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Τοπικό μνημόνιο;
   “Πληγές” που πρέπει να κλείσουν με πολλή δυσκολία 
είναι για τον δήμο Νάουσας οι πρώην δημοτικές 
επιχειρήσεις. Με τα νούμερα που ακούγονται για τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις να αθροίζονται σε πολλά 
εκατομμύρια, τα οποία θα κληθεί να πληρώσει το 
επόμενο διάστημα ο δήμος και οι δημότες. Οι άλλοτε 
ναυαρχίδες της τοπικής ανάπτυξης, το ξενοδοχείο-
κόσμημα στον Άγιο Νικόλαο και το πολλές χρονιές 
βραβευμένο χιονοδρομικό στα 3-5 Πηγάδια, περνάνε 
σε μια νέα εποχή, με την ελπίδα να βρεθούν εκείνοι 
οι επενδυτές που θα αναλάβουν να τα λειτουργήσουν, 
αλλά και ώθηση στην τοπική ανάπτυξη να επιτύχουν. 
Ωστόσο οι μαύρες τρύπες που αφήνουν πίσω τους οι 
χρήσεις του παρελθόντος είναι ένα μεγάλο στοίχημα για 
το μέλλον του δήμου. Τα χρήματα που θα χρειαστούν 
για να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές θυμίζουν... 
μνημόνιο τοπικής εμβέλειας, το οποίο θα βαρύνει τον 
δήμο για πολλά χρόνια.
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Ελληνική τραγωδία
με 15 νεκρούς

από την καταρρακτώδη βροχή

Τελικά,ήθακαιγόμαστεήθαπνιγόμαστεσ’αυτήτηχώρα.
Ασύλληπτη καιπάλι η κατάστασημε τιςπλημμύρεςστηνΑτ-
τική, μόνοπουαυτή τηφορά εξελίχθηκεσε τραγωδία, με 15
νεκρούς.Αδιανόητο;Κιόμως,5γυναίκεςκαι10άντρεςέχασαν
τη ζωή τουςσταπλημμυρισμένα τουςσπίτια καιστη γειτονιά
τους.Τι νασου κάνουν οι συσκέψειςπου ακολούθησαν της
τραγωδίας…, τι νασου κάνει και ηΕισαγγελικήπαρέμβαση,
ότανοιάνθρωποιπαλεύουνμεταβρώμικαποτάμιατουκατα-
κλυσμούγιανααποσώσουνότιμπορούν.Καιτοχειρότεροαπ’
όλα;Ότισελίγεςημέρες,μόνονοιπληγέντεςθαθυμούνταιτις
παραλείψειςκαιτιςαιτίεςτηςκαταστροφής!Δυστυχώς!

Ας έχουμε
τον νου μας

Από τηΒέροια και από όλησχεδόν την κε-
ντρικήΜακεδονία στάλθηκε μια διμοιρία αστυ-
νομικών στην Κομοτηνή λόγω της επίσκεψης
του πρωθυπουργούΑλέξη Τσίπρα. Πρακτική
πολύσυνηθισμένηστηχώραμαςσταχρόνιατης
κρίσης.Μετουςεπιτήδειουςναγνωρίζουναυτήν
τηνπρακτική και ναδρουναναλόγως τις μέρες
της μειωμένης δύναμης της αστυνομίας.Ας έ-
χουμετοννουμας.

Προσοχή! Τα φρεάτια να παραμένουν
πάντα καθαρά!

Ελπίζουμε να βρήκε καθαρά ταφρεάτια
η βροχήπουπέφτει καταρρακτωδώςστην
περιοχήμαςαπό χθες.Με την ευκαιρία να
μεταφέρουμε και τις επισημάνσεις αναγνω-
στώνμαςγιατασκουπίδιακαιτααποτσίγα-
ραπου κάποιοιπετάνεσταφρεάτια, χωρίς
περίσκεψηκαιέτσιμετηνπρώτηβροχή,αυ-
τά,πλημμυρίζουν και οι…απρόσεκτοι δια-
μαρτύρονταιδιότι,προφανώς,είναιμπροστά
στηνπόρτατους…

Καθαράφρεάτιαλοιπόν,μετηνφροντίδα
όλων,γιαναμην έχουμεδυσάρεσταφαινό-
μενα…

ΤακεραμίδιατουΑγ.ΣτέφανουπέφτουνστοΣχολείοκαι
οιγονείςανησυχούνγιατηνασφάλειατωνπαιδιώντους

Ένα ζήτημα ασφάλειας τέθηκε στη συνε-
δρίασητουδημοτικούσυμβουλίουΒέροιαςτην
περασμένηΔευτέρα, από γονείς και μαθητές
του 1ουΔημοτικού.Η εκπρόσωπος τουσυλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων κ.Ναζλίδου υ-
πογράμμισεότιηκεραμοσκεπήτουγειτονικού
ναού(ΆγιοςΣτέφανος)δενείναιασφαλήςεπει-
δήπέφτουν κεραμίδια, καλώντας το δημοτικό
συμβούλιοναπαρέμβειώστεηΑρχαιολογίανα
αποκαταστήσειτιςβλάβεςστακεραμίδια.

Απαντώνταςσε ερωτήσεις δημοτικώνσυμ-
βούλωνπουακολούθησανηκ.Ναζλίδουείπε
ότιηΑρχαιολογίαπρότεινεναβάλουντέσσερα
μέτραμακριά από τοσύνορο κυπαρίσσια για
ναμηνκινδυνεύουνταπαιδιά.

«Οισημερινοίμαθητέςθαβγουνστησύντα-
ξημέχριναψηλώσουντακυπαρίσσια»σχολία-

σεεύστοχαοδημοτικόςσύμβουλοςτηςμείζονοςμειοψηφίαςΑντώνηςΚαγκελίδης.
ΟαντιδήμαρχοςΓιώργοςΣοφιανίδης τόνισεαπότηνπλευράτουότιοδήμος τοποθέτησεκιγκλιδώματαγιαναμην

πλησιάζουνταπαιδιάστηνακτίναπουυπάρχεικίνδυνοςναπέσεικάποιοκεραμίδι.

Θαανέβειστούψοςτηςη«Κόρη»τηςΒέροιας;

ΓιατηνΚόρητηςΒέροιας,ολόγος,ηοποίακάποτεδέσποζευπερήφανηστοβάθροτης,αξιοπρόσεκτηκαισήμακατα-
τεθένστοπάρκοτης«Εληάς».Δυστυχώς,μετάτηνανάπλαση,προσγειώθηκεκατάχαμαστογκαζόνκαιέχασετηναίγλη
της.Τόσο,πουκάποιοιακόματηνψάχνουν…Τίθαγίνειλοιπόνμεεκείνοτοβάθρο,πουθατηνανεβάσειστούψοςτης;

Τοερώτημαμπαίνεικαιαπότουςπολίτεςμέσωαυτήςτηςστήλης.(Στιςφωτότοπρινδεξιάκαιτοαριστεράσήμερα).

Χρόνιαπολλάμε«τρόποΖωής»!
Τέσσεραχρόνιαλειτουργίαςέκλει-

σε το fitness studio «ΤΡΟΠΟΣ ΖΩ-
ΗΣ» της ΖωήςΒασιάδη και τα γιόρ-
τασε στον φιλόξενο «Βάτραχο» της
Βέροιας.Καιεπειδήηγιορτήκράτησε
μέχρι τιςπρώτεςπρωινέςώρες, την
πρόλαβεκαιοπατέραςΤάσοςΒασιά-
δηςμετοπουεπέστρεψεαπότηνΑ-
θήνα...Σεόλητηνδιάρκειατουdance
party πάρα πολλοί συμπολίτες  και
φίλοι,μετηνπαρουσίατους,ευχήθη-
κανστην υπεύθυνη του γυμναστηρί-
ου,καθηγήτριαΦυσικήςΑγωγήςΖωή
Βασιάδη, να προσφέρει για πολλά
χρόνια τις υπηρεσίες της, με την ίδια
συνέπεια,τοίδιοκέφικαιτηνίδιαεπι-
τυχίαπουτηνχαρακτηρίζουν.
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Έκτακτη σύσκεψη χθες για τις καταστροφές από την  
κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή Πλατέoς

Κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ψηφίστηκε στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου της Τρίτης η 
προκήρυξη του διεθνούς διαγωνι-
σμού για την 30χρονη μίσθωση για 
το χιονοδρομικό στα 3-5 Πηγάδια. 
«Θέλουμε να μετατρέψουμε την 
περιοχή μας σε έναν τόπο υψηλού 
τουριστικού επιπέδου, με διάφορες 
μορφές εναλλακτικού τουρισμού 
για 12 μήνες τον χρόνο τις οποίες 
θα επιλέξει ο ίδιος ο ανάδοχος» 
τόνισε ο δήμαρχος Νίκος Κουτσο-
γιάννης, σημειώνοντας πως η σύμ-
βαση προβλέπει κύκλο εργασιών 
ύψους 36.000.000 ευρώ στα 30 
χρόνια. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο δήμαρχος τόνισε ότι 
ήδη υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον επενδυτών για 
τον διαγωνισμό, με τον επικεφαλής της Κοινωνίας Πο-
λιτών Δημήτρη Ρίζο να προβλέπει ότι θα είναι άγονος.

Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι σε τελικό στάδιο 
βρίσκεται η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του χιονοδρομικού ώστε ο επενδυτής να 
πάρει πιο εύκολα την αδειοδότηση.

Στο μεταξύ 25.000 ευρώ είναι το εναρκτήριο τίμη-
μα εκμίσθωσης του χιονοδρομικού για την τρέχουσα 
περίοδο. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 27 
Νοεμβρίου.

Μεγάλες καταστροφές χθες στην περιοχή Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας, από την κακοκαιρία. Στα χω-
ριά Τρίκαλα, Κορυφή, Κλειδί, Πλάτανος, Πρασινάδα, Κυδωνέα,   οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, το οδόστρωμα «ά-
νοιξε» σε πολλά σημεία, υπόγεια και αποθήκες κατοικιών πλημμύρισαν. Σχεδόν όλη η δύναμη της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας βρέθηκε στην περιοχή και βοήθησε στα σημεία που είχαν έντονο πρόβλημα.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας συνεδρίασε εκτάκτως για τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το Συντονιστικό 
Όργανο του δήμου Αλεξάνδρειας έπειτα από πρόσκληση του δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη, παρουσία της 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας, εκπροσώπων της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, και εθελοντι-
κών φορέων.

Μετά από πρόταση του αρμόδιου αντιδημάρχου όλα τα σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας θα είναι κλειστά 
σήμερα Πέμπτη ενώ οι διευθυντές θα βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους για καταγραφή προβλημάτων που 
άρχισαν ήδη να επισημαίνονται. Τα σχολεία θα είναι κλειστά μετά από χθεσινή επίσκεψη του κ. Ισ. Χαλκίδη σε 
σχολικές μονάδες της περιοχής Πλατέος και της Αλεξάνδρειας όπου διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα στις 
αυλές και τις εισόδους των σχολείων. 

Μιλώντας στο «Λαό» για τα χθεσινά φαινόμενα ο δήμαρχος κ. Γκυρίνης μας επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν 
προβλήματα τα οποία μέχρι το βράδυ, ένα μέρος τους, είχε εκτονωθεί. «Εάν δεν έχουμε επιδείνωση του και-
ρού τη νύχτα και συνέχιση της βροχόπτωσης τα πράγματα θα πάνε καλά , εάν συνεχιστεί η κακοκαιρία επιφυ-
λασσόμεθα και παρακολουθούμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση... Υπήρξε καλή ετοιμότητα. Τα προβλήματα 
αντιμετωπίστηκαν. Οχι όπως θα θέλαμε αλλά η ποσότητα του νερού ήταν μεγάλη και συνεχής και πιστεύω ότι 
κανένα δίκτυο ομβρίων υδάτων δεν θα μπορούσε να συμπεριφερθεί καλύτερα» εκτίμησε ο κ. Γκυρίνης.

Η απογευματινή σύσκεψη
Συγκεκριμένα σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Δήμου, στη σύσκεψη συμμετείχαν: Ο Δήμαρχος Α-

λεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, οι αντιδήμαρχοι Τόκας Σωτήριος, Δριστάς Στέφανος και Βουλγαράκης 
Χαράλαμπος και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας κος Καραβασίλης Χρήστος εκ μέρους του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Δημητριάδης Γεώργιος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΑΛ 
κ. Περνετζής Αργύρης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας κ. Γερόπουλος Γρηγόρης, ο 
Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας κ. Κυριακίδης Νικόλαος, ο κ. Μπαρμπαρούσης Γεώργιος, 
Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ημαθίας, η κα Μοσχοπούλου Όλγα εκ μέρους του 

Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας και ως μέλος της επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας, κ. Χο-
λέβας Γεώργιος, αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρειας για θέματα καθαριότητας.

  Ο Δήμαρχος έδωσε σαφή εντολή σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΑΛ να πράξουν 
ό,τι είναι απαραίτητο στο μέτρο του δυνατού και ζήτησε ιδιαίτερη προσοχή από τους τοπικούς φορείς στις πε-
ριοχές του Δήμου που έχουν πληγεί περισσότερο από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και είναι τα χωριά του 
Πλατέος, των Τρικάλων και του Πλατάνου στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος.

(Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Δημοτών  για αναφορά προβλημάτων στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριό-
τητας και Πρασίνου του Δήμου είναι: 2333025500, ενώ το τηλέφωνο του συνεργείου επιφυλακής της ΔΕΥΑΑΛ 
είναι: 6979790823).

Εκδηλώσεις για την επέτειο 
του Πολυτεχνείου αύριο 
στην πλατεία Ωρολογίου

Εκδηλώσεις για την επέτειο του 
Πολυτεχνείου διοργανώνει  ο Δήμος 
Βέροιας την Παρασκευή 17 Νοεμβρί-
ου  σύμφωνα με το παρακάτω πρό-
γραμμα: 

• Ώρα 12.00: Πέρας προσέλευσης 
επισήμων στο χώρο του Ηρώου της 
πόλης στην πλατεία Ωρολογίου.

• Ώρα 12.10:Επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων από τους:

Εκπρόσωπο Βουλής των Ελλήνων
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας
Στρατηγό - Διοικητή 1ης Μεραρχί-

ας Πεζικού
Δήμαρχο Βέροιας
Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυν-

σης Ημαθίας
Διοικητή Πυροσβεστικής  Υπηρε-

σίας Ν. Ημαθίας
Διοικητή Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελλ. Αστυνομίας Β.  Ελλάδος
Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
Προέδρους Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
Προέδρους Αναπηρικών & Εφεδροπολεμικών Οργανώσεων
Εκπροσώπους Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
Οργανώσεις, Συλλόγους, Σωματεία & λοιπούς φορείς
Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.

Από το Δημοτικό συμβούλιο Νάουσας 
Δρομολογήθηκαν 

οι δύο προκηρύξεις 
για τα 3-5 Πηγάδια
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Συνεχίζει για 4η εβδομάδα)
Η νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη, «Το 

Τελευταίο Σημείωμα», είναι συνάμα ιστορία και 
μυθοπλασία, ένα κινηματογραφικό «σημείωμα» 
μνήμης, σεμνότητας και αναστοχασμού.

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης
Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη, Παντελής 

Βούλγαρης
Κάθε μέρα: 19.30 
Παρασκευή 17/11 προβολή ταινίας στις 19.00 

και παρουσίαση από τον σκηνοθέτη κ. Παντελή 
Βούλγαρη.

