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Το γεμάτο Ταμείο και η 
καθημερινότητα της πόλης
  Διπλάσιο το Ταμείο του Δήμου Βέροιας με 7,7 
εκατ. ευρώ το 2017 σε σχέση με τα 3,4 εκατ. του 
2014. Κι αυτό, παρά τις μειωμένες επιχορηγήσεις…. 
  Σε πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε κάποιος 
να συγχαρεί τον Δήμο που κατάφερε μέσα στην 
οικονομική δυσπραγία της κρίσης να διπλασιάσει το 
αποθεματικό του, προφανώς με συνετή διαχείριση 
και οικονομία.
  Από την άλλη όμως, το ερώτημα είναι υπαρκτό…
  Με τέτοιο ταμείο, δεν μπορούσε ή δεν 
μπορεί η Δημοτική Αρχή, να διευκολύνει την 
καθημερινότητα της πόλης και των πολιτών, 
διαθέτοντας κάποια κονδύλια, ιδίων πόρων στην 
διαχείριση των αδέσποτων, της καθαριότητας, των 
χώρων στάθμευσης ή στην κατάσταση των δρόμων, 
που ταλαιπωρούν τη ζωή των δημοτών αλλά και των 
επισκεπτών της πόλης;
  Όλα αυτά, δεν θα μπορούσαν να λυθούν από το 
ταμείο του Δήμου, δηλαδή των δημοτών;
  Από τι εξαρτάται η διάθεση κάποιων χρημάτων, 
που ευτυχώς υπάρχουν, προς όφελος της πόλης; 
Και δεν μιλάμε για μεγάλα έργα, που όταν 
ανοίγουν καταβροχθίζουν εκατομμύρια ευρώ, χωρίς 
σταματημό.
  Μιλάμε για μικρά πράγματα, η λύση των οποίων, 
όμως, σηματοδοτεί τα μεγάλα…
Αυτά τα μεγάλα μικρά που αναζητούν οι πολίτες 
από τον εκάστοτε δήμαρχο μιας πόλης!
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Με 3 ψηφοδέλτια σήμερα
οι εκλογές των εργαζομένων 

στο Νοσοκομείο Βέροιας

ΕκλογέςγιαανάδειξηνέουΔ.Σ.στοΣωματείοτουςκάνουν
οιεργαζόμενοιστοΝοσοκομείοΒέροιας.

Στηδιαδικασίασυμμετέχουντρίαψηφοδέλτια:τοΑΡΜΑ,το
«ΕνιαίοΨηφοδέλτιο»καιτοΠΑΜΕ.

ΗψηφοφορίαθαγίνεισήμεραΤρίτη,απότις7.00π.μ.μέ-
χριτις5.00τοαπόγευμα.

Για ασφαλή οδήγηση κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας

Ανχρειαστείναοδηγήσειςκατάτηδιάρκειακακοκαιρίας,προνόησεκαιλάβετιςαπαραίτητεςπροφυλάξεις.
ΗΕλληνικήΑστυνομίασυστήνει:
Ανχρειαστείναμετακινηθώσεπερίπτωσηκακοκαιρίας...
-Ελέγχωτηνκαλήλειτουργίατωνσυστημάτωντουαυτοκινήτουμου
-Φροντίζωναέχωκατάλληλουςυαλοκαθαριστήρες
-Διατηρώχαμηλήταχύτητακαι.κρατάωαποστάσεις
-Δενδιασχίζωπλημμυρισμένουςδρόμους
-Προσέχωότανδιασχίζωγέφυρες,ανισόπεδεςδιαβάσειςκαιδρόμουςπουδενείναι,πολυσύχναστοι
-Φροντίζωπάνταναέχωμαζίμουκουτίπρώτωνβοηθειών

Μια ώρα πίσω την Κυριακή τα ρολόγια
Αλλάζειηώρα

τηνερχόμενηΚυ-
ριακή 28 Οκτω-
βρίου και παρά
τις έντονες δια-
βουλεύσεις στην
Ε.Ε θα τηρηθεί
και φέτος η ίδια
τακτική.

Οπότε ,  μ ί α
ώρα πίσω γυρί-
ζουν τα ρολόγια
την Κυριακή 28
Οκτωβρίου, ενώ
παραμένει το ε-
ρώτημα αν αυτή
θα είναι η τελευ-
ταία φορά που
συμβαίνει αυτό,
αφούκάθεκράτος-μέλοςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςθαπρέπειναεπιλέξειμέχριτοτέλοςΑπριλίου2019,ανθαδιατη-
ρήσειτηθερινήήτηχειμερινήώρα,εφόσονεπικυρωθείτοσχέδιοναμπειτέλοςστιςεποχικέςαλλαγέςώραςτο2019.

Προςτοπαρόν,μιαώραπίσω…

Πάνωαπό20.000κεραυνούςέριξεο«Ορέστης»
Περισσότερουςαπό20.000κε-

ραυνούςκατέγραψεμέχριτις4το
απόγευματηςΔευτέραςτοσύστη-
μαανίχνευσηςκεραυνών«ΖΕΥΣ»
τουΕθνικούΑστεροσκοπείουΑθη-
νών/meteo.grγύρωαπότοβαρο-
μετρικόχαμηλό«Ορέστη»,οοποί-
ος κινείται μεταξύ νότιας Ιταλίας
καιΕλλάδας.

