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Η Ελλάδα της απογοήτευσης
  Το ακούσαμε από τον Καθηγητή Δυναμικής 
Τεκτονικής & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών 
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευθύμιο 
Λέκκα, με αφορμή φυσικά την πρόσφατη τραγωδία 
στην Αττική. Ότι οι ευθύνες του κάθε πολίτη και της 
Πολιτείας είναι τεράστιες και δεν είναι στιγμιαίες αλλά 
διαχρονικές μεταπολεμικά. Με την ένταξη περιοχών 
στα σχέδια πόλης προεκλογικά, χωρίς καμία πρόνοια 
να μείνουν ανοιχτά τα ρέματα.
  Η εμπειρία που περιέγραψε ο ίδιος Καθηγητής 
από τις τακτικές επισκέψεις του σε διάφορες χώρες 
του κόσμου για αντίστοιχα φαινόμενα, αρκούντως 
απογοητευτική: σε όλες τις χώρες υπάρχει πρόοδος σε 
σχέση με το παρελθόν, ακόμη και στις υπό ανάπτυξη. 
Μόνο στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια η πορεία 
είναι αντίστροφη...
  Φυσικά για να γίνει μια παρανομία χρειάζονται 
περισσότεροι του ενός. Αυτοί που αιτούνται, αυτοί 
που σχεδιάζουν, αυτοί που υπογράφουν, αυτοί που 
ελέγχουν.
   Στην Ελλάδα που δεν βγήκε γρήγορα από τα μνημόνια 
(όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η 
Κύπρος) επειδή δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε. 
Και στην Ελλάδα που αυτοκτονεί στα ρέματά της επειδή 
όλοι συνεννοούμαστε με κλειστά μάτια.
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Φιλόξενη
καιθερμήυποδοχή

Με έναροζφιογκάκι, σύμβολο τουΣυλλόγουΚαρκινοπα-
θώντοοποίοκαρφίτσωνανσταπανωφόρια,καιέναμπρελόκ
μεμηνύματααγάπηςγιατηζωήαπότονΕμπορικόΣύλλογο,
υποδέχθηκαν τον κόσμοπουβρέθηκεστοΧώροΤεχνών το
βράδυτηςΤετάρτηςγιατηνεκδήλωσηπουαφορούσετονκαρ-
κίνο τουμαστού, τα κορίτσιααπόΣυλλόγους τηςΒέροιαςμε
τιςπαραδοσιακέςτουςφορεσιές.Απότηνείσοδο,ηεκδήλωση
έδωσε τοστίγμα της και το κράτησεμε ενδιαφέρονμέχρι το
τέλοςτηςβραδιάς.

ΕΠΑΛ και ΕΠΑΛ…
Πολύς λόγος για ταΕ-

ΠΑΛ και τις αλλαγέςπου
επιφέρειτονέοσχέδιονό-
μουγιατηλειτουργίατους.
Με την ευκαιρία, μάθαμε
ότιστοΕΠΑΛΒέροιας,δεν
λειτουργούν δύο ειδικότη-
τες, εκ των οποίων η μία
αφορούσε βρεφονηπιοκό-
μους.Όμως,είχεμόνοέξι
μαθητές,οπότε«κόπηκε»,
καθ’ ότι χρειάζεται πολύ
μεγαλύτερος αριθμός ανά
τάξη.

Ωστόσο,σεάλλασχολεία(ΕΠΑΛ)μελιγότερουςμαθητές,δόθηκεέγκρισηκαιμάλισταχωρίςναείναιημοναδική
ειδικότητα…

Μεποιοντρόπο;
Σίγουρατομυαλόόλωνμαςπάειστηνγνωστήελληνικήαξία…Πολιτικήπαρέμβασηίσως;

Ένα άλλο φουαγιέ στη Στέγη

Πρώτημουσική εκδήλωση τοβράδυ τηςΤετάρτηςστοανακαινισμένοφουαγιέ τηςΑντωνιάδειαςΣτέγης,αμέσως
μετάτηνεξαιρετικήεκδήλωσητουδήμουγιατονκαρκίνοτουμαστούστονΧώροΤεχνών(βλ.σελ.5).ΟΚοιΣΠΕ«Δε-
σμός»έκανεκαλήδουλειάκαιόπωςόλαδείχνουνοιεκδηλώσειςστονχώροθαέχουνσυνέχεια.Οκόσμοςπουβρέ-
θηκεστοφουαγιέαπόλαυσετορόφημάτου,μαζίμεμουσικέςκαιτραγούδιατηςαγάπης,τηςγυναίκαςκαιτουέρωτα,
απότηΜάγδαΠένσου,τονΠέτροΡίσταστηνκιθάρα,τηΣίσσυΓεωργοπούλουστοφλάουτοκαιτηΝάντιαΜοχάμεντ
στοβιολί.ΜετησυμμετοχήεπίσηςτηςπαιδικήςχορωδίαςτηςΚΕΠΑ.

Αναμένουμετησυνέχεια!

Βροχή,ζημιέςκαιαγανάκτηση
Ζημιέςπροκλήθηκαναπότηβροχό-

πτωσηστηνυπόκατασκευήΑγίουΑθα-
νασίουτηςΝάουσας,στονδρόμοπρος
τα κοιμητήρια.Οισυνεχείς βλάβες του
πεπαλαιωμένουδικτύουκαθυστέρησαν
τηνασφαλτόστρωσητηςοδού,μεαπο-
τέλεσμα να χρειάζεται εκ νέουπαρέμ-
βασηαπό τον εργολάβοαμέσωςμετά
τη βελτίωση του καιρού.Με το δίκιο
τουςαγανακτούν οι επαγγελματίες της
οδού, δύο μήνες μετά την έναρξη του
έργου, αλλά και τι να κάνει ο εργολά-
βος;Ναασφαλτοστρώσεικαιναανοίγει
μετά τρύπες στην άσφαλτο; Σενάριο
σύνηθες θα μουπείτε στη χώρα μας,
απευκταίομεν,αλλάενπροκειμένωόχι
απίθανο...

Ησυγκίνηση
τουΤάσουΓιάγκογλου

ΓιατιςδυνατότητεςτουΕπιμελητηρίουναβοηθήσειστηντοπική
ανάπτυξη ρωτήθηκε ο υποψήφιοςπρόεδροςΤάσος Γιάγκογλου,
στην εκδήλωσηπαρουσίασης του συνδυασμού «ΗμαθίαΕπιμε-
λείν»τοβράδυτηςΤετάρτηςστην«Ακρόπολη».

«ΚιεγώοίδιοςδενπίστευαστιςδυνατότητεςτουΕπιμελητηρί-
ουότανπρωτοασχολήθηκα.Αυτήτηστιγμήδεντοδιαπραγματεύο-
μαι...»απάντησεσυγκινημένοςοκ.Γιάγκογλου,πουλίγονωρίτερα
είχεπει ότι αγάπησε και λάτρεψε τοΕπιμελητήριο, για το οποίο
δούλεψεμεπάθος,κάτιπουτουτοαναγνωρίζουνόλοιοιπρόεδροι
Επιμελητηρίων της χώρας με τους οποίους ήλθε σε επαφήστα
χρόνιατηςενασχόλησήςτου.

ΤέλοςστιςτηλεπωλήσειςγιατονΆδωνηΓεωργιάδη
Μετάτηνέντονηκριτικήπουδέχθηκετιςτελευταί-

εςημέρεςοΆδωνιςΓεωργιάδηςανακοίνωσεότιθα
σταματήσειτιςτηλεπωλήσεις.

Οαντιπρόεδρος τηςΝέαςΔημοκρατίας έγινε α-
ντικείμενοπολλώνσχολίωνκυρίωςσταsocialmedia
μετά την απόφαση του να διαφημίζει εκτός από
βιβλίακαιέναείδος«θεραπευτικού»γιλέκουκαιμά-
λιστανα τοφοράειο ίδιοςκατά τηδιάρκεια της εκ-
πομπής.

Στη σημερινή τηλεοπτική εμφάνιση του ο αντι-
πρόεδρος τηςΝΔανακοίνωσεπως έχει λάβει την
απόφαση νασταματήσει τις τηλεπωλήσεις.Αιτιολό-
γησεδε,τηναπόφασητουότιδέχεταικριτικήγιατα
τηςπολιτικήςλόγωαυτήςτηςδράσηςτου.Σημείωσε
μάλισταπωςκάνειαυτήτηνδουλειάαπότο1999.
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Έπληξαν και την Ημαθία οι έντονες βροχοπτώσεις
Πρωτοφανής βροχόπτωση με 

πολλά κυβικά μέτρα νερού χθες 
στην Ημαθία, με την κατάσταση 
όμως να ελέγχεται μετά το πρώ-
το φως της μέρας στην Αλεξάν-
δρεια, όπου παρατηρήθηκαν τα 
περισσότερα προβλήματα (Πλά-
τανος, Πλατύ, Τρίκαλα). 

Στη Βεργίνα έσπασε φράγμα 
που διοχετεύει χειμάρρους προς 
το ποτάμι, με αποτέλεσμα να 
πλημμυρίσουν μεγάλες εκτάσεις 
αγρών που θύμιζαν...οριζώνες! 

Οι κάτοικοι της Βεργίνας (α-
κόμη και 80αρηδες) μιλούσανε 
χθες για πρωτόγνωρη βροχό-
πτωση.

Στα Ριζώματα τα χειρότερα έ-
σωσε ο αποταμιευτήρας (μαζεύει 
νερό για τις καλλιέργειες) που 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα από 
τον δήμο Βέροιας, ο οποίος δι-
οχέτευσε τεράστιες ποσότητες 
υπερχείλισης νερού προς τον Α-
λιάκμονα.

Επί τόπου βρέθηκαν ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης και ο αντιδή-
μαρχος Γιώργος Σοφιανίδης, όπου έλεγξαν την κατάσταση στα σχολεία 
στη Βεργίνα και τα Ριζώματα (που χθες παρέμειναν κλειστά, όπως και τα 
σχολεία στην Αλεξάνδρεια).

Στο μεταξύ δεκάδες ήταν οι κλήσεις πολιτών στην πυροσβεστική για 
άντληση υδάτων σε πόλεις και πολλά χωριά. 

Πολλές ήταν οι παγίδες σε όλο το οδικό δίκτυο της Ημαθίας (πρωινή 
φωτογραφία από την είσοδο στο νέο τμήμα Μονόσπιτα-Πατρίδα), γε-
γονός που επιβάλλει στους οδηγούς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες. 
Τέλος υπήρξαν κατολισθήσεις στον δρόμο της ΔΕΗ προς τα Ριζώματα.

Ελάχιστα προβλήματα στη Νάουσα από τη νεροποντή
Ελάχιστα προβλήματα σημειώθηκαν σε σχολικές και άλλες υποδο-

μές στα γεωγραφικά όρια και το οδικό δίκτυο του δήμου 
Νάουσας. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, όσα 
μικροπροβλήματα παρατηρήθηκαν αντιμετωπίστηκαν ά-
μεσα από τα συνεργεία του δήμου και της ΔΕΥΑΝ, συνερ-
γεία της οποίας το προηγούμενο διάστημα έκαναν συντη-
ρήσεις και καθαρισμούς των φρεατίων για προληπτικούς 
λόγους.

Κλειστά και σήμερα τα σχολεία 
στα Ριζώματα και το γυμνάσιο Βεργίνας

Κλειστά θα είναι και την Παρασκευή τα σχολεία στα Ρι-
ζώματα λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά και το γυμνά-
σιο Βεργίνας λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν 
από τη βροχόπτωση. Το δημοτικό σχολείο Βεργίνας θα 
λειτουργήσει κανονικά.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 23 Νοεμβρίου στη Βέροια

Εκπαιδευτικοί και γονείς: «Επιβάλλεται να σταματήσουμε τον 
κατήφορο και την υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας»

-Συνέντευξη Τύπου χθες από τους διοργανωτές-φορείς
Με το φόβο ότι η ηγεσία του Υπουρ-

γείου Παιδείας όταν σχεδιάζει το νέο Σχο-
λείο, δεν έχει στο μυαλό της τη δημόσια 
δωρεάν εκπαίδευση, γονείς και εκπαι-
δευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας, διοργα-
νώνουν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο 
την ερχόμενη Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στη 
Βέροια, στην Πλατεία Δημαρχείου.

Αυτός ο φόβος και η αγωνία εκφρά-
στηκε ξεκάθαρα στη χθεσινή συνέντευξη 
Τύπου στον όροφο του καφέ cinema, 
από τους: Θόδωρο Κακαγιάννη πρό-
εδρο της ΕΛΜΕ, Τάσο Παντζαρτζίδη 
ταμία, Παύλο Τουτουντζίδη πρόεδρο 
των εκπαιδευτικών Α/θμια; Εκπ/σης 
Ημαθίας, Τάσο Κωστόπουλο αντιπρό-
εδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων και τη γραμμα-
τέα Έλενα Μυτηλέκα.

«Για μια φορά ακόμη τα μεγάλα προ-
βλήματα μας καλούν όλους να ακολουθή-
σουμε το δρόμο του αγώνα» τόνισε ο κ. Κωστόπουλος, απαριθμώντας 
αυτά που διεκδικούν και που αφορούν: στην υποχρηματοδότηση της 
παιδείας, στη δωρεάν μεταφορά των μαθητών, στην κρατική μέριμνα 
για δωρεά γεύματα στα σχολεία, τη συντήρηση των κτιρίων, στην έγκαι-
ρη ολοκλήρωση των τομέων και ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ, στην έγκριση ό-
λων των ειδικοτήτων, στην ανάγκη ολιγομελών τμημάτων, στη δημόσια 
παιδεία, στους μαζικούς διορισμούς για την Ειδική Αγωγή, στη δωρεάν 
διανομή ξενόγλωσσων βιβλίων, στην επάρκεια σχολικών φυλάκων και 
καθαριστριών, στην άμεση έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας κ.ά.

«Καλούμε κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του και να 
δώσει έμπρακτη στήριξη στο δίκαιο αγώνα μας» κατέληξε ο κ. Κωστό-
πουλος.

Στα προβλήματα που ανακύπτουν με το νέο νομοσχέδιο στα ολοή-
μερα σχολεία κυρίως, αναφέρθηκε ο κ. Τουτουντζίδης, εκτιμώντας ότι 
το σκεπτικό του Υπουργείου οδηγεί στην κατάργηση των ολοήμερων. 
«Καθιέρωσαν ένα σχολείο με μειωμένες ώρες διδασκαλίας, ένα σχολείο 
που δεν έχει υπεύθυνο ολοήμερου τμήματος αλλά λειτουργεί τα ολο-

ήμερα τμήματα με περισσεύματα ωρών, που τεχνητά δημιούργησε η 
Υπουργική απόφαση. Το προεδρικό διάταγμα αυστηροποίησε τις προ-
ϋποθέσεις εγγραφής στα ολοήμερα τμήματα, ενώ ζητεί την επαναβεβαί-
ωση της εγγραφής από τους γονείς των μαθητών κάθε τρίμηνο και δια-
γράφει κάθε μαθητή που απουσιάζει συνεχόμενα για δεκαπέντε ημέρες. 
Όλα αυτά έχουν ως στόχο να καταργήσει τα τμήματα του ολοήμερου».

