
πας Χαράλαμπος.

Υπενθυμίζεται ότι ό-
ποιος ενδιαφέρεται να 
κάνει κάποια εισήγηση να 
το δηλώσει στο Δ/Σ του 
Συλλόγου για τον έγκαιρο 
προγραμματισμό.
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Η Ακαδημία Ρομποτικής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ οργανώνει νέα Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρο-
μποτικής για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

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

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

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

χρήση της ρομποτικής
• Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικής εργασίας, κριτικής 

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

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

πινου σώματος με τον ε-
γκέφαλο, τους μύες και τις 
αισθήσεις και των ρομπότ 
με τον ηλεκτρονικό εγκέ-
φαλο, τους κινητήρες και 
τα αισθητήρια. Δουλεύου-
με ομαδικά με τη μορφή 
project: αναγνωρίζουμε το 
πρόβλημα που τίθεται κάθε 
φορά, μελετούμε τις πιθα-
νές λύσεις και φτιάχνουμε 
κατασκευές με σκοπό να 
βοηθήσουμε στην επίλυση 
του προβλήματος. 

Άτομα/τμήμα: 9
Μαθήματα: 6 εργαστή-

ρια των 2 ωρών (πλήρες 
2ωρα)

Ρομπότ: LEGO Wedo2 
(3 Kit, 3 άτομα/ομάδα)

Κόστος: 90,00€
2. Pathfinders (μαθη-

τές από 6η Δημοτικού και 
πάνω)

Φτιάχνουμε και προ-
γραμματίζουμε κατασκευές 
με κινητήρες. Βελτιστοποι-
ούμε την κατασκευή μας μέσα από δοκιμές. Προσθέτουμε 
αισθητήρια. Αυτοσχεδιάζουμε μετατρέποντας τις κατασκευές 
που φτιάξαμε. 

Άτομα/τμήμα: 9
Μαθήματα: 6 εργαστήρια των 2 ωρών (πλήρες 2ωρα)
Ρομπότ: LEGO Mindstorms EV3 (3 Kit, 3 άτομα/ομάδα)
Κόστος: 90,00€
Όλα τα μαθήματα θα υλοποιηθούν σε ειδικά εξοπλισμένο 

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

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

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

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

Εδέσσης 21 – Βέροια
Τηλέφωνο: 23310-22335

info@dictiosi.gr – www.dictiosi.gr

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

Συνεστίαση στην 
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της, την Κυ-

ριακή 19 Νοεμβρίου 2017 το μεσημέρι θα έχει συνεστί-
αση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ= στην περιοχή Εληάς, 
στις 13.00.

Η συμμετοχή κατά άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμ-
βάνει ουζάκι με μεζέ, σαλάτα, τυρί, κρεατικό.

Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε α-
πό τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοι-
κτή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τις ώρες 10.30 
έως 12.30 το πρωί. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 
Η παράσταση του ΚΘΒΕ 

«Δε σε ξέχασα ποτέ» στη «Στέγη»
-Σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ρύθμιση καταβολής 

οφειλών 
μέχρι τις 30 

Νοεμβρίου 2017

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 οφειλές προς τον Δήμο από ο-
ποιαδήποτε αιτία (τέλη, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ κλπ.) που είναι ήδη βεβαιωμένες ή 
και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017 δύνανται να ρυθμίζονται και να 
καταβάλλονται μετά από επιλογή του οφειλέτη, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 
τα είκοσι (20) ευρώ. Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλέγει, θα 
υπάρχει και η αντίστοιχη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υπο-
βολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, με ανώτατο όριο α-
παλλαγής σε ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με κατώτατο 
όριο σε ποσοστό 50% σε περίπτωση επιλογής καταβολής της οφειλής σε 73-100 
δόσεις.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 
30/11/2017

Με την καταβολή της 1ης  δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων. 
Επίσης, με την καταβολή 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση, είναι 
δυνατή η άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί  στα χέρια τρίτων ή έχουν 
εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες.

Ο οφειλέτης εφόσον υπαχθεί και καταβάλει:
• το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες 

(5.000) ευρώ
• το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή από  πέντε χιλιάδες και 

μηδέν ένα (5.000,01) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και
• το 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή από  δέκα χιλιάδες και 

μηδέν ένα (10.000,01) ευρώ και πάνω,
ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης της φορολογικής ενημερό-

τητας προς την αρμόδια ΔΟΥ.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να αξιοποιήσουν την 

ευνοϊκή ρύθμιση και να τακτοποιήσουν οριστικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και 
προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Αλεξάνδρειας: 2333350123, κος Μεσσαλάς Παναγιώτης.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ανοιχτή πρόσκληση 
συμμετοχής στις 

χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ενόψει  του σχεδιασμού 
των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε 

όσους συλλόγους- φορείς- ομάδες εν-
διαφέρονται να συμμετέχουν, είτε με 
προτάσεις ,είτε με χορηγίες, είτε ως 
εθελοντές, να απευθυνθούν στο  τη-
λέφωνο: 23330 53450 ή με emailστο 
keda@alexandria.gr

Οι μέρες πλησιάζουν, ελάτε όλοι 
να συμμετέχουμε ενεργά στις εκδηλώ-
σεις του Δήμου.

Ελάτε όλοι τις Άγιες αυτές ημέρες 
να διασκεδάσουμε, να δώσουμε χαρά 
και χαμόγελο στα παιδιά μας.

Ελάτε να ξεφύγουμε από την κα-
θημερινότητα και οι φετινές γιορτές να 
μείνουν χαραγμένες στη  μνήμη κάθε 
συνανθρώπων μας.

Ο πρόεδρος
Στέφανος Δελιόπουλος
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Στο ΚΕΠ Νάουσας 
η χορήγηση-ανανέωση 

Δελτίων 
Μετακίνησης ΑμεΑ  

Τα Κ.Ε.Π.  Δ. Νάουσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους 
για την χορήγηση-ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ  (ΠΑ-
ΣΟ)  για το έτος 2017 από  26-10-2017 έως 30-11-2017

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Α. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγρά-

φεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 
67%). 

Β. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης 
τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των 
Δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς 
τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμ-
μένοι στο   μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων να 
λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομι-
κής Επιτροπής που να αναφέρει ότι  είναι τυφλοί ή έχουν οπτική 
αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω  ή έχουν 
δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσο-
στό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρί-
ας 80% και άνω.

Γ.  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
Δ. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες 

. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλ-
λουν τρεις ίδιεςφωτογραφίες .

Ε. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να 
συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκα-
θαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το 
φορολογικό έτος (2016).

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επι-
θυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ  
αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομί-
ζουν φορολογική δήλωση.

Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος 
των 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το 
οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επί πλέον άτομο 
πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογού-
μενο , εφόσον  αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω, δικαι-
ούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των 
Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

Λ. Αυγενάκης: 
“«Να σε κάψω 

Γιάννη, να 
σ’ αλείψω λάδι» 

οι παροχές 
της Κυβέρνησης”

Ο Γραμματέας Π.Ε. Ν.Δ. - Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέ-
ρης Αυγενάκης δήλωσε για το διάγγελμα του Πρωθυπουρ-
γού:

«Ο «ανοιχτοχέρης» πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα 
επιστρέψει 700.000.000 ευρώ από τα 14,5 δις ευρώ που 
έχει υφαρπάξει από τους Έλληνες, γονατίζοντας την μεσαία 
τάξη και κάνοντας τους φτωχούς φτωχότερους.

«Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι».
Βέβαια, το ερώτημα περιμένει απάντηση από τον «μά-

γο» κ. Τσίπρα, δηλ. πως είναι δυνατόν να υπεραποδίδει 
η οικονομία όταν οι στόχοι για ανάπτυξη αναθεωρούνται 
προς τα κάτω;»



Συνεχίστηκε το παιδικό πρω-
τάθλημα με τους αγώνες της 
4ης αγωνιστικής, στην οποία 

σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

1ος όμιλος
ΦίλιπποςΑλ–ΑστέραςΑλ.......................... 1-3
ΦίλιπποςΜ–ΠΑΟΚΚ................................ 0-3

Μακροχώρι–Αλιάκμων........................... Ν0-6
Ρεπό:ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑλιάκμωνΝησελίου....................................... 9
ΑστέραςΑλεξάνδρειας.................................... 9
ΠΑΟΚΚουλούρας......................................... 9
ΦίλιπποςΜελίκης.......................................... 6
Μακροχώρι.................................................... 3
ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας................................. 0
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων......................... 0

2ος όμιλος
Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας–ΑΕΠΒ.................. 4-1
ΜακεδόναςΒ–ΑγίαςΜαρίνα....................... 8-0
ΦΑΣΝάουσα–ΑχιλλέαςΝ........................... 1-4
ΟλυμπιακόςΝ–ΑριστοτέληςΝ................ 1-11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜακεδόναςΒέροιας...................................... 12
Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας.................................. 10
ΑριστοτέληςΝάουσας.................................. 10
ΑΕΠΒέροιας.................................................. 6
ΟλυμπιακόςΝάουσας................................... 3
ΑγίαΜαρίνα................................................... 3
ΦΑΣΝάουσα.................................................. 0
ΑχιλλέαςΝάουσας......................................... 0

CMYKCMYK
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Στο αθλητικό site flnews.gr μίλη-
σε ο προπονητής της Βέροιας κ. 
Απόστολος Χαραλαμπίδης μετά 

την 2η εντός έδρας ήττα από τον ΑΕ 
Καραισκάκης και αναφέρθηκε στην 
αξία της ομάδας τις δυνατότητες των 
παικτών κ.α.

«Δενπαίξαμεκαλά,βρεθήκαμεσεάσχημημέρα.
Μας κυρίευσε τοάγχος γιατί θέλαμεπολύ την νίκη.
ΟιπερισσότεροιπαίκτεςτηςΒέροιαςείναινεαροίσε
ηλικίακαιίσωςδενμπορούσανναδιαχειριστούντην
κατάσταση.Θέλειυπομονήαυτήηομάδακαιστήρι-
ξη.ΔενμπορείναγίνειΜπαρτσελόνα,αλλάκαιαπό
τηνάλληδενπρέπειναακυρωθείκαιηπροσπάθεια
τωνπαιδιώνόλοαυτότοδιάστημα.Σεαυτήτηνηλι-
κία είναι δυνατόν να υπάρχουνσκαμπανεβάσματα
στηναπόδοση

Τίτλοι τέλους πέφτουν στην 
ομάδα του Μενιδίου χθες 
Τρίτη (14/11). Τη Football 

League αποχαιρέτησαν χθες (14/11) 
στον Αχαρναϊκό, καθώς η ομάδα 
αναμένεται να αποβληθεί από το 
πρωτάθλημα, μετά και το -54, που 
της είχε επιβληθεί, για οφειλές προς 
εννιά πρώην παίκτες της. Βάσει του 
κανονισμού, το «τριφύλλι» είχε και 
αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να 
βρεθεί λύση και να συνεχίσει, παρά 
τις ποινές αφαίρεσης βαθμών, με 
τη Διοργανώτρια Αρχή πάντως να 
επισπεύδει τη διαδικασία και να ανα-
μένεται να «τελειώσει» άμεσα τους 
«πράσινους».