Σύμφωναμε τα νεώτεραστοι-
χεία, ο «Ορέστης»αναμένεται να
κινηθεί αρχικάπρος τις ακτές της
Αφρικής και στη συνέχεια προς
τηνΑνατολικήΜεσόγειο, προκα-
λώντας ισχυρέςβροχές και καται-
γίδες,κυρίωςσταδυτικάκαινότια
ηπειρωτικάκαινησιωτικάτμήματα
τηςχώρας.

Ένα ακόμα Φεστιβάλ κουκλοθέατρου
έλαβε επιτυχές τέλος!

ΈληξεχθεςηεβδομάδατουΦεστιβάλΚουκλοθέατρουκαιΠαντομίμαςπουδιοργάνωσεγια3ηχρονιάηΚΕΠΑΔήμου
Βέροιας,μετηνκαλλιτεχνικήΔιευθυντήτουJuanoCorrales.

Χιλιάδεςπαιδιάσυνολικά,παρακολούθησαντιςπαραστάσεις,στοΧώροΤεχνών,στηΣτέγη,στονπεζόδρομοτουΕ-
μπορικούΚέντρου,στηνΠλατείαΕληαςκαιστουςδρόμουςτηςπόλης.

ΈναακόμαδιεθνέςΦεστιβάλπουφιλοξενείταικαιμάλισταμεμεγάλησυμμετοχή,στηΒέροιακαιαπόφέτοςκαιστα
τοπικάδιαμερίσματα.ΚαιμετάτοΚουκλοθέατρο,αναμένεταιτοπρόγραμματουχειμώνακαιτωνΧριστουγέννωνπουθα
είναιπραγματικάενδιαφέρονκαιγιορτινό!
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Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: 
Δεκαήμερο φθινοπωρινών 

εκπτώσεων από 1 - 15 Νοεμβρίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπο-

ρικού Συλλόγου Βέροιας ενημερώνει 
τους συναδέλφους του εμπόρους- κα-
ταστηματάρχες και τους καταναλωτές 
ότι η ενδιάμεση Φθινοπωρινή εκπτω-
τική περίοδο θα διαρκέσει δεκαπέντε 
ημερολογιακές ημέρες .

 Συγκεκριμένα οι ενδιάμεσες εκπτώ-
σεις ξεκινούν την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου  
και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 15 
Νοεμβρίου 2018.  

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις, τα καταστήματα μπορούν να  α-
νοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 4 Νο-
εμβρίου 2018, με προτεινόμενο ωράριο 
από τις 11.00  έως τις 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 2224/1994). 

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και νέας τιμής 
των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή του ποσοστού 
έκπτωσης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος  Βέροιας καλεί το καταναλωτικό κοινό να επωφεληθεί της εκπτωτικής πε-
ριόδου, εμπιστευόμενο τα καταστήματα της πόλης , τα οποία προσφέρουν προϊόντα ποιότητας σε 
ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας
Υπογράφηκε η σύμβαση 
για έργα αποκατάστασης 

οδοστρώματος 
από Μαρίνα προς Σκύδρα 

Στην υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού  
μεταξύ του τμήματος Μαρίνας και της Σκύδρας προχώρησε η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας με την ανάδοχο 
εταιρία. Πρόκειται για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος  της υπ. αριθμ.(1) Επαρχια-
κής οδού, Τμήμα Μαρίνα –   όρια Π.Ε Ημαθίας προς Σκύδρα», συνολικού  προϋπολογισμού 400.000 
ευρώ, την οποία υπέγραψε με τον ανάδοχο εργολάβο ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊ-
τζίδης. Η σύμβαση αφορά σε εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος της υπ. αριθμ. (1) Επαρχιακής 
οδού, Τμήμα Μαρίνα – όρια Π.Ε Ημαθίας προς Σκύδρα.  Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός των φυτι-
κών γαιών εκατέρωθεν του δρόμου και ασφαλτικές εργασίες, θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφορια-
κές πλήρως αντανακλαστικές, επικινδύνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας, ρυθμιστικές υψηλής 
αντανακλαστικότητας και πλαστικοί οριοδείκτες όπου απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπη-
ρεσίας. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες νέες ή/και ανανέωσης διαγράμμισης του οδοστρώμα-
τος όπου απαιτείται. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου. Το έργο χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , 
από ίδιους πόρους.

Υπεγράφη την  Παρασκευή 19 Ο-
κτωβρίου, στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 
η σύμβαση για το έργο «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑ-
ΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ–ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» σε συνεργασία με 
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το 
ανωτέρω έργο εντάχθηκε, με την υπ’ αρ. 
πρωτ. 92462/29.8.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017.  

