
Η Κομισιόν ζητάει πίσω εκατομμύρια ευρώ

“Εφιάλτης” τα δάνεια της ΑΤΕ      
για δεκάδες Συνεταιρισμούς 

PΤο υψηλότερο ποσό, 
των 15 εκατ. ευρώ περίπου, 
ζητείται από τον Αγροτικό

 Συν/σμό Πέλλας
Στα... κάρβουνα και 

χιλιάδες ενεργά 
μέλη τους 

CMYK

Πέμπτη   
20

Σεπτεμβρίου
2018 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 12.026 

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com

news@laosnews.gr
Λογιστήριο:  info@laosnews.gr

Με τη νέα οριοθέτηση περιοχών 
με φυσικούς περιορισμούς…

Χωρίς εξισωτική 
αποζημίωση 

κινδυνεύουν να 
μείνουν χιλιάδες 

αγρότες και 
κτηνοτρόφοι της χώρας

Από τον ερχόμενο Δεκέμβριο
Κέντρο Υποστήριξης 
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«Ξύπνησαν» τα παλιά δάνεια 
της Αγροτικής Τράπεζας

  Σαν βόμβα έπεσε η είδηση για την υποχρέωση 
74 αγροτικών συνεταιρισμών να επιστρέψουν 
χρήματα από παλιά δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας. 
Δυστυχώς αποκαλύπτεται σιγά-σιγά κάτι που ήταν 
ωστόσο κοινό μυστικό, τα χαριστικά δάνεια που 
δίνονταν προηγούμενες δεκαετίες για να κάνουν 
κοινωνική πολιτική οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Ένας 
τεράστιος τραπεζικός κολοσσός, όπως ήταν η Α.Τ.Ε. 
γινόταν εργαλείο στα χέρια των κυβερνώντων για να 
μοιράζουν χρήματα στον αγροτικό πληθυσμό. Το 
δημιούργημα του Ελευθερίου Βενιζέλου, που στήριξε 
επί δεκαετίες τον αγροτικό πληθυσμό με κοινωνικό 
πρόσωπο δυστυχώς κατάφεραν να το εξαφανίσουν. Η 
Κομισιόν πλέον απαιτεί την επιστροφή των χρημάτων 
με τόκο, ενώ η βεβαίωση των οφειλών στις Δ.Ο.Υ. 
μπορεί να φέρουν μέχρι ξαφνικό θάνατο σε κάποια 
συνεταιριστικά μαγαζιά. Τα πονηρά χαμόγελα και 
τα χτυπήματα στην πλάτη των τότε «έξυπνων», που 
ξεγελούσαν τους Ευρωπαίους, αλλά πρωτίστως 
τους Έλληνες φορολογούμενους, αποκαλύφθηκαν 
και δυστυχώς η βόμβα μπορεί να σκάσει και σε 
χέρια ανθρώπων που είναι τώρα στις διοικήσεις 
συνεταιρισμών και δεν είχαν ανάμειξη με το 
θέμα. Αυτές οι αμαρτίες όμως των προγενεστέρων 
όχι μόνο μπορούν να παιδεύσουν, αλλά και να 
«βουλιάξουν» συνεταιριστικά καράβια και βαρκούλες. 
«Πρωταθλητής» ένας γειτονικός συνεταιρισμός από 
την Πέλλα, όσο για τους δικούς μας, ακόμη ουδέν…
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Στη Χαράδρα Ημαθίας η PELLA T.V
Συνεργείο τηςPELLAT.V α-

πότηνεκπομπή«Μιαφωτογρα-
φίαμια ιστορία» ,που επιμελεί-
ται και παρουσιάζει ο Βασίλης
Τραούδας,  θα βρίσκεται αύριο
Παρασκευή21Σεπτεμβρίουστις
9.00π.μ. θα βρίσκεται στηΧα-
ράδρα τωνΠιερίωνΗμαθίας.Κι
όπως διαβάζουμε σε ανάρτηση
τουΝίκουΤρίγκαστο fb, γίνεται
ανοιχτό κάλεσμασε όποιον έχει
ελεύθερο χρόνο, να βρίσκεται
στοχωριόσυμβάλλονταςμε την
παρουσία του,αλλάκαι το λόγο
του,στηνπροβολήτου.

Και τα κρούσματα συνεχίζονται
Μπορεί να ψεκάζουν (!) τα

βράδιασεχωριάτηςπεριοχήςμας
για τα κουνούπια, αλλά τέτοιαώ-
ρα,τέτοιαλόγια!

Τα κρούσματα του ιού τουΔυ-
τικούΝείλου δεν έχουνσταματή-
σει και μάλιστα ο ιός καθίσταται
ύποπτος και για τον θάνατο ηλι-
κιωμένης προχθές σε χωριό της
Βέροιας.

Ελπίζουμετουχρόνου,νασφι-
χτούνπερισσότεροι οι υπηρεσίες
και ναπρογραμματίσουν έγκαιρα
τουςψεκασμούς,εάνυποθέσουμε
ότι αυτοί αποτελούν μία κάποια
πρόληψη…

Πληρώνεται
σελίγεςμέρες

τοΚΕΑΑυγούστου
Με απόφαση της υπουργού Εργασί-

ας,ΈφηςΑχτσιόγλου,ηοποίααναρτήθηκε
στη «Διαύγεια», εγκρίθηκε το ποσό των
68.948.019,75ευρώ,προκειμένουναπρο-
χωρήσει η καταβολή της πληρωμής του
Αυγούστου 2018 τουΚοινωνικούΕισοδή-
ματοςΑλληλεγγύης (ΚΕΑ) στους δικαιού-
χους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται
στους306.196.Σύμφωναμετηναπόφαση
ταχρήματαθαπιστωθούνστις27Σεπτεμ-
βρίου2018, ενώθα είναι διαθέσιμαστους
δικαιούχουςτηνεπομένη,28Σεπτεμβρίου.

Σκόρπιεςσακούλεςσκουπιδιών
στηνΕκκλησίατουΧριστού

Μιαδυσάρεστηέκπληξηπερίμενε
τηνφύλακαπουάνοιξεχθεςτοπρωί
τονχώροτηςΕκκλησίαςτηςΑναστά-
σεως τουΧριστούστηνοδόΜητρο-
πόλεωςτηςΒέροιας.Στονπροαύλιο
χώρο τηςΕκκλησίας ασυνείδητοι εί-
χανπετάξει σακούλες μεσκουπίδια
πουείχανσκορπίσει.Εκτόςαπότην
αγανάκτηση για τοσυμβάν, υπήρξε
άμεση κινητοποίηση προκειμένου
νακαθαριστείοχώροςαφούσελίγη
ώρα θα τον επισκέπτονταν γκρουπ
τουριστών.Ακόμη και αν είχε ο κα-
θένας από έναν ιδιωτικό υπάλλη-
λο καθαριότητας δεν θα μπορούσε
να αντιμετωπιστεί  τέτοιου είδους
αναισθησία και ασυνειδησία.Καλώς
επισημαίνουμε στις αρχές τις υπο-
χρεώσεις τους, αλλάαςαναλογιστεί
και ο κάθεπολίτης τις δικές του.Α-
πόπληροφορίεςαναφέρθηκεότικά-

ποιοισυμπολίτεςμαςσεδιάφορασημείατηςπόλης«σημαδεύουν»τουςκάδουςαπόταμπαλκόνιακαιεξαπολύουνβολές!
Πάντωςδενθαπρέπεινααποκλειστείκαιτογεγονόςναταμετέφερεκάποιοαδέσποτοζώο.Σεκάθεπερίπτωσητοθέαμα
είναιδυσφήμισηγιατομνημείοκαιτηνπόλη.

Αύριοτο20%των
αποζημιώσεωντου2017

ΑύριοΠαρασκευήαναμένεται ναπιστωθεί στους
λογαριασμούςτωναγροτών, το20%τωναποζημιώ-
σεων του2017.Ως γνωστόνοι αγρότεςπεριμένουν
από τονΕΛΓΑ το 30% τωναποζημιώσεων.Το20%
θα μπει τώρα και το τελευταίο 10% θα μπει μέσα
στονΟκτώβριο.

ΚαιόπωςαναφέρειοπρόεδροςτουΕΛΓΑΦάνης
Κουρεμπές,«δενδίνουνσυνολικάτο30%,διότιστην
πρώτη αναθεώρηση το ΓενικόΛογιστήριο του κρά-
τουςάναψετοφωςμόνογιατοποσοστόαυτό»

Οι 
καβγάδες 

στη Βουλή μέχρι 
σήμερα, θα μοιάζουν 

σχεδόν αστείοι, απέναντι 
στο δίλημμα, που θα 

κληθούν να πάρουν θέση 
οι 300...

Θα αλλάξει η ώρα 
στη χώρα μας

ή όχι;
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Σύλληψη 41χρονου
 για απόπειρα κλοπής

Συνελήφθη στις 19 Σεπτεμβρίου, τα ξημερώματα, από πε-
ριπολούντες αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, 

41χρονος ημεδαπός, τη στιγμή που προσπαθούσε να διαρρήξει κατάστημα στην 
πόλη της Βέροιας. Από την κατοχή του κατασχέθηκε ένα διαρρηκτικό εργαλείο. Προ-
ανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.

Τον κίνδυνο «ξαφνικού θανάτου» αντιμετωπίζουν δεκάδες α-
γροτικοί συνεταιρισμοί με μέλη χιλιάδες αγρότες, καθώς η Κο-
μισιόν ζητάει να ανακτηθούν δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων 

ευρώ, που είχαν δοθεί πριν από 30 χρόνια από την ΑΤΕ και μάλιστα 
εντόκως.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
της Ε.Ε, που υπογράφει και τη σχετική επιστολή προς την κυβέρνηση, 
74 συνολικά αγροτικοί συνεταιρισμοί, καλούνται να επιστρέψουν ιλιγγι-
ώδη – για τη σημερινή εποχή – ποσά. Το υψηλότερο, περίπου 15 εκ. 
ευρώ, ζητείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πέλλας και ακολουθεί 
η Ένωση Πεζών Κρήτης  4 εκατ. ευρώ, η Ένωση Κιτροπαραγωγών 
Κρήτης με 3,8 εκατ. ευρώ και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρ-
γολίδας ΡΕΑ με 3,5 εκατ. Ευρώ.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η οφειλή έχει ήδη βεβαιωθεί στην αρμόδια 
εφορία, με αποτέλεσμα να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες είσπραξης 
που απειλούν και τη βιωσιμότητα των συνεταιρισμών.

«Το μόνο που έχω να πω, είναι ότι τότε, (όταν πήρε ο συνεταιρι-
σμός τα δάνεια) πήγαινα σχολείο…στο λύκειο» ανέφερε με δηλώσεις 
του στο Thesstoday, ο Μιχάλης Φαρμάκης, πρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Πέλλας, ενός από τους αρχαιότερους και παραγωγικό-
τερους συνεταιρισμούς της χώρας, με έτος ίδρυσης το 1928 και περί-
που 1000 ενεργά μέλη.

Όπως τονίζει, ο συνεταιρισμός του έχει ήδη ενημερωθεί για το θέμα 
και βρίσκεται στη διαδικασία επαφών με την ηγεσία του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. «Εγώ πιστεύω 
ότι η πολιτεία θα τη βρει τη λύση. Εμείς,  ως συνεταιρισμοί, έχουμε 
κάνει τις δικές μας προτάσεις και περιμένουμε πλέον την πολιτεία. Δεν 
λέμε δεν θα πληρώσουμε τίποτα, αλλά κάποια χρήματα και ας πήγαι-

να σχολείο τότε… Πιστεύω μέχρι τον Δεκέμβριο να έχουμε νεότερα» 
κατέληξε ο κ.Φαρμάκης.

«Αυτή η υπόθεση, είναι πάρα πολύ παλιά. Δεν γνωρίζω καλά 
το θέμα, γιατί δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση» ανέφερε στο 
Thesstoday, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πε-
ζών Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Φραγκιαδουλάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα ποσά ήταν παλιά δάνεια της Αγροτι-
κής Τράπεζας και η διαδικασία για την εκταμίευση τους είχε γίνει μέσα 
από το υπουργείο Γεωργίας. «Όταν άκουσα για το θέμα, έψαξα εδώ 
στα αρχεία μας και δεν είδα τέτοιου είδους υποχρέωση από την Ένω-
ση. Για τα ποσά αυτά που λένε. Άκουσα ότι έστειλαν σε άλλους την 
οφειλή, αλλά εμείς δεν έχουμε επίσημα γνώση για το θέμα» ανέφερε ο 
κ. Φραγκιαδουλάκης.

Τα ποσά που ζητάει η Κομισιόν να ανακτηθούν, ήταν μεταξύ άλλων 
«ρυθμίσεις» που στόχευαν στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της 
τότε ΑΤΕ, αλλά και «αστοχίες» των υπουργών Γεωργίας εκείνης της 
περιόδου, ενώ περιλαμβάνονται και δάνεια που δόθηκαν από την ΑΤΕ 
στους Συνεταιρισμούς για να παρεμβαίνουν με ευνοϊκές τιμές, ώστε να 
μην υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις.

Δυστυχώς, οι τότε κινήσεις δεν είχαν την έγκριση του Συμβουλίου 
των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων.

Η υπόθεση ξεκίνησε την άνοιξη του 1986 όταν η τότε κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει από τις συνεταιριστικές οργανώσεις της χώ-
ρας να αγοράσουν τα κτηνοτροφικά και τα αγροτικά προϊόντα εκείνης 
της περιόδου, καθώς οι αγρότες απειλούνταν με οικονομική καταστρο-
φή από την καθίζηση της ζήτησης που προκάλεσε στους καταναλωτές 
ο κίνδυνος τα προϊόντα να ήταν εκτεθειμένα στη ραδιενέργεια.

Η τότε κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να διευκολύνει τους συνεταιρι-

σμούς και γι’ αυτόν τον σκοπό το 1986 τους χορήγησε δάνεια από την 
Αγροτική Τράπεζα. Το 1992, με κυβέρνηση ΝΔ, του Κ. Μητσοτάκη, ψη-
φίστηκε ο Ν. 2008, καθώς επίσης και ο Ν. 2237 το 1994 με κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι προέβλεπαν ότι, επειδή η πολιτεία ανάγκασε τις 254 
συνεταιριστικές οργανώσεις (που βρίσκονταν στην αρχική λίστα) να 
κάνουν κοινωνική πολιτική, προχώρησε στην έκπτωση των τόκων των 
δανείων που είχαν εκδοθεί το 1986 κατά 50%. Τους χαρίστηκαν, δηλα-
δή, οι μισοί τόκοι των δανείων του 1986.

Ακολούθησαν καταγγελίες ιδιωτών στα αρμόδια όργανα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για παραβίαση των όρων του ελεύθερου ανταγωνι-
σμού ζητώντας την ακύρωση της σχετικής νομοθεσίας.

Μετά από χρόνια εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, που καθιστούσε υποχρεωτική την έντοκη επιστροφή 
των χρημάτων της έκπτωσης από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. 
Συγκεκριμένα η Επιτροπή ζητούσε από την Ελλάδα την ανάκτηση 
των ενισχύσεων από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις οποίες το 
Δικαστήριο έκρινε παράνομες, έταξε δε προθεσμία δύο μηνών, εντός 
των οποίων οι ελληνικές αρχές όφειλαν να προβούν σε ανάκτηση των 
παράνομων αυτών ενισχύσεων.

Για 14 ολόκληρα χρόνια, ωστόσο, η απόφαση έμενε στα συρτάρια 
των εκάστοτε αρμόδιων υπουργών, οι οποίοι ποτέ δεν την εφάρμο-
σαν, φοβούμενοι το πολιτικό κόστος. Πριν από έναν χρόνο η Ε.Ε. α-
πείλησε την ελληνική κυβέρνηση με επιβολή προστίμου 300.000 ευρώ 
την ημέρα αν δεν επιστραφούν έντοκα, από τους 130 συνεταιρισμούς 
που λειτουργούν σήμερα, τα ποσά που τους χαρίστηκαν τότε, για να 
κάνουν κοινωνική πολιτική. Πλέον τα ποσά αυτά πρέπει να επιστρα-
φούν από τους 74 συνεταιρισμούς και μάλιστα εντός του έτους.

Πηγή:agropost.gr

Όπως ανακοινώνουν Γονείς και Κηδεμόνες του Μουσικού 
Σχολείου Βέροιας για τα μαθητικά δρομολόγια…

Θα εξαντλήσουν πρώτα 
τον διάλογο και την πίεση 
προς τους εμπλεκόμενους 

φορείς και μετά θα 
στραφούν σε κινητοποιήσεις

-Ζητούν συνάντηση με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη
Ο Σύλλογος Γονέων και Κη-

δεμόνων του Μουσικού Σχολείου 
Βέροιας δια της προέδρου του 
Δέσποινας Παρίση και του γραμ-
ματέα Νίκου Παπαγιάννη, ανακοι-
νώνει ότι σχετικά με το πρόβλημα 
της μη μεταφοράς των Ναουσαί-
ων Μαθητών στο Μουσικό Σχολείο 
Βέροιας, συνεδρίασε έκτακτα το 
απόγευμα της Τρίτης 18/09/18 το 
ΔΣ του συλλόγου για να βρει λύση 
στο πρόβλημα. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες πολλοί γονείς, ιδίως οι ενδιαφερόμε-
νοι από την περιοχή της Νάουσας και των περιχώρων της που έχουν πολύ σοβαρό 
πρόβλημα με την καθημερινή μεταφορά των παιδιών τους σε μεγάλη απόσταση, 
καθώς και ο διευθυντής του σχολείου κ. Γιάννης Γεωργουδάκης. Στη συνεδρίαση 
αυτή αποφάσισε το ΔΣ να μην στραφεί προς το παρόν σε κινητοποιήσεις, αλλά να 
εξαντλήσει όλες τις δυνάμεις του για να επιλυθεί το πρόβλημα μέσω συζητήσεων 
και ασκώντας πίεση στους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης προτείνει στους γονείς 
που μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους ,να καταθέσουν στο σχολείο δικαιολογητικά 
για αποζημίωση της χιλιομετρικής απόστασης, όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση. 