Άλλωστε, με τα τωρινά δεδομένα, η αποβολή
τουθαερχότανούτωςήάλλωςκαιγιαλόγουςαξι-
οπιστίαςπλέον,ηFootball Leagueαποφάσισενα
συνεχίσειτοπρωτάθλημαμε17ομάδες.

Μέσασεόλοαυτότοκλίμα,οιποδοσφαιριστές
τουΑχαρναϊκούπραγματοποίησαν την τελευταία
τουςπροπόνηση,που έγινε υπό τις οδηγίες του
προπονητήτηςΚ19,ΔημήτρηΓιαννούλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα οριστεί ο
αγώναςτηςΚυριακήςμετηνΒέροιαπουθαπάρει
τους τρεις βαθμούςμε 0-3σκορ και θα γλυτώσει
τηνταλαιπωρίακαιταέξοδαπροςτηνΑθήνα.

«Φερέγγυοςαγοραστήςεντός10ημέρου
αλλιώς...διάλυση»

ΔυσοίωνοτομέλλοντουΑιγινιακούμετάκαιτις
νέεςδηλώσειςτουΓιάννηΝιώπα.

ΟΠρόεδροςτηςομάδαςαπότηβόρειαΠιερία
μίλησεστην «ArenaPress» για τη διάδοχη κατά-
στασηστοσύλλογο,τονίζονταςπωςδενζητάαντί-
τιμογιατιςμετοχές.

Πάραυτασημείωσε, ότι ο αγοραστής θαπρέ-
πει να εμφανιστεί εντός 10ημέρου και να είναι
φερέγγυος,ώστε ναμην οδηγηθεί στη διάλυσηο
Αιγινιακός.

Αναλυτικάόσαδήλωσε
«Δενζητάωαντίτιμογιατιςμετοχές,θέλωμόνο

σοβαρότητα στην επόμενη μέρα. Το «άνοιγμα»
είναιπερίπου100.000ευρώ.Όποιοςθέλειναμπει
ας το αναλάβει. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες ομά-
δες της κατηγορίας, μεμεγαλύτερηποδοσφαιρική
παράδοση.Αλλιώς τραβάμε την... πρίζα και του
χρόνου επανεκκίνησηστο τοπικό.Αν οι Γερμανοί
δεν έκανανπίσω την 1ηΣεπτεμβρίου, αλλά δυο
εβδομάδεςπριν, ήξερα τι θα έκανα.Θα κατέβαζα
τονΑιγινιακό στη Γ΄ Εθνική!Υπάρχουν επαφές,
αλλάδενμένωσταλόγια,προέχουνοιπράξεις».

Για το τι τον οδηγεί στην αποχώρηση: «Δεν
φταίει κανένας προπονητής και κανένα ρόστερ.
Κουράστηκα,όλαταωραίαέχουνένατέλος.Είμαι
εδώεφτάχρόνια,απότοΑ΄τοπικό.Ανδενβρεθεί
φερέγγυοςαγοραστής εντός 10ημέρου, οΑιγινια-
κόςθαδιαλυθεί.Δενθασυνεχίσειστοπρωτάθλη-
μα,δενμπορώνασηκώνωόλοτοβάροςμόνοςκαι
να…χρωστάωσεόποιονμιλάελληνικά»

ΑπόστολοςΧαραλαμπίδης:
«ΔενείμαστεΜπαρτσελόνα,αλλά
δενακυρώνεταιηπροσπάθειάμας»

Αποχώρηση Αχαρναϊκού και... πιθανόν 
και Αιγινιακού από το πρωτάθλημα ! 

ΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΠατρίδας
«ΕυστάθιοςΧωραφάς»

Μετάαπόεπίμονηπροσπάθεια,υπομονή,πολύδουλειάκαιχωρίςμεγάλεςκουβέντεςκαταφέραμεη
διοίκησηκαιοιπροπονητέςτηςΑκαδημίαςμαςμετηναμέριστησυμπαράστασηκαιεμπιστοσύνητωνγο-
νέωνναξεπερνάμεσεαριθμότους40αθλητέςκαινασυμπληρώνουμε4τμήματα.

ΠλέονμπορούμεναφιλοξενήσουμεκαιναταξιδέψουμεγιαπαιχνίδιαμεΑκαδημίεςάλλωνΝομών.
Πάμεδυναμικάμπροστά,φροντίζονταςπέρααπτηναθλητικήτουςπρόοδοναδιατηρηθείοπαιδικός

ενθουσιασμόςγιατοάθλημα!!!

ΕΠΣΗμαθίας
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

του Παιδικού πρωταθλήματος



Πέμπτο «ροζ φύλλο» αγώνα για την 
Εφηβική ομάδα μπάσκετ του ΑΟΚ 
Βέροιας, που επικράτησε του Εδεσσα-

ϊκού με σκορ 83-38. Οι παίκτες του Κωνστα-
ντίνου Ηλιάδη ήταν καλύτεροι από την αρχή 

του παιχνιδιού αλλά ειδικά στο 
δεύτερο δεκάλεπτο επέβαλλαν 
πλήρως τον ρυθμό τους τρέχο-
ντας ένα σερί 24-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμόςσυνε-
χίστηκε ο ίδιος μην αφήνονταςπεριθώρια
αντίδρασηςστοναντίπαλο.

Ηεξέλιξητουπαιχνιδιούεπέτρεψεστον
προπονητήΗλιάδηναμοιράσει τονχρόνο
συμμετοχήςκαιναδοκιμάσειδιάφορασχή-
ματαενόψειτηςσυνέχειας.

Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα της
Ημαθίας θα κάνει το προγραμματισμένο
τηςρεπό.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:14-8,38-10,66-23,83-38

CMYKCMYK
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Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της 
ΕΡΤ για τον α’ γύρο. Την προ-
σεχή Παρασκευή 17 Νοεμβρί-

ου θα  μεταδοθεί από την Έδεσσα ο 
Αγώνας Αερωπού Φιλίππου Βέροιας. 
Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ17ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2017
17:15,7ηαγωνιστική:ΑερωπόςΈδεσσας-Φίλιπ-

ποςΒέροιας(ΕΡΤ2)

ΤΕΤΑΡΤΗ22ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2017

17:15,8ηαγωνιστική:ΑΕΚ–ΠΑΟΚ(ΕΡΤ2)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2017
17:15,9ηαγωνιστική:ΑΣΕΔούκα–ΧιλιώτηςΓΣ

Δράμα1986(ΕΡΤ2)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ8ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2017
17:15, 10ηαγωνιστική:ΔιομήδηςΆργους –ΠΑ-

ΟΚ(ΕΡΤ2)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2017
17:15,11ηαγωνιστική:ΑΣΕΔούκα–Ολυμπιακός

ΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή(ΕΡΤ2)

Στη μεγαλύτερη γιορτή του 
Αθλητισμού και του δρομικού 
κινήματος στον Αυθεντικό 

Μαραθώνιο της Αθήνας συμμετείχε 
ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας την 
Κυριακή. 53.000 χιλιάδες δρομείς 
από 151 χώρες ξεχείλισαν το κέντρο 
της Αθήνας συμμετέχοντας στα 4 
αγωνίσματα του Αυθεντικού Μαρα-
θωνίου έχοντας όλοι για τερματισμό 
στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό 
Στάδιο.

ΣτονΜαραθώνιο συμμετείχαν 15.000 δρο-

μείς.Ανάμεσατους47δρομείςαπότονΣύλλογο
τηςΒέροιαςκατάφερανναπεράσουντηνΑψίδα
τερματισμούστοΚαλλιμάρμαροάλλοιγιαπρώ-
τηφοράκαιάλλοιγιαπολλοστή,όλοιτουςόμως
με ρίγη συγκίνησης που μόνο όποιος μπαί-
νει στον ‘ναό’ Καλλιμάρμαροστάδιο μετά από
42.000μ.μπορείνατοαισθανθεί.


Επίσης4 δρομείςαπό τονσύλλογο τηςΒε-

ροίαςσυμμετείχανστα10χλμκαιμίαστα5χλμ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Συλλόγου

δρομέωνΒεροίαςστονΜαραθώνιο:
154ΜΑΡΤΟΣΑΓΓΕΛΟΣ ΦίλιπποςΒεροίας

3:03:37
413ΠΟΥΡΛΙΔΑΣΒΑΣΙΛΗΣ3:15:51
414ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣ3:15:53
472ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΓΑΣΜε-

λίκης3:18:14
595ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΗΛΙΑΣ3:22:06
678 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ sportstrainig-

Karagiannis3:24:26
731ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣMakridisTeam

3:25:35
863 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ sportstrainig-

Karagiannis3:28:18
1118 ΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Makridis Team

3:33:21
1169ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣsportstrainig-

Karagiannis3:33:42
1181 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ sportstrainig-

Karagiannis3:34:25
1258ΜΑΚΡΙΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣ MakridisTeam

3:35:32
1261 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Makridis

Team3:35:34
1362ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΣΤΑΣ3:36:48
1468ΔΟΜΑΝΟΣΓΙΑΝΝΗΣMinas coaching

3:38:23
1 508  Γ Ι Α ΓΤΖΟΓΛΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

sportstrainig-Karagiannis3:39:15
1639ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣΧΡΗΣΤΟΣMakridis

Team3:41:05
1769ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ3:41:52
1822ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ3:42:59
1901ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑMakridis

Team3:44:17
1904ΝΑΚΗΑΝΝΑMakridisTeam3:44:18
2146 ΒΡΑΚΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ sportstrainig-

Karagiannis3:46:28
2509ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ3:50:53
2549ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΓΓΕΛΟΣ3:50:57
2597ΚΟΥΜΙΤΣΑΡΣΚΑΕΛΛΗMakridisTeam

3:51:53
3695 ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Minas

coachingTeam4:01:21
4016 ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  Makridis Team

4:04:24
4167ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΝΙΚΟΣ4:05:53
4639ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣΓΙΩΡΓΟΣ4:10:29
4702 ΗΛΙΑΔΟΥΦΩΤΕΙΝΗMakridis Team