Όσον αφορά την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, ο κ. Τουτου-
ντζίδηςέκανε λόγο για μεθοδεύσεις που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση 
της προσχολικής αγωγής, όπου ιδιωτικοί φορείς ή φορείς με ιδιωτικοοι-
κονομική λειτουργία (δημοτικοί παιδικοί σταθμοί) θα ανταγωνίζονται για 
την εξασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης. «Χιλιάδες προνήπια 
μένουν εκτός του δημόσιου νηπιαγωγείου και ωθούνται σε δομές των 
δήμων με τα voucher(βρεφονηπιακοί σταθμοί) ή σε ιδιωτικούς παιδι-
κούς σταθμούς, ενώ παράλληλα τα παιδιά 2 έως 3,5 ετών μένουν εκτός 
παιδικών σταθμών (περίπου 8000 παιδιά αυτής της ηλικίας έμειναν 
εκτός παιδικών σταθμών φέτος)», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στην αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο που 
«στριμώχνει» πλέον τον αριθμό των παιδιών, αντί να σπάει μια τάξη 

των 25 μαθητών σε δύο τμήματα. Στο οικονομικό κομμάτι, τα χρήματα 
δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι δαπάνες των σχολείων, είπε ο πρό-
εδρος ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες των αναπληρωτών που με-
τακινούνται κάθε χρόνο, με ένα μισθό που δεν καλύπτει ούτε τις βασικές 
τους ανάγκες.

Τα συσσωρευμένα προβλήματα λοιπόν τους οδηγούν στη συμμετο-
χή στους στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με 2ωρη στάση εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κακαγιάννης στα μεγάλα προβλήματα 
που έχουν προκύψει στα ΕΠΑΛ, εξαιτίας των αλλαγών που φέρνει το 
Υπουργείο, για εξοικονόμηση χρημάτων. Όπως τόνισε, για πρώτη φορά 
δεν έχουν λειτουργήσει ειδικότητες στα ΕΠΑΛ, οι οποίες για να λειτουρ-
γήσουν χρειάζεται ένας αριθμός μαθητών, από 10-15, ανάλογα με την 
περιοχή. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να δοθεί η έγκριση μια ειδικότητας, μόνο 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη, σε άλλο σχολείο του Νομού. 
Εάν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός (27 μαθητές) τότε οι επιπλέον, 
θα κληρωθούν και θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα αλλάξουν σχολείο 
ή ειδικότητα. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ έθεσε επίσης ζητήματα, όπως η 
μετακίνηση των μαθητών που χωρίζονται σε τρεις ταχύτητες ανάλογα 
με τις αποστάσεις: Αυτοί που μετακινούνται δωρεάν, αυτοί που πλη-
ρώνουν μισό εισιτήριο και αυτοί που πληρώνουν ολόκληρο. Η ΕΛΜΕ 
ζητάει τη δωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών, με τα αστικά και τα υ-
περαστικά λεωφορεία. Μάλιστα, ανέφερε και περιπτώσεις μαθητών που 
δεν πάνε στο σχολείο, είτε γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η προκήρυξη του 
διαγωνισμού για τη μεταφορά, είτε γιατί δεν καλύπτονται οι μετακινήσεις 
τους. Επίσης, τόνισε την ανυπαρξία διορισμών μετά τα μνημόνια, τα 
κενά σε ορισμένα μαθήματα, τις διπλές εξετάσεις τις οποίες θα περνούν 
τελικά οι μαθητές, παρά τον σχεδιασμό για κατάργηση των πανελλαδι-
κών που ευαγγελίζεται το «νέο Λύκειο» και εξέφρασε την ανησυχία της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για τον διαχωρισμό των μαθημάτων σε βασι-
κά και επιλογής.

Περισσότερα, δεσμεύτηκαν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών 
φορέων, να πούνε στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 23 Νοεμβρίου 
στη Βέροια.

Κοινή διαπίστωση υπήρξε ότι, εκπαιδευτικοί και γονείς, παλεύουν 
σήμερα για τα αυτονόητα, για να σταματήσουν -όπως τόνισαν- τον 
κατήφορο της εκπαίδευσης εκτιμώντας ότι η Υγεία και η Παιδεία, δεν 
προσεγγίζονται λογιστικά.

Σοφία Γκαγκούση
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Συνεχίζει για 4η εβδομάδα)
Η νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη, «Το 

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

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης
Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη, Παντελής 

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

και παρουσίαση από τον σκηνοθέτη κ. Παντελή 
Βούλγαρη.

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

21.30
 Σε 3D προβολή μόνο Σάββατο 18/11 στις 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Το Σάββατο 
18 Νοεμβρίου η ετήσια  

φθινοπωρινή γιορτή 
εθελοντών στη Βέροια

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

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

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

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

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

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

 ΤΟ Δ.Σ.

Στο κολυμβητήριο «Ναυτίλος» η 
Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Το κολυμβητήριο Ναυτίλος επισκέ-
φθηκε η Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαί-
δευσης Ημαθίας κα Αναστασία Μαυρί-
δου συνοδευόμενη από τον συντονιστή 
κολύμβησης Ημαθίας κ. Ασημάκη Δη-
μόπουλο την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου. 
Στους χώρους του κολυμβητηρίου ξε-
ναγήθηκε από τον ιδιοκτήτη του κ. Κώ-
στα Θώμογλου, ο οποίος το διαθέτει 
ΔΩΡΕΑΝ 4 φορές την εβδομάδα για 
τις ανάγκες του μαθήματος της κολύμ-
βησης στην Γ’ δημοτικού. Μετά από 
την σύντομη ξενάγηση η κα Μαυρίδου 
παρακολούθησε το μάθημα μαζί με 
την Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κα Κατερίνα Παπαγεωργίου. Το μάθημα δίδαξαν 
στους μικρούς μαθητές και μαθήτριες  οι καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής κα Μαρμαρά Αθανασία και κα 
Σάρρα Δέσποινα. Τέλος, δήλωσε ενθουσιασμένη από τους χώρους του κολυμβητηρίου, συνεχάρη τον ι-
διοκτήτη και τον ευχαρίστησε για την τόσο σημαντική προσφορά του. Συνεχάρη, επίσης, τις καθηγήτριες 
για την άρτια διδασκαλία του μαθήματος.

Σήμερα στη Βέροια
Ο Παντελής Βούλγαρης 

και η Ιωάννα Καρυστιάνη στο ΣΤΑΡ 
για «Το τελευταίο σημείωμα»

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

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

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

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

Διοργάνωση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ - 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ Βέροιας

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

Εκδηλώσεις για την 
επέτειο του Πολυτεχνείου 

σήμερα στην 
πλατεία Ωρολογίου

Εκδηλώσεις για την επέ-
τειο του Πολυτεχνείου διοργα-
νώνει  ο Δήμος Βέροιας την 
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου  
σύμφωνα με το παρακάτω 
πρόγραμμα: 

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

• Ώρα 12.10:Επιμνημόσυ-
νη δέηση και κατάθεση στε-
φάνων από τους:

Εκπρόσωπο Βουλής των 
Ελλήνων

Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας
Στρατηγό - Διοικητή 1ης Μεραρχίας Πεζικού
Δήμαρχο Βέροιας
Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας
Διοικητή Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας Ν. Ημαθίας
Διοικητή Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελλ. Αστυνομίας Β.  Ελλάδος
Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
Προέδρους Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
Προέδρους Αναπηρικών & Εφεδροπολεμικών Οργανώσεων
Εκπροσώπους Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
Οργανώσεις, Συλλόγους, Σωματεία & λοιπούς φορείς
Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.



«Ο καρκίνος του 
στήθους είναι ιάσιμος. 
Δεν είναι το τέλος του 
κόσμου. Μπορεί να θε-
ραπευτεί, αν εντοπιστεί 
έγκαιρα. Η ζωή μετά 
θα είναι πιο ουσιαστι-
κή. Αναδιατάσσονται οι 
προτεραιότητες. Αξιο-
λογούνται διαφορετικά 
πρόσωπα και καταστά-
σεις», αυτό ήταν το κοι-
νό μήνυμα που έστει-
λαν οι ομιλητές , αλλά 
και πέντε βιντεοσκοπη-
μένες  μαρτυρίες γυναικών του Συλλόγου καρκινο-
παθών Ημαθίας « Άγιος Παρθένιος», στην εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 
στην αίθουσα του Χώρου Τεχνών Βέροιας.

 Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο δήμος 
Βέροιας , το ΚΕΠ Υγείας, το ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ, η Κοινω-
φελής Επιχείρηση ΚΕΠΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος Ημα-
θίας, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Παράρτημα 
Βέροιας), ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ημαθίας «Άγιος 
Παρθένιος» και ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας, 
ενώ την επιμέλεια της άριστης οργάνωσης είχε η 
κα Βασιλική Καραδήμου. Όλοι οι παραπάνω φορείς 
καθώς και οι εισηγητές των ιατρικών θεμάτων  μέσω 
της καλαίσθητης αφίσας και του προγράμματος της 
εκδήλωσης,  ένωσαν την φωνή τους στέλνοντας το 
εξής μήνυμα: « Είναι η Ζωή σου μην την αφήσεις να 
μαραθεί, μην ξεχνάς την ετήσια μαστογραφία σου».

Οι εργασίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν με τους χαι-
ρετισμούς των συνδιοργανωτών . 

« Ο Δήμος Βέροιας με την λειτουργία του ΚΕΠ 
υγείας, αλλά και με τους άξιους και ικανούς γιατρούς 
έβαλε το δικό του λιθαράκι στο θέμα της πρόληψης», 
σημείωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βέροιας κ. 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο οποίος αφού έκανε 
μια σύντομη αναφορά στις εκδηλώσεις που έχουν 
γίνει μέχρι σήμερα, για τον καρκίνο του εντέρου, του 
προστάτη και του μαστού, τόνισε τρις την ουσιαστική 
σημασία της λέξης πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη.

«Κάλλιον  το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν», 
δανειζόμενος την φράση από τον πατέρα της Ιατρι-
κής, τον Ιπποκράτη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου Ημαθίας κ. Βασίλης Διαμαντόπουλος, τόνισε 
την σπουδαιότητα της Πρόληψης. Ο κ. Διαμαντόπου-
λος  υπογράμμισε ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο 
συχνότερος και ο πρώτος που εμφανίζεται στις γυναί-
κες. Σύμφωνα με τα νούμερα, μία στις 8 γυναίκες θα 
νοσήσει. Όταν διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο , είναι 
ιάσιμος σε ποσοστό που αγγίζει το 97%. Για αυτό οι 
γυναίκες δεν θα πρέπει να αμελούν το ραντεβού τους 
με τον γιατρό για τον τακτικό έλεγχο. 

«Δεν ανήκουμε στο ιατρικό κομμάτι, ο Σύλλογος 

μας απλώνει το χέρι του και βοηθάει τα μέλη του. Ο 
ρόλος μας είναι ψυχαγωγικός, υποστηρικτικός ώστε 
μπαίνοντας κάποιος στο γραφείο να ξέρει ότι θα 
βρει μια φιλόξενη παρέα, ένα ζεστό χαμόγελο και μια 
αγκαλιά γεμάτη, είπε η Πρόεδρος του Συλλόγου Καρ-
κινοπαθών κ. Μαρίνα Ψωμιάδου.

«Όλες οι γυναίκες του χώρου μας, παρασυρμένες 
από τα τεράστια προβλήματα της καθημερινότητας 
σε μακροχρόνια  περίοδο κρίσης, αφήνουν τον εαυτό 
τους και τα πολύ προσωπικά τους θέματα –όπως 
είναι αυτό της πρόληψης για ζητήματα που αφορούν 
την υγεία- σε δεύτερη μοίρα. Κι όταν έρθει εκείνη η 
στιγμή που νομίζεις πως έχασες τη γη κάτω απ’ τα 
πόδια σου, τότε συνειδητοποιείς, πώς ο χρόνος δεν 
γυρίζει πίσω… Γι’ αυτό θα μας βρείτε αρωγούς σε 
κάθε σας προσπάθεια, διάδοσης της σημαντικότητας 
της πρόληψης. Θα ενώσουμε δυνάμεις και θα αγω-
νιστούμε ώστε η κάθε γυναίκα, ο κάθε πολίτης, να 
συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να προλαμ-
βάνεις από το να θεραπεύεις», σημείωσε η Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κα Αθηνά Πλιά-
τσικα Τσιπουρίδου.

Στην συνέχεια ακολούθησε ένα βίντεο με μαρτυ-
ρίες πέντε γυναικών μελών του Συλλόγου Καρκινο-
παθών, που πάλεψαν και νίκησαν τον καρκίνο, κοιτά-
ζοντας πλέον την ζωή με περισσότερη αισιοδοξία και 
ελπίδα.

« Η πορεία του ταξιδιού είναι ένας λαβύρινθος. 
Το ταξίδι όταν τελειώσει έχει αίσιο τέλος όταν η διά-
γνωση γίνει έγκαιρα», μ’ αυτά τα λόγια χαρακτήρισε 
«Το ταξίδι των Γυναικών με καρκίνο του μαστού» 
ο χειρουργός κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου. Ο 
ομιλητής προσέγγισε το θέμα από τις πρώτες δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει η ασθενής , σε ότι αφορά την 
έγκαιρη διάγνωση, την σωστή αναζήτηση των ειδικών 
( για επέμβαση, χημειοθεραπείες), αλλά και το βασι-
κότερο, την ψυχολογική κατάσταση της ασθενούς. 

Για τον ρόλο του γονιδιακού ελέγχου στην ερμη-
νεία του καρκίνου του μαστού μίλησε ο γυναικολόγος 
και Πρόεδρος του Παραρτήματος Βέροιας της Ελληνι-
κής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ευάγγελος Παπαχα-
ραλάμπους. 

«Ο καρκίνος του μαστού  εμφανίζεται 
και στους άνδρες, υπογράμμισε ο κ. Παπα-
χαράμπους και παρουσίασε συγκεκριμένα 
στοιχεία. 1 στους 800 άνδρες νοσεί, στις 
γυναίκες 1 στις 8 νοσεί.  Η πάθηση στο 
γυναικείο φύλλο είναι πιο συχνή και μάλιστα 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στην Ευ-
ρώπη  εμφανίζονται 5.000 νέα περιστατικά 
στις γυναίκες κάτω των 40 ετών». Σχετικά 
με τον ρόλο των γονιδίων ο κ. Παπαχαρα-
λάμπους αναφέρθηκε στα μεταλλαγμένα 
γονίδια που ενοχοποιούνται για τον καρκίνο 
του μαστού και άλλων οργάνων. Για το πώς 
μπορεί να κάνει κάποιος τον γονιδιακό έ-
λεγχο, ο ομιλητής ανέφερε δυο τρόπους. Ο 
πρώτος, με την εξέταση αίματος και ο δεύ-
τερος, με το σάλιο. Τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων βγαίνουν μετά από λίγες μέρες.

Για τον σημαντικό ρόλο που καλείται να 
παίξει και ο νοσηλευτής που θα πρέπει να 
ενθαρρύνει και να υποστηρίξει ψυχολογικά 
τον ασθενή πριν και μετά το χειρουργείο, μί-
λησε η Προϊσταμένη Διευθύντρια του Νοσο-
κομείου Βέροιας κα Μαρία Παπαϊωάννου.

«Μην φοβάστε να κάνετε βιοψία»
Η Βασιλική Καραδήμου , Ακτινοδια-

γνώστης Επιμελήτρια- Υπεύθυνη Ακτινολο-
γικού Εργαστηρίου Κ.Υ Βέροιας , μίλησε για 
το ρόλο της Ακτινοδιαγνωστικής, που μπο-

ρεί να αναδείξει μη ψηλαφητούς όγκους .  
Σύμφωνα με έγκυρα στοιχεία υπάρχουν 
4.500 νέες περιπτώσεις καρκίνου του 
μαστού, 1.500 γυναίκες πεθαίνουν από 
την νόσο. Η ομιλήτρια χαρακτήρισε τα 
νούμερα ως έναν πόλεμο, έναν πόλεμο 
που όπως υποστήριξε τον καταπολε-
μά κανείς με την πρόληψη, την έγκαιρη 
διάγνωση  και φυσικά με τον τακτικό έ-
λεγχο, που δεν είναι άλλος από την μα-
στογραφία η οποία είναι η πυξίδα για την 
συγκεκριμένη πάθηση. Κλείνοντας η κα 
Καραδήμου συμβούλεψε τις γυναίκες να 
μην φοβούνται να κάνουν βιοψία, όταν 
τους ζητηθεί, ούτε όμως να αμελούν τον 
τακτικό έλεγχο. 