Στο κλειστό γυμναστήριο του  2ου Γυ-
μνασίου-Λυκείου Αλεξάνδρειας, επιτελεί-
ται ένα διευρυμένο σύνολο δραστηριοτή-
των, που αφορούν την άθληση. Φιλοξενεί 
εκτός των μαθητών του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου, Αθλη-
τικούς συλλόγους και Τμήματα γυμναστικής.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, αφορούν στην 
κατασκευή συστήματος ενός πολυουρεθανικού αθλητι-
κού δαπέδου, ελάχιστου συνολικού πάχους 9 mm, επί 
του υπάρχοντος δαπέδου PVC. Το έργο θα εκτελεστεί 
μέσα σε προθεσμία [90] ενενήντα ημερολογιακών 
ημερών, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης 
δήλωσε σχετικά:

“Έπειτα από μία ακόμη συντονισμένη ενέργεια της 
Διοίκησης του Δήμου Αλεξάνδρειας και ξεπερνώντας 
διαδικαστικές δυσκολίες και δυστοκίες, οδηγηθήκαμε 

σε μια σημαντική θετική  εξέλιξη. Οποιαδήποτε ενέρ-
γεια οδηγεί σε βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, προσδίδει υψηλή κοινωνική προστιθέ-
μενη αξία, και συνάδει με την επιθυμία μας να υποστη-
ρίζουμε και  να φροντίζουμε τις αθλητικές υποδομές του 
Δήμου μας.  

Σε τρεις μήνες το αργότερο, το Κλειστό Γυμναστή-
ριο του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου της Πόλης μας, θα 
αποκτήσει ένα λειτουργικό και πάνω από όλα ασφαλές 
δάπεδο, το οποίο  θα τεθεί άμεσα στη διάθεση των α-
θλητικών μας συλλόγων, και κυρίως των μαθητών μας.

 Τέλος, ως Δημοτική Αρχή θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τον Κύριο Συναδινό Ιούλιο, Γενικό Γραμματέα 
Αθλητισμού, για την καθοριστική συνεισφορά του στην 
επίτευξη της απόφασης για την υλοποίηση του έργου».

Συνάντηση του Δημάρχου Βέροιας με 
τον Κόμη του Σαιντ Άντριους και το 
Γ.Γ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας 

Κωνσταντινουπολιτών 
Μια ιδιαίτερη επίσκε-

ψη δέχτηκε το πρωί της 
Πέμπτης 18 Οκτωβρίου 
2018 ο Δήμαρχος Βέροιας, 
Κωνσταντίνος Βοργιαζί-
δης, όπου είχε τη χαρά να 
υποδεχτεί στο Δημαρχείο 
το μέλος της Βρετανικής 
Βασιλικής Οικογένειας, 
George Windsor, Κόμη 
του Σαιντ Άντριους και γιο 
του Δούκα του Κεντ, το 
Γενικό Γραμματέα της Οι-
κουμενικής Ομοσπονδίας 
Κωνσταντινουπολιτών, Νικόλα Αναγνωστόπουλο και το μέλος της Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών 
Λονδίνου, Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο. 

Τους επισκέπτες συνόδευε ο Βεροιώτης Δικηγόρος, Δημήτρης Τόλιος, ο οποίος οργάνωσε το πρό-
γραμμα της επίσκεψής τους στη Βέροια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό και φιλικό κλίμα με 
τον κ. Βοργιαζίδη να ενημερώνει τους εκλεκτούς επισκέπτες για το ιστορικό παρελθόν και τα σημαντικά 
αξιοθέατα της περιοχής αλλά και για τις κυριότερες σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη 
ενώ στο τέλος προσέφερε στον Κόμη του Σαιντ Άντριους μια αναμνηστική πλακέτα για τα 100 χρόνια 
λειτουργίας του Δήμου Βέροιας. 

Από την πλευρά τους οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το μνημειακό πλούτο της Βέροι-
ας, μένοντας έκπληκτοι από το σημαντικό αριθμό Βυζαντινών ναών της πόλης αλλά και την ιστορική 
αξία μνημείων όπως, μεταξύ άλλων,  η Εκκλησία της Αναστάσεως του Χριστού, ο Παλαιός Μητροπο-
λιτικός Ναός Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου και το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών 
στη Βεργίνα που είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μετά τη συνάντησή τους με το Δήμαρχο Βέροιας. 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Υπογράφηκε 

η σύμβαση επανακατασκευής 
δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο 

του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου

Κατά πλειοψηφία ο απολογισμός - ισολογισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Αντιδήμαρχος Οικονομικών: 
«Με Ταμείο 7,7 εκατ. ευρώ, ο Δήμος 

Βέροιας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα…»
-Κριτική από τις παρατάξεις της μειοψηφίας

Εγκρίθηκαν κατά πλει-
οψηφία, χθες βράδυ στη 
συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Βέροιας, 
ο απολογισμός και ο ισο-
λογισμός της περασμένης 
χρονιάς του Δήμου, με τα 
έσοδα να ξεπερνούν τα 36 
εκατ. και  τα έξοδα  να  φτά-
νουν τα 29 εκατομμύρια.