4:11:21
5 1 7 5  Β Α Σ Ι Λ ΑΚΑΚΗΣ  ΑΝ ΤΩΝΗΣ

sportstrainig-Karagiannis4:15:03
5992ΞΗΡΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ4:22:58
6101ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ4:24:03
6 4 8 8  Α Β ΡΑΜ Ι Δ Η Σ  Θ ΕΟΔΩΡΟ Σ

sportstrainig-Karagiannis4:26:66
6760ΔΗΜΑΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ4:29:51
7620 ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ sportstrainig-

Karagiannis4:36:54
7664ΜΟΥΣΕΝΑΣΓΡΗΓΟΡΗΣ4:37:47
7962ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΕΥΘΥΜΗΣ4:40:04
8702ΤΣΙΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ4:48:03
9388 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

MakridisTeam4:54:31
9511ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ4:55:42
9516ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ4:55:43
9587ΤΣΙΑΡΑΣΒΑΣΙΛΗΣ4:56:44
10080ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣ5:01:27
11459ΜΑΡΤΙΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ5:20:54
11506ΜΑΚΡΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ5:22:22
14304ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ6:43:53

[Περιπατητικός]
10χλμ
179ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ43:15
221ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣΜΑΝΩΛΗΣ sportstrainig-

Karagiannis44:25
302ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣsportstrainig-

Karagiannis45:32
3138ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ59:42
5665ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥΜΕΛΙΝΑ1:10:15
5χλμ
1582ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ31:20

ΧάντμπολΑ1Ανδρών

Την Παρασκευή Αερωπός-Φίλιππος 
από την ΕΡΤ2 (5.15) 

ΜεγάλησυμμετοχήαθλητώντουΣυλλόγου
ΔρομέωνΒέροιαςστονΑυθεντικό

ΜαραθώνιοτηςΑθήνας
Όλα τα αποτελέσματα

Νέανίκητηςεφηβικήςομάδας
μπάσκεττουΑΟΚΒέροιας83-38

τονΕδεσσαϊκό
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Από την Πειθαρχική Επιτρο-
πή της Ένωσης επιβλήθηκαν οι 
κάτωθι ποινές στους αποβλη-

θέντες ποδ/στες του ΣΑΒΒ/ΚΟΥ  4 - 

5.11.2017

1.-.ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ
Ι. (ΑΡΑΧΟΥ) 1 αγων.
ημ.&10Ευρω

2.-ΓΚΟΓΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Κ.(ΔΟΞΑΣ ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ) 1 αγων.ημ.&
10Ευρω

3 , . - Π ΑΝ ΤΡ Ι Α Σ
Γ. (ΑΘΛ.ΑΚ.ΤΡΙΚΑ-
ΛΩΝ)1αγων.ημ.&10
Ευρω

Τελος η επιτροπη
επεβαλλε τα κατωθι
ποινεςστασωματεια:

1.-Στο σωματειο
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑ-
ΒΑΤΟΥποινηΕΓΓΡΑ-
ΦΗΣΕΠΙΠΛΗΞΗΣ

2.-Στον προπονητή του σωματείουΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣΛΟΥΤΡΟΥχρημ.προστιμο100Ευρωκαιποινη
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ στους αγων.χωρους
ΕΙΚΟΣΙ(20)ημερών..

Με το απόλυτο στις νίκες 
συνεχίζουν στο πρωτάθλη-
μα της Α ΕΚΑΣΚΕΜ, ο ΓΑΣ 

Μελίκης που κέρδισε εύκολα τον 
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας με 49-91 και ο ΦΟ 
Αριδαίας που κέρδισε στην Νάουσα 
τον Ζαφειράκη με 53-83.  Μάλιστα οι 
δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το επό-
μενο Σάββατο (18/11) στην Πέλλα!

ΑπόκοντάστηβαθμολογίαοΒατανιακός,που
πέρασεαπόταΓιαννιτσάμεσκορ62-52ενώστους
9 βαθμούς βρίσκεται και οΕδεσσαϊκός, ο οποίος
δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες κόντραστον
συντοπίτηΚεραυνόΆσπρου.

Δεύτερη ήττα στοπρωτάθλημα για τους Ίκα-
ρουςΓιαννιτσών,αυτήτηφοράαπότηνεξαιρετική

σήμεραΑΓΕΠιερίας, ενώμε το +16 αποχώρησε
απότοΚιλκίςοΑΟΚΑιγινιακός.

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
ΑΓΕΠιερίας–ΊκαροιΓιαννιτσών81-66
ΓΑΣΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–Βατανια-

κός/Σάρισα52-62
ΑετόςΚιλκίς–ΑΟΚΑιγινιακός54-78
ΚεραυνόςΆσπρου–Εδεσσαϊκός52-72
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–ΓΑΣΜελίκης49-91
ΖαφειράκηςΝάουσας–ΦΟΑριδαίας53-83

Επόμενηαγωνιστική(6η,18/11)
Βατανιακός/Σάρισα–ΑΓΕΠιερίας
ΑΟΚΑιγινιακός –ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννι-

τσών
Εδεσσαϊκός–ΑετόςΚιλκίς
ΚεραυνόςΆσπρου–ΓΑΣΑλεξάνδρειας
ΊκαροιΓιαννιτσών–ΖαφειράκηςΝάουσας
ΦΟΑριδαίας–ΓΑΣΜελίκης

ΕΠΣ Ημαθίας

ΑποφάσειςτηςΠειθαρχικής
Επιτροπής

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’

Μόνοι πρώτοι συνεχίζουν Μελίκη 
και Αριδαία

ΤοερχόμενοΣάββατοΑριδαία-Μελίκη

Έχοντας καταρρίψει το πανελ-
λήνιο ρεκόρ στα 10.000μ. 
ΑμεΑ κατά τρεισήμισι λεπτά 

στις 27/5/2017, ο Νίκος Τουλίκας 
πήρε μέρος στην εκκίνηση του Αυθε-
ντικού Μαραθώνιου για έναν ιερό 
σκοπό το πρωί της Κυριακής 12 
Νοεμβρίου.

Ωνο ίδιοςαθλητήςμενοητικήυστέρηση και
αυτισμό θέλησε να στηρίξει τηMarathonTeam
GreeceτηςΜαρίαςΠολύζουγιατονσύλλογο«Ό-
ραμαΕλπίδας».

ΟχρόνοςπουέκανεοΝίκοςΤουλίκαςστηδια-
δρομήτων5χιλιομέτρωνσύμφωναμεανεπίσημα
αποτελέσματαείναι21.46’’

Ο Νίκος Τουλίκας με 21.46 ολοκλήρωσε 
τον αγώνα των 5χλμ στην Αθήνα

Με πολύ καλή εμφάνιση οι 
κορασίδες του Ποσειδώνα 
Βέροιας νίκησαν την ομάδα 

του Μ. Αλέξανδρου Γιαννιτσών στη 
Βέροια με 3-0 σετ. Σοβαρά τα κορί-
τσια της Βέροιας, έπαιξαν με πάθος, 
κυνήγησαν το σκορ και τελικά δικαι-

ώθηκαν οι 
προσπάθειες 
τους.

Όλατακορίτσια
πήρανχρόνοσυμ-
μετοχής. Οι φίλα-
θλοιπουπαραβρέ-
θηκανστοναγώνα
είχαν ένα ευχάρι-
στο απόγευμα και
χειροκρότησανόλα
τακορίτσια.Τασετ
25-10, 25-13 και
25-13.Απότιςνική-
τριες διακρίθηκαν
οι ΣαράφηΜαρία,
Ν τα γ κοπού λου
Χρυσούλα και Βε-
νετικίδουΑγάπη.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:
(ΣΤΕΡΓΙΟΣΛΟΥΚΑΣ)ΝταγκοπούλουΧρυσούλα,

ΤράιουΕλένη,ΤσέαΜαρία, ΣαράφηΜαρία, Γεωρ-
γιάδουΜαριανίκη,Οφοτζέμπε Σιώμα, Βενετικίδου
Αγάπη,(libero),ΗλιάδουΑναστασία,ΜπέηΒασιλική,
ΤσιούχαΜαριάννα,ΠαπαευθυμίουΟλυμπία,Παπά
Ευθυμία,ΜουρατίδουΘεολογία.

ΝίκηγιατιςκορασίδεςτουΠοσειδώνα
3-0τονΜ.ΑλέξανδροΓιαννιτσών

Αρμόδια για να κρίνει το βού-
λευμα του Συμβουλίου Εφετών 
Αθηνών για κακουργηματική 

αλλοίωση αποτελεσμάτων και πλημμε-
ληματική συμμορία είναι η Επιτροπή 
Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Αρμόδια για να κρίνει τοβούλευμα τουΣυμβου-
λίουΕφετώνΑθηνώνγιακακουργηματικήαλλοίωση
αποτελεσμάτων καιπλημμεληματικήσυμμορία είναι

ηΕπιτροπήΔεοντολογίαςτηςΕΠΟ,σύμφωναμεό-
σααποκάλυψεηεκπομπή«ΔίκηστονΣΚΑΪ»καιόχι
οιποδοσφαιρικοί εισαγγελείς.Αυτόθα γίνει όταν το
βούλευμακαταστείτελεσίδικοκαιαμετάκλητο.

Ενσυνεχεία, μεβάση τηδιαδικασίαπουπρέπει
να ακολουθηθεί, θα αναλάβει δράση το ερευνητικό
ΤμήματηςΕπιτροπήςΔεοντολογίας.Αυτόείναιπου
θακάνει τηνεισήγησηγια τιςπειθαρχικέςκυρώσεις
τόσογιαταφυσικάπρόσωπαόσοκαιγιατιςομάδες
που βρίσκονται στη δικογραφία. Εν αναμονή των
εξελίξεων,λοιπόν...