« Τις Παθήσεις Μαστού-Χειρουργική 
Παρέμβαση», ανέπτυξε ο Γενικός Χειρουρ-
γός κ. Ισαακίδης Πρόδρομος.  Συγκεκρι-
μένα ο εισηγητής παρουσίασε την ανατομία 
του μαστού, ανέφερε τα είδη καρκίνου και 
τα είδη των επεμβάσεων και τόνισε την ση-
μασία του αυτοελέγχου με την μέθοδο της 
ψηλάφησης που πρέπει να κάνει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα μια γυναίκα χωρίς να 
παραμελεί το ραντεβού με τον γιατρό της. 

«Η σχέση του γιατρού με τον ασθενή 
είναι ισότιμη»

Η ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλω-
ση έκλεισε τις εργασίες της με την εισήγη-
ση του Παθολόγου- Ογκολόγου κ. Ιωάννη 
Μπουκοβίνα, που μίλησε για τα νεότερα 
δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου του 
μαστού.

Ο κ. Μπουκοβίνας παρουσιάζοντας 
στοιχεία από την Αμερική, από το 2007 έως 
2013 το 90% των γυναικών μετά από την 
διάγνωση, επέμβαση, θεραπείες, ξεπέρασε 
τα πρώτα  πέντε χρόνια που θεωρούνται 
πιο κρίσιμα. 

Ο εισηγητής αφού μίλησε για τα σχή-
ματα και τα φάρμακα των χημειοθεραπει-
ών, αναφέρθηκε στην σχέση γιατρού και 
ασθενή η οποία θα πρέπει να είναι ισό-
τιμη. « Ο γιατρός καλείται να φωτίσει τις 
σκοτεινές σκέψεις του θολωμένου μυαλού 
του ασθενή, στην συγκεκριμένη περιπτωση 
μιας γυαναίκας. Δεν διατάζει ο γιατρός και 
υπακουεί ο ασθενής, είπε χαρακτηριστικά ο 
κ. Μπουκοβίνας και στην συνέχεια στάθηκε 
σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, που ταλανίζει 
χιλιάδες ασθενείς τα τελευταία χρόνια στην 
χώρα μας. Η έλλειψη φαρμάκων, η αλλα-
γή ημερομηνίας της χημειοθεραπείας , ο 
συμβιβασμός του γιατρού να καλύψει με τα 
φάρμακα και άλλους ασθενείς, δυστυχώς 
μας οδηγεί σ’ έναν διαρκεί αγώνα και αγω-
νία. Πολλές φορές όπως είπε ο κ. Μπουκο-
βίνας  οι ασθενείς για να μην βιώσουν όλη 
αυτή την ταλαιπωρία βαριούνται, αγανα-
κτούν και δεν κάνουν την χημειοθεραπεία. 

…και μουσικά ταξίδια
Μετά την εκδήλωση, η βραδιά μεταφέρ-

θηκε στο ανακαινισμένο φουαγιέ της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών για ένα μουσικό 
ταξίδι στον κόσμο των γυναικών, με αγαπη-
μένα τραγούδια που ερμήνευσε η Μάγδα 
Πένσου, ο Πέτρος Ρίστας στην κιθάρα, η 
Νάντια Μωχάμεντ στο βιολί και η Σίσσυ 
Γεωργοπούλου στο  φλάουτο. Μαζί τους 
και η παιδική χορωδία της ΚΕΠΑ.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Βεροίας 

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

• Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις 
ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συστημάτων

• Απαιτήσεις δοκιμών & έρευνα 
επιχαλκωμένων ηλεκτροδίων

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

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

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

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Ο Πρόεδρος

Χερίδης Αναστάσιος
Ο Γραμματέας

Φιλιππίδης Λάζαρος

Ένα και μοναδικό το μήνυμα της βραδιάς για τον καρκίνο του μαστού:

«Είναι η ζωή σου, μην την αφήσεις να μαραθεί, 
μην ξεχνάς την ετήσια μαστογραφία σου»

-Ολοκληρώθηκε στο Χώρο Τεχνών η καμπάνια για την σπουδαιότητα της πρόληψης
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK.

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος:
Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου το πρωί θα 

ιερουργήσει επι τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου 
Νεοκαισαρείας στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου 
στην Αγκαθιά.

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου στις 6:30μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου στην Νάουσα  ενόψει της 
ενάρξεως του Φεστιβάλ Λαογραφίας και Παραδο-
σιακών Χορών του Λυκείου Ελληνίδων Ναούσης.

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

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στο Κιλκίς με την ευκαιρία της 
εορτής των Αγίων Πέντεκαιδεκα Μαρτύρων.

Εθελοντική αιμοδοσία 
από τον πολιτιστικό 

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

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 Εορτή των Εισοδίων της 

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

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

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

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ονόματα για 
το ιερό σαρανταλείτουργο

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

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

Εκ του Ιερού Ναού

Iερό Σαρανταλείτουργο
Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας θα 

τελείται κάθε ημέρα θεία λειτουργία από 15 Νοεμβρίου έως 
25 Δεκεμβρίου2017.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 17 Νοεμβρίου 2017 
στις 12.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίων Ταξιαρχών Ελεύθε-
ρο Β΄ Γρεβενών ο Γεώργιος 
Μιχ. Σαρουσαββίδης σε ηλι-
κία 59 ετών.

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

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

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

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση – 
Πρόσκληση

Το Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βεροίας καλεί 
όλες τις συνδρομήτριες, φίλες, δωρήτριες και όλους τους 
φίλους του, στην καθιερωμένη Θεία Λειτουργία στην εκκλη-
σία των Αγ. Αναργύρων στις 26 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή 
γιορτή του Αγ. Στυλιανού.

Τη λειτουργία θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
κ.κ. Παντελεήμονας.

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

Το Δ.Σ.



Κοινωνικές δομές του Δήμου Βέροιας επισκέφθηκε η βου-
λευτής Φρόσω Καρασαρλίδου ώστε να γνωρίσει από κοντά 
το πλούσιο έργο τους αλλά και τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν. Ειδικότερα επισκέφθηκε: 

- Το Κέντρο Μέριμνας με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου 
Βέροιας, ένα φιλόξενο χώρο γεμάτοαγάπη, όπου συνομίλησε 
με τους υπεύθυνους και τους εθελοντές και τα άτομα που 
φιλοξενούνται. Είδε από κοντά το έργο που παράγεται. Συζη-
τήθηκαν τι παρέχει ο σύλλογος, οι δράσεις του καθώς και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει.Το σπίτι φιλοξενεί 20 άτομα από 
όλο το φάσμα της αναπηρίας εκτός αυτισμού και ψυχικών 
νόσων. Έχει πάρα πολλούς εθελοντές. Τώρα ετοιμάζονται 
για το χριστουγεννιάτικο bazarμε δικές τους δημιουργίες. 
Υπάρχει αίθουσα χειροτεχνίας και κατασκευών, ζωγραφικής, 
χώρος σίτισης και γυμναστήριο.

- Το Κέντρο Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του 
δήμου Βέροιας «ΕΜΒΟΛΟ»,ένας ζεστός και ανθρώπινος 
χώρος που φιλοξενεί άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες ηλικίας 
16 – 50 ετών. Εκτός από το κοινωνικό έργο που επιτελεί, ορ-
γανώνειμεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως Θεατρικές και 
Μουσικές παραστάσεις.

 - Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών του Δή-
μου Βέροιας «ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ». Εκείη βουλευτήςσυζήτησε τον ρόλο 
που έχει το κέντρο, τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει καθώς και τις δράσεις που 
πραγματοποιεί.Στην αρχή δεχόταν μόνο κακοποιημένες γυναίκες ενώ πλέον τώρα 
δέχεται οποιαδήποτε γυναίκα υφίσταται κοινωνικό αποκλεισμό. Όπως τόνισαν οι 
υπεύθυνες,αυτό που λείπει από τον νομό είναι ένα Κέντρο Ψυχικής Υγείας με Δη-
μόσιο Χαρακτήρα όπου θα υποστηρίζεται από ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό, 
λογοθεραπευτή, παιδοψυχολόγο, εργοθεραπευτή και ειδικότητες όπου θα παρέχε-
ται συνολική βοήθεια στηγυναίκα και στο παιδί και όχι μόνο.

- Τον Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», όπου συνομίλησε με 
μέλη του ΔΣ. Συζητήθηκαν η προσφορά του συλλόγου, ο εθελοντισμός στον οποίο 
στηρίζεται, οι δράσεις του και η λειτουργία του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών 
καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.Ο σύλλογος παρέχει ουσιαστική 
στήριξη στους ανθρώπους που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας και κακοποίησης 
(ενδοοικογενειακήή μη) και συνδρομή για την αντιμετώπιση των ζητημάτων (νο-
μικών και πρακτικών), που συνδέονται με την κάθε μορφής βία, που εκδηλώνεται 
σωματικά, ψυχολογικά, λεκτικά, σεξουαλικά, οικονομικά και κοινωνικά.

Η βουλευτής συνεχάρη τα μέλη των διοικήσεων για την πολυσχιδή δράσητους 
και δήλωσε τη στήριξή της σε ό,τι χρειαστούν. 
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Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου
Εκλογές για νέο Δ.Σ. 

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

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

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

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

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

Με τιμή το Δ.Σ. Βρέθηκε Laptop
Στην οδό Ακαταμαχήτου στη Βέροια βρέθηκε τσάντα με 

laptop. Παραδόθηκε στην Ασφάλεια Βέροιας όπου μπορεί 
να απευθυνθεί όποιος το έχασε.

 Ευνοϊκή Ρύθμιση Οφειλών 
προς το Δήμο Βέροιας

Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνονται τα εξής:
Υπενθυμίζουμε στους οφειλέτες του Δήμου μας την δυ-

νατότητα ρύθμισης των οφειλών τους που έχουν βεβαιωθεί 
μέχρι 30/09/2017σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 
του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α΄).  

Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, η 
οποία υποβάλλεται στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας 
το αργότερο μέχρι 30/11/2017.

Οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με α-
παλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους 
της εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ως εξής: 

• Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
• Σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
• Σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
• Σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%
• Σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η 

πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την η-
μερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις είναι 
μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να 
είναι και μικρότερη των υπολοίπων και καταβάλλονται έως 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης πλην 
της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι 
(20) ευρώ. 

Καλούνται οι οφειλέτες να υποβάλλουν αίτηση υπαγω-
γής τους στην ως άνω ευνοϊκή ρύθμιση καθώς σε διαφορε-
τική περίπτωση μετά την παραπάνω ημερομηνία θα προ-
χωρήσουμε σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης όπως αυτά 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη 
ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας: 2331350541, 
2331350519, 2331350540, 2331350503.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και καταστηματαρχών 
Ζαχαροπλαστών Βεροίας, στην προσπάθειά του να προα-
σπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του καλεί 
όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες Τροφοδοσίας & 
Συνεστιάσεων ζαχαροπλαστικών προϊόντων (catering)    
χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη άδεια να παύσουν 
άμεσα να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, άλλως ενημερώ-
νει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την πάταξη 
του φαινομένου αυτού. 

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 

Κοινωνικές δομές του Δήμου Βέροιας 
επισκέφθηκε η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου



Με στόχο τα Σχολεία Ειδική Αγωγής και 
Εκπαίδευσης να μεταμορφωθούν σε κύτ-
ταρα αλληλοϋποστήριξης και διαμόρφωσης 
της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγμα-
τικότητας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη 15 Νοεμβρίου σύσκεψη εργασίας των 
Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Δήμου Νάουσας (Ειδικό Νηπιαγωγείο, 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). 

Οι δύο άξονες της συζήτησης ήταν η 
ίδρυση του Εθελοντικού Εκπαιδευτικού Δι-
κτύου Υποστήριξης Μαθητών/τριών Δήμου 
Νάουσας, μέσο του οποίου  επιτυγχάνεται 
η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
των σχολικών μονάδων προς το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο με συμβουλευτική υπο-
στήριξη, εκμάθηση στρατηγικών μάθησης, 
πρώιμη αποτύπωση αναγκών και η πρω-
τοβουλία για το Πρόγραμμα Mentoring, που 
στοχεύει στην αυτονόμηση των παιδιών και 
στην ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία 
μέσω της καλλιέργειας υγιών στάσεων και 
αντιλήψεων και την προαγωγή του «Ευ 
Ζην». 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης, ομόφωνα, ενίσχυσαν θετικά την προσπάθεια του Εθελοντικού Εκπαιδευτικού Δικτύου Υποστήριξης, καταθέτοντας ιδέες και 
προτάσεις και δηλώνοντας ότι θα είναι πρεσβευτές της εν λόγο πρωτοβουλίας σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, με την πρωτοβουλία αυτά αποδεικνύεται έμπρακτα η πρόθεση των συντονιστών του Δικτύου να στηρίξουν την 
ελληνική οικογένεια, σε απλά ή και πιο σύνθετα ζητήματα, σήμερα, που αυτή το έχει τόσο ανάγκη και η ενδυνάμωση των μα-
θητών/τριών, ώστε να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητα και τις ικανότητές τους.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Σ. Δάγγα, της Διευθύ-
ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κ. Α. Μαυρίδου, της Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας κ. Ε. Αναγνώστου, της 

Σχολικής Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 10ης 
Εκπ/κης Περιφέρειας κ. Κ. Πηλείδου, του Σχολικού Συμβούλου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Π. Σταγιόπουλου και 
των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων.

8 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ οργανώνει νέα Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομπο-
τικής για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

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

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

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

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

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

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

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

Άτομα/τμήμα: 9
Μαθήματα: 6 εργαστήρια 

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

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

τές από 6η Δημοτικού και 
πάνω)

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

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

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

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

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

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

Εδέσσης 21 – Βέροια
Τηλέφωνο: 23310-22335

info@dictiosi.gr – www.dictiosi.gr

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

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

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

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

Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε από 
τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοικτή κά-
θε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τις ώρες 10.30 έως 12.30 
το πρωί. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Σύλλογος 
Νεφροπαθών 
Νομού Ημαθίας

Πρόσκληση 
σε μουσική 
εκδήλωση

Ο Σύλλογος Νεφρο-
παθών Νομού  Ημαθί-
ας με την ευκαιρία της 
Πανελλήνιας Ημέρας 
Δωρεάς Οργάνων και 
διάδοσης της ιδέας της 
Δωρεάς πραγματοποιεί 
μουσική εκδήλωση στο 
Χώρο Τεχνών το Σάβ-
βατο 18 Νοεμβρίου 
στις 8:30μ.μ., με την 
αφιλοκερδή συμμετο-
χή των ¨ECHOSAND 
FRIENDS¨  και της 
παιδικής χορωδίας “ 
CantoATempo”.   

Με τιμή εισόδου 5 
ευρώ.