Στο πλαίσιο της συζήτη-
σης του θέματος, ο αντιδή-
μαρχος Στέλιος Ασλάνογλου 
κατέθεσε  οικονομικά στοι-
χεία που κάνουν τον δήμο 
«να μην έχει να φοβηθεί τί-
ποτε», όπως είπε. Ενώ οι 
τακτικές επιχορηγήσεις του 
2017 ήταν κατά 2,5 εκατ. 
μειωμένη σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια (18,1 από 20,8 εκατ.), στις 31 
Δεκεμβρίου οι οφειλές του δήμου προς προμηθευτές 
ήταν κατά 650.000 λιγότερες (1,1 από 1,7 εκατ.), τα 
δάνεια στις τράπεζες λιγότερα κατά 2,5 εκατ. (από 4,8 
στα 2,5 εκατ. ευρώ) και το Ταμείο του δήμου σχεδόν 
αυξημένο στα 7,7 εκατ. ευρώ από 3,4 εκατ. του 2014. 

Στην αντικατάσταση σειράς φωτιστικών και λαμπτή-
ρων σε κοινόχρηστους χώρους με led που είχαν ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
κατά 23% από το 2015, από τα 8 εκατ. βατ στα 6, α-
ναφέρθηκε στη συνέχεια της συνεδρίασης ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης.

«Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε και κρατάμε 
σταθερά τα δημοτικά τέλη, και θα είμαστε σε θέση 
μείωσης δημοτικών τελών τα επόμενα χρόνια. Είναι 
μια ακόμη όψη του δήμου Βέροιας αναφορικά με την 
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων» τόνισε ο δή-
μαρχος.

Αδυναμίες του δήμου στο τεχνικό κομμάτι διέκρινε 
και στη φετινή του ομιλία ο επικεφαλής της μείζονος 

μειοψηφίας Αντώνης Καγκελίδης, ενώ ο Αντώνης Μαρ-
κούλης μίλησε για απουσία μεγάλων έργων υποδομής, 
έλλειψη σχεδιασμού και εγκατάλειψη της περιφέρειας.

«Εμείς ενόψει εκλογών και ‘Κλεισθένη’ θα παρουσι-
άσουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να επηρεάσου-
με τις εξελίξεις, με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων 
και περισσότερη δημοκρατία στα δημοτικά συμβούλια. 
Δεν θα ακολουθήσουμε την πολιτική του μοναχικού κα-
βαλάρη» είπε κλείνοντας ο κ. Μαρκούλης.

«Έχει επιλεκτική μνήμη ο κ. Μαρκούλης. Αγνοεί τα 
έργα που γίνονται, αγνοεί ότι το ΕΣΠΑ άρχισε να λει-
τουργεί από το 2017. Λεφτά υπάρχουν από ευρωπαϊκά 
προγράμματα και μόνο και τα εκμεταλλευόμαστε πλή-
ρως» απάντησε ο δήμαρχος, αναφερόμενος σε σειρά 
έργων που ήδη δρομολογούνται.

Πρόταση για τη δημιουργία τριών μεγάλων πάρκινγκ 
γύρω από το κέντρο και πεζοδρόμηση όλης της παλιάς 
πόλης, πρότεινε ο επικεφαλής της Κίνηση Πολιτών Νί-
κος Μπέκης.

«Ένα έργο που να λέει ο κόσμος ότι αυτό έγινε επί 
Βοργιαζίδη» τόνισε.



Διαβάζοντας το γλαφυρό άρθρο του κ. Μάκη 
Δημητράκη (στο φύλο της 19.10.2018) θεώρησα 
σκόπιμο, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος, να παραθέ-
σω στους αναγνώστες τις εφημερίδας σας κά-
ποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες 
αγνοεί ο αρθρογράφος.

Αρχικά να μου επιτρέψει ο αρθρογράφος 
να διορθώσω τό ότι “.... στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1960, άρχισε η «τσιμεντοποίηση» .... . 
Ο Αι-Γιάννης «στριμώχτηκε» αλλά «άντεχε και 
άντεξε» στον μοντερνισμό”, γιατί ο Ιερός Ναός 
την συγκεκριμένη χρονική στιγμή ξανακτίσθηκε, 
πάνω σε προϋπάρχοντα ναό. Μάλιστα κτίσθηκε 
χωρίς την απαραίτητη θεμελίωση, «άρον άρον» 
λόγω της ύπαρξης αρχαιοτήτων στα θεμέλια. Και 
το αποτέλεσμα γνωστό. 

Στο σήμερα όμως. Σας κάνω γνωστό ότι μετά 
από θετική εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολογι-
κού Συμβουλίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν ΥΠΠΟ/
ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/21-01-2009 απόφαση του 
Υπουργείου Πολιτισμού με την οποία εγκρίθηκε 
το αίτημα του Αγίου Ιωάννου «για την ανέγερση 
νέου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Ελεήμονος επί 
της οδού Βενιζέλου (Ο.Τ. 219β) στην πόλη της 
Βέροιας». Η συγκεκριμένη απόφαση προβλέπει 
13 όρους, οι οποίοι θα πρέπει να ικανοποιη-
θούν, ούτως ώστε και τα αρχαία να διατηρηθούν 
και ο ναός να κτισθεί. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες 
γνώσεις αρχιτεκτονικής για να καταλάβει κά-
ποιος ότι για να θεμελιωθεί ένα κτίσμα και να δι-
ατηρηθούν οι αρχαιότητες, οι οποίες καλύπτουν 
το μεγαλύτερο τμήμα του οικοπέδου, χρειάζεται 
ιδιαίτερη και προσεκτική μελέτη. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με τους Μηχα-
νικούς – μελετητές του σε αγαστή συνεργασία 
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας βρήκαν 
λύση, στηριζόμενοι σε σύγχρονες μορφές θε-
μελίωσης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατό και 
η διατήρηση (αλλά και η μελλοντική προσβασι-
μότητα) στις αρχαιότητες αλλά και η ανέγερση 
ενός ασφαλούς ναού, ο οποίος θα καλύπτει τις 
ενοριακές ανάγκες. 