ΗΕπιτροπήΔεοντολογίαςτηςΕΠΟ
είναιαρμόδιαγιατοβούλευμα

Οριστικά εκτός Football League 
ο Αχαρναϊκός

ΑναλυτικάηανακοίνωσηαπόπλευράςτηςFootballLeague:
«ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςFOOTBALLLEAGUEστηδιαπεριφοράσυνεδρίασητουτην14-11-2017,

απέβαλλετηνΠΑΕΝΕΟΣΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣαπότοΠρωτάθληματηςFOOTBALLLEAGUEαγωνιστικήςπε-
ριόδου2017-2018,σύμφωναμετοάρθρο24παρ.5τουΚανονισμούΙδιότηταςΜετεγγραφώνΠοδοσφαι-
ριστών,διότιυπέπεσετρεις(3)φορέςσεπαράβασηπουαφοράποινέςοιοποίεςεπιβάλλονταιλόγωμη
καταβολήςχρηματικώναποζημιώσεωναπόοποιαδήποτεαιτίασεποδοσφαιριστές».
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Σεμινάριο για γονείς  
με θέμα: «Παιδική επιθετικότητα, 
ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς 

και ο ρόλος της οικογένειας»
Βιωματικό σεμινάριο για γονείς με θέμα «Παιδική επιθετικότητα, ενίσχυση θετικής 

συμπεριφοράς και ο ρόλος της οικογένειας» διοργανώνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στο πλαίσιο των δράσε-
ων του Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας. Στόχος του σεμιναρίου, που απευθύ-
νεται σε γονείς παιδιών νηπιακής (4-5 ετών) και σχολικής ηλικίας (6-12 ετών), είναι να 
καλύψει τον τομέα της συμβουλευτικής γονέων, ενισχύοντας παράλληλα τον ιδιαίτερα 
δύσκολο γονεϊκό ρόλο μέσα από βιωματικά σεμινάρια, με δωρεάν συμμετοχή για τους 
ενδιαφερόμενους.

Το σεμινάριο με θέμα «Παιδική επιθετικότητα, ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς και ο 
ρόλος της οικογένειας» θα υλοποιηθεί στη Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, σε 8 δίωρες 
(πρωινές, εβδομαδιαίες) συναντήσεις, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 15 άτομα. 
Ο χώρος και ο χρόνος του σεμιναρίου θα ανακοινωθούν, εφ’ όσον συμπληρωθεί ο α-
παιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως την Δευτέρα 
20 Νοεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις συμμετοχής από τη Διεύ-
θυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
(Μητροπόλεως 44 Βέροια 5ος όροφος, γραφεία 4 και 8) και διαδικτυακά από τον ιστό-
τοπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση www.pkm.gov.gr (επιλέγο-
ντας Ημαθία ή Π.Ε Ημαθίας και στη συνέχεια ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ).

Η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στα παρακάτω e-mail:
dimitra.tsitsa@imathia.pkm.gov.gr. ή kalaitzidou.ale@imathia.pkm.gov.gr, ή 

kalaitzidou.ath@imathia.pkm.gov.gr.  
ή  κατατίθεται έντυπη στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (βλ. παραπάνω).  
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331350175, 2331350138, 2331350223.  
Εκτός από τη Βέροια, το βιωματικό σεμινάριο υλοποιείται παράλληλα από τις Διευ-

θύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από μέλη του Δικτύου Πρόληψης και Προαγω-
γής Υγείας με ψυχοκοινωνική ειδίκευση.

Από την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας
Ενημέρωση για την πρόληψη 

της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης
Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας προσκαλεί το κοινό, την Κυριακή 19 Νο-

εμβρίου 2017 στις 4:00 μ.μ στην αίθουσα του συλλόγου, όπου θα διεξαχθεί 
ενημέρωση για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και προ-
βολή της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»* του συμβουλίου της Ευρώπης στην 
Ελλάδα. Στους γονείς θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό ενώ όλα τα παιδιά θα 
λάβουν ΔΩΡΕΑΝ DVD «Το Μυστικό της Νίκης» και την ιστορία «Ο ΚΙΚΟ και το 
ΧΕΡΙ»

*Η εκστρατεία «’Ενα στα Πέντε» όπως ονομάστηκε, θέλει να βάλει τέλος 
σ’ αυτήν τη θλιβερή πραγματικότητα, να συμβάλλει στην πρόληψη, στην αντι-
μετώπιση και τελικά στον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

«Το Μυστικό της Νίκης» έρχεται να μοιραστεί με γονείς, εκπαιδευτικούς και 
παιδιά τον «κανόνα του εσώρουχου», να διδάξει στα παιδιά ποιο είναι το καλό 
και ποιο το κακό άγγιγμα, και ότι υπάρχουν καλά και κακά μυστικά. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει δημιουργήσει ένα υλικό ευαισθητοποίησης 
με στόχο την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. 

Ονομάζεται «Ο Κανόνας του Εσώρουχου» (The UnderwearRule) και αποτε-
λείται, ανάμεσα σε άλλα, από οδηγίες για τους γονείς και ένα βιβλίο για μικρά 
παιδιά με τίτλο «Ο Κίκο και το Χέρι».

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου στη Βέροια
Ο Παντελής Βούλγαρης 

και η Ιωάννα 
Καρυστιάνη στο ΣΤΑΡ 

για «Το τελευταίο 
σημείωμα»

«Το τελευταίο σημείωμα»,  μια ταινία που συγκλόνισε και αγαπήθηκε 
όσο καμία άλλη από το ¨σινεφίλ¨ κοινό της Ημαθίας αλλά και ολόκληρης 
της Ελλάδας, συνεχίζει με τεράστια επιτυχία για 4η εβδομάδα προβολής 
στο ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ Βέροιας. 

Αυτήν την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου στις 19.00 το απόγευμα Ο σκη-
νοθέτης της ταινίας κ.Παντελής Βούλγαρης και οι συνεργάτες του, θα 
βρίσκονται στο ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ στην Βέροια.

Το φιλοθεάμων κοινό, θα έχει την ευκαιρία, αφού παρακολουθήσει 
την ταινία να συζητήσει με τον ίδιο τον σκηνοθέτη κ.Παντελή Βούλγαρη, 
και να ανταλλάξει απόψεις κατά τη γνωστή διαδικασία Q&A .

Μία εξαιρετική εκδήλωση, με φόντο τον πολιτισμό και την τέχνη, που 
τιμά την πόλη μας και αξίζει να παρευρεθείτε. 

Διοργάνωση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ Βέροιας

Η τιμή εισιτηρίου:  8€ Ώρα έναρξης: 7.00μμ
Πληροφορίες: 2331022373

Η Θρακική Εστία Βεροίας 
στο Φεστιβάλ Παιδικών Παραδοσιακών 

Χορευτικών της Ξάνθης
Η Θρακική Εστία Βεροίας 

αποδεχομένη πρόσκληση του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Εβρι-
τών Ξάνθης συμμετείχε στις 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του 
5ου  Φεστιβάλ Παιδικών Πα-
ραδοσιακών Χορευτικών Τμη-
μάτων στην πόλη της Ξάνθης 
το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017.

Μετά από  επίσκεψη όλων 
των αντιπροσωπειών, στον 
Δήμαρχο Ξάνθης και στην Μη-
τρόπολη Ξάνθης, ξεκίνησαν 
στην αίθουσα του Πολιτιστικό 
Κέντρου  οι εκδηλώσεις.  

Η Θρακική Εστία Βεροίας 
συμμετείχε στην σπουδαία εκ-
δήλωση του Συλλόγου Εβρι-
τών Ξάνθης με μία πολυμελή 
ομάδα, μικρών χορευτών μας, 
παρουσίασε έθιμα και χορούς, 
από το νομό Έβρου περιοχές 
(Μεταξάδων και Πετρωτών) και 
απέσπασε το θερμό χειροκρό-
τημα των θεατών για την άρτια 
εμφάνισή της, αλλά και τα ευ-
χαριστήρια των διοργανωτών.

Το Σάββατο 11 Νο-
εμβρίου 2017 και ώρα 
09:00 διεξήχθη με ε-
πιτυχία ο 78ος μαθη-
ματικός διαγωνισμός 
«ΘΑΛΗΣ».  Ταυτόχρο-
να διεξήχθη και ο 10ος 
διαγωνισμός «ΥΠΑ-
ΤΙΑ» για τους μαθητές 
και τις μαθήτριες της Α΄ 
Γυμνασίου, τον οποίο 
διοργανώνει το Παράρτημα Ημαθίας της 
ΕΜΕ σε συνεργασία με την Δ/νση Β/θμιας 
Εκπ/σης Ημαθίας. 

Στα τρία εξεταστικά κέντρα  (Αλεξάν-
δρεια, Βέροια και Νάουσα) συμμετείχαν 
325 μαθητές.

Στα θέματα του διαγωνισμού ΥΠΑΤΙΑ 
διαγωνίστηκαν και πολλοί μαθητές από 
τον Έβρο, την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, 
την Πιερία και τη Φλώρινα με τη συνδρο-
μή των παραρτημάτων της ΕΜΕ και των 
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτή-
ματος Ημαθίας της ΕΜΕ εκφράζει την ι-
κανοποίησή της για τη μεγάλη συμμετοχή. 

Σ υ γ χ α ί ρ ε ι
τους μαθητές και τις μαθήτριες που 

πήραν μέρος στους διαγωνισμούς και
Ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί
- τους/ τις συναδέλφους που πραγμα-

τοποίησαν μαθήματα προετοιμασίας και 
συγκεκριμένα 

Για την περιοχή της Βέροιας τους: Βα-
ρελά Μαργαρίτα, Γρηγοριάδη Ιωάννη, 
Ιωσηφίδη Νίκο, Μαλάμογλου Ευδοξία, 
Σαραφοπούλου Χαρίκλεια, Σιδηρόπουλο 
Σάκη, Στυλιανίδου Αλεξάνδρα και Τελάλο-
γλου Δημήτριο.

Για την περιοχή της Νάουσας τους: 
Γκουντή Ανθούλα, Γκουντής Γρηγόρης, 
Μπάπκας Στέργιος,ΜπουνόβαΣαλώμη,-
Νόλτσης Νίκος και Νόλτσης Αναστάσιος.

Για την περιοχή της 
Αλεξάνδρειας τους: Κου-
τσουγιάννη Αικατερίνη, 
Λαμπροπούλου Φιλο-
μένη , ΠλατσάςΦιλοκτή-
μων, ΦεσατίδηςΜυρώ-
δη, Χατζημιχαήλ Χριστί-
να.

- τους διευθυντές και 
τις διευθύντριες των σχο-
λείων των εξεταστικών 

    κέντρων για τη διευκόλυνση που 
παρείχαν και την παραχώρηση των σχο-
λείων για τα μαθήματα προετοιμασίας και 
συγκεκριμένα  τους: Κατσιανίδη Νικόλαο, 
Νικοδημόπουλο Ανδρέα, Σαμόγλου Εμ-
μανουήλ και Τσαλουχίδη Παντελή καθώς 
και ιδιαίτερες ευχαριστίες στους:Αδαμίδη 
Ηλία, Κυριακίδη Βασίλη, Παπαδόπουλο 
Κωνσταντίνο, Τελάλογλου Δημήτριο, Φε-
σατίδηΜυρώδη και Χονδρολίδη Δημήτριο. 

- την ομάδα επιλογής θεμάτων του δια-
γωνισμού «ΥΠΑΤΙΑ»

- τους/ τις συναδέλφους και μαθηματι-
κούς, που συνδράμουν στη

    διεξαγωγή των διαγωνισμών με επι-
τήρηση είτε βαθμολόγηση.