Παρακαλούμε ό -
λους τους φίλους και 
συμπολίτες μας όπως 
παρευρεθούν στην εκ-
δήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

Στο Δήμο Νάουσας
Σύσκεψη εργασίας των Σχολείων Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης για την εθελοντικό 
εκπαιδευτικό Δίκτυο Υποστήριξης



Εδώ και πολλά χρόνια, ειδικότερα όμως τον 
τελευταίο χρόνο σε συνεργασία με την Ομοσπον-
δία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας και 
τον Σύνδεσμο Ελληνικών Γαλακτοβιομηχανικών 
προϊόντων η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων 
(ΠΕΚ) που εκπροσωπεί πάνω από το 90% της 
παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος επιμένει 
στην προσπάθεια για τη δημιουργία Εθνικής Δι-
επαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΕΔΟΦ). Μία 
Διεπαγγελματική που θα προστατεύει το «λευκό 
χρυσό» της πατρίδας μας, τη Φέτα, παράλληλα 
όμως θα προστατεύει και την παραγωγή της α΄ 
ύλης καθώς και τον έλληνα κτηνοτρόφο.

«Θεωρούμε οξύμωρο το γεγονός να παίρνει 
υπεραξία το παραγόμενο προϊόν (φέτα) και να 
μειώνεται επικίνδυνα η τιμή της α΄ ύλης (γάλα) 

γιατί σε μία συνεργασία πρέπει να ωφελούνται όλοι. Δυστυχώς τους τελευταίους 
μήνες έχουν καταγγελθεί μονομερείς αποφάσεις από την πλευρά των γαλακτοβιομη-
χάνων και των τυροκόμων σε βάρος των παραγωγών με τη μεγάλη μείωση των τιμών 
στο αιγοπρόβειο γάλα έως και 15 λεπτά!!!». επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο πρόε-
δρος της ΠΕΚ κ. Στέργιος Κύρτσιος και προσθέτει:

«Δυστυχώς η πολιτεία είτε λόγω έλλειψης προσωπικού, είτε λόγω αδιαφορίας δεν 
προχωράει σε συστηματικούς ελέγχους μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που εμείς χρη-
ματοδοτούμε, να πραγματοποιήσει ελέγχους στις ποσότητες εισαγόμενου αιγοπρό-
βειου γάλακτος και κυρίως αν αυτό χρησιμοποιείται για την παραγωγή φέτας ή άλλων 
προϊόντων. Συγχρόνως δε, να προχωρήσει και σε άλλους ελέγχους με τους άλλους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς (ΕΦΕΤ κ.λπ.) από την παραγωγή έως και την εστίαση».

Η ΠΕΚ διεκδικεί την Διεπαγγελματική φέτας όσο κανείς άλλος και θα συνεχίσει τον 
αγώνα μέχρι την επίτευξη του στόχου, όπως τονίζει.

«Συνεχίζουμε δυναμικά να υποστηρίζουμε τον φάκελο που καταθέσαμε από τις 
25-7-217 με τον ΣΕΒΓΑΠ και την Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, 
φάκελος ο οποίος είναι σύμφωνος με τις κοινοτικές οδηγίες και πλήρης ως προς τα 
δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση αλλαγής του Εθνικού θεσμικού πλαισίου αναγνώρισης γεωργικών 
διεπαγγελματικών οργανώσεων – ΓΔΟ, που προωθεί το ΥΠΑΑΤ για διαβούλευση και 
πάλι θα είμαστε πρώτοι, καταθέτοντας τεκμηριωμένα και υπεύθυνα τις προτάσεις μας, 
για την επίτευξη του μεγάλου στόχου που είναι μια μεγάλη Διεπαγγελματική», τονίζουν 

οι κτηνοτρόφοι για 
τους οποίους η φέ-
τα είναι πολιτισμός, 
είναι ιστορία, είναι 
η ίδια η ζωή τους 
και χάρη σε αυτήν 
παραμένουν στο 
δυσκολότερο επάγ-
γελμα.

« Ε π ι μ έ ν ο υ μ ε 
και θα επιμείνουμε 
στην επανάκαμψη 
των τιμών (τουλάχι-
στον στις περσινές 
τιμές παραγωγού), 
διαφορετικά οφεί-
λουμε να είμαστε 
επιφυλακτικοί, δύ-
σπιστοι και ανυ-
ποχώρητοι. Με τις 
οικογένειές μας δεν 
παίζουμε. Πρέπει 
να ζήσουμε και θα 
ζήσουμε!!!», δήλω-
σε ο πρόεδρος εκ 
μέρους όλου του 
Δ.Σ. της Ένωσης.

Πραγματοποιήθηκε στις 
9 Νοεμβρίου 2017 στην 
πιτσαρία «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» 
η επίσημη επίσκεψη της 
Διοικητού της 247 Περιφέ-
ρειας I.W. Ελλάδας Ντέ-
πυςΒαρότσου στον Όμιλο 
InnerWheelΒέροιας.

Σε μία πολύ όμορφα 
στολισμένη αίθουσα με 
χριστουγεννιάτικες συνθέ-
σεις, παρουσία όλων των 
μελών και παλιών μελών 
του Ομίλου InnerWheel-
Βέροιας, η Διοικητής Ντέ-
πυΒαρότσου ξεκίνησε την 
εκδήλωση με την καθιερω-
μένη προσευχή.

Στη συνέχεια η Πρόε-
δρος του Ομίλου Δέσποινα 
Δαβόρα καλωσορίζοντας 
τη Διοικητή, αναφέρθηκε 
στο πόσο σημαντική είναι 
η επίσκεψή της σε κάθε ό-
μιλο της Περιφέρειας, για 
να την γνωρίσουν τα μέλη και εκείνη να γνωρίσει το έργο και 
την προσφορά των μελών του και παρουσίασε το Διοικητικό 
της Συμβούλιο.

Ακολούθησε η Γραμματέας του Ομίλου ΌλυΙατροπούλου 
διαβάζοντας το πλούσιο βιογραφικό της Διοικητού και παρέ-
δωσε την σκυτάλη στην Προδιοικητή της 247 Περιφέρειας 
I.W. Ελλάδας της χρονιάς 2006 – 2007 Βιβή Ιατροπούλου 
για να παρουσιάσει την προσφορά και τη δράση του Ομίλου 
InnerWheelΒέροιας στα 20 χρόνια ύπαρξής του από την Ινερ-
γουιλική χρονιά 1997 – 1998 που πήρε ο Όμιλος τη Χάρτα 
Αναγνώρισης από το Διεθνές InnerWheelκαι μέχρι τη σημερινή 
χρονιά 2017 -2018.

Μεταξύ των άλλων η Προδιοικητής Βιβή Ιατροπούλου ανέ-
φερε: «Σύμπτωση το σύνθημα του Διεθνούς InnerWheel, αυτή 
τη χρονιά είναι: το ΑΦΗΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ και 
εμείς διανύοντας το 20ο έτος του Ομίλου μας πιστεύουμε ότι θα 
αφήσουμε στα μέλη που θα έλθουν μετά από μας την Ιστορία 
του Ομίλου μας και το αποτύπωμά μας, ώστε η παρακαταθήκη 
αυτή να είναι ένα κίνητρο για το μέλλον του . . .»

«. . . Ακολουθώντας τους σκοπούς του Διεθνούς I.W. ΦΙΛΙΑ 
– ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ όλα τα μέλη προσπαθήσαμε 
να κάνουμε τα πάντα με αγάπη και σεβασμό, με σκοπό να 
δώσουμε λίγη χαρά προς τους έχοντας ανάγκη συνανθρώπους 
μας, προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, προς τα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες, προς τους φιλανθρωπικούς συλλόγους της 
πόλης μας και του Νομού Ημαθίας. . . .»

«. . . Η μόνη ανταμοιβή μας η ανθρώπινη αναγνώριση, το 
χαμόγελο του παιδιού, το βλέμμα του γέροντα, η ανακούφιση 
του πάσχοντα άγγιζαν και αγγίζουν την ψυχή όλων των μελών 
. . .»

«. . . Αισθανόμαστε όλα τα μέλη του Ομίλου InnerWheelΒέ-
ροιας υπερήφανες και ικανοποιημένες γιατί από την ευγενική 
αυτή έπαλξη κατορθώσαμε να προσφέρουμε ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΒΟΗΘΕΙΑ». Και αφού αναφέρθηκε αναλυτικά σε κάθε χρημα-
τική και υλική προσφορά και σε κάθε εκδήλωση και συμμετοχή 
του ομίλου έκλεισε την αναφορά της λέγοντας: «Τολμήσαμε να 
δημιουργήσουμε ένα μικρό όμιλο με λίγα μέλη, αλλά με μεγάλη 
καρδιά. Αναζητήσαμε τα μικρά και τα άγνωστα μέσα από τη 
φιλία και ανακαλύψαμε θησαυρούς . . .

. . . Το αύριο για τον Όμιλό μας ευχόμαστε να έχει ΕΛΠΙΔΑ. 
Μπορεί όμως να έχει και ΟΝΕΙΡΑ και ΣΧΕΔΙΑ. Σχέδια για πολ-
λές – πολλές όμορφες Ινεργουιλικές χρονιές και τα μέλη μας να 
παραμείνουν ακλόνητα στα πιστεύω τους ΑΓΑΠΗ – ΕΝΔΙΑΦΕ-
ΡΟΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ μα προπαντός ΦΙΛΙΑ».

Παίρνοντας το λόγο η Διοικητής 
ΝτέπυΒαρότσου αφού ευχαρίστησε 
για τη όμορφη και ζεστή υποδοχή, 
αναφέρθηκε: 

α) Στο 32ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο της 247 Περιφέρειας που 
θα πραγματοποιηθεί στην Αθή-
να στις 10 Φεβρουαρίου του 2018 
στο Μουσείο της Ακρόπολης πα-
ρουσία της Προέδρου του Διεθνούς 
InnerWheelCAPILAGUPTAαπό την 
Ινδία.

β) Στο Παγκόσμιο Συνέδριο που 
θα πραγματοποιηθεί στην Μελβούρ-
νη τον Απρίλιο του 2018 και το πό-
σο σημαντική είναι η συμμετοχή όσο 
το δυνατόν περισσότερων μελών της 
Περιφέρειάς μας για να υποστηρίξου-
με τις Ελληνικές θέσεις μας με προ-

τάσεις ώστε να μη ληφθούν τετελεσμένες αποφάσεις για εμάς 
χωρίς εμάς.

γ) Το πόσο σημαντικό επίσης είναι η παρουσία μας και η 
ενεργή συμμετοχή μας σε EuropeanMeetingμε θέματα όπως: 

-διατήρηση Ομίλων και αύξηση μελών
-το μέλλον των ευρωπαϊκών I.W. και η συνεργασία μεταξύ 

τους
-τη σημασία της επικοινωνίας στο I.W.
-την ιδέα των Europea – Club
Μετά την ανταλλαγή δώρων και τις καθιερωμένες φωτογρα-

φίες ακολούθησε δείπνο με ένα υπέροχο γλυκό που έφτιαξε 
η Πρόεδρος του Ομίλου I.W. Βέροιας Δέσποινα Δαβόρα. Μία 
πολύ όμορφη βραδιά έκλεισε με πολύ αγάπη και πολύ φιλία.

Εκ του Ομίλου
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Επίσημη επίσκεψη της διοικητού 
της 247 περιφερειας στον 
ομιλο inner wheel Βέροιας

Δύσπιστοι και ανυποχώρητοι 
οι κτηνοτρόφοι στη μείωση 

της τιμής γάλακτος από 
βιομηχανίες και τυροκόμους

-Επιμένουμε στην Διεπαγγελματική της φέτας 
τονίζει ο πρόεδρος της ΠΕΚ Στ. Κύρτσιος



Το πρόγραμμα από την 5η έως και 
την 8η αγωνιστική της Football 
League γνωστοποιήθηκε την 

Πέμπτη (16/11) στις ΠΑΕ. Για την 5η αγω-
νιστική η ΕΡΤ3 θα καλύψει τα ματς Άρης 
- Παναχαϊκή (25/11, 15:00), Παναιγιάλει-
ος-Τρίκαλα (26/11, 15:00), ενώ την Κυρια-
κή (26/11,15:00) η Web TV της ΕΡΤ θα 
καλύψει το παιχνίδι Δόξα Δράμας - Εργο-
τέλης. Μάλιστα, όσες ΠΑΕ αγωνίζονται 
Τρίτη στο Κύπελλο θα παίξουν το Σάββατο 
(25/11,15:00).

Σεό,τιαφοράστην6ηαγωνιστική,τηλεοπτικάθα
είναιταματςΠαναχαϊκή-ΔόξαΔράμας(02/12,15:00),
Καραϊσκάκης-Αν.Καρδίτσας(03/12,15:00).

ΤηΔευτέρα(04/12,15:00)ορίστηκανταπαιχνίδια
τωνομάδωνπουθαέχουνυποχρεώσειςστοΚύπελ-
λοημέραΠέμπτη(30/11).

Τέλος,τατηλεοπτικάτης7ηςαγωνιστικήςθαείναι
ταΟΦΗ-Παναχαϊκή(09/12,15:00),ΔόξαΔράμας-Ά-
ρης(10/12,15:00)καιτης8ηςΣπάρτη-Πανσερραϊ-
κός(16/12,15:00),Άρης-ΟΦΗ(17/12,15:00).

Αναλυτικάτοπρόγραμμααπότην5ηέωςκαιτην
8ηαγωνιστική:

Η 5η αγωνιστική
Σάββατο25Νοεμβρίου
Άρης-Παναχαϊκή(15:00ΕΡΤ3)
ΟΦΗ-Καλλιθέα(15:00)
Πανσερραϊκός-Καραϊσκάκης(15:00)
Αν.Καρδίτσας-ΑπόλλωνΛάρισας(15:00)

Κυριακή26Νοεμβρίου
ΔόξαΔράμας-Εργοτέλης(15:00,WebTVEFT)
ΑΟΧΚισσαμικός-Βέροια(15:00)
Παναιγιάλειος-Τρίκαλα(15:00ΕΡΤ3)
Αιγινιακός-ΑπόλλωνΠόντου(15:00)
Σπάρτη-ΑχαρναϊκόςΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η 6η αγωνιστική
Σάββατο2Δεκεμβρίου
Παναχαϊκή-ΔόξαΔράμας(15:00ΕΡΤ3)

Κυριακή3Δεκεμβρίου
Καραϊσκάκης-Αν.Καρδίτσας(15:00ΕΡΤ3)
Άρης-ΑΟΧΚισσαμικός(15:00)
Βέροια-Σπάρτη(15:00)
ΑπόλλωνΛάρισας-Αινινιακό;(15:00)
Αχαρναϊκός–ΠανσερραϊκόςΜΑΤΑΙΩΣΗ

Δευτέρα4Δεκεμβρίου
Εργοτέλης-ΟΦΗ{15:00)
Καλλιθέα-Παναιγιάλειος(15:00)
Τρίκαλα-ΑπόλλωνΠόντου(15:00)

Η 7η αγωνιστική
Σάββατο9Δεκεμβρίου
ΟΦΗ-Παναχαϊκή(15:00ΕΡΤ3)

Κυριακή10Δεκεμβρίου
ΑΟΧΚισσαμικός-Σπάρτη(15:00)
ΔόξαΔράμας-Άρης(15:00ΕΡΤ3)
Πανσερραϊκός-Βέροια(15:00)
Αν.Καρδίτσας-ΑχαρναϊκόςΜΑΤΑΙΩΣΗ
Παναιγιάλειος-Εργοτέλης(15:00)
Αιγινιακός-Καραϊσκάκης(15:00)
ΑπόλλωνΠόντοιι-Καλλιθέα(15:00)
Τρίκαλα-ΑπόλλωνΛάρισας(15:00)

Η 8η αγωνιστική
Σάββατο16Δεκεμβρίου
Σπάρτη-Πανσερραϊκός(15:00ΕΡΤ3)

Κυριακή17Δεκεμβρίου
ΔόξαΔράμας-ΑΟΧΚισσαμικός(15:00)
Άρης-ΟΦΗ(15:00ΕΡΤ3)
Βέροια-ΑναγέννησηΚαρδίτσας(15:00)
Παναχαϊκή-Παναιγιάλειος(15:00)
Αχαρναϊκός-ΑιγινιακόςΜΑΤΑΙΩΣΗ
Εργοτέλης-ΑπόλλωνΠόντου(15:00)
Καραϊσκάκης-Τρίκαλα(15:00)
Καλλιθέα-ΑπόλλωνΛάρισας(15:00)

CMYKCMYK
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Για τον αγώ-
να-πρόκληση 
με το «βαρύ» 

όνομα του ομίλου, 
τον φορμαρισμένο 
Ηρακλή, μίλησε στην 
«ARENA PRESS» ο 
πρόεδρος της Νάου-
σας, Απόστολος 
Μπέκας. Ο ισχυρός 
άνδρας των «κυανό-
λευκων», που στην 
έδρα τους έχουν το 
απόλυτο νικών με Πιε-
ρικό, Κιλκισιακό, Μακεδονικό, Άρη 
Παλαιοχωρίου και δεν έχουν δεχτεί 
ούτε γκολ, τόνισε:

«ΤηνΚυριακήαναμετρώνταιδύοιστορικέςομά-
δεςόπωςηΝάουσακαιοΗρακλής.Οιδύοαυτοί
σύλλογοιείναιταβαριάονόματατουομίλου.