Με  το  υπ ’ αρ ιθμ .  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/

Φ Α Η Μ Α / Τ Β Μ Α Χ Μ Μ Α Ε Μ / 4 7 8 4 3 2 / 
316441/5237/632/05.12.2017 έγγραφο διαβιβά-
σθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθί-
ας στο Υπουργείο Πολιτισμού οι συνταχθείσες 
μελέτες προς έλεγχο με την θετική γνώμη της 
τοπικής υπηρεσίας. Ήδη οι μελέτες εξετάζονται 
στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

Γι αυτό θεωρώ ως άστοχο το σχόλιο ότι «Η 
εκκλησία είναι από τις λίγες φορές που σήκωσε 
τα χέρια!». Με πολύ αγωνία, με πολύ κόπο και 
πολλά έξοδα η Εκκλησία δεν σήκωσε τα χέρια, 
αλλά προσπαθεί για το καλύτερο. 

Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο χώρος «κα-
τάντησε λιμήν των σκουπιδιών και χώρος των 
αδέσποτων συμπαθητικών τετράποδων». Όμως 
αγαπητέ μου, οι αρχαιότητες ούτε σκουπίδια 
δημιουργούν, ούτε γεννούν τετράποδα. Είμαστε 
εμείς, οι κάτοικοι αυτής της πόλης, οι οποίοι 
πετούμε όπου να’ ναι τα σκουπίδια μας και βρω-
μίζουμε τους κοινόχρηστους χώρους αλλά και 
εγκαταλείπουμε τα κατοικίδιά μας όταν τα βαρε-
θούμε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τακτικά φροντί-
ζουν να καθαρίζουν... όμως και εμείς θα πρέπει 
να αποκτήσουμε διαφορετική συνείδηση. 

 Για την «περίφραξη της πρόσοψης (στη 
Βενιζέλου)…[η οποία είναι] υποδειγματικά ντρο-
πιαστική που βεβηλώνει το χώρο» είναι μια 
απλή περίφραξη, μια προσωρινή κατασκευή 
για να αποτρέπει την πρόσβαση στον χώρο, 
αφήνοντας ανοικτό το οπτικό πεδίο προς τις 
αρχαιότητες. 

Όσο για το : “...«θεριό» που παραμόνευε 
αλλά και συνεχίζει να καραδοκεί...”, που γράφε-
τε ... ρίξτε μια ματιά στα γειτνιάζοντα οικόπεδα 
– αλλά και σε πολλά οικόπεδα του ιστορικού 
κέντρου της Βέροιας – που ως δια μαγείας δεν 
έχουν τίποτα αρχαίο στα θεμέλιά τους και πείτε 
μου ειλικρινά ποιός είναι θεριό...

Καταλήγοντας να δηλώσω ότι ο Άγιος Ιω-
άννης θα ξανακτιστεί. Και να γνωρίζετε ότι οι 
ενορίτες της Ενορίας του Αγίου Ιωάννου του 
Ελεήμονος (η οποία υφίσταται) οι οποίοι υπομο-
νετικά εκκλησιάζονται στα παρεκκλήσια της Ενο-

ρίας (Άγιο Σπυρίδωνα & Άγιο Στέφα-
νο) δεν απατήθηκαν. Περιμένουν την 
στιγμή όπου θα ξανά εκκλησιαστούν 
στον Άη-Γιάννη.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήπο-
τε πληροφορία. 

 

Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής
Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού 

Συμβουλίου 
της Ενορίας του Αγίου Ιωάννου 

του Ελεήμονος Βεροίας 
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ALPHA  (υποτιτλ)
Προβολές: Καθημερινά στις 19.00

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΑΛΜΠΕΡΤ ΧΙΟΥΖ
Ηθοποιοί: ΛΕΟΝΟΡ ΒΑΡΕΛΑ, ΚΟΝΤΙ 

ΣΜΙΤ-ΜΑΚΦΙ, ΝΑΤΑΣΙΑ ΜΑΛΤΕ, ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΧΑ-
ΟΥΚΟΥΡ ΓΙΟΧΑΝΕΣΟΝ

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΛ ΡΟΑΓΙΑΛ - BAD 
TIMES AT THE EL ROYALE  

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.00
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Ν Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο -

ΝΤΑΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΖΟΝ ΧΑΜ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥ-

ΟΡΘ, ΝΙΚ ΟΦΕΡΜΑΝ, ΝΤΑΚΟΤΑ ΤΖΟΝΣΟΝ, 
ΤΖΕΦ ΜΠΡΙΤΖΕΣ, ΛΙΟΥΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΣΙΝΘΙΑ 
ΕΡΙΒΟ, ΚΕΪΛΙ ΣΠΕΝΙ