Επιπλέον ο Σύλλογος ζητάει συνάντηση με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη (από την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς) στην οποία θα παρίστανται όλοι όσοι αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με τις μεταφορές αλλά εάν είναι δυνατόν και οι μεταφορείς για να λυθεί 
το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν σε όλη την Ημαθία. Περαιτέρω είναι απαραίτητο 
να γίνει επιπλέον ενημέρωση φορέων και ομοσπονδιών για συντονισμό των επόμε-
νων δράσεων. 

Ένα  μείζον θέμα για τους αγρότες  θέτει με σχετική Ερώτησή 
της στη Βουλή, η Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ, κ. 
Φωτεινή Αραμπατζή, μετά την Υπουργική Απόφαση για τη νέα 
οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, ζητώντας την 
άμεση επανεξέταση των κριτηρίων για την οριοθέτηση των περι-
οχών με ειδικά μειονεκτήματα όπως και τη συζήτηση του σχεδί-
ου στη Βουλή καθώς αποτελεί στρατηγικής σημασίας απόφαση, 
που υπερβαίνει την απερχόμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Στην ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς αναφέρει:
Με καθυστέρηση σχεδόν ενός χρόνου από την ψήφιση του 

Κανονισμού Omnibus, η Κυβέρνησή σας φέρνει άρον – άρον, 
στο «και πέντε» την στρατηγικής σημασίας απόφαση της νέας 
οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς. Μέσα σε 
ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, με προσχηματική διαβούλευση 
fast track μόλις 15 ημερών, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σε 
εθνικό επίπεδο, να εγκριθεί από τις υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής 
και να τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2019. Μια απόφαση, που 
ουσιαστικά δεσμεύει την χώρα μας και για την επόμενη Προ-
γραμματική Περίοδο αφού η οριοθέτηση θα ισχύσει και για το 
επόμενο Πρόγραμμα σύμφωνα με την Πρόταση Κανονισμού της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου για την θέσπιση κανόνων για την 
στήριξη των Στρατηγικών Σχεδίων.

Η προχειρότητα μιας καθοριστικής απόφασης αλλά κυρίως 
οι αποκλεισμοί, που εμπεριέχει το σχέδιό σας έχουν προκαλέσει 
νέα, τεράστια αναστάτωση στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της 
χώρας. Για παράδειγμα στο Νομό Σερρών, δεκάδες χωριά, με 
ειδικά μειονεκτήματα φέρονται, σύμφωνα με το νέο κατάλογο, 
να εξαιρούνται, με συνέπεια οι αγρότες, κυρίως κτηνοτρόφοι – 
δικαιούχοι μέχρι πρότινος – αυτών των περιοχών, να σταματή-
σουν να λαμβάνουν την εξισωτική αποζημίωση από 01/01/2019.

Μια αποζημίωση απολύτως αναγκαία για την αντιστάθμιση 
του υψηλού κόστους παραγωγής των μειονεκτικών περιοχών, 
μια αποζημίωση συγκολλητική για τον κοινωνικό ιστό, μια απο-
ζημίωση αναγκαία για την επιβίωση των παραγωγών και των 
εκμεταλλεύσεών τους, τη στιγμή μάλιστα, που η κτηνοτροφία και 
δη η αιγοπροβατοτροφία καταρρέει, το αγροτικό εισόδημα μειώ-
νεται ανησυχητικά κατά 5,1% το 2016 σύμφωνα με τη Eurostat 
ενώ ο κίνδυνος εγκατάλειψης της γης και της αγροτικής δραστη-
ριότητας της ελληνικής υπαίθρου είναι πιο ορατός από ποτέ, με 
επιβεβαίωση Eurostat.

Η ΝΔ εδώ και μήνες «κρούει των κώδωνα κίνδυνου» για την 
πρωτοφανή και με ανησυχητική χαλαρότητα αντιμετώπιση του 
ζητήματος από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και για την καθυ-
στέρηση στη λήψη μιας απόφασης στρατηγικής σημασίας για το 
μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα.

Δεδομένου ότι:
η εξισωτική αποζημίωση παραμένει εξέχουσας σημασίας 

ενίσχυση για τη χώρα καθώς εξασφαλίζει τη συνέχιση της γεωρ-

γικής δραστηριότητος, συντηρεί τον πληθυσμό στις ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές, στηρίζοντας το εισόδημά του ενώ η διακο-
πή της καταβολής της, εγκυμονεί τεράστιο κίνδυνο εγκατάλειψης 
των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα

Η παρούσα Κυβέρνηση, διαστρέβλωσε τη στρατηγική στό-
χευση της εξισωτικής αποζημίωσης, μέσω της οριζόντιας, ε-
μπροσθοβαρούς, με μικροκομματικό πρόσημο διανομής της, 
με συνέπεια αφενός την απομείωσή της περίπου στο 1/3 του 
ποσού στους πραγματικούς δικαιούχους αφετέρου τη χρήση 
εθνικών πόρων για τη συνέχιση του Μέτρου μέχρι το 2020

Ο ρόλος της Ε. Επιτροπής περιορίζεται στην επαλήθευση 
της συμμόρφωσης της νέας οριοθέτησης με τις κανονιστικές 
διατάξεις, που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013, το άρθρο 32(4) του ίδιου Κανονισμού και τα 
έγγραφα καθοδήγησης, δηλαδή επ’ ουδενί δεν παρεμβαίνει στη 
συμπερίληψη ή αποκλεισμό συγκεκριμένων περιοχών

Η παρούσα απόφαση επιφέρει μεγάλες ανατροπές, που 
χρονικά υπερβαίνουν την τωρινή κυβέρνηση και το τρέχον ΠΑΑ 
2014-2020

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1.Ποιά είναι τα κριτήρια σας για την οριοθέτηση των περιο-

χών με ειδικά μειονεκτήματα και πως διαμορφώνονται τα ποσά 
ανά εκτάριο;

2.Σκοπεύετε να επανεξετάσετε τα κριτήρια, που χρησιμοποι-
ήσατε για την οριοθέτηση των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα 
ώστε να συμπεριληφθούν οι περιοχές που αδικαιολόγητα έχετε 
αποκλείσει;

3.Δεδομένου ότι ο προκάτοχος σας κ. Βαγγέλης Αποστόλου, 
επέδειξε περισσή αβελτηρία για το θέμα, πως σκοπεύετε να 
διαπραγματευτείτε το φλέγον θέμα της μη συμπερίληψης της 
εξισωτικής αποζημίωσης στο υποχρεωτικό 30% των κονδυλίων 
για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, που θα έχει ως αποτέλεσμα 
αφενός την περαιτέρω συρρίκνωση των ήδη μειωμένων κον-
δυλίων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Πυλώνα ΙΙ, αφετέρου την 
αναγκαιότητα στρατηγικού επανασχεδιασμού όλων των αγροπε-
ριβαλλοντικών μέτρων;

4.Πότε σκοπεύετε να ενημερώσετε την Επιτροπή Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής για την εν λόγω απόφαση, που 
αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας μας και θα δεσμεύσει 
και την επόμενη Κυβέρνηση αφού θα εφαρμοστεί και την Προ-
γραμματική Περίοδο 2021-2027;

5.Προτίθεσθε να δώσετε παράταση στην διαβούλευση πέραν 
της 1ης Οκτωβρίου 2018, προκειμένου να προλάβει να καταθέ-
σει τις απόψεις του το σύνολο του αγροτικού κόσμου;

6.Προτίθεστε να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα, που δίνει 
ο Κανονισμός για ενίσχυση των δικαιούχων των περιοχών με 
φυσικά μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών, οι οποίες δε θα είναι 
επιλέξιμες μετά τη νέα οριοθέτηση;

74 αγροτικοί συνεταιρισμοί, καλούνται να επιστρέψουν 
τεράστια ποσά από παλιά δάνεια της ΑΤΕ και μάλιστα με τόκο

- Το υψηλότερο ποσό , περίπου 15 εκ. ευρώ, ζητείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πέλλας

Με τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς…
Χωρίς εξισωτική αποζημίωση 

κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδες αγρότες 
και κτηνοτρόφοι της χώρας



4 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  

Τριήμερη
εκδρομή

του Ομίλου 
Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Τριήμερη εκδρομή με τον ΟΜΙΛΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ   από 23/9 εως 
25/9 σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ -ΣΑΜΟ-
ΘΡΑΚΗ-ΣΟΥΦΛΙ-ΦΕΡΡΕΣ   

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

νύκτες)
2.Μεταφορές και περιηγήσεις σύμ-

φωνα με το πρόγραμμα
3.ΦΠΑ
4.Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμο-

νής ( 4 ευρώ ανα δωμάτιο τη βραδιά) 
και η εκδρομή στη Σαμοθράκη  

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στις 6.00+ 
μ.μ. εγκαινιάζεται στο Φουαγιέ της Αντωνιαδείου 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών  η ομαδική έκθεση  
του παιδικού τμήματος Ζωγραφικής της ΚΕΠΑ Δή-
μου Βέροιας.

     Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 22 -25 Σε-
πτεμβρίου,  ώρες 10.00-14.00 και 17:30μ.μ.- 
20:00μ.μ. 

   Στην έκθεση παρουσιάζονται  έργα των μαθη-
τών από τα παιδικά τμήματα,  του σχολικού έτους 
2017-2018.

   Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές και διά-
φορα υλικά με ποικιλία στη θεματολογία. 

   Διδασκαλία – επιμέλεια: Γαβριηλίδης Πασχά-
λης  

Πληροφορίες για την έκθεση και για τα τμήματα 
ζωγραφικής που ξεκινούν τον Οκτώβριο στο Χώρο 
Τεχνών 23310 78100.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο 
«Αθήναιον», ξεκινάει με αφορμή την οικο-
λογική καταστροφή των θαλασσών από τα 
απόβλητα των ανθρώπων, η παράσταση 
«Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ ένα γλά-
ρο να πετάει»

 …Μια γλαροπούλα, η Κενγκά, πέφτει 
θύμα της ρύπανσης της θάλασσας, από το 
πετρέλαιο. Πριν όμως καταφάει τα φτερά 
της, η Κενγκά, καταφέρνει μια τελευταία 
πτήση σ ένα μπαλκόνι που ζει ένας γάτος 
που ήταν μαύρος, πελώριος και χοντρός! 
Ο γάτος ο Ζορμπάς! Η Κενγκά βλέπει στα 
μάτια του Ζορμπά, ένα καλό πλάσμα και 
τον εμπιστεύεται με ότι πολυτιμότερο έχει... 
το αυγό της… Του ζητάει να υποσχεθεί 3 
πράγματα: ότι δεν θα φάει το αβγό, ότι θα 
το κλωσάει μέχρι να γεννηθεί το γλαρόνι 
και… ΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΕΙ!!!! Είναι 
δυνατόν; Κι όμως είναι…

«Το νιαούρισμα τιμής που δίνει ένας γά-
τος του λιμανιού, δεσμεύει όλους τους γά-
τους του λιμανιού!»

Έτσι, μια παράξενη παρέα γάτων του 
λιμανιού, ο Κολονέλο, ο Γραμματικός, ο 
Ξερόλας, ο Σταβεντάκης και ο Ζορμπάς σε 
ρόλο «Μαμάς», αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν 
όλοι μαζί την υπόσχεση! Η μικρή γλαροπούλα, 
με την παρέα των γάτων ανακαλύπτουν πόσο 
σπουδαίο είναι να εκτιμούν, να σέβονται και να 
αγαπάνε ένα διαφορετικό πλάσμα από αυτούς. 

Με αγάπη και πολύ χιούμορ, ο συγγραφέας 
Λούις Σεπούλβεδα μιλάει για την τιμή, τη δικαιο-
σύνη, τη συντροφικότητα, την υπεράσπιση του 
αδυνάτου και το δικαίωμα στη διαφορετικότητα 
κάθε πλάσματος.

Μία μοναδική παράσταση που υπόσχεται να 
μαγέψει μικρούς και μεγάλους. Ένα θεατρικό 
ταξίδι με υπέροχα κοστούμια και μάσκες τεχνο-
τροπίας origami, εντυπωσιακό video mupping και 
puppets, γάτους σε μέγεθος ανθρώπου και αν-
θρώπους που φτάνουν μέχρι το ταβάνι! Ένα θέα-
μα που θα σας καθηλώσει, ένα έργο που θα σας 
συγκινήσει! Προσαρμοσμένο με πολύ σεβασμό 
και αγάπη γι αυτό το τόσο απαιτητικό και δύσκολο 
κοινό… Τα παιδιά!  

Γιατί όπως λέει κι ο Ζορμπάς… : «Πετάει μόνο 
αυτός που τολμάει να πετάξει…»

Ένα έργο παιδαγωγικό, σύγχρονο και ψυχα-
γωγικό, ένα έργο που αποτελεί διδακτική ύλη για 
σχολεία.

Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία – Στοίχοι – Video: Βασίλης Ισσό-

πουλος

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Κωνσταντίνος 
Παυλίδης

Μουσική πρωτότυπη: Δημήτρης Κανίογλου
Χορογραφίες:  Πόλυ Βόικου
Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης
Διασκευή: Μαίρη Ανδρέου
Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Σταύρος Δουκουζγιάννης
Τάσος Μπαρνιαδάκης
Μαρία Σπαθοπούλου
Κωνσταντίνος Σωτηριάδης 
Ελένη Χρυσομάλλη
Κυριάκος Χρυσίδης
Παραγωγή: ART TIS ΕΙ  
Θέατρο Αθήναιον
Βασιλίσσης Όλγας 35, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 

2310-832060
Παραστάσεις:
Κάθε Κυριακή στις 11:30
Καθημερινές για σχολεία, κατόπιν συνεννόη-

σης στο τηλέφωνο 2314 014720
Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.gr, 11876, 

Seven spots, Reload Stores, Αθηνόραμα.gr,  Θέ-
ατρο Αριστοτέλειο 

Τιμές Εισιτηρίων: 
Ενηλίκων 10€, Παιδικό 8€,
Οικογενειακό (2 Ενήλικες – 2 Παιδιά): 30€
Φοιτητικό – πάσο, Ανέργων - κάρτα ανεργίας 

σε ισχύ, Πολυτέκνων – δελτίο,  Α.Μ.Ε.Α.: 8€

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ & ΓΟΥΙΝΙ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές μόνο: Πέμπτη 20/9 – Πα-

ρασκευή 21/9 – Σάββατο 22/9 – Κυρια-
κή 23/9  στις 18.00

Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚ ΦΟΡΣΤΕΡ,  
Σενάριο: ΑΛΕΞ ΡΟΣ ΠΕΡΙ

Ηθοποιοί: ΓΙΟΥΑΝ ΜΑκΓΚΡΕ-
ΓΚΟΡ , ΧΕΪΛΙ ΑΤΓΟΥΕΛ

Ο JOHNNY ENGLISH ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ          
Με τον γνωστό σε όλους μας  (Mr.

Bean)
Προβολές:  Πέμπτη 20/9 – Δευτέρα 

24/9 – Τρίτη 25/9– Τετάρτη 26/9 στις 21.00 
Παρασκευή 21/9 – Σάββατο 22/9– Κυριακή 

23/9 στις 19.30  και 21.45 

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΚΕΡ
Σενάριο: ΝΙΛ ΠΕΡΒΙΣ & ΡΟΜΠΕΡΤ 

ΓΟΥΕΪΝΤ
Ηθοποιοί: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΡΟΟΥΑΝ Α-

ΤΚΙΝΣΟΝ, ΜΠΕΝ ΜΙΛΕΡ, ΟΛΓΚΑ ΚΙΡΙΛΕΝΚΟ

ΚΥΝΗΓΟΣ - THE PREDATOR
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΣΕΪΝ ΜΠΛΑΚ

ΣΕΪΝ ΜΠΛΑΚ & ΦΡΕΝΤ ΝΤΕΚΕΡ
Ηθοποιοί: ΟΛΙΒΙΑ ΜΑΝ, ΜΠΟΪΝΤ ΧΟΛ-

ΜΠΡΟΥΚ, ΤΟΜΑΣ ΤΖΕΪΝ, ΑΛΦΙ ΑΛΕΝ, ΤΖΕ-
ΪΚΟΜΠ ΤΡΕΜΠΛΕΪ, ΚΙΓΚΑΝ-ΜΑΪΚΛ ΚΙ, ΤΡΕ-
ΒΑΝΤ ΡΟΟΥΝΤΣ, ΙΒΟΝ ΣΤΡΑΧΟΒΣΚΙ, ΣΤΕΡ-
ΛΙΝΓΚ Κ. ΜΠΡΑΟΥΝ

Προβολές:  καθημερινά στις 21.00

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»     20/9/18 - 26/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Από το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου στη «Στέγη»
Ομαδική έκθεση του Τμήματος 

Ζωγραφικής της ΚΕΠΑ

Πρεμιέρα την Κυριακή 14 Οκτωβρίου
«Η ιστορία του γάτου που έμαθε 

σ ένα γλάρο να πετάει» στο Θέατρο 
«Αθήναιον» της Θεσσαλονίκης

 Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας με τη 
μουσική και το χορό από το  Δημοτικό 

Ωδείο Νάουσας
Από τις 1 Οκτωβρίου 2018 και για ένα μήνα το Δημοτικό Ωδείο 

Νάουσας δίνει την ευκαιρία σε όσους μαθητές και μαθήτριες, νέους 
και νέες σκέφτονται στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν την εκμάθη-
ση ενός μουσικού οργάνου, να λάβουν δωρεάν αυτά τα πρώτα μα-
θήματα γνωριμίας με το όργανο της αρεσκείας τους καθώς επίσης 
και να παρακολουθήσουν τα τμήματα της μουσικής προπαιδείας 
και του μπαλέτου.

