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Άμεσα κυνηγήστε τον 
«δράκο» του παρεμπορίου

   Η προχθεσινή σύσκεψη στην Περιφέρεια για την 
αντιμετώπιση του παρεμπορίου, στην οποία από την 
Ημαθία συμμετείχε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Γιώργος Μπίκας, έφερε πάλι στην επικαιρότητα τις 
τεράστιες διαστάσεις ενός προβλήματος που είναι μάστιγα 
για τους επαγγελματίες και την αγορά. Είναι δυστυχώς 
ένα αυγό που αφέθηκε πριν χρόνια να εκκολαφθεί και 
πλέον όχι να είναι φίδι στον κόρφο των εμπόρων, αλλά 
ολόκληρος δράκος! Η αδυναμία της πολιτείας να πατάξει 
το νοσηρό αυτό φαινόμενο, δημιούργησε σιγα-σιγά ανοχή 
και ανθεκτικότητα στην «ασθένεια» παρεμπόριο. Τα 
συνεχή λουκέτα στις επιχειρήσεις και η απόγνωση των 
εμπόρων που βλέπουν έξω από τα άδεια καταστήματά τους 
πάγκους και στρωσίδια με παράνομα προϊόντα, πρέπει να 
κινητοποιήσουν κάθε αρμόδιο φορέα για να ξεκινήσει μια 
εκστρατεία κατά του παρεμπορίου. Να διατεθούν κονδύλια 
γι’ αυτόν τον σκοπό, ώστε με επιπλέον προσωπικό και 
μάλιστα εκτός τακτικών ωραρίων να ξεκινήσει πραγματικό 
κυνηγητό του παράνομου εμπρίου. Επιπρόσθετα να δοθούν 
αυξημένες αρμοδιότητες, ώστε να δίδεται η δυνατότητα τα 
όργανα της περιφέρειας όχι απλώς να ελέγχουν, αλλά 
να κατάσχουν και να καταστρέφουν τα προϊόντα του 
παρεμπορίου. Όλα αυτά άμεσα γιατί ο χρόνος τρεχει σε 
βάρος των επαγγελματιών και τα χρήματα που χάνονται 
από φόρους και δασμούς είναι υπερπολλαπλάσια. 

2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018

Μήνας:11

Εβδομάδα:46

ΑνατολήΉλιου:07.06

ΔύσηΉλιου:17.13

320-45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
+ Ματθαίου του Ευαγγελιστού

Κάθε τραγούδι και μια ιστορία 
από τη ζωή του Αττίκ

Από τους πιο δημοφιλείς
καλλιτέχνες στοΠαρίσι ήταν ο
Αττίκ, με μεγάλη καριέρα,πριν
έρθει στηνΑθήνα και δημιουρ-
γήσει τηγνωστήΜάντρα…Πά-
νωαπό300τραγούδιαγαλλικά,
συνθέσεις για πιάνο, μουσική
δωματίου και καμπαρέ…, μου-
σικές που έμειναν στις παρτι-
τούρες.ΟΓιώργηςΧριστοδού-
λου σε ένα ταξίδι του στοΠα-
ρίσι ανακάλυψε μια από αυτές
και ξεκίνησε το ταξίδι του για
την «ανακάλυψη» τουΑττίκ και
ανέκδοτωντραγουδιώντου.

Στηναποψινήμουσικήτου
παράσταση στη Στέγη, στις

9.00μ.μ. αφηγείται σανπαραμύθι την κινηματογραφικήσχε-
δόνιστορίατουΑττίκ,μετουςέρωτέςτου,τιςσυνεργασίεςτου,
τη ζωή του κατά τη διάρκεια τουπολέμου και τιςπεριοδείες
του.Και όλααυτά,πίσωαπό κάθε τραγούδι και μία ιστορία,
πουθαμαςαφηγηθείκαιθαμαςτραγουδήσειαπόψεοΓιώρ-
γηςΧριστοδούλου, ο οποίος αγάπησε τονΑττίκπουάκουγε
απότηνγιαγιάτου.

Γιαόλααυτάοκαλλιτέχνηςμίλησεχθεςτοπρωίστις«Πρω-
ινέςσημειώσεις» τηςΣοφίαςΓκαγκούσηστονΑΚΟΥ99.6 και
στοπλαίσιο τηςσυνέντευξης,μαςείπεκαιγια τηνΑρλέτα, τη
«νονά» τουστο τραγούδιπου τηγνώρισεότανήταν10 ετών
καιήτανστησκηνή.«Μουέλεγεπάνταότιείναιηδανεικήμου
μαμάκιεγώτηςέλεγαείσαιηιδανικήμουμαμά!».

Μιαέντονησχέση32χρόνωνπουθαέχεισυνέχεια,αφού
το αρχείο τηςΑρλέτας το έχει ο ΓιώργηςΧριστοδούλου και
ετοιμάζειαρκετάπράγματαγιαναυπάρχειπάντατοέργοτης
ζωντανό!

Επιστολές στο «Λαό»
Στον«Φρουρό»τοδισέλιδομιαςπαλιάςεφημερίδας

ΚύριεΔιευθυντά
Ανταποκρινόμενοςσεπαράκλησηεπώνυμουαναγνώστηδιευκρινίζωότιτοδισέλιδοστοοποίοαναφέρεταιχθεσινό

δημοσίευμάμουπροέρχεταιαπότουπ’αριθμ.989φύλλοτης23ηςΔεκεμβρίου1974τηςεβδομαδιαίαςεφημερίδας
«ΦΡΟΥΡΟΣ»,πουεξέδιδανεπίσειράετώνοιαείμνηστοιΧαράλαμποςΞανθόπουλοςκαιΓιάννηςΣπανίδης.

ΟρέστηςΣιδηρόπουλος

Η πρόληψη σώζει ζωές …

«Γνωρίζω,Προλαμβάνω,Αντιμετωπίζω,Κερδίζωτηζωή»,αυτάταμηνύματαέλαβετοακροατήριοτηςκατάμεστης
ΑντωνιάδειαςΣτέγηςΓραμμάτωνκαιΤεχνώνστηνημερίδατηςΤετάρτηςγιατονκαρκίνοτουμαστούπουδιοργανώθη-
κεαπό:ΔήμοΒέροιας,ΚΕΠΥγείας,ΚΕΠΑκαιΚΑΠΑΔήμουΒέροιας,Νοσοκομείο,ΣύλλογοΚαρκινοπαθώνΗμαθίας,
ΕμπορικόςΣύλλογοκαιΕλληνικήΑντικαρκινικήΕταιρείαμεγενικόσυντονιστήτονΔ/ντητηςΠαθολογικήςΚλινικήςτου
ΝοσοκομείουΒέροιαςΧρήστοΚούτρα.

Οιενημερωτικέςεκδηλώσειςστηνπόλημαςπολλέςκαιαπόπολλούςφορείς,γιατοίδιοθέμακαιελπίζουμετομή-
νυμαναέχειαφομοιωθείαπόόλεςπλέοντιςγυναίκεςστηνπεριοχήμας!

ΑπότηΝορβηγίαμεαγάπηστηΒέροια,
πουτουςγοήτευσε!

ΜίαφιλίαπουκρατάχρόνιααπότότεπουυπηρέτησανμαζίστοσυμμαχικόστρατότουΝΑΤΟστιςΒρυξέλλες,ήτανκαι
τοαποτέλεσματηςεπίσκεψης40ΝορβηγώνκαθηγητώνδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσηςαπόΓυμνάσιακαιΛύκειατηςπό-
ληςτουGrimstadτηςΝότιαςΝορβηγίαςστηπολημας.ΣυγκεκριμέναοβεροιώτηςδικηγόροςΝτίνοςΒλαχόπουλοςμε
τονΝορβηγόπαλιότουφίλοκαισυνυπηρετήσανταστοστρατόRagnarKortnerξενάγησετογκρουπτωνΝορβηγώνστη
Μπαρμπούτα,στηΠαλιάμητρόποληκαιστοΒήματουΑποστόλουΠαύλου,ενώοιΝορβηγοίέμεινανενθουσιασμένοιαπό
τηνόμορφηΒέροιακαιαπότηνξενάγησηστηνορβηγικήγλώσσαπουγνωρίζεικαλάοκ.Βλαχόπουλοςλόγωτωνσπου-
δώντουεκεί.Έδωσαντηνυπόσχεσηναοργανώσουνμίαελληνο-νορβηγικήανταλλαγήόχιμόνοκαθηγητώναλλάίσως
καιδικηγόρωνκαθώςγοητεύτηκαναπότηνΜακεδονίαόπουσυνεχίζουντηνολιγοήμερηεκδρομήτους.
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Σύσκεψη χθες στην Περιφέρεια για τη μάστιγα του παρεμπορίου

Απ. Τζιτζικώστας: «Το θέμα έχει πάρει τραγικές 
διαστάσεις και βλάπτει την πραγματική οικονομία» 

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Η ενίσχυση της αγοράς ακινήτων, 
της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, 

είναι το μεγάλο στοίχημα για τη δημιουργική Ελλάδα του αύριο»

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου 
πραγματοποιήθηκε χθες στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, του Αν. Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριου Πιτσιόρλα 
και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασί-
ας του Καταναλωτή Δημήτρη Αυλωνίτη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρ-
χες Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας και Αγροτικής 
Οικονομίας Γερακίνα Μπισμπινά, ο Εκτελεστικός 
Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώ-
πισης Παρεμπορίου Βασίλης Μαστρογιάννης, οι 
Πρόεδροι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης Γιάννης Μασούτης, του Βι-
οτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος 
Καπνοπώλης, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης, του Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης, των 
Επιμελητηρίων Σερρών Χρήστος Μέγκλας, Ημαθίας 
Γιώργος Μπίκας και Πιερίας Ηλίας Χατζηχριστοδού-
λου, εκπρόσωποι της Γενικής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Θεσσαλονίκης και του ΑΤ Λευκού Πύργου 
και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου και της 
Περιφέρειας.

Ο κ. Τζιτζικώστας στην παρέμβασή του περιέγρα-
ψε τις διαστάσεις που έχει λάβει η μάστιγα του πα-
ρεμπορίου, ειδικά στη Θεσσαλονίκη: «Το θέμα έχει 
πάρει τραγικές διαστάσεις. Λίγο πιο πέρα από εδώ, 
στην καρδιά της πόλης, στην Αριστοτέλους, η κατά-
σταση έχει εκτραπεί πλήρως. Και δίπλα στα λαθραία 
τσιγάρα και το παρεμπόριο, ανθούν πλέον και όλες 
οι άλλες μορφές παραβατικότητας. Ο κόσμος αγωνιά 
για τη σωματική του ακεραιότητα. Άνθρωποι νεότεροι 
αλλά και μεγάλης ηλικίας νιώθουν απροστάτευτοι. 
Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να αφήνονται στη 
μοίρα τους. Πρέπει άμεσα, πιο άμεσα από ποτέ, να 
βρούμε λύσεις. Να βρει η Πολιτεία της κατάλληλες, 
τις ουσιαστικές λύσεις».

Ο Περιφερειάρχης έθεσε δυο κυρίαρχες παραμέ-

τρους για την αντιμετώπιση του πα-
ρεμπορίου:

1.Το παρεμπόριο είναι ένα τερά-
στιο ντόμινο που συμπαρασύρει αρ-
νητικά όλους τους δείκτες:

-Στερεί σημαντικά έσοδα από τις 
νόμιμες επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες, τα 
καταστήματα, τους επαγγελματίες.

-Στερεί ταυτόχρονα σημαντικά έσο-
δα από τη χώρα.

«Η έλλειψη αυτών των εσόδων με-
ταφράζεται: σε επίπεδο αγοράς και 
πραγματικής οικονομίας σε λιγότερες 
επενδύσεις, λουκέτα, ανεργία και σε 
επίπεδο εθνικής οικονομίας σε έλ-
λειμμα κρατικών εσόδων που δυσχε-
ραίνουν την προσπάθεια επίτευξης 
πλεονασμάτων και τα οποία τελικά 
επιτυγχάνονται με δημοσιονομικά μέ-
τρα. Μέτρα όπως η αύξηση φόρων, η 
αύξηση ΦΠΑ, η αύξηση εισφορών, η 
μείωση των δημοσίων επενδύσεων. 
Στο τέλος δηλαδή, αυτού του αυτοτροφοδοτούμενου 
φαύλου κύκλου, την πληρώνει ο Έλληνας πολίτης 
και η ελληνική επιχείρηση», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζι-
κώστας.

2.«Η καταπολέμηση του παραεμπορίου δεν γί-
νεται με το ένα πόδι στο γύψο. Δεν γίνεται, όταν 
για παράδειγμα οι Περιφέρειες έχουν το δικαίωμα 
να κάνουν ελέγχους, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα 
να κατασχέσουν και να καταστρέψουν προϊόντα 
παρεμπορίου ή όταν επίσης για παράδειγμα, οι Πε-
ριφέρειες δεν λαμβάνουν τους αναγκαίους πόρους 
για να κάνουν ελέγχους όλη την ημέρα, κάθε ημέρα. 
Το παρεμπόριο δεν έχει ωράριο, δεν γίνεται μεταξύ 
7 το πρωί και 3 μετά το μεσημέρι. Για να μπορούν 
οι έλεγχοι να γίνονται και εκτός ωραρίου χρειάζονται 
συγκεκριμένοι πόροι. Πόροι που πρέπει να προβλε-
φτούν και να αποδοθούν από την κεντρική Πολιτεία. 
Η καταπολέμηση του παρεμπορίου γίνεται στην 

πηγή, στην αρχή, στα τελωνεία. Από τη στιγμή που 
τα προϊόντα παρεμπορίου θα περάσουν στη χώρα 
η μάχη γίνεται άνιση. Η πραγματική μάχη, εκεί που 
η Πολιτεία μπορεί να έχει ουσιαστικό πλεονέκτημα 
είναι στην πύλη εισόδου, στα τελωνεία», επισήμανε 
ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο κ. Πιτσιόρλας σημείωσε ότι στη σημερινή σύ-
σκεψη στόχος είναι η καταγραφή των προβλημάτων 
και ο βέλτιστος συντονισμός των εμπλεκομένων, 
ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. «Όλα τα νού-
μερα της ελληνικής οικονομίας θα ήταν διαφορετικά 
αν είχαμε καταφέρει να ελέγξουμε το θέμα του πα-
ρεμπορίου. Δυστυχώς λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. 
Η πρωτοβουλία του Υπουργείου είναι να οργανώ-
σουμε κατ’ αρχήν μια πολύ σοβαρή συζήτηση για να 
εντοπίσουμε τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν, 
προκειμένου να έχουμε αποτέλεσμα και να πετύχου-
με το συντονισμό των ενεργειών όλων των εμπλε-

κομένων υπηρεσιών και φορέων που μπορούν να 
συμβάλουν στην καταπολέμηση του παρεμπορίου. 
Για μας είναι ύψιστη προτεραιότητα. Όλοι γνωρίζου-
με τις δυσκολίες που έχουμε από άποψη πόρων και 
διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, όμως είναι προ-
τεραιότητα να δώσουμε και παραπάνω πόρους για 
την καταπολέμηση του εμπορίου και όσο μπορούμε 
να αρχίσουμε να καλύπτουμε και τα κενά στο αν-
θρώπινο δυναμικό που είναι τεράστια. Δεν θέλουμε 
να κάνουμε εξαγγελίες, θέλουμε να κάνουμε μια σο-
βαρή συζήτηση και να οργανώσουμε τη συνεργασία 
μας με όλους τους φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Με τη δημιουργία του ΣΥΚΕΑΠ, ήδη έχουμε αποτε-
λέσματα ενθαρρυντικά. Προφανώς απέχουμε πάρα 
πολύ από το να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε το παρε-
μπόριο, έχουμε δείγματα όμως βελτίωσης», δήλωσε 
ο κ. Πιτσιόρλας.