JUSTICE LEAGUE
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 19.00 και 

21.30
 Σε 3D προβολή μόνο Σάββατο 18/11 στις 

19.00
Σκηνοθεσία: ΖΑΚ ΣΝΑΪΝΤΕΡ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΤΕΡΙΟ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ, ΝΤΑΙΑΝ 

ΛΕΙΝ, ΤΖΕΡΕΜΙ ΑΙΡΟΝΣ, ΑΜΠΕΡ ΧΕΡΝΤ, ΤΖΕΙ-
ΣΟΝ ΜΟΜΟΑ, ΧΕΝΡΙ ΚΑΒΙΛ, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ, 
ΕΪΜΙ ΑΝΤΑΜΣ, ΤΖΕΣΕ ΑΙΖΕΝΜΠΕΡΓΚ, ΕΖΡΑ 
ΜΙΛΕΡ, ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, ΡΕΪ ΦΙΣΕΡ, ΓΚΑΛ ΓΚΑ-
ΝΤΟΤ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
Κάθε μέρα: 21.45
(Συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
Σκηνοθεσία: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΓΚΡΙΝ
Ηθοποιοί: ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΦΕΡ, ΤΖΟΥΝΤΙ 

ΝΤΕΝΤΣ, ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΝΤΑ-
ΦΟΕ, ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΝΤΕΡΕΚ ΤΖΑΚΟΜΠΙ, 
ΤΖΟΣ ΓΚΑΝΤ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ, 
ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΣΙ ΜΠΟΪΝΤΟΝ, ΜΑΡΟΥ-
ΑΝ ΚΕΝΖΑΡΙ, ΤΟΜ ΜΠΕΪΤΜΑΝ, ΛΕΣΛΙ ΟΝΤΟΜ 
ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΜΑΝΟΥΕΛ ΓΚΑΡΣΙΑ-ΡΟΥΛΦΟ, ΣΕΡ-
ΓΕΪ ΠΟΛΟΥΝΙΝ

SUCCESS STORY Κάθε μέρα: 17.30
Σκηνοθεσία:  ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ-

ΛΑΚΗΣ, ΒΑΣΩ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥ-
ΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ, ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΦΙΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ, ΝΑΣΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΣΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ, ΑΝ-
ΝΙΤΑ ΚΟΥΛΗ

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

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      16/11/17 - 22/11/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΑΒΑΝΤΙ ΜΑΕΣΤΡΟ 
Μουσική παράσταση για μικρούς και μεγάλους 

Από το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας 
ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ., 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας, θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα μουσικού περιεχομένου “Αβάντι Μαέστρο” . 

Μια καινούρια θεατρική πρόταση, που συνδυάζει τόσο τη θεατρική πράξη 
και  τη ζωντανή μουσική όσο και τη βιωματική μάθηση.  

Λίγα λόγια για την παράσταση…….
Τέσσερις εξαιρετικοί σαξοφωνίστες, με κορυφαίο τον διεθνούς φήμης 

μουσικό και καθηγητή του Ωδείου μας Θεόφιλο Σωτηριάδη, ένας ανυπόμονος ντράμερ και μια …απί-
θανη δημοσιογράφος μπλέκουν σε μια ιστορία με πολύ γέλιο, υπέροχη μουσική και απρόβλεπτο τέλος! 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης υπάρχει ζωντανή μουσική από ένα κουαρτέτο σαξοφώνων και 
κρουστά.

Η παράσταση είναι εγκεκριμένη από το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αριθ. 
Πρωτ. Φ14/2056/176264/Δ1

Συντελεστές: Σενάριο -Σκηνοθεσία : Λίζα Κωνσταντοπούλου
Μουσική Επιμέλεια: Θεόφιλος Σωτηριάδης 
Παίζουν : Μελίνα Γαρμπή (δημοσιογράφος),  Θεόφιλος Σωτηριάδης (μαέστρος και σοπράνο σαξό-

φωνο),  Άγγελος Λαμπαδαρίδης  (άλτο σαξόφωνο), Αντώνης Φωτιάδης (τενόρο σαξόφωνο), Γιάννης 
Πάλλας (βαρύτονο σαξόφωνο), Δημήτρης Ρόμπος (κρουστά)           

Εκδήλωση με ομιλία και παρουσίαση του  
βιβλίου «Για τους καρπούς της ακακίας»
Ομιλία με θέμα «Πίστη - Ελπίδα - Αγάπη» πραγματοποιεί η Αγαθο-

εργός Αδελφότητα  Κυριών Ναούσης με την οικονομολόγο Σταματία 
Καραγεωργίου - Πάπιστα. Παράλληλα θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου 
της ομιλήτριας «Για τους καρπούς της ακακίας» από τη φιλόλογο Τατιάνα 
Λαμπριανίδου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις 
11.30πμ στον πολυχώρο πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς).

Το Σάββατο 
18 Νοεμβρίου η ετήσια  

φθινοπωρινή γιορτή 
εθελοντών στη Βέροια

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί διοργανώνει τη δεύτερη τακτική ετήσια εκδήλωση προς τιμή των Εθε-
λοντών της, που θα γίνει το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20:30 στο Κέντρο «Ακρόπολη». 

Είναι σε όλους γνωστή η τεράστια συμβολή των εθελοντών στο έργο της φροντίδας και προστασίας 
παιδιών σε κίνδυνο, που παράγει ο Οργανισμός μας από το 2008 μέχρι σήμερα. Μεγάλος αριθμός ε-
θελοντών, κάθε ηλικίας και ειδικότητας, συνεισφέρει αποτελεσματικά τόσο στο κοινωνικό έργο καθαυτό, 
όσο και στην οικονομική ενίσχυσή του. 

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, γέννημα της τοπικής κοινωνίας και κατ’ εξοχήν εθελοντικός Φορέας πα-
ροχής κοινωνικών υπηρεσιών, αποδίδει  ένα ελάχιστο αντίδωρο σε όλους αυτούς που μοχθούν καθημε-
ρινά και όλο τον χρόνο για την διάσωση και την αξιοπρέπεια των μικρών παιδιών μας, αναγνωρίζοντας 
αυτήν την προσφορά και επιβραβεύοντάς την.

Στην φετινή εκδήλωση, που θα έχει πανηγυρικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, η μουσική κάλυψη της 
βραδιάς ανήκει στο παραδοσιακό μουσικό σχήμα «Κιβωτός».

Καλούμε όλους τους φίλους μας να συμμετάσχουν στην Γιορτή μας, διασκεδάζοντας και τιμώντας 
τους Εθελοντές μας και τη δράση τους.

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 12€ και περιλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό, γλυκό και φρούτα.
Προσκλήσεις διατίθενται:
-Από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, Β. Χατζίκου 10 & Κύπρου, τηλ. 23310-72303.
-Από τα Γραφεία Διοίκησης και Εθελοντών, Ανοίξεως 19, Βέροια, τηλ. 23310-29571.

 ΤΟ Δ.Σ.

Πριν από λίγους μήνες, 
κυκλοφόρησε το νέο συγ-
γραφικό πόνημα του Γεωρ-
γίου Π. Καραγιάννη με τον 
ανωτέρω τίτλο.

Ένα βιβλίο καλαίσθητο, 
που, εκτός από τους προ-
λόγους Γιάννη Χασιώτη, 
Θεοδώρας-Λόλας Παύλου 
και Βαβουγνιού Αριστέας, 
την εισαγωγή του συγγρα-
φέα, 6.5.16, το παράρτημα 
φωτογραφιών, τον επίλογο 
και τον πίνακα περιεχομέ-
νων, σ. 181-224, περιέχει 
δύο μέρη (κεφάλαι)α. Έχει 
σύνολο 224 σελίδες.

Το ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ με 
11 επιμέρους θέματα και το 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ με 28 
επιμέρους θέματα, σ. 97-
178.

Οι πρόλογοι είναι προσεγμένοι, αξιόλογοι και 
αποτυπώνουν την αξία της ποικιλομορφίας των 
θεμάτων που πραγματεύεται το ωραίο αυτό βιβλίο 
(θέματα λαογραφίας, ιστορίας, ηθών και εθίμων, 
συνηθειών, καθώς και καυτών θεμάτων της καθημε-
ρινότητας κ.ά.).

Το παράρτημα των φωτογραφιών περιέχει 72 
επιλεγμένες φωτογραφίες.

Επειδή η φωτογραφία αποτελεί ένα από τα μέσα 
καταγραφής της ιστορικής πραγματικότητας, ο συγ-
γραφέας με τη βοήθεια των φωτογραφιών, βοηθά 
τον αναγνώστη να έλθει σε επαφή με το ιστορικό 
παρελθόν στο οποίο δεν έζησε και να λάβει πλη-
ροφορίες για την ιστορία, τα ήθη και έθιμα, την κα-
θημερινότητα, την ποιμενική ζωή των κατοίκων της 
Αλατόπετρας και της περιοχής της.

Μετά την αναγκαία αυτή παρουσίαση, ερχόμαστε 
στο περιεχόμενο του νέου του βιβλίου.

Με κοπιώδεις προσπάθειες και πολύ κόπο ανά-
στησε τον γενέθλιο τόπο του, την Αλατόπετρα Γρε-
βενών με την καταγραφή του πολύτιμου υλικού (ι-
στορία, καθημερινότητα, ήθη και έθιμα, φωτογραφίες 
κ.ά.) που έχει συγκεντρώσει για να την γνωρίσουν οι 
νεότερες γενιές της και γενικότερα όλοι.

Εξιστορούνται και κατα-
γράφονται ποικίλα θέματα 
από την καθημερινότητα 
της ζωής στην Αλατόπετρα, 
στη Βέροια… και αλλού.

Στο πρώτο μέρος του 
βιβλίου περιγράφοντας πα-
ραστατικά γεγονότα και ι-
στορίες προσώπων ή και 
ζώων (περίπτωση Δόκα, 
Νταβέλι, Μπάλιο κ.ά.), και 
διασώζει όσα μπορεί από 
τα παλιά.

Έτσι, αφήνει στη δια-
χρονική μνήμη τα σπου-
δαιότερα γεγονότα και πρό-
σωπα που σημάδεψαν την 
ιστορία της Αλατόπετρας 
και της περιοχής της, ανα-
δεικνύοντας τον λαϊκό πολι-
τισμό της.

Ο λόγος της περιγραφής 
του ρέει απρόσκοπτα και με απίστευτο τρόπο και 
ζωντάνια περιγράφει την ποιμενική ζωή, την οποία 
και ο ίδιος έζησε.

Η περιγραφή των ιστοριών του είναι καταπλη-
κτική.

Στο δεύτερο μέρος, οι παρεμβάσεις, μέσω του 
τύπου, σε κομβικά και καυτά προβλήματα που α-
πασχολούν τον άνθρωπο, είναι πολλή πετυχημένες. 
Φανερώνει άνθρωπο, ενεργό πολίτη, ευαίσθητο και 
ευρηματικό στις σκέψεις του.

Γράφει και η γραφίδα του με πηγαίο χιούμορ και 
απίστευτη λαϊκή απλότητα καθιστά προσιτό το περι-
εχόμενο του πονήματός του στον αναγνώστη.

Μολονότι, όπως λέει και γράφει ο συγγραφέας 
Γ. Καραγιάννης, «αυτοσαρκαζόμενος» ότι είναι πτυ-
χιούχος της «Ανωτάτης Τζοπανικής Σχολής», είναι 
διπλά άξιος συγχαρητηρίων για το ερευνητικό έργο 
που άφησε (έχει εκδόσει 4 βιβλία) και γιατί δεν είχε 
την τύχη για σπουδές. Έκανε γνωστή την Αλατόπε-
τρα Γρεβενών και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος 
και υπερήφανους τους Αλατοπετρίτες και τους Βε-
ροιώτες γι’ αυτόν. Φίλε Γιώργο η προσφορά σου στα 
γράμματα είναι μεγάλη. Μπράβο σου.

Παύλος Δ. Πυρινός

Βιβλιοπαρουσίαση
Γεώργιος Καραγιάννης

Παλιές Ιστορίες από Αλατόπετρα 
Γρεβενών, Βέροια… και αλλού



Από τον  Α-
ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο 
Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, Πρασί-
νου και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 
Σωτήριο  Τόκα 
γνωστοποιείται 
οτι: Σύμφωνα με 
το ν. 4039/2012, 
άρθρο 5 όπως 
τ ρ ο π ο π ο ι ή -
θηκε με το ν. 
4235/2014,  ο 
ιδιοκτήτης δε-
σποζόμενου ζώ-
ου συντροφιάς 
υποχρεούται :

• να μεριμνά για την σήμανση και την κα-
ταγραφή του ζώου του καθώς και για την 
έκδοση βιβλιαρίου υγείας 

• να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την 
απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο

• να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου 
και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή 
του 

• να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώ-
ου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό 
στο εξωτερικό

• να μην εγκαταλείπει το ζώο του
• να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του 

περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου 
εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας 

• να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον 
δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων 
ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους 
ιδιοκτήτες

• να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυ-
δρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο α-
ντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής 
σήμανσης του ζώου του 

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης 
σκύλου :

• μεριμνά για να γίνεται ο 
περίπατος σκύλων πάντα με 
συνοδό

• οφείλει να παίρνει τα κα-
τάλληλα μέτρα, ώστε να μην 
εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος 
του από το χώρο της ιδιοκτη-
σίας του και εισέρχεται σε χώ-
ρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε 
κοινόχρηστους χώρους

• για την αποφυγή ατυχη-
μάτων υποχρεούται κατά τη 
διάρκεια του περιπάτου να 
κρατάει το σκύλο του δεμένο 
και να βρίσκεται σε μικρή α-
πόσταση από αυτόν. Η ίδια υ-
ποχρέωση ισχύει και για τον 
οποιονδήποτε συνοδό του ζώ-
ου, πέραν του ιδιοκτήτη του.

Η διαπίστωση παραβάσε-
ων των διατάξεων των ανωτέ-
ρω νόμων επιφέρει την επιβο-
λή προστίμων.

Με την υπ΄αριθμ. 8767/05.12.2016 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας η Πράξη «Κέ-
ντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα 
Ρομά» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020». 

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα κοινωνική δομή 
που αποτελεί σημείο αναφοράς για την υποδοχή, την 
εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδε-
ση όλων των πολιτών, που έχουν αυξημένες ανάγκες 
κοινωνικής προστασίας, με όλους τους φορείς, δομές, 
υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράμματα κοινωνικής 
προστασίας που αναπτύσσονται είτε στη περιοχή, είτε 
στη Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη 
στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που απο-
σκοπούν στην κοινωνική ένταξη  και την ένταξη στην 
αγορά εργασίας.   

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Ισαάκ 
Χαλκίδης το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας 
με Παράρτημα Ρομά»: 

• Πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες με φορείς 
και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύ-
ης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

• Υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα 
προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδι-
κασία υποβολής αιτήσεων και παρέχει ολοκληρωμένη 
υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος 
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), από τη 
διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή 
συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για 
την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.

• Συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε 
άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλη-
σης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια του 
Δήμου.

• Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υπο-
στήριξη.

• Συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελο-
ντισμού.

• Διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επι-
μορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.