Επίσης το Ωδείο θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και φέτος τα μαθήματα 
μουσικής τεχνολογίας-επεξεργασίας ψηφιακής παρτιτούρας σε ό-
λους τους μαθητές των ανώτερων θεωρητικών τμημάτων. 

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» ακολουθεί τις 
υψηλότερες προδιαγραφές που ισχύουν στην Ωδειακή εκπαίδευ-
ση στη χώρα μας. Ήδη πολλοί απόφοιτοι μας διδάσκουν σε όλες 
τις βαθμίδες στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση σύμφωνα με 
τους σύγχρονους ανταγωνιστικούς όρους. Αναλαμβάνουμε σε 
όλα τα στάδια σπουδής -από την μουσική προπαιδεία μέχρι και το ανώτερο επίπεδο σπουδών- να σας 
παρέχουμε υπεύθυνη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση με τη συνδρομή καταξιωμένων παιδαγωγών-καλλι-
τεχνών. Ακολουθώντας το Δημοτικό Ωδείο τα παιδιά μας πορεύονται με σιγουριά, με υψηλή κατάρτιση και 
έμπνευση προς ένα ανώτερο πολιτισμικά μέλλον! Τα μαθήματα που διδάσκονται στην Εστία Μουσών είναι  
τα παρακάτω: μουσική προπαιδεία, κλασικός και σύγχρονος χορός, φλάουτο, κλαρινέτο, φλογέρα, τσέλο, 
βιολί, κιθάρα, πιάνο (κλασικό και τζάζ), σαξόφωνο (τζαζ), ντραμς, ηλεκτρικό μπάσο, βυζαντινή μουσική, 
τραγούδι, σύνθεση, ανώτερα θεωρητικά, μουσική τεχνολογία-επεξεργασία ψηφιακής παρτιτούρας. Έναρ-
ξη εγγραφών: 3 Σεπτεμβρίου 2018 



Το σχολείο άρχισε με κάποιες αγωνίες και έννοιες, και μεταξύ αυτών μπαίνει και το ερώ-
τημα, τι κάνουμε όταν η μνήμη και η προσοχή του παιδιού μας δεν είναι από τις δυνατές….

Ποια είναι τα κλειδιά για την βελτίωση της προσοχής και μνήμης- όταν κάποιος με-
λετά;  

Καταρχάς,  το ένα ενισχύει και τροφοδοτεί το άλλο.
 Για να βελτιωθεί η μνήμη αρχικά χρειάζεται να υπάρχει οργάνωση στο τι κάνεις… (αυτοί 

οι μηχανισμοί και ικανότητες έχουν τις ενδείξεις της κληρονομικότητας) … 
Δεν υπάρχουν «κρυφά μυστικά»… Απαιτείται προγραμματισμός, αποφασιστικότητα, 

επανάληψη και θετική διάθεση. Να αποφεύγονται τα περιττά συμπληρώματα και «μαγικά 
χάπια».

Δοκιμάστε τα παρακάτω «μυστικά», για τα οποία μας ενημερώνει το ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ημαθίας:
1. Παιχνίδια προσοχής και παρατήρησης όπως:  σταυρόλεξα, βρες τις διαφορές, σουντό-

κου, κτλ… όχι ηλεκτρονικά παιχνίδια  αλλά ασκήσεις με μολύβη και χαρτί…
2. Προετοιμάστε τον χώρο μελέτης- χωρίς πολλά αντικείμενα διάσπασης και θορύβους… 
3. Διατροφή η οποία δεν περιέχει πολύ αλάτι, ζάχαρη και αρνητικά λιπαρά… πιο αποτε-

λεσματικά τα φρούτα, τα λα-
χανικά και γλυκά κυρίως με 
μαύρη σοκολάτα και ξηρούς 
καρπούς…

4. Ακολουθήστε μια συνη-
θισμένη «ρουτίνα» γύρο από 
τις ώρες και χώρους μελέ-
της…

5. Φροντίστε το πρόγραμ-
μα της ημέρας να έχει κάποια 
περιθώρια για ξεκούραση και 
μικρά διαστήματα ύπνου…

6. Χωρίστε μεγάλες πο-
σότητες ύλης σε μικρότερα 
κεφάλαια ,σε υπό- κεφάλαια 
μελέτης…

7. Αναγνωρίστε εσείς αλλά 
και οι γονείς τους τρόπους 
μάθησης, οπτικός τύπος, α-
κουστικός τύπος, κιναισθητι-
κός  τύπος (έχει ανάγκη την 
ύλη να την κάνει και πράξη- 
όπου αυτό μπορεί να γίνει), 
κτλ….

8. Οι στόχοι να είναι ρε-
αλιστικοί μέσα σε συγκεκρι-
μένα χρονικά πλαίσια, δηλα-
δή- χρόνος με το ρολόι για 
αυτά τα κεφάλαια, χρόνος για 
τόσες ασκήσεις, κτλ…

9. Στα μικρότερα παιδιά 
να υπάρχουν «ενισχυτές ε-
πιβράβευσης» ανάλογη της 
προσπάθειας και της ηλικί-
ας. Οι μεγαλύτεροι μαθητές 
να επιβραβεύουν λεκτικά τον 
εαυτό τους για την ολοκλή-
ρωση των στόχων που έχουν 
θέσει…

10. Το πρόγραμμα μελέ-
της να περιέχει χρόνο για δι-
άλειμμα/ξεκούραση…

11. Όταν παρουσιαστεί 
η κούραση η/και  «βαρεμά-
ρα»… κάντε 5 λεπτά διάλειμ-
μα--- ασκήσεις αναπνοής, 
αλλαγή χώρου, ένα αναψυ-
κτικό…ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όχι τη-
λεόραση, τάμπλετ η/και κι-
νητό…

12. Επιβράβευση και 
από τους γονείς για τις βελ-
τιώσεις που κάνει το παιδί… 
ανάλογα με την ηλικία του/
της…

Όπως η ανάπτυξη και η 
βελτίωση όλων των δεξιοτή-
των και ικανοτήτων έτσι και 
για την ενίσχυση της μνήμης 
και της προσοχής απαιτείται 
προγραμματισμός, πίστη και 
επανάληψη…

Καλή χρονιά και καλή 
«προπόνηση»…
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Θέλοντας να ενημερωθεί για τα θέ-
ματα του εμπορικού κόσμου της Ημα-
θίας και των ανθρώπων της αγοράς, ο 
δικηγόρος και πολιτευτής της ΝΔ Τάσος 
Μπαρτζώκας είχε το προηγούμενο διά-
στημα διαδοχικές συναντήσεις με τους 
Προέδρους των Εμπορικών Συλλόγων 
Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας, 
Αθηνά Πλιάτσικα – Τσιπουρίδου, Γιώργο 
Δημητριάδη και Άγγελο Κάλλη, αντίστοι-
χα. 

Όπως γνωστοποιεί, σε διάλογο που 
είχε μαζί τους, ενημερώθηκε για τα γε-
νικά και επιμέρους ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε 
Εμπορικός Σύλλογος, άκουσε τις απόψεις και τις προ-
τάσεις των εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου και 
τους παρουσίασε επιγραμματικά τις βασικές θέσεις της 
Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Μπαρτζώκας, η επίλυση 
των προβλημάτων της αγοράς, των εμπόρων και των 
μικρομεσαίων επαγγελματιών είναι επιβεβλημένη δι-
ότι θα επηρεάσει θετικά τη γενικότερη οικονομική και 
κοινωνική ζωή του τόπου, ειδικά στην Ημαθία όπου η 
δραστηριότητα των μικρομεσαίων στηρίζει σε μεγάλο 
βαθμό τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Τόνισε 
επίσης ότι η πάταξη του παρεμπορίου χρήζει άμεσης 
λύσης και απαιτεί ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους 
όλων των υπευθύνων. 

Στις συναντήσεις επισημάνθηκαν τα κυριότερα ζη-
τήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο και την 
τοπική αγορά όπως, η υπερφορολόγηση των επιχειρή-
σεων, η ανάγκη για μείωση των φορολογικών συντε-
λεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η διεύρυνση 

τη φορολογικής βάσης και η θεσμοθέτηση 
του ακατάσχετου, τουλάχιστον για όσα 
ποσά εισέρχονται σε λογαριασμούς μέ-
σω συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
σε τερματικό ηλεκτρονικών συναλλαγών 
(POS). Έγινε επίσης αναφορά στην αύξη-
ση των κινήτρων κατάρτισης για επιμόρ-
φωση στα νέα δεδομένα της οικονομίας 
και για χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, 
ψηφιακής και διαδικτυακής τεχνολογίας. 
Σχετικά με το ΕΣΠΑ και την νεοφυή επι-
χειρηματικότητα, τονίστηκε ότι θα πρέπει 
να υπάρξουν καλύτερα προγράμματα για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά για το λιανικό 
εμπόριο, με στόχο την ίδρυση νέων και για επέκταση 
των υφιστάμενων επιχειρήσεων, ενώ οι τομείς στους 
οποίους θα απευθύνονται τα αναπτυξιακά προγράμ-
ματα θα πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερο μέρος της αγοράς και όχι μόνο ορισμένους 
κλάδους.

Συζητήθηκαν επίσης ειδικά θέματα της κάθε τοπι-
κής αγοράς, όπως και η αγοραστική κίνηση της πρό-
σφατης περιόδου των εκπτώσεων, όπου διαπιστώθη-
κε μείωση του τζίρου σε σχέση με άλλες χρονιές, ως 
αποτέλεσμα της περιορισμένης οικονομικής δυνατό-
τητας των καταναλωτών της Ημαθίας. Διαπιστώθηκε, 
το ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεργασίας και ενημέρωσης 
που υπάρχει μεταξύ των τοπικών επαγγελματικών 
φορέων και των αρμόδιων διοικητικών φορέων και 
υπηρεσιών, ενώ ο Τάσος Μπαρτζώκας συνεχάρη τις 
διοικήσεις και των τριών Εμπορικών Συλλόγων της 
Ημαθίας για τις προσπάθειες που καταβάλουν και δε-
σμεύτηκε να συναντηθεί το επόμενο διάστημα και με 
τα υπόλοιπα μέλη των διοικήσεων των Συλλόγων.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
του Κωνσταντίνου και της Ξανθίπ-
πης, το γένος Κιατικίδη, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο 
Ρούσσελσχάϊμ (Russelsheim) Γερμα-
νίας και η ΓΡΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
του Αντωνίου και της Ευανθίας, το 
γένος Κολαξίδη, που γεννήθηκε στο 

Μεγαλοχώρι Νομού Σερρών και κατοικεί στο Ρούσ-
σελσχάϊμ (Russelsheim) Γερμανίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Ελ-
ληνικό Προξενείο Φραγκφούρτης Γερμανίας.

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο

Διάλογος και συναντήσεις 
του Τάσου Μπαρτζώκα με τους 

Εμπορικούς Συλλόγους της Ημαθίας

«Μυστικά» για την βελτίωση 
της προσοχής και μνήμης 

των παιδιών που μελετούν  
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 

Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκε-
πτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 

τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00. 
 τηλ.επικοιν. 6979221680. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας 

προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να 
απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για 
όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς και θείας

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (ΠΟΠΗ)
ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ χήρα Ζήση

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

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

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 23 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΘΕΟΛΟΓΗ ΕΥΑΓ.
ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Οι αδελφές, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα της «Ελιάς»

Εγγραφές 
στο Ωδείο της Ιεράς 

Μητροπόλεως 
Συνεχίζονται 

ο ι  εγγραφές 
στο Ωδείο της 
Ιεράς Μητρο-
πόλεως Βε -
ροίας, Ναού-
σης & Καμπα-
νίας σε όλα τα 
τμήματα του 
Ωδείου.

Οι εγγρα-
φές πραγμα-
τοπο ιούντα ι 
κ α θ η μ ε ρ ι ν ά 
από Δευτέρα 
μέχρι Παρα-
σκευή τις α-
πογευματινές 
ώρες από τις 
5.30 έως τις 
8.30 μ.μ. και 
κάθε Σάββατο 
από τις 10.30 
π.μ. μέχρι τις 
13.00 μ.μ.

Στο Ωδείο 
λειτουργούν οι εξής σχολές:

1. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2. ΜΟΝΩΔΙΑ 
3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
4. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, Αντίστιξη, 

Φούγκα, Σύνθεση
5. ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιο-

λοντσέλο, Σαξόφωνο, 
Κλαρινέτο, Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα
6.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Κλαρίνο, Βιολί, Ούτι, 

Κανονάκι, Κρουστά
7. ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, 

Αρµόνιο, Ακορντεόν
8.  ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑ-

ΝΤΙΝΗ 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.gr, στα τηλέ-
φωνα: 2331060784 για την Βέροια &  2332022572 για τη Νάου-
σα και στο email odeio.mitropolis@gmail.com.

H κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεή-
μων :

Την Πέμπτη 20 Σε-
πτεμβρίου στις 6:30 
μ.μ. θα παραστεί και 
θα ομιλήσει σε εκ-
δήλωση για τον Άγιο 
Λουκά τον Ιατρό στην 
Τερπνή Σερρών στον 
Οίκο Ευγηρίας «ΑΛΚ-
ΜΗΝΗ».

Την Παρασκευή 21 
Σεπτεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό στο κα-
θολικό της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας, με την ευκα-
ρία της πρώτης συνάξεως κατηχητών, κατηχητριών, κυκλαρχών 
και κυκλαρχισσών.

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα παραστεί στα 
Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης του Δήμου Δέλτα στην Χαλάστρα, η 
οποία είναι δωρεά του κ. Χαντέ.

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Μακροχωρίου, επί τη εορτή της 
συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα τελέσει Αγια-
σμό στην Μαθηματική Εταιρεία Βεροίας.

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι θα τελέσει 
Αγιασμό στα Δικαστήρια Βεροίας.

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού 
αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Νησέλι επί τη εορτή 
της μεταστάσεως του.

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου στις 7:30 μ.μ. θα παραστεί και θα 
ομιλήσει στην εκδήλωση «Θεομητορικές απαντήσεις στα προ-
βλήματα της σύγχρονης οικογενείας» στο Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Βεροίας.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 11:30 μ.μ. θα τελέσει Αγια-
σμό και θα ομιλήσει στην ΓΕΧΑ Βεροίας.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 5:30 μ.μ. θα τελέσει Αγια-
σμό και θα ομιλήσει στην ΓΕΧΑ Ναούσης.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 19 

Σεπτεμβρίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Προφήτη Ηλία στο Ταγαρο-
χώρι Ημαθίας ο Θεόδωρος Νε-
δέλτσος σε ηλικία 64 ετών.

O «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυπη-
τήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΤΟΚΑΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ)



Εδώ και τρία χρόνια από την ίδρυσή του, και 
με πολλές προσπάθειες και οικονομικές δυσκο-
λίες, ο Σύλλογος  Οικογενειών Φίλων Ψυχικής 
Υγείας (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας, κατάφερε να προ-
χωρήσει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων 
του και δικαιώθηκε ηθικά γι’ αυτό, με την πανελ-
λαδική του βράβευση στα Healthcare Business 
Awards, πριν από λίγες ημέρες, στην Αθήνα. 
Το έργο του Συλλόγου έρχεται και ενισχύεται 
ακόμα περισσότερο προς το τέλος αυτού του 
χρόνου, μέσα από το Κέντρο Υποστήριξης Ε-
νηλίκων για την ψυχική υγεία, που θα στεγαστεί 
στη Στέγη Δημιουργίας του ΣΟΦΨΥ και θα ξε-
κινήσει τη λειτουργία του μέσα στις γιορτές των 
Χριστουγέννων.

Για την βράβευση και τις επικείμενες δραστη-
ριότητες του Συλλόγου, μίλησε χθες, ο Πρόε-
δρος του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, κ. Γιώργος Σα-
λιάγκας (αριστερά στη φωτο), στις «Πρωινές 
Σημειώσεις» με τη Σοφία Γκαγκούση, στον 
ΑΚΟΥ 99.6

«Ήταν μια πολύ μεγάλη τιμή και μια ηθική 
δικαίωση των προσπαθειών του Συλλόγου. 
Τα βραβεία, είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνω-
ση που γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα, στην 
οποία βραβεύονται φαρμακευτικές εταιρείες, 
νοσοκομεία, κάποιες πρωτοβουλίες και κάποιες 
επιστημονικές ανακαλύψεις που γίνονται στον 
χώρο της υγείας και βραβεύονται, επίσης, και 
κάποιοι σύλλογοι για την δραστηριότητά τους. 
Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας  τιμήθηκε για την ενημέ-
ρωση, την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη 
μέσα από τις δράσεις του στον τομέα της ψυχι-
κής υγείας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί 
να μην έχει κάποιο χρηματικό αντίκτυπο, αλλά 
έχει ένα ηθικό αποτέλεσμα για εμάς και μας 
δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με περισ-
σότερη δύναμη», εξήγησε ο κ. Σαλιάγκας.