Στο Συνέδριο του ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρή-
σεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών), 
όπου παρουσιάστηκε η μελέτη του Ιδρύματος Οικο-
νομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την 
Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών, με θέμα 
«Η φορολογία ακινήτων, η ανάπτυξη και το μέλλον 
των κατασκευών», παραβρέθηκε ο βουλευτής Ημα-
θίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, εκπροσωπώντας 
τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μη-
τσοτάκη.

Ο κ. Βεσυρόπουλος αναφέρθηκε στα σοβαρά 
πλήγματα που έχει υποστεί ο κλάδος των κατα-
σκευών τα τελευταία χρόνια, κυρίως από την υπερ-
φορολόγηση  και το ασφυκτικό και πολυδαίδαλο 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στον 
κατασκευαστικό τομέα, ασκώντας έντονη κριτική 
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. «Κάποιοι, που είναι 
εγκλωβισμένοι σε ένα κόσμο ιδεοληψιών και ψευ-
δαισθήσεων, είναι δύσκολο να αντιληφθούν ότι η 
ύφεση στην αγορά ακινήτων και στις κατασκευές δεν 
επιτρέπει την δημιουργία βιώσιμων ρυθμών ανά-
πτυξης για την ελληνική οικονομία σε βάθος χρόνου. 
Κάποιοι ,που θεωρούν ότι ασκούν μια ψευδεπίγρα-
φη ταξική πολιτική , προσθέτοντας φορολογικά βάρη 
στα ακίνητα, δεν θα καταλάβουν ποτέ την ανάγκη για 
μείωση των φόρων. Οι ίδιοι, στις αρχές του 2015, 
υπόσχονταν την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Τελικά όχι 
μόνο δεν κατάργησαν τον ΕΝΦΙΑ αλλά τον αύξησαν 
μέσα από την μείωση του αφορολόγητου ορίου αλλά 
και την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης στο 
συμπληρωματικό φόρο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής Ημαθίας και αναπληρωτής Τομεάρ-
χης Οικονομικών, αναφέρθηκε εκτενώς στην πρό-
ταση που έχει επεξεργαστεί και διαμορφώσει η Νέα 
Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι, μέσα από μια συ-
γκριτική ανάλυση των φορολογικών επιβαρύνσεων 

στην ακίνητη περιουσία, που υπάρχουν σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες προκύπτει ότι, η Ελλάδα κάνει 
πρωταθλητισμό στην υπερφορολόγηση, καταλαμ-
βάνοντας την τρίτη θέση πίσω από τη Βρετανία και 
τη Γαλλία. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι, αυτή η εικόνα 
δημιουργεί ένα υφεσιακό κλίμα στην αγορά ακινήτων 
και στις κατασκευές, μαζί βεβαίως με τη γραφειο-
κρατία και τα εμπόδια που θέτει το θεσμικό πλαίσιο 
για τις επενδύσεις. Είναι μια εικόνα που πρέπει να 
αλλάξει.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, ακόμη, αναφέρθηκε στην 
προγραμματική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για 
την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων που παρου-
σίασε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία περιλαμ-
βάνει τα εξής:

-Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός της πρώτης 
διετίας.

-Πραγματική εναρμόνιση των αντικειμενικών α-
ξιών με τις εμπορικές αξίες, μέσα στα δύο πρώτα 
χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

-Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομικές δρα-
στηριότητες για τρία χρόνια, για να στηριχθεί η αγο-
ρά ακινήτων.

-Έκπτωση φόρου 40% έως 50% για εργασίες 
ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης ακινήτων. 
Με αυτό τον τρόπο θα αναβαθμιστεί και το κτιριακό 
απόθεμα της χώρας.

-Αναστολή του φόρου υπεραξίας, του φόρου  επί 
του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινήτων, για τρία 
χρόνια και επανεξέτασή του από μηδενικής βάσης 
τον τέταρτο χρόνο.

-Aποσαφήνιση της έννοιας της φορολογικής κα-
τοικίας, και ενίσχυση του προγράμματος golden visa/
non-dom, με όρους διαφάνειας και αποτελεσματι-
κότητας, για την προσέλκυση κεφαλαίων και ξένων 
επενδυτών.

-Μείωση του φόρου στις 
επιχειρήσεις από το 29% 
στο 20%.

-Μείωση του φόρου στα 
μερίσματα από το 15% που 
είναι σήμερα στο 5%.  

-Απλοποίηση των μετα-
βιβάσεων και μείωση των 
δικαιολογητικών για τη με-
ταβίβαση ακινήτων. Σήμερα 
απαιτούνται 23 δικαιολογη-
τικά, ο στόχος μας είναι, να 
μειωθούν άμεσα στο ένα 
τρίτο και σταδιακά να είναι 
διαθέσιμα όλα ηλεκτρονικά.

Ταυτόχρονα, προκύπτει η 
αναγκαιότητα θεσμικών πα-
ρεμβάσεων για την ενίσχυση 
της αγοράς ακινήτων που 
περιλαμβάνουν:

1ον) Την απλοποίηση 
των διαδικασιών αδειοδό-
τησης αλλά και ελέγχου της 
δόμησης, μέσα από έναν Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη 
που θα αποτυπώνει, με τρόπο δεσμευτικό για τη 
διοίκηση, πού μπορεί να χτίσει κανείς και υπό ποιες 
προϋποθέσεις.

2ον) Την επιτάχυνση των ρυθμών απονομής της 
δικαιοσύνης στα ζητήματα των ακινήτων.

3ον) Την  παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε 
αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων, με στόχο να δημιουρ-
γηθούν οι προϋποθέσεις για να προσελκύσει η χώρα 
μας επενδυτικά κεφάλαια στην αγορά ακινήτων.

4ον) Την εξασφάλιση της προστασίας του περι-
βάλλοντος, με ταυτόχρονη άρση των στρεβλώσεων 
που αποτρέπουν τον σαφή, διαφανή και μακρόπνοο 

χωροταξικό σχεδιασμό. Και δεν υπάρχει καλύτερη 
και δημοκρατικότερη ευκαιρία για αυτό από τη Συ-
νταγματική αναθεώρηση.

Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο βουλευτής Η-
μαθίας ανέφερε: «Η ενίσχυση της αγοράς ακινήτων 
και της επιχειρηματικότητας αλλά και η δημιουργία 
προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδυτικών 
κεφαλαίων, είναι το μεγάλο στοίχημα για τη Δημι-
ουργική Ελλάδα του αύριο. Στην αγορά ακινήτων και 
κατασκευών, αποτυπώθηκε η Δημιουργική Ελλάδα. 
Η Ελλάδα που επενδύει, παράγει πλούτο και ανα-
πτύσσεται.

Αυτή την Ελλάδα πρέπει να φέρουμε και πάλι στο 
προσκήνιο».
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Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές : Παρασκευή 16/11 – Σάββατο 17/11 – 
Κυριακή 18/11  στις 17.30 

Σκηνοθεσία: ΛΑΣΕ ΧΑΛΣΤΡΟΜ
Σενάριο:  ΣΑΪΜΟΝ ΜΠΟΥΦΟΪ
Ηθοποιοί: ΜΟΡΓΚΑΝ ΦΡΙΜΑΝ, ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, 

ΜΑΚΕΝΖΙ ΦΟΪ, ΚΙΡΑ ΝΑΪΤΛΙ

    ΑΙΓΑΙΟ: SOS
Προβολές:  Πέμπτη 15/11 στις 19.15 και 21.30  

Παρασκευή 16/11 στις 19.15 και 21.15 
Σάββατο 17/11 στις 19.15 και 21.30 
Κυριακή 18/11  στις 19.15 και 21.30
 Δευτέρα 19/11 – Τρίτη 20/11 – Τετάρτη 21/11 στις 

21.00
Σκηνοθεσία: ΠΙΕΡΡΟΣ ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ
Σενάριο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΟΥΔΗΣ
Ηθοποιοί: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΒΛΑ-

ΧΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕ-
ΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, NINA SENICAR, ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ, 
JEROME KALUTA, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ, ΝΙ-
ΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΣ

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ: ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΡΙ-
ΝΤΕΛΒΑΛΝΤ -  

Προβολές σε 3D προβολή (τρισδιάστατες):  Πα-

ρασκευή 16/11 στις 21.30
Σάββατο 17/11 στις  19.00 
Προβολές σε Απλή 2D προβολή:  
Προβολές:  Πέμπτη 15/11 στις 19.00 και 21.15
Παρασκευή 16/11 στις 19.00 
Σάββατο 17/11 στις 21.15 
Κυριακή 18/11  στις 19.00 και 21.15
 Δευτέρα 19/11 – Τρίτη 20/11 – Τετάρτη 21/11 

στις 21.00 Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΓΙΕΪΤΣ Σενάριο: 
ΤΖΕΪ Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ, ΝΤΑΝ 
ΦΟΓΚΛΕΡ, ΕΖΡΑ ΜΙΛΕΡ, ΚΑΘΡΙΝ ΓΟΥΟΤΕΡΣΤΟΝ, 
ΕΝΤΙ ΡΕΝΤΜΕΪΝ, ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ, ΑΛΙΣΟΝ ΣΟΥΝΤΟΛ, 
ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΚΙΜ, ΚΑΛΟΥΜ ΤΕΡΝΕΡ

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»     15/11/18 - 21/11/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ανακοίνωση για τις συντάξεις
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ από τις 12 Νοεμβρίου 2018 

δέχεται αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά για τις μειώσεις 
των συντάξεων, σύμφωνα με τους νόμους 4051 και 
4093/2012 στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (https://www.
efka.gov.gr).Σχετικά με την άσκηση αγωγών για τις 
επικουρικές συντάξεις, διευκρινίζουμε στα μέλη ότι 
αυτό το ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά 
του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) στα Ειρηνοδικεία ή τα 
Διοικητικά Πρωτοδικεία.

Για τις κύριες συντάξεις, μετά από τη σχετική 
απάντηση του ΕΦΚΑ και μετά από παρέλευση τριμή-
νου από την υποβολή των αιτήσεων χωρίς απάντη-
ση, οι ενστάσεις ασκούνται ενώπιον του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

Το Δ.Σ. 

Η επέτειος της 
17ης Νοέμβρη 

στην Αλεξάνδρεια

  Το Σάββατο  17 Νοεμβρίου 2018 με 
την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου 
από την  εξέγερση του Πολυτεχνείου τον 
Νοέμβριο του 1973, θα πραγματοποιηθούν 
στη πόλη της Αλεξάνδρειας, οι παρακάτω 
εκδηλώσεις:

• Επιμνημόσυνη Δέηση – Κατάθεση Στε-
φάνων  στο χώρο του Ηρώου της πόλεως 

• - Προσέλευση Επισήμων ώρα 11.00 
π.μ.

• Οι Σημαίες με τους παραστάτες των 
Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών Σχολείων 
καθώς και των Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Συλλόγων παρακαλούνται όπως συμμετά-
σχουν στον Εορτασμό. 

• Πέρας προσέλευσης στο Ηρώο 10:45 
π.μ.

Όσοι φορείς επιθυμούν να καταθέσουν 
στεφάνι να επικοινωνούν με τον τελετάρχη 
κο Δημήτριο Στάμο μέχρι την Παρασκευή 
16/11/2018 στο τηλέφωνο: 23333-50126.

Το καφενείον “Η Ελλάς” από το Μουσικό 
Σχολείο σήμερα στη Στέγη

Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας  παρουσιάζει την   Θεατρικό - Μουσική παράσταση Το καφενείον “Η Ελλάς”  
που είναι αφιερωμένη στην επέτειο της 17ης Νοέμβρη.

 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο  Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βέροιας , 
σήμερα   Παρασκευή 16-11-2018  στις  10:00πμ

Εορταστικές εκδηλώσεις 
για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στο Σέλι

O Πολιτιστικός Τουριστικός Όμιλος Σελίου (Π.Τ.Ο.Σ.) με την συμμετοχή του Δήμου Βέροιας και της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με σκοπό να προσφέρει 
στους χειμερινούς επισκέπτες του Σελίου μια μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα και εμπειρία. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στην 
κεντρική πλατεία του χωριού το απόγευμα του Σαββάτου 15 Δεκεμβρίου 2018 με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέν-
δρου και τον εορταστικό στολισμό.  

Δυναμική κινητοποίηση γονέων 
στην Ειρηνούπολη για το 

άλυτο ζήτημα της μεταφοράς μαθητών
-Δέσμευση αντιπεριφερειάρχη και μεταφορέων ότι το θέμα θα λυθεί την Δευτέρα 

Κινητοποίηση των γονέων του 
Γυμνασίου – Λυκείου Ειρηνούπολης 
έγινε την Τετάρτη ως ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για άλυτο πρόβλημα  της με-
ταφοράς των μαθητών από και προς 
τα σχολεία α’ θμιας και β’ θμιας εκπαί-
δευσης.

Οι γονείς αγανακτισμένοι αναγκά-
ζονται οι ίδιοι να μεταφέρουν τα παι-
διά τους , ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
αρκετοί μαθητές αναγκάζονται να δι-
ασχίσουν τον δρόμο Αγγελοχωρίου 
– Ζερβοχωρίου που παρουσιάζει με-
γάλη κίνηση οχημάτων, με αρκετούς 
κινδύνους όπως και με αγέλες σκυ-
λιών που υπάρχουν στην περιοχή.

Εκπρόσωποι των γονέων την ίδια 
μέρα συναντήθηκαν με τον αντιπερι-
φερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαιτζίδη 
, ο οποίος, τόσο ο ίδιος όσο και οι με-
ταφορείς διαβεβαίωσαν ότι η μεταφο-
ρά  μαθητών θα γίνει κανονικά από Δευτέρα. Το πρόβλημα αφορά την μεταφορά μαθητών  Γυμνασίου – Λυκείου (από Αρχάγγελο, 
Ανω και Π. Ζερβοχώρι, Πολυπλάτανο) αλλά και το δημοτικό Πολυπλατάνου – Αρχαγγέλου.

Οι γονείς προειδοποιούν από την πλευρά τους , ότι εάν δεν λυθεί άμεσα το ζήτημα θα υπάρξει συνέχεια των αντιδράσεων με 
περαιτέρω κινητοποιήσεις και άλλες πρωτοβουλίες. 

Σήμερα Παρασκευή 16 και το Σάββατο 
17 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο

Συνέδριο για 
τις προκλήσεις 

και το μέλλον του
 Περιφερειακού και 

Κλαδικού 
Τύπου

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών 
Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), ο Σύνδεσμος 
Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων 
(ΣΗΠΕ) και η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρ-
χιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) διοργανώνουν από 
κοινού για δεύτερη συνεχή χρονιά ένα 
συνέδριο για τον Τύπο, προκειμένου ειδή-

μονες του κλάδου και καταξιωμένοι ομιλητές να αναδείξουν τις σημερινές προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει ο έντυπος Τύπος, αλλά και τη δυναμική που έχει ο Τύπος 
της Περιφέρειας, έχοντας δημιουργήσει δεσμούς διάδρασης και εμπιστοσύνης με 
τις τοπικές κοινωνίες. 

Το συνέδριο με θέμα: «Οι προκλήσεις και το μέλλον του Περιφερειακού 
και Κλαδικού Τύπου», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο 
16 και 17 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο, στην αίθουσα «Νεμέα» του ξενοδοχείου 
«Αμαλία».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα τεκμηριωθεί η αξία του έντυπου Τύπου στην 
σύγχρονη εποχή, θα αναλυθεί το στίγμα του έντυπου Τύπου στο χώρο της επικοι-
νωνίας, θα γίνουν αναφορές στα πνευματικά δικαιώματα στα ΜΜΕ, τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό, τη λογοκλοπή και τις ψευδείς ειδήσεις ενώ θα παρουσιαστούν ελπι-
δοφόρες πρακτικές από την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή εμπειρία. 