• Εξυπηρετεί και υποστηρίζει παιδιά και εφή-
βους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολι-
σμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γε-
νικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας 
να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ωφελούμενοι του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου 
Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» είναι οι ωφε-
λούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-
γύης αλλά και ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά 

ομάδες πολιτών, άποροι, Ρομά, ΑμεΑ, άνεργοι, άστε-
γοι, μετανάστες και γενικότερα οποιοσδήποτε πολίτης ο 
οποίος βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό. 

 Στο Δήμο Αλεξάνδρειας ξεκίνησε από την 1.1.2017 
τη λειτουργία του το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου 
Κοινότητας, το οποίο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες 
κοινωνικής ένταξης. To Παράρτημα Ρομά του Κέντρου 
Κοινότητας του Δήμου βρίσκεται στη Πλατεία Παπαντω-
νίου στην Αλεξάνδρεια και διαθέτει Κοινωνική Λειτουρ-
γό, Ψυχολόγο, Νοσηλεύτρια, Ειδική Παιδαγωγό και 
Διαμεσολαβήτρια. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν 
να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τη-
λέφωνο: 2333023114 και ώρες 8:00π.μ.- 4:00μμ.  

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας από την 1.9.2017 προσέλα-
βε νέο προσωπικό που στελεχώνει τη Κεντρική Δομή 
του Κέντρου Κοινότητας. Αποτελείται από Κοινωνιο-
λόγο, Ψυχολόγο και Οικονομολόγο – Ειδικό σε θέματα 
απασχόλησης. Η Κεντρική Δομή του Κέντρου Κοινότη-
τας βρίσκεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού 
Αλεξάνδρειας (δίπλα από το ΚΑΠΗ). Οι ενδιαφερόμενοι 
πολίτες μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως 
Παρασκευή στο τηλέφωνο: 2333053072, και ώρες 
9:00π.μ.- 5:00μμ.  

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», άξονας προτε-
ραιότητας 9Β: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» και συγχρηματο-
δοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
– Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Βεροίας 

σας προσκαλεί σε ενημερωτική παρουσίαση σε συνεργασία 
με την ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ με θέματα:

• Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις 
ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συστημάτων

• Απαιτήσεις δοκιμών & έρευνα 
επιχαλκωμένων ηλεκτροδίων

• Συστήματα εκπομπής πρώιμου οχετού
Στην παρουσίαση θα έχετε την ευκαιρία να ενημερω-

θείτε από τους έμπειρους μηχανικούς της ΕΛΕΜΚΟ για τις 
νέες απαιτήσεις των προτύπων και τους τρόπους με τους 
οποίους μπορείτε να προστατεύσετε τις εγκαταστάσεις σας 
ή τις εγκαταστάσεις των πελατών σας. Παράλληλα θα γνω-
ρίσετε νέα προϊόντα της ΕΛΕΜΚΟ που θα σας εξασφαλί-
σουν την μέγιστη ποιότητα και ασφάλεια και θα παραλάβετε 
έντυπο υλικό.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο 
Ημαθίας, Κεντρικής 3 στις 22 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρ-
τη, στις 6.00 μ.μ. 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Ο Πρόεδρος

Χερίδης Αναστάσιος
Ο Γραμματέας

Φιλιππίδης Λάζαρος

Ανακοίνωση 
για αλιείς που θέλουν 

να αποσύρουν 
τα αλιευτικά τους σκάφη

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι :

Έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:7ΘΧΑ4653ΠΓ-Μ-
ΜΑ) το μέτρο της οριστικής παύσης των αλιευτικών δρα-
στηριοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & 
Θάλασσας 2014 – 2020. 

Το μέτρο αφορά στους επαγγελματίες αλιείς που θέλουν 
να αποσύρουν τα αλιευτικά τους σκάφη. 

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα 
του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr

Η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνε-
ται απ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aposyrsi.
alieia.gr  από 09.11.2017 έως 04.12.2017 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350123

Από το τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ημαθίας

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ανακοίνωση προς τους ιδιοκτήτες 
δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

 

Υπηρεσίες και δράσεις 
του Κέντρου Κοινότητας 

Δήμου Αλεξάνδρειας 
με Παράρτημα Ρομά 
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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 Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου στην Νάουσα  ενόψει της 
ενάρξεως του Φεστιβάλ Λαογραφίας και Παραδο-
σιακών Χορών του Λυκείου Ελληνίδων Ναούσης.

Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου θα παραστεί στην 
ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φι-
λίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στεφάνου στην 
Καβάλα.

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίας Κυρια-
κής Λουτρού.

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 6:30 μ.μ. θα τελέσει τον Αγιασμό του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. στο Χώρο Τεχνών Βεροίας θα μεταφέρει 
το μήνυμα της Εκκλησίας στην εκδήλωση της 1ης Μεραρχίας Πεζικού στο πλαίσιο 
του εορτασμού των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου και των ενόπλων δυνάμεων 
καθώς και της συμπληρώσεως 120 χρόνων από την ίδρυση της 1ης Μεραρχίας.

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή των Εισοδίων της 
Υπεραγίας Θεοτόκου και εν συνεχεία θα τελέσει δοξολογία των ενόπλων δυνάμεων.

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατα-
σκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου Σκήτης Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Κλήμεντος Αρχιεπισκόπου Αχρίδος.

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Κων-
σταντίνου και Αγίας Ελένης Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Νικοδήμου του Βεροιέως.

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρί-
ου στην Βραχιά επί τη εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου.

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 5:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μελίκης όπου θα μεταφερθεί η Ιερά Εικόνα της Παναγίας 
Μελικιώτισας με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 100 ετών από της κτίσεως του 
Ιερού Ναού.

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Στυλιανού Παφλαγόνος «προστάτου του ομίλου 
προστασίας παιδιών Βεροίας».

Την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου το απόγευμα θα συνοδεύσει την Ιερά Εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά στο Κιλκίς με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Πέντεκαιδεκα 
Μαρτύρων.

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

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 Εορτή των Εισοδίων της 

Θεοτόκου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της Παναγίας Χα-
βιαρά. Οι ακολουθίες θα τελεσθούν στο παρεκκλήσιο αυτό 
κατά το εξής πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2017.   
ΩΡΑ 17.30-18.30
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ 21-11-2016.  
ΩΡΑ 7.30-10.00
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΤΡΙΤΗ 21-11-2016. 
ΩΡΑ 17.30-18.30
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Το παρεκκλήσιο της Παναγίας Χαβιαρά θα παραμείνει 
ανοικτό όλη την ημέρα της Τρίτης για να προσκυνήσουν οι 
πιστοί Λείψανο του Αγίου Ιωακείμ του Θεοπάτορος.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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.

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/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 10-11-2017
Αριθ. Πρωτ.: 10935

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αριθ. 

10814/10-11-2017 Πράξη Χαρακτηρισμού μας (ΑΔΑ: Ω-
5ΦΧΟΡ1Υ-1ΦΕ), χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με το άρθρο 
14 του Ν.998/79, έκταση εμβαδού 1.450,00 τ.μ., του Α.Τ. 
64 αγροκτήματος Ξηρολιβάδου Ο.Δ. 1958, Αναδιανομής 
1968-70, του οικισμού Ξηρολιβάδου, Τ.Κ. Κουμαριάς, 
Δ.Ε. Βέροιας, Δήμου Βέροιας, ως: ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ, κατά 
την έννοια των διατάξεων της παρ. 6 α του άρθ.3 του 
Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, μη 
υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με 
αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής κατά το 
παρελθόν.

Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δι-
καιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν αποτελεί 
στοιχείο 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 
αντιρρήσεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης 
Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) Π.Ε. Ημαθίας.

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
του Δασαρχείου Βέροιας

Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Α΄ βαθμό



Τους υποψήφιους του συνδυασμού του εν όψει 
των εκλογών για νέα διοίκηση στο Επιμελητήριο 
Ημαθίας, παρουσίασε στα τοπικά ΜΜΕ, χθες βρά-
δυ στο κέντρο «Ακρόπολη» της Βέροιας, ο επικε-
φαλής του συνδυασμού «ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ», 
Τάσος Γιάγκογλου. Μιλώντας στους δημοσιογρά-
φους είπε:

Όλοι εμείς εδώ είμαστε Επιχειρηματίες που δεν 
αρέσκονται στα μεγάλα λόγια, και το έργο μας κρίνεται 
καθημερινά με βάση το αποτέλεσμα και όχι επικοινω-
νιακά τεχνάσματα. Είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής 
πόρτας που καλούμαστε μέσω του Επιμελητηρίου να 
βρούμε λύσεις στις ανάγκες των επιχειρήσεων, με α-
νιδιοτέλεια, επιμονή, συνέπεια και αδιάκοπη εργασία, 
με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, και 
της χώρας γενικότερα.

Δεν είμαστε γαλαζοαίματοι και δεν έχουμε τίποτε 
στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Κοιτάμε κατάματα 
τους συναδέλφους μας, χωρίς υποσχέσεις. Υποσχέ-
σεις δεν σημαίνουν και πράξεις, και το Επιμελητήριο 
δεν είχε ποτέ και δεν πρέπει να έχει ταξική εικόνα.

Σκοπός μας είναι να πράξουμε για ένα ανοικτό Ε-
πιμελητήριο συνέργειας παραγωγικών ομάδων και όχι 
προβεβλημένων αρχηγών.

Χωρίς γενικολογίες και αόριστες υποσχέσεις, ο 
προγραμματισμός για την επόμενη μέρα στο Επιμε-
λητήριο Ημαθίας, περικλείεται σε τέσσερις πυλώνες :

• Την υποστήριξη των μελών μας.
• Την προώθηση της επιχειρηματικότητας.
• Τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.
• Την κοινωνική ευθύνη.
Και είναι επιστέγασμα της εμπειρίας που έχει α-

ποκτηθεί στο Επιμελητήριο, αφού όπως γνωρίζετε ο 
ομιλών ‘έτρεξε’ με συνέπεια και αφιερώνοντας πολύ 
ποιοτικό χρόνο για τα περισσότερα προγράμματα, 
δράσεις και ενέργειες των τελευταίων ετών.

Όπως την απαλλαγή επιβολής τέλους ακινήτων 
στα βιοτεχνικά κτήρια, τη ρύθμιση στα δάνεια με εγ-
γύηση ελληνικού δημοσίου, παράταση οικοδομικών 
αδειών επαγγελματικών ακινήτων, την απαλλαγή 
της αναδρομικής φορολόγησης στο θέμα επιβολής 
ειδικού τέλους κατανάλωσης στον καφέ κ.ά.), επιλύ-
οντας επιτυχώς ζητήματα με πανελλήνιο αντίκτυπο. 
Αλλά και όπως το θέμα της μεταφοράς του Τελωνείου 
Ημαθίας στην Κουλούρα, την αναοριοθέτηση του αρ-
χαιολογικού χώρου της Βέροιας, τα μαθήματα επιχει-
ρηματικότητας που κάναμε σε σχολεία της Ημαθίας, 
τις προτάσεις μας για το νέο Χωροταξικό Σχεδιασμό 
της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και τη συμμετοχή στα 
σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Βέ-
ροιας και Νάουσας, που σύντομα ξεκινούν κ.α.

Αυτή η εμπειρία αποτυπώνεται πια και στον σχε-
διασμό μας για την τετραετία 2018-2021, με δράσεις 
καινοτόμες, εξωστρεφείς και αναπτυξιακές, στοχευ-
μένες, μετρήσιμες και ρεαλιστικές μέχρι τη λήξη της 
επόμενης θητείας μας.

Προτάσεις όπως:
• Δίκτυο παροχής εξειδικευμένης ενημέρωσης των 

μελών σε θέματα λειτουργίας και βελτίωσης της αντα-
γωνιστικότητας

• Ορθολογικότερη άσκηση συμβουλευτικής και 
γνωμοδοτικής αποστολής προς τα μέλη.

• Δημιουργία ειδικής τράπεζας εξαγωγικών πληρο-
φοριών, για υποβοήθηση των εξαγωγών και συμετοχή 
σε εκθέσεις.

• Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων

• Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελμάτων και 
δεξιοτήτων.

• Επιμελητηριακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Τεχνική Επαγγελματική Σχολή για ανάπτυξη του 

μεταποιητικού τομέα σε νέες ειδικότητες και παλιές
• Ανάπτυξη Βιομηχανικού Τουρισμού
• Καλοκαιρινό σχολείο καινοτομίας και επιχειρη-

ματικότητας για έφηβους και νεάνιδες, για εξοικίωσή 
τους με το επιχειρείν, αλλά και τη διαδοχή των επιχει-
ρήσεων.

Είναι ιδέες, δράσεις και έργο που θα υλοποιηθεί 
από όλους μας, στην κατεύθυνση της ευθύνης μας 
απέναντι στο μέλλον, με κύριο μέλημα τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της τοπικής οικονο-
μίας.

Από ένα Επιμελητήριο που θα ενθαρρύνει τις 
παραγωγικές δυνάμεις να δραστηριοποιηθούν και να 
εκσυγχρονίσουν δομές και λειτουργίες. Ένα Επιμε-
λητήριο που θα εμπνέει τη νεολαία να στραφεί στην 
επιχειρηματικότητα, ένα Επιμελητήριο κοντά στην 
κοινωνία, στο σχολείο, στην Αυτοδιοίκηση και φυσικά 
στις επιχειρήσεις, που θα προτείνει, θα συνθέτει, θα 
δημιουργεί και θα καταφέρνει νέες νίκες για τους επι-

χειρηματίες και το επιχειρείν.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-

ΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΕΥΠΡΕΠΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΖΕΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ. 

Η ΦΕΤΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΕΒΑΙΑ 
ΔΕΝ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ. ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΠΟΛΩΣΗ, ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΛΙΜΑ ΠΟΥ 
ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΡΜΟΖΕΙ 
ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ. ΟΙ ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ
Δίκτυο παροχής εξειδικευμένης ενημέρωσης με-

λών  σε θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία της 
επιχείρησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της (λογιστικά, φορολογικά, χρηματοδοτικά, εξαγω-
γικά θέματα, επενδυτικά προγράμματα, επενδυτικά 
κίνητρα, κανόνες προστασίας περιβάλλοντος, τεχνο-
λογικές εξελίξεις, διαχείριση προσωπικού κ.α.).

Ορθολογικότερη άσκηση συμβουλευτικής και γνω-
μοδοτικής αποστολής του Επιμελητηρίου με σχεδι-
ασμό ενός λειτουργικού συστήματος συλλογής και 
επεξεργασίας οικονομικών πληροφοριών (παρακο-
λούθηση οικονομικών και επιχειρηματικών τάσεων, 
διερεύνηση καταναλωτικών συνηθειών εγχώριων και 
ξένων αγορών, μελέτη κυκλωμάτων διανομής και εξέ-
λιξης του σχετικού ανταγωνισμού κ.α.) σε συνδυασμό 
με την οργάνωση μιας ευέλικτης διαδικασίας και αμφί-
δρομης επικοινωνίας των μελών του Επιμελητηρίου 
με τη διοίκηση του.