First Man (ο Πρώτος Άνθρωπος)   
Προβολές:  Πέμπτη 18/10 - Δευτέρα 22/10 – 

Τρίτη 23/10 – Τετάρτη 24/10 στις 21.00
Παρασκευή 19/10 – Σάββατο 20/10 - Κυριακή 

21/10  στις 19.00 και 21.45
Υποψήφιο για OSCAR
Σκηνοθεσία: Ντάμιεν ΣαζέλΣενάριο: Τζος Σίν-

γκερ Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Κλερ 
Φόι, Κρίστοφερ Άμποτ, Κάιλ Τσάντλερ

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»     18/10/18 - 24/10/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 21:30ΜΜ – 10:30MM ΧΟΡΟΙ 

ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 21:30MM – 10:30MM ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ .
ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑ-

ΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛ 6945543578

« ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ »
Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 

επαναληπτική γενική συνέλευση
Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  Ατόμων με Ειδικές Α-

νάγκες Ν. Ημαθίας, ενημερώνει τα μέλη του ότι η  Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, δεν  
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, λόγω μη απαρτίας.

Παρακαλούνται, όλα τα μέλη, να προσέλθουν την Τετάρτη  24 Οκτωβρίου 2018, στην επαναληπτική γενική 
συνέλευση των μελών στις 5 μ.μ. στο χώρο του κέντρου « ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ », στην Αλεξάνδρεια.   
Η παρουσία όλων των μελών του συλλόγου θεωρείται απαραίτητη.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η  Πρόεδρος Ο Γενικός  Γραμματέας
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΛΑΖΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αϊ-Γιάννης ο Ελεήμων: 
και ήν, και έστι και έσται

Συνέντευξη μαθητών του 5ου ΓΕΛ Βέροιας 
με τον Διευθυντή και τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Την Πέμπτη 18 Ο-
κτωβρίου 2018 5μελής 
ομάδα μαθητών και μα-
θητριών του 5ου ΓΕΛ Βέ-
ροιας που συμμετέχει στο 
εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Διά Βίου Μά-
θησης – ERASMUS+  με 
τίτλο  «Trans European 
Water Sustainability» με 
θέμα το νερό, επισκέ-
φθηκε τα τοπικά γραφεία 
της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης του Δή-
μου Βέροιας στο πλαίσιο 
πραγματοποίησης έρευ-
νας σχετικά με το πόσι-
μο νερό της πόλης μας. 
Το θέμα αυτό αποτελεί το 
βασικό θέμα του πρώτου 
project του παραπάνω 
προγράμματος, στο οποίο 
το σχολείο συμμετέχει ως 
εταίρος.

Σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς 
Δ.Ε.Υ.Α.Β., oι μαθητές 
έθεσαν ερωτήσεις σχετι-
κά με το πόσιμο νερό και 
τον τρόπο ύδρευσης της 
πόλης. Στις ερωτήσεις α-
πάντησαν με μεγάλη προ-
θυμία και ζεστασιά αρχικά 
ο Γενικός Διευθυντής, κ. 
Θωμάς Αχτσής και στη συνέχεια ο  Πρόεδρος της Επιχείρησης, κ. Γιώργος Ορφανίδης. 

Την ομάδα μαθητών αποτελούσαν οι: Λαζόπουλος Αντώνης, Καλογήρου Αναστασία και Βασιλείου Μα-
ριλένα, μαθητές της Α΄ λυκείου, καθώς και οι Βαλαβάνη Άνια και 
Κίρτσιου Αιμιλία, μαθήτριες της Β΄ λυκείου. Συνοδεύονταν από τους 
καθηγητές-μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Προγράμματος, Ασικί-
δη Μιχαήλ και Καραγιάννη Φράγκα.

Το παραπάνω πρόγραμμα ERASMUS+  KA2, στο οποίο το σχο-
λείο συμμετέχει ως εταίρος, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εθνική μονάδα χρηματοδότησης  για τη χώρα μας είναι το 
ΙΚΥ. 



Από το καλοκαίρι του 2017 γεννήθηκε η ιδέα της 
ανέγερσης ενός ναΐσκου στις εγκαταστάσεις της Σχο-
λής Μετεκπαίδευσης Αστυνομικών, στο Πανόραμα 
Βέροιας. Η ιδέα έγινε πράξη χάρη στη δωρεά του 
Λαρισαίου επιχειρηματία Κων/νου Σούκου που πρό-
τεινε να αφιερωθεί ο ναΐσκος στους Αγίους Κων/νο 
και Ελένη. Η τοποθέτησή του στο χώρο της Σχολής 
(Αστυνομική Ακαδημία) έγινε σε σύντομο σχετικά 
χρονικό διάστημα και τα θυρανοίξια πραγματοποι-
ήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου, 
από τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, παρουσία 
της υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Κατερίνας 
Παπακώστα.

Μετά την τελετή και τις ευλογίες του Μητροπο-
λίτη, ο διοικητής της Σχολής κ. Διονύσης Κούγκας 
καλωσόρισε και ευχαρίστησε για την παρουσία  τους 
προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στο ιστορικό της 
εγκατάστασης του παρεκκλησίου στην Αστυνομική 
Ακαδημία και στον βίο των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης.