Και όλο αυτό, ο Σύλλογος το πέτυχε σε μι-
κρό χρονικό διάστημα , δηλαδή μέσα στα τρία 
χρόνια που λειτουργεί... «Οι άνθρωποι που 
δουλεύουν στο Σύλλογο, τόσο από την πλευρά 
του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών, αλ-
λά κυρίως οι εθελοντές μας, πραγματικά αυτά 
τα τρία χρόνια έχουν δώσει όλο τους τον εαυτό 
για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια πράγ-
ματα. Και, βέβαια, μεγάλη επίτευξη είναι για την 
επιστημονική επιτροπή του Συλλόγου, τον Πρό-
εδρο, τον ψυχίατρο Ηλία Γραμματικόπουλο 
(δεξιά στη φωτο), ο οποίος μας έκανε και την 
τιμή να παρευρεθεί στη μεγάλη εκδήλωση της 
Αθήνας και να παραλάβει εκ μέρους του Συλλό-
γου το βραβείο». 

Εσείς το περιμένατε αυτό το βραβείο;
Όχι βέβαια, γιατί ο «ανταγωνισμός» της συμ-

μετοχής τόσων φορέων στην Ελλάδα κατα-
λαβαίνετε ότι είναι μεγάλος και μας ξάφνιασε 
ευχάριστα, γιατί  οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ 
αυστηρές. Υπάρχει μια κριτική επιτροπή από 30 
άτομα περίπου, που είναι καθηγητές πανεπι-
στημίου στο χώρο της υγείας, εκπρόσωποι της 
αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Υγείας κλπ. και 
πραγματικά όταν σε βάζουνε σε μια θέση να σε 
τιμήσουν π.χ. μαζί με τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, με την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Καρκινοπαθών κ.α., καταλαβαίνε-
τε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς.

 Σε τοπικό επίπεδο τι αντίκτυπο είχε η 
βράβευση;

Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι ένα κομμάτι 
αφορά περισσότερο στη δημοσιοποίηση των 
δραστηριοτήτων του Συλλόγου, για να μας μά-
θει περισσότερος κόσμος και να μπορέσει και 
να μας στηρίξει.  Να μας μάθουν κάποιες οικο-
γένειες, που κάποια μέλη τους έχουν προβλή-
ματα με την ψυχική υγεία, για να μπορέσουμε 
να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε. 
Δεύτερον, αποτελεί ένα μεγάλο χαρτί σε οποια-
δήποτε συμμετοχή μας, που θα πιστοποιεί τη 
δραστηριοποίηση και τη σωστή λειτουργία του 
συλλόγου μας. Περισσότερο απ’ όλα, όμως, 
είναι η ηθική επιβράβευση των μελών του Συλ-
λόγου και των εθελοντών μας. 

Από την αρχή που δημιουργήσατε τον 
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ και μέχρι σήμερα, επιμένετε στην 
εξωστρέφεια και στην αποδοχή του προβλή-
ματος από τις οικογένειες και την κοινωνία. 
Το καταφέρατε αυτό;

Αυτό είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί εδώ 
και δεκαετίες όλη την ελληνική κοινωνία και όχι 
μόνο την τοπική. Σκεφτείτε ότι η κοινωνία για 
να μπορέσει να αποδεχθεί γενικότερα τα ΑμΕΑ, 
σαν ισότιμα μέλη, πέρασαν πάρα πολλές δεκα-
ετίες και πάλι αντιμετωπίζουμε διάφορα προ-
βλήματα, όπως στην πρόσβασή τους σε υπηρε-
σίες, δρόμους κλπ. Όταν μιλάμε για την ψυχική 
ασθένεια και το στίγμα που υπάρχει στην κοι-
νωνία, δυστυχώς θα χρειαστούν πάρα πολλά 
χρόνια για να μπορέσει να ξεπεραστεί και να 
φτάσουν τα άτομα να λειτουργούν ισότιμα στην 
κοινωνική και επαγγελματική τους επανένταξη. 
Οι προσπάθειές μας είναι πάρα πολλές…Πρώ-
τα να απευθυνθούμε στον κόσμο για να καταλά-
βει ότι ένας ψυχικά ασθενής είναι ίδιος με έναν 
σωματικά ασθενή, απλώς είναι διαφορετική η 
ασθένειά του και να μπορέσει να τον αποδεχθεί 
στην κοινωνία.  Όπως και οι οικογένειες οι οποί-
ες είναι απομονωμένες λόγω του στίγματος ,να 
μπορέσουν σιγά- σιγά να βγουν έξω, να έρθουν 
κοντά μας. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, τα 
30-40 άτομα που έχουμε σήμερα στο Σύλλογο, 
πριν από λίγα χρόνια δεν έβγαιναν από το σπίτι 
τους. Σήμερα, ζουν μια κανονική ζωή, βγαίνουν 
έξω για καφέ με τις παρέες τους, και βέβαια 
έχουμε μεγάλη συνεργασία με τον Κοι.Σ.Π.Ε. 
όσον αφορά την επαγγελματική τους επανέ-
νταξη, έτσι ώστε  πολλά παιδιά δουλεύουν σε 
επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω του Κοι-
νωνικού Συνεταιρισμού, είτε στην καθαριότητα, 

είτε στο κυλικείο στη Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών και 
σε κάποιες άλλες δραστη-
ριότητες που θα ανοίξουν 
σιγά σιγά. Είναι μεγάλη η 
προσπάθεια και θέλει με-
γάλη υπομονή και πολύ 
χρόνο.

Όμως άρχισε να κινεί-
τε καλά το θέμα..

Ναι, άρχισαν να ταρά-
ζονται τα νερά και πιστεύω 
θα ταραχτούν ακόμα περισσότερο μέσα από το 
Κέντρο Υποστήριξης Ενηλίκων για την ψυχική 
υγεία που ετοιμάζουμε. Καλώς εχόντων των 
πραγμάτων και με την τελική έγκριση από την 
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ,από τον Δεκέμβρη θα λειτουργή-
σει για πρώτη φορά στην Ημαθία μια μονάδα 
για την ψυχική υγεία, που δεν θα στηρίζεται 
μονάχα στον εθελοντισμό, αλλά θα έχουμε τη 
δυνατότητα να προσλάβουμε ψυχίατρο, ψυχο-
λόγους, κοινωνικό λειτουργό, να είναι 
ανοιχτό όλη την ημέρα, για να μπορεί 
να απευθυνθεί ο κόσμος, να μπει στις 
ομάδες του, να έχει την ψυχολογική 
και όποια άλλη υποστήριξη μπορούμε 
να του δώσουμε. Το μόνο που δεν θα 
μπορεί να γίνει, είναι να παρέχονται 
φαρμακευτικές συνταγές. Όλες οι υ-
πόλοιπες παροχές φροντίδας που θα 
αφορούν τους ψυχικά ασθενείς θα 
μπορούν να δοθούν μέσα από αυτό 
το Κέντρο Υποστήριξης.

Αυτό το κέντρο θα στεγαστεί στη 
Στέγη σας στη Βέροια;

Ναι, θα στεγαστεί στον χώρο του 
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, στη Στέγη Δη-
μιουργίας, (προς το τέλος της οδού 
Ανοίξεως). Σύντομα, θα ανακοινώ-
σουμε τον τρόπο λειτουργίας, τις ώ-
ρες και τις παροχές υπηρεσιών. Θα 
είναι για δύο χρόνια και θα μας δοθεί 
η δυνατότητα, με τη σωστή λειτουργία 
του, να μπορέσουμε να διεκδικήσου-
με από την Πολιτεία μια μόνιμη δομή 
για την ψυχική υγεία, ένα κέντρο ημέ-
ρας, μια κινητή μονάδα ή οτιδήποτε 
άλλο, γιατί στον νομό Ημαθίας, όπως 
έχουμε πει ξανά, δεν υπάρχει καμιά 

τέτοια δομή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι μέσα 
στις γιορτές των Χριστουγέννων θα μπει σε 
πλήρη λειτουργία. 

Σας στηρίζει ο κόσμος και ο τόπος γενι-
κότερα;

Όσο μπορεί και σύμφωνα με την οικονομική 
κατάσταση και τις δυσκολίες που περνά ο κό-
σμος, μας στηρίζει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα 
πλέον και δραστηριοποιούνται επίσης πολλοί  
φορείς στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. 
Εν πάση περ πτώση, δεν έχουμε παράπονο.
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Από τον ερχόμενο Δεκέμβριο

Κέντρο Υποστήριξης Ενηλίκων 
για την ψυχική υγεία, θα λειτουργήσει 

για πρώτη φορά στην Ημαθία από τον ΣΟΦΨΥ
-Ο πρόεδρος Γιώργος Σαλιάγκας, μιλάει για τον σύλλογο στον ΑΚΟΥ 99.6



Από τον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται 
ότι, για το σχολικό έτος 2018-2019  
εγκρίθηκε η εισαγωγή 6.260 μαθη-
τών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μα-
θητείας του ΟΑΕΔ.

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 
ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές συνεχί-
ζονται έως 20/9/2018 για την συμπλή-
ρωση των τμημάτων που παραμένουν 
ανοιχτά. Οι υποψήφιοι μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της 
ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας. Δικαίωμα 
εγγραφής στην Α΄ τάξη είναι νέοι και 
νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έ-
ως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης και όσοι, α) Κατέχουν ενδεικτικό 
τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγ-
γελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Α-
πολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για 
την απόκτηση άλλης ειδικότητας.   β) 
Έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2002   
(ηλικίας 16 έως 23 ετών)

Στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Βέ-
ροιας  θα εισαχθούν 

εκατό  (100)  μαθητές - τριες στις 
ακόλουθες ειδικότητες:   

1. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπι-
οκομίας

20 μαθητές/τριες
2. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυ-

λικών Εγκαταστάσεων        
20 μαθητές/τριες 
3. Τεχνιτών Μηχανών και Συστη-

μάτων Αυτοκινήτου
20 μαθητές/τριες 
4. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθη-

κόντων                                     
20 μαθητές/τριες
5. Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - 

Αρχιτεκτονικής Τοπίου        
20 μαθητές/τριες 
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 

είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις 
Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε 
τμήματα ειδικότητας.

Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγ-
γελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
που συνδυάζει τη θεωρητική και εργα-
στηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο 
Σχολείο με την πρακτική του άσκηση 
σε χώρους εργασίας. 

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
παρέχονται: 

1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλι-
σμένα εργαστήρια 

2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα 
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο 

Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και 
έκτακτο. 

4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/
Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι 
αμείβονται και ασφαλίζονται από τους 
εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ 
έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να 
διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολου-
μένων μαθητών 

5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 η-
μέρες με αποδοχές 

6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, 
σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις 

7. Αναβολή Στράτευση
Πληροφορίες εγγραφές :          
ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 
Δ / ν σ η  Α σ ώ μ α τα  Η μ α θ ί α ς 

Τ.K.59100,   τηλ. 23310 – 28167, 
22397) fb: ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 

8 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Εγγραφές και συμμετοχές  
στις χορωδίες της 

Αλεξάνδρειας 
 Ξεκίνησαν και φέτος 

δυναμικά τις πρόβες και τη 
δραστηριότητά τους, οι χο-
ρωδίες της Αλεξάνδρειας, 
μια πολύ δημιουργική και 
σημαντική δραστηριότητα 
που οργανώνεται από την 
Κοινωφελή Επιχείρηση του 
Δήμου και απευθύνεται στα 
παιδιά, τους εφήβους και 
τους ενήλικες της πόλης.

Λειτουργούν τα τμήματα :
Παιδική και Νεανική χο-

ρωδία «Μελισσάνθη» κάθε 
Σάββατο 4-6 μμ  και Χορωδιακό Εργαστήρι Ενηλίκων «Αλε-
ξανδρινές Φωνές» επίσης κάθε Σάββατο 6.30-8.30 μμ.

Οι εγγραφές και η συμμετοχή στη χορωδία είναι δωρεάν!
Επικοινωνία: ΚΕΔΑ 2333053450  και  keda@alexandria.

gr
Μαέστρος:  Ελένη Θεοδωρίδου  theodeleni@gmail.

comΥπεύθυνος: Γρηγόρης Σαββόπουλος

Εγγραφές για τα τμήματα του 
Μ.Ε.Γ.Σ.Ν. Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ»

Από τον Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» ανακοινώνεται ότι κατά την 
φετινή χρονιά θα λειτουργήσουν τα έξης τμήματα:

1. Εκμάθηση Ποντιακών Χορών- χοροδιδάσκαλος Ασβεστάς Βασίλης.
2. Εκμάθηση Χορών από (Μ. Ασία - Θράκη – Μακεδονία – Κρήτη – Νησιά) – ( 

Αφορά τμήμα παιδικό, εφηβικό, νέων και ενηλίκων) - χοροδιδάσκαλος Πανόπουλος 
Φώτης

3. Εκμάθηση Ποντιακής Λύρας)– δάσκαλος Τσανασίδης Γιάννης
4. Εκμάθηση Νταουλιού – δάσκαλος Ουσταπασίδης Δημήτρης
5. Εκμάθηση Ζωγραφικής – ζωγράφος Μπέρσου Ανδρομάχη
6. Εκμάθηση Πλεξίματος – δασκάλα Χατζηπέτρου Πόπη
7. Εκμάθηση Decoupart – Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας
8. Εκμάθηση Γαστρονομίας – (οικιακή κουζίνα με τοπικά προϊόντα και διατροφή) 

–  Guest chef Παλησίδης Γιώργος
Οι εγγραφές των νέων χορευτών και οι επανεγγραφές των παλαιών θα γίνονται 

από 15/9/2018 έως και 30/9/2018 κάθε μέρα και τις ώρες 6-8 μμ. στην αίθουσα του 
συλλόγου που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Κοπανού- Δ. Νάουσας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2332043624, 6977939806, 2332043306
Υπεύθυνη κα Σταυρούλα Διτσόλα.

Eγγραφές για νέες ειδικότητες 
στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας 

του ΟΑΕΔ Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλεξάνδρεια, 18-09-2018 
Αριθμ. Πρωτ.: 18357

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικα-

σία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 236.773,67 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 
24% και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 140.712,24€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 25.328,20€ 
Απρόβλεπτα 24.906,07€, 
ΦΠΑ 45.827,16€
Το έργο είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-

κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη 
σύναψη ηλ. δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50158, FAX επικοινωνί-
ας 2333350108.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 11.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών ορίζεται η 15.10.2018, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 09.00 π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-

ριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα 
σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ-
σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης και άνω.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 3.818,00 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύριου 
του Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον 
έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού δηλ. μέχρι 11.05.2019. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από: ΚΑΠ Επενδυτικών δαπα-
νών με το ποσό των 121.675,04€, ΔΠ (Σχ. Πόλης) Βρυσάκι 
με το ποσό των 516,72€, ΔΠ (Σχ. Πόλης) Β. Τμήμα με το 
ποσό των 94.753,97€, ΔΠ (Σχ. Πόλης) Πλατύ με το ποσό 
των 11.591,70€, ΔΠ (Σχ. Πόλης) Καψόχωρα με το ποσό των 
8.236,24€. Τα  παραπάνω ποσά θα μειωθούν αναλογικά με το 
ποσοστό της έκπτωσης μετά την υπογραφή της σύμβασης.

7. Η διάρκεια του έργου είναι εκατόν είκοσι ημέρες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
9. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ 

μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.

Ο Δήμαρχος 
Γκυρίνης Παναγιώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια 19/09/2018                                                                                                
Αριθ. Πρωτ.     18468

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των 

ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδό-
χου εκτέλεσης της προμήθειας  απορριμματοφόρων οχημάτων 
για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  
299.460,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34144512-0, 
34144500-3. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλλη-

λος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ενός απορριμ-

ματοφόρου δορυφορικού οχήματος ανοικτού τύπου χωρητικό-
τητας 4,0 – 6,0 κ.μ., με καύσιμο πετρέλαιο (diesel), με σύστημα 
ανύψωσης κάδων, αποτελούμενο από μεταχειρισμένο πλαίσιο 
μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού βάρους  6,0 -8,0 τόνους και 
από καινούργια υπερκατασκευή καθώς και δύο απορριμματο-
φόρων οχημάτων αποτελούμενων από μεταχειρισμένο πλαίσιο 
μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού βάρους 26 τόνων, με καύσιμο 
πετρέλαιο (diesel), ιπποδύναμης τουλάχιστον 320Ηp και από 
υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 22κμ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής ποσού  4.830,00 ευρώ.