Υποβοήθηση εξαγωγικής προσπάθειας με την 
δημιουργία ειδικής τράπεζας εξαγωγικών πληρο-
φοριών (εξαγωγικές διαδικασίες , εξελίξεις διεθνούς 
ζήτησης των προϊόντων των επιχειρήσεων, αγορα-
στικές συνθήκες στους τόπους προορισμού, για τους 
ανταγωνιστές, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης 
εξαγωγικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, κ.α.). 
Οργάνωση εξαγωγικών συνεδρίων κατά την διάρκεια 
των οποίων θα γίνεται αναλυτική μελέτη των εξα-
γωγικών δυνατοτήτων και προοπτικών των κύριων 
εξαγώγιμων προϊόντων της περιοχής. Επίσης οργά-
νωση επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό και 
υποδοχή ξένων μετά από προηγουμένη εμπεριστατω-
μένη έρευνα συγκεκριμένων ξένων αγορών αλλά και 
αντίστοιχων τοπικών παραγωγικών δυνατοτήτων. Ορ-
γάνωση ειδικών ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών κύκλων, 
προκειμένου οι νέοι εξαγωγείς αλλά και στελέχη επι-
χειρήσεων να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις 
για την καλύτερη άσκηση του έργου τους. Συμμετοχή 
σε περιοδικές εκθέσεις η άλλης μορφής προβολής 
τοπικών προϊόντων με επικέντρωση στον κοινοτικό 
χώρο όπου η χώρα μας χάνει συνεχώς μερίδια (σε 
συνεργασία με τον ΣΕΒΕ).

Αντικειμενική παρουσίαση της λειτουργίας της 
οικονομίας. Παροχή συστηματικής αντικειμενικής και 
επικαιροποιημένης ενημέρωσης σε θέματα ρυθμών 
ανάπτυξης και συμβολής των διαφόρων κλάδων, φο-
ρολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, 
εξαγωγικό εμπόριο, τραπεζική χρηματοδότηση, επι-
τόκια, καταγραφή των εξελίξεων στον επιχειρηματικό 
ιστό της χώρας και κάθε περιοχής κ.α. Η λειτουργία 
του ΓΕΜΗ δύναται να παρέχει την δυνατότητα στο 
επιμελητήριο  να αξιολογεί και να προβάλλει ευρύτερα 

σειρά πρωτογενών στοιχείων κρίσιμων για τον προ-
γραμματισμό επιχειρηματικών  πρωτοβουλιών και τον 
σχεδιασμό οικονομικών πολιτικών. Στόχος μας η ίδρυ-
ση «παρατηρητηρίου» η οποία θα δίνει νέα διάσταση 
στις δυνατότητες του θεσμού, στον τομέα της συγκέ-
ντρωσης και διάδοσης της οικονομικής πληροφορίας.

Β. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσία υποδοχής ενημέρωσης εκπαίδευσης και 

υποβοήθησης νέων επιχειρηματιών, που θα πληρο-
φορεί για τις επενδυτικές ευκαιρίες της περιοχής, τους 
κορεσμένους άλλα και τους δυναμικούς κλάδους, τους 
κίνδυνους που θα διατρέξουν και τα προβλήματα που 
θα αντιμετωπίσουν, ώστε η τελική απόφαση τους να 
λαμβάνεται με πλήρη γνώση όλων των σχετικών πα-
ραμέτρων. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει σε ομάδες 
νεοσύστατων η υπό σύσταση επιχειρήσεων :

   1). ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης της 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας, που θα συνοδεύεται 
από ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικής υποστή-
ριξης βραχείας διάρκειας. 

  2). παροχή υπηρεσιών ‘’θερμοκοιτίδας’’ σε υπό 
σύσταση καινοτομικές επιχειρήσεις  με παροχή ολο-
κληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε πέντε, 
υπό σύσταση ή νεοϊδρυθείσες , επιχειρήσεις ανά έτος.

Γ. ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, και 
εξειδικευμένα σεμινάρια, αναβαθμίζοντας ποιοτικά  
το έμψυχο υλικό λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση 
ειδικά των νέων για την προσωπική τους ολοκλήρωση 
μέσα από την εργασία. Το επιμελητήριο (σε συνεργα-
σία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς διεθνούς κύρους) 
δύναται να εξελιχθεί σε βασικό φορέα δυναμικού 
συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο 
την αποτελεσματικότερη σύνδεση του θρανίου με την 
εργασία, την μείωση της ανεργίας και την βελτίωση 
της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Οι ανάγκες 
των επιχειρήσεων μας σε εξειδικευμένο προσωπικό 
συνεχώς θα αυξάνονται τα επόμενα χρόνια και κατά 
συνέπεια οι ελλείψεις σε υπηρεσίες κατάρτισης (αρχι-
κής και συνεχούς), που και σήμερα είναι αισθητές θα 
διευρύνονται.

Επιμελητηριακή σχολή διοίκησης επιχειρήσεων. 
Η ενθάρρυνση της τάσης για ανάληψη επιχειρημα-
τικών κινδύνων αποτελεί σήμερα άμεση 
οικονομική προτεραιότητα. Η καλλιέργεια 
του επιχειρηματικού πνεύματος  και της 
λογικής του υγιούς ανταγωνισμού πρέπει 
να αρχίσει από τα πρώτα εκπαιδευτικά στά-
δια με την θέσπιση μαθημάτων, όπου θα 
αναλύονται ο ρόλος του επιχειρηματία, οι 
μορφές επιχειρηματικής δράσης, οι κίνδυνοι 
και η ανταμοιβή της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας κ.α.,   προγράμματα δια βίου 
μάθησης (σε συνεργασία με έμπειρους και 
καταξιωμένους μάνατζερ και πιστοποιημέ-
νους εκπαιδευτές) και  σχετικά με την επι-
χειρηματικότητα που θα αποτελούνται από 
σπονδυλωτά σεμινάρια 4-8 ωρών και θα κα-
λύπτουν σημαντικά θέματα της καθημερινής 
λειτουργίας των επιχειρήσεων (διαπραγ-
ματεύσεις, επιλογή-υποκίνηση-αξιολόγηση 
προσωπικού, αποτελεσματική εξυπηρέτηση 
πελατών, διαχείριση προμηθειών και αξιο-
λόγηση προμηθευτών, ταμειακή ρευστότητα 
και χρηματοοικονομική διαχείριση κ.α. επί-
σης αποτελεσματική ένταξη διαδόχων στην 
επιχείρηση που θα απευθύνεται σε διάδο-
χους δεύτερης και τρίτης γενιάς που ετοιμά-
ζονται να εργασθούν η ήδη εργάζονται στην 

επιχείρηση μαζί με τους ιδιοκτήτες γονείς.
Τεχνική επαγγελματική σχολή  (σε συνεργασία με 

τη ΓΣΕΒΕΕ) η οποία θα εκπαιδεύει και θα πιστοποιεί 
δεξιότητες και εξειδικεύσεις απαραίτητες στον μετα-
ποιητικό τομέα (ειδικότητες επαγγελμάτων, εγκατα-
στάσεις φυσικού αεριού, ηλεκτροσυγκολλητές, αρτερ-
γατών, βοηθών ζαχαροπλαστών κ.α.). πιστοποίηση 
επαγγελμάτων.

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)
Βιομηχανικός τουρισμός. Οργάνωση η ενθάρρυν-

ση επισκέψεων σε βιομηχανικούς-βιοτεχνικούς  χώ-
ρους τόσο για την κάλυψη μιας συνεχώς διευρυνόμε-
νης  ζήτησης, όσο και για την ανάδειξη και ευρύτερη 
προβολή των επιτευγμάτων της επιχειρηματικής μας 
κοινότητας.

Εαρινό συνέδριο. Πρόκειται για έναν θεσμό που 
έχουν υιοθετήσει, με επιτυχία πολλά ξένα Επιμελη-
τήρια. Κάθε χρόνο θα επιλέγεται, από τη διοίκηση 
του ενδιαφερόμενου Επιμελητηρίου, ένα επίκαιρο 
θέμα, που θα αναλύεται σφαιρικά και σε βάθος, από 
επιστήμονες υψηλού κύρους, από πολιτικά πρόσωπα 
και επιχειρηματίες. Από τη σχετική παράθεση ιδεών 
και θέσεων και το διάλογο που θα ακολουθεί, θα συ-
νάγονται συγκεκριμένα συμπεράσματα που θα στη-
ρίζονται σε τεκμηριωμένα επιχειρήματα, τα οποία θα 
παρέχουν στη διοίκηση του Επιμελητηρίου και στον 
επιχειρηματικό κόσμο, πολύτιμο υλικό-‘’σταθερή πυ-
ξίδα’’, για περαιτέρω προβληματισμό και διαμόρφωση 
των δικών τους θέσεων πάνω σε κρίσιμα οικονομικά 
θέματα.

Καλοκαιρινό σχολείο καινοτομίας και επιχειρημα-
τικότητας για εφήβους και νεανίδες. Η διάρκεια του 
μπορεί να είναι μια βδομάδα(40 ώρες), και υλοποι-
είται εντός των χώρων του Επιμελητηρίου η και στις 
εγκαταστάσεις ενός αγροτουριστικού ξενώνα. Θα 
περιλαμβάνει εξοικείωση των νέων με τις έννοιες της 
επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, καινοτομίας, 
συνεργασίας, ομαδικότητας, συμμετοχικότητας, αντα-
γωνιστικότητας, αριστείας, συνέπειας, αξιοπιστίας, 
κ.α. στην ουσία θα επιχειρεί να επαναδιατυπώσει ξε-
χασμένες ή παρεξηγημένες αξίες και να διαμορφώσει 
μια νέα κουλτούρα που έχει ανάγκη ο τόπος για να 
αλλάξει σελίδα.
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«ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ»
Τους υποψήφιους του συνδυασμού του και τις 

προγραμματικές του θέσεις παρουσίασε χθες ο Τάσος Γιάγκογλου



Χθες στη Νάουσα
Εκπαιδευτική «γιορτή» 

ανακύκλωσης και 
ορθολογικής διαχείρισης  

απορριμμάτων
Την πρώτη ενημερωτική «γιορτή» ανακύκλωσης για μαθητές των σχολείων πραγ-

ματοποίησε το πρωί της Τετάρτης ο δήμος Νάουσας, στο πλαίσιο της αειφορικής και 
ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Η γιορτή έγινε στον Πολυχώρο Πολιτι-
σμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα Έρια) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Α-
ξιοποίησης Ανακύκλωσης (Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης), το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Νάουσας και με τη συμμετοχή των εικαστικών εργαστηρίων του Δήμου.

Στη δράση συμμετείχαν μαθητές από το 3ο, 7ο, 8ο και 10ο δημοτικό και το σχολείο 
Μονοσπίτων-Χαρίεσσας. Οι 400 μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 

σε ενημερωτικές και ψυχα-
γωγικές δράσεις, με γνω-
στά παιχνίδια που έχουν 
προσαρμοστεί κατάλληλα 
με μηνύματα Ανακύκλω-
σης, ώστε τα παιδιά ενώ 
διασκεδάζουν, παράλλη-
λα, να εκπαιδεύονται στα 
υλικά που ανακυκλώνονται 
και στη σωστή συμμετοχή 
στην Ανακύκλωση.

Σε σχετικό δελτίο τύπου 
ο δήμος Νάουσας ανα-
φέρει ότι επειδή η ζήτηση 
από τα σχολεία ήταν πά-
ρα πολύ μεγάλη και δεν 
εξυπηρετήθηκαν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι, οι αντιδη-
μαρχίες Περιβάλλοντος και 

Παιδείας δεσμεύτηκαν 
ότι θα συνεχίσουν τις ε-
νημερωτικές δράσεις, με 
τη μεγάλη γιορτή της α-
νακύκλωσης στον χώρο 
του δημοτικού πάρκου 
την άνοιξη. 
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Η Ακαδημία Ρομποτικής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ οργανώνει νέα Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομπο-
τικής 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 χρή-

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

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

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

πινου σώματος με τον εγκέφαλο, τους μύες και τις αισθήσεις 
και των ρομπότ με τον η-
λεκτρονικό εγκέφαλο, τους 
κινητήρες και τα αισθητήρια. 
Δουλεύουμε ομαδικά με τη 
μορφή project: αναγνω-
ρίζουμε το πρόβλημα που 
τίθεται κάθε φορά, μελετού-
με τις πιθανές λύσεις και 
φτιάχνουμε κατασκευές με 
σκοπό να βοηθήσουμε στην 
επίλυση του προβλήματος. 

Άτομα/τμήμα: 9
Μαθήματα: 6 εργαστήρια 

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

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

τές από 6η Δημοτικού και 
πάνω)

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

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

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

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

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

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 

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 το μεσημέρι θα έχει συ-
νεστίαση 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.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστού -

με μέσα από την 
καρδιά μας τους 
κ. Άρη κι Ελένη 
Μπαλτατζίδη, όχι 
μόνο για το πλού-
σιο τραπέζι που 
μας πρόσφεραν 
στην  ταβέρνα 
¨Κοτοπουλάκι¨ με 
τα πεντανόστιμα 
εδέσματα, αλλά 
και για την αγάπη 
και την συνεχή 
στήριξη στο Υ-
φάδι μας, ακόμα 
από τον πρώτο 
χρόνο λειτουργί-
ας του, το 2000.

Κύριε Άρη , ευχόμαστε υγεία στην οικογένειά σας και συνεχή επαγγελματική επιτυχία!!!

Τα παιδιά από το Υφάδι

Ο «ΚΑΡΑΝΟΣ» 
καταγράφει 

Ημαθιώτες μάγειρες 
και ζαχαροπλάστες

Ο Σύλλογος Γευσιγνωσίας, Γαστρονομίας, Οινο-
λογίας και Τουρισμού Ν. Ημαθίας «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ», 
στην προσπάθειά του να αναδείξει - προωθήσει την 
τοπική γαστρονομία αλλά και τα εξαιρετικής ποιότητας 
προϊόντα της Ημαθίας, ξεκινά την καταγραφή των 
Ημαθιωτών που ασχολούνται με την τέχνη της μαγει-
ρικής- ζαχαροπλαστικής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
μια τράπεζα δεδομένων- πληροφοριών, ανθρώπων (ή 
επαγγελματιών) που επιθυμούν και ενδιαφέρονται να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των σκοπών του ΚΑΡΑ-
ΝΟΥ, συμμετέχοντας ακόμα και σε διάφορες εκδηλώ-
σεις που προγραμματίζει.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: 
karanosimathia@gmail.com τα εξής στοιχεία τους:

Όνομα, Επώνυμο, τόπος καταγωγής, τόπος δια-
μονής - εργασίας, τίτλος σπουδών, χρόνος εμπειρίας, 
στοιχεία επικοινωνίας.

Για το Δ.Σ του ΚΑΡΑΝΟΥ    
Ταχματζίδης Δημήτρης

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Το Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βεροίας 

καλεί όλες τις συνδρομήτριες, φίλες, δωρήτριες και 
όλους τους φίλους του, στην καθιερωμένη Θεία Λει-
τουργία στην εκκλησία των Αγ. Αναργύρων στις 26 
Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή γιορτή του Αγ. Στυλιανού.

Τη λειτουργία θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης κ.κ. Παντελεήμονας.

Με χαρά και φροντίδα θα σας προσφέρουμε τον 
πρωινό καφέ στο κέντρο Παπαγάλος. Σας περιμένουμε.

Το Δ.Σ.



Ο πρώην βουλευτής Η-
μαθίας του ΠΑΣΟΚ Άγγελος 
Τόλκας έδωσε στη δημοσιό-
τητα δήλωσή του για τον β΄ 
γύρο των εκλογών στην Κε-
ντροαριστερά υπέρ της Φώ-
φης Γεννηματά. Αναφέρει:

«Οι εκλογές για το Νέο Φο-
ρέα της Κεντροαριστεράς απο-
τέλεσαν το πολιτικό ξέσπασμα 
των προοδευτικών πολιτών 
ενάντια στην παρωχημένη συ-
ντηρητική πολιτική των ψεύτικων υπο-
σχέσεων και των δήθεν ψευδαισθήσεων.