Το συνέδριο τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Για τις Ενώσεις Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου

Ε.Δ.Ι.Π.Τ.    Σ.Η.Π.Ε.   Ε.Ι.Ε.Τ.     
Ο Πρόεδρος   Ο Πρόεδρος   Ο Πρόεδρος                     

Μιχάλης Σαββάκης   Βαγγέλης Αθανασίου  Αντώνης Μουντάκης      



Επανήλθαν αυτές τις ημέρες τα αγροτικά θέματα του 
Νομού, ενώ και το Τελωνείο στην Κουλούρα απασχόλησε 
την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Πριν 
από λίγες ημέρες, οι βουλευτές Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ 
συναντήθηκαν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
κ. Αραχωβίτη για την οικονομική στήριξη των αγροτών 
του νομού. Με την αφορμή αυτή, απευθυνθήκαμε στη 
βουλευτή του Φρόσω Καρασαρλίδου και ρωτήσαμε τι 
σχεδιάζει η Κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα στον αγροτικό τομέα αλλά και στις πληγές του, 
όπως η παράνομη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων. 
Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις της βουλευτού και οι 
αναφορές της στα μέτρα που προωθεί το αρμόδιο υ-
πουργείο. Ρωτήθηκε επίσης για το θέμα του Τελωνείου 
στην  Κουλούρα, την κατάσταση στη δημόσια υγεία και 
τα νοσοκομεία του νομού μας, καθώς και για τη στάση και 
τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες αυτοδιοικητι-
κές εκλογές στην Ημαθία.

- Υπάρχει η αίσθηση ότι η Κυβέρνηση στον αγρο-
τικό τομέα δεν έχει κάνει σημαντικά βήματα και ότι  τα 
προβλήματα παραμένουν. Με αφορμή την πρόσφατη 
συνάντησή σας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, ποιά είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για την στή-
ριξη του εισοδήματος των αγροτών και πως κρίνετε  
την κατάσταση αυτή τη στιγμή στον αγροτικό τομέα:

Αναφέρετε ότι τα αγροτικά προβλήματα παραμένουν. 
Η άποψη όμως αυτή δεν είναι σωστή. Είναι γνωστό ότι 
η βάση της Οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής είναι 
το Συνεταιριστικό Κίνημα. Είναι το εργαλείο με το οποίο 
θα κάνεις τον προγραμματισμό της παραγωγής και στην 
συνέχεια την διάθεσή  της στην Αγορά. Μην ξεχνάτε ότι 
παλαιότερα, στα χαρτιά, φαίνονταν  περισσότεροι από 
6.500 Συνεταιρισμοί σε όλη την χώρα. Ότι  οι περισσότε-
ροι ήταν χρεωκοπημένοι και δεν λειτουργούσαν αλλά και 
αυτοί που λειτουργούσαν είχαν πολύ μεγάλες υποχρεώ-
σεις στις Τράπεζες.

Έπρεπε λοιπόν αυτόν τον τεράστιας σημασίας πα-
ραγωγικό μηχανισμό να τον συμμαζέψουμε και να τον 
θέσουμε σε επαναλειτουργία σε μια άλλη βάση. 

Ψηφίσαμε στην Βουλή μια σειρά νόμων οι οποίοι 
έθεσαν  τα θεμέλια μια άλλης λογικής και φιλοσοφίας, 
ώστε να υπηρετεί τον Αγρότη και όχι τα μεμονωμένα 
συμφέροντα. Έτσι σήμερα  λειτουργούν με βάση το Μη-
τρώο Συνεταιρισμών που έχει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων περίπου 450 Συνεταιρισμοί. 
Oπως καταλαβαίνετε  έγινε ένα τεράστιο συμμάζεμα 
του Συνεταιριστικού χώρου σε πρωτοβάθμιο επίπεδο 
το οποίο θα συνεχιστεί, με την  δημιουργία και στήριξη 
μεγάλων Συνεργατικών σχημάτων που   θα συντονίζουν 
την Παραγωγή και θα την προωθούν στην Διεθνή Αγορά.
Θα πρέπει ίσως να γνωρίζετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα που περιορίζουν την εξαγωγική μας δυνατό-
τητα, που κρατούν χαμηλά τα επίπεδα τιμών παραγωγού 
και μειώνουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας, 
είναι ο κατακερματισμός των εμπορικών μας φορέων. Για 
παράδειγμα, η Νέα Ζηλανδία παράγει ετησίως  περίπου 

500.000 τόνους ακτινίδια και τα εμπο-
ρεύεται στις Διεθνείς Αγορές μόνο μία 
εταιρεία, η Ελλάδα παράγει περίπου 
220.000 τόννους και τα εμπορεύονται 
περισσότεροι  από 50 Συνεταιρισμοί 
και Εταιρείες. Ποιο είναι το αποτέλε-
σμα ; Προβλήματα στην διάθεση όταν 
υπάρχει κανονική παραγωγή χωρίς 
ζημίες από τον καιρό και τιμές πιο 
χαμηλές κατά 50% , σε σχέση με των 
ανταγωνιστών .

Επίσης αναδιοργανώνουμε τον 
μηχανισμό  που έχει να κάνει με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινοτικές 
χρηματοδοτήσεις. Τον  θεσμό των  Ο-
μάδων  Παραγωγών  και των Οργα-
νώσεων  Παραγωγών, έτσι ώστε να 
μπορούν να απορροφηθούν πρόσθε-
τοι πόροι που θα βοηθήσουν την παραγωγή, την ποιότη-
τα, την οργάνωση και την Εμπορία. 

Ψηφίσαμε Νόμο για την πληρωμή των Αγροτικών 
προϊόντων σε 60 ημέρες και με τον νέο Υπουργό τον κ. 
Αραχωβίτη οργανώνουμε το σύστημα έτσι ώστε να 
ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του Νόμου και να απο-
τελέσει πραγματική ασπίδα προστασίας του μόχθου των 
Αγροτών από το Εμπόριο.

Ετοιμάζουμε την αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ για 
να μπορεί να προφέρει περισσότερες καλύψεις στις 
καλλιέργειες ,  γρήγορες εκτιμήσεις ζημιών  και δίκαιες 
αποζημιώσεις. 

Στηρίζουμε το αγροτικό εισόδημα μέσα από κρατικά 
κονδύλια στο πλαίσιο του DeMinimis και  προσπαθούμε 
να διορθώσουμε λάθη που έγιναν, έτσι ώστε και αυτές οι 
βοήθειες να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιες. 

Εδώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά την 
σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα πριν μερικές ημέρες με 
την συμμετοχή του Υπουργού κ. Αραχωβίτη και των Το-
πικών Κυβερνητικών Βουλευτών, κινείται η διαδικασία 
συγκέντρωσης στοιχείων για να αποφασιστεί η νέα 
χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης για τις ζημίες 
από τις βροχοπτώσεις του 2018 από τα κονδύλια του 
DeMinimis.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Κυβέρνηση παρά τα 
τεράστια Οικονομικά προβλήματα που κληρονόμησε και 
αντιμετωπίζει, σκύβει επάνω στα προβλήματα των αγρο-
τών της περιοχής και προσπαθεί  να βοηθήσει. 

-Άμεσα και σε πρακτικό επίπεδο πως κινείστε;
Σήμερα, Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, θα γίνει μια σύ-

σκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων με την συμμετοχή εκπροσώπων Οργανώσεων 
Παραγωγών από την περιοχή μας καθώς και άλλες  
φρουτοπαραγωγικές  περιοχές της χώρας, των τοπικών  
Κυβερνητικών βουλευτών, του Υπουργού κ. Αραχωβίτη 
και της  Υφυπουργού Οικονομικών κας  Παπανάτσιου, για 
τα φορολογικά θέματα των Αγροτών. Πριν από μερικές 
μέρες εγκρίθηκαν προγράμματα προώθησης  του ροδακί-

νου στις Διεθνείς Αγορές αρκετών εκατομυρίων 
ευρώ με Ευρωπαϊκή επιχορήγηση 70-80 % . 

Η Ημαθία παίζει σημαντικό ρόλο  στην 
προσπάθεια αυτή, με προτάσεις και θέσεις οι 
οποίες  στο τεράστιο πρόβλημα της λεγόμενης 
«μαύρης διακίνησης» θα δώσουν   λύσεις, 
θα συμβάλουν  στην φορολογική ελάφρυνση 
των αγροτών και θα ισχυροποιήσουν το Συ-
νεταιριστικό Κίνημα. Και βέβαια θα πρέπει να 
δηλώσω ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν  
και την προσωπική μου υποστήριξη και 
ενθάρρυνση .

Να αναφερθώ επίσης  και στην πρόσφα-
τη απόφαση που υπέγραψε ο κ. Αραχωβίτης 
για την Εποπτεία και τον Οικονομικό Έλεγχο 
των Συνεταιριστικών Οργανώσεων από την 
πολιτεία. 

Για εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ η αναδιοργάνωση 
του Συνεταιριστικού Κινήματος είναι κυρίαρχη 
θέση και προτεραιότητα γιατί είναι το βασικό 
εργαλείο των Αγροτών.Ένα Κίνημα όμως 
που να ελέγχεται για την σωστή λειτουργία 
και διαχείριση, ένα Κίνημα που θα υπηρετεί 
τον Αγρότη και την Κοινωνία και όχι τα συμ-
φέροντα των μεμονωμένων όπως γινόταν κατά 
το παρελθόν και οδήγησε στην κατάρρευση 
του Συνεταιριστικού οικοδομήματος .

Επομένως, γίνεται ένα συνολικό συμμά-
ζεμα στον αγροτικό χώρο, τον οποίο παρα-
λάβαμε σχεδόν σε πλήρη διάλυση και σιγά 
σιγά προσπαθούμε να βάλουμε μία τάξη, στη-
ρίζοντας ταυτόχρονα το εισόδημα, παρά τα τε-

ράστια οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει  η Κυβέρνηση 
και η Χώρα .

Μετά από αλλεπάλληλες συ-
σκέψεις στον Νομό μας αλλά 
και στο Υπουργείο , ρυθμίστηκε 
και το θέμα της εμπορίας των 
ακτινιδίων κατά τρόπο που να  
ικανοποιεί τα συμφέροντα των 
αγροτών και να  προστατεύει 
το προϊόν. Επίσης  εντάχθηκε 
σε πρόγραμμα η μελέτη για την 
κατασκευή αρδευτικού δικτύου 
στις περιοχές Μελίκης, Αλεξάν-
δρειας και σ’ ένα μέρος του νο-
μού Πιερίας, ένα τεράστιο έργο 
που αφορά την περιοχή και που 
αποτέλεσε  χρόνιο αίτημα του 

αγροτικού κόσμου .
- Πρόσφατα μπήκε στο δημοτικό συμβούλιο Βέ-

ροιας και μάλιστα σε υψηλούς τόνους, το θέμα της  
μετεγκατάστασης του Τελωνείου στην Κουλούρα. Σε 
ποιο σημείο βρισκόμαστε πραγματικά σήμερα και 
ποια είναι η θέση σας επ’ αυτού; 

Σχετικά με το θέμα του Τελωνείου επιτέλους χρειάζεται 
να ειπωθούν κάποιες αλήθειες. Ήταν ένα αίτημα πολλών  
χρόνων και ζητούμενο του επιχειρηματικού κόσμου της 
Ημαθίας , των αγροτών, της κοινωνίας και των αρμόδιων 
φορέων, το οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  έκανε πράξη. 
Η  τροπολογία που ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ στις 19 Απριλίου,  σε 
συνεργασία με τους συναδέλφους βουλευτές του νομού,  
έγινε δεκτή, ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α 84/15/5/2018, άρθρο 
146). Με βάση την εν λόγω τροπολογία επιτρέπεται η 
παραχώρηση στο Δημόσιο,  του  ακίνητου της Ανώνυμης 
Εταιρίας «Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Οπωροκηπευ-
τικών Νομού Ημαθίας Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει 
στην Κουλούρα, άνευ ανταλλάγματος, για την δημιουργία 
τελωνείου. Μάλιστα έχει έρθει κλιμάκιο του υπουργείου 
προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες μετρήσεις και 
μελέτες για την δημιουργία Τελωνείου εκεί.  

Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  ανταποκρίθηκε πλήρως, ικα-
νοποιώντας το αίτημα του Δήμου Βέροιας, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ημαθίας και του επιχειρηματικού κόσμου 
του Νομού διότι ήταν ένα αίτημα ετών και ζωτικής σημασί-
ας για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 

Αναμένονται κάποιες τυπικές διαδικαστικές πράξεις, 
είμαι σε επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο και την ΑΑΔΕ 
και για ότι νεώτερο θα σας ενημερώσω άμεσα . 

Θα πρέπει να αναφέρω ότι  το έγγραφο της απόφα-
σης  παραχώρησης των εγκαταστάσεων για τον Τελω-
νείο,  εστάλη στις αρμόδιες Υπηρεσίες και στο υπουργείο, 
στις 18-07-2018.  Χάθηκαν όμως τέσσερις πολύτιμοι 
μήνες από τότε μέχρι σήμερα διότι κανείς δεν ενημέ-
ρωσε εμένα και τους άλλους συναδέλφους βουλευτές 
του νομού, πράγμα που θα ήταν χρήσιμο ώστε 
να φροντίζαμε να επιταχυνθεί οποιαδήποτε δια-
δικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.  
Δεν είναι  έντιμο λοιπόν,  από όποια πλευρά και 
αν συμβαίνει, το θέμα του Τελωνείου να γίνεται 
παιχνίδι «μικροπολιτικών» σκοπιμοτήτων . 

-Προσωπικά, δείχνετε ένα ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για τα νοσοκομεία του νομού μας, 
για τα οποία γίνονται προσπάθειες εκσυγ-
χρονισμού, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρ-
χουν ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και σε 
εξοπλισμό... 

Η αλήθεια είναι οτι με ενδιαφέρουν προσω-
πικά τα Νοσηλευτικά ιδρύματα και τα θέματα 
περίθαλψης των κατοίκων της περιοχής μας. 
Προχθές είχα για άλλη μια φορά, συνάντηση 
με την διοίκηση και τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων  των Νοσηλευτικών  Μονάδων 
Βέροιας και Νάουσας,  για να ενημερωθώ και 
να συνεργαστώ για την επίλυση προβλημάτων .

Αυτό που ξέρω με βεβαιότητα και είναι α-
διαμφισβήτητο, είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
κατάφερε το σύνολο των ανασφάλιστων να 
έχει πρόσβαση στην δημόσια υγεία και ια-
τροφαρμακευτική φροντίδα και διαγράφη-
καν τα χρέη των ανασφάλιστων από την 
Εφορία. Ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες 
που αντιμετώπισε η χώρα τη τελευταία 3ετία 
αυξήθηκε ο προϋπολογισμός από 4.8% σε 
5.3% για τις δαπάνες για την υγεία και αυτό έχει 
ως συνέπεια την δυνατότητα αύξησης του προ-
σωπικού και αγοράς εξοπλισμού. Προκηρύχθη-
καν θέσεις μονίμου και  επικουρικού προσωπι-

κού και στις δύο μονάδες Βέροιας και Νάουσας, επίσης 
προσελήφθη  προσωπικό από όλους τους κλάδους μέσω 
προγραμμάτων ΟΑΕΔ, εντάξαμε τον αξονικό τομογράφο 
του νοσοκομείου Νάουσας στον διαγωνισμό του Σισμα-
νόγλειου (είναι πολύ πιθανό να γίνει η εγκατάσταση του 
στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος του έτους 2018), όπως και 
αγοράσαμε διάφορά ιατρικά μηχανήματα π.χ. μηχάνημα 
τεστ κοπώσεως, υπέρηχους και άλλα και στις δύο μονά-
δες. Επίσης αναδιοργανώνουμε την πρωτοβάθμια περί-
θαλψη, προκηρύχθηκαν και έγιναν προσλήψεις και στα 
τρία κέντρα Υγείας, Νάουσας, Βέροιας και Αλεξάνδρειας 
και θα προκηρυχθούν στο άμεσο μέλλον και νέες θέσεις 
και για τα τρία. Δημιουργήσαμε το θεσμό του οικογενεια-
κού γιατρού μέσα από τις μονάδες ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονά-
δες Υγείας). Η μια ΤΟΜΥ άρχισε πρόσφατα η λειτουργία 
της μέσα στο Κέντρο Υγείας Βέροιας και ήδη νοικιάστηκε 
χώρος για την λειτουργία της δεύτερης ΤΟΜΥ στην περι-
οχή του Προμηθέα. Έχουν ήδη προκηρυχθεί 2000 θέσεις 
εργασίας μονίμων ιατρών ΕΣΥ, από τις οποίες κάποιες 
αφορούν και την Ημαθία. 