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ του-
λάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της 
προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό 
αριθμό 63967, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προ-
κήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα 
αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα ορίζεται η 20.09.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 
μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 19.10.2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονο-
μικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις 

από την «Κίνηση Πολιτών Κυριώτισσας»
Η «Κίνηση Πολιτών Κυριώτισσας» ξεκινά από τον 

Οκτώβρη τις παρακάτω εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 
δράσεις στο νέο της χώρο:

-Αναγνωστικές βραδιές
-Θεατρικά δρώμενα
-Εργαστήρια:
α) Πλέξιμο, κέντημα, ράψιμο (Α’ τμήμα: ηλικίες 10-15, 

Β’ τμήμα: ηλικίες 16-100!), 
β) Επαναχρησιμοποιούμε ρούχα και αντικείμενα 
για κατασκευές
-Εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές δράσεις με τα παιδιά
-Βοήθεια στη μελέτη, για παιδιά Δημοτικού και Γυμνα-

σίου (Ελληνικά και Αγγλικά)
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν!
Δηλώστε συμμετοχή για τη δημιουργία τμημάτων, 

συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: https://docs.
google.com/…/1Ao7bMoxdHvhZINLaI-5Xu99KWQ7…/
edit

ή στο τηλέφωνο: 6976969731



Γράφει ο Λευτέρης Αυγενάκης*

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 83ης 
ΔΕΘ εξήγγειλε τη μεταφορά του ΕΝΦΙΑ 
στους Δήμους. Αυτό ασφαλώς δεν έρχεται 
σε καμία αντίθεση με τη δέσμευσή μας για 
μείωση κατά 30% στα πρώτα δύο χρόνια 
της διακυβέρνησης της ΝΔ. Αυτό είναι αδι-
απραγμάτευτο και, στη συνέχεια, θα εφαρ-
μοστεί η πρότασή μας για τη μεταφορά 
των πόρων που αποδίδει στους Δήμους.

Από εκεί και πέρα, οι Δήμοι δεν θα 
έχουν κίνητρο να αυξήσουν τον ΕΝΦΙΑ 
παρά μόνο αν χρειάζονται παραπάνω πό-
ρους για δημοτικά έργα, την αναγκαιότητα 
των οποίων θα πρέπει να εξηγήσουν οι 
ίδιοι στους πολίτες και να κριθούν γι αυτό. 
Αν π.χ. ένας δήμαρχος θέλει να βελτιώσει ή να αυξήσει τους 
παιδικούς σταθμούς ή τις κοινωνικές δομές θα μπορεί να απευ-
θυνθεί στους πολίτες. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορεί βέβαια και να 
μειώσει τον ΕΝΦΙΑ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα τεθεί ένα εύρος μέσα στο 
οποίο θα μπορούν να κινούνται. Πρέπει ωστόσο να επισημά-
νουμε ότι όπου έχει εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, 
επειδή ακριβώς αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης 
και κυρίως τη λογοδοσία των δημάρχων, οδηγεί αναπόδραστα 
στην εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση της επιβάρυνσης για 
τους πολίτες.

Είναι συνεπώς παντελώς αστήρικτη η προπαγάνδα της Κυ-
βέρνηση περί αύξησης των βαρών για τους δημότες. Η δέσμευ-
σή μας ισχύει στο ακέραιο και η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση 
ανοίγει τον δρόμο και για περαιτέρω μειώσεις σε δεύτερο χρόνο.

· Δεν μιλούμε για μια απλή μεταφορά πόρων από το κράτος 
στην αυτοδιοίκηση. Είναι μια πλήρης αλλαγή της φιλοσοφίας, 
της οργάνωσης και της λειτουργίας όλου του κράτους. Είναι μια 
καταλυτική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται στα σύγχρονα ευρω-
παϊκά κράτη, όπου οι Δήμοι έχουν πλήρη διοικητική και οικονο-
μική αυτοτέλεια. Σημειωτέον, στην υπεράνω νεοφιλελεύθερης 
υποψίας Γαλλία εφαρμόζεται ανάλογο σύστημα. Πρόκειται για 
μια μεταρρύθμιση, που αλλάζει εντελώς τον τρόπο λειτουργίας 
του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, καθώς επιτυγχάνει:

α) πραγματική διοικητική και οικονομική αυτονομία των δή-
μων

β) ουσιαστική λογοδοσία των δημάρχων στους δημότες τους 
και συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές αποφάσεις που τους 
αφορούν

γ) αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση
δ) αναβάθμιση της παροχής δημοσίων υπηρεσιών αφού 

αυτές θα καθορίζονται από τη δημοτική αρχή και θα ελέγ-
χονται άμεσα από τους δημότες.

· Αναφορικά με τους φτωχότερους δήμους, στους οποί-
ους οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι πολύ μικρές, 
θα υπάρξει ένας αναδιανεμητικός μηχανισμός όπου οι 
Δήμοι με αυξημένες εισπράξεις ΕΝΦΙΑ θα δίνουν (αυτο-
ματοποιημένα, μέσω του μηχανισμού είσπραξης) στους 

φτωχότερους δήμους. Αυτό άλλωστε συμβαίνει 
και σήμερα, καθώς τα χρήματα που λαμβάνουν 
οι Δήμοι από το Κράτος δεν δίνονται ανάλογα 
με την αξία της ακίνητης περιουσίας των κατοί-
κων τους, αλλά λαμβάνονται υπόψη και άλλα 
κριτήρια, όπως η γεωγραφική τους θέση και το 
εισόδημα των κατοίκων τους. Πάντως, με βάση 
τα διαθέσιμα στοιχεία, θα πρέπει να επισημά-
νουμε ότι τα χρήματα που κατευθύνονται προς 
τους Δήμους από τον κρατικό προϋπολογισμό 
προσεγγίζουν στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων τα έσοδα που λαμβάνει ο κρατικός προϋ-
πολογισμός από τον ΕΝΦΙΑ που αντιστοιχεί στη 
συνολική ακίνητη περιουσία του κάθε δήμου.

· Η επιβολή του φόρου θα γίνεται από το 
Υπουργείο Οικονομικών μετά από πρόταση του 
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς δεν 
υπάρχει ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Όσο για 

τον κ. Τζανακόπουλο, τον παραπέμπουμε στο άρθρο 102 παρ. 5 
του Συντάγματος το οποίο διασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλεια 
των δήμων και δίνει την ευχέρεια να υλοποιηθεί πλήρως η με-
ταρρύθμιση που προτείνουμε. Δυστυχώς, η μεγάλη πλειοψηφία 
όσων επικαλούνται συνταγματικούς λόγους για να μην γίνει αυτή 
η τομή, το κάνουν είτε για μικροκομματικά οφέλη είτε γιατί εκ-
προσωπούν τις δυνάμεις της αδράνειας στην ελληνική κοινωνία.

· Ο συμπληρωματικός φόρος όπως και μια σειρά στρεβλώ-
σεων που έχει σήμερα ο ΕΝΦΙΑ θα μελετηθούν εξ υπαρχής για 
να γίνει ορθολογικότερο όλο το σύστημα. Για αυτό ακριβώς και 
εξαγγείλαμε ότι η πρόταση θα εφαρμοστεί πλήρως μετά από 
δύο χρόνια.

· Εμείς θέλουμε να συμμαζέψουμε το κράτος και όχι να το ξε-
χειλώσουμε! Οι Δήμοι δεν θα παρεμβαίνουν στην είσπραξη και 
δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν κανένα εισπρακτικό μηχανι-
σμό. Η είσπραξη θα συνεχίσει να γίνεται μέσω της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως συμβαίνει και σήμερα. 
Μάλιστα αυτό υπηρετεί και τη στρατηγική μας για ενοποίηση 
όλων των εισπρακτικών μηχανισμών υπό την ΑΑΔΕ. Αυτό που 
θα αλλάξει είναι ότι η πίστωση του ΕΝΦΙΑ που θα καταβάλλουν 
οι πολίτες θα πηγαίνει αυτόματα στους οικείους Δήμους, ενώ ένα 
τμήμα θα πηγαίνει (αυτοματοποιημένα, μέσω του μηχανισμού 
είσπραξης) στους φτωχότερους δήμους.

· Σε όσους ισχυρίζονται ότι η εφαρμογή της πρότασής μας 
θα επιτείνει το πρόβλημα διαφθοράς στους δήμους, απαντάμε 
ότι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Με τη μεταρρύθμιση που 
προτείνουμε, οι δήμαρχοι δεν θα μπορούν να μεταθέτουν τις 
ευθύνες τους στο «κακό κράτος» σε περίπτωση κακοδιαχείρισης 
αφού οι δημότες τους θα γνωρίζουν πόσα ακριβώς χρήματα 
έδωσαν και που πήγαν. Παράλληλα, το κράτος θα συνεχίσει να 
ασκεί δημοσιονομικό έλεγχο στους Δήμους.

Η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους είναι μια πραγματική 
μεταρρύθμιση που θα ενισχύσει την αυτοδιοίκηση, ενδυναμώνει 
την αυτονομία της, ενισχύει τη λογοδοσία και φέρνει τους πολί-
τες πιο κοντά στη διοίκηση.

*Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης είναι γραμματέας της Πολιτι-
κής Επιτροπής της Ν.Δ. και βουλευτής Ηρακλείου.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
2ήμερη εκδρομή 13-14 Οκτωβρίου 

Αγ. Σαράντα Αργυρόκαστρο
Αναχωρούμε από τη Βέροια Πλατεία Ελιάς 7.30 το πρωί, στάση για καφέ στα Ιωάν-

νινα. Στη συνέχεια φτάνουμε στα σύνορα στη Σαγιάδα, μετά από απαραίτητο έλεγχο, 
υποχρεωτικά αστυνομική ταυτότητα, ψώνια στα αφορολόγητα. Αναχωρούμε για τους 
Άγιους Σαράντα, χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων, τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο ΔΙ-
ΠΝΟ. Την επόμενη ημέρα, μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Αργυρόκαστρο, όπου θα 
ξεναγηθούμε στο ελληνόφωνο χωριό Δρόπολης, θα γευματίσουμε εξ ιδίων στο χωρικό 
Τεραχιάτες και έπειτα θα επισκεφθούμε το χωριό Βουλιαράτες και θα καταθέσουμε στε-
φάνι για να τιμήσουμε τους πεσόντες του έτους 1940. Επιστρέφουμε αργά το απόγευμα 
στην πόλη μας με τις καλύτερες εικόνες.

ΤΕΧΝΗ + ΚΟΣΜΗΜΑ 
… «εκτός χάρτη»

Ήταν μια ωραία βραδιά εγκαινίων και η  έκθεση των μαθητών των τμημάτων 
αργυροχοΐας & εικαστικού κοσμήματος της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, με επιμέλεια 
της Μάρας Κοκκίνου συνεχίζεται με ΤΕΧΝΗ + ΚΟΣΜΗΜΑ στο «εκτός χάρτη», της 
γκαλερί Παπατζίκου. 

Τριάντα έξι μαθήτριες παρουσιάζουν μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα συν-
δυάζοντας ασήμι, ημιπολύτιμες πέτρες, ξύλο, τσιμέντο, ορείχαλκο, ύφασμα, νή-
ματα και άλλα υλικά, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτέλεσμα.

Η έκθεση έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

«Πραγματική μεταρρύθμιση 
στην αυτοδιοίκηση 

από τον Κ. Μητσοτάκη»



CMYK
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Η Εταιρεία «Ανταλλακτικά 
Φωτιαδης» πάντα στο πλευρό 
της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 

Βέροιας! μΗ διοίκηση της ομάδας 
ευχαριστεί από καρδιάς για ακόμα 
μια φορά την εταιρεία Ανταλλακτικών 
«Φωτιάδης», που όπως πάντα στηρίζει 
έμπρακτα την προσπάθεια της Ακαδη-
μίας Βέροιας και στέκεται δυναμικά 
δίπλα στους αθλητές της πόλης μας.

Ηπροσφοράτουςκαιπάλιξεχωρίζειμετουςκα-
λαίσθητουςαθλητικούςσάκους,οιοποίοιθαδοθούν
σε όλους τουςποδοσφαιριστές του τμήματοςΚ14
τηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιας.

ΣυμμετοχήσεδύοτουρνουάτηνΚυριακή23/9
γιατηνΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΒέροιας

ΣεδύοτουρνουάθαλάβειμέροςτηνερχόμενηΚυρια-
κή(23/9)ηΑκαδημίαΒέροιας.Αναλυτικάηανακοίνωση:

«Φέτος ο αθλητικός μαςσάκος θα ταξιδέψει σε
πολλάμέρητηςΕλλάδαςκαιθαεπιστρέψειγεμάτος
ποδοσφαιρικέςεμπειρίεςγιατουςαθλητέςμας.

Ξεκινώντας από αυτή την Κυριακή 23 Σεπτεμ-
βρίου, που οι ποδοσφαιριστές τηςΑκαδημίαςΠο-
δοσφαίρουΒέροιας θασυμμετάσχουν τοπρωίστο
τουρνουά τουΑτρομήτουΠτολεμαΐδας και το από-
γευμαστοτουρνουάτηςΑΕΚΚοζάνης.Ηαναχώρη-
σηθαγίνειστις8.30′καιηεπιστροφήστις19.45′.

Αναλυτικάτοπρόγραμμαθαανακοινωθείτιςεπό-
μενεςημέρες».

Ξένο διαιτητή επέλεξε η 
ΚΕΔ για το πρώτο μεγά-
λο ντέρμπι της σεζόν, 

ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ 
στην Τούμπα (23/9, 20:30) για 
την 4η αγωνιστική της Super 
League και πρόκειται για τον 
Φινλανδό, Ματίας Γκεστράνι-
ους.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 4ης αγωνι-
στικής:

Σάββατο22/9
18:15 Αστέρας Τρίπολης-Απόλλων

Σμύρνης: Σέζος (Σάββας,Δημόπουλος,
4οςΚουμπαράκης)

19:00Ατρόμητος-ΑΕΛ:Βρέσκος (Ευ-
θυμιάδης,Κωσταράς,4οςΛάμπρου)

20:30ΠΑΣΓιάννινα-Άρης: Γρατσάνης
(Κολοσιώνης,Καλαμπόκης, 4οςΕυαγγέ-
λου)

Κυριακή23/9
16:00Ξάνθη-ΟΦΗ:Παπαπέτρου (Κουρομπύ-

λια,Ακρίβος,4οςΦωτιάδης)
19:00Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός: Τζοβάρας

(Κωνσταντόπουλος,Μπούξμπαουμ, 4οςΤσαμού-
ρης)

19:00Παναιτωλικός-Λαμία:Μανούχος (Πετρό-

πουλος,Τριανταφύλλο,4οςΚοτσάνης)
20:30ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Γκεστράνιους (Αλκάρε, Βι-

ρεαβουόρι,4οςΤζήλος)

Δευτέρα24/9
19:30Πανιώνιος-Ολυμπιακός: Σκουλάς (Σπυ-

ρόπουλος,Κωνσταντίνος,4οςΤάσης)

ΑκαδημίαΒέροιαςκαιΑνταλλακτικά
«Φωτιάδης»γιαμιαακόμηχρονιάμαζί!

Συμμετοχή σε δύο τουρνουά

Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ-ΑΕΚ είναι
ο Φινλανδός Ματίας Γκεστράνιους

ΤηνΔευτέρα«μπαίνει»
στοχειρουργείοοΒεροιώτηςάσσος

τηςΞάνθηςΒασίληςΦασίδης
ΆτυχοςστάθηκεοταλαντούχοςάσσοςτηςΞ’άνθηςΒα-

σίληςΦασίδηςαφούσεμίαπροσπάθειατουστηνπροπό-
νησητηςομάδαςτουκόπηκεοδικέφαλοςμεαποτέλεσμα
ναετοιμάζεταιγιατοχειρουργείο.

ΈτσιοπαίκτηςθαπετάξειτηνΚυριακήγιατηνΓερμα-
νία και τηνΔευτέρα θα χειρουργηθεί από τονΞανθιώτη
κ. Γιώργο Γκοδόλια, ειδικό χειρούργοπου έχει κάνει και
άλλεςεπεμβάσειςσεπαίκτεςτηςΞάνθηςκαιτηςΕθνικής
ομάδας.

Οπαίκτης θα μείνει για 10-15 μέρες για τις πρώτες
μέρες τηςαποθεραπείας και στηνσυνέχεια θασυνεχίσει
στηνΕλλάδα.Η επιστροφή τουυπολογίζεταιστα γήπεδα
μετάαπό5-6μήνες.

Ναευχηθούμεκαλήεπιτυχίακαιναγυρίσεισιδερένιος.



Το τμήμα 
μπάσκετ του 
Φιλίππου 

Βέροιας ανακοινώνει 
την έναρξη συνεργα-
σίας, ως προπονητή 
των τμημάτων υπο-
δομών της ακαδημί-
ας, με τον Τσάτσα 
Θεόδωρο.

Ποιός είναιοΤσάτσαςΒ.
Θεόδωρος

Γεννήθηκε στις 29-6-
1979στηνΑλεξάνδρειαΗμα-
θίας. Άρχισε να ασχολείται
μετοναθλητισμόαπόμικρή
ηλικίαμε κυριότερη ενασχό-
ληση το μπάσκετ.  Είναι εν
ενεργεία αθλητής από το
1992στονΑ.ΣΑκαδημίαΆ-

θλοςΑλεξάνδρειας.
Ξεκίνησε την αθλητική

καριέρα τουστον ΓΑΣ «Αλ-
κέτας» Αλεξάνδρειας και
στην συνέχεια αγωνίστηκε
σε διάφορες άλλες ομάδες
(Α.ΟΣπάρτακοςΙωαννίνων,
ΓΕΙ(Γυμναστική¨ΈνωσηΙω-
αννίνων),ΓΑΣΑλεξάνδρειας,
Α.Ο Γλαύκος Πάτρας, ΓΑΣ
Κουφαλίων).