Η μεγάλη συμμετοχή ήταν ψήφος ε-
μπιστοσύνης στην προσπάθεια που έ-
χουμε ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό να 
ανασυνταχθεί η δημοκρατική παράταξη 
αλλά και αυστηρό μήνυμα να προχωρή-
σουμε με ενότητα, με συμμετοχή όλων ό-
σων μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτήν 
την πορεία και με απαίτηση ανανέωσης 
του χώρου.

Μια ανανέωση 
όμως η οποία είναι 
κυρίαρχα πολιτική. 

Είναι πια καθαρό 
ότι ο πολίτης σήμερα 
ζητάει περισσότερη 
πολιτική, δηλαδή με-
γαλύτερη συμμετοχή 
του ίδιου στις απο-
φάσεις που λαμβά-
νονται και τον αφο-
ρούν. Ακόμη πιο κα-
θαρό είναι το μήνυ-
μα ότι δεν αναζητάει 
έναν «Αντιτσίπρα» 
αλλά τη συλλογι-
κή προσπάθεια και 
ευθύνη ενός χώρου 
με διακριτά πολιτικά 
χαρακτηριστικά τόσο 
από τη συντηρητική 
δεξιά που δεν αλλά-
ζει όσο και από την 
κατ’ ευφημισμό αρι-
στερά που κυβερνά.

Όλα τα παρα -
πάνω τα εξέφρασε 
και εγγυάται με τον 
καλύτερο τρόπο η 
Φώφη Γεννηματά. Γι’ 
αυτό  και κατάφερε 
μια σημαντική νίκη 
τόσο πανελλαδικά 
όσο και σε επίπεδο 
Ημαθίας.

Την ερχόμενη Κυ-
ριακή καλούμε τους 
χιλιάδες πολίτες να 
συμμετέχουν και πά-
λι. Εγγυόμαστε έτσι  
την ενότητα και την 
δημοκρατία. 

Την ερχόμενη Κυ-
ριακή αφήνουμε ορι-
στικά πίσω την πε-
ρίοδο εσωστρέφειας 

και της στείρας αντιπαράθεσης. Δημιουρ-
γούμε το νέο φορέα, με υπέρβαση των 
σημερινών στενών κομματικών ορίων,  για 
να μιλήσουμε για το μέλλον και την προο-
πτική της χώρας μας.

 Στις 19 Νοέμβρη ψηφίζουμε όσοι ψη-
φίσαμε και την προηγούμενη Κυριακή, 
σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο ανά την 
Ελλάδα, χωρίς αντίτιμο». 

Τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δή-
μου Βέροιας θα γίνει την Πα-
ρασκευή 17 Νοεμβρίου στις  
11:00 π.μ., με τα εξής θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

-Κατάρτιση Σχεδίου Προ-
ϋπολογισμού Δήμου Βέροιας 
έτους 2018.

-Έγκριση ή μη δαπάνης 
και Καθορισμός συμβιβαστικά 
τιμής μονάδας αποζημίωσης 
απαλλοτριούμενουοικοπέδου 
ιδιοκτησίας Θ.Τσαντεκίδη και 
λοιπών.

-Συγκρότηση ή μη Επιτρο-
πής και κατάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού του έργου «Ανα-
κατασκευή δαπέδων γηπέδων 
καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρι-
σης, αντισφαίρισης ΕΑΚ».

-Έγκριση ή μη δαπανών και 
διάθεση ή μη πιστώσεων για 
μετακινήσεις υπαλλήλων.

-Έγκριση ή μη δαπάνης και 
διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέ-
λεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» 
(Β.Χασιώτη).

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για 
«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 
ή συμβιβαστικών πράξεων» (Λ. &Στ.Φιλιππίδη).

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για την 
πρόσληψη ενός ασκούμενου δικηγόρου.

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για 
«Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».

-Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια συνθετικού δαπέ-
δου παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας και 
Απ. Παύλου» έτους 2017.

-Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια και τοποθέτηση 
περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βερ-
γίνας και Απ.Παύλου».

-Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια  υλικών και εξαρ-
τημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών» έτους 2017.

-Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών και επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και 
Δημοτικών Κοινοτήτων» έτους 2017.

-Έγκριση ή μη δαπάνης της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκω-
δών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».

-Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών και εξοπλι-
σμού του Δημοτ. Κτηνιατρείου-Καταφυγίου Βέροιας».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δαπάνες επιμόρφωσης προ-
σωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων και μη-
χανημάτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για την υλοποίηση της μελέτης 
«Μελέτη Βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην 
Παλιά Πόλη της Βέροιας».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μεταφορά ογκωδών απο-
βλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφί-
σεων (ΑΕΚΚ)».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκτυπώσεις–εκδόσεις–βιβλι-
οδετήσεις».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτι-
κών κάδων Δ.Ε. Μακεδονίδος».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτι-
κών κάδων Δ.Ε. Δ.Ε. Δοβρά».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτι-
κών κάδων Δ.Ε. Δ.Ε. Βεργίνας».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Καθαρισμός τσιμενταυ-
λάκων Δ.Ε. Απ.Παύλου».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές Ιατρού Εργα-
σίας και Τεχνικού Ασφαλείας με ανάθεση εργασίας».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υπερκατα-
σκευής απορριμματοφόρου οχήματος».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανταλλακτικά λοιπών 
μηχανημάτων».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων 
& μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών 
για κοινόχρηστους χώρους» σύγχρονου τύπου.

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών 
για κοινόχρηστους χώρους» κλασσικού τύπου.

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καυσίμων 
για κίνηση μεταφορικών μέσων».

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δι-
αβούλευσης του Δήμου Βέροιας θα γίνει την  Τετάρτη 
22-11-2017, στις 2:00 μ.μ.,με μοναδικό θέμα ημερήσιας 

διάταξης την διατύπωση απόψεων 
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέ-
ωση και την τροποποίηση των πε-
ριβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθ. 
οικ: 100800/27-01-2006 απόφασης 
Ε.Π.Ο. της ΕΥΠΕ της «Δ.Ε.Η. ΑΝΑ-
ΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στον Τριπόταμο 
του Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, (υ-
ποκατηγορία Α2 – ομάδα 10η – Α-
νανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 
08)», Φορέας του έργου: «Δ.Ε.Η. 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρ-
τίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνε-
ται την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται 
σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται 
απαρτία.
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Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 
η Οικονομική Επιτροπή

Ευχαριστήριο της οικογένειας  
Απόστολου Γκαντίρη

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους γιατρούς και 
το νοσηλευτικό προσωπικό της παθολογικής κλινικής του 
Νοσοκομείου Νάουσας, τους άνδρες της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Νάουσας και τον διοικητή της Αντιπύραρχο κ. 
Νίκο Παλαμούτη και όλους όσοι βοήθησαν, στις δύσκολες 
στιγμές του, τον σύζυγο και πατέρας μας Απόστολο Γκαντί-
ρη. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συγγενείς 
και φίλους που μας συμπαραστάθηκαν κατά την εξόδιο 
ακολουθία του.

Αντωνία Τσέου
Ραφαήλ, Θανάσης και Άννα-Μαρία Γκαντίρη

Άγγελος Τόλκας, για τις 
εκλογές στην Κεντροαριστερά: 

«Μαζική συμμετοχή την
 Κυριακή 19 Νοεμβρίου»



Εφηβικό Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών- 
Φίλιππος΄43-69. Νέα νίκη για τους 
εφήβους του Φιλίππου, η πέμπτη 

συνεχόμενη, οι οποίοι συνεχίζουν να βρί-
σκονται στην κορυφή της βαθμολογίας 
παραμένοντας αήττητοι. Η ομάδα του Χρή-
στου Μπλατσιώτη ξεκίνησε αναγνωριστικά 
το παιχνίδι 


Μετάτοδεύτεροδεκάλεπτοομωςανέβασεστρο-

φές«χτίζοντας»διαφοράδέκαπόντων.Στοδεύτε-
ροημίχρονοηδιαφοράέφτασεμέχρι τους26πό-
ντουςγιανακλείσειστοτέλοςτοπαιχνίδινικηφόρα
μεσκορ43-69.ΜιααγωνιστικήπριντοτελοςτουΑ’
γύρουοΦίλιπποςδείχνειναπλησιάζειστονστόχο
τουπουείναιηπρόκρισηστοfinal4τηςΕΚΑΣΚΕΜ.

Τοκαταφέρνειμάλισταδίνονταςχρόνοκαιευκαιρίεςσε
όλους τουςνεαρούςαθλητέςανάμεσαστουςοποίους
υπάρχουναρκετοί με ικανότητες να εξελιχθούν.Να

σημειωθεί ότι για ένα ακόμηπαιχνίδι δεν
αγωνίστηκανοιΗλιαςΜόραςκαιΔημητρης
Τσεσμετζιδηςπουαγωνίστηκανμετηνανδρι-
κήομάδααπέναντισταΓιάννενα.Επόμενο
παιχνίδι των εφήβων τηνΚυριακήστηΒέ-
ροιαμεαντίπαλοτηνΑριδαία.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Μπάρμπας
14(1),Πασσαλης,Βασιλειάδης2,Σαρηπα-
λογλου, Καράλης,Παρδας 5, Στοιτσης 7,
Χατζηαντωνιου,Μανδρας7,Καραπανος5,
Κουβρουκης3(1),Μπατζακης

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (Μπλατσιώτης –
Κουρουζίδης) :Καρματης 16(2),Δαμτσιος
2, Χοργκος 20, Γεγιτσίδης, Ζαμπάκας 1,
Κανακάρης13,Λαζόπουλος3,Κοτσίδης7,
Κοκκινίδης7

Νίκηκαιστοπαιδικό73-76
στηνΈδεσσα

Δεύτερησυνεχόμενη νίκη για τηνπαι-
δική ομάδα τουΦιλίππου.Αυτή τη φορά
η ομάδα τουΝίνουΚανελλιδη επιβλήθη-
κεστηνΈδεσσα του τοπικούΕδεσσαϊκού
έπειτα από δραματικό παιχνίδι με σκορ
73-76.Τοπαιχνίδιήτανντέρμπισεόλητη
διάρκεια του με τις δυο ομάδες να εναλ-
λάσσονταιστηνπρωτοπορία.Πιοψύχραι-
μοςκαιμεκαλύτερεςεπιλογέςστοτέλοςο
Φίλιπποςκατέκτησετηνπολύτιμηνίκη.

Δέκαλεπτα22-13,32-38,60-55,73-76
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:( Κανελλίδης )

ΠανταζήςΆ. 11,ΜπλατσιωτηςΆ. 3,Τρα-
νιδης Κ. Τρεμμος Β. Παγανης Π. 21(1),
ΠοταμοπουλοςΚ.15,ΝικαιΘ.8,Δαμιαλης
Σ. Σαραντοπουλος Γ. ΣταυροπουλοςΣ. 4,
ΚηριμκηριδηςΧ.ΓκαρμπουνηςΓ.14.
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Ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 
από την ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές 
που θα διευθύνουν τις ανα-

μετρήσεις της 4ης αγωνιστική του 
πρωταθλήματος της Football League. 
Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο18Νοεμβρίου
Τρίκαλα –ΟΦΗ (15:00ΕΡΤ3,Δημ. ΣτάδιοΤρι-

κάλων)
Διαιτητής:Γκάμαρης(Αθηνών)

Κυριακή19Νοεμβρίου

Παναχαϊκή–ΑΟΧΚισσαμι-
κός(15:00,ΓήπεδοΑγυιάς)

Διαιτητής: Πουλημάς (Κέρ-
κυρας)

Εργοτέλης – Άρης (15:00
ΕΡΤ3,ΠαγκρήτιοΣτάδιο)

Διαιτητής: Λάμπρου (Εύ-
βοιας)

Καραϊσκάκης - Σπάρτη
(15:00,Δημ. γήπεδοΑγίωνΑ-
ναργύρων)

Διαιτητής: Γ. Παπαδόπου-
λος(Αχαΐας)

Καλλιθέα–ΔόξαΔράμας(15:00,Δημ.Ελευσίνας)
Διαιτητής:Κορδολαίμης(Αν.Αττικής)

ΑπόλλωνΛάρισας –Πανσερραϊκός (15:00,Αλ-
καζάρ)

Διαιτητής:Μιχαηλίδης(Βοιωτίας)

Απόλλων Πόντου – Αναγέννηση Καρδίτσας
(15:00,ΓήπεδοΚαλαμαριάς)

Διαιτητής:Βρέσκας(Ημαθίας)

Αιγινιακός–Παναιγιάλειος(15:00,Δημ.«Γιάννης
Παραλυκίδης»)

Διαιτητής:Κουκούλας(Λέσβου)

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ 
οι διαιτητές και οι βοηθοί που 
θα διευθύνουν τα παιχνίδια 

της Γ’ Εθνικής  στον 2ο όμιλο για την 
Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2017. Στο 
ντέρμπι Νάουσας- Ηρακλή διαιτητής 
θα είναι ο κ. Θεοδωρόπουλος από 
τον σύνδεσμο της Φλώρινας. Τον 
αγώνα των Τρικάλων με τον Αλμωπό 
Αριδαίας θα διευθύνει ο κ. Πολυχρο-
νίου από τον σύνδεσμο της Καστο-
ριάς. Τέλος στον αγώνα ΑΟ Καρδί-
ας- Φίλιππου Αλεξάνδρειας διαιτητής 
θα είναι  ο κ. Μαυρίδης από τον 
σύνδεσμο της Πέλλας. Αναλυτικά το 
πρόγραμμα:

2οςόμιλος
Καμπανιακός-ΆρηςΠαλαιοχωρίου
Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Σαλτσίδης,Μηνούδης(Πιερίας)

Νάουσα-Ηρακλής
Διαιτητής:ΘεοδωρόπουλοςΦλώρινας)
Βοηθοί:Δημόπουλος,Δράγος(Φλώρινας)

ΜακεδονικόςΝεάπολης-ΑΠΕΛαγκαδά
Διαιτητής:Χανίδης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Παπαδόπουλος,Μεταξιώτης (Μακεδο-

νίας)

Εδεσσαϊκός-Κιλκισιακός
Διαιτητής:Μιχούλιας(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Κουφός,Κωνσταντίν(Μακεδονίας)

ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνΗμαθίας -Αλμω-
πόςΑριδαίας

Διαιτητής:Πολυχρονίου(Καστοριάς)
Βοηθοί:Πρεσπάρης,Σιδερίδης(Καστοριάς)

ΑγροτικόςΑστέρας-Πιερικός
Διαιτητής:Δημητριάδης(Χαλκιδικής)
Βοηθοί:Γούτας,Μαλάνδρης(Χαλκιδικής)

ΑΟΚαρδίας-ΑΣΦΑλεξάνδρεια
Διαιτητής:Μαυρίδης(Πέλλας)
Βοηθοί:Ταγκαλίδης,Μίλτσης(Πέλλας)

FootballLeague

Οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής
ΔενορίστηκεοαγώναςΑχαρναϊκού-Βέροιας

Οι διαιτητές της Γ’ Εθνικής
στον 2ο όμιλο 

Την Κυριακή 12 Νο-
εμβρίου στο Δημοτικό
κολυμβητήριο Νάουσας
πραγματοποιήθηκε γιορ-
τή κολύμβησης με την
συμμετοχή αθλητών των
ακαδημιών κολύμβησης
από συλλόγους της κε-
ντρικήςΜακεδονία.Σε έ-
νακατάμεστοκολυμβητή-
ριο,οι γονείς καιοιφίλοι
των μικρών αθλητών εί-
χαν την ευκαιρίανα τους
θαυμάσουνγιατοκουρά-
γιο και την προσπάθειά
τους.