Το συγκεκριμένοπαιχνίδι είναι διαφήμιση για
τηνκατηγορίααλλάκαιτοελληνικόποδόσφαιρο.

ΕπίσηςηΝάουσακαιοΗρακλήςέχουνένακοι-
νόπουακούειστοόνομαΤέληςΜπατάκης,οοποί-
οςξεκίνησετηνκαριέρατουστηνΝάουσακαιτην
ολοκλήρωσε στονΗρακλή, γνωρίζοντας μεγάλες
δόξεςκαιμετιςδύοομάδες.

Όσοναφοράτώραστααγωνιστικά,ηΝάουσα,
διαθέτει ταλέντο, φυσική κατάσταση και δουλεύ-

ουμε καθημερινά, κοιτάζοντας κάθε παιχνίδι ξε-
χωριστά.Θεωρώότι είμαστεπιο έτοιμοι από τον
Ηρακλήπουακόμαδενέχειολοκληρωθείπλήρως,
αυτόόμωςμένεινατοδούμεμέσαστοναγωνιστι-
κόχώρο.

ΗΝάουσαδεν ξεκίνησε καλά τοπρωτάθλημα,
αλλάέχειβρειταπατήματατηςκαιείμαστεκαλύτε-
ρααγωνιστικάαφούοιπαίκτεςαπολαμβάνουν το
παιχνίδικαιμάχονταιγιατηνομάδα.

Ο όμιλοςπουσυμμετέχουμε,πιστεύω είναι ο
πιοδύσκολοςαπότουςοκτώσυνολικά,αλλάηΝά-
ουσαθαπετύχειτοστόχοτης.

Τέλος,οκόσμοςνα έρθειστογήπεδονααπο-
λαύσειτοπαιχνίδικαινατοευχαριστηθεί».

 ΟΔημήτρης Χριστοφορίδης ποντάρει στη
«φόρμα» του Κωτσόπουλου και τη «σφιχτή» ά-
μυνα,ώστε να δοθεί συνέχεια στο διπλό με τον
Καμπανιακό.

ΤοπρόγραμματηςFootballLeague
απότην5ηέωςτην8ηαγωνιστική

Απόστολος Μπέκας: «Πιο έτοιμη 
η Νάουσα από τον Ηρακλή» 

OΕδεσσαϊκός
τιμάτονΜάκη
Κατσαβάκη

Πλακέταστονπροπονητήπου τονοδήγησε
στηνΑ’ Εθνική στοπαρελθόν θαπαραδώσει
τηνΚυριακή(19/11)οΕδεσσαϊκός.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να τιμήσουν
τονΜάκηΚατσαβάκη, ενόψει της επιστροφής
τουστηνπόλη,ωςαντίπαλος τεχνικός, με τον
Κιλκισιακό.

Ο 64χρονος προπονητής θα βρεθεί στην
Έδεσσα,γιατη10ηαγωνιστικήτου2ουομίλου
καιοσύλλογοςτηςπεριοχήςθατουπαραδώσειτιμητικήπλακέτα,γιατημεγάληπροσφοράτουστηνο-
μάδα.

Άλλωστε,οπολύπειροςκόουτςείναιαυτόςπουείχεοδηγήσειτονΕδεσσαϊκόστηνάνοδοστα...μεγά-
λασαλόνιατουποδοσφαίρουμας,το1992.

Ο Γιώργος 
Βασιλειάδης 
αποφάσισε 

ενός λεπτού σιγή σε 
όλες τις αθλητικές 
εκδηλώσεις μετά 
τις πλημμύρες που 
έπληξαν την Αττική 
και είχαν ως αποτέ-
λεσμα τον τραγικό 
θάνατο συνανθρώ-
πων μας.

Μετά από εντολή του Υ-
φυπουργούΠολιτισμού καιΑθλητισμού, Γιώργου
Βασιλειάδηθα τηρηθεί ενός λεπτούσιγήσε όλες
τις αθλητικές εκδηλώσεις,μέχρι τηΔευτέρα, μετά
τιςπλημμύρεςπουέπληξαν τηνΔυτικήΑττικήκαι

οδήγησαν στον τραγικό θά-
νατοσυνανθρώπωνμας.

Η ανακοίνωση του Υ-
πουργείου:

«Η οικογένεια του αθλη-
τισμού πενθεί για την τρα-
γωδίαπου έπληξε τους αδι-
κοχαμένους συμπολίτες μας
και τις οικογένειές τους στη
ΔυτικήΑττική.Με απόφαση
τουΥφυπουργούΠολιτισμού
καιΑθλητισμού ΓιώργουΒα-
σιλειάδη καλούνται όλες οι
αθλητικές Ομοσπονδίες και
Ενώσεις να τηρήσουν ενός
λεπτούσιγήσεόλεςτιςαθλη-

τικέςεκδηλώσειςτηςχώρας,μέχρικαιτηΔευτέρα
20Νοεμβρίου2017.ΗαθλητικήΗγεσίαθασταθεί
αρωγόςστην αποκατάσταση τωνσυνεπειών της
καταστροφήςτηνεπόμενημέρα».

Ενός λεπτού σιγή σε κάθε αθλητική 
δραστηριότητα μέχρι τη Δευτέρα!
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Στο Αγρίνιο ταξιδεύει την Κυρια-
κή 19 Νοεμβρίου η ανδρική 
ομάδα του Φιλίππου Βέροιας 

όπου και θα αντιμετωπίσει την τοπική 
ομάδας της Γ.Ε Αγρινίου. Ο αγώνας 
διεξάγεται στο Δ.Α.Κ Αγρινίου στις 
17:00 και διαιτητές ορίστηκαν οι κ.κ 
Λογοθέτης και Μπακετέα.

ΟΔημήτρηςΓκίμαςδήλωσεστο filipposbc.grγια
τοναγώνα:

«Έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη δύσκολο και
σημαντικόπαιχνίδικαθώςαποτελείέναακόμη«πρέ-
πει» για μας.Έχουμε όμως εμπιστοσύνη στην ο-
μάδα και στουςπαίκτες μας καθώς επίσης και στη
δουλειάμας καιπιστεύουμεότι θαανταποκριθούμε
απέναντισεμιαομάδαηοποίαστηνέδρατηςείναι
σκληρή.Οδρόμος είναι μακρύς καιπρέπει να τον
διαβούμε.»


ΥποστηρικτήςτουΦιλίππου

ηALMAKERAMIDI
Η διοικούσα επιτροπή του τμήματος καλαθο-

σφαίρισηςτουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣμεμεγάλη
χαράκαλωσορίζειστηνμεγάληοικογένειατωνχορη-
γώντουμίανέαεπιχείρηση,ηοποίαγιαπρώτηφο-
ράσυμμετέχειστοχορηγικόπρόγραμματηςομάδας
μας. Πρόκειται για την εταιρείαALMAKERAMIDI,
μέλοςτηςMALIOURISGroup,ηοποίαεδρεύειστην
ΧαλάστραΘεσσαλονίκης και η οποία αναλαμβάνει
τον τίτλο τουΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ του ανδρικού τμήμα-
τος.

Ευχαριστούμεθερμάτονδιευθύνοντασύμβουλο
τηςεταιρείαςκοΜαλιούρη Ιωάννηγιατηνπολύτιμη
συμπαράστασή τουστο έργομαςκαι καλούμε τους
φίλουςτηςομάδαςμαςναστηρίξουντιςεπιχειρήσεις

πουενεργάστέκονταιστοπλευρόμαςαυτούς τους
δύσκολουςκαιρούς.


Λίγαλόγιαγιατηνεταιρία
ΗΑΛΜΑΚΕΡΑΜΙΔΙΑΒΕΕ ιδρύθηκε το2014και

αποτελεί μιασύγχρονηβιομηχανικήμονάδαπαρα-
γωγήςκαιεμπορίαςκαινοτόμουσυμπαγούςκεραμι-
διού.Όραμα της εταιρείας είναι ναπροσφέρει στην
ελληνική και διεθνήαγορά ένα κεραμίδι κορυφαίας
ποιότητας, δίνοντας οριστικά λύση στις δυσκολίες
πουπαραδοσιακάαντιμετωπίζονται κατά την κατα-
σκευήκαιανακαίνισηκεραμοσκεπών.

ΤοΑΛΜΑ κεραμίδι συγκεντρώνει μια σειρά από
πλεονεκτήματαπου το κάνουν να υπερτερεί έναντι
τωνκοινώνκεραμιδιώνήτοι,αντοχήσεακραίακαιρι-
κάφαινόμενα και έντονες εναλλαγέςθερμοκρασίας,
απόλυτη στεγανότητα, αναλλοίωτοι χρωματισμοί,
άψογηεφαρμογή,εύκοληκαιγρήγορητοποθέτηση.

ΗΑΛΜΑΚΕΡΑΜΙΔΙΑΒΕΕ, από την ίδρυσή της
κιόλας, δημιούργησε και στελέχωσεμιαανεξάρτητη
ΔιεύθυνσηΈρευναςκαιΑνάπτυξης,ηοποίαμελετά,
σχεδιάζεικαιαναβαθμίζειδιαρκώςτηνποιότητατου
κεραμιδιού τηςσεσυνεργασίαμε διεθνώςαναγνω-
ρισμέναερευνητικάκέντρασεΕλλάδακαιεξωτερικό.

Επιπλέον, εφαρμόζει ένα αυστηρό σύστημα ε-
λέγχου της παραγωγής, το οποίο διασφαλίζει τη
σταθερά υψηλήποιότητα του κεραμιδιού, μειώνο-
νταςπαράλληλα το ενεργειακόαποτύπωμακαι επι-
δεικνύονταςέμπρακτοσεβασμόπροςτουςφυσικούς
πόρουςκαιτοπεριβάλλον.

Τοπολυτιμότεροκεφάλαιοτηςεταιρείαςμαςείναι
οιπελάτες της, γι’ αυτόκαιαποτελείπροτεραιότητα
μαςναοικοδομούμεσχέσειςουσιαστικήςσυνεργασί-
ας,αμοιβαίαςεμπιστοσύνηςκαισυνέπειας.


ALMAKERAMIDI
4οχλμΣίνδου-Χαλάστρας,ΤΚ57300,Θεσσαλο-

νίκη

Πριν από 1,5 μήνα ο Σύλλογος 
Δρομέων Βέροιας ενημερώ-
θηκε και ενδιαφέρθηκε για 

την περίπτωση της 15χρονης Μαρίας 
Ευαγγελάκου από τη Βέροια. Η ανα-
κοίνωση στον τοπικό τύπο ανέφερε 
ότι έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα 
και ότι η επέμβαση θα πραγματοποι-
ούνταν στην Αθήνα (στην Ιδιωτική 
Κλινική «Μητέρα» με κόστος 13000 
ευρώ). Ιατροί μέλη του συλλόγου 
ήρθαν σε επαφή με την οικογένεια 
της Μαρίας για να βοηθήσουν με 
όποιον τρόπο μπορούσε ο σύλλο-
γος. Η Μαρία εξετάστηκε από τον 
Ορθοπαιδικό Πέτρο Σαρηγιαννίδη 
και παραπέμφθηκε στον Καθηγητή 
Ορθοπαιδικής και ειδικό Χειρουργό 
Σπονδυλικής Στήλης, Ευθύμιο Σαμο-
λαδά στη Θες/νίκη.

Οκ. Σαμολαδάς δέχθηκε να αναλάβει αφιλο-
κερδώςγια τον ίδιο τοβαρύαυτόχειρουργείο, το
οποίοδυστυχώςδενμπορεί ναπραγματοποιηθεί
σε δημόσιο νοσοκομείο λόγω της έλλειψης ειδι-
κούμηχανήματοςπουπρέπει ναχρησιμοποιείται
διεγχειρητικά για να ελέγχει τηνπρόοδο και την

ασφάλεια της επέμβασης.Έτσι, η επέμβασηθα
διενεργηθεί στο ΙατρικόΔιαβαλκανικόΚέντρομε
πολύ χαμηλότερο κόστος (περί τις 9000 ευρώ)
μέσαστονΔεκέμβριο.Αξίζει νααναφερθείότι κα-
τόπιν ενεργειών τουΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιας,
ηπληθώρατωνπροεγχειρητικώνεξετάσεων(καρ-
διολογική εξέταση,πνευμονολογική εκτίμηση, αι-
ματολογικός-βιοχημικόςέλεγχος,ειδικήμαγνητική
τομογραφία τηςσπονδυλικήςστήλης)πραγματο-
ποιήθηκεχωρίςκανένακόστοςγιατηνοικογένεια.
Μετησυνδρομήπολλώνσυμπολιτώνμαςτοποσό
πουέχειωςτώρασυγκεντρωθείείναιπερίτα7000
ευρώ.ΟΣύλλογοςΔρομέωνΒέροιας,προσφέρει
στην οικογένεια τηςΜαρίας 500 ευρώ και καλεί
όλους τουςσυμπολίτεςμας ναπροσφέρουναπό
τουστέρημάτουςγιανασυγκεντρωθείκαιτοενα-
πομείνονποσό.ΩςΣύλλογοςδενενδιαφερόμαστε
μόνογια το τρέξιμοαλλά έχουμε ευήοκαώτακαι
διάθεσηκαιγιακοινωνικέςδράσεις.

Ολογαριασμόςτραπέζηςγιαόποιονθέλεικαι
μπορεί να βοηθήσει είναι:ALPHABANK ΙBAN
GR2601405080508002101076116ΓιώργοςΕυ-
αγγελάκος–ΕλένηΚανταζίδου

Γιαπερισσότερεςιατρικέςτεχνικέςλεπτομέρει-
ες και ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τον ΙατρόΠαθολόγο και μέλος τουΣυλλόγου
ΔρομέωνΔημήτρηΑποστολίδη,τηλ.2331073555.

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΣτοΑγρίνιοτηνΚυριακήοΦίλιππος
Νέος υποστηρικτής της ομάδας

Ο Σύλλογος Δρομέων Βέροιας
στο πλευρό της 15χρονης Μαρίας
που πάσχει από βαριά σκολίωση

Την Κυριακή 12 
Νοεμβρίου ο 
αθλητής του 

Σωματείου ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας ΄΄ΑΙΓΕΣ΄΄ και 
Πανελλήνιος Πρωταθλη-
τής Τουλίκας Νικόλαος 
συμμετείχε στον 35ο 
Αυθεντικό Μαραθώνιο 
της Αθήνας στα 5 χλμ. 
Συμμετείχε για έναν ιερό 
σκοπό,για το ΟΡΑΜΑ 
ΕΛΠΙΔΑΣ στέλνοντας το 
μήνυμα ΄΄Δώσε Ελπίδα,-
Δώσε Ζωή ,Γίνε Εθελο-

ντής Δότης Μυελού 
των Οστών΄΄.