Είναι πτυχιούχος προ-
πονητής καλαθοσφαίρισης
της σχολήςπροπονητικής
Γ’ Κατηγορίας του ΣΕΠΚ
στηνΘεσσαλονίκηαπότην
περίοδο 2013-14 και πα-
ραμένει ενεργό μέλος έως
καισήμερα.

Ξεκίνησε την προπο-

νητική του καριέρα από τα
τμήματα υποδομής τουΆ-
θλουΑλεξάνδρειαςτηνπερί-
οδο 2014-15 καιπαρέμεινε
ενεργόμέλοςτουπροπονη-
τικού τιμ μέχρι τηνπερίοδο
2017-18.Ασχολήθηκεμε ό-
λεςτιςηλικιακέςομάδεςτης
ακαδημίας (Απόπροτζούνι-
ορέωςπαιδικό,κορίτσιακαι
βοηθός στην ανδρική ομά-
δα).Ακόμα είχε συμμετοχή
σεδιάφορεςδραστηριότητες
της ακαδημίας (Basketball
Camps, αθλητικά κατασκη-
νωτικάπρογράμματα) αλλά
και διακρίσεις (2ηΘέσηστο
FINALFOURΠΑΙΔΩΝΕΚΑ-
ΣΚΕΜ,2018).

Είναι πτυχιούχος Περι-

βαλλοντολόγος τουΠανε-
πιστημίου Ιωαννίνων και
κάτοχοςM.Sc τουΤμήμα-
τοςΒιολογίας τουΠανεπι-
στημίουΠατρών.

CMYK
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Η ερασιτεχνική αθλητική 
ομάδα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ-
Σ-ΦΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

συνδιοργάνωσε με τη Κοι-
νωφελή Επιχείρηση του 
Δήμου Αλεξάνδρειας τον 2ο 
Αλεξανδρινό Αγώνα Δρόμου 
5 & 10χλμ καθώς το Gidas 
Fun Run 1000m για μικρά και 
μεγάλα παιδιά!

Στις10:00ξεκίνησαν70μικροίκαιμε-
γάλοιστοGidasFunRunκαιτερμάτισαν
όλοι χαμογελαστοί,παραλαμβάνοντας το
μετάλλιοτουςκαιεπανακτώνταςδυνάμεις
μεχυμούς.

Στις10:30δόθηκεηεκκίνησηγιατους
167δρομείς των5χλ.σεμία κυκλικήδι-
αδρομή 2,5χλμ στο κέντρο της πόλης,
με μηδενική υψομετρική διαφορά.Η δι-
οργάνωσηπαρείχε ηλεκτρονική χρονο-
μέτρηση στα 2,5 και 5 χλμ. Νερό ήταν
διαθέσιμοσε1σταθμό,όπωςεπίσηςκαι
στον τερματισμό μαζί μεφρούτα, γλυκά
καιχυμούς!

Νικητής του αγώνα των 5χλμ, ο Γε-
ώργιοςΚατσάνης, εκπροσωπώντας τον
Γ.Σ Ηρακλή, με 18:48, 2ος ο Βασίλης
Καρατζίβας, από την Θεσσαλονίκη με
19:06και3οςοΤίμοςΑναστασιάδης,που
έτρεξε για τηνSauconyRunningTeam,
με19:48.

ΝικήτριαηΣοφίαΚουτσάκαμε24:35,
για τηνΟμάδαΜαραθωνίου Γιαννιτσών,
2ηηΣάντραΠαλιούραμε25:42, εκπρο-
σωπώντας τονΣύλλογοΔριμέωνΥγείας
Κοζάνης/KRGκαι3ηηΒάλιαΧατζηϊακώ-
βουμε25:57,απότηνΘεσσαλονίκη.

Στις10:45δόθηκεηεκκίνησηγιατους
113 δρομείς των 10χλ. σε μία διαδρομή
έξωαπό το κέντρο τηςπόλης, με μηδε-
νικήυψομετρικήδιαφορά.Ηδιοργάνωση
παρείχεενδιάμεσηηλεκτρονικήχρονομέ-
τρησηστα5χλμ.Νερόήτανδιαθέσιμοσε
1σταθμό,όπωςεπίσηςκαιστοντερματι-
σμόμαζίμεφρούτα,γλυκάκαιχυμούς!Η

αυξημένηζέστηαλλάκαιυγρασίαδυσκό-
λεψεσχετικάτουςδρομείς.

Νικητής τουαγώνα των10χλμ, οΔη-
μήτριοςΓάζοςαπότηνΟμάδαΜαραθω-
νίου Γιαννιτσών, με 37:44, 2ος οΝικό-
λαοςΖαρκάδαςμε38:37και3οςοΑπό-
στολοςΤσιανάκας από τηνΑλεξάνδρεια
με39:59.

Νικήτρια η Ουρανία Καλαϊτζη από
τηνΟμάδαΜαραθωνίου Γιαννιτσών με
51:27μ 2η ηΕυαγγελίαΔούμαμε 52:22
και3ηηΣοφίαΚρίκουαπότηνΕλασσόνα
με52:25.

Με τηνπαρουσία τους και την συμ-

μετοχή τους μας τίμησαν δρομείς όλων
τωνηλικιών και όλων τωνδυνατοτήτων,
απόΒέροια,Κιλκίς,Κατερίνη,Θεσσαλονί-
κη,Αριδαία,Κοζάνη,Πτολεμαΐδα,Αιγίνιο,
Γιαννιτσά, Σέρρες,Δολίχη Ελασσόνας,
Λιτόχωρο,Κουφάλια,Άραχο,Κορινό,Ε-
λασσόνα, Νάουσα, Γουμένισσα, Πολύ-
γυρο, Ξάνθη, Βρυσάκι, Νεοχωρόπουλο,
Σχοινά,Βρυσάκι, καιφυσικάαπό τηνΑ-
λεξάνδρεια.

Η συμμετοχή όλων των δρομέων ή-
τανδωρεάν!Όλοι οι δρομείςπαρέλαβαν
αναμνηστική μπλούζα τουαγώνα.Στους
12νικητέςδόθηκανδώρακαιλουλούδια.

Τα δώρα, όπως και η τροφοδοσία των
αγώνων ήταν ευγενική προσφορά των
χορηγώντηςεκδήλωσης.

Οι εκδηλώσεις του 2ουΑλεξανδρινού
ΑγώναΔρόμουυποστήριξαν τις δράσεις
τουμηκερδοσκοπικούσυλλόγουγονέων
παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες
,“Life is Life”, και όλοι οι δρομείς και κά-
τοικοι της πόλης είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούνκαιναβοηθήσουνμεόποιο
τρόπομπορούν.

Οι εκδηλώσεις είχαν την αμέριστη υ-
ποστήριξητωνχορηγών,τωνεθελοντών,
τηςΕλληνικήςΑστυνομίας–Α.ΤΑλεξάν-
δρειας, τουΕρυθρούΣταυρού-ΤμήμαΑ-
λεξάνδρειας,τουΚέντρουΥγείαςΑλεξάν-
δρειας.

Εθελοντές: ΣώμαΕλλήνωνΠροσκό-
πωνΑλεξάνδρειας–ΛαογραφικόςΌμιλος
ΝτόπιωνΑλεξάνδρειαςκαιΠεριχώρωντο
ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ–ΕστίαΡουμλουκιωτώνΑ-
λεξάνδρειας–ΟμάδαΔράσηςΑλληλεγγύ-
ηςΑλεξάνδρειας –ΔήμοςΑλεξάνδρειας,
ΑντιδημαρχίαΚαθαριότητας –Αθλητικός
ΣύλλογοςΒΕΛΟΣ–ΑθλητικόςΣύλλογος
ΑΘΛΟΣ–ΠαλαιστικόςΣύλλογοςΑλεξάν-
δρειαςΗμαθίων–ΣύλλογοςΚολινδρινών
Αλεξάνδρειας – ΣύλλογοςΜοτοσικλετι-
στών –ΠοδηλάτεςΑλεξάνδρειας –Α.Σ
Ζέφυρος–ΠΟΛΙΤΕΣΤΟΥΔήμουΑλεξάν-
δρειας - παλιούς και νέους φίλους του
συλλόγουΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΦΥΣΗ-ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΣ– μέλη τουσυλλόγουΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΣ-ΦΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

Μεεπιτυχίαέγινεηδιοργάνωσητου2ουΑλεξανδρινού
ΑγώναΔρόμουτηνΚυριακή16/9

Προπονητής Ακαδημιών μπάσκετ
του Φιλίππου ο Θοδωρής Τσάτσας
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Σεπλήρηδράσηβρίσκονταιόλατατμήματαμπά-
σκεττουΖαφειράκηΝάουσαςενόψειτηςνέαςαγω-
νιστικήςπεριόδου.

TτμήμαΑνδρών
Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει τοπρωτάθλημα

τηςΑΕΚΑΣΚΕΜ.Ηομάδα τουΖαφειράκηόλη την
εβδομάδαπουκύλησεέκανεκαθημερινέςπροπονή-
σειςμεστόχοναπαρουσιαστείόσοέτοιμηγίνεταικαι
ναπλασαριστείστιςυψηλέςθέσειςτηςβαθμολογίας.
Μέγας χορηγός του αντρικού τμήματος φέτος θα
είναιοΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣΦ&ΜΟΕ.Οιπροπονητέςτου
συλλόγουτονευχαριστούνθερμάγιατηνκίνησήτου
ναντύσειτοτμήμαμενέεςστολέςκαιφόρμες.

TμήμαΠαίδων
Τοπαιδικό τμήμασυνεχίζει τις σκληρέςπροπο-

νήσεις με επικέντρωσηστην ενδυνάμωση και την

ατομική τεχνική των
παικτών. Το πρωτά-
θλημα θα αρχίσει τον
Ιανουάριοκαιέτσιηο-
μάδατουΣτ.Ζιάνηθα
χει πολύ μεγάλο διά-
στημαγιαναπροετοι-
μαστεί σε όλους τους
τομείς τουπαιχνιδιού.
Η ομάδα φέτος απο-
τελείται από 16 παί-
κτες γεννημένους του
2003.Από το τμήμα

αυτό, οιΤούπος καιΜώκαςπροπονούνται και υπό
τιςοδηγίεςτουΝ.Τούφαστοαντρικότμήμακαιπολύ
πιθανόνναχρησιμοποιηθούνσεκάποιαματς.

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Συνεχίζονται οι προπονήσεις των μικρών τμη-

μάτων σε κανονικούς ρυθμούς.Πολλά νέαπαιδιά
έρχονται να δοκιμάσουν το άθλημα τηςπορτοκαλί
θεάςπου χει χαρίσειπολλές χαρές τόσοσε εθνικό
επίπεδο,όσοκαισεσυλλογικό.Νέοτμήμαξεκίνησε
προπονήσειςστο1οΔημμεαγόριακαικορίτσιατης
Α’ καιΒ’ δημοτικού κάθεΤρίτη-Πέμπτη17.00-18.00
και κάθεΣάββατο09.30-10.30.Πληροφορίες για ο-
ποιοδήποτετμήμαστο23320-21524ώρεςγραφείου
ήστολογιστικόγραφείοτουΘ.Πουρλίδα.Σήμερατο
τμήμα των2006-07 θα δώσει τοπρώτο τουφιλικό
μετηνομάδατωνΑετώνΒέροιαςστις11.00π.μστο
ΔΑΚΝάουσας.

Η Ανάβαση 
Καστα-
νιάς που 

διεξάγεται στις 
29-30 Σεπτεμ-
βρίου 2018 θα 
είναι και φέτος 
ο μαγνήτης των 
Αναβάσεων στη 
Βόρεια Ελλάδα 
αφού αποτελεί 
τον 4ο γύρο του 
Κυπέλλου Ανα-
βάσεων Βορείου 
Ελλάδος που 
γνωρίζει άνθη-
ση με όλο και 
πιο πολλές συμ-
μετοχές στους 
αγώνες που 
διοργανώνο-
νται.

Σκοπός της διοργά-
νωσηςείναιναπροσφέ-
ρειέναάρτιοαγώναγια
οδηγούς και θεατές κα-
θώς εδώ και τρία χρό-
νια έχει αποσπάσει τα
καλύτερασχόλια για τη
διαδρομήκαι τηφιλοξε-
νία της κοινότηταςΠο-
λυμύλου.

Ο σχεδιασμόςπερι-
λαμβάνει ευρύχωραpits επάνωστηνπαλιάΕθνι-
κήΟδό με νέα ασφαλτόστρωση του χώρου και
αμέσως ξεκινά τοwarmup.Μετά τον τερματισμό,
τααυτοκίνηταθασυνεχίζουνγια1χλμσεχαλαρό
ρυθμόγιατοχώροτουParkFermeόπουοιαθλη-
τές θα μπορούν ναπαρακολουθούν την εξέλιξη
τουαγώναστατοπικάκαταστήματαστηΖωοδόχο
Πηγή.

Τοπρόγραμμα ξεκινά τοπρωί του Σαββάτου
με τονΤεχνικόΈλεγχοστις 08.00, ενώστις11.30
θα ξεκινήσουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά.
ΤηνΚυριακήοαγώναςθαξεκινήσειστις11.00και
ο δρόμος θα κλείσει μιαώρα νωρίτερα για τους
θεατές.

Οιδηλώσειςσυμμετοχήςθαγίνονταιonlineστη
σελίδα του αγώνα http://www.kastaniahillclimb.gr
όπουυπάρχουν όλες οι αναλυτικέςπληροφορίες.
Αναγκαία είναιηπληρωμή τουπαραβόλουασφά-
λισηςστοσύστημαΣΣΔΑ -OMAE.Το υπόλοιπο
θα γίνεται κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό
τουΟργανωτή (ΣΜΑΚ -ΤράπεζαΠειραιώς5250-
076053-019).

Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι μετά το
τέλος της 6ηΑνάβασης Κορύλοβου ο οργανω-
τήςΟΦΑΔ και ο ΣΜΑΚ έδωσαν την ευκαιρία σε
τέσσερις αγωνιζόμενους να έχουνπληρωμένα τα
ασφαλιστήριαπαράβολατηςΟΜΑΕαξίας80€για
τησυμμετοχή τουςστην 4ηΑνάβασηΚαστανιάς.
Τυχεροί μέσωκλήρωσηςαναδείχθηκαν οιΜπιλα-
δέρηςΒασίλης,ΣτεργιάδηςΑθανάσιος,Παρασκευ-
άςΜιχάληςκαιΚουτσοδήμοςΚώστας.

Οιπαροχές τουαγώναγια τηνκατηγορίαΚύ-
πελλοΒορείουΕλλάδοςείναι:

1)Θαγίνειοργανωμένηφόρτωσησεαυτοκινη-
τάμαξεςαπόΘεσσαλονίκη.Το κόστοςμεταφοράς
του αυτοκινήτου
ανέρχεταιστα60€.
Ο Οργανωτής θα
καλύψει το 50%
τουποσούδηλαδή
30€.Ανάλογοαντί-
τιμοθακαταβληθεί
και σεαυτούςπού
θα έρθουν με τρέ-
ιλερ.

*Σημείωση: Το

ίδιοθαισχύσεικαιγιατιςυπόλοιπεςπεριοχέςπ.χ.(
Ιωάννινα,Λάρισα)εφόσονυπάρχειπλήρηκάλυψη
αυτοκινητάμαξας.

Με τιςπιοπάνωπαροχές το σύνολο τουπα-
ραβόλουγιατηνκατηγορίατουΚυπέλλουΒορείου
Ελλάδοςανέρχεταιστα130€.

*Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος α-
θλητής της κατηγορίαςDRIFT επιθυμεί να κάνει
χρήσηαυτοκινητάμαξας τότε θα ισχύσει τοπαρά-
βολοκαιοιπαροχέςτηςκατηγορίαςΚυπέλλουΒο-
ρείουΕλλάδοςδηλαδήσυνολικόπαράβολο130€.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν
έγκαιραγιατηνκράτησητηςδιαμονήςτους.

ΤαξενοδοχείαστηνπόλητηςΚοζάνηςείναιταεξής:
ΑΛΙΑΚΜΩΝ2461036015-6maliakmonhotel.gr
ΑΝΕΣΙΣ2461022504anesis-hotel.gr
ΕΛΕΝΑ2461026056,2461024556elenakoz.gr
ΕΡΜΙΟΝΙΟ 24610 39400-1, 24610 39040

ermionio.gr
ΚΑΤΕΡΙΝΑ24610 34856, 24610 38052 hotel-

katerina.com
ΝΕΦΕΛΗ2461036686-8nefelikozani.gr
ΤΣΕΛΙΚΑΣ 24610 35997, 24610 35172

tselikashotel.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε:

ΛίτσιοςΔημήτριος6948075647
ΠρόεδροςοργανωτικήςεπιτροπήςΣΜΑΚ
ΤζολίδηςΓεώργιος6942264063
ΓραμματέαςΣΜΑΚ
Γραμματείααγώνα,fax2461036742Γ ρ α φ ε ί α

ΣΜΑΚ
http://www.kastaniahillclimb.gr
facebook.com/kastaniahillclimb
info@kastaniahillclimb.gr

Tα νέα της ομάδας Μπάσκετ
του Ζαφειράκη Νάουσας

Στις29-30Σεπτέμβριουη4η
διοργάνωσητηςΑνάβασηςΚαστανιάς

Το παράβολο συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:
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Θεμελιώθηκε ο νέος τερματικός σταθμός 
στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη  

Θεμελιώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, ο 
νέος τερματικός σταθμός. Πρόκειται για ένα έργο που θα επεκτείνει 
τη δυναμικότητα του υφιστάμενου αεροδρομίου, τη «ναυαρχίδα» των 
14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece. 
Η Fraport Greece, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. 
Αλεξάντερ Τσίνελ, έχει στον πυρήνα του επενδυτικού της προγράμμα-
τος στην Ελλάδα, το αεροδρόμιο Μακεδονία, με έργα που θα απορρο-
φήσουν 100 εκατ. ευρώ.