Είναιπολύσημαντική
ησυμβολή τέτοιωνδιορ-
γανώσεων στην σωστή
διαπαιδαγώγησητωνπαιδιώνκαιτηναποφυγήαρ-
νητικώνεπιρροώνκαιαξίζουνθερμάσυγχαρητήρια
στον όμιλο κολύμβησηςΝάουσας και στονΔήμο
Νάουσαςγιααυτήντηνπρωτοβουλία.

Ο Πήγασος Ημαθίας στηρίζει πάντα τέτοιες
ενέργειες, και αυτή τη φορά συμμετείχε ενεργά
με21μικρά«δελφίνια»απότιςακαδημίες του.Οι
προπονητέςΣτέλιοςΑμπατζίδηςκαιΓιώργοςΜπο-
γδαμπεϊδηςείχαντηνευκαιρίαναδιαπιστώσουντα
βήματαπροόδουτωνμικρώναθλητών,καιναθέ-

σουννέουςστόχουςγιατηνεπόμενηδιοργάνωση.
Σους αγώνες συμμετείχαν οι αθλητές και οι

αθλήτριες:
ΓιαννακίδουΣωτηρία, ΓκίνηΆρτεμις, ΖιώγαΕ-

λένη, ΖιώγαΜαρία,ΘυμιοπούλουΑυγή, Κούφα
Μαρκέλλα,ΛαμπρούσηΖωή,ΜπαϊρακτάρηΦρό-
σω,ΠασίδουΕυρώπη,ΡαφαηλίδουΕυανθία,Τσι-
φιντάρη Νεφέλη, Γιαννιώτης Χρήστος, Γιάτσας
Δημήτρης, ΓώγοςΘεόκλητος,ΔέλκοςΘεόδωρος,
ΚαραγιάννηςΜιλτιάδης, Καρασαρίδης Γιάννης,
Μελιόπουλος Γιώργος,ΠιστοφίδηςΧρήστος, Συ-
ριανόςΓιώργοςκαιΤάκηςΜιχάλης.

21 «δελφίνια» του Πήγασου στην Γιορτή 
κολύμβησης στη Νάουσα

ΧωρίςπροβλήματαηΝάουσα
υποδέχεταιτονιστορικόΗρακλή

Στονκανονικόρυθμότωνπροπονήσεων,μετάτοπροχθεσινόρεπό,επανήλθεαπόχθεςηομάδατου
Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ,.ΣτηνπρωινήπροπόνησηπουέγινεστιςεγκαταστάσειςτουΔημ.ΣταδίουΝάουσαςσυμ-
μετείχανόλοιοιποδοσφαιριστές,καιτοπρόγραμμαπεριελάμβανεμεταξύάλλων,ασκήσειςταχυδύναμης
καιπαιχνίδι με τηνμπάλα.Στη διάθεση τουπροπονητή είναι όλοιποδοσφαιριστές.Ηπροετοιμασία της
ομάδαςθασυνεχιστείμεπροπονήσειςκαιτιςεπόμενεςημέρες.

ΤονεντόςέδραςαγώναμετονΗρακλή(Δ.Α.Κ.Νάουσας,Κυριακή11-9,ώραέναρξης15:00),ορίσθηκε
ναδιευθύνειοδιαιτητήςκ.ΘεοδωρόπουλοςΝικόλαος(ΕΠΣΦλώρινας)μεβοηθούςτουςκ.κ.Δημόπουλο
ΝικόλαοκαιΔράγοΣωτήριο(ΕΠΣΦλώρινας).

Νίκεςγιατιςομάδεςμπάσκετπαίδων
καιεφήβωντουΦιλίππου



Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου διε-
ξήχθη το Κύπελλο Κομοτηνής 
Jiu-Jitsu 2017, στο Πανεπιστη-

μιακό κλειστό γυμναστήριο 
των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής, 
με συμμετοχή 20 αθλητικών 
συλλόγων και 370 αθλητών. 
Οι αθλητές του Αθλητικού Συλ-
λόγου ¨Ρωμιός¨ επέστρεψαν 
στην πόλη μας με συγκομιδή 
31 μεταλλίων, εκ των οποίων 
11 χρυσά, 12 αργυρά και 8 
χάλκινα.

ΤοΔ.Σ. τουσυλλόγουσυγχαίρειθερ-
μάτουςαθλητέςπουέλαβανμέροςστη
διοργάνωση, τους αθλητές που κατέ-
κτησανμετάλλια,καθώςκαι τουςγονείς
που βρίσκονταιπάνταστοπλευρό του
συλλόγουόπωςκαι για τηνψυχολογική
υποστήριξηπουπροσέφεραν από την
κερκίδα.

Αναλυτικάταμετάλλια:
FightingSystem
ΔάσιοςΕλευθέριοςΧρυσό
ΙωακειμίδουΕυγενίαΧρυσό
ΙωσηφίδηςΓεώργιοςΧρυσό
ΛάμπρογλουΚων/νοςΧρυσό
ΜπέλλαςΓεώργιοςΧρυσό
Νικολαίδης Γεώργιος τουΑπόστο-

λουΧρυσό
ΧασιώτηςΓεώργιοςΧρυσό
ΒασιλειάδηςΓιώργοςΑργυρό
ΘέμεληΝεφέληΑργυρό
ΙγνατιάδηςΧρήστοςΑργυρό
ΙωαννίδουΜαρίαΑργυρό
ΙωσηφίδηςΒαλέριοςΑργυρό
ΛιλιόπουλοςΜιχαήλΑργυρό
ΔερβεσίδηςΝίκοςΧάλκινο
ΙγνατιάδουΜαρίαΧάλκινο
Νικολαίδης Γεώργιος του Αλέξαν-

δρουΧάλκινο
ΠαπαγιάννηςΣτέργιοςΧάλκινο
ΣτεφανίδηςΠαναγιώτηςΧάλκινο
ΤσιούνταςΔημήτριοςΧάλκινο

Ne-wazasystem
ΙωσηφίδηςΓεώργιοςΧρυσό
ΛιλιόπουλοςΜιχαήλΧρυσό
ΜπέλλαςΓεώργιοςΧρυσό
Νικολαίδης Γεώργιος του Αλέξαν-

δρουΧρυσό
ΔερβεσίδηςΝίκοςΑργυρό
ΙγνατιάδουΜαρίαΑργυρό
ΙωακειμίδουΕυγενίαΑργυρό
ΙωαννίδουΜαρίαΑργυρό

ΠαπαγιάννηςΣτέργιοςΑργυρό
ΠελέκηςΦώτιοςΑργυρό
ΤζίμπουλαΆνναΧάλκινο
ΧασιώτηςΓεώργιοςΧάλκινο
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Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/
ΟΧΕ  οι διαιτητές των αγώ-
νων που θα διεξαχθούν από 

Παρασκευή έως και την Δευτέρα.  
Τον αγώνα του Αερωπού με τον 
Φίλιππου που θα μεταδώσει απ’ 
ευθείας η ΕΡΤ2 θα διευθύνουν οι κ.κ 
Κατσίκης και Μιχαηλίδης. 

Παρασκευή17Νοεμβρίου2017
HandballPremier(7ηαγωνιστική)
ΔΑΚΈδεσσας17:15 (ΕΡΤ2),ΑερωπόςΈδεσ-

σας-Φίλιππος Βέροιας (Κατσίκης-Μιχαηλίδης,
Μεϊμαρίδης)

Σάββατο18Νοεμβρίου2017
HandballPremier(7ηαγωνιστική)
Σπίτι τουΧάντμπολ18:00,ΠΑΟΚ-ΦοίβοςΣυ-

κεών (Λινάρδος- Καζαντζίδης,
Θεοδοσάκης)

ΧΑΝΘ18:00,ΧΑΝΘ-Διομή-
δηςΆργους (Δελόγλου-Θεοδο-
σίου,Παρτεμιάν)

Δαϊς19:00,ΑΣΕΔούκα-ΓΑΣ
Καματερού (Βήτας- Σκλαβενί-
της,Μπεμπέτσος)

Α1Γυναικών(5ηαγωνιστική)
Καματερού 17:00, ΓΑΣ Κα-

ματερού-ΆρηςΘ. (Φωκίτης-Α-
νταλής,Κορρές)

ΔΑΚΑμυνταίου18:00,Φιλώ-
ταςΦλώρινας-ΦίλιπποςΒέροι-
ας(Τέμης-Γιάννου,Αγγελίδης)

ΔΑΚ Άρτας 18:00, Φέτα
Ήπειρος Αναγέννηση Άρτας-
HONDAΠανόραμα (Μαυρίδης-

Στεφανίδης,Λιακόπουλος)

Κυριακή19Νοεμβρίου2017
HandballPremier(7ηαγωνιστική)
ΜελίναΜερκούρη 16:00, Ολυμπιακός ΣΦΠ/

ΌμιλοςΞυνή-ΧιλιώτηςΓΣΔράμα1986 (Κουτσός-
Φωκίτης,Κορρές)

Α2Ανδρών(4ηαγωνιστική)
ΔΑΚ Κατερίνης 16:00,Αρχέλαος Κατερίνης-

ΦαίακαςΚέρκυρας(Πατιός-Τσιάνας)

Α2Γυναικών(2ηαγωνιστική)
Φιλίππειο15:00,ΑΣΒέροια2017-ΑΕΣΧΠυλαί-

ας(Λινάρδος-Νικολαϊδης)
ΔΓΒύρωνα17:00,ΑναγέννησηΒύρωνα-Άρης

Νίκαιας(Γιακαλής-Σπυλιωτάκος)
ΔΑΚΚατερίνης 18:00,ΟρφέαςΚατερίνης-Α-

πόλλωνΣταυρούπολης(Πατιός-Πήτας)

Χάντμπολ
Παρασκευή5.15μ.μ.

Αερωπός-Φίλιπποςμεδιαιτητές
τουςκ.κ.Κατσίκη-Μιχαηλίδη

Μιαακόμηεπιτυχημένηαγωνιστική
εξόρμησηγιατονΑΣΡωμιό

Χαρ. Τσιφλίδης
Υποψήφιος με την 

«Επιχειρηματική Ανανέωση»
Αγαπητοί φί-

λοι και συνεργά-
τες, ονομάζομαι
ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
κα ι  ζητάω την
ψήφο εμπιστο-
σύνης σας στο
Εμπορικό Τμήμα
στις 03/12/2017
για την υποψη-
φιότητα μου στο
Εμπορικό Επιμε-
λητήριοΗμαθίας μετονσυνδυασμό«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΗΑΝΑΝΕΩΣΗ».Στην αυτοσυγκέντρωση των 

παικτών του που θα είναι το 
κλειδί της νίκης εστίασε ο 

τεχνικός του Φίλιππου Τεο Παυλί-
δης, για το παιχνίδι της Παρασκευ-
ής στην Έδεσσα, με αντίπαλο την 
ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλή-
ματος Αερωπό:

«Έχουμεμπροστάμαςέναπολύδύσκολο
παιχνίδι με την ομάδα τηςΈδεσσαςπουμε
τα τελευταία αποτελέσματαδίχνει να διανύει
μιαπερίοδο καλήςαγωνιστικής κατάστασης.
Άμυνασκληρήμεδιάθεσηνατρέξειτηνκάθε
μπάλαπουθακερδίσει,έχονταςπάνταμπακ
απένανέμπειροκαικαλότερματοφύλακα.Ό-
λααυτάμαζίκαιτηνπολύκαλήκαιστοχευμέ-
νηεπιθετικήτηςγραμήμεαιχμέςτονΚράλη,
τονΚυριακού, τουςξένουςκαι τονοργανωτι-
κόαλλά καιπολλέςφορές εκτελεστικόΤζου-
βάρα,κάνειτοέργομαςακόμηπιοδύσκολο.

Απόμέρους μαςπρέπει να αποφύγουμε
τοκακόξεκίνηματωνπροηγούμενωνπαιχνι-
διώννααντιπαραθέσουμεμιακαλήκαισκλη-
ρήάμυναελέγχονταςτονρυθμόκαιπαίζοντας
κατάγράμμαότιέχουμεσχεδιάσειστηνεπίθε-
ση.Θαείναιέναπαιχνίδιλεπτομερειώνόπου
αυτόςπουδενθαχάσει τηναυτοσυγκέντρω-
σήτουθακερδίσει.

Για μας είναι μονόδρομος η νίκη, έχουμε
και την διάθεση και τηνποιότητα να τηνπε-
τύχουμε.Εύχομαι να γίνει ένα καλόπαιχνίδι,
νατοευχαριστηθούνόσοιθατοαπολαύσουν
ζωντανάαλλάκαιοι τηλεθεατέςαπότοσπίτι
τους.»υπογράμμισεοΤεοΠαυλίδης

Τέο Παυλίδης: «Να αποφύγουμε 
το κακό ξεκίνημα» 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ 
«ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ»

Ο ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσουν Αγώνες Δρό-
μου Πόλης σε Δημόσια Οδό, με την Επωνυμία 

«ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ» στα πλαίσια των «Η’ 
ΜΕΛΙΚΕΙΩΝ», σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Α και τη 
Δημοτική Κοινότητα Μελίκης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί 
με τους παρακάτω όρους:

1.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:ΚΥΡΙΑΚΗ26ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2017
2.ΤΟΠΟΣ:ΜΕΛΙΚΗΗΜΑΘΙΑΣ(ΠλατείαΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
3.ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
ΜΙΝΙΑΓΟΡΙΑΔΡΟΜΟΣ600μ(ΈτοςΓεν2006-2007)
ΜΙΝΙΚΟΡΙΤΣΙΑΔΡΟΜΟΣ600μ(ΈτοςΓεν2006-2007)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣΒ΄ΔΡΟΜΟΣ1000μ(ΈτοςΓεν2004-2005)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣΒ΄ΔΡΟΜΟΣ1000μ(ΈτοςΓεν2004-2005)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣΑ΄ΔΡΟΜΟΣ3000μ(ΈτοςΓεν2002-2003)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣΑ’ΔΡΟΜΟΣ2000μ(ΈτοςΓεν2002-2003)
ΠΑΙΔΕΣΔΡΟΜΟΣ3000μ(ΈτοςΓεν2000-2001)
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣΔΡΟΜΟΣ2000μΈτοςΓεν2000-2001)
ΑΝΔΡΕΣΔΡΟΜΟΣ5000μ(ΈτοςΓεν1999&μεγαλ.)
ΓΥΝΑΙΚΕΣΔΡΟΜΟΣ5000μ(ΈτοςΓεν1999&μεγαλ.)
4.ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:Δικαίωμασυμμετοχής έχουν αθλη-

τές-τριεςεγγεγραμμένοι-εςσταμητρώατουΣΕΓΑΣκαθώςκαιελεύθεροι
δρομείς.ΚάθεΣύλλογοςμπορείναλάβειμέροςμεαπεριόριστοαριθμό
αθλητών-τριών.Κάθε αθλητής-τρια έχει δικαίωμα νασυμμετάσχει σε
ένα(1)αγώνισμα.

5.ΔΗΛΩΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:Οιδηλώσειςσυμμετοχήςθαγίνονται
μέχριτηνΤΕΤΑΡΤΗ22ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2017στις14.00ηλεκτρονικάστo
e-mail : eassegaskm@gmail.comστο ειδικό συνημμένο έντυποπου
συνοδεύειτηνπροκήρυξηκανονικάσυμπληρωμένο.