Μετά το τέλος της δι-
αδρομής επισκέφτηκε το
περίπτερο του συλλόγου
όπου έγινε και ο ίδιος ε-
θελοντής δότης. Ενώ τον
συνεχάρη και ο ίδιος οΥ-
φυπουργόςΑθλητισμού κ.
Βασιλειάδης με τον οποίο
φωτογραφήθηκε.

 Πολλά συγχαρητήρια
Νικόλα για την γενναία
σουπράξη και για το μά-
θημα ζωήςπου δίνεις σε
όλουςμας!!!

ΣτοΟΡΑΜΑΕΛΠΙΔΑοΝίκοςΤουλίκας
Έγινε εθελοντής δότης Μυελού των οστών
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Η ΕΠΟ ξεκαθάρισε με ανακοί-
νωσή της ότι δεν έγινε καμία 
«φωτογραφική» αλλαγή στο 

άρθρο 52 που αφορά σε υποβιβασμό 
ομάδων, αν αυτές δεν έχουν αδειοδο-
τηθεί. Παραμένει ως έχει η ποινή. Σε 
δυσχερή οικονομική κατάσταση βρί-
σκεται ο Παναθηναϊκός και σύμφωνα 
με ρεπορτάζ της «Live Sport», ΕΠΟ και 
Super League συμφώνησαν να τροπο-
ποιήσουν το άρθρο 52 του κανονισμού 
που αναφέρει ότι μια ομάδα υποβιβά-
ζεται εάν δεν είναι αδειοδοτημένη από 
την ομοσπονδία.

ΗΕΠΟ,ωστόσο, εξέδωσε ανακοίνωση, με την

οποίαξεκαθάρισεότιδενέγινεκαμία«φωτογραφική»
αλλαγήπροςόφελοςΠοδοσφαιρικήςΑνωνύμουΕται-
ρείας.ΑυτόπουαποφασίστηκεανάμεσασεΕΠΟκαι
Λίγκαείναιναπαίρνειάδειαομάδαπουέχειαρνητική
«καθαρήθέση»,αρκείωστόσοαυτήναείναιβελτιω-
μένησεσχέσημετηνπροηγούμενηχρήση.

Ηανακοίνωσηπου εξέδωσεηομοσπονδία: «Με
αφορμήδημοσιεύματααναφορικάμε το νέο κανονι-
σμόαδειοδότησηςτωνΠ.Α.Ε.τηςSuperLeague,και
προςαποκατάσταση τηςπραγματικότητας, ηΕλλη-
νικήΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδίαδιευκρινίζειταεξής.

«Ουδεμία «φωτογραφική» αλλαγήπρος όφελος
ΠοδοσφαιρικήςΑνωνύμουΕταιρείας περιλαμβάνε-
ται στο νέο κανονισμό αδειοδότησης. Η ισχύς του
άρθρου52,για τοοποίογίνεται εκτενώςλόγος, είχε
ανασταλεί από τηνπερίοδο 2016-17, με απόφαση
τηςΠροσωρινήςΔιοικούσαςΕπιτροπής, και η ανα-
στολήαυτήεξακολουθείναυφίσταταιγιατηνπερίοδο
2017-18».

Στον Πανσερραϊκό άρχισαν ήδη 
από τώρα οι πρώτες συζητή-
σεις για τη μεταγραφική ενί-

σχυση της ομάδας. Μπορεί το Πρω-
τάθλημα να έχει ολοκληρώσει την 
τρίτη του μόλις αγωνιστική, ωστόσο 
στα «λιοντάρια» έχουν ήδη κάνει 
κάποιες πρώτες βολιδοσκοπήσεις 
ποδοσφαιριστών.

Ηπροϋπόθεση
Προϋπόθεση φυσικά όλων αυτών των σκέ-

ψεων για να γίνουνπράξη είναι να μπορέσει ο
Πανσερραϊκός ναπάρει την αδειοδότηση και να
έχει τακτοποιημένα τα θέματα του με εγγυητική
επιστολή,ΙΚΑκαιΕφορία,αλλάκαιταυτόχρονανα
μηνυπάρχουνοφειλές.

Υπενθυμίζεταιότι τοκαλοκαίριδενείχανκατα-
θέσειτηνέφεσηγιατηνάδεια.

Μάλιστα,αυτόπουπροκύπτειαπότηνπλευρά
της ομάδας είναι ότι θα κινηθούνπιο δυναμικά

στηνεμβόλιμηπερίοδο,σεσχέσημετοκαλοκαίρι.
Αρα, θα αποκτηθούνπιο «ηχηρά» ονόματα.

Ποιες είναιωστόσο οι θέσεις, στις οποίες οι άν-
θρωποι του Πανσερραϊκού βλέπουν ενίσχυση;
Θεωρείται δεδομένο ότι θα αποκτηθεί τερματο-
φύλακας,προφανώςγιαναυπάρχειμεγαλύτερος
ανταγωνισμός, ενώπροφανώς δεν ήταν τυχαία
και η ατάκα του ΠερικλήΑμανατίδη μέσω του
«Metropolis 95,5» για το λάθος τουΡίστιτς στη
φάσητουπέναλτι.

Εξτρέμ,backupκαιδεκάρι
Εχει καταστεί ήδη σαφές από τις συζητήσεις

τωνανθρώπων τουΠανσερραϊκού η ανάγκη για
απόκτησηεξτρέμ.Τόσοαπότηδεξιάπλευρά,όσο
καιαπότηναριστερή,προκειμένουοΑμανατίδης
να χρησιμοποιεί περισσότερο τονΠόζογλουως
δεκάρι.

Η συγκεκριμένη σκέψη δεν απομακρύνειω-
στόσο την απόφαση των «λιονταριών» και για
την απόκτηση επιτελικού μέσου, ενώ επίσης θα
κινηθούνγιατηναπόκτησηπαίκτηστηναριστερή
πλευρά τηςάμυνας,πουθααποτελεί ουσιαστικά
τηνεναλλακτικήλύσητουΙωαννίδη.

ΕΠΟ:«Παραμένειηποινήυποβιβασμού
γιαμηαδειοδοτημένεςομάδες»

Στο... ψάξιμο από νωρίς

Την πορεία του Άρη Παλαι-
οχωρίου σχολίασε ο προ-
πονητής του, Λεωνίδας 

Μπιλής. Ο Έλληνας τεχνικός 
αναφέρθηκε στον «Metropolis 
95.5» για την ως τώρα πρώτη 
θέση της ομάδας από τη Χαλκί-
δα στον 2ο όμιλο, ενώ μίλησε 
και για τον Ηρακλή.

Αναλυτικά:
ΓιατονΆρηΠαλαιοχωρίου:«Ηομάδαέχει

ικανοποιήσει όλους τους ανθρώπους που
δουλεύουνγιααυτήν,αλλάκαιτουςοπαδούς
της.Είμαστεστηνευχάριστηθέσημετάαπό
εννιάαγωνιστικέςναοδηγούμε τηνκούρσα.
Είναι μεγάλο επίτευγμααυτό για ταπαιδιά,
γιαμιαομάδανεοφώτιστηστηνκατηγορία.

Είμαστε ευχαριστημένοι αλλά είναι ακό-
μα νωρίς για το πρωτάθλημα και θέλουμε
δουλειάκαιπολύκόπογιαναπετύχουμετον
στόχομας.Είμαστεπρώτοι,αλλάείμαστεκαι
έξιβαθμούςπάνωαπότηνζώνητουυποβι-
βασμού.Αυτό δείχνει και την δυσκολία του
ομίλου».

ΓιατονΗρακλή:«ΟΗρακλήςείναιτομε-
γαλύτερο όνομα της κατηγορίας και υπάρ-
χουνκαιάλλεςομάδεςοιοποίεςθαανταγω-
νιστούνγια τηνπρώτηθέσημέχρι το τέλος.
ΟΗρακλής ενώ ξεκίνησε με πάρα πολλά
προβλήματα, έχει βρει τον τρόπο.Πήρε κα-
λούςποδοσφαιριστέςκαιείναιαυτήτηνπερίοδοσε
μεγάληφόρμα.Άργησανναξεκινήσουνκαιγιααυτό
ταδυοπρώτααποτελέσματαδενήτανκαλά,αλλάα-
πότηνστιγμήπουτορόστερκατά80%έγινεενιαίο,
τώρααυτάταπαιδιάβρίσκονταιστηνφόρματους.

Το ζητούμενο είναι να συνεχίσουν έτσι και στο
τέλοςτουπρωταθλήματοςότανηκούρασηθαείναι
μεγάλη, εκεί μπορεί ναφανούν κάποιες αδυναμίες
όσοναφοράτηνπροετοιμασία.Τον Ιανουάριοπολ-
λές ομάδες θα ενισχυθούν και τοπρωτάθλημα θα
είναιανταγωνιστικό».

«Μεγάλοεπίτευγμα
ηπρώτηθέση»

Πρωινή προπόνηση περι-
ελάμβανε η Πέμπτη 
(16/11) για τους παί-

κτες του Άρη. Οι παίκτες του 
Δημήτρη Σπανού προπονήθη-
καν στο Δασυγένειο Αθλητικό 
Κέντρο, με τον Αιγιώτη τεχνι-
κό να βλέπει το Διαμαντόπου-
λο να βγάζει όλο το πρόγραμ-
μα.

Αντίθετα, ΧρήστοςΜπούρμπος και
ΑλέξανδροςΑναγνωστόπουλοςσυνέχι-
σανκαισήμερα τοπρόγραμμααποθε-
ραπείαςτους.

Το ίδιοπρόγραμμα για τους «κιτρι-
νόμαυρους»υπάρχεικαιγιατηνΠαρα-
σκευή(17/11).

Προπονήθηκε ο Διαμαντόπουλος

ΗΠΑΕΑΕΚανακοίνωσε την ανανέωση τηςσυ-
νεργασίας της με τονΠέτροΜάνταλο μέχρι το κα-
λοκαίριτου2022.ΗπρόθεσητηςΑΕΚγιατομέλλον
τουΠέτρουΜάνταλου, είχε φανεί μόλις ελάχιστα...
λεπτάμετά την κακιάστιγμήστηΝέαΣμύρνη, όταν
είχεδοθείεντολήαπότονΔημήτρηΜελισσανίδηγια
ανανέωσητουσυμβολαίου.Ηπρόθεσητουαρχηγού
τηςΈνωσηςαπέναντιστηνομάδαήτανεπίσηςξεκά-
θαρη.

Ήθελε να μείνει και πριν τον τραυματισμό του,
δείχνειτοδέσιμοτουκαιμετηνστάσητου(όπωςήδη
έχειδιαβασειστοSport24.gr),μετάτοντραυματισμό
του.Καιαυτότοδέσιμοαποτυπώθηκεκαιστο...χαρ-
τί.Πριν από λίγο οΠέτροςΜάνταλος βρέθηκεστα
γραφεία τηςΠΑΕ και υπέγραψε την ανανέωση του
συμβολαίουτου,μέχρικαιτο2022.

Τουπάρχονσυμβόλαιοτου26χρονουμεσοεπιθε-
τικούολοκληρωνόταντοκαλοκαίριτου2019,όμωςυ-
πήρχεπρόθεσηναανανεωθείησυνεργασίατωνδύο
πλευρών,ανεξαρτήτως του τραυματισμού, όπωςκαι

εντέλεισυνέβη.ΟΜάνταλοςέχεισημειώσει27γκολ
και έχει μοιράσει 36 ασίστ σε 117 αναμετρήσεις με
την«κιτρινόμαυρη»φανέλα,τηνοποίαφοράειαπ’το
2014.Ανολοκληρωθείτοσυμβόλαιο,τότεοαρχηγός
τηςΈνωσηςθακλείσειμίαοχταετίαμετονδικέφαλο
στοστήθος,αποτελώνταςμίααπ’τιςσύγχρονεςμορ-
φέςτηςΑΕΚ.

Επίσημο:ΣτηνΑΕΚμέχριτο2022
οΠέτροςΜάνταλος
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Βιωματικό σεμινάριο για γονείς με θέμα «Παιδι-
κή επιθετικότητα, ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς 
και ο ρόλος της οικογένειας» διοργανώνει η Διεύ-
θυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στο πλαίσιο 
των δράσεων του Δικτύου Πρόληψης και Προαγω-
γής Υγείας. Στόχος του σεμιναρίου, που απευθύ-
νεται σε γονείς παιδιών νηπιακής (4-5 ετών) και 
σχολικής ηλικίας (6-12 ετών), είναι να καλύψει τον 
τομέα της συμβουλευτικής γονέων, ενισχύοντας 
παράλληλα τον ιδιαίτερα δύσκολο γονεϊκό ρόλο 
μέσα από βιωματικά σεμινάρια, με δωρεάν συμμε-
τοχή για τους ενδιαφερόμενους.

Το σεμινάριο με θέμα «Παιδική επιθετικότη-
τα, ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς και ο ρόλος 
της οικογένειας» θα υλοποιηθεί στη Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας, σε 8 δίωρες (πρωινές, εβδομα-
διαίες) συναντήσεις, με μέγιστο αριθμό συμμετεχό-
ντων τα 15 άτομα. Ο χώρος και ο χρόνος του σεμι-
ναρίου θα ανακοινωθούν, εφ’ όσον συμπληρωθεί 
ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Η συμ-
μετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. Η προθεσμία υποβολής αι-
τήσεων είναι έως την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν 
αιτήσεις συμμετοχής από τη Διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ημαθίας (Μητροπόλεως 44 Βέροια 
5ος όροφος, γραφεία 4 και 8) και διαδικτυακά από 
τον ιστότοπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, στη διεύθυνση www.pkm.gov.gr (επιλέγοντας 
Ημαθία ή Π.Ε Ημαθίας και στη συνέχεια ΝΕΑ-Α-
ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ).

Η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη ηλε-
κτρονικά στα παρακάτω e-mail:

d im i t ra . t s i t sa@imath ia .pkm.gov.g r.  ή 
kalaitzidou.ale@imathia.pkm.gov.gr, ή kalaitzidou.
ath@imathia.pkm.gov.gr.  

ή 
β) κατατίθεται έντυπη στα γραφεία της Διεύ-

θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (βλ. παρα-
πάνω).  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331350175, 2331350138, 2331350223.  
Εκτός από τη Βέροια, το βιωματικό σεμινάριο 

υλοποιείται παράλληλα από τις Διευθύνσεις Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σε όλες τις 
περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας από μέλη του Δικτύου Πρόληψης και 
Προαγωγής Υγείας με ψυχοκοινωνική ειδίκευση.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Μαθήματα ραπτικής 
 
Ελάτε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας 

δημιουργικά !!  Στο φιλόξενο και φιλικό 
περιβάλλον της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων 
Νάουσας,   παρέα με την   έμπειρη και 
καταξιωμένη μοδίστρα  κυρία Ευθυμού-
λαΦραγκοτσινού.  Ελάτε να μάθετε να 
μεταποιείτε και να επιδιορθώνετε τα ρούχα 
σας, να γνωρίσετε τις βασικές γνώσεις 
ραφής στην μηχανή αλλά και στο χέρι ακό-
μη  και  να κατασκευάσετε παραδοσιακές 
φορεσιές.  