Ο κ. Κούγκας ευχαρί-
στησε τον κ. Σούκο και 
του δώρισε μια εικόνα 
φιλοτεχνημένη στη Μονή 
της Σιμονόπετρας  Αγίου 
Όρους καθώς και τον Μη-
τροπολίτη για την μετα-
φορά του λειψάνου του 
Αγίου Αρτεμίου, προστά-
τη της Αστυνομίας, από 
τον Μονή Δοβρά στο πα-
ρεκκλήσι της Αστυνομικής 
Ακαδημίας για προσκύ-
νημα. 

Τιμή, τέλος, χαρακτή-
ρισε την παρουσία της Υ-
φυπουργού, την ημέρα των θυρανοιξίων, στη Σχολή.

Η κ. Παπακώστα, παίρνοντας τον λόγο, στάθηκε 
στη λειτουργία της Σχολής και το ρόλο της. «Αυτή η 
Ακαδημία είναι κόσμημα, εισάγει νέους ανθρώπους, 

ένστολους και νέο ήθος στην Αστυνομία, 
στην προσφορά  στην κοινωνία, με υπέρ-
βαση του εαυτού μας και των στελεχών 
της ΕΛ.ΑΣ ανδρών και γυναικών κι αυτό 
καταγράφεται σήμερα εδώ, σ’ αυτή τη Σχο-
λή» τόνισε. Παράλληλα αναφέρθηκε και 
στους ευεργέτες, για κοινωνική ωφέλεια, 
απευθυνόμενη στην οικογένεια Σούκου. 
«Αυτό δείχνει Έλληνες που πρόκοψαν και 
προκόβουν, που καταλαβαίνουν το ρόλο 
της ΕΛΑΣ, την υπερασπίζονται και προ-
σφέρουν από το εισόδημά τους πόρους 
για υλικοτεχνική υποδομή και στήριξη» 
είπε. Διαβεβαίωσε τέλος ότι η πολιτική η-
γεσία του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη έχει το νου της, τη σκέψη της και 
τη δράση της στην ασφάλεια των πολιτών 
για την ποιότητα της ζωής τους, αλλά και 
στη χώρα ώστε η Ελλάδα να αποτελεί τον 
πλέον ασφαλέστερο προορισμό.

Ευχήθηκε καλή ακαδημαϊκή χρονιά, 
καλή δουλειά με τις  ευλογίες του μητρο-
πολίτη να τους συνοδεύουν όλους, ενώ ζή-
τησε από τον Σεβασμιότατο «να έχει στην 
προσευχή του τα παιδιά της Αστυνομίας 
που βρίσκονται καθημερινά απέναντι στο 
οργανωμένο και μεσαίο έγκλημα και στην 
παραβατικότητα».

Τον λόγο έλαβε επίσης ο Γενικός Επι-
θεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος 
κ. Ανδρέας Αποστολόπουλος, χαρακτηρί-
ζοντας «μεστή ουσίας και σημασίας» την 
τελετή των θυρανοιξίων του παρεκκλησίου 
«η ύπαρξη του οποίου ενισχύει την πίστη, 

τονώνει το θρησκευτικό συναίσθημα 
του αστυνομικού, που έχει ανάγκη 
πνευματική και ηθική συμπαράστα-
ση».

Ευχαρίστησε για την πρωτοβου-
λία της δωρεάς τον κ. Σούκο και ανα-
φέρθηκε στο νέο κύκλο μετεκπαίδευ-
σης αστυνομικών που ξεκινάει στη 
Σχολή της Βέροιας.

Τέλος, στο χαιρετισμό του ο Μη-
τροπολίτης εξέφρασε τη χαρά του για 
τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου, το 
οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους 
υπηρετούντες την ΕΛΑΣ να καταφεύ-
γουν σ’ αυτό και να αντλούν κουράγιο 
για τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Παρουσίες
  Τα Θυρανοίξια τίμησαν με την παρουσία τους 

ο Βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, 
ο Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων, Αργύριος Δη-
μόπουλος, ο Υποδιοικητής της 1ης Με-
ραρχίας Πεζικού Ταξίαρχος Παναγιώτης 
Κορδούλης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
Ημαθίας Νίκη Καρατζίουλα και Θεόφιλος 
Τεληγιαννίδης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας Διονύσης 
Διαμαντόπουλος, ο Πρόεδρος του Δικηγο-
ρικού συλλόγου Βέροιας Φώτης Καραβα-
σίλης, ενώ εκ μέρους της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, παραβρέθηκαν, ως εκπρόσωπος 
του Αρχηγού του Σώματος ο Γενικός Επι-
θεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας  
Αντιστράτηγος Ανδρέας Αποστολόπουλος,  
ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευ-
θυντής Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτη-
γος Νικόλαος Ζησιμόπουλος, ο Γενικός Πε-
ριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτι-
κής Μακεδονίας Υποστράτηγος Αθανάσιος 

Μαντζούκας, ο Γενικός 
Περιφερειακός Αστυνο-
μικός Διευθυντής Θεσ-
σαλίας Υποστράτηγος 
Ιωάννης Τόλιας, ο Διευ-
θυντής της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ημαθίας Α-
στυνομικός Διευθυντής 
Χρήστος Σιμούλης, ο 
Υποδιευθυντής της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας 
Κοζάνης Αστυνομικός 
Διευθυντής Γεώργιος 
Αδαμίδης, ο Υποδιευ-
θυντής της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Μαγνησίας 
Αστυνομικός Διευθυ-
ντής Βασίλειος Καρα-
ϊσκος και άλλοι ανώ-
τεροι Αξιωματικοί του 
Σώματος.