Βέβαια, η όποια επιπλέον υλικοτεχνική αναβάθμιση 
είναι ζητούμενο όπως και η ενδυνάμωση του προσωπι-
κού. Όμως  παρά την σκληρή δημοσιονομική πολιτική 
των τελευταίων ετών η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέδειξε 
εκείνα τα αντανακλαστικά ώστε το Νοσοκομείο Ημα-
θίας να είναι αδιαμφισβήτητα λειτουργικό και παρα-
γωγικό.  Είναι προτεραιότητα για εμάς η πρόσβαση στην 
δωρεάν δημόσια υγεία για όλους τους πολίτες. Και όπως 
ανέφερα αναλυτικότερα και προηγουμένως, γίνεται κάθε 
προσπάθεια ενίσχυσης και αναβάθμισης της δημόσιας 
υγείας για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των 
πολιτών. 

- Ήδη έχουν ξεκινήσει οι  διεργασίες για τις δημο-
τικές και περιφερειακές εκλογές. Σε τοπικό επίπεδο 
(Ημαθία) τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τις υποψηφιό-
τητες σε Δήμους και Περιφέρεια; Θα κατεβάσει δικούς 
του υποψήφιους ή θα στηρίξει πρόσωπα; Και ποια;

Ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά δείχνει το προοδευτικό 
του πρόσωπο. Δεν πολιτεύεται με παλαιοκομματική λογι-
κή. Σε αντίθεση με την πολιτική μας στις προηγούμενες ε-
κλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής που διανύουμε, 
όπως και των συγκεκριμένων εκλογών (αυτοδιοικητικών 
εκλογών) και με βάση το νομοσχέδιο «Κλεισθένης» που 
ευνοεί και οδηγεί σε συνεργασίες, αποφασίσαμε να 
στηρίξουμε ευρύτερα δημοκρατικά σχήματα χωρίς 
χρίσματα μ’ ένα πρόγραμμα που θα καθορίζεται από 
αυτούς που συμμετέχουν.

Στον νομό Ημαθίας με βάση αυτήν την πολιτική οι 
δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες δημοτικές 
κινήσεις μας συμμετέχουν στην δημιουργία αυτών των 
σχημάτων. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι 
αποφάσεις μας και για τους τρεις δήμους της Ημαθίας ( 
Νάουσας, Βέροιας, Αλεξάνδρειας). 
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 Συνέντευξη της Φρόσως Καρασαρλίδου στο ΛΑΟ για ζητήματα της Ημαθίας
«Συμμαζεύουμε και οργανώνουμε τον αγροτικό και συνεταιριστικό 

χώρο στηρίζοντας παράλληλα το εισόδημα των αγροτών»
-Ευρεία  σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το φορολογικό

 
Τόνισε επίσης για Τελωνείο, Νοσοκομεία και Αυτοδιοικητικές εκλογές: 

-- Δεν είναι  έντιμο,  από όποια πλευρά και αν συμβαίνει, το θέμα του Τελωνείου να γίνεται παιχνίδι «μικροπολιτικών» σκοπιμοτήτων… Επιτέλους χρειάζεται να ειπωθούν κάποιες αλήθειες.
--Η κυβέρνηση επέδειξε εκείνα τα αντανακλαστικά ώστε το Νοσοκομείο Ημαθίας να είναι αδιαμφισβήτητα λειτουργικό και παραγωγικό

--Για τις επερχόμενες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να στηρίξει  ευρύτερα δημοκρατικά σχήματα, χωρίς χρίσματα
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Κάθε Παρασκευή τελείται στον Ιερό Ναό Παναγίας Φα-

νερωμένης Βεροίας η Ιερά Παράκληση του Αγίου Αποστό-
λου Παύλου μετά εσπερινού κηρύγματος κατά το ακόλουθο 
πρόγραμμα: -5-6 μ.μ. Μικρός εσπερινός και Παράκληση 
του Αγίου Αποστόλου Παύλου.

-6 μ.μ. Εσπερινό κήρυγμα από τον Αρχιμανδρίτη Γρη-
γόριο Σοφό.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

 & ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά το διάστημα της Νηστείας 

των Χριστουγέννων, από 15 Νοεμβρίου έως και 25 Δεκεμβρίου προς πνευματική 
ενίσχυση των πιστών και ως προετοιμασία για την μεγάλη εορτή των Χριστουγέν-
νων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους Ιερείς του 
Ναού και στις κυρίες του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ενορίας μας. Τηλ. Επικοινωνίας: 
2331070342.

Εκ του Ιερού Ναού

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

 Το Σάββατο 17 Νοεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο Πνευματι-
κό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: 
«Πολυλογία και σιωπή» στο πλαίσιο 
των συνάξεων με τίτλο «Επισκοπι-
κός Λόγος».

 Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου, Ελένης 
και Οσίου Νικοδήμου του Βεροιέως 
στην Βέροια.

 Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου το 
απόγευμα θα ομιλήσει στην Ιερά 
Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και 
Πλαταμώνος περί του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού Αρχιεπ. Συμφερουπό-
λεως.

 Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου το από-
γευμα θα λάβει μέρος στον πανη-
γυρικό εσπερινό επί τη εορτή των 
Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου 
στα Χανιά Κρήτης.

 Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου το 
πρωί θα λάβει μέρος στην πανηγυρι-

κή Θεία Λειτουργία επί τη εορτή των 
Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου 
στα Χανιά Κρήτης.

Η κίνηση του ΜητροπολίτηΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18 
Νοεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Στεφάνου Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέ-
ρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ
(Πρεσβυτέρα)

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

Η κόρη, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην πιτσαρία «Παπαγάλος»

EΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 17 
Νοεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Πέτρου και Παύλου 
Μητρόπολης Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, α-
δελφού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΜΑΡΑ

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

Η σύζυγος, Ο αδελφος
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φιλοι
Δεξίωση θα δοθεί στον Σερεμέτα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό σαρανταλείτουργο
Από τον ιερό ναό Υπαπαντής του Χριστού Βεροί-

ας ανακοινώνεται ότι από 15 Νοεμβρίου 2018 έως 24 
Δεκεμβρίου 2018 θα τελεσθεί ιερό σαρανταλείτουργο. 
Παρακαλούνται οι πιστοί να προμηθευθούν από τον ναό 
το ειδικό έντυπο για να γράψουν τα ονόματά τους και να 
το παραδώσουν  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13 Νοεμ-
βρίου 2018.

Ακαδημαϊκοί Διάλογοι
Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο 

Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 
1ος όροφος) ομιλητής στους Ακαδημαϊκούς Διαλόγους θα 
είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Αρσένιος Χαλ-
δαιόπουλος, Γραμματεύς της Ιεράς Μητροπόλεως ο οποίος 
θα αναπτύξει το θέμα: «Το πρότυπον της αγιότητος». Η 
είσοδος είναι ελεύθερη.

 Ο Σύλλογος Κοινωνικής 
Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» 

ευχαριστεί
Την κ. Παναγιώτα Εφραι-

μίδου για τη δωρεά των 
100€ στη μνήμη του συζύ-
γου της.

Την κ. Γκαϊτατζή Ελένη 
για την προσφορά γυναικεί-
ων ενδυμάτων που θα κα-
λύψουν τις ανάγκες των φι-
λοξενούμενων του Ξενώνα. 

Τις κ. κ. Βασούλα και Α-
ναστασία Ψωμά για την δωρεάν διάθεση ειδών πρώτης 
ανάγκης.

Την οργάνωση «MAGIKMISSION» από τον Καναδά 
για τη δωρεάν διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανά-
γκης. 

Κυρία που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, 
για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, στην μνήμη 
προσφιλών προσώπων. 

Τον κ. Αντώνη Νούσιο για την συνεχή προσφορά γλυκι-
σμάτων στους ωφελούμενους του Συλλόγου. 

Εκ μέρους 
του Συλλόγου 
Η πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Θεία λειτουργία 
στους Αγίους Αναργύρους

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας προσκαλεί τους συνδρομη-
τές του και φίλους του στην καθιερωμένη ετήσια Θεία λειτουργία που 
θα κάνει την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στον Ι.Ν. των Αγίων Αναργύρων 
στη μνήμη του προστάτη του Αγίου Στυλιανού παρουσία του Σεβασμιό-
τατου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμω-
να. Θα ακολουθήσει δεξίωση στο κατάστημα BelugaΑΓΡΥΠΝΙΑ Στον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου 

Μακροχωρίου την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 9.00 
μ.μ. – 2.30 π.μ. στη μνήμη των οσίων πατέρων ημών 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ και ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Α΄ ΚΩΝ/
ΠΟΛΕΩΣ.

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νοεμβρί-
ου 2018 έως 25 Δεκεμβρίου 2018



Για ακόμη μια χρονιά, οι οινόφιλοι 
δίνουν ραντεβού στη «ΝΑΟΥΣΑ, ΠΟ-
ΛΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ» που θα πραγματο-
ποιηθεί από την Παρασκευή 7 έως και 
την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, στο Κτήριο 
«ΕΡΙΑ», στην Ηρωική Πόλη της Νάου-
σας Ημαθίας. 

Φέτος, ο «οινοτουρισμός» θα βρί-
σκεται στο επίκεντρο του τριημέρου εκ-
δηλώσεων, στοχεύοντας στην ανάδειξη 
όλων των διαστάσεων που συνθέτουν 
αυτή τη δυναμική ευκαιρία. Ιστορία, 
πολιτισμός, γαστρονομία, υποδομές, 
συνέργειες, και φυσικά το μοναδικό 
Ξινόμαυρο και οι παραγωγοί του στη 
Νάουσα, θα αποτελέσουν το αντικείμε-
νο μιας σειράς παρουσιάσεων που θα 
δώσουν τροφή για σκέψη και… πράξη.

Φυσικά, το Ξινόμαυρο θα έχει περί-
οπτη θέση στο τριήμερο, καθώς όλοι οι ντόπιοι παραγω-
γοί – μέλη του Συνδέσμου Αμπελουργών και Οινοποιών 
Νάουσας, θα προσφέρουν μοναδικές γευσιγνωσίες 
στους επισκέπτες, είτε στα stands που θα παραμένουν 
ανοικτά καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος στο 
Κτήριο «ΕΡΙΑ», είτε μέσα από μια ατζέντα θεματικών 
παρουσιάσεων και ενεργειών που δεν πρέπει να χάσει 
κανείς. Παράλληλα, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του 
δημοσιογράφου Βαλάντη Λιόλιου,“So far, so close”, που 
διαπραγματεύεται τα κοινά χαρακτηριστικά της πόλης 
της Νάουσας στην Ελλάδα και του Krems an der Donau 
στην Αυστρία. Από το ντοκιμαντέρ βγαίνουν σημαντικά 
συμπεράσματα και ανοίγει ο δρόμος για μια περαιτέρω 
συνεργασία των δυο πόλεων.

Μαζί με τον οικοδεσπότη Σύνδεσμο Αμπελουργών 
και Οινοποιών Νάουσας, όλη η πόλη θα κινείται στο 
ρυθμό της γιορτής του Ξινόμαυρου. Ειδικά μενού και 
προσφορές από τα τοπικά εστιατόρια και wine bars, 
αλλά και ειδικές τιμές από επιλεγμένα ξενοδοχεία για 
τους οινόφιλους που θα επισκεφτούν την πανέμορφη 
Νάουσα. Το τριήμερο θα κλείσει με την περιήγηση στα 
οινοποιεία του Συνδέσμου Οινοποιών και Αμπελουργών 
της Ζώνης ΠΟΠ Νάουσα, τα οποία θα προσφέρουν σε 
όλους τους επισκέπτες ξεναγήσεις, γευσιγνωσίες και 
ειδικές εκδηλώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12
19:00-21:00 
«Καλωσόρισμα» 
Εξωτερικός χώρος κτηρίου «ΕΡΙΑ»
Το φετινό τριήμερο «Νάουσα Πόλη του Οίνου» ξε-

κινάει δίπλα στο ποτάμι απολαμβάνοντας ζεστή σούπα 
και Ξινόμαυρο, αλλά και έναν αναπάντεχο συνδυασμό 
της αγαπημένης ερυθρής ποικιλίας με τον καφέ

Κόστος συμμετοχής 4€ (απαιτείται ειδικό εισιτήριο)*
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12
10.30-20.30
«Κεντρική γευστική δοκιμή» 
Kτήριο «ΕΡΙΑ» - 1ος όροφος
Ανακαλύψτε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του Ξινό-

μαυρου και τη δυναμική των terroirs της Νάουσας μέσα 
από τη δοκιμή των οίνων του συνόλου των παραγωγών 
της περιοχής, συνοδεία τοπικών εδεσμάτων.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κτήριο «ΕΡΙΑ» - Αίθουσα πολλαπλών εκθέσεων - Ισόγειο
11:00-12:00 
«Νάουσα 6 x 6»
Έξι παραδοσιακά είδη Ναουσαίικης πίτας, έξι ετικέ-

τες Ξινόμαυρου Νάουσας σε ένα απολαυστικό γαστρο-
νομικό κάλεσμα με τους Δημήτρη Μάντσο, Πρόεδρος 
της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, και Χριστόφορο Γε-
ωργιάδη από το Οινοποιείο ΑΡΓΑΤΙΑ. 

Κόστος συμμετοχής 15€ (απαιτείται ειδικό εισιτήριο)*
13:00-14:00 
«Ξινόμαυρο 2018 σε επίσημη πρώτη»
Πρώτη ευκαιρία δοκιμής της νέας σοδειάς της Νά-

ουσας με τον Γιώργο Διαμαντάκο από το Κτήμα ΔΙΑΜΑ-
ΝΤΑΚΟΥ.

Κόστος συμμετοχής 7€ (απαιτείται ειδικό εισιτήριο)*
Κτήριο «ΕΡΙΑ» - Αίθουσα πολλαπλών εκθέσεων - 

Ισόγειο

14:00-15:00 
Οι χορηγοί παρουσιάζουν:
Kαινοτόμα προϊόντα - έρευνα - αξιόπιστη παροχή - 

νέες ιδέες - συσκευασία, για την αμπελοκαλλιέργεια και 
οινοποίηση του Ξινόμαυρου

14:00-14:15
Μικροοξυγόνωση μετά τον πωματισμό, πρόσφατη 

έρευνα από την εταιρεία φελλού DIAM, με τη Τίνα Κοκα-
λίδου, ΑΦΟΙ ΚΟΚΚΑΛΙΔΗ – CORK HELLAS 

14:15-14:30
Παρουσίαση των προϊόντων METALUX με τον Δρ. 

Μηχ. Μηχ/κος  Γ.Ν. Γιοφτσίδης, Γενικός Διευθυντής της 

εταιρείας METALUX A.E.  
14:30-14:45
Τα μυστικά του πωματισμού, με τον Σπύρο Ζορμπά, 

Υπεύθυνο Τεχνικού Τμήματος εταιρείας Α. Γ. ΚΟΡΟ-
ΠΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ 

Είσοδος ελεύθερη
16:00-17:00 
«Τοπική κουζίνα & Ξινόμαυρο Νάουσας»
Το πάντρεμα των γεύσεων και του κρασιού σε ένα 

ταξίδι στην παράδοση και την κληρονομιά της Νάουσας. 
Αρμονικοί συνδυασμοί πέντε πιάτων και πέντε ετικετών 
Ξινόμαυρου με μαέστρους τον Βασίλη Λαφάρα, ιδιοκτή-
τη εστιατορίου «4 ΕΠΟΧΕΣ» και Κωστή Δαλαμάρα από 
το Οινοποιείο ΔΑΛΑΜΑΡΑ. 