Τα μοναδικά εργαλεία που χρειάζεστε 
είναι: Βελόνα- Ψαλίδι – Μεζούρα - Κλωστή 
και πολλή διάθεση για να γνωρίσετε τον 
μαγικό  κόσμο της υψηλής ραπτικής . 

Έκτακτο βοήθημα 
1.000 ευρώ για τους 

εργαζομένους της ΕΝΚΛΩ 
Αχτσιόγλου: Η κυβέρνηση 

υποστηρίζει το επιχειρηματικό σχέδιο
Την ενεργοποίηση του έκτακτου εφάπαξ βοηθήματος των 1.000 ευρώ προς τους εργαζομένους της 

πρώην ΕΝΚΛΩ και της ΣΕΛΜΑΝ, ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου από την Κομοτηνή.

Ειδικότερα για την ΕΝΚΛΩ η κ. Αχτσιόγλου δήλωσε: «Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει το επιχειρη-
ματικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι εργαζόμενοι και λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο ώστε οι διαδικασίες 
να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να σταματήσουν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν 
αμαρτίες άλλων».

Παραμένει πρόεδρος του 
Βοοτροφικού 

Συλλόγου Βέροιας 
ο Δημήτρης Κόβας

-Εκλέχθηκε την Τετάρτη το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογές είχε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου ο  Βο-
οτροφικός  Σύλλογος  Βέροιας για νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Από τη διαδικασία αναδείχθηκαν τα 
μέλη του Δ.Σ, της ελεγκτικής επιτροπής και 2 αντι-
πρόσωποι, από το μοναδικό συνδυασμό ψηφο-
δελτίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παραμένει 
πρόεδρος ο Δημήτρης Κόβας, ο οποίος εκλέγεται 
στη θέση αυτή, από το 1990.

Για το νέο Δ.Σ.εκλέχθηκαν:
1) ΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
2) ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3) ΣΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4) ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
1) ΚΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2) ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3) ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία
1) ΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
2) ΣΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

47χρονος οδηγός νταλίκας 
από τη Μελίκη ανάμεσα 

στους νεκρούς στη Μάντρα Αττικής
Ο 47χρονος Χρήστος Λιολιόπουλος 

με καταγωγή την Μελίκη, που ζούσε 
εδώ και χρόνια στην Αθήνα όπου έκανε 
οικογένεια και εργαζόταν ως οδηγός 
νταλίκας, εντοπίστηκε νεκρός σε θα-
λάσσια περιοχή της παραλίας Ελευσί-
νας. Ο Χρήστος Λιολιόπουλος, με το 
βυτιοφόρο του, είχε φορτώσει καύσιμα 
από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ προ-
κειμένου να τα μεταφέρει στο Καρπενή-
σι. Ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε λόγω 
των δυσμενών καιρικών φαινομένων 
στην περιοχή της Μάνδρας και στην 
προσπάθεια του να διαφύγει από το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Η σορός του εντο-
πίστηκε στην παραλία της Ελευσίνας από κυβερνήτη λάντζας και ειδοποιήθηκε άμεσα το λιμενικό σώμα. 
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου 
διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σεμινάριο και ενημέρωση 
γονέων για την 

παιδική επιθετικότητα
-Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
μέχρι τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου

Συνάντηση 
Γιουτίκα - Χαμπίδη για 
θέματα της Κεντρικής 

Αγοράς Θεσ/νίκης
Την αρωγή της Κε-

ντρικής Αγοράς Θεσσα-
λονίκης στην αντιμετώπι-
ση του ελέγχου των στοι-
χείων των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται 
στις λαϊκές αγορές (ανή-
κουν στα μητρώα των 
αγροτών-παραγωγών 
αλλά εμπορεύονται προ-
ϊόντα από την κεντρική 
αγορά) και του μείζονος 
προβλήματος της διαχεί-
ρισης των βιοαποβλήτων 
ζήτησε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας Κων-
σταντίνος Γιουτίκας από τον πρόεδρο της Αγοράς, 
Δημήτρη Χαμπίδη, κατά τη συνάντησή τους την πε-
ρασμένη Δευτέρα. Ο κ. Γιουτίκας σημείωσε επίσης 
την πρόοδο στη μελέτη αντιμετώπισης των ομβρίων 
της Δυτικής Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Λαχα-
ναγοράς, ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ΚΑΘ.

Από την πλευρά του ο κ. Χαμπίδης ανέφερε τα 
σχέδια ανάπτυξης της ΚΑΘ που θα συμβάλλουν 
στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων. Σημα-
ντικός στοχος της διοίκησης της αγοράς, είπε, είναι 
η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων 
και των συστημάτων ελέγχου και αυτοματοποίη-
σης των εγκαταστάσεων, που θα βοηθήσουν τους 
μηχανισμούς ελέγχου στην ιχνηλασιμότητα και την 
ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων αλλά και 
στη μείωση του παρεμπορίου και της ανομίας των 
εμπλεκομένων. «Η Κεντρική αγορά όμως δεν μπο-
ρεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς της κρατικής δομής» τόνι-
σε ο πρόεδρος της ΚΑΘ.

Για τη διαχείριση των 
βιοαποβλήτων ο κ. Χα-
μπίδης ανέφερε πως είναι 
ένα μείζον θέμα που απα-
σχολεί την ΚΑΘ, ενώ τα 
μέτρα που έχουν ήδη σχε-
διαστεί και δρομολογηθεί 
εξέπληξαν ευχάριστα τον 
αντιπεριφερειάρχη. Ο σχε-
διασμός περιλαμβάνει τη 
συλλογή των οργανικών 
απορριμάτων από τις επι-
χειρήσεις, τον διαχωρισμό 
των τροφίμων σε κατάλλη-

λα ή όχι, και των συσκευασιών σε ανακυκλώσιμες 
και μη, τη διάθεση των τροφίμων σε ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες και φορείς, και τέλος τη διαχείριση 
των οργανικών αποβλήτων σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στην πρόσφατη νομοθεσία. Όπως τόνισε 
ο κ. Χαμπίδης, μέρος της χρηματοδότησης της 
δράσης έχει εξασφαλιστεί από τη συμμετοχή της 
ΚΑΘ στο πρόγραμμα Ιnterreg Ελλάδα – Βουλγαρία.

Απώτερος στόχος της διοίκησης, είπε κλείνοντας 
ο πρόεδρος της ΚΑΘ, είναι η ευρύτερη συμμετοχή 
στη δομή από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, στο 
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με στό-
χο την παγίωση του προγράμματος, αλλά και την 
περαιτέρω εξέλιξή του με τη δημιουργία μεταποι-
ημένων προϊόντων και μονάδα κομποστοποίησης 
εντός ή πλησίον της αγοράς.

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης εξέ-
φρασε τη χαρά του αλλά και την αμέριστη στήριξή 
του στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και τους άξο-
νες ανάπτυξης της Κεντρικής Αγοράς, τονίζοντας 
την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία και ευρύτερη 
συνεργασία μεταξύ των φορέων.



ΤονΛουδία επισκέφθηκαν τοπερασμένο
Σάββατο«ΤαΠαιδιά τηςΆνοιξης»στοπλαί-
σιο της δράσης ναυταθλητισμού για άτομα
με σύνδρομοDOWN«συμμετέχω ισότιμα»,
πουοργανώνει ηΠεριφέρειαΚεντρικήςΜα-
κεδονίας και οΤομέαςΚοινωνικήςΣυνοχής.
Ηδράσηπραγματοποιήθηκεσεσυνεργασία
με τονΔήμοΠέλλας και με την υποστήριξη
τουΝαυτικούΟμίλουΓιαννιτσών,τηςΛέσχης
ΕφέδρωνΕνόπλωνΔυνάμε-
ων, της ΕπίλεκτηςΟμάδας
ΕιδικώνΑποστολώνΠυλαί-
ας-Χορτιάτη και της εταιρίας
«ΕλληνικάΠετρέλαια».Οιει-
δικοί εκπαιδευτές, μεπολλή
υπομονή,προσοχή και αγά-
πη, εκπαίδευσαν τα παιδιά
και τους έδειξαν τεχνικές για
την ασφαλή μετάβασή τους
στιςβάρκεςκαιτηνκωπηλα-
σία στον ποταμό, κάνοντάς
τα να νιώσουνχαράκαι ικα-
νοποίηση για την προσπά-
θειά τους.Η δράση ολοκλη-
ρώθηκεμετηνεπίσκεψηστο

ΑρχαιολογικόΜουσείοΝ.Πέλλας, όπου οι
εκπαιδευόμενοι ξεναγήθηκανστους χώρους
τουμουσείου.

ΤαπαιδιάευχαριστούνθερμάτηνΠεριφέ-
ρειαΚεντρικήςΜακεδονίας, τονΑντιπεριφε-
ρειάρχηΚοινωνικής ΣυνοχήςΠροσφυγικού
&Μεταναστευτικού κ.Αηδονόπουλο για την
πρόσκλησηκαιτηνκ.ΔραγούτηΔήμητραγια
τηνάψογηφιλοξενία.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Παρασκευή 17-11-2017

13:30-17:00 ΝΙΚΟΛΑΪ-
ΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑ-
ΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτι-
κόσχολείο)23310-66755

20:30-01:00+διαν.ΤΥΡΙ-
ΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝ
ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

Σεδράσειςναυταθλητισμού
«ΤαΠαιδιάτηςΆνοιξης»

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

Ευχαριστήριο
Τα«Παιδιά τηςΆνοιξης» ευχαριστούνπολύ το τοπικό

τμήμαΑλεξάνδρειας τουΕλληνικούΕρυθρούΣταυρούγια
τηδωρεά ενόςαυτόματουαναπηρικούαμαξίδιου.Οι εθε-
λοντές τουΕρυθρούΣταυρού ξεναγήθηκανστο χώρο και
ταεργαστήριατουκέντρουπροκειμένουναμαςγνωρίσουν
απόκοντάκαισυνομίλησανμετουςωφελούμενουςκαιτο
προσωπικό.

Σαςευχαριστούμεπολύγιατηπροσφοράσαςαυτήκαι
σαςευχόμαστεκαλήσυνέχειαστοέργοσας.

ΤΟΔ.ΣΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ευχαριστίες
από «Τα Παιδιά

της Άνοιξης»

ΤηνΤρίτητοπρωί14/11/2017«ΤαΠαιδιάτηςΆνοι-
ξης»υποδεχτήκαμετοχειμώναμεκάστανακαικρασί
στον πεζόδρομο της Ιπποκράτους στη Βέροια. Οι
ωφελούμενοιπρόσφεραν τουςπεραστικούς νόστιμα
γλυκά κάστανα και γευστικό κρασί υπό τους ήχους
παραδοσιακήςμουσικής.

Ευχαριστούμε,θερμάτοκαφέpoetryπουφιλοξένη-
σετουςωφελούμενουςκαθ’όλητηδιάρκειατηςδρά-
σης,αλλάκαιπουμαζίμετομεζεδοπωλείο«Στάσου
μύγδαλα»κέρασεταροφήματατους.

Επίσης,ηωραίααυτήεκδήλωσηδενθαμπορούσε
ναυλοποιηθείχωρίςτιςπροσφορέςτουκύριουΚων-
σταντινόπουλου Ιορδάνη για την δωρεά των κάστα-
νωνκαιτουκρασιούκαιτουκ.ΚοντονήΔιονύσιουγια
τηνψησταριάκαιταμανιτάρια.

ΤΟΔ.ΣΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥ



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ για αγορά
διαμέρισμα από 80 έ-
ως90 τ.μ., σε οικοδο-
μή έως 20ετίας, από
ιδιώτη, στις περιοχές:
Καλλιθέα, Προμηθέας

ήΑνοίξεως,από2οόρ.
καιπάνω.Τηλ.: 23310
43365&6946765029.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόρο-
φηοικοδομήμεόλα τα
κονφόρ και πολλά έξ-
τραστηνοδόΓρεβενών
στηΒέροια.Τιμή λογι-
κή.Τηλ.: 6982993632,
6949 215864, 6934
971109.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο
προσόψεως που με-
τατρέπεται σε στού-
ντιο,30τ.μ.,στηνΠλ.
Πλατάνων,  σε τ ιμή
ευκαιρίας. Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-
διώτη καινούργιο κα-
τάστημα 45 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας
(Κεντρική 5 - δίπλα
στο Επιμελητήριο), με
πατάρι 30 τ.μ., αυτό-
νομηθέρμανσηκαιθέ-
σηπάρκιγκ.Τηλ.:6936
870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΡΑΧΙΑπωλούνταιτρία
οικόπεδααπό400τ.μ.το
καθένα, μεμονωμένα ή
όλαμαζί,στοκέντροτου

χωριού,πίσωαπότοΣχο-
λείο.Τηλ.:2331020051.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λείται οικοπεδοχώραφο
4.750μέτρα,έγινεΠρά-
ξη Σχεδίου, κοντά στο
ΛύκειοΜακροχωρίου.
Τηλ.:6979083821.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαγρόςμε
ροδάκινα και πομώνα
στην άσφαλτο 7.500
τ.μ., κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα καιΑγ. Γεώρ-
γιο.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
ροδακινιές (δένδρα7ε-
τίας)μεπομώνα, εκτά-

σεως10.500 τ.μ. εντός
συνοικισμούΚυδωνοχω-
ρίου (ΜΟΥΣΤΑΛΙ).Τηλ.
επικοινωνίας: 23310
23184, 6976 631156,
6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ74,ενοι-

κιάζεται διαμέρισμα55
τ.μ., 3ος όρ., κεντρική
θέρμανση,πάρκιγκ,ηλι-
ακό.Τηλ.:2331051102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 65 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας,
πάροδος  Μερκου -

ρίου Καρακωστή 1,
1ος όροφος, σαλό-
νι, κουζινα, δωμάτιο,
W.C. -μπάν ιο ,  χωλ,
μπαλκόνι, με αυτόνο-
μη θέρμανση. Πληρ.
τηλ.: 23310 65745 &
6976688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-
λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ. πλήρως επιπλω-
μένο και εξοπλισμένο
με τηλεόραση, κλιμα-
τισμό, ηλ. θερμοσίφω-
να,Wi-Fi, θέση πάρ-
κιγκ και πλυντήριο σε
νεόδμητη οικοδομή,
στο κέντρο της Βέροι-
ας. Πληροφορίες στο
τηλ:6948457059.

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α Σ ,
Καζαντζάκη 21, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα
ΔΚWC, μεγάλο μπαλ-
κόνι, σε νέα οικοδομή,
1ος όρ., ντουλάπα,
έξτρα αποθήκη. Τηλ.:
23310 71653 & 6984
427753.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-
μένοσυνεργείοOPEL,
πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-
πωλείο στη Βέροια,
με σταθερή πελατεία.
Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την

εταιρίαΟλύμπιαΓη,με
έδρατοΔιαβατό,κοπέ-
λα για το λογιστήριο.
Τηλ.: 6987 791718 &
2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρ ία
ή κύριος για φροντί-
δα και  περιποίηση
ηλ ικ ιωμένου.  Τηλ . :
23310 25176 & 6998
027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
από εταιρία αυτοκι-
νήτων για το τμήμα
ανταλλακτικών με πο-
λύ καλή γνώση Η/Υ,
αγγλικών και γνώσεις
μηχανολογίας. Τηλ.:
23310 62780 & 6978
770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρε-
οπωλείο στη Βέροια,
κρεοπώλης για πλήρη
εργασία. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 23320 41875
/42608.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτωναπόεπιχείρη-
σηστηΒέροια,γιαπλήρη
απασχόληση. Ικανοποιητική
αμοιβή.Ώρες επικοινωνία
από9.00π.μ.έως6.00μ.μ.
Τηλ.:2331071553&23310
62900.