6.ΤΕΧΝΙΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣ:ΟΑγώναςθαδιεξαχθείσεδιαδρομήεντός
τουοικισμούτηςΜελίκης.Ηδιαδρομήείναιαπόστασης1000μ.Ηαφε-
τηρίακαιοτερματισμόςθαγίνουνστηνΠλατείαΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.

Σε όλους τους αθλητές-τριες θα δοθούν νούμερα συμμετοχής τα
οποίαπρέπειναπαραλαμβάνουναπότηνγραμματείατωναγώνωνστο
χώροτηςεκκίνησης–τερματισμού1ώραπριντηνέναρξητουαγωνί-
σματόςτους.

7.ΕΠΑΘΛΑ:ΘααπονεμηθούνΚύπελλαστουςπρώτους-ες,Μετάλ-
λια καιΔιπλώματαστους 3πρώτους-τες καιΔίπλωμασε όλους τους

συμμετέχοντεςκάθεκατηγορίας.
8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:Οδιοργανωτήςσύλλογοςδενθακαλύψειταέξο-

δαμετακίνησηςτωναθλητών-τριών.
9. ΙΑΤΡΙΚΗΕΞΕΤΑΣΗ:Όλοι οι αθλητές-τριες θαπρέπει να εξετά-

ζονταιαπόγιατρόμεευθύνηκαιφροντίδατουΣυλλόγουτους.Όλοιοι
αθλητές-τριες,απαραίτηταναέχουνμαζίτουςτοΔελτίοΑθλητικήςΙδιό-
τηταςκανονικάθεωρημένοαπόΓιατρό.

Οι μηαθλητές– τριεςπρέπει με τηνπαραλαβή τουαριθμούσυμ-
μετοχήςτουςνακαταθέσουνστηνγραμματείαΥπεύθυνηΔήλωσηπου
ναβεβαιώνουντηνκαλήυγείατουςπουτουςεπιτρέπειτηνσυμμετοχή
τουςστουςαγώνες.

10.ΤΕΧΝΙΚΟΙΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:ΤεχνικοίΥπεύθυνοι τουΑγώνα ορί-
ζονταιοΤεχνικόςΣύμβουλος τηςΕΑΣΣΕΓΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣκ.ΧατζηβασιλείουΧρήστοςκαιοΣωματειακόςΠροπονητής του
ΓΑΣΜελίκηςκ.ΝτόγκαςΝίκος.

11.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ«Η’ΜΕΛΙΚΕΙΑ»
ΑΓΩΝΕΣΔΡΟΜΟΥ«ΣΩΤΗΡΗΣΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ26NOEΜΒΡΙΟΥ2017

ΩΡΑ:10.30ΤΕΛΕΤΗΕΝΑΡΞΗΣ
10.45600μΜΙΝΙΚΟΡΙΤΣΙΑ
10.55600μΜΙΝΙΑΓΟΡΙΑ
11.051000μΠΚΒ’
11.151000μΠΠΒ’
11.302000μΠΚΑ’+ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
11.453000μΠΠΑ’+ΠΑΙΔΩΝ
12.055000μΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
12.40ΑΠΟΝΟΜΗΕΠΑΘΛΩΝ–ΤΕΛΕΤΗΛΗΞΗΣ

Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζε-
ται από τον ΑΛΥΤΑΡΧΗ και τους ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ
Επισυνάπτονταi:

Α)ΈντυποΔήλωσηςΣυμμετοχής(excel)
B)ΧάρτηςΔιαδρομής
Γ)ΑφίσαΑγώνα

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΕΑΣΣΕΓΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΓΑΣΜΕΛΙΚH
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΛ

Πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 14 Νοεμβρίου, στην 
κλειστή τεχνητή πίστα 

Snowworld στο Landgraaf 
της Ολλανδίας, το Ευρωπαϊ-
κό Κύπελλο Parasnowboard. 
Ο αγώνας αποτελούσε μια 
τελευταία ευκαιρία για όλους 
τους νέους αθλητές, προκει-
μένου να κατηγοριοποιηθούν 
(classification) και να καταφέ-
ρουν να συγκεντρώσουν τους 
πρώτους τους βαθμούς για να 
μπορέσουν να πάρουν θέση 
στην παγκόσμια κατάταξη, 
ώστε -υπό προϋποθέσεις- να 
προκριθούν στην προσεχή 
Χειμερινή Παραολυμπιάδα της 
PyeongChang τον Μάρτη.


ΠαρώνοΚώσταςΠετράκης!
Στους αγώνες συμμετείχε και ο αθλητής

τουΑ.Σ.ΑμεΑΕΝΣΩΜΑΤΙΥΓΙΕΙΒέροιαςΠε-
τράκηςΚωνσταντίνος.ΟΠετράκηςπέρασε
με επιτυχία το classification τηνΔευτέρα13
Νοεμβρίου και κατατάχθηκε στην κατηγορία
SB-UL (SnowboardUpper Limb -αθλητέςμε
αναπηρίασταάνωάκρα).Τηνεπόμενημέρα
αγωνίστηκε στο αγώνισμα Banked Slalom
(κάθεαθλητήςκατέβηκεδυοφορέςτηνπίστα
και η καλύτερη επίδοση λαμβανόταν υπό-
ψη).Οαθλητήςμας κατάφερε και τερμάτισε
14ος από 23 αθλητές στηνπρώτη κούρσα
με χρόνο 49».66 και στην δεύτερη κούρσα,
16ος από 24 αθλητές με χρόνο 48».80.Αν
καιβελτίωσετοχρόνοτουητελικήτουκατά-

ταξηήταν17ηθέσηανάμεσασε24αθλητές.
Στους αγώνες συμμετείχε και έτεροςΈλλη-
νας αθλητής, οΚοτρώτσοςΕυάγγελος από
το σωματείοΠ.Α.Σ.Κ.Α. (SB-LL1) o oποίος
κατετάγη 32ος στην κατηγορία του και δεν
συγκέντρωσεβαθμολογία.

ΈτσιοΠετράκης:
1.Έγινε οπρώτοςαθλητής τουσωματείο

μαςπουαγωνίστηκεσε επίσημους διεθνείς
αγώνες

2.ΈγινεοπρώτοςαθλητήςαπότηΒέροια
πουαγωνίστηκεσεεπίσημουςδιεθνείςαγώ-
νεςΠαραολυμπιακούΑθλήματος

3. Έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής
που μπαίνει στηνπαγκόσμια κατάταξη του
parasnowboard.

καιτοParasnowbardέγινετοπέμπτοΠα-
ραολυμπιακόΆθλημαπου καλλιεργείται από
το«ΕνΣώματιΥγιεί»


Τίσημαίνειστηνπράξηησυμμετοχή

τουαθλητήμαςκαι
Γιατίαποτελείεπιτυχίαη17ηθέση:

(ΤεχνικήΑνάλυσηαπότονκ.Καραϊω-
σήφΑλέξανδρο,ΠροπονητήΑμεΑΑ΄Κατ.)

 Ο Πετράκης έκανε δύο πολύ σημαντι-
κά βήματα στηνΟλλανδία: α)Πέρασε από
επίσημοClassification που ήταν προαπαι-
τούμενο για την αθλητική του πορεία. Το
classification (συνήθως, και ανάλογαμε τον
τύπο της αναπηρίας) κάθε αθλητής τοπερ-
νάειμιαφοράστηνέναρξητηςκαριέραςτου
και το ισχύ έχει εφ’ όρου ζωής και β) Συμ-
μετείχε με επιτυχίαστουςαγώνες, καταφέρ-
νοντας να συγκεντρώσει βαθμούςώστε να
μπει στηνΠαγκόσμιαΚατάταξη (36β - 24ος
στονκόσμο)καιναέχειελπίδεςνααγωνιστεί
στουςΧειμερινούςΠαραολυμπιακούςΑγώνες
PyeongChang2018.

Θεωρούμετεράστιαςσημασίατηνεπιτυ-
χίατουΠετράκηγιατουςεξήςλόγους:

 1.Αγωνίστηκεπρώτηφορά σε αγώνες
καιμάλιστασευψηλόεπίπεδο.

2.Τελευταίαφοράπουείχεεπαφήμεχιόνι
ήταντονπερασμένοΑπρίλιο(7μήνεςπριν!)

3.Ανταγωνίστηκε αθλητές παγκόσμιας
κλάσης μεπαγκόσμιες καιπαραολυμπιακές
διακρίσειςαπόχώρεςμεπαράδοσησταχει-
μερινάαθλήματα.

4. Ταξίδεψε μόνος, ιδίοις πόροις, χωρίς
συνοδό ή/και προπονητή, λόγω ελάχιστης
και πενιχρής οικονομικής υποστήριξης την
ίδιαστιγμήπουοισυναθλητέςτουείχανμαζί
τουςολόκληρο  υποστηρικτικό επιτελείο. Για
όποιονέχειασχοληθείμετοναθλητισμό,κα-
ταλαβαίνειτησημασίααυτούτουγεγονότος.

5.ΜπήκεστηνΠαγκόσμιαΚατάταξη του
αθλήματος(24οςσεσύνολο28αθλητώναυ-
τήτηστιγμή).

 ΤοΔ.Σ. τουΑ.Σ.ΑμεΑΕνΣώματιΥγιεί
Βέροιας, συγχαίρει τον αθλητήΚωνσταντίνο
Πετράκη για τη συμμετοχή και την επιτυχία
τουκαιτουεύχεταιότικαλύτεροστησυνέχεια
τηςαθλητικήςτουπορείας!

World Parasnowboard Europa Cup 2017
17οςοαθλητήςμαςΠετράκηςΚωνσταντίνος!

Ανακοίνωση
της ΕΠΣ Ημαθίας 

Η επιτροπή κυπέλλου και πρωταθλήματος της 
Ε.Π.Σ.Ημαθίας επιστύει την προσοχή των 
σωματείων, των εκπροσώπων τους και 

κυρίως των φιλάθλων τους για τις παραβατικές 
συμπεριφορές που πρέπει να περιορισθούν και να 
αποφεύγονται και οι οποίες είναι δυνατόν να επιφέ-
ρουν βάση του νέου Πειθαρχικού Κώδικα αρχικά: α)
χρηματικά πρόστιμα, β)στις περιπτώσεις υποτροπών 
βαρύτατα πρόστιμα & εν συνέχεια τιμωρία της έδρας 
γ)και ακολούθως μηδενισμό της υπαίτιας ομάδας.

Έτσιλοιπόνγίνεταιγνωστόότιαπαγορεύεταιαυστηράηρίψηκάθε
αντικειμένου,ηρίψηκροτίδων,καπνογόνων,ακόμηκαιτοάναμματους
στιςεξέδρες.

Γίνεται γνωστό επίσης ότι η εκφώνησησυνθημάτων και φράσεις
που προσβάλλουν αξιωματούχους ομάδας ή αγώνα ή φιλάθλους,
τη μνήμη τεθνεώτωνή έχουν απρεπή και υβριστικόπεριεχόμενο για
οποιοδήποτεπρόσωπο, είναι λόγοςπου επίσηςμπορούν να επιβλη-
θούνσοβαρέςποινές.
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Ένα ακόμη επιτυχημένο 
συνέδριο της 

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Στη Θεσσαλονίκη «χτύπησε» στις 9-10 Νοεμβρίου ο παλμός του ελλη-
νικού αγροδιατροφικού τομέα, καθώς εκπρόσωποι τους, μοιράστηκαν το 
όραμά τους για την ελληνική και την ευρωπαϊκή γεωργία, και αντάλλαξαν α-
πόψεις σχετικά με τις τάσεις και τις πολιτικές που επηρεάζουν την ανάπτυξή 
της, στα πλαίσια του ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της 
Ελληνικής Γεωργίας, που συνδιοργάνωσαν –με απόλυτη επιτυχία- η GAIA 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με τον ΣΕΒΕ (Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος), υπό 
την αιγίδα της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδος).

Το 4ο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο PortoPalace εί-
χε θέμα «Καινοτομία & γνώση στον πρωτογενή τομέα : Απελευθερώνοντας 
τη δυναμική της υπαίθρου» και σε αυτό παραγωγοί, στελέχη συνεταιρισμών 
από την Ελλάδα και την Ευρώπη, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευ-
νητικής κοινότητας, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, καθώς 
και σημαντικοί επιχειρηματικοί φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων 
από την Ελλάδα και την ΕΕ μίλησαν για τις σημαντικές προκλήσεις με τις 
οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο αγροδιατροφικός τομέας και πως η αξι-
οποίηση της καινοτομίας και ειδικότερα της ευφυούς γεωργίας μπορεί να 
προδώσει την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα προιόντα.  

Σε όλη τη διάρκεια του 3ήμερου Συνεδρίου, η παρουσία του κόσμου 
ήταν εντυπωσιακή, ενώ χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν από τις τοπο-
θετήσεις των ομιλητών στις 3 θεματικές ενότητες και τα 4 εργαστήρια που 
έλαβαν χώρα στο συνεδριακό χώρο. 

Η έναρξη του συνεδρίου την Τετάρτη 8-11 έγινε με ειδική εκδήλωση-πα-
ρουσίαση του βιβλίου Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: «Το Ελαιόλαδο». 

Αναπροσαρμογή Επιτοκίων 
από την Τράπεζα Πειραιώς  

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην αναπροσαρμογή των καταθετικών 
επιτοκίων επιλεγμένων μισθοδοτικών της προϊόντων. Η μείωση στο σύνολο 
των μισθοδοτικών λογαριασμών ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 0,08% [8 μονά-
δες βάσης].

Σημειώνεται ότι τα επιτόκια των υπόλοιπων λογαριασμών ταμιευτηρίου, 
τρεχούμενων και αποταμιευτικών, παραμένουν αμετάβλητα.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 15.01.2018.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε 

στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπεζας www.
piraeusbank.gr.

Το 2ο Ενδοσχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού 
διοργάνωσε το 5ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, 
την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, μια σχολική δράση 
που τείνει να γίνει θεσμός για το σχολείο, με τη 
συμμετοχή 35 μικρών σκακιστών και σκακιστρι-
ών από όλες τις τάξεις, που αγωνίστηκαν με 
αξιοσημείωτο σκακιστικό ήθος και δικεδίκησαν 
τα έπαθλα.