Κόστος συμμετοχής 20€ (απαιτείται ειδικό εισιτήριο)*
17.00-20.30 | Αίθουσα Διαλέξεων EΡΙΑ. 
Ημερίδα: «Η Νάουσα από το 1906 ως σήμερα»
17:00-17:10
Χαιρετισμοί επισήμων
Δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης
Προέδρος του Συνδέσμου Αμπελουργών & Οινοποι-

ών Νάουσας, Γιώργος Φουντούλης
17:10-18:00
«Η  Αμπελοοινική  Νάουσα του 1906»
Παρουσίαση: Μανώλης Βαλσαμίδης, εκπαιδευτι-

κός-ιστορικός
Συντονιστής: Δρ.Χαρούλα Σπινθηροπούλου από το 

Οινοποιείο ΑΡΓΑΤΙΑ
18:00 -20:30
«So far, so close» (Τόσο μακριά κι όμως τόσο κοντά)
Προβολή ντοκιμαντέρ του Βαλάντη Λιόλιου, δημοσιο-

γράφος μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ
Νάουσα - Krems An Der Donau: Δυο πόλεις, Ελλάδα 

και Αυστρία. 
Ένα οδοιπορικό - σύγκριση (Κρασί, ÒκαζάνιαÓ, 

Heurigens, βιομηχανική κληρονομιά)
Συντονιστής: Κώστας Μπλιάτκας, δημοσιογράφος 

μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ
Συμμετέχουν:
Μάριο Νόττας, επικεφαλής της συνέργειας European 

Communication Institute στην Ελλάδα  και του με-
ταπτυχιακού προγράμματος Master in Arts «Quality 
Journalism and New Technologies», που αποτελεί συ-
νέργεια του Donau Universitat Krems, του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, του Ερευνητικού Κέντρου ÒΑθηνά» και 
του Ιδρύματος Προαγωγής της δημοσιογραφίας «Αθα-
νασίου Μπότση». 

Mag. Kay Mühlmann, ερευνητής και  διευθύνων στην 
Αυστρία του μεταπτυχιακού προγράμματος Master in 
Arts «Quality Journalism and New Technologies»,  στο 
Τμήμα Διαχείρισης Επικοινωνίας του Donau Universitat 
Krems

Stadtrat Martin Sedelmaier, δημοτικός σύμβουλος 
της πόλης Krems an der Donau, με αρμοδιότητες σε 
θέματα Γεωργίας, Ακίνητης Περιουσίας, αγοράς και 
υπεύθυνος του Δημοτικού Οινοποιείου στο Krems an 
der Donau.

Direktor Mag. Dieter Faltl, Ηead of the winemaking 
school in Krems and head of the wine competance 
center

Αλέξανδρος Μάρκου, Δημοσιογράφος, προϊστάμε-
νος ειδήσεων της ΕΡΤ 3

Είσοδος ελεύθερη
20:30 
«Βραβείο Κοινού»
Οι ψήφοι του κοινού από την τυφλή γευσιγνωσία 

της μέρας καταμετρώνται και τα αποτελέσματα ανα-
δεικνύουν την πιο δημοφιλή ετικέτα και δύο τυχερούς 
που κερδίζουν υπογεγραμμένες από τους παραγωγούς 
φιάλες κρασιού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/12
11.00-18.00 
«Κεντρική γευστική δοκιμή» 
Kτήριο «ΕΡΙΑ» - 1ος όροφος
Ανακαλύψτε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του Ξινό-

μαυρου και τη δυναμική των terroirs της Νάουσας μέσα 
από τη δοκιμή των οίνων του συνόλου των παραγωγών 
της περιοχής, συνοδεία τοπικών εδεσμάτων.

Κτήριο «ΕΡΙΑ» - Αίθουσα πολλαπλών εκθέσεων - 
Ισόγειο

«Αφιέρωμα Οινοτουρισμός στη Νάουσα – Πρωτα-
γωνιστής του θεματικού τουρισμού»

11:00-11:40   
Ενότητα 1 
«Οινοτουρισμός στον κόσμο, στην Ελλάδα κα στη 

Νάουσα»
11:00 -11:20  
Χαιρετισμοί επισήμων
Αντιδήμαρχος Τουρισμού-Πολιτισμού, Σταύρος Βαλ-

σαμίδης
Προέδρος του Συνδέσμου Αμπελουργών & Οινοποι-

ών Νάουσας, Γιώργος Φουντούλης
11:20-11:30  
«Οινικός και Γαστρονομικός Τουρισμός:  Τι γίνεται 

στον κόσμο, στην Ελλάδα, στη Νάουσα»
Παρουσίαση: Μάριαν Σπίγγου & Σίσσυ Τζελεπίδου, 

σύμβουλοι επικοινωνίας & marketing με ειδίκευση στον 
οινοτουρισμό, εταιρία GRAPEFOOL 

11:30-11:40    
«Ελληνική γαστρονομία, γαστρονομικός τουρισμός,  

γαστρονομικές κοινότητες»
Παρουσίαση: Γιώργος Πίττας, ξενοδόχος - συγγρα-

φέας & δημιουργός του GREEK GASTRONOMY GUIDE
11:40-12:20
 Ενότητα 2,
«Η Νάουσα του αύριο»
11:40-11:50 
«Οι προοπτικές του οινοτουρισμού της περιοχής σε 

συνάρτηση με το κρασί και την πόλη»
Παρουσίαση: Ελπίδα Παλαμίδα, Υπεύθυνη επισκέ-

ψιμου στο ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ & Γιώργος Σπανέλλης, 
Υπεύθυνος επισκέψιμου στο Συνεταιρισμό VAENI Νά-
ουσας

11:50-12:00 
«Προκλήσεις, ευκαιρίες ή και ανάγκες του οργανωμέ-

νου τουρισμού από μια περιοχή»
Παρουσίαση: Ταξιδιωτικός Πράκτορας
12:00-12:10
«H επόμενη μέρα της τοπικής γαστρονομίας: Καινο-

τομία, νέα gourmet προϊόντα»
Παρουσίαση: Βασίλης Λαφάρας, ιδιοκτήτης εστιατο-

ρίου 4 ΕΠΟΧΕΣ
12:10-12:20 
«Δρόμοι κρασιού, Δρόμοι εμπειρίας»
Παρουσίαση: Μάριαν Σπίγγου & Σίσσυ Τζελεπίδου, 

σύμβουλοι επικοινωνίας & marketing με ειδίκευση στον 
οινοτουρισμό, εταιρία GRAPEFOOL 

Είσοδος ελεύθερη
12:20-13:00
Ενότητα 3,
«Νάουσα, ιστορία, γεύση, πολιτισμός»
12:20-12:30   
«Τα μνημεία της Νάουσας και της περιοχής της ως 

πόλοι έλξης των επισκεπτών»
Παρουσίαση: Γιώργος Μάλλιος, αρχαιολόγος – ξε-

ναγός

12:30-12:40   
«Eναλλακτικές δραστηριότητες και φύση 

γύρω από τα οινοποιεία»
Παρουσίαση:  Σεσ ίλ  Βαρβαρέσου, 

TRIGIRO 
12:40-12:50  
«Δημιουργία οινικής και γαστρονομικής 

κουλτούρας στη φιλοξενία»
Παρουσίαση: Δημήτρης Μάντσιος, Πρόε-

δρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας
13:00-14:00 
Workshop
Είσοδος ελευθερη*
11:00-19:00
Περιήγηση στα οινοποιεία του Συνδέσμου 

Οινοποιών και Αμπελουργών της Ζώνης 
ΠΟΠ Νάουσα

• ΚΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ:  11:00-17:00 
•KTHMA KAΡΥΔΑ: 11:00-17:00
• KTHMA KEΛΕΣΙΔΗ: 10:00-16:00
Kρασί και ντολμαδάκια σπιτικά από φύλλο 

Ξινόμαυρου! Eπικοινωνία: 23320 51066
 • KTHMA ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ:  11:00-17:00
Ανακαλύψτε τις διαφορετικές εκφράσεις  

του Ξινόμαυρου, μέσα από μια τυφλή γευστι-
κή δοκιμή τριών ξεχωριστών terroir! Επικοι-
νωνία: 23320 51100

 • ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ: 11:00-19:00/ Κε-
λάρι Μελιτζανή, Χρ.Λαναρά 1, Νάουσα 

• ΚΤΗΜΑ ΦΟΥΝΤΗ:   11:00-18:00
• KTHMA ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ:  11:00-17:00

«Ανακαλύψτε τις αισθήσεις και τη γη του Ξινόμαυ-
ρου μέσα από τα έργα ζωγραφικής του Κώστα Καλδά-
ρα» Eπικοινωνία: 23320 45080

 • OIΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΡΓΑΤΙΑ:  12:00-19:00
Ταξίδι με τα magnum της εκπληκτικής σοδειάς του 

2007! Επικοινωνία:
• ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΡΑ: 11:00-18:00 
• ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ:  11:00-17:00 
• ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ: 10:00-19:00
*****
Όσον αφορά την περιήγηση στα Οινοποιεία, θα υ-

πάρχει η δυνατότητα μεταφοράς σας από το wine bus, 
που θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών σε προσιτή 
τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
τον ιδιοκτήτη κύριο Σταύρο Ζάχο και διαμορφώστε την 
διαδρομή σας

Επικοινωνία: 697 419 0600, zaxosstauros@hotmail.
gr

*****
Πεζοπορία για μικρούς και μεγάλους στους αμπελώ-

νες με την trigiro
11:00 – Σημείο συνάντησης στο Οινοποιείο Χρυσο-

χόου
Πεζοπορία μέσα στους αμπελώνες- περίπου 1 ώρα, 

εύκολη διαδρομή
Ξενάγηση και οινογνωσία στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη και 

παιχνίδι για τα παιδιά
Κόστος συμμετοχής: 10 €/ενήλικα  και 5 €/παιδί
Πληροφορίες www.trigiro.com/npo
Kρατήσεις T. 6978110441
*****
«Βόλτα στην Παράδοση της Νάουσας»
Περπατήστε δίπλα από το ποτάμι, και θα συναντή-

σετε το διατηρητέο κτίριο Υδρόμυλος «Μάκη». Eκεί βρί-
σκεται το σπίτι του ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες». 
Μυηθείτε στο ξεχωριστό έθιμο και ξεναγηθείτε στον 
παλαιότερο μύλο της Νάουσας.

Επικοινωνία: κύριος Άρης Τόσσιος 697 924 0324, 
Ώρες επισκέψεων: Σάββατο & Κυριακή 19:30-21:30

Wine bar, καφέ & εστιατόρια της Πόλης θα χτυπάνε 
στον ρυθμό του Ξινόμαυρου!

18:00
«Βραβείο Κοινού» Οι ψήφοι του κοινού από την 

τυφλή γευσιγνωσία της μέρας καταμετρώνται και τα α-
ποτελέσματα αναδεικνύουν την πιο δημοφιλή ετικέτα και 
δύο τυχερούς που κερδίζουν υπογεγραμμένες από τους 
παραγωγούς φιάλες κρασιού. 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 5 € (για το τριήμερο) 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ: 40 € Περιλαμβάνει γενική είσοδο 

και παρακολούθηση όλων των παράλληλων εκδηλώσε-
ων όπου απαιτείται ειδικό εισιτήριο.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 
Ελπίδα Παλαμίδα|Τ: 6938250088
naoussawinecity@gmail.com
Ο Δήμος Νάουσας ευχαριστεί θερμά
όλες τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της Νά-

ουσας που στηρίζουν έμπρακτα την εκδήλωση με τη 
συμμετοχή τους.
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Ο «οινοτουρισμός» στο επίκεντρο των τριήμερων 

εκδηλώσεων «Νάουσα, πόλη του οίνου 2018»



Παρουσι-
άστηκε 
χθες 

στο κατάστημα 
SPORTEAM (Μ. 
Αλεξάνδρου 28, 
Βέροια) η νέα 
μπουτικ της 
«Βασίλισσας 
του Βορρά». 
Εκτός από 
τους ποδο-
σφαιριστές της 
ομάδας πολ-
λοί φίλαθλοι 
παραβρέθηκαν στην όμορφη εκδήλω-
ση, ενώ όπως έγινε γνωστό όλα τα 
είδη ένδυσης της ομάδας θα 
βρίσκονται στη διάθεση των 
φιλάθλων.

Οι τρεις εμφανίσεις παρουσιάστηκαν
απόπαίκτες τηςομάδαςκαιδύομανεκέν,
σκούροβισσινίκαιηφανέλαμετηρίγακαι
ηστοήέκπληξηήταντομαύρηχρώμα.

ΑπόπλευράςΔιοίκησηςτοπαρώνέδω-
σαν οΠρόεδροςΣτέφανοςΑποστολίδης,
οΑντιπρόεδροςΣτέλιοςΜεϊμαρίδης, μέλη
τουΔ.Σ. Νούλας, Ιωαννίδης,Ασλανίδης,
ΚώσταςΜπίκας,ΑχιλλέαςΜπίκας,οπρο-
πονητής της ομάδαςΣάκηςΘεοδοσιάδης

και οι συνεργάτες του.Υπήρχαν έντονασυναισθή-
ματα λόγω του ύμνουπου έπαιζε έξωαπο το κα-
τάστημα και η παρουσίαπολλών ανθρώπωνπου
αγαπούντην«ΒασίλισσατουΒορρά».

ΤηνπροσπάθειααποκατάστασηςτουσυμπολίτημαςΑντώνη
Σταφυλίδηστηρίζουνσύσσωμοιοιπαίκτες,οπροπονητήςκαιη

διοίκηση τουΠ.ΣΒέροια.Ο 22χρονοςΑ-
ντώνης τραυματίστηκεσοβαράσε τροχαίο
ατύχημαπρινλίγουςμήνεςκαιμετάτηνο-
σηλείατουσεΝοσοκομείοτηςΘεσσαλονί-
κης,βρίσκεταισεΚέντροΑποκατάστασης.
Μέροςτωνεσόδωναπότιςεισπράξειςτων
εισιτηρίων του αγώνα τηςΚυριακής 18ης
Νοεμβρίου με τηνΝίκηΑγκαθιάς, θα δο-
θούν για τηνστήριξη τουΑντώνη.Επίσης
καλούμε τους φιλάθλους μας να βοηθή-
σουνοικονομικάτονΑντώνη,καταθέτοντας
έστωκαιέναμικρό,συμβολικό,ποσόστον
τραπεζικό του λογαριασμό, στηνΤράπεζα
Πειραιώς: 5243-075990-136 (ΣΤΑΦΥΛΙ-
ΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣτουΝικολάου)

CMYK
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Γιά την 8η αγωνιστική το Ημαθιώ-
τικο ντέρμπι θα διευθύνει ο κ. 
Θεοδωρόπουλος από τον σύνδε-

σμο της; Φλώρινας με βοηθούς τους 
κ.κ Μεταξιώτη και Κουφό του συνδέ-
σμου Μακεδονίας).