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

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝζητείταιάνδραςαπό
22έως40ετών,δίπλωμα

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,
γνώστης χειρισμού κλαρκ.
Τηλ.: επικοινωνίας: 6976
777999.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-
ΡΙΑζητείταικύριοςάνωτων
30 ετών με άνεση λόγου
και ευχέρειαστις δημόσιες
σχέσεις να αναλάβει εται-
ρία στοΝομό. Τηλ.: 6934
888738κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίασε sport cafeσαν
σερβιτόραγιαπρωινήήα-
πογευματινή εργασία, στο
κέντρο της Βέροιας. Τηλ.:
6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με

μεταφορικό μέσο για
καφέ ουζερί στοΜα-
κροχώρι απέναντι α-
πό το παλιό κρατικό
ΚΤΕΟ, για απογευμα-
τινές ώρες από 4.00
μ.μ. έως 01.00 μ.μ.
Τηλ.: 6977 755040,
6983469968&23310
41541.

ZHTEITAI κοπέλα
για εργαστήριο ζαχα-
ροπλαστικής στη Βέ-
ροια. Ηλικία από 25-
35 ετών, ελληνίδα.
Οποιαδήποτε εμπειρία
θα ληφθεί υπόψιν.
Τηλ.:2331022174,ώ-
ρες για πληροφορίες
8.00-13.00.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ
ζητούνται κοπέλες για
εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νειτηνπεριποίησηκαι
φροντίδα εντός του
δικού της σπιτιού στη
Νάουσα, ηλικιωμένης
κυρίας. Τηλ.: 23320
23475.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-
νει τη φύλαξη και πε-
ριποίηση ηλικιωμένων
σε 24ωρη βάση.Τηλ:
6993 678697 & 6947
705456.

ΚΥΡΙΑ ζητεί ερ-
γασία γιαφύλαξη μω-
ρού ή καθαρίστρια σε
σπίτι και γραφεία.Τηλ.
επικοινωνίας: 23310
73642.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει
τηνφροντίδαηλικιωμέ-
νων&καθαρισμασπι-
τιών,γραφείωνκαισκά-
λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυ-

χιούχοςΑΠΘ με ειδι-
κότητα στα Αρχαία,
παραδίδει μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασί-

ου-ΛΥκείου, μεμνωμένα
καισεγκρουπ.Διανέμο-
νται σημειώσεις. Τηλ.:
6980160296.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

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

-Εμπειρία
-Ηλικίαέως35ετών
-Χρήση ηλεκτρικού

ανυψωτικού(Κλαρκ)
-Κάτοχοςμεταφορι-

κούμέσου
-Βιογραφικόσημείωμα
Τηλ. επικοινωνίας:

2331070401.
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ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜαθη-
ματικός μεπολυετήπεί-
ρα παραδίδει μαθήματα
για όλα τα επίπεδα σε
μαθητές Γυμνασίου,Λυ-
κείουκαιΕΠΑΛ.Αναλαμ-
βάνει προετοιμασία για
τις Πανελλαδικές εξετά-
σεις.Τιμέςλογικές.Τηλ.:
6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ με φροντιστηρι-
ακήπείρακαιειδικότητα
στην ΈΚθεση, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου,με-
μονωμένακαισεγκρου-
πάκια. Τιμές προσιτές.
Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑ  παραδί-
δει μαθήματα σεπαιδιά
Δημοτικού-Γυμνασίου.
Τιμές προσιτές. Τηλ.:
6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές
δημοτικού, γυμνασίου
και λυκείου. Τιμές προ-
σιτές.Τηλ.επικοινωνίας:
6976802836.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλι-
κών απόφοιτος Α.Π.Θ.,
κάτοχος Proficiency, με
πολυετή πείρα,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα γαλλι-
κών και αγγλικών σε όλα
τα επίπεδα.Ενισχυτικη δι-
δασκαλία για τα μαθήματα
του σχολείου. Τιμές προ-
σιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6907042956.

ΔΑΣΚΑΛΑ  Πτυχιού-
χος του Παιδαγωγικού
Α.Π.Θ., κάτοχος πτυχίου
Proficiency, παραδίδει ι-
δ ια ίτερα μαθήματα σε
μαθητές/τριεςΔημοτικού,
σε όλα τα μαθήματα και
σταΑγγλικά. Τιμές προ-
σιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:

6943908929.
ΙΤΑΛΙΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

πτυχιούχοςπανεπιστημίου
Ιταλίας, με μεταπτυχιακές
σπουδέςστοΑΠΘ,παραδί-
δειμαθήματα ιταλικών.Όλα
ταεπίπεδα, ιδιαίτερακαισε
groups,προετοιμασίαγιαεξε-
τάσεις,υποστήριξησεφοιτη-
τές.Τηλέφωνο:6937844084.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,
πτυχιούχος τουΠαιδαγωγι-
κούΤμήματοςΕΙδικήςΑγω-
γήςΒόλου,αναλαμβάνει την
παράλληληστήριξηνηπίων
καιμαθητώνΔημοτικού,ιδιαί-
τεραμαθήματακαθώςκαιδη-
μιουργικήαπασχόληση-φύλα-
ξη.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6955
331841.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24092 -ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότα-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105074ΩΡΟΛΟΙ,Γραφειακόςχώρος

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα80τ.μ.,κατα-

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

γάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολικής
επιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:115410-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105081ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιμο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο

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

ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

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

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

ΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13147ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στοκάτωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:115478 -ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑεντόςσχε-

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

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρ-

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ105436ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:115695 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΚέντροΠΩ-

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,
2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

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

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

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

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

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία
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ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙ-
ΚΩΝ απόφοιτη τουΑΠΘ πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
παιδιάΔημοτικού, Γυμνασίου,

Λυκείουκαιενήλικεεπίσης,ανα-
λαμβάνειτηνκαθημερινήμελέτη
σεπαιδιάΔημοτικού.Τιμέςπολύ
προσιτές.Τηλ.:6972119753.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,Πτυ-
χιούχος τουΠαιδαγωγικούΤμή-
ματοςΕιδικήςΑγωγήςΒόλου,α-
ναλαμβάνειτηνπαράλληληστή-
ριξη νηπίων και μαθητών των
πρώτων τάξεων τουΔημοτικού,
καθώς και κατ’ οίκον μαθήμα-
τα. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6979
818703.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:α)πλυντήρια

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

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


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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


ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833
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ρούχων,ψυγείοκαιηλεκτρική
κουζίνα ελαφρώς μεταχειρι-
σμένα και β) πλήρες φοιτη-
τικό δωμάτιο λευκό, καναπέ-
δες ΙΚΕΑ και διάδρομος γυ-
μναστικής. Πληρ. τηλ.: 6978
335129 & 2310 813678 κα

Χριστίνα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ

σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
και υφασματάκια προστατευ-
τικά, σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-
φετέριας (καφετιέραASTORIA
MONH), πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (ε-
παγγελματική-βαρέως
τύπου),  τοστιέρα
(επαγγελματική 2 ε-
στιών),2στρογγυλά
τραπέζια, 7 καρέ-
κλες (με κουπαστή)
και8ψηλάσκαμπό.

Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυ-

ρια από 50 ετών έως 70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-

στου χαρακτήρα. Τηλ.: 6942
274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά ναβρει κυρία
χωρίς υποχρεώσεις, φτωχειά,
γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:23310
26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-
ποχρεώσεις ζητά κυρία μέχρι
50 ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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



Ονομάστηκε «Ζήνω-
νας» αν και οι μετεωρολό-
γοι διαφωνούν μεταξύ τους 
για το πόσο δόκιμο είναι 
να «βαπτίζονται» τα φυσι-
κά φαινόμενα. Συμφωνούν, 
όμως, σε κάτι: Ότι ένας 
μεσογειακός κυκλώνας με 
τροπικά χαρακτηριστικά θα 
«χτυπήσει» τη χώρα μας α-
πό σήμερα το βράδυ. Ένας 
στρόβιλος μεγέθους ίσο με 
την Πελοπόννησο που α-
ναμένεται να προκαλέσει 
νέο κύμα κακοκαιρίας με 
ισχυρές βροχοπτώσεις και 
ανέμους.

«Τον αποκαλούμε τρο-
πικό κυκλώνα μεσογειακού 
τύπου γιατί οπτικά μοιάζει 
με τους τροπικούς κυκλώ-
νες. Έχει «μάτι»- δηλαδή 
άνοιγμα- και σπειροειδή κί-
νηση γύρω από αυτό. Τέτοια φαινόμενα εμφανίζονται 

στη Μεσόγειο μία ή δύο φορές το χρόνο. Βέβαια δεν 
έχουν καμία σχέση με την ένταση και την ταχύτητά 

των κυκλώνων της Καραϊβικής», λέει στο in.gr ο 
ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. 
Κώστας Λαγουβάρδος. «Ο πιο πρόσφατος κυκλώ-
νας τέτοιου τύπου είχε εμφανιστεί το διήμερο 30-31 
Οκτωβρίου του 2016 στην Κρήτη με ισχυρές καταιγί-
δες», προσθέτει.

Παρότι τα προγνωστικά μοντέλα μέχρι 
πριν από λίγες ημέρες δεν επιβεβαίωναν 
την εκδήλωση του φαινομένου, σήμερα 
η κατάσταση αποσαφηνίστηκε και οι επι-
στήμονες υποστηρίζουν ότι ο κυκλώνας 
θα κάνει την εμφάνισή του από αύριο το 
βράδυ. «Παρ’ όλ’ αυτά, δεν είμαστε ακόμη 
σε θέση να γνωρίζουμε την ακριβή πορεία 
του», δηλώνει ο κ. Λαγουβάρδος. 

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέ-
ρας θα γνωρίζουμε περισσότερα. Εκτι-
μούμε ότι το Ιόνιο και η Δυτική Ελλάδα θα 
επηρεαστούν από τον μεσογειακό κυκλώ-
να με τα τροπικά χαρακτηριστικά, αλλά α-
κόμα είναι αρκετά νωρίς. Κυκλώνες τέτοιου 
τύπου έχει επικρατήσει να ονομάζονται 
medi-canes, από τη σύνθεση των λέξεων 
Mediterranean και hurricanes, συνοδεύο-

νται από θυελλώδεις ανέ-
μους και ισχυρές βροχο-
πτώσεις».

Από την πλευρά του 
ο μετεωρολόγος και διευ-
θυντής της ΕΜΥ Θοδω-
ρής Κολυδάς επισημαίνει 
στο in.gr ότι η δημιουρ-
γία στροβίλων μετά από 
κύματα κακοκαιρίας είναι 
ένα σύνηθες φαινόμενο: 
«Το χαμηλό βαρομετρικό 
που προκάλεσε τις βρο-
χοπτώσεις των προηγού-
μενων ημερών θα δημι-
ουργήσει ένα μικρό στρό-
βιλο λόγω της διαφοράς 
θερμοκρασίας που επι-
κρατεί στο ανώτερο και 
το κατώτερο τμήμα της 
ατμόσφαιρας», εξηγεί. 

«Αυτές οι ασταθείς 
αέριες μάζες θα κινη-
θούν ανατολικότερα και 
θα δώσουν νέο κύκλο 
βροχοπτώσεων που θα 
επηρεάσει την Αττική και 
την Ανατολική Ελλάδα. 
Το βράδυ του Σαββάτου 

προς την Κυριακή η κακοκαιρία θα επηρεάσει το 
Ανατολικό Αιγαίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα. Παράλ-
ληλα, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στη Βόρεια Ελλάδα 
ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Κυρια-
κή», προσθέτει.
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CMYK

PΤα ρέματα και τα ψέματα όσο και να τα 
μπαζώσεις κάποια στιγμή εμφανίζονται...

PΕίναι απολύτως σαφές ότι τα τελευταία χρό-
νια πολύ περισσότερο από τα ρέματα μάς απα-
σχολούσε  ο Ρέμος.

PΕξ ου και κλειστά τα στόματα.
 
PΕίναι πλέον εξόφθαλμοι οι λόγοι που όλες οι 

θεομηνίες έχουν γυναικείο όνομα και ο Αρμαγε-
δών ελληνικό.

PΛόγοι εξόφθαλμοι, πολιτικοί κοντόφθαλ-
μοι.

PΜάλλον μόνοι μας βάζουμε τα χεράκια μας 
και βγάζουμε τα ματάκια μας.

PΕντέλει το μόνο ακίνδυνο ποτάμι στη χώ-
ρα είναι του Θεοδωράκη.

PΤόσο μπάζωμα, και βγες εσύ και πες ότι δεν 
είμαστε για τα μπάζα.

PΉ για μια καλή μπάζα. Τυχαίο;

PΦαντάσου και να 
μην είχε κρίση η οικο-
δομή...

 
PΜηνυτήρια ανα-

φορά της Δούρου για 
τις πλημμύρες. Αυτοί 
στην πρώτη φορά α-
ριστερά είναι ικανοί 
να καταθέσουν και 
μήνυση κατ’ αγνώ-
στων για τα capital 
controls και το τρίτο 
μνημόνιο.

PΚαι μετά τον Αρ-
μαγεδώνα της θεομηνί-
ας θα αρχίσει ο Αρμα-
γεδώνας των ευθυνών. Όλοι και κανείς μας.

PΜια φορά ο παπάς μιας ενορίας τηλεφώ-
νησε στο δημαρχείο για να πάρουν μπροστά 
από το σπίτι του ένα γάιδαρο, που είχε ψο-
φήσει εκεί. Ο υπάλληλος θέλησε να κάνει τον 
έξυπνο:

-Νόμιζα πως για τους νεκρούς φροντίζουν 
οι παπάδες...

-Μάλιστα! απάντησε ο παπάς. Μα όχι προ-
τού έρθουν σε επαφή με τους συγγενείς τους!

PΣχετικό;
Να και ένα άσχετο:
-Ξύπνησα πρωί πρωί με έντονη επιθυμία για 

σεξ...
-Και τι έκανες;
-Έφαγα μια μπουγάτσα!

PΚατάληψη στο Πολυτεχνείο, πορείες κα-

τά της κατάληψης, έτοιμη για όλα η αστυνο-
μία. Μια δημοκρατία, πολλοί φασισμοί.

PΚαι ένα τελευταίο για φάρμακο:
Σε ένα φαρμακείο δούλευε ο μικρός Κωστά-

κης. Μια μέρα ο φαρμακοποιός πετάχτηκε για μια 
δουλειά και λέει στον Κωστάκη:

-Έχε τον νου σου στο φαρμακείο...
-Καλά αφεντικό, απαντάει ο Κωστάκης.
Αφού γύρισε το αφεντικό μετά από δύο ώρες 

ρωτάει τον Κωστάκη:
-Όλα καλά Κωστάκη;
-Ναι αφεντικό! Ήρθε η Τζούλια στο μαγαζί...
-Και τι έγινε Κωστάκη μου;
-Αφεντικό, άρχισε να μου πετάει τα ρούχα 

της ένα ένα και όταν έμεινε ολοτσίτσιδη μου λέει: 
«Κωστάκη μου, έχει θολώσει το μάτι μου για σέ-
να, έχεις κάτι για μένα;»

-Και εσύ τι έκανες;
-Τι να κάνω αφεντικό; Της έδωσα κολλύριο!

Κ.Π.

Νέα κακοκαιρία: Ερχεται μεσογειακός κυκλώνας

Ένας μεσογειακός κυκλώνας με τροπικά χαρακτηριστικά θα «χτυπή-
σει» τη χώρα μας από αύριο το βράδυ. Ένας στρόβιλος μεγέθους ίσο με 
την Πελοπόννησο που αναμένεται να προκαλέσει νέο κύμα κακοκαιρίας 
με ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους.   (Φωτογραφία:  Eurokinissi )
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