Το νέο τέρμιναλ του Μακεδονία θα είναι έτοιμο τέλος του 2020, 
αρχές 2021. Το νέο κτήριο θα καλύπτει 34.000 τμ, που, μαζί με τα 
24.000 τμ του παλιού τερματικού, που θα ανακαινισθεί, θα μπορούν να 
εξυπηρετεί πάνω από 9 εκατ. επιβάτες. Με το νέο terminal τα check in 
points θα αυξηθούν κατά 47%, οι πύλες κατά 50%. Κατά την περίοδο 
κατασκευής του νέου terminal και όλων των συνοδών έργων δημιουρ-

γούνται περί τις 1.000 θέσεις εργασίας ενώ στην λειτουργία του νέου 
αεροσταθμού, οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίες που θα δημιουρ-
γηθούν από το «Μακεδονία», υπολογίζονται στις 4.000/

Η τελετή της θεμελίωσης, πήρε ξεχωριστό χρώμα καθώς στα θεμέ-
λια του νέου terminal τέθηκε και ένα μεταλλικό κουτί ως... χρονοκάψου-
λα που περιείχε: το όραμα της εταιρείας για το αεροδρόμιο, σημερινέςε-
φημερίδες, ένα νόμισμα για καλή τύχη (όπως είθισται στη Γερμανία) και 
τα σχέδια του αεροδρομίου.

 Το έργο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», που αναμένεται να αποτε-
λέσει καταλύτη στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνεται στο 
επενδυτικό πρόγραμμα της Fraport Greece για τα 14 περιφερειακά αε-
ροδρόμια, συνολικού ύψους 415 εκατ. ευρώ μέχρι το 2021. Η δυναμική 
του «Μακεδονία», όπως τονίσθηκε, θα αναδειχθεί περαιτέρω και με την 
ολοκλήρωση των έργων του δημοσίου, για την επέκταση του διαδρό-

μου προσαπογειώσεων 10/28. 
Σύμφωνα με τη Fraport, τέλος του 2018 παραδίδονται οι τερματικοί 

σταθμοί σε Καβάλα, Χανιά και Ζάκυνθο, ολοκληρώνοντας έτσι τον πρώ-
το κύκλο του επενδυτικού της προγράμματος σε υποδομές.

Χαιρετισμούς στην τελετή της θεμελίωσης εκφώνησαν ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, ο 
υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Μαυραγάνης, ο περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, οι δήμαρχοι 
Θεσσαλονίκης και Θέρμης, Γιάννης Μπουτάρης και Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος, ενώ από πλευράς επενδυτών χαιρέτησαν ο πρόεδρος της 
Fraport Στέφαν Σούλερ αλλά και ο πρόεδρος του ομίλου Κοπελούζου, 
Δημήτριος Κοπελούζος. Χαιρετισμό απηύθυνε και δ/νων σύμβουλος της 
κατασκευάστριας Intrakat, Πέτρος Σουρέτης. 

Πηγή: voria.gr

ΕΣΡ: Στο μικροσκόπιο 
οι ραδιοτηλεοπτικές 

εκπομπές
- Απειλεί με κυρώσεις

Με θέματα που συνδέονται, κυρίως, με την ποιότητα των τηλεοπτικών προγραμμά-
των ασχολήθηκε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), σε προγραμμα-
τισμένη συνεδρίασή του. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προβλήθηκε και η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Δεύτερη 
ματιά», η οποία μεταδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΣΡ, τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την ανησυχία 
τους για το γεγονός ότι παρατηρούνται φαινόμενα υποβάθμισης της ποιότητας των εκ-
πεμπομένων προγραμμάτων. 

Ιδιαιτέρως απασχολούν το Συμβούλιο η ποιότητα του δημόσιου λόγου, το ζήτημα της 
αμεροληψίας των ειδησεογραφικών και ενημερωτικών εκπομπών και το κλίμα πόλωσης 
που καλλιεργείται. 

Έτσι, κατά τη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε ο έλεγχος όλων των ειδησεογρα-
φικών και ενημερωτικών προγραμμάτων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, 
δημόσιων και ιδιωτικών, καθ’ όλη η διάρκεια του Σεπτεμβρίου και η έναρξη διαδικασιών 
ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται.

Μεγάλες ποσότητες
 νοθευμένου καφέ εντόπισε 
το ΣΔΟΕ στη Θεσσαλονίκη

Συγκεκριμένα, το διήμε-
ρο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 
2018, κλιμάκια υπαλλήλων 
των Επιχειρησιακών Δι-
ευθύνσεων ΣΔΟΕ Αττικής 
και Μακεδονίας πραγματο-
ποίησαν ελέγχους σε δύο 
επιχειρήσεις στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Στο πλαίσιο των ελεγκτι-
κών επαληθεύσεων, οι ελε-
γκτές-ερευνητές του ΣΔΟΕ 
κατέσχεσαν, σε επιχείρηση 
που δραστηριοποιείται στο 
χονδρικό εμπόριο ειδών 
Super Market, στην περιοχή 
της Θέρμης Θεσσαλονίκης, 
κατέσχεσαν 16.405 κιλά 
στιγμιαίου καφέ χύμα, 228 
κιλά συσκευασμένου στιγ-
μιαίου καφέ (415 τεμάχια), 
3.383 κιλά συσκευασμένου 
καφέ (5.958 τεμάχια), επώ-
νυμης αλλοδαπής εταιρεί-
ας του χώρου 57 κιλά συσκευασμένου στιγμιαίου καφέ (105 τεμάχια), επώνυμης αλλοδαπής εταιρείας του χώρου, μεγάλη 
ποσότητα αυτοκόλλητων σημάτων καθώς και ετικέτες επικόλλησης που χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες άλλης επώνυμης 
αλλοδαπής εταιρείας καφέ, ένα μηχάνημα τυποποίησης-συσκευασίας καφέ και ένα μηχάνημα άλεσης - επεξεργασίας καφέ.

Το σύνολο των εμπορευμάτων και τα μηχανήματα κατασχέθηκαν για παραβίαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/01), καθόσον για τις ανωτέρω ποσότητες καφέ ζητήθηκαν και δεν προσκομίστηκαν τα 
παραστατικά νόμιμης εισαγωγής καθώς και τα αποδεικτικά καταβολής των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Ζητήθηκε, ακόμη, ο προσδιορισμός των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων από την αρμόδια τελωνειακή 
υπηρεσία.

Επίσης οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ κατέσχεσαν σε αδήλωτη αποθηκευτική εγκατάσταση επιχείρησης που δραστηριοποιείται 
στον χώρο του εμπορίου ενδυμάτων, στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης, προϊόντα ένδυσης συνολικής ποσό-
τητας 410 τεμαχίων, καθόσον, σύμφωνα με δηλώσεις - πραγματογνωμοσύνες των δικαιούχων των σημάτων, έφεραν πλαστά 
σήματα γνωστών οίκων του εξωτερικού (απομιμητικά). Τα προϊόντα καταστράφηκαν επιτόπου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 39 του Ν.4155/2013 περί παραεμπορίου.



«Προτεραιότητά μας αυτή τη
στιγμή είναι να δημιουργηθούν οι
καλύτερες δυνατές συνθήκες στα
νησιά», επισήμανεμεταξύάλλωνο
ευρωπαίος επίτροποςΜετανάστευ-
σης, ΕσωτερικώνΥποθέσεων και
Ιθαγένειας,ΔημήτρηςΑβραμόπου-
λος,σεδηλώσειςτουμετάτηνολο-
κλήρωση της διυπουργικήςσύσκε-
ψηςπουπραγματοποιήθηκε σήμε-
ραστο υπουργείοΠροστασίας του
Πολίτη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν
ο υπουργόςΜεταναστευτικής Πο-
λιτικής,ΔημήτρηςΒίτσας,ηυπουρ-
γόςΠροστασίας τουΠολίτη,Όλγα
Γεροβασίλη, ο υπουργός Υγείας,
Ανδρέας Ξανθός, ο αναπληρωτής
υπουργόςΕθνικήςΆμυνας,Πάνος
Ρήγας, η υφυπουργόςΠροστασίας
τουΠολίτη,ΚατερίναΠαπακώστακι
ουφυπουργόςΟικονομίαςκαιΑνά-
πτυξης,ΣτάθηςΓιαννακίδης.

Ακόμη, ο κ.Αβραμόπουλοςση-
μείωσε: «Εκτιμώότι με τις αποφά-
σειςπουέχουνληφθείκαιμεσυντο-
νισμένες ενέργειεςανάμεσασεόλα
τα υπουργεία, η Ελλάδα θα είναι
πρότυποκαιγιατιςάλλεςευρωπα-
ϊκέςπόλεις.Ταμεγάλαπροβλήματα
έχουν ξεπεραστεί, δεν θαπάψει ό-
μως αυτό το φαινόμενο να συνε-
χίσει να υπάρχει για τα προσεχή
χρόνια.ΗΕυρώπηπρέπει να είναι
καλύτεραπροετοιμασμένη, γιατί εί-
ναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα μεπα-
γκόσμιεςπροεκτάσειςκαιβεβαίωςη
Ελλάδα νασυνεχίσει ναστηρίζεται
από εμάς, τηνΕυρωπαϊκήΕπιτρο-
πήαλλάκιη ίδιαέχονταςαναλάβει
μευπευθυνότητααυτήτηναποστο-
λή,αυτότορόλο,ναανταποκρίνεται

στις ανάγκες και στηνπραγματικό-
τητα».

Όσοναφορά τησημερινήσυνά-
ντηση, ο επίτροπος τόνισε: «Ήταν
μία πολύ καλή συνεργασία, γιατί
έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό - το
πώςθαβελτιώσουμε και θα επιτα-
χύνουμε όλες τις διαδικασίες που
απαιτούνται για την αποτελεσματι-
κότερη αντιμετώπιση του μεγάλου
αυτού ζητήματος. Οι εικόνες που
ήρθαν από τα νησιά τον τελευταίο
καιρό επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν
μίασειράπροβλήματα.Είμαιικανο-
ποιημένοςαπ’ αυτή τησυνάντηση,
γιατίδιαπίστωσαότιόλεςοιδιαδικα-
σίεςπουέχουνγίνει,οδηγούνπρος
τον κοινό για όλουςμαςστόχο,ώ-
στε αυτές οι εικόνες να μην υπάρ-
χουνπια.Απότηνάλληπλευρά,οι
άνθρωποι αυτοίπου διέρχονται τα
ευρωπαϊκά σύνορα, να τυγχάνουν
σεβασμού και σωστής αντιμετώπι-
σης.Τα σχήματαπου λειτουργούν
και στα νησιά και στην ενδοχώρα,
να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις
γρήγορακιαποτελεσματικά».

Καιπρόσθεσε:«Οικαιροίτοθέ-
λησαν, η Ελλάδα να βρίσκεται γε-
ωγραφικά σε ένα σημείο, όπου το
προσφυγικό ζήτημα εκδηλώνεται
στηνπιοπιεστική του μορφή.Πέ-
ρασαν τρία χρόνια από τότε που
προέκυψε αυτό το ζήτημα, ενδιά-
μεσα έχουν στηθεί οι απαραίτητοι
μηχανισμοί, ταhotspotsανταποκρί-
νονται στην αποστολή τους, όλοι
όσοι έρχονται ταυτοποιούνται και
καταγράφονται.Εδώακριβώςέρχε-
ταικιέναςρόλοςπουέχειανατεθεί
στη χώρα - να διαχειρίζεται αποτε-
λεσματικά τα κοινά ευρωπαϊκάμας
σύνορα. Για την αντιμετώπιση αυ-
τών των καταστάσεων, ηΕυρώπη
από τηνπρώτη κιόλαςστιγμήβρέ-
θηκε και θασυνεχίσει ναβρίσκεται
στοπλευρότηςΕλλάδας».

Οκ.Αβραμόπουλοςαφούευχα-
ρίστησε όλους όσους συμμετείχαν
σεαυτή τησυνάντηση,υπογράμμι-
σε:«Εδώθαείμαστεαπόκοινούνα
συνεχίζουμε αυτή τη μεγάληπρο-
σπάθειαηοποίαπρέπει ναπωότι
συντελείται από ιδιαίτερα αντίξοες

και δύσκολες συνθήκες λόγω της
ιδιαιτερότητας αυτού του φαινομέ-
νου, πάντοτε αναδεικνύοντας την
Ελλάδα,ως ένανπαράγοντα στα-
θερότητας στην περιοχή, σωστής
διαχείρισης των ευρωπαϊκώνσυνό-
ρωνκαιβεβαίωςμεκαθημερινάτην
έκφραση του ανθρωπιστικού της
πολιτισμού».

Ερωτηθείς ο επίτροπος για τη
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Ελλάδα, επισήμανε: «Η
βοήθεια είναι συνεχής. Η στήριξη
είναι συνεχής, πολιτικά, επιχειρη-
σιακά και οικονομικά και δεν θα
πάψει και στο μέλλον.Πρώτος και
βασικός λόγος, είναι να σώζουμε
ζωές,οδεύτεροςείναινατυγχάνουν
ανθρώπινης καιπολιτισμένης αντι-
μετώπισηςαυτοίοιάνθρωποι,μετο
να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά
τα κοινά ευρωπαϊκά μας σύνορα.
Η βοήθεια θα είναι συνεχής, αδιά-
λειπτη και θέλωπραγματικά ναπι-
στεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα
πρόβλημαστομέλλον.Οαπώτερος
στόχος είναι να είμαστε όλοι πολύ
καλά προετοιμασμένοι και για το
μέλλον».

«Ηεφαρμογήτωνπολιτικώνμας
στην Ελλάδα, αποδεικνύει πόσο
σωστές είναι οι πολιτικέςπου έχει
εφαρμόσει η Ευρώπη.Οτιδήποτε
άλλο,θαοδηγούσεόλααυτάταζη-
τήματα τα οποία καλούμαστε ναα-
ντιμετωπίσουμεσεαδιέξοδα καισε
μεγάλα κοινωνικά κι ανθρωπιστικά
προβλήματα.Βελτιώσειςθαγίνουν,
καταστάσεις σαν αυτέςπου είδαμε
δεν θαυπάρχουνπια», κατέληξε ο
κ.Αβραμόπουλος.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό17-9-2018 μέχρι23-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Πέμπτη 20-9-2018

13:30-17:30 ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην
Κεντρικής69)23310-24534

21:00-08:00 ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΓΩΝΙΑ23310-71601

Δ.Αβραμόπουλος:“Προτεραιότητάμας
οικαλύτερεςσυνθήκεςστανησιά”



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2
διαμερίσματα, ισόγειο

και1οςόροφος,από70
τ.μ.και80τ.μ.,μεαυλή
και τα δύο μαζί, καλο-
ριφέρι, σκεπή, σε κα-
λή κατάσταση και τιμή
ευκαιρίας 58.000 ευρώ
και τα δύο μαζί. Τηλ.:
6974 058284 & 6973
475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμά-
τια στο κέντρο μέχρι
«Παπάκια»,1ουή2ου
ορόφου, με ασανσέρ,
που να χρίζει ανα-
καίνιση μέχρι 40.000

ευρώ.  Τηλ . :  6945
122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ  επ ιχε ί -
ρ η σ η  κ ε ρ δ ο φ ό ρ α
λόγω σύνταξης  σε
καλή τμή. Κάθε έλεγ-
χος δεκτός. Μεσιτι-

κό  ΣΤΟΧΟΣ.  Τηλ. :
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα με δω-
μάτιο, κουζίνα, χολ και
μπάνιοστον2οόροφο
οικοδομήςμε βεράντα,
ατομική θέρμανση,
κοντά στο Βυζαντινό
Μουσείο. Πληρ. τηλ.
6973 551477 κ.Δημή-

τρης.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοι-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλε-
κτρολόγος και μηχα-
νικός αυτοκινήτων και
βοηθόςμηχανικούαπό
συνεργείοστηΒέροια.
Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙανδρόγυ-
νογιατηΓερμανία,να
δουλέψει σε κουζίνα
ελληνικού εστιατορίου.
Παρέχεται διαμονή και
διατροφή.Τηλ.: 23310
41728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία
έως 60 ετών, για βο-
ήθεια ηλικιωμένου 87
ετώνωςεσωτερικήκαι
για δουλειές σπιτιού.
Παρέχεται διαμονή και
διατροφή.Μισθός συ-
ζητήσιμος.Τηλ.: 6949
849305.
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Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ρεσε-
ψιονίστ άνδρας, με
γνώσειςΑγγλικών και
Η/Υ. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email:
eliaver@otenet.gr ή
αυτοπροσώπως στη
ρεσεψιόν του ξενοδο-
χείου «ΒΙΛΛΑΕΛΙΑ»,
πρωινές ώρες 9.00
π.μ. -1.00μ.μ.στηδ/
νσηΕλιάς10,Βέροια.