Όσοι και όσες επιτύχουν στους δύο 
διαγωνισμούς «ΘΑΛΗΣ» και «ΥΠΑΤΙΑ» 
θα διαγωνιστούν το Σάββατο 20 Ιανουα-
ρίου 2018 στην επόμενη φάση, που είναι 
αντίστοιχα οι διαγωνισμοί «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» 
και «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ». Και γι’ αυτούς 
τους διαγωνισμούς θα πραγματοποιηθούν 
μαθήματα προετοιμασίας, που θα ανακοι-
νώσουμε έγκαιρα. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 
του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελ-
ληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος 
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου  

Η Γενική Γραμματέας
Αλεξάνδρα Στυλιανίδου

Συγχαρητήρια και ευχαριστίες 
για τους μαθηματικούς 

διαγωνισμούς  “Θαλής” και “Υπατία”



Από το Τμήμα 
Δημόσι-
ας Υγείας 

της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περι-
φέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ανα-
κοινώνονται τα 
εξής σχετικά με την 
«Παγκόσμια Ημέρα 
Διαβήτη» όπως έχει 
καθιερωθεί 14η 
Νοεμβρίου:

«Η Παγκόσμια Ημέρα
Διαβήτη καθιερώθηκε επί-
σημηΗμέρατωνΗνωμένων
Εθνώντο2006μεψήφισμα.
ΤονΑπρίλιοτου2016οΠα-
γκόσμιοςΟργανισμόςΥγεί-
ας  δημοσίευσε τηνπαγκό-
σμια έκθεση για το διαβήτη
από την οποία προκύπτει
ότι ο αριθμός των ατόμων
με διαβήτη έχει σχεδόν τε-
τραπλασιαστείαπότο1980.

Τοθέμα τηςΠαγκόσμιας
Ημέρας τουΔιαβήτη 2017
είναι«Οιγυναίκεςκαιοδια-
βήτης - τοδικαίωμάγιαένα
υγιές μέλλον». Το μήνυμα
που προωθείται φέτος εί-
ναι ότι όλες οι γυναίκες με
διαβήτη χρειάζονται ισότι-
μη και οικονομικάπροσιτή
πρόσβασηστηνπερίθαλψη
καιτηνεκπαίδευσηώστενα
διαχειριστούν καλύτερα τα

προβλήματαπου έχουν με
το  διαβήτη  και ναβελτιώ-
σουντηνυγείατους.

Επίπλέον,οι έγκυεςγυ-
ναίκες απαιτείται να έχουν
εύκολη πρόσβαση στον
προσυμπτωματικό έλεγχο
μεστόχοτηνπρόληψητων
συνεπειών τουδιαβήτηστις
ίδιεςκαιστοπαιδί.

Σύμφωναμε ταστοιχεία
του Παγκόσμιου Οργα-
νισμούΥγείας και τηςΔιε-
θνούςΟμοσπονδίαςΔιαβή-
τη(IDF):

• 422 εκατομμύρια άν-
θρωποι πάσχουν από δια-
βήτη.

•Πάνωαπό199εκατομ-
μύρια γυναίκες ζουνμεδια-
βήτη.Ο αριθμός αυτός  α-
ναμένεταινααυξηθείσε313
εκατομμύριαμέχριτο2040.

•Δύοστιςπέντεγυναίκες
με διαβήτη είναι αναπαρα-
γωγικήςηλικίας

•Οδιαβήτηςείναιηένα-
τη κύρια αιτία θανάτουστις
γυναίκεςπαγκοσμίως,προ-
καλώντας 2,1 εκατομμύρια
θανάτουςετησίως.

•Οι γυναίκεςμεδιαβήτη
τύπου2είναισχεδόν10φο-
ρές πιο πιθανό ναπαρου-
σιάσουν στεφανιαία νόσο
από τις γυναίκες χωρίς την

πάθηση.
•Οι γυναίκεςμεδιαβήτη

τύπου1έχουναυξημένοκίν-
δυνοπρόωρηςαποβολήςή
έχουνπαιδίμεδυσμορφίες.

Ο διαβήτης είναι μια
χρόνια ασθένεια πουπρο-
καλείται είτε όταν το πά-
γκρεας δενπαράγει αρκετή
ινσουλίνη ή όταν το σώμα
δεν μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει αποτελεσματικά την
ινσουλίνη που παράγει. Η
ινσουλίνη είναι μια ορμόνη
που ρυθμίζει το σάκχαρο
του αίματος.Η αύξηση του
σακχάρου στο αίμα σε ένα
μηνελεγχόμενοδιαβήτηέχει

σαν αποτέλεσμα σοβαρές
βλάβες σχεδόν σε όλα τα
συστήματατουοργανισμού.

Ο διαβήτης αποτελεί
σημαντική αιτία τύφλωσης,
νεφρικήςανεπάρκειας, καρ-
διακών προσβολών, εγκε-
φαλικού επεισοδίου και α-
κρωτηριασμούκάτωάκρων.

Για την Ελλάδα, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που
δίνονται από την ΕΛΣΤΑΤ
(2014) καιπουδημοσιεύτη-
καν το 2016,  το ποσοστό
τωνατόμωνμεδιαβήτηείναι
περίπουστο9,2%τουπλη-
θυσμούαπό15ετώνκαιά-
νω,μετοποσοστότωνγυ-
ναικών ναφτάνει το 54,4%
και των ανδρών το 45,6%.
Ένα ποσοστό της τάξεως
του 3-4% δεν γνωρίζει ότι
πάσχειαπότηνόσο.

Η εφαρμογή απλών μέ-
τρων στον τρόπο ζωής
έχουν αποδειχθεί αποτελε-
σματικά στην πρόληψη ή
στηνκαθυστέρησητηςεμφά-
νισηςτουδιαβήτητύπου2.

Η υιοθέτηση ενός υγιει-
νούτρόπουζωής(διατροφή,
άσκηση, διατήρηση κανονι-
κού σωματικού βάρους, α-
ποφυγή καπνίσματος κ.λπ.)
παράλληλα με τον τακτικό
ιατρικό έλεγχο του σακχά-
ρουμπορούνναβοηθήσουν
στη διατήρηση του επιπέ-
δου γλυκόζης στα επιτρε-
πτά όρια.Φάρμακα για την
πρόληψη του διαβήτη δεν
υπάρχουν».
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό13-11-2017 μέχρι19-11-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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
Τετάρτη 15-11-2017

14:30-20:30ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑ-
ΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

14:30-20:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

19:00-01:00 + διαν.ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

ΣτοιχείατουΠαγκόσμιουΟργανισμούΥγείαςενόψει
τηςχθεσινήςΠαγκόσμιαςΗμέραςΔιαβήτη

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ για αγορά δια-
μέρισμα από 80 έως 90
τ.μ.,σεοικοδομήέως20ε-
τίας, από ιδιώτη,στιςπε-
ριοχές:Καλλιθέα,Προμη-
θέαςήΑνοίξεως, από2ο
όρ.καιπάνω.Τηλ.:23310

43365&6946765029.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόροφη

οικοδομή με όλα τα κον-
φόρκαιπολλάέξτραστην
οδόΓρεβενώνστηΒέροια.
Τιμή λογική. Τηλ.: 6982
993632, 6949 215864,
6934971109.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  γραφείο
προσόψεως που μετα-
τρέπεται σε στούντιο,
30τ.μ.,στηνΠλ.Πλατά-
νων, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στο κέντρο της Βέ-
ροιας(Κεντρική5-δίπλα
στο Επιμελητήριο), με
πατάρι 30 τ.μ., αυτόνομη

θέρμανση και θέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 95 τ.μ. με θέα το
Αρχαιολογικό Μουσείο,
μεΑτομ.Θέρμανση, 2Δ-
ΣΚ, καινούργιο ασανσέρ,
2ος όροφος, 40.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583.
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΡΑΧΙΑπωλούνταιτρία
οικόπεδα από 400 τ.μ.
το καθένα, μεμονωμένα
ή όλα μαζί, στο κέντρο
του χωριού, πίσω από
το Σχολείο. Τηλ.: 23310

20051.
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  πω-

λείται οικοπεδοχώραφο
4.750μέτρα, έγινεΠράξη
Σχεδίου, κοντάστοΛύκειο
Μακροχωρίου.Τηλ.: 6979
083821.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός με
ροδάκινα και πομώνα
στην άσφαλτο 7.500 τ.μ.,
κοντάστην.Αγ.Μαρίνακαι
Αγ. Γεώργιο. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με
ροδακινιές (δένδρα 7ετί-
ας)μεπομώνα, εκτάσεως
10.500 τ.μ. εντός συνοι-
κισμού Κυδωνοχωρίου
(ΜΟΥΣΤΑΛΙ).Τηλ. επικοι-
νωνίας:2331023184,6976

631156,6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ74, ενοικι-
άζεται διαμέρισμα55 τ.μ.,
3οςόρ., κεντρικήθέρμαν-
ση,πάρκιγκ, ηλιακό.Τηλ.:
2331051102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -
αμέρισμα 65 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας, πά-
ροδος Μερκουρίου Κα-
ρακωστή 1, 1ος όροφος,
σαλόνι, κουζινα, δωμά-
τιο, W.C.-μπάνιο, χωλ,
μπαλκόνι, με αυτόνομη
θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
23310 65745 & 6976
688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα (πραγμα-
τικός λουλουδότοπος) με
εξωτερικήθέακαιμπαλκόνι
στηνοδόΓρεβενών11και
Ερμού (γωνία)μεατομική
θέρμανση (καλοριφέρ), η-
λιακόθερμοσίφωνο (ζεστό
νερό)καιμεκλιματισμόκαι
πολλά έξτρα. Τηλ.: 6982
993692, 6943 215864,
6934571105.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 2ΔΣΚ κοντά
στηνΑνοίξεως μεΑ.Θ.,
2ος όροφος, 250 ευ-
ρώ. Τηλ. 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 1ΔΣΚ,Α.Θ.