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
ΑγροτικόςΑστέρας-ΠΑΟΚουφαλίωνδιαιτητής

οκ.Δημητριάδης(Χαλκιδικής)βοηθοίοικ.κΧρυσαί-
δηςκαιΚώστογλου(Χαλκιδικής)

ΜελιτέαςΜελίτης- Εδεσσαικός διαιτητής ο κ.
Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)βοηθοίοικ.κΠράχαληςκαι
Βογδόπουλος(Κοζάνης)

ΟλυμπιακόςΚυμίνων-ΑΣΓιαννιτσά διαιτητής
οκ.Πολυχρόνης(Πιερίας)βοηθοίοικ.κΒρούζοςκαι
Κουτσικανίδης(Πιερίας)

Βέροια -ΝίκηΑγκαθιάς διαιτητής ο κ.Θεοδω-
ρόπουλος (Φλώρινας)βοηθοίοι κ.κΜεταξιώτηςκαι
Κουφός(Μακεδονίας)

Άρης Παλαιοχωρίου-Μακεδονικός διαιτητής
ο κ.Πανυτσίδης (Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κΠαρασίου
(Ημαθίας)Τζιουβάρας(Κοζάνης)

ΑλμωπόςΑριδαίας -ΕρμήςΑμυνταίουδιαιτη-
τήςοκ.Σαφούρης(Σερρών)βοηθοίοικ.κΑναστα-
σιάδηςκαιΣάκκος(Σερρών)

ΑΠΟΛαγκαδά-ΠΟΤρίγλιαςδιαιτητήςοκ.Μαυ-
ρίδης(Πέλλας)βοηθοίοικ.κΚεσίζογλουκαιΑρέστης
(Πέλλας)

Διαιτητής στον αγώνα της Βέροιας 
με την Νίκη Αγκαθιάς

ο κ. Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας) 

Π.Σ Βέροια Ανακοίνωση
Μέροςτωνεσόδων
τουαγώναμας

μετηνΑγκαθιάθα
δοθείγιατηνενίσχυση
τουσυμπολίτημας,
ΑντώνηΣταφυλίδη

Φιλικό για την ενίσχυση
του Αντώνη Σταφυλίδη

θα δώσουν οι παλαίμαχοι
του ΠΑΟΚ στη Νικομήδεια

ΦιλικόαγώναγιαφιλανθρωπικόσκοπόθαδώσουνοιπαλαίμαχοιτουΠΑΟΚμετη
Νικομήδεια, τηνΔευτέρα3Δεκεμβρίουστις3μμ.Ταέσοδατουαγώναθαδοθούνως
ενίσχυσηστοκόστοςαποκατάστασης τουνεαρούΝικομηδειώτηΑντώνηΣταφυλίδηο
οποίοςτραυματίστηκεσοβαράσετροχαίο.Τιμήεισόδου3ευρώ.

Θαπρέπειοιφίλαθλοιναστηρίξουναυτήντηνεκδήλωσηαφούοσκοπόςτηςείνια
ιερός

Παρουσιάστηκεημπουτίκτης
ΒέροιαςστοκατάστημαSPORTEAM



Σεπλήρηδράσηόλα τα τμήματα τουΑγροτικού
ΑστέραΑγ.ΒαρβάραςγιατοΣαββατοκύριακο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΟΜΑΔΑ
ΗγυναικείαομάδατουΑγροτικούΑστέρααγωνίζε-

ταιτηνΚυριακή18/11/2018,στις15:00στογήπεδοτης
ΑγίαςΒαρβάραςμετηναντίστοιχηομάδαΣειρήναΓρε-
βενών,γιατην3ηαγωνιστικήτου1ουομίλου
τουπρωταθλήματοςΒ´Εθνικήςγυναικών.

ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
ΗανδρικήομάδατουΑγροτικούΑστέρα

αγωνίζεται το Σάββατο 17/11/2018, στις
15:00στογήπεδοτηςτηςΑγίαςΒαρβάρας
με την αντίστοιχη ομάδα τουΦΑΣΝάου-
σας,  για την 10ηαγωνιστική τουπρωτα-
θλήματοςτηςΑ’κατηγορίαςΕΠΣΗμαθίας.

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Το εφηβικό τμήμαΚ 16 τουΑγροτικού

ΑστέρααγωνίζεταιτοΣάββατο17/11/2018,
στις11:00στογήπεδοτηςΡάχης,για την
6η αγωνιστική τουπρωταθλήματος υπο-
δομώνΚ16τηςΕΠΣΗμαθίας,μετηναντί-
στοιχηομάδαΑΕΠΒέροιας.

Συγκέντρωση τωνπαικτώνστις 09:15
στο γήπεδο τηςΑγίαςΒαρβάρας με στο-
λήαγώνα.Τοπαιδικό τμήμαΚ14 τουΑ-
γροτικούΑστέρα αγωνίζεται τηνΚυριακή
18/11/2018, στις 11:00 στο γήπεδο της
Αγίας Βαρβάρας για την 5η αγωνιστική
τουπρωταθλήματος υποδομώνΚ 14 της
ΕΠΣΗμαθίαςμετηναντίστοιχηομάδατου
ΚένταυρουΜελίκης.

Συγκέντρωση όλων τωνπαικτών στις
09:45στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςμε
στολή αγώνα γιατί θα γίνει ετήσιαφωτο-
γράφησηγιατοημερολόγιοτηςομάδας.

Τα τμήματα υποδομής της ακαδημίας
(Κ12-Κ6)τουΑγροτικούΑστέρα,αγωνί-
ζονται τοΣάββατο17/11/2018,στις 10:45
στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας,μετιςα-
ντίστοιχεςομάδεςτουΚαταχάΠιερίας.Συ-
γκέντρωσηόλων τωνπαικτώνστις 09:45

στο γήπεδο τηςΑγίαςΒαρβάρας,  μεστολήαγώνα
γιατίθαγίνειετήσιαφωτογράφησηγιατοημερολόγιο
τηςακαδημίας.ΟΑγροτικόςΑστέραςκαλεί τοφίλα-
θλοκόσμο,στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας,γιανα
βοηθήσει τιςπροσπάθειες τωνομάδωνπουαγωνί-
ζονταιτοπροσεχέςΣαββατοκύριακο.

CMYK
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Συνέντευξη τύπου έδωσε η 
οργανωτική Επιτροπή του 7ου 
Φιλίππειου Δρόμου παρουσία 

του Δημάρχου Βέροαις κ. Κώστα 
Βοργιαζίδη του Προέδρου του ΚΑΠΑ 
κ. Στέργιου Διαμάντη του προέδρου 
του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας  κ. 
Βασίλη Τσιάρα και του Γραμματέα 
Γιάννη Καραγιάννη. Παρόν και ο 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας  κ. Φώτη Καραβασίλη αφού 
στους αγώνες θα συμμετάσχουν και 
οι δικηγόροι από όλη την Ελλάδα.

ΣτηναρχήμίλησεοΔήμαρχοςΒέροιαςκ.Βορ-
γιαζίδηςοοποίοςτόνισεταεξής.

«Για μία ακόμη χρονιά 7η  είμαστε εδώ  και
δουλεύουμε για τονΦιλίππειο δρόμοπου έχει
βάλειγερέςβάσειςώστεγιαπολλάπολλάακόμη
χρόνιακαινασυνεχίζεταικαιγιατιςεπόμενεςγε-
νιές.Οιγερέςβάσειςμπήκανγιατίυπάρχουνάν-
θρωποιπουαγαπούντοσυγκεγγριμμένογεγονός
,αγαπούντοναθλητισμό,αγαπούντονεθελοντι-
σμόκαιβοηθούν.Βρίσκονταιεδώκαιαναφέρομε
στον ΣύλλογοΔρομέων Βέροιας , αλλά και σε
όλους τους άλλους  εθελοντέςπουπραγματικά
είνια ηψυχή τωναγώνων , όχι μόνο τουΦιλίπ-
πειουαλλάκαιάλλωναγώνωνπουγίνονταιστον
Δήμομας.Γιαυτόλέωοτιαυτόςείναιοβασικός
λόγοςπουαυτόςοαγώναςθασυνεχίζειναδιορ-
γανώνεταιγιαπολλάακόμηχρόνια.Βέβαιακαιο
ΔήμοςΒέροιαςείναιαπόκοντάσεόλουςαυτούς
τους εθελοντές και βοηθάει υλικά και ηθικά και
έτσιστέφθηκανοιπροηγούμενοιαγώνεςμεεπιτυ-
χίαΗεπιτυχίαοφείλεταιστογεγονόςοτιαυτόςο
αγώναςκάθεχρόνοεμπλουτίζεταιΗδηδιεξάγεται
σεδύομέρεςκαιφέτοςαπότιγνωρίζωθαέχουμε
καιάλλεςκούρσες.Αυτόδίνεινέοενδιαφέρονκαι
στουςδιοργανωτέςκαιείμαιαισιόδοξοςοτιθαπά-
μεκαιφέτοςκαλάαλλάκαιστηνσυνέχεια.

Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν να γίνει
αυτόςοαγώνας τόσο τονσύλλογοδρομέωνΒέ-
ροιαςκαιτηντροχαίααλλάκαιόλουςτουςάλλους
γιατίπραγματικάχωρίς εθελοντέςδενμπορεί να
γίνειτίποτα.ευχαριστώ.

Ακολούθησεο χαιρετισμός τουπροέδρου του
ΚΑΠΑΣτέργιουΔιαμάντηοοποίοςτόνισεταεξής.

«Ήδη διεξάγεται ο 7οςΦιλίππειος δρόμος
ενώότανανέλαβατονομικόπρόσωποοαγώνας
γινότανμόνο τηνΚυριακή.Σεσυνεννόησηόμως
μετουςδιοργανωτέςγίνεταιπλέονσεδύομέρες
για να έχει καλύτερα αποτελέσματα και καλύτε-
ρη επιτυχία .Θεωρώδεδομένη την επιτυχία των
αγώνων.Θασταθώόμως τόνισε ο κ.Διαμάντης

ότι οΦιλίππειος δρόμος είνια ο τελευταίος της
χρονιάς. Ξεκινάμε με τον δ΄ρομο των 21 μαθη-
τώνστοΜακροχώρι,τοναγώνατωνανακτόρων
στηνΒεργίνα , τον δρόμομνήμηςστηνΠαναγία
Σουμελά ,αγώναςστοΞηρολίβαδο και τελευταία
προστέθηκε και ο αγώνας του Σελίου. Είναι δι-
οργανώσειςπουστέφθηκαν με επιτυχία τα δύο
τελευταία χρόνια  Να σημειώσω επίσης οτι το
κάμπτουΚώσταΤσαρτσαρήθαέχειδιάρκεια15
μέρες και μάλισταθα γίνει και διεθνέςσεμινάριο
γιατουςπροπονητές.Κλείνονταςναπωοτιόταν
έχεις δίπλα σου τον σύλλογο δρομέωνΒέροιας
είνιασίγουρηηεπιτυχία.»

ΣτηνσυνέχειαοπρόεδροςτουΣυλλόγουΔρο-
μέωνΒέροαιςκ.ΒασίληςΤσιάραςείπεταεξής,.«
ΘαήθελαναευχαριστήσωτονΔήμαρχοκαιτονκ.
Διαμάντηγιατακαλάλόγιατουςκαιειλικρινάλει-
τουργούμεπλέονωςμίαπαρέα.Θέλωμετηνευ-
καιρίαναδώσωσυγχαρητήριαστουςαθλητέςμας
πουσυμμετείχανστονΜΑΡΑΘΏΝΙΟ τηςΑθήνας
πουείχανμίααξιοπρεπήπαρουσίααλλάκάποιοι
είχανκαικαλέςεπιδόσεις.

Κάναμεπρόσκλησηστονπροχθεσινό νικητή
τουΜαραθωνίουΚώστα Γκελαούζο ο οποίος α-
ποδέχθηκε τηνπρόσκλησηκαιθασυμμετάσχει ,
αναβαθμίζονταςέτσικαιτονΦιλίππειοδρόμο.

Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία τους
εθελοντέςοιοποίοιήδη.συνεισφέρουνσταπρώ-
ταέξοδατωναγώνων, τηντροχαία τηςοποίαςη
συμμετοχή είνια καταλυτικήαλλά και όλους τους
εθελοντέςοιοποίοιαπότηναρχήμέχρι τοτέλος
κάνουνάψογατοκαθήκοντους.«

ΣτοτέλοςμίλησεοΓραμματέαςτουΣυλλόγου
ΓιάννηςΚαραγιάννηςοοποίοςανέφερεταεξής.

«Φέτος μαζί με τονΦιλίππειο δρόμο θα διε-
ξαχθεί  και οΠανελλήνιος αγώναςΝομικών.Οι
Δικηγόροιθατρέξουντην ίδιαδιαδρομήαλλάθα
έχουντηνδικήτουςκατάταξηανάκατηγορία

ΕπίσηςτηνΚυριακήτοπρωίστις10.40πμ.θα
διεξαχθείέναςακόμηαγώναςγιαμαθητέςα’β’και
γ’Δημοτικού .Ηαφετηρία θα είνια από τομπά-
σκεττηςΕληάςκαιοτερματισμόςστοΔημαρχείο.

Φέτοςτοπάσταπάρτιθαείνιαπιοδιευρυμένο
.ΤαGooby’sθαπροσφέρει γεύματακαι τοφρο-
ντιστήριοΕΝΑφουλάριαστουςσυμμετέχοντες.

Επίσηςοαγώναςθα καλυφθεί από επαγγελ-
ματίακινηματογραφιστή.

Τα‘έπαθλατωννικητώνείναι76.Οινικητέςθα
πα΄ρουνως έπαθλο έναπιθάρι ενώοι δεύτεροι
και τρίτοι μίαΜακεδονικήΛάρνακα.Θαυπάρχει
αλλαγήκαισταμετάλλια

Υπολογίζουμε τόνισε ο κ. Καραγιάννης στον
κεντρικό δρόμο των 14,5 χιλ  νασυμμετάσχουν
700-800δρομείς , στα 5000μ. 300έως400δρο-
μείς και στους μαθητικούς αγώνεςπερίπου 400
παιδιά.»

Στην κορυφαία διοργάνωση
τηςχρονιάς,σταmasters2018,
όπουσυμμετέχει από κάθε κα-
τηγορίαηelit του ελληνικού τέ-
νις,ηΛενηΛαζαριδου(νούμερο
ένα στο ταμπλό) έφτασε μετά
από τρεις συνεχόμενες νίκες
στον τελικό.Η κόπωση, όμως,
λόγω της δύσκολης κλήρωσης
τηνοδήγησετελικάστηδεύτερη
θέσηστον τελικόπουδιεξηχθη
τηΔευτέρα12Νοεμβρίουστον
Ο.Α.Χαλκίδας.

Η κορυφαία αθλήτρια κλεί-
νει με ένα μεγάλο τρόπαιο μια
χρονιάσυνεχόμενων επιτυχιών
κάνοντας μαςπερήφανους για
άλλημιαφορά.