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

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

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύ-
μπια Γη με έδρα την
Αλεξάνδρεια αναζητά
για το υποκατάστημά
τηςστοΔιαβατό επο-
χικόπροσωπικόεργά-
τες και εργάτριες για
το τμήμαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοι/
ενδιαφερόμενες μπο-
ρούν να καταθέτουν
αιτήσεις στοΔιαβατό.
Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας:2331041499.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη
κομπλέ , γκαρσονιέρα35 τ.μ., κατασκευή
1982,1χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, ατομικήθέρμανσημε κλιματιστικό
καιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ:23700-ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα νεόδμη-
τη Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας 50
τ.μ.ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελεί-
ται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1998 και διαθέτει θέρμανση αυτόνομη -
πετρελαίου,απεριόριστηθέα, κουφώματα
συνθετικά με διπλά τζάμια και αποθήκη .
Τιμή:180€.

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

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέ επιπλωμένο
, κατασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα  με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

κωδ.23083ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, εξαιρετικόο-
ροφοδιαμέρισμα85τ.μ.,χωρίςκοινόχρηστα
, κατασκευή2001,2υ/δ,3οςόρ. , χωρίς
ασανσέρ , η θέαπράγματι μοναδική , σε
πολύκαλήκατάσταση,ενεργειακήςκατηγο-
ρίαςΓ,μεθέρμανσηατομικήπετρελαίου,
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,συνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιηλιακό
θερμοσίφωνα μόνο 260€.Από 30/10/18
επισκέψιμοκαιδιαθέσιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέεπιπλωμένη σεδύοεπίπεδα1ος
και2οςορ.160τ.μ. ,μεάδειατου1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν 8 έτη
,διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου και με μία θέσηστάθμευσης στην
πυλωτή , με αποθήκη , διαθέτει μεγάλες
βεράντες και έναφανταστικό τζάκι , στο
μπαλκόνιBBQ , καταπληκτικόσεόλακαι
τιμήτελικήμαζίμεέναακόμηκλειστόγκα-
ράζ500€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12954ΕνοικιάζεταικοντάστηΒέ-

ροιαπαλιόςστάβλος500 τ.μ. γιααποθη-
κευτικόχώρο ,σε εξαιρετικάχαμηλή τιμή ,
μόνο100€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90 τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριο
και όχι μόνο.Αποτελείται από3Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.
Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους, και
2WC.Είναι κατασκευασμένο το1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,

ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23854 -ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας24 τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο, καιWC.Είναι κατα-
σκευασμένοτο1966καιδιαθέτειΚουφώμα-
ταΑλουμινίου,-Ενοίκιο150€.

Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26
τ.μ., κατασκευή1970, Ισόγειο, εκπληκτικό
καιμεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνια-
κό,σεπολύκαλόσημείοκαισεαπίστευτα
προσιτή  τιμή, μόνο 100€ .Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23750 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από 1Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1974 και διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:200€.

Κωδ: 23839 - ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικής επιφάνειας 89 τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, και2WC.Είναι
κατασκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:
300€.

Κωδ:23772 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σε εξαιρετικά κεντρικόσημείο  κατάστημα
συνολικής επιφάνειας αποτελούμενοαπό
360τ.μ.στοισόγειοκαιμε180τ.μ.πατάρι.
Έχει επιπλέον και μεγάλοαύλιο δικό του
χώρογιαανάπτυξημίαςσοβαρής εμπορι-
κήςδραστηριότηταςΤιμή:600€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105970 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας30 τ.μ.
στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένη το1970καιδιαθέτει θέρμανσημε
κλιματιστικό -Τιμή:10.000€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105971ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 77 τ.μ.
μικτάκαι66τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1981και
διαθέτει ατομικήθέρμανσημε θερμοσυσ-
σωρευτές,προσφέρεταισεπολύκαλή τιμή
μόνο: 40.000 €.Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13834ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από
2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα, έναμπάνιο
πολυτελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχει και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, ευρίσκεταισεπολυκατοικίααξιώσε-
ων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακισμένη
πόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία, τιμή:98.000€. Ιδανικόακίνητο
για κάποιονπου αναζητεί κάτι μοναδικό
στηνκαρδιά τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσε
σοβαρά ενδιαφερόμενο.Αποκλειστική δι-
άθεση και διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-

τοικία 120 τ.μ., στηΦυτιά , νόμιμημε 40
τ.μ.αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπε-
δοστοκέντροτουχωριού,πωλείταιόπως
είναιεπιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπε-
δα ,διαθέτημία εκπληκτική καιανεμπόδι-
στηθέα ,βλέπειόλον τονκάμπο ,άψογα
συντηρημένη, γεωμετρικά δομημένη , οι
χώροιτηςλειτουργικοί,μεατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,διαθέτειπαραδοσιακότζάκι
και ευρίσκεταισεπρονομιακή τοποθεσία ,
Αποκλειστικήδιάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 14225ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται
σήμερα2μεζονέτεςτων150τ.μ.ηκάθεμια
με εσωτερικήσκάλα,οι οποίεςβρίσκονται

σεοικόπεδο744τ.μ.,είναικατασκευή1992,
διαθέτουνεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
μεπολύωραίοκήπο,οιχώροιτουςλειτουρ-
γικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μό-
νοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σε
πολύκαλήτιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίσε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο50.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείται

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια
οικοδομή , κατασκευή2005.Πρόκειται για
έναν ενιαίοχώροστουπόγειοοικοδομής ,
τιμή,μοναδικάκαιπολύσπάνιατόσοχαμη-
λή,μόνο6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικής επιφάνειας
33τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523 - ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-
δμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
1οςκαιαποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικό
τουκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμέ-
νοτο2005καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμε
κλιματιστικό.Έχεικουφώματασυνθετικάκαι
έπιπλα,τιμή55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105093 -ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας 114 τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από καιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Τιμή:18.000€.

Κωδ14314-ΠΕΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Κα-
τάστημα ισόγειο210τ.μ.σεοικόπεδοεξαι-
ρετικήςπροβολής 9.631 τ.μ., κατασκευή
2001,μεκαινούργιααλουμινίουκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,σεθέσηπεριοπής,σεπρο-
νομιακή τοποθεσία , μεανοιχτόπάρκινγκ
μεγάλο , εξαιρετικήςπροβολής ακίνητο ,
κατάλληλο γιαπολλαπλές χρήσεις και σε
κτήριομοναδικήςπροβολής ,σε εμπορικό
δρόμο , μέσασεπρονομιούχοοικόπεδο,
ευκαιρίαμεγάληχωρίςαμφιβολία.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή1.100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΣτηΔΟΒΡΑκαιμεεξαι-

ρετικήθέατονκάμποτηςΗμαθίαςΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΧωραφοοικόπεδο συνολικήςεπιφάνει-

ας6750τ.μ.Τιμή:70.000€
Κωδ: 115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή

Σοφουλιόπωλείται αγροτεμάχιοσυνολική
επιφάνειας14.750τ.μ.σε τιμήπροσφοράς
33.000€.ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14248 -Μακροχώρι κοντά στο

πρώηνΔημαρχείο Οικόπεδο με μεγάλη
πρόσοψησεδρόμο,συνολικήςεπιφάνειας
458τ.μ.Τιμή:40.000€.

κωδ. 14299ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο500
τ.μ., και με ημιτελές κτίσμα , έχει άριστη
προβολήκαικαλόπροσανατολισμό,εκπλη-
κτικόσίγουρακαιαξιόλογογια επένδυση ,
μίαπολύσπάνιαευκαιρίασε τιμήπραγμα-
τικάχαμηλή ,μόνο55.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133 τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56 τ.μ.καια-
ποθήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμε
νοτιοανατολικόπροσανατολισμό ,προσφέ-
ρεταισεπολύκαλήτιμή50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείται επι-

χείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε
λειτουργία,μαζί με τον εξοπλισμόκομπλέ
και τοπελατολόγιο.Δίνεταισεχαμηλή τιμή
μόνο20.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας
ενιαίοςχώρος ,1οςόροφος,θέρμανσημε
κλιματιστικό τοδε μίσθωμα τουμόνοστα
125€.

Κωδ:14352 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικής επιφάνειας 548 τ.μ.
εντόςσχεδίουπόλεωςΤιμή χαμηλήμόνο
16.000 €.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεπίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.
εντόςσχεδίουπόλεωςΤιμή:45.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

χριτις30/9/2018

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητάναπροσλά-
βει 2 άνδρεςαπό25 έως45 ετώνμε τα
κάτωθιπροσόντα:
1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή

κλαρκ
Τηλ.:6947021868
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΑΝΟΙΞΕΩΣπολυτελεστατοδιαμερισμα100τ.μμεθεαγια
εκλεκτους
ΚΟΝΤΑστηνΑνοιξεως110τ.μμεκοπλαμ,πορταασφαλει-
ας,διαμπερεςμονο50000€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ58000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-Κκοπλαμ,θεα,Α.Θ4ος180€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμΘεα,3ος150€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1Δ--ΚεπιπλωμενομεΑ/Cκαιθεα1ος150€
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1Δ-Κ-WCμεA/Cεπιπλωμενομε
θεα150€

ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6,5στρ.μεροδακιναπρωιμα500€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρεμμεεπιτραπεζιακαιαχτινιδια3300
τοστρεμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΚΤΙΣΜΑ45τ.μμεεπιχειρησησελειτουργιαστο
Κέντρο
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ
30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΤΙΚΑκαταστ.50τ.μμεπαταρικυπογειο

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

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

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

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασεεπιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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

γνώση βασικώνΑγγλικών.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο γ ια
deliveryμεδικότουμηχανά-

κι για τοψητοπωλείο ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ.Τηλ.: 6984 472747 κ.

Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασία στο ψητοπωλείο

«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

περιποίηση και φροντίδα

ηλικιωμένων, παιδιών, κα-

θαριότητα σπιτιών, γραφεί-

ων και σκάλες. Τηλ.: 6996

592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση γερόντων, για

πρωίήγιααπόγευμα,καθα-

ριότητα σπιτιών, γραφείων,

σκάλες.Τηλ.: 6946 479828

&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τουΠαιδα-

γωγικούΤμήματοςΔημοτικής

Εκπαίδευσης τουΠανεπιστη-

μίουΘεσσαλίας,αναλαμβάνει

τηνπροετοιμασίακαι μελέτη

μαθητώντουΔημοτικού.Ανα-

λαμβάνεται,επίσης,ηφύλαξη

και δημιουργική απασχόλη-

σηπαιδιώνπροσχολικής και

σχολικήςηλικίας.Τηλ.: 6981

843099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 30χρονος
Φιλόλογοςμεφροντιστηριακή

πείρακαιμεεξειδίκευσηστην

Έκθεσηπαραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματασεμαθητέςΔημοτι-

κού,Γυμνασίου,Λυκείο.Τιμές

πολύ προσιτές. Τηλ.: 6973

707829.

ΒΙΟΛΟΓΟΣπαραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΒιολογίαςσε

μαθητέςΛυκείου.Τηλ.: 6972

334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ  με πολυε-
τή εμπειρία και εξειδίκευση

στις μαθησιακές δυσκολίες

καθώς και κάτοχος άδειας

διδασκαλίας αγγλικών πα-

ραδίδειμαθήματαελληνικών

καιαγγλικώνσεμαθητέςδη-

μοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές

πολύπροσιτές.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6980973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ με πολυετήπείρα και
100% επιτυχία σε πτυχία

παραδίδει ιδιαίτεραμαθήμα-

τασεπροσιτέςτιμές.Ειδικές

τιμέςσεμικράγκρουπ-αδέρ-

φια.Τηλ.επικοινωνίας:6942

924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ από-
φοιτηΑΠΘ, με μεταπτυχι-

ακές σπουδές στηνΕιδική

Αγωγή και μαθησιακές δυ-

σκολίες, παραδίδει μαθή-

ματαΜαθηματικών,Φυσι-

κής&Χημείας σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυ-

κείου.Τηλ.:6978003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έ-
μπειροςκαθηγητήςπαραδί-

δει ιδιαίτερα μαθήματαΑγ-

γλικών και Ιταλικών. Τιμές

φιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες

φοιτητικόδωμάτιο λευκόμε

στρώμα, πλυντήριο ρού-

χων45άρι,διπλήντουλάπα,

καναπέςπου γίνεται διπλό

κρεβάτι, γραφείο με λευκό

τζάμι αμμοβολή και συρτα-

ριέρα γραφείου.Τηλ.: 6978

335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό
με το στρώμα.Πληρ. τηλ.:

6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO

μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι,

τραπεζάκι, τραπέζιπτυσσό-

μενοσυσκέψεων, ντουλάπα

με κλειδαριά (κερασί), ντου-

λάπα-ράφια (μελί), καναπέ-

δες,όλασεάριστη κατάστα-

ση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:

6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς

υποχρεώσειςζητάκυρίαέως

50 ετών γιασοβαρήσχέση.

Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμίακυρίααπό50έως55

ετών για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6974862936.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

www.laosnews.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με
εμπειρία να εργαστούνσε
κουζίνα εστιατορίου και
ωςσερβιτόροιστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6974064888.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

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

P Να έχεις κλειστοφοβία και να είσαι 
μέσα σε όλα...

P Κάτι σαν να είσαι αριστερός και να 
σε πάνε όλα δεξιά.

P Για ρωμαλέα ανάπτυξη μίλησε στη 
ΔΕΘ ο Καραμανλής. Το ποδήλατο δεν το ξε-
χνάς, αλλά την πολιτική άνετα.

P Κι έλεγα πώς και μπήκε στην πο-
λιτική ο Πύρρος Δήμας.

P Η δε κυβέρνηση που ψήφισε μόνη 
της να κοπούν οι συντάξεις, απειλεί με εκλο-
γές αν κοπούν οι συντάξεις.

P Εδώ και χρόνια σας λέω: δεν δέ-
νουν πολιτικοί και ΔΕΘ. Τρέχουν προς 
άλλες κατευθύνσεις.

P Οι Έλληνες πολιτικοί έχουν μόνιμο 
επάγγελμα τη σωτηρία της πατρίδας. Γι’ αυτό 
αποφεύγουν επιμελώς να τη σώσουν. Μετά 
τη σωτηρία, δεν θα έχουν επάγγελμα. Γεώρ-

γιος Σουρής.

P Οι Συριζαίοι δεν πάνε ΣΚΑΪ και οι 
νεοδημοκράτες δεν πάνε ΕΡΤ. Υπομονή. 
Αν συνεχίσουν έτσι θα απαλλαγούμε από 
όλους σύντομα.

P Είδος προς εξαφάνιση που δεν απα-
σχολεί την οικολογία.

P Εξάλλου εμείς και φέτος στην TV 
επιλέγουμε κορίτσα.

P Νέα χαλάρωση στα κάπιταλ κοντρόλ. 
Όσο πιο φτωχοί, τόσο πιο χαλαροί.

P Η φτώχεια είναι σαν το κόψιμο. 
Όσο σφίγγεσαι, έχεις πρόβλημα. Αν αφε-
θείς, δεν σε νοιάζει.

P Κατά τα άλλα. Εφαρμογή στο ίντερ-
νετ δείχνει τι καιρό έκανε τη μέρα που γεννη-
θήκαμε. Όσοι δεν έχετε ίντερνετ ρωτήστε τη 
μαμά σας.

P Έκανε την εφαρμογή η 
αγάπη στον υπολογιστή και την 
έβγαλε ότι δεν γεννήθηκε ακόμη.

P Έτσι κάνει και 
με τη ζυγαριά.

P Έκανα κι εγώ 
την εφαρμογή και με 
έβγαλε ότι τη μέρα 
που γεννήθηκε ήταν 
νύχτα.

P Ήταν μια βρα-
διά χωρίς σύννεφα και 
ένα μεγάλο άστρο...

P Τώρα ανα-
ζητώ μια εφαρμογή 
που να ανακαλύπτει 
μάγους και δώρα.

P Πώς; Εφαρ-
μογή για τη μέρα του 
γάμου; Ποιος θέλει να 
τη θυμάται;

P Πάντως το ίντερνετ είναι τόσο με-
γάλο, τόσο δυνατό και τόσο ατελέσφορο, 
που αν πέσεις μέσα την έβαψες.

P Και:

Είναι οι νέοι αλεξιπτωτιστές στο 
αεροπλάνο και επιχειρούν την πρώ-
τη τους ελεύθερη πτώση. Τους λέει 
λοιπόν ο λοχίας:

-Η πτώση θα γίνει όταν φτάσουμε 
στα 13.000. Όταν φτάσετε στα 3.000 
πόδια θα τραβήξετε αυτό το σκοινά-
κι για να ανοίξει το αλεξίπτωτο. Αν 
δεν ανοίξει με την πρώτη, θα τρα-
βήξετε αυτό το δεύτερο σκοινάκι για 
να ανοίξει το εφεδρικό αλεξίπτωτο. 
Όταν φτάσετε κάτω θα σας περιμέ-
νει το τζιπάκι για να σας γυρίσει στο 
στρατόπεδο...

Αρχίζουν και πέφτουν όλοι ένας 
ένας, πέφτει και ο Γιωρίκας. Στα 
3.000 μέτρα τραβάει το σκοινάκι, αλ-
λά το αλεξίπτωτο δεν ανοίγει. Τρα-
βάει αμέσως το δεύτερο σκοινάκι, 
αλλά πάλι τίποτε! Μονολογεί τότε:

-Πολύ μπαγλαμάς αυτός ο λοχί-

ας. Να δεις που ούτε το τζιπάκι θα είναι από 
κάτω να μας περιμένει!

Κ.Π.


	200918f
	200918g
	200918f
	200918g
	200918f
	200918g
	200918f