στηΒενιζέλου επιπλωμέ-
νο 160 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολο-
καίνουργιο studio 35 τ.μ.
πλήρως επιπλωμένο και
εξοπλισμένο με τηλεόρα-
ση, κλιματισμό, ηλ. θερ-
μοσίφωνα, Wi-Fi, θέση
πάρκιγκκαιπλυντήριοσε
νεόδμητη οικοδομή, στο
κέντροτηςΒέροιας.Πλη-

ροφορίες στο τηλ : 6948
457059.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ,  Κα-
ζαντζάκη 21, ενοικιάζεται
γκαρσονιέραΔΚWC, με-
γάλομπαλκόνι,σενέαοι-
κοδομή, 1ος όρ., ντουλά-
πα, έξτρααποθήκη.Τηλ.:
23310 71653 & 6984
427753.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα (δωμάτιο-σαλοκουζί-
να)πλήρωςεπιπλωμένηκαι
με όλες τις ηλεκτρικές συ-
σκευές σε διώροφο, χωρίς
κοινόχρηστα στην περιοχή
Ωρολογίου.Ενοίκιο:220ευ-
ρώ.Τηλ.:2331068080.

ΠΙΕΡΙΩΝ 6, ενοικιάζε-
ται κατάστημα, δίπλα στην
Εθνική Τράπεζα, περίπου
60 τ.μ., με υπόγειο 60 τ.μ.
Τηλ.:6945543578.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

εξουσιοδοτημένοσυνεργείο
OPEL, πλήρως εξοπλισμέ-
νο, με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητοπωλείο

στηΒέροια,μεσταθερήπελα-
τεία.Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία
ΟλύμπιαΓη,μεέδρατοΔιαβα-
τό, κοπέλα για το λογιστήριο.
Τηλ.: 6987 791718 & 23310
41499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαήκύριοςγια
φροντίδακαιπεριποίησηηλικι-
ωμένου.Τηλ.: 2331025176&
6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοαπό εται-
ρία αυτοκινήτων για το τμήμα
ανταλλακτικών με πολύ καλή
γνώσηΗ/Υ,αγγλικώνκαι γνώ-
σειςμηχανολογίας.Τηλ.:23310
62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόκρεοπωλείο

στη Βέροια, κρεοπώλης
γιαπλήρηεργασία.Τηλ.ε-
πικοινωνίας:2332041875
/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτωναπόεπιχείρη-
σηστηΒέροια,γιαπλήρη
απασχόληση.Ικανοποιητική
αμοιβή.Ώρες επικοινωνία
από9.00π.μ.έως6.00μ.μ.
Τηλ.:2331071553&23310
62900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-
τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι
φροντίδα κυρίας με σο-
βαρό κινητικόπρόβλημα,
με καροτσάκι μεταφορικό
μέσοθα εκτιμηθεί.Τηλ ε-
πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝζητείταιάνδραςαπό
22 έως 40 ετών, δίπλω-
μα οδήγησης Γ΄ κατηγο-
ρίας, γνώστης χειρισμού
κλαρκ. Τηλ.: επικοινωνί-
ας:6976777999.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητείται κύριοςά-
νωτων30ετώνμεάνεση
λόγου και ευχέρεια στις
δημόσιεςσχέσειςναανα-
λάβει εταιρία στο Νομό.
Τηλ.: 6934 888738 κος
Κώστας.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  κ οπ έ -
λα για εργασία σε sport
cafe σαν σερβιτόρα για
πρωινή ή απογευματι-
νή εργασία, στο κέντρο
της Βέροιας. Τηλ.: 6998
027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
με μεταφορικό μέσο για
καφέ ουζερί στοΜακρο-
χώρι απέναντι από το
παλιό κρατικόΚΤΕΟ, για
απογευματινέςώρεςαπό
4.00 μ.μ. έως 01.00μ.μ.
Τηλ.:6977755040,6983
469968&2331041541.

ZHTEITAI  κοπέλα
για εργαστήριο ζαχαρο-
πλαστικής στη Βέροια.
Ηλικία από 25-35 ετών,
ελληνίδα. Οποιαδήποτε
εμπειρία θα ληφθεί υπό-
ψιν. Τηλ.: 23310 22174,
ώρες για πληροφορίες
8.00-13.00.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νταικοπέλεςγιαεργασία.
Τηλ.: 6984 472747, κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τηνπεριποίηση και φρο-
ντίδα εντός του δικού της
σπιτιού στηΝάουσα, ηλικι-
ωμένης κυρίας.Τηλ.: 23320
23475.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

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

-Εμπειρία
-Ηλικίαέως35ετών
-Χρήση ηλεκτρικού

ανυψωτικού(Κλαρκ)
-Κάτοχοςμεταφορι-

κούμέσου
-Βιογραφικόσημείωμα
Τηλ. επικοινωνίας:

2331070401.
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φύλαξη καιπεριποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ: 6993 678697 & 6947
705456.

ΚΥΡΙΑ βοηθός νοσηλεύ-
τριαςαναλαμβάνειτηφροντί-
δα καιπεριποίησηασθενών
στοΝοσοκομείοήστοσπίτι
(νοσούντων-νοσηλευομένων)
ασθενών για όλες τιςώρες
(ημέρα-νύχτα). Τηλ.: 6944
278448καΕύα.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-
κοινωνίας:2331073642.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
μεπείρα και αγάπη για τα
παιδιά, με ειδίκευση στην
ψυχολογία του παιδιού,
αναλαμβάνει τη φύλαξη
και το διάβασμα παιδιών.
Τηλ.:6987180655.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδαηλικιωμένων&κα-
θαρισμασπιτιών, γραφείων

καισκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος

ΑΠΘ με ειδικότητα σταΑρ-
χαία,παραδίδει μαθήματασε
μαθητές Γυμνασίου-ΛΥκείου,
μεμνωμένα και σε γκρουπ.
Διανέμονταισημειώσεις.Τηλ.:
6980160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθημα-
τικός με πολυετή πείρα πα-
ραδίδει μαθήματα για όλα τα
επίπεδασε μαθητές Γυμνασί-
ου,Λυκείου και ΕΠΑΛ.Ανα-
λαμβάνειπροετοιμασίαγιατις
Πανελλαδικές εξετάσεις.Τιμές
λογικές.Τηλ.:6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-
ΓΟΣ με φροντιστηριακή πεί-
ρακαι ειδικότηταστηνΈΚθε-
ση,παραδίδειιδιαίτεραμαθή-
ματα σε μαθητέςΔημοτικού,

Γυμνασίου, Λυκείου, μεμο-
νωμένα και σε γκρουπάκια.
Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973
707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμαθή-
ματασεπαιδιάΔημοτικού-Γυ-
μνασίου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:
6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα
σεμαθητέςδημοτικού,γυμνα-
σίουκαιλυκείου.Τιμέςπροσι-
τές. Τηλ. επικοινωνίας: 6976
802836.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών
απόφοιτος Α.Π.Θ., κάτοχος
Proficiency,μεπολυετήπείρα,-
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
γαλλικώνκαιαγγλικώνσεόλα
τα επίπεδα. Ενισχυτικη διδα-
σκαλία για τα μαθήματα του
σχολείου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.
επικοινωνίας:6907042956.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24092 -ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότα-

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

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια.Ηθέατου
εκπληκτική.  -Τιμή:200€.Θαείναιελεύθερο
καιεπισκέψιμοαπό1/12/2017.

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990,διαθέτειθέρμανσηκεντρικήη
οποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια.Διαθέτειμία
πολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινΠυλωτήςμίσθωμα220€.

Κωδ:115726-ΠΑΝΟΡΑΜΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙμίασπάνιακαιμεεξαιρετικόγούστοεπι-
πλωμένηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
63 τ.μ..ΑποτελείταιαπόμίαΣαλονοκουζίνα
πολύάνετημε τζάκι ,1Υπνοδωμάτιοκαι έ-
ναφανταστικόμπάνιο.Όλαταέπιπλατηςσε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση ,διαθέτειηλιακό
θερμοσίφωνα,ατομικήθέρμανσημεA/C,θω-
ρακισμένηπόρτα ,Ηλ.Συσκευέςκομπλέκαι
πλυντήριορούχων.Είναικατασκευασμένητο
1999καιδιαθέτειαπεριόριστηθέακαιαυλήμε
BBQ,τακουφώματατηςσυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιΣίτες,αποθήκη8τ.μ.Χωρίςκοινό-
χρηστα.Απευθύνεταιμόνοσεπολύσοβαρόμι-
σθωτή.Τιμή:250€.Εγγύησηδύομισθώματα.

Κωδ:24305-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας77τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
με Πετρέλαιο.Έχει κουφώματααλουμινίου
συρόμενα,Ανελκυστήραμίααποθήκηκαιμία
πολύμεγάληβεράντα,καθώςκαιτέντες-Τιμή:
200€

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά ,είναιδιαμπερές ,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:115564 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
άνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας90
τ.μ.στον3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό

2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή
καιΜπάνιοανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανση
ανεξάρτητη,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-
ναμεδιπλάτζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρακαινούργιοκαιδύοαποθήκες ,
μίσθωμα280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία

75τ.μ.,μεαυλή300τ.μ.περ.με2υ/δ,σαλόνι
ξεχωριστήκουζίνακαιμπάνιο,μεωραίοκήπο
καιχωρίςκοινόχρηστα,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο
170€

Κωδ:24534ΛΟΖΙΤΣΙ,μικρήκαινούργια
ωραιότατημονοκατοικία80τ.μ.,σεεκπληκτικό
5.000τ.μ.οικόπεδο ,σεεξαιρετικάκαλόση-
μείο,ηκατασκευήτηςέγινετο2001,διαθέτει
2υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,έχειμέσα
τζάκι,διαθέτειιδιωτικήπισίναμεγάλη,BBQ,
περίφραξη ,πλήρηανεξαρτησίακαιησυχία ,
προσφέρεταιστηντιμήτων360€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικήςεπιφάνει-
ας23τ.μ.Ισόγειαμεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση
.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Ενοίκιο140€.

Κωδ:24291-ΣτοΚέντροτηςΒέροιας,α-
ποθήκησυνολικήςεπιφάνειας330τ.μ.σεημιυ-
πόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1985.Μίσθωμα400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105074ΩΡΟΛΟΙ,Γραφειακόςχώρος

27τ.μ.,καθ.και36τ.μ.μικτά,κατασκευή87,α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,2οςόροφος,
εξωτερικάκουφώματακαινούργια,προσεγμέ-
νηςκατασκευήςκαισεόμορφηπολυκατοικία,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές,μετου-
αλέταδικήτου,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφι-
βολίακαιδιατίθεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέ-
ρουσα,μόνο130€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115739-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1ο
όροφοανακαινισμένο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘωρακισμένηκαι
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,μίσθωμα200€.

ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο82τ.μ.,κατασκευή70,
1οςόροφος,4χώροι ,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιμεδρύιναδάπεδα,μεάριστη
προβολήκαισεπρονομιούχοθέση ,γωνια-
κό,μεμεγάληπρόσοψησεκεντρικόδρόμο,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίαπολύσπάνια
ευκαιρίαενοίκιο280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα80τ.μ.,κατα-

σκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένομερικώς ,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμε-

γάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύ
μεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ:105748 -ΠΙΕΡΙΩΝκατάαποκλει-
στικότηταΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
105τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,
και2WC.Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια,Προαύ-
λιο-Μισθωτικήαξίατα500€.

Κωδ105042ΠΑΤΡΙΔΑ,επίτουκεντρικού
δρόμουκατάστημα130τ.μ.,Ισόγειο,μεμεγά-
ληπροβολήκαικατάλληλογιαάπειρεςχρήσεις
,σετιμήπροσφοράς250€,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105043-ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σπάνιογωνιακόκατάστημαμεπολύμεγάλη
βιτρίνακατάαποκλειστικότητα,συνολικήςεπι-
φάνειας160τ.μ.στο ισόγειο.καιπατάριάλλα
80 τ.μ.περ.καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1982καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
μεΔιπλάτζάμια,καιχώροφορτοεκφόρτωσης
μπροστά-Μίσθωμα800€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολικής
επιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:115410-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας81τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1979καιδιαθέτειανελκυστήρακαι
αποθήκη-Τιμή:50.000€.

Κωδ:115627 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταέναγωνιακόπολύφω-
τεινόδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή,μπάνιοκαι
μίααποθήκη6τ.μ..Είναικατασκευασμένοτο
1990καιδιαθέτειθέρμανσηκεντρικήηοποία

λειτουργείάψογακαιπολύοικονομικάαποδε-
δειγμένα , τακουφώματατουσυνθετικάμες
διπλά τζάμια , έχει επίσηςανελκυστήρακαι
τέντες.ΗαπεριόριστηΘέαστονκάμποέστω
καιπλαγίωςεντάσσεταιεπίσηςσταπλεονεκτή-
ματατου,τιμή70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105081ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιμο-

νοκατοικία100 τ.μ.,σε516 τ.μ.οικόπεδο ,
κατασκευή8,2υ/δ,σαλόνι ,κουζίναξεχωρι-
στήκαιμπάνιο,νεοαναγειρόμενη,απλάονει-
ρεμένηκαισεάψογηκατάσταση,αλουμινίου
κουφώματαμεδιπλά τζάμια, επιμελημένης
κατασκευής ,ατομικήθέρμανση ,υποδοχή
γιατζάκι,ιδανικήγιακατοικία,μεγάλοςκήπος
,σεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο80.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ:105082ΡΑΧΗ,Μονοκατοικία216
τ.μ.,και108τ.μ.υπόγειοσε1000τ.μ.οικόπεδο
στη ζώνη , κατασκευή2005,4υ/δ,σεδύο
επίπεδαμεζονέτα ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
καιεντυπωσιακή ,ολοκαίνουργιακατοικίαμε
ωραιότατηκατασκευή,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματακαιδιπλάτζάμια, ιδιαίτερηςαρχι-
τεκτονικής,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
BBQ,διαθέτει τζάκικαιμίααποθήκη,μεδύο
ντουλάπες ,είναι ιδανικόγιακατοικίακαιγια
απαιτητικούςαγοραστές ,σετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα,280.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80τ.μ.,κατεβαίνεις5σκα-
λοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλήτιμή
μόνο15.000€.

Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότηταΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000€

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας45 τ.μ.στον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΑνελκυστήρα
-Τιμή:21.000€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην

ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:114963 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙστην
αρχήτηςΒενιζέλουγραφείοεξαιρετικήςπρο-
βολής ,συνολικής επιφάνειας90 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,και
Μπάνιο .Ανακαινίστηκετο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑνεξάρτητη,τακουφώματατουείναι
καινούργιααλουμινίουμεδιπλά τζάμιαηδε
πόρτατουΘωρακισμένη.Έχειανελκυστήρα
καινούργιοκαιμεγάλο , είναικατάλληλογια
διπλόιατρείοκαιόχιμόνο.Έχειεπίσηςκαιδύο
αποθήκες6τ.μ.,Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,
Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
20.000€,

Κωδ:115092-ΤριπόταμοςΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας80τ.μ.ισόγειομεάφθονοαύλιοχώρο
.Είναικατασκευασμένοτο2003καιπωλείται
στις60.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘ

ΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13147ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στοκάτωμέρος

τουπροςτηΒέροιαπωλείταιχωραφοοικόπεδο
,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο4.875τ.μ.,
πάνωστηνάσφαλτο,μεφάτσα61μ.,άμεσα
οικοδομήσιμο,κατάλληλογιαανέγερσηπολυ-
τελούςβίλας,τιμή220.000€,

Κωδ:12953 .ΡΑΧΗ ,πρόκειται γιαμία
σπάνιαευκαιρία ,πάνωστονκεντρικόδρό-
μοπωλείταιχωραφοοικόπεδο5.925τ.μ.,σε
προνομιακήθέσηκαιμεμεγάληφάτσαεπί
τουδρόμου,σεεξαιρετικάχαμηλήτιμήμόνο
35.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-
λαιώνας11.500τ.μ.,σεπλήρηπαραγωγήγια
οικονομικούςλόγουςτιμή3.000€/στρη34.500
€,συνολικά , εξαιρετικήευκαιρία .Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:115478 -ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑεντόςσχε-

δίουπόλεωςοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
862 τ.μ. κτίζειάμεσα.Τιμή130.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα

γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομήσι-
μο.Τιμή:30.000€.

Κωδ.105089.ΦΥΤΕΙΑ,πωλείταιέναοικό-
πεδο1.165τ.μ.,πουβρίσκεταιεντόςσχεδίου
καιέχειμίαυπέροχηθέα,απευθύνεταισεαπαι-
τητικούςαγοραστές,αμφιθεατρικόκαιμεπολύ
ωραίοσχήμα,μόνο30.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο25.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρ-

κινγκστοΠασακιόσκι συνολικήςεπιφάνειας
15τ.μ.μεπολύάνετηπρόσβασητιμή:7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ105436ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεσημείοεξαιρετικό,για
λόγουςαναχώρησηςαπότηΒέροια,κομπλέ
ωςέχειτιμή45.000€μόνοκαιμεπολύλογικό
μίσθωμαστα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτά-
σειςθασυζητηθούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:115695 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιοκαιελάχισταχρησι-
μοποιημένοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90τ.μ.διαμπερέςστον1οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,Τακουφώ-
ματατουκαινούργιααλουμινίουσυρόμενακαι
μεδιπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαι-
ρίασίγουρη.

Κωδ:114902-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
Ανελκυστήρα-Τιμή:14.000€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:115708-ΣπάνιαΕυκαιρία ,επί της
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας46 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροκαι2WC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1965.Προαύλιομπροστά35
τ.μ.περίπουκαιπροσφέρεταισε εξαιρετικά
χαμηλήτιμήμόνο75.000€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΔΙΑΘΕΣΗτου
ακινήτουαυτού.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κομ-

μωτές-κομμώτριες και

μανικιουρίστεςγιακαι-

νούργιο κομμωτήριο

στοκέντροτηςΒέροιας,

στηνπεριοχήπλατείας

Αγ.Αντωνίου.Τηλ.:6972

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

2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

Η εταιρία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα τα
Γιαννιτσά, ζητά υπάλληλο για
την στελέχωση του τμήματος
εξαγωγών.

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

γωγών-έκδοση και διαχείρισηφορτωτικών& εξαγωγικών εγγρά-
φων-Επικοινωνίακαισυνεργασίαμεμεταφορικέςεταιρίες-Συμ-
μετοχήσεεκθέσειςεξωτερικού.

Προφίλ υποψηφίου: 
•ΑπόφοιτοςΑ.ΕΙ,Τ.Ε.ΙήΙ.Ε.Κ
•Άριστηγλώσσατηςαγγλικής(προφορικά&γραπτά)
•Γνώσηεπιπλέονευρωπαϊκήςγλώσσαςθασυνεκτιμηθεί
•ΑρίστηγνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνMSOFFICE
•Προϋπηρεσίασεαντίστοιχήθέση(τμήμαεξαγωγών)
•Κάτοχοςδιπλώματοςοδήγησης
•ΔυνατότηταταξιδιώνεκτόςΕλλάδας
Παροχές εταιρίας:
•Aνταγωνιστικόπακέτοαποδοχών
•Δυναμικόκαιφιλικόεργασιακόπεριβάλλον
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 2382-083590 ,email k.anastasia@pavlides-group.gr,

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία
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ΔΑΣΚΑΛΑΠτυχιούχοςτουΠαι-
δαγωγικούΑ.Π.Θ.,κάτοχοςπτυχίου
Proficiency,παραδίδει ιδιαίτεραμα-
θήματασεμαθητές/τριεςΔημοτικού,
σεόλα ταμαθήματα καισταΑγγλι-

κά.Τιμέςπροσιτές.Τηλ. Επικοινω-
νίας:6943908929.

ΙΤΑΛΙΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχι-
ούχοςπανεπιστημίου Ιταλίας,μεμε-
ταπτυχιακέςσπουδέςστοΑΠΘ,πα-
ραδίδει μαθήματα ιταλικών.Όλα τα
επίπεδα,ιδιαίτερακαισεgroups,προ-
ετοιμασία για εξετάσεις, υποστήριξη
σεφοιτητές.Τηλέφωνο:6937844084.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,πτυχιούχος
τουΠαιδαγωγικούΤμήματοςΕΙδικής
ΑγωγήςΒόλου,αναλαμβάνει τηνπα-
ράλληληστήριξηνηπίωνκαιμαθητών
Δημοτικού, ιδιαίτεραμαθήματακαθώς
καιδημιουργικήαπασχόληση-φύλαξη.
Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6955331841.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
απόφοιτη τουΑΠΘπαραδίδει ιδιαί-
τεραμαθήματασεπαιδιάΔημοτικού,

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ60000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1oς2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.3ος 105 τ.μ μεΘεση,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφοδιαμερισμα3ΔΣΔΚΑ.ΘΘεα
καιαερα80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προ-
σοψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ καινουριο με θεα, 3ος 92 τ.μ +γκαρα-
ζ,Α.Θ85000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1ΔΣΚ επιπλωμενοΑυτ.Θερμ. ξυλ.πα-
ραθ.160€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ4ΔΣΚΩΡ/ΣΗΠαρκιγκκαινουριο400€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1Δ-Σ-Κπροσοψη,ξυλινπαραθ.Α.Θ.170€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€

ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κοντα στου Τσεσμελη 19 στρ.με
επιτραπεζια, μετοχήΠομόνας κ μπεκακια 2800€ το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6500 τ.μ. κοντα στο χωριο 30.000€
ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 10στρ 20000€ - ΣΤΑΥΡΟΣ 15 στρ.
45000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ χωρος προσοψη, 400+400 τ.μ
800€

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπαπέλλετ εσωτερικού χώρου και αερόθερμη,
ιταλική,μάρκαςLaNordica-ExtraFlame,συνδέεταιμεκαλοριφέρ,
μοντέλοiside102020,5Kw-Kw-H2O-15,7Kw,Kv-χώρο-3,1Kw
έως150τ.μ.,χρώμαμπορντώ.Τηλ.:6984870277.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

ΚιόσκιστηΒέροια, ιδιοκτήτηςδιωρόφουοικοδομήςμεανεξάρτητη ιδιό-
κτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρηδιαμόρφωσησύμφωνα
με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για τη λειτουργία γυμναστηρίουμε
τηνακόλουθηδιάρθρωσησεχώρους:

-Χώροςιδιαίτεροςεπιφάνειας30τ.μ.(γιαμασάζκλπ)
-Σαλόνιγυμναστηρίουεπιφάνειας200τ.μ.
-ΑποκλειστικήςανάπτυξηςΣΠΑκλπ
-ΤουαλέτεςκαιαποδυτήριαΑ-Γκαιντουζιέρεςκαμπινάτες
-Επαγγελματικήσάουναενλειτουργίακαιπροεργασίαεγκαταστάσε-

ωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπό γνώστη του κλάδου για λειτουργία

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833
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Γυμνασίου,Λυκείουκαιενήλικεεπί-
σης, αναλαμβάνει την καθημερινή
μελέτη σεπαιδιάΔημοτικού.Τιμές
πολύπροσιτές.Τηλ.:6972119753.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,Πτυχι-
ούχος τουΠαιδαγωγικούΤμήματος
ΕιδικήςΑγωγήςΒόλου, αναλαμβά-
νει τηνπαράλληληστήριξη νηπίων

και μαθητών τωνπρώτων τάξεων
τουΔημοτικού,καθώςκαικατ’οίκον
μαθήματα. Τιμές προσιτές. Τηλ.:
6979818703.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) πλυντήρια

ρούχων,ψυγείοκαιηλεκτρικήκου-
ζίνα ελαφρώς μεταχειρισμένα και
β) πλήρεςφοιτητικό δωμάτιο λευ-
κό, καναπέδες ΙΚΕΑ και διάδρο-
μοςγυμναστικής.Πληρ.τηλ.:6978
335129 & 2310 813678 κα
Χριστίνα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκι
ΒΕΒΕσεάσπροχρώμα,
μεστρώμακαιυφασμα-
τάκια προστατευτικά,
σχεδόναχρησιμοποίητο.
Τιμήευκαιρίας150,00ευ-
ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός καφετέ-
ριας (καφετιέραASTORIAMONH),
πλυντήριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),
φραπιέρα (επαγγελματική-βαρέως
τύπου), τοστιέρα (επαγγελματική
2 εστιών), 2 στρογγυλά τραπέζια,
7 καρέκλες (με κουπαστή) και 8
ψηλά σκαμπό.Πωλούνται σε τιμή
ευκαιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυριαα-

πό 50 ετών έως 70 για σοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.
42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος με α-

νώτερη μόρφωση ζητεί γνωριμία
με κοπέλα ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει κυρία
χωρίς υποχρεώσεις, φτωχειά, για
σοβαρήσχέση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υπο-
χρεώσεις ζητά κυρία μέχρι 50 ε-
τώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020
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Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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



Κέρδισε τις εντυπώσεις των επισκεπτών η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας  στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση philoxenia

Κέρδισε τις εντυπώσεις κοινού 
και επαγγελματιών του τουρισμού 
από όλο τον κόσμο η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία 
συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά 
στη  Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
PHILOXENIA (10-12 Νοεμβρίου, 
Θεσσαλονίκη), όπου παρουσίασε 
ένα πρωτότυπο εναλλακτικό, βιω-
ματικό και διαδραστικό περίπτερο, 
με έμφαση κυρίως σε μορφές θε-
ματικού τουρισμού που σχετίζονται με τη φύση και 
τις υπαίθριες δραστηριότητες. 

Στο ιδιαίτερο αυτό περίπτερο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, οι επισκέπτες είχαν τη 
δυνατότητα να απολαύσουν θεματικά βίντεο από 
οθόνες ευρείας απεικόνισης με δραστηριότητες 
στην ύπαιθρο, όπως πεζοπορία, ποδήλατο βου-
νού, παραπέντε κτλ. Επίσης, το κοινό είχε την 
ευκαιρία να εξερευνήσει τα μνημεία UNESCO της 
Θεσσαλονίκης και τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της πόλης, μέσα από ειδικές κάσκες εικονικής 
πραγματικότητας (virtualreality) και να βιώσουν 

την εμπειρία της Εικονικής Πραγματικότητας. Στο 
περίπτερο παρουσιάστηκε και το νέο βίντεο του-
ριστικής προβολής της Περιφέρειας, που επι-
κεντρώνεται κυρίως στο φυσικό της πλούτο, τις 
εναλλακτικές δραστηριότητες και τις μοναδικές και 
αυθεντικές εμπειρίες που αποκτά ο επισκέπτης 
της περιοχής. Το βίντεο αυτό είναι αναρτημένο στο 
κανάλι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 
youtube, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.
be/SlUUiH-q6ns

Σε μια παράλληλη εκδήλωση στο χώρο της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε ημερίδα για 
τον εναλλακτικό – θεματικό τουρισμό, με τίτλο 
«Βιώσιμη ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού». 
Καταξιωμένοι εισηγητές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, με αντικείμενο και ενασχόληση με τον 
αθλητικό, περιπατητικό και ποδηλατικό του-
ρισμό, μίλησαν για τις δυνατότητες ανά-
πτυξης των μορφών αυτών τουρισμού 
στο πολυπληθές κοινό της εκδήλωσης. 

 «Ο τουρισμός για την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι μο-
νοκαλλιέργεια. Δεν στηριζόμαστε μόνο 
στο μοντέλο ‘’ήλιος – θάλασσα’’ για να 
προβάλλουμε τον προορισμό μας, αλλά 
προωθούμε όλες τις μορφές θεματικού 
τουρισμού (πολιτιστικό, θρησκευτικό, ο-
ρειβατικό-περιπατητικό, γαστρονομικό, 
ιαματικό, κτλ). Με την προβολή αυτών 
των μορφών τουρισμού και το κατάλ-
ληλο μάρκετινγκ, μπορούμε να μιλάμε 
για τουρισμό ‘’365 ημέρες τον χρόνο’’ 
και ακριβώς αυτός ήταν ο σκοπός μας 
στο βιωματικό και διαδραστικό περίπτε-

ρό μας στη PHILOXENIA και με την παράλληλη 
εκδήλωση που διοργανώσαμε στο πλαίσιο της 
έκθεσης για τον εναλλακτικό τουρισμό», δήλωσε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και ΠολιτισμούΑλέ-
ξανδρος Θάνος.
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PΟ ήλιος ο πράσινος / ο ήλιος που ξανανα-
τέλλει / μας ξαναοδηγεί…

PΕθνική επιτροπεία / όλοι όλοι ζητούμε...
 
PΤο λες και διασκευή παλιάς επιτυχίας.
 
PΑπό την αγαπημένη μουσικά και πολιτι-

κά δεκαετία του ’80.
 
PΕμείς που τα Σάββατα βγαίνουμε με τον 

Σπύρο, τα έχουμε και νωπά.

PΑπό το «θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά» 

των eighties, στο «κάνει ό,τι θέλει αυτή, μ’ α-
ρέσει δεν μ’ αρέσει» των nineties και εντεύθεν.

PΕμείς ρε με μερέντα και ΠΑΣΟΚ μεγαλώσα-
με στα ογδόντα.

PΑπλώς ελπίζαμε να κρατήσουν και τα 
δύο μέχτι τα ογδόντα.

PΧωρίς να καταλάβουμε ακόμη ποιο ήταν πιο 
γλυκό.

PΤο ξένο σίγουρα!

PΠΑΣΟΚ. Ο γραμματέας ήταν σαφής: όποιος 
έπιασε στασίδι σε άλλο μαντρί, θα τον φάει ο 
λύκος.

 
PΗ βρωμιά και η δυσωδία είναι αλλού. 

Αλλά καλού κακού έχουν αφήσει το τηλέφωνό 
τους.

 
PΣτην εκκλησία μπορούν να μπουν όλοι, στο 

ιερό δεν θα μπει κανείς από αυτούς που προκά-
λεσαν την ελληνική κοινωνία. Παντού μπαίνουν. 
Μόνο η Τούμπα είναι ακόμη τιμωρημένη. 

PΥψηλός ο μέσος όρος ηλικίας των εκλο-
γέων της περασμένης Κυριακής. Πού να φας 
τόσο μεγάλο εφάπαξ.

PΠαγωτό μπάμια πρόσφερε ο δήμος στη 
Philoxenia. Μπάμια ηκούσθη στον αέρα!

PΣυμφέρει η γεύση για εμάς τους υγιεινι-
στές, που στη διατροφή προτιμάμε ζαρζαβά-
τια.

PΟ Αλέξης και φέτος θα δώσει κοινωνικό 
μέρισμα. Κάτι σαν αναδρομικά με καταδρομική 
επιχείρηση.

PΗ Ν.Δ. θα ψηφίσει «ναι» επί της αρχής 
για το ψηφοθηρικό επίδομα. Ψηφοθηρικά ε-
πίσης.

 
PΗ προοδευτική δημοκρατική παράταξη ψή-

φισε την Κυριακή κατά 43% την πρόεδρο του 6%. 
Άρα ψήφισε συντηρητικά.

PΑν είχαμε ΠΑΣΟΚ, τα 3 ευρώ θα τα δίνα-
με πουρμπουάρ στο παιδί με τα ψηφοδέλτια. 

Αλλά μου θέλατε Τσίπρα.
 
PΚαι:
 Ένας οδηγός μιας νταλίκας μπαίνει στις δύο 

τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα του χωριού και 
ρωτάει τον αστυνόμο:

-Με συγχωρείτε, έχετε καμία μαύρη αγελάδα 
στο χωριό;

-Όχι.
-Μήπως έχετε κανένα μαύρο άλογο;
-Όχι.
-Ε, τότε μήπως έχετε κανένα μαύρο βουβάλι;
-Όχι.
-Φτου, να πάρει η οργή! Τότε σκότωσα τον 

παπά!
Κ.Π.
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