Στον 7ο Φιλίππειο δρόμο
και ο νικητής του Μαραθωνίου
της Αθήνας Κώστας Γκελαούζος

ΣυνέντευξηΤύπουστοΔημαρχείο

Στοντελικότηςκορυφαίας
Τενιστικήςδιοργάνωσης
ηΛένηΛαζαρίδου

Πρόγραμμα τμημάτων Αγρ. Αστέρα 
Αγ. Βαρβάρας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΔΑ: 7ΑΚΘΟΚΟΟ-ΤΙΔ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα: 15/11/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2562

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά για την καθαριότητα των 
χώρων του  Νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», από 
07-01-2019 έως 31/12/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την καθαριότητα 
των χώρων του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», από 07-01-2019 
έως 31/12/2019 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας εκατόν 
επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο 
εκατοστών (107.566,92 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.                                                        

Είδος Υπηρεσίας: Καθαριότητα
Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 90911200-8
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του 

Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλ-
ληλεγγύης Δήμου Νάουσας» έτους 2019.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-11-2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής 

προσφορών:  η Κυριακή 09-12-2018 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 

Τετάρτη 12-12-2018 και ώρα 10:30 π.μ.
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεται-
ρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπ’αριθμ 2559/15-11-2018 διακήρυξη. Οι ανωτέρω απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποι-
ημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία 
εγγραφής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η υπ’αριθμ 2559/15-11-2018 διακήρυ-
ξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφω-
να με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) 
όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και δια-
δικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».Κάθε προσφορά αυτών 
που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του του Κέντρου Κοινωνι-
κής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, ύψους 1% 
της συνολικής καθαρής αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι 867,47 ευρώ). Ο 
προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να 
καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, υπέρ του του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτη-
μένα στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  www.kkpnaoussas.gr, όπου 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με 
αρ συστημ. 67095.   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
ΜΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                  Βέροια 28-8-2018
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                  Αριθμ. πρωτ.: 10768
Ταχ. Διεύθυνση: Ασώματα Βέροια
Ταχ. Κώδικας: 59100 Βέροια
Πληροφορίες: Α Μεταλλίδου
Τηλέφωνο: 2331351146,311
Ε-mail: prosop1@verhospi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται 

στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας (Άρθρα: 21 
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13,15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 
4430/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 και 
του άρθρου 107 του Ν. 4461/2017.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

σαράντα δύο (42) ατόμων και ειδικότερα, για την Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροια είκο-
σι έξι (26) ατόμων και για την Αποκεντρωμένη Μονάδα Νάουσας δέκα έξι (16) ατόμων, 
τουΓ.Ν. Ημαθίας που εδρεύει στη Βέροια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα α-
παιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην ακόλουθη 
διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροια περιοχή Ασώματα 59100 
Βέροια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μεταλλί-
δου Αγγελικής (τηλ. Επικοινωνίας 2331351146, 2331351311.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερο-
λογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπι-
κές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροιας 
και της Αποκεντρωμένης Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας καθώς και στο χώρο των ανακοι-
νώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Βέροιας και Νάουσας, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια 
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31-3-2017» «για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης, άρθρα: 21 
του 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/16 και 107 του Ν. 4461/17» και την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7. θα είναι  αναρτημένα στους διαδικτυακούς τόπους των Μονάδων Βέροιας και Νά-
ουσας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, www.verhospi.gr και www.gnnaousas.gr

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕ-
ΝΗΣ του Μιχαήλ και της Βι-
κτωρίας, το γένος Παυλίδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΔΟΥΛΑΛΑ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ του Γεωργίου και της 
Γεωργίας, το γένος Τσιούπρου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντω-
νίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ του Νικολάου και της 
Παρθένας, το γένος Φωτιάδη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΚΑΚΑΒΕΛΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Δημητρίου 
και της Αικατερίνης, το γένος 
Νατσιούλα, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα - Κυριωτίσσης Βέροιας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

 & ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική 
Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας, στο πλαίσιο του έργου « 
Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές 
διαταραχές στην πόλη της Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ 
5032741, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ενωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων υποστήρι-
ξης για την   « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει τις παρακάτω 
θέσεις:

• Μία (1) θέση Ψυχιάτρου (Σύμβαση έργου)
• Δύο (2) θέσεις Ψυχολόγων (Σύμβαση έργου)
• Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Ιδ. Σύμβαση 

μερικής απασχόλησης)
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αί-

τηση ενδιαφέροντος και πληροφορίες από τα Γραφεία 
του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, Ανοίξεως 120 στη Βέροια τις 
καθημερινές και από ώρες 10.00 – 12.00 και 17.00 έως 
20.00 , κ. Ελευθερία Βενετσανάκου,  τηλ. 2331400426  
και στην ιστοσελίδα www.sofpsi-ima.gr

  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα καταθέτονται 
είτε αυτοπρόσωπα στα γραφεία, είτε ταχυδρομικά, είτε 
στο email sofpsim@gmail.com και με καταληκτική ημε-
ρομηνία την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ

Εκδήλωση σήμερα για τα 
Παιδιά του ΚΔΑΠ μεΑ 

του Δήμου Αλεξάνδρειας
Εκδήλωση αφιερωμένη στα Παιδιά του ΚΔΑΠ μεΑ 

του Δήμου Αλεξάνδρειας θα γίνει στον κτήριο των Παι-
διών της Άνοιξης (Ελευθερίου Βενιζέλου 7 & Σταύρου 
Νίαρχου) σήμερα Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 στις 
6 μμ. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την ολοκλήρω-
ση προγράμματος Erasmus* που υλοποιείται στην 
Αλεξάνδρεια  από δύο ειδικούς παιδαγωγούς από την 
Ρωσία, οι οποίοι εθελοντικά προσέφεραν τις υπηρε-
σίες τους για κάποιες μέρες στην δομή του ΚΔΑΠ μεΑ 
Αλεξάνδρειας.  Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν τα 
παιδιά της δομής του ΚΔΑΠ μεΑ καθώς και οι γονείς 
τους.*Erasmus + Pr. Maximize Arts and Creativity Skills 
AUTOMN) 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό12-11-2018 μέχρι18-11-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
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 Τηλέφωνα

Πίσω τους άφησαν 
στη ΝΙΚΗ ΑΓΚΑ-
ΘΙΑΣ το άτυχο ματς 

με τον Αλμωπό Αριδαίας, 
στρέφοντας αποκλειστικά 
την προσοχή τους στο 
Ημαθιώτικο ντέρμπι της 
Κυριακής (18/11) κόντρα 
στη ΒΕΡΟΙΑ.

Έναματς με αρκετές ιδιαιτερότη-
τες,απότοοποίοοι«ασπρόμαυροι»
θαπροσπαθήσουν να κερδίσουνότι
καλύτερο μπορούν, έχοντας στόχο
ναδιατηρήσουντοαήττητοστοπρω-
τάθλημα.

Αγωνιστικά, ο προπονητής της
ομάδαςΣταύροςΚωστογλίδηςδενθα

έχει σίγουρα στη διάθεσή του τους
τραυματίεςΚαψάλη καιΛαζόπουλο,
ενώαμφίβοληείναιησυμμετοχήτων
ΑβραμόπουλουκαιΣούκιαπουαπο-
κόμισανπροβλήματααπότοματςμε
τονΑλμωπό.

Για τοΚυριακάτικο ντέρμπι με τη
ΒΕΡΟΙΑ,πουείναιηπρώτηεπίσημη
αναμέτρηση μεταξύ των δύο Ημα-
θιώτικωνομάδων,οτεχνικόςτων«α-
σπρόμαυρων»τόνισε:

«Σίγουρα είναι ένα τοπικόπαι-
χνίδι,με τιςδικές του ιδιαιτερότη-
τες.Οιδύοομάδεςέχουνδιαφορε-
τικούςστόχουςστοπρωτάθλημα.
Εμείς από τηνπλευρά μας ετοι-
μαζόμαστε όπωςσε όλα τα ματς
πουπαίξαμε, δεν θα αλλάξουμε
τίποτα.Εύχομαιναγίνει ένακαλό
παιχνίδι και να το ευχαριστηθούν
οιφίλαθλοι».

Ολοκληρώθηκαν  σήμε -
ρα οι αγώνες για το Ευρωπα-
ϊκό και Παγκόσμιο Κύπελλο
Parasnowboard (Χιονοσανίδας
ΑμεΑ)που διεξήχθηστηστεγα-
σμένη τεχνητήπίσταSnowworld
στηνπόληLandgraafτηςΟλλαν-
δίαςτοτριήμερο13-15Νοεμβρί-
ου2018.

Οβεροιώτηςαθλητήςτου«Εν
ΣώματιΥγιεί»ΠετράκηςΚωνστα-
ντίνος, αγωνίστηκε λίγες μέρες
μετά την επιτυχημένηπαρουσία
του στους αντίστοιχους αγώνες
του Dubai, αλλά τώρα με σα-
φώςδυσκολότερουςαντιπαλους.
Κατετάγη 12ος στο Ευρωπαϊκό
Κύπελλο και 12ος και 11ος α-
ντίστοιχαστουςδύοαγώνες του
ΠαγκοσμίουΚυπέλλου.

Μετουςβαθμούςπουσυγκέ-

ντρωσε, επιβεβαίωσε τη θέση
πουκατέχειστηνΠαγκόσμιαΚα-
τάταξη του αθλήματος (Ranking
List-ΚατηγορίαSB-UL)καιπρο-
φανώς κατοχύρωσε μια θέση
στονΕθνικόΣχεδιασμότηςΕθνι-
κήςΟμοσπονδίαςγιατο2019.

Επόμενος σταθμός του Πε-
τράκη είναι οι αγώνες του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου στηνπόλη
Pyha τηςΦινλανδίαςστις 30/11
και01/12.

 Μέγας υποστηρικτής της
προσπάθειας τουΠετράκη, για
τους2πρώτουςαγώνεςτουΠα-
γκοσμίουΠρωταθλήματος, είναι
μίααπότιςμεγαλύτερεςεταιρείες
συνθετικών κουφωμάτων στην
Ελλάδα, με έδρα τη Βεροια, η
ΤΕDESCOA.E.

Μεπροβλήματα
ηπροετοιμασία

τηςΑΓΚΑΘΙΑΣενόψει
τοπικούντέρμπι

ParasnowboardWorldCup2019
Στην 11η θέση ο 

Πετρακής στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο της Ολλανδίας

Φαρμακεία
Παρασκευή 16-11-2018

13:30-17:30ΜΠΑΛΙΟΥ
Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ
18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ
23310-29759

21:00-08:00 ΝΕΔΕΛ-
ΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)
23310-66649
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 80 τ.μ. στη Σκύ-

δρα, στον 1ο όροφο,

κοντά στο κέντρο,

πλήρως ανακαινισμέ-

νο,70.000ευρώ.Τηλ.:

6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγορά
στονΠρομηθέα κατοι-

κία 1ου και άνω ορό-

φουμε 2ΔΣΚWCαπό

40.000 έως50.000 ευ-

ρώ.Τηλ. επικοινωνίας:

6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-

ται κατοικία 75 τ.μ. σε

οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή

ευκαιρίας 24.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  χω -

ραφοοικόπεδο στην

περιοχή «Φούρνοι»

Ασωμάτων4.370τ.μ.,

περιφραγμένο, άρτιο

κα ι  ο ι κοδομήσ ιμο ,

κτίζει 200 τ.μ., επί-

πεδο, με εξαιρετική

θέα στονΑλιάκμονα,

με ελιές, στις 50.000

ευρώ .  Τηλ . :  6944

561244.

Ε Υ ΚΑ Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγρο-
τεμάχιο με δέ-
ντρα7ετώνπυ-
κνής φύτευσης
στην ΠαλιάΛυ-
κογιάννη. Τηλ.:
6944 693222 κ.
Άγγελος.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:Διαμέρισμα90 τ.μ. (ημιό-
ροφος)στηνοδοΑνοίξεωςέναντιπάρκουΑγ.
Αναργύρων, γωνιακό, φωτεινό με θέα στον
κάμπο,πλήρωςανακαινισμένο,αυτόνομηθέρ-
μανση,A/C, κατάλληλα διαμορφωμένο για
επαγγελματική στέγη, 1 δωμάτιο, 1 ενιαίος
πολύς μεγάλος χώρος, χωλ, μπάνιο, κουζί-
να εξοπλισμένη, μπαλκόνι περιμετρικά του
διαμερίσματος, ελάχιστα κοινόχρηστα. Τηλ.
επικοινωνίας:6948744632,6976769046 (α-
πόγευμα18.00-20.30).
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ελλη-
νικό ρεστοράν στο
Ρέγκεσμπουργκ, πε-
ριοχή Βαυαρίας Γερ-
μανίας, σε λειτουργία
36 χρόνια με σταθε-
ρή πελατεία και το ί-
διο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339 από
9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω
σύνταξηςσεκαλήτμή.
Κάθε έλεγχος δεκτός.
Μεσιτ ικό ΣΤΟΧΟΣ.
Τηλ.: 23310 68080 &
6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα με δωμάτιο,
σαλόνι, κουζίνα,W.C.,
υπνοδωμάτιο, αυτόνο-
μη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστακοντάστο
Βυζαντινό Μουσείο.
Κος Δημήτρης 6973
551477.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-

νιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές , κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής,
ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλι-
ματιστικό,ενοίκιομόνο130€.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατά-
σταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζά-
μια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμε
μίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζε-
ταιμίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα
1ουορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχι-
σμένηντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλι-
ματιστικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,
σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο180€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/11/2018.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο,3οςόροφος,
μεκαινούργιακουζίνακαικαινούργιομπάνιο,
επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια, έχειατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσοψη,σε
πολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ:23213ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Διαμέρισμα
60 τ.μ., καθ.  κατασκευή1978,2υ/δ,1ος
όροφος,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο
καισεάψογηκατάσταση,έχεισυνθετικάκου-
φώματαμεδιπλά τζάμια ,διαθέτει ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαικοινόχρησταελάχι-
στα,ενοίκιο200€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση ,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαι ελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75τ.μ.,καθ.88τ.μμικτάκατασκευή2001,2
υ/δ,1οςόροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα ,σε
πολύκαλήκατάσταση,καινούργιααλουμινί-
ουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,
ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες ,μεαπο-
θήκηστουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρηστα.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ ,έχεικουζίναανεξάρ-
τητηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,
ελάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλιακό
,BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη,έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή  , τιμή350€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοικιάζεται
καινούργιαμονοκατοικία120τ.μ.,μεμεγάλη
αυλή σε εξαιρετική κατάσταση,πρόκειται
γιακατασκευή2006,με3υ/δ,μεγάλησαλο-
νοκουζίνα1οςόροφος, διαθέτει επιπλέον
μίαμεγάληαποθήκηκαιένακλειστόγκαράζ
, έχει δικό του κήπομεγάλοόπουμπορεί
νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,σίγουρα
επιμελημένηςκατασκευής ,διαθέτειατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαι είναι έτοιμηβαμ-
μένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμοαπό
1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεται κάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
άψογασυντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,
μευδραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,με
μίσθωματα200€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1981καιδιαθέτει
κουφώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδι-
πλάτζάμια-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
17 τ.μ. ισόγειο εξαιρετικής εμπορικότητας ,
ενοίκιο250€.

Κωδ: 24526 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάσταΚΤΕΛ Ισόγειοκατάστημακομπλέ

ανακαινισμένοσυνολικήςεπιφάνειας31 τ.μ.
καιπατάρι20τ.μ.μεμίσθωμαπολύλογικό
στα250€.Κωδ.24487Ενοικιάζεταικατάστη-
μακοντάσταΚΤΕΛΒέροιας60τ.μ. ισόγειο
με60τ.μ.υπόγειοκαιπολύμεγάληβιτρίνα.
Κατάλληλογιαάπειρεςχρήσεις καιμεπολύ
προσιτόμίσθωμα,μόνο400€.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επί της
οδούΚεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα75
τ.μ., ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι, σεεξαι-
ρετικάκαλήκατάσταση, έτοιμοκαιμερολά
ασφαλείας , ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,
ενοίκιοπολύλογικό,μόνο280€.

Κωδ:24332 -ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταισόγειοκατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας102τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα
επίτουκεντρικούδρόμου,ενοίκιο350€.

Κωδ:24483 -ΩΡΟΛΟΙκοντάΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κατάστημα συνολικής επιφάνειας
120τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρο,μεπολύκαλήπρόσβασηκαιμεγάλη
βιτρίνα,μίσθωμα450€.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μί-
σθωση νεόδμητου ισογείου καταστήματος
συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ.Είναι κατα-
σκευασμένοτο1997,διαθέτει καιαποθήκη
-Ενοίκιο400€.

Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑόλωντωνπαραπάνωακινήτων.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κάτωαπό τοΜπάσκετ τηςΕληάς ισόγειο
πάρκινγκσυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Ενοί-
κιο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13834ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγια
έναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινι-
σμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλοκουζίνα, έναμπάνιοπολυτελείας

καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετι-
κάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισε
πολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 98.000€.
Ιδανικόακίνητογιακάποιονπουαναζητείκάτι
μοναδικόστηνκαρδιά τηςπόλης.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.22943Σπάνιαευκαιρία,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμ/μακοντάστηνΠλ.Ωρολογίουστον1ο
ορ.πολύαξιόλογοκαιάνετομεμεγάλαδωμά-
τια,βλέπειμπροστάσεδρόμο,διαθέτει2υ/δ
σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο.Συνο-
λικά100τ.μ.μεκουφώματαξύλινακαιμονά
τζάμια ,χρήζεισίγουρακάποιαςανακαίνισης
τιμήμόνο25.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙγιαΜονοκατοι-

κία120 τ.μ.,στηΦυτιά , νόμιμημε40 τ.μ.
αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπεδοστο
κέντροτουχωριού,πωλείταιόπωςείναιεπι-
πλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπεδα,διαθέτη
μίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,βλέπει
όλοντονκάμπο ,άψογασυντηρημένη,γεω-
μετρικάδομημένη,οιχώροιτηςλειτουργικοί-
,με ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
παραδοσιακότζάκικαιευρίσκεταισεπρονο-
μιακήτοποθεσία,Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας94 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλάτζάμια,Ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:
85.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό

δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
17.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598 - ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1ος
καιαποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικό του
κουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιμα-
τιστικό.Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα
,τιμή55.000€.