   Επίσης, διδάσκο-
ντες καθηγητές της 
Σχολής, εκπρόσωποι 
Συνδικαλιστικών Φορέ-
ων,  Αξιωματικοί της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας, εν ενεργεία 
και εν αποστρατεία Α-

στυνομικοί, εκπρόσωποι Φορέων κ.α. 
Η τελετή ολοκληρώθηκε με τους επίσημους καλε-

σμένους και την Υπουργό να προσκυνούν την εικόνα 
των Αγίων Κων/νου και Ελένης, παίρνοντας την 
ευλογία του Σεβασμιοτάτου και με την καθιερωμένη 
δεξίωση στην ειδική αίθουσα της Σχολής.

Σοφία Γκαγκούση
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 23310 22315 FAX. 23310 22313

ΕΥXΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνεταιρι-

σμού Δασοκτήματος Σελίου ευχαριστεί θερμά τον Αντιπε-
ριφερειάρχη κ. Κώστα Καλαϊτζίδη, όλους τους αρμόδιους 
φορείς καθώς και τους υπαλλήλους για την συμβολή τους 
στο έργο καθαρισμού των αντιπυρικών ζωνών του Δασο-
κτήματος Σελίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

ή  ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμι-
ση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπε-
ζες? 

Σας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες 
ΔΩΡΕΑΝ καθώς και την εξέταση του φακέ-
λου σας ΔΩΡΕΑΝ. 

Εχεμύθεια και προστασία των προσω-
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της 
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντι-
κών στελεχών  και τη συνδρομή μεγάλου 
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη .

Όποιο και αν είναι το θέμα που σας α-
πασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε 
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup 

Γραφεία : Θεσσαλονίκη ,  Βέροια, 
Κιλκίς , Κοζάνη,  Γιαννιτσά    
e-mail  
diamesolavitiki.info@gmail.com

Παρουσία της υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Κ. Παπακώστα

Θυρανοίξια με υψηλή εκπροσώπηση 
στην Αστυνομική Ακαδημία Βέροιας

-Δωρεά του Κων/νου Σούκου το παρεκκλήσιο Αγ. Κων/νου και Ελένης
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιά-
σουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρει-
άζονται. 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.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη  23 

Οκτωβρίου 2018 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύ-
ρων Βέροιας ο Κωνσταντίνος 
Βέος του Αθανασίου, Επισμη-
νίας Πολεμικής Αεροπορίας, σε 
ηλικία 41 ετών.

Ο Λαός εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 20 

Οκτωβρίου 2018 στις 3.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας στις Βαρβάρες Η-
μαθίας η Ολυμπία Σανιδά 
σε ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ
Πρόγραμμα
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 6.00-7.30 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Αρτοκλασία-Λιτανεία 

Ιεράς Εικόνος Αγ. Δημητρίου
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 7.30-10.15 π.μ.
Πανηγυρικός Όρθρος – Θ. Λειτουργία εορτής Αγ. Δη-

μητρίου
Θα ακολουθήσει δεξίωση και πολιτιστικές εκδηλώσεις

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Επί τη εορτή του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δη-

μητρίου του Μυροβλύτου.
Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 9:15 μ.μ., θα τελε-

στεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ιερά αγρυπνία, επί τη 
ευκαιρία της εορτής του Αγίου.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Φιλοπτωχου Αδελφότητος  Κυριων Βέροιας,  με 

την αγγελία του θανάτου της Νίτσας Κανδύλα, συνήλθε σε έκτακτο συμβούλιο και 
αποφάσισε:

1) Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.
2) Να καταθέσει στο ταμείο της το ποσό των 200 ΕΥΡΩ και να παραθέσει ένα 

πλήρες γεύμα  στη μνήμη της.  
Η Νίτσα  Κανδύλα υπηρέτησε τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα σε δύσκολους και-

ρούς ,με απέραντη καλοσύνη και πάντα με το χαρακτηριστικό της  χαμόγελο για 
εικοσιοκτω ολόκληρα χρόνια. Για την προσφορά της αυτή τιμήθηκε από τη Φιλό-
πτωχο με το  ανωτατο  αξίωμα  του επίτιμου μέλους.

Αιωνία της η μνήμη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτωχου Αδελφότητος Κυριων 

Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά.
1) Τη6ν οικογένεια  Αργύρη και Φλωρας Γούναρη, για τη δωρεά  150 ΕΥΡΩ, 

στη μνήμη της αγαπημένης τους εξαδέλφης  Νίτσας Κανδύλα.
2) Την κυρία Επιβατιανού Έφη για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της 

αγαπημένης της εξαδέλφης