Την έναρξη των αγώνων κήρυξε ο Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δή-
μου Νάουσας κ. Στέλιος Δάγγας, που συνεχάρη 
τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη συμμετοχή 
τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Τις απονομές των κυπέλλων και των μεταλ-
λίων έκαναν ο κ. Αντιφάκος Γρηγόρης, παλιός 
σκακιστής, ο κ. Φιλίππου Σωτήρης, διαιτητής 
σκακιού, σκακιστής και προπονητής σκακιού, η 
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του σχολείου κα Δουλδούρη Μαρία και ο κ. Φρεγ-
γίδης Νίκος επικεφαλής διαιτητής. Όλα τα παιδιά 
που συμμετείχαν πήραν Διπλώματα Συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν οι παρακάτω μα-
θητές και μαθήτριες:

1. Καραμίχος Μιχάλης 
(Κύπελλο, 1ος Νικητής στην τελική κατάταξη)
2. Τσαρνούχα Αντωνία
 (Κύπελλο, 1η Νικήτρια στην τελική κατάταξη)

Α΄ & Β΄ τάξη: 
1. Πέϊος Γιώργος (Χρυσό μετάλλιο)
2. Πέσιος Πέτρος (Ασημένιο μετάλλιο)
3. Γαλανός Αχιλλέας (Χάλκινο μετάλλιο)
4. Παρόλα Μιχαέλα (Χρυσό μετάλλιο, 1ο κορίτσι)

Γ΄ & Δ΄ τάξη: 
1. Μπιτέρνας Ιωάννης (Χρυσό μετάλλιο)
2. Μυλωνάς Φώτης (Ασημένιο μετάλλιο)
3. Παρόλας Σταύρος (Χάλκινο μετάλλιο)
4. Τσαρνούχα Δήμητρα (Χρυσό μετάλλιο, 1ο κορίτσι)

Ε΄ &Στ΄ τάξη: 
1. Καραμίχος Μιχάλης (Χρυσό μετάλλιο)
2. Τέμμας Χρήστος (Ασημένιο μετάλλιο)
3. Πέϊος Χρήστος (Χάλκινο μετάλλιο)
4. Τσαρνούχα Αντωνία (Χρυσό μετάλλιο, 1ο κορίτσι)

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απ. Τζιτζικώστας: «Απόλυτα 
ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός

 και εφαρμόσιμος 
ο προϋπολογισμός για το 2018»

«Απόλυτα ισοσκελισμένο, απόλυτα ρεαλιστικό και απόλυ-
τα εφαρμόσιμο», χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2018, ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «σε μια περί-
οδο έντονης οικονομικής δυσπραγίας, με μεγάλους περιορι-
σμούς και δυσκολίες, καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό που 
στηρίζεται στην αρχή της χρηστής διοίκησης και με απόλυτο 
σεβασμό στα χρήματα των Ελλήνων πολιτών».

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας προβλέπει την υλοποίηση μιας σειράς από νέα και παλιά 
έργα, καλύπτοντας όλο το πεδίο αρμοδιοτήτων και υποχρε-
ώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Λαμβάνει 
επίσης υπόψη τόσο τις αδυναμίες, όσο και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολό της. Ο 
προϋπολογισμός καταρτίστηκε στα στενά πλαίσια και τη λαν-
θασμένη, όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Τζιτζικώστας, κατεύθυν-
ση, που ορίζει η νομοθεσία περί προϋπολογισμού των ΟΤΑ, 
αλλά και με βάση τους περιορισμούς που τίθενται από τα 
οικονομικά δεδομένα της εποχής και το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ.

Οι βασικές προϋποθέσεις στην κατάρτιση του προϋπολογισμού 
του έτους 2018, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, είναι:

-Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
-Η υπευθυνότητα.
-Η διαφάνεια.
-Η ειδίκευση των πιστώσεων.
«Ως διοίκηση της Περιφέρειας συνυπολογίσαμε την οικονομική 

ενοποίηση και τη διαχειριστική αυτοτέλεια των επτά περιφερειακών 
ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Μένουμε σταθεροί στη δέ-
σμευσή μας ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί –και 
θα συνεχίσει να λειτουργεί- με ενιαίο τρόπο σε όλα τα επίπεδα», 
εξήγησε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης Αθηνά Αηδονά, ως βασική εισηγήτρια του προ-
ϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2018, ε-
πισήμανε ότι «ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε δίχως αλχημείες και 
σκοπιμότητες, είναι αξιόπιστος και εναρμονισμένος με τις ισχύουσες 
νομοθετικές αποφάσεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το σύνολο των εσόδων για 
2018 διαμορφώνεται σε περίπου 228 εκ. ευρώ και τα έξοδα σε 315 
εκ. ευρώ. Το λογιστικό έλλειμμα των 87 εκ. ευρώ για να είναι ισο-
σκελισμένος -και είναι απόλυτα ισοσκελισμένος- καλύπτεται από το 
ταμειακό υπόλοιπο του 2017. Από το σύνολο των εξόδων, τα 44 εκ. 
ευρώ -περισσότερα από κάθε άλλη φορά- αφορούν σε νέα έργα».

Ενδοσχολικό πρωτάθλημα σκακιού 
στο 5ο Δ.Σχ. Νάουσας



Το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 
εγκαινιάζει την περιοδι-

κή έκθεση «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΝ 1870-1970»,την 
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου (ώρα 
20:00), στο Συνεδριακό 
Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, 
στη Θεσσαλονίκη. Πλούσιο 
φωτογραφικό και αρχειακό 
υλικό ζωντανεύει την παρα-
γωγική ιστορία του παλαιού 
εμπορικού κέντρου της πόλης, 
κατά την περίοδο 1870-1970. 
Η έκθεση, η οποία βασίστηκε 
στο ερευνητικό πρόγραμμα 
που εκπόνησε ο δρ.Ευάγγελος 
Χεκίμογλου, τελεί υπό την αιγί-
δα του Δήμου Θεσσαλονίκης 

και του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

Απότηνίδρυσήτηςέωςτιςμέρες
μας,καιπαράτιςαναπόφευκτεςανα-
κατατάξεις, ηΘεσσαλονίκη υπήρξε,
για μεγάλα διαστήματα, οικονομικό
κέντρο ενός εκτεταμένουπαραγωγι-
κούχώρου.Ακόμακαι κατά την τα-
ραγμένη εκατονταετία1870-1970, η
πόληγνώρισεπεριόδουςοικονομικής
ανάπτυξηςχάρηκυρίωςστοεμπόριο.
Το τμήμα τηςπόληςπουβρίσκεται
βορειοανατολικά από το λιμάνι και
νοτιοδυτικάαπότηδιασταύρωσητης
ΕγνατίαςκαιτηςοδούΒενιζέλουορί-
ζεταιως τοπαλαιό εμπορικόκέντρο
τηςΘεσσαλονίκης.Ηπεριοχήενσω-
μάτωσεσταδιακάκαιάλλεςχρήσεις,
δραστηριότητεςκαιανάγκες,οιοποίες
διαφοροποίησαν τηνπαραδοσιακή
τηςλειτουργίακαιτοναρχικότηςχα-

ρακτήρα.Σταχρόνιααυτάδραστηριο-
ποιήθηκανεκείπολυάριθμεςεπιχειρή-
σεις,στιςοποίεςεργάστηκανχιλιάδες
άνθρωποι.Τρόφιμα, ενδύματα,υπη-
ρεσίεςαποτέλεσανβασικόκορμότου
εμπορίου τηςπόλης, τόσοπριναπό
τονΒ΄ΠαγκόσμιοΠόλεμο όσο και
μετά.Ταειδικάχαρακτηριστικάαυτών
τωνεπαγγελμάτωνοδήγησανστηδη-
μιουργία άλλοτε κλειστών αγορών,
και άλλοτε καταστημάτων και εργα-
στηρίων.Αυτήτηνιστορίαφιλοδοξεί
να αφηγηθεί η έκθεση, ρίχνοντας
φωςσεδώδεκαδρόμουςγύρωαπό
δύοπλατείες, δύο εμπορικές γειτο-
νιές και δύοαγορές.Οι επισκέπτες
θαπεριηγηθούν νοερά το ιστορικό
κέντρο, θα γνωρίσουν τις διαδοχι-
κές επαγγελματικές χρήσεις όλης
αυτής της περιόδου και θα αφου-
γκραστούν τονπολυπολιτισμικό χα-
ρακτήρα τηςπόληςΤοφωτογραφικό

υλικόπουπαρουσιάζεταιστηνέκθε-
σηπροέρχεταιαπότοφωτογραφικό
αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, από τη συλλο-
γή καρτ-ποστάλΆγγελουΠαπαϊω-
άννου/ ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤΘεσσαλονίκης,
από τοΚέντρο ΙστορίαςΘεσσαλο-
νίκης, καθώς και από τους ιδιώτες
συλλέκτεςΑλέξηΛαπούρτα,Άρη
Παπατζίκα,ΝίκοΠολίτη και τους ε-
ρευνητέςΕυφροσύνηΡούπακαιΕυ-
άγγελοΧεκίμογλου.Προβάλλονται,
επίσης, αποσπάσματα της σειράς
τηςΕΡΤ«Πανόραματουαιώνα»,σε
σκηνοθεσίαΦώτουΛαμπρινού, τα
οποίαπαραχωρήθηκανστοΠΙΟΠ.

Διάρκεια έκθεσης: 24 Νοεμβρίου 
2017-31 Μαρτίου 2018 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Πα-
ρασκευή 10:00-17:00

Σάββατο-Κυριακή  10:00-16:00
Η είσοδος στην έκθεση είναι ε-

λεύθερη για το κοινό.
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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

13:30-17:00ΣΙΜΟΥΜΙ-
ΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρο-
μοςαγοράς)23310-73124

20:30-01:00 + διαν.
ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3223310-
22968

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 1870-1970»
ΗέκθεσηεγκαινιάζεταιστοΣυνεδριακόΚέντροΤράπεζαςΠειραιώς

στηΘεσσαλονίκη

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

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

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

-Εμπειρία
-Ηλικίαέως35ετών
-Χρήση ηλεκτρικού

ανυψωτικού(Κλαρκ)
-Κάτοχοςμεταφορι-

κούμέσου
-Βιογραφικόσημείωμα
Τηλ. επικοινωνίας:

2331070401.
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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.
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ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κομ-

μωτές-κομμώτριες και

μανικιουρίστεςγιακαι-

νούργιο κομμωτήριο

στοκέντροτηςΒέροιας,

στηνπεριοχήπλατείας

Αγ.Αντωνίου.Τηλ.:6972

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

2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

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
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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

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

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.



Στις 29 Νοεμβρίου οι πρώτοι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

Μετά από συνάντηση μελών του Δ.Σ. του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθη-
νών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων με 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο Κοντονή, τον 
Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο 
και τον αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. 
Νικόλαο Τόσκα, η οποία έλαβε χώρα στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών σήμερα την 15 Νοεμβρίου 
2017, έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Ως προς το ζήτημα της ασφάλειας των συμ-
βολαιογράφων και της ομαλής διενέργειας των 
πλειστηριασμών, προωθείται νομοθετική ρύθμι-
ση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την τροπο-
ποίηση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού 
Κώδικα. Συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασί-

ας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και των 
συναρμόδιων Υπουργείων, η οποία θα 
υποβάλλει προτάσεις προς την κατεύ-
θυνση της βελτίωσης του νομοθετικού 
πλαισίου με σκοπό τη διασφάλιση της ο-
μαλής διενέργειας των πλειστηριασμών. 
Η λειτουργία και διαχείριση των ηλεκτρο-
νικών συστημάτων πλειστηριασμών, κα-
θώς και επιμέρους αιτήματα και τεχνικά 

ζητήματα, όπως αυτό της ψηφιακής 
υπογραφής υποψήφιων πλειοδοτών 
για τον έλεγχο της δικαιοπρακτικής τους 
ικανότητας, θα συζητηθούν στο πλαίσιο 
της ως άνω ομάδας εργασίας.

Κατά τη διενέργεια των πρώτων η-
λεκτρονικών πλειστηριασμών στις 
29/11, αλλά και εφεξής, θα υπάρχει 
εποπτεία της λειτουργίας των ηλεκτρο-
νικών συστημάτων πλειστηριασμών 
από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργεί-

ου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων.

Η συνάντηση 
διεξήχθη σε κλί-
μα συνεργασίας 
και σχηματίσθη-
κε κο ινή πε -
ποίθηση ότι θα 
υπάρξει άμεση 
λύση στο ζήτη-
μα της διενέρ-
γειας των πλει-
στηριασμών.
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PΞεκινήσαμε στη ζωή να περπατάμε με το 
κεφάλι ψηλά και καταντήσαμε να περπατάμε με 
την κοιλιά μέσα…

 
PΑισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που 

του έδωσαν ένα γεμάτο μπολ με κεράσια: τα 
πρώτα τα καταβρόχθισα με λαιμαργία, αλλά 
όταν παρατήρησα ότι μου απέμεναν λίγα, άρ-
χισα να τα γεύομαι με βαθιά απόλαυση.

 
PΒράζω νερό για να κάνω μπάνιο και από συ-

νήθεια ρίχνω ένα πακέτο μακαρόνια μέσα…
 
PΠάντα επίκαιροι διάλογοι:

-Πού είναι η σοκολατόπιτα;
-Όλα έγιναν τόσο γρήγορα…

 
-Με είπε αλλήθωρο…
-Και τι έκανες;
-Τα στραβά μάτια!
 
PΣκέψου πόσο χάλια είναι η ζωή έξω ρε φίλε. 

Μέχρι και ο Κουφοντίνας γύρισε πιο νωρίς μέσα 
να πούμε…

 
PΗ αγάπη διαβάζει άρθρα τύπου «οι ε-

ρωτογενείς ζώνες του άνδρα και πώς να τον 
τρελάνετε». Κάνε μου μια μακαρονάδα με κιμά 
και τελείωσα.

PΑυτές οι ερωτογενείς ζώνες είναι όπως του 
παντελονιού; Κάθε χρόνο και νέα τρύπα;

 

PΔιάβασα ότι τα 
αμύγδαλα ανήκουν 
στις σούπερ τροφές. 
Ας φάω μία αμυγδά-
λου.

PΚάτι ήξερε ο Βό-
γλης με την ξανθή Βρε-
τανή...

P Θέλω να κάνω 
κοιλιακούς, αλλά έχα-
σα τη συνταγή.

P Ξεκίνησε δίαιτα 
η αγάπη και έχει χάσει 
την μπάλα. Χτες πήγε 
επίσκεψη στη γειτόνισ-
σα που έκανε δίδυμα 
και της ευχήθηκε «Κα-
λοφάγωτα».

 
PΚουράστηκα με το ταπί και ψύχραιμος. 

Πότε θα γίνω λεφτάς κι εκνευρισμένος;

PΤα capital control τα επιβάλλουν άλλοι, τη 
χαλάρωση η κυβέρνηση...

PΚαι ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ολό-
κληρη.

 
PΚανονικά ο πρωθυπουργός πρέπει να φάει 

πρόστιμο. Τουλάχιστον για εκείνες τις φορές που 
λέει ό,τι του καπνίσει.

PΤόση ελπίδα Αλέξη, είχαμε να δούμε από 
την ντισκοτέκ, την παλιά ντισκοτέκ.

PΚαι το καλό:
Ένας άνεργος διαβάζει την εξής αγγελία στην 

εφημερίδα: «Ζητείται βοηθός γυναικολόγου, πε-
ριοχή Τέρμα Χαριλάου Θεσσαλονίκη». Αμέσως, 
παίρνει τηλέφωνο:

–Γεια σας, μπορείτε να μου πείτε κάποιες λε-
πτομέρειες για τη δουλειά;

–Βεβαίως κύριε μου. Τα καθήκοντα του βο-
ηθού είναι να προετοιμάζει τις γυναίκες για την 
γυναικολογική εξέταση, δηλαδή να βγάζει τα ε-
σώρουχα τους, να τις ξαπλώνει, έπειτα να πλένει 
την ευαίσθητη περιοχή με ζεστό νερό και να την 
ξυρίζει, και στο τέλος να κάνει μασάζ με λάδια και 
αρωματικά έλαια, για την αποφυγή μολύνσεων 
φλεγμονών.

–Ενδιαφέρομαι πολύ! Πότε μπορώ να έρθω 
από εκεί;

–Αν θέλετε και αύριο, αλλά πρέπει να πάτε 
στην Αλεξανδρούπολη...

–Αλεξανδρούπολη; Μα η αγγελία γράφει  για 
Θεσσαλονίκη.

–Σωστά, Θεσσαλονίκη λέει, αλλά στην Αλεξαν-
δρούπολη είναι το τέλος της ουράς!

Κ.Π.
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