Κωδ.22842Πωλείταιγραφειακόςχώρος
κομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρολογίου
με50 τ.μ.2χώροι ,1οςορ.φωτεινός ,κα-
τάλληλοςγιακάθεχρήσηκαιμεπολύλογικό
τίμηματις40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ14314-ΠΕΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Κατά-

στημα ισόγειο310τ.μ.σεοικόπεδοεξαιρετι-
κήςπροβολής9.631τ.μ.,κατασκευή2001,με
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,σεθέσηπεριοπής ,σεπρονομιακή
τοποθεσία ,μεανοιχτόπάρκινγκμεγάλο ,ε-
ξαιρετικήςπροβολήςακίνητο ,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσειςκαισεκτήριομοναδικής
προβολής ,σε εμπορικόδρόμο , μέσασε
προνομιούχοοικόπεδο,ευκαιρίαμεγάληχω-
ρίςαμφιβολία.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμή1.100.000€.

Κωδ:22786-ΠΙΕΡΙΩΝεπίτουκεντρικού
δρόμουΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλοκαισπάνιοκατά-
στημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας369τ.μ.
Είναι κατασκευασμένο το1994καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Τιμήεξαιρε-
τικάχαμηλήμόνο450.000€.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,υ-
πόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Το
μηνιαίομίσθωματουσήμερα1.200€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής επιφάνειας
13.600τ.μ.με900δέντραροδάκινα6ετώνσε
παλμέτα,μενερό,σεπολύκαλήτιμήόλομαζί
μόνο28.000€.

Κωδ.14023 ΣΤΟΔΡ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,
στο7.5χιλ.κοντάπωλείταιχωραφοοικόπεδο
14.100τ.μ.,απότονκεντρικόδρόμοτρίτοσε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμήαπό140.000€,
τώραμόνο70.000€πραγματικάμισοτιμής ,
τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-
κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων33.000€

ευκαιρίαπρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218

τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόνχαρίζεται,σε τιμήπράγματιχαμηλή
μόνο10.000€.

Κωδ: 14248 - Μακροχώρι κοντά στο
πρώηνΔημαρχείοΟικόπεδομεμεγάληπρό-
σοψησεδρόμο ,συνολικήςεπιφάνειας458
τ.μ.Τιμή:40.000€.

Κωδ:14352 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικής επιφάνειας548 τ.μ. ε-
ντός σχεδίου πόλεως Τιμή χαμηλή μόνο
16.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14356 -ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.
σεπρονομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω
,τιμή:75.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμήμόνο45.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενο-
τιοανατολικόπροσανατολισμό ,προσφέρεται
σεπολύκαλήτιμή50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτωαπό την

πλατείαπροςτονκαταρράκτη,πωλείταικλει-
στόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13699ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλεί-

ται επί τουδρόμουΒέροιας -Βεργίναςκαι
αφορά  έκτασηαποτελούμενηαπόδύοα-
γροτεμάχιοσυνολικά15.000τ.μ.,καιμεδύο
κτίσματα,αποθήκεςμεγάλεςχωρίςκολώνες.
Τακτίσματακαταλαμβάνουνσυνολικά1.180
τ.μ.,τιμήπώλησηςκατόπινεκτιμήσεωςόλα
μαζί60.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισε
τιμήπραγματικής ευκαιρίας.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14364ΡΑΧΗ, κοντάστα γήπεδα
πωλείταιοικόπεδο2.700τ.μ.,δίπλασεβίλες
, ορθογώνιο , καταπληκτικόμε νότιοπρο-
σανατολισμό ,διαθέτειθέααπρόσκοπτηκαι
σίγουρααξίζεινατοδεικανείς,μόνο30.000€
όλο,γίνεταικαιδύοοικόπεδα.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμη-
λήτιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538τ.μ.
μέσαστοσχέδιο τουχωριού20.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
•ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ
•OΔΗΓΟΙμεδίπλωμαΕκατηγ.μεΠ.Ε.Ι.
•ΓΕΩΠΟΝΟΙ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτων
στοergasiamrk@gmail.com

Πληροφορίεςστοτηλ.6948613718



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Α ΠΟ  Τ Η Ν  Ε -
ΤΑΙΡΙΑ  «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητούνται
φύλακεςμεάδεια εργα-
σίαςκαιπιστοποίησηγαι
μόνιμηεργασία.Τηλ.επι-
κοινωίας:6937226565.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ηλε-
κτρολόγος και μηχανι-
κός αυτοκινήτων, βο-
ηθός μηχανικού από
συνεργείο στη Βέροια
και οδηγόςΤΑΞΙ. Τηλ.:
2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης

για εργαστήριο κρεάτων.
Πληροφορίες κ. Γιώργος
6984472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαέως60
ετών, για βοήθεια ηλικιω-

μένου87ετώνωςεσωτερι-
κήκαιγιαδουλειέςσπιτιού.
Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή.Μισθόςσυζητήσι-
μος.Τηλ.:6949849305.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοση-
λεύτριαζητάεργασία
σειατρείοτηςΒέροι-
ας ή της Νάουσας.
Πληρ. τηλ.: 6970
123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,καινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκ.διατ.100τ.μσεοικ190τ.μ
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο150€
ΚΕΝΤΡΟΛΟΥΞ,ανακαιν.2018.Α.Θ1ΔΣΚWC1800€
ΚΕΝΤΡΟΛΟΥΞανακ.20181ΔΣΚW.50τ.μ230€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚελευθ.20/11καιν.350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρ-
τεσιανο13000€
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο16στρστηναασφαλτοσο-
βαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,25000€
ΣΤΑΥΡΟΣδευτεροαπόασφαλτο14στρ.2500€τοστρεμμα
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ12στρ.2200€τοστρεμμα
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.ροδακινα+πομονα+μπεκ.2800
τοστρέμμα
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεττρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μγιαΙατειο1οςμεασανσερ40000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλη-
σιονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΚαφεσελειτουργια1000€ενοικιοτοκα-
ταστημασκετο
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος
50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζη-
τάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜεγνώσειςΒιομηχανικώνεγκατα-
στάσεων,Βιομηχανικούαυτοματισμού,πίνακες–κυκλώματακαι
γνώσηΑγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Και για τις δυο θέσεις απαραίτητο το ενδιαφέρον για

τηδουλειάκαιπνεύμασυνεργασίας.Ανάλογηεμπειρίαθα
ληφθείυπόψη.Βιογραφικάσημειώματαμπορούννααπο-
σταλούν(μεαναφοράστηθέση)στο:

Fax: 23330 27806 και, e-mail: info@almifoods.gr,
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από γνωστή εταιρεία μεταφορών ζητείται λο-

γίστρια με άριστη γνώση υπολογιστικώνπρο-
γραμμάτων και αποθήκης εμπορευμάτων για
μόνιμη εργασία, θαπροτιμηθεί εμπειρία. Βιο-
γραφικόμεραντεβούστοτηλ.6937226565.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χωρίς οικογενεια-
κέςήάλλεςυποχρεώσειςγιανα εργα-
σθεί σε κουζίνα εστιατορίου στη Γερ-
μανία.Μισθός, ασφάλιση, διαμονή και
διατροφή.Τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα καλοσυνάτη, πο-

λύ φτωχιά, πεπειραμένη, με άριστες
συστάσεις, ζητά δουλειά για φύλα-
ξη ηλικιωμένων, για καθαριότητα μα-
γαζιών και σκάλες οικοδομών. Τηλ.:
6972410205.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως
εσωτερική,γιαφροντίδαηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητασπιτιών,γραφείων,σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙιδιαίτεραμαθήματα

σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθηγητήπτυ-
χιούχοΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές
τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΒΙΟΛΟΓΟΣπαραδίδει ιδιαίτεραμα-
θήματαΒιολογίαςσεμαθητέςΛυκείου.
Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίεςκαθώςκαι κάτοχοςάδειαςδι-
δασκαλίας αγγλικώνπαραδίδει μαθή-
ματα ελληνικών και αγγλικών σε μα-
θητέςδημοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές
πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6980973819.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι :  π λήρ ε ς

φοιτητικό δωμάτιο λευκό με
στρώμα, πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλά-
πα, καναπές που γί-
νεται διπλό κρεβάτι,
γραφείομελευκότζά-
μιαμμοβολήκαισυρ-
ταριέρα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα.Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-
πλα γραφειου, σα-
λόνι SATO μπλε, 4

καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζιπτυσσό-
μενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά (κε-
ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα
σεάριστηκατάσταση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:
6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

διόροφοκατάστημα,70τ.μ.μεμεγάληπρό-
σοψη,ΜΟΝΟ75.000ευρώ.

-ΣΧΕΔΟΝΤΖΑΜΠΑ:Διαμέρισμα60τ.μ.με
2ΔΣΚWC,διαμπερές,πλήρωςανακαινισμέ-
νο,μεακριβάυλικά,33.000ευρώ.

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.

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από βιοτεχνία επίπλων: 1) κοπέλα με
πτυχίοΗ/Υ για νααναλάβει τη διαχείριση του site της
εταιρίας, 2) κοπέλαμε γνώσεις κοπτικής και ραπτικής.
Αποστολή βιογραφικών: souvatzoglou@hotmail.com.
Τηλ.:2333091010.



Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
ενημερώνει ότι από τις 5 
Νοεμβρίου 2018 και ημέρα 
Δευτέρα ξεκίνησε να λει-
τουργεί στις εγκαταστάσεις 
του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Σκύδρας που εδρεύει στο 
2ο χλμ Μαυροβούνι – Έ-

δεσσας, έκθεση με 
τοπικά αγροτικά 
και παραδοσιακά 
προϊόντα που πα-
ράγονται στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα 
Πέλλας.

Προϊόντα όπως 
χε ιροποίητα ζυ -
μαρικά, σάλτσες, 
τουρσιά, μαρμε-
λάδες, γλυκά του 
κουταλιού, χειροποίητοι χαλβά-
δες, λουκούμια, ταχίνι, λικέρ, 
κομπόστες, τυροκομικά προϊό-
ντα, κρασιά, τσίπουρα, αποξη-
ραμένα φρούτα εκτίθενται στην 
έκθεση που δημιουργήθηκε 
με πολύ μεράκι και φροντίδα 
από το Γεωτεχνικό προσωπι-
κό του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Σκύδρας. Επιπλέον εκτίθενται 
μελισσοκομικά προϊόντα, σαλι-
γκάρια, φυσικοί χυμοί, αναψυ-
κτικά, χειροποίητα καλλυντικά 
με γάλα γαϊδούρας, ιαματικά 
σαπούνια, βιολογικά εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα εμπλου-
τισμένα με εκχυλίσματα φρέ-
σκων οργανικών αρωματικών 
φυτών και βιολογικών φρούτων 
και λαχανικών καθώς και ελλη-
νικά χειροποίητα πούρα.    

Η έκθεση που πρωτίστως 
έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
θα είναι ανοικτή και επισκέψιμη 
για το ευρύ κοινό καθ’ όλη την 

διάρκεια του έτους 
από Δευτέρα έως 
Παρασκευή κα ι 
ώρες από 9:00πμ 
έως 12:00πμ.

Τέλος, επιση-
μαίνεται ότι όποιες 
επιχειρήσεις-οικο-
τεχνίες-παραγωγοί 
της Π.Ε. Πέλλας ε-
πιθυμούν να εκθέ-
σουν τα προϊόντα 
τους (χωρίς καμία 
οικονομική επιβά-
ρυνση), μπορούν 
να απευθύνονται 
στους υπεύθυνους 
γεωπόνους του 
Κέντρου  «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ»   Σκύδρας  
κ. Μιχάλη Σιδη-
ρόπουλο και  κ. 
Ιωάννη Θεοχαρό-
πουλο,  στο τηλ. 
23810 89483.

P Αλλάζει ο καιρός. Διότι 
εδώ και χρόνια έχω ανακαλύ-
ψει ότι ο καλύτερος μετεωρο-
λόγος είναι το χτυπημένο γό-
νατο…

P Αν και είναι πιότερο 
ψυχολογικά τα τραύματα α-
πό την παντόφλα της μαμάς 
και της αγάπης.

P Η πρόταση προς τους 
νεότερους: αν σας πετάνε πα-
ντόφλα, κρατήστε την! Θα σας 
ζητάνε και συγνώμη μόλις σας 
πετάξουν και τη δεύτερη.

P Διότι οι γυναίκες στο 
σπίτι ΧΩΡΙΣ πατούμενο πα-
θαίνουν ό,τι και τα ζώα ΜΕ 
πατούμενο.

P Εξαιρούνται παντός είδους πετούμενα. 
Πτηνά και φυσικά παντόφλες.

P Γάμος είναι όταν το σπίτι έχει μεγα-
λύτερη θερμοκρασία μόνο στη διάρκεια του 
σιδερώματος.

P Κι όταν η διαδικασία της τριβής έχει μόνο 

λογοτεχνική σημασία.

P Κι έχεις και τον γιατρό να σου λέει ότι 
σου λείπει σίδηρος. Τη Στιρέλα! Τη Στιρέλα!

P Τώρα θυμήθηκα που η αγάπη στην πα-
ραλία τσέκαρε το μαύρισμά της κάθε τρία λεπτά. 
Ενώ το φαΐ στην κουζίνα μια φορά στο τέλος.

P Μαντέψτε πού πετύχαινε το τέλειο 
μαύρισμα.

P Καλός επιστήμονας ο Νεύτων, αλλά ου-
δείς πιο χρήσιμος από τον Κόπερτον.

P Κατά τα λοιπά. Γιος πασίγνωστης 
αστρολόγου συνελήφθη για ναρκωτικά. Η ά-
πονη μάνα εκείνη την ώρα βρισκόταν μεταξύ 
Υδροχόου και Αιγόκερω.

P Καλά θα κάνουμε ως χώρα να επενδύ-
σουμε στην καινοτομία. Π.χ. πώς θα κάνουμε την 
κουτάλα της κατσαρόλας να χωράει στη μερέντα.

P Η πολιτική κατάσταση στη χώρα θυ-
μίζει έτος 1800 μ.Χ. στην Αγγλία: τότε που 
οποιοσδήποτε δοκίμαζε να αυτοκτονήσει και 
δεν τα κατάφερνε καταδικαζόταν σε θάνατο.

P Για να μην πούμε τι συμβαίνει σήμερα 

στην Αγγλία και μελαγχολήσουμε.

P Ρε σίγουρα αυτή η Μέι δεν έκανε τα-
χύρρυθμα με τους δικούς μας για να κάνει ‘ναι’ 
το βρετανικό ‘όχι’;

P Ενημερώστε Τερέζα και Συντροφία ότι το 
χάος είναι ελληνική λέξη. Και πατέντα.

P Να δεις που αν η κρίση ενταθεί θα μας 
επιστρέψουν μέχρι και Ελγίνεια. Είναι η μπά-
λα στην κερκίδα στα αγγλικά.

P Και:

-Γυναίκα, αν πεθάνω θα ξαναπαντρευτείς;
-Όχι μωρό μου. Θα πάω να ζήσω με την αδελ-

φή μου… Εσύ θα ξαναπαντρευτείς αν πεθάνω;
-Όχι! Κι εγώ με την αδελφή σου θα πάω να 

μείνω!
K.Π.
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CMYK

Έκθεση με τοπικά αγροτικά και παραδοσιακά 
προϊόντα της Πέλλας στο 

Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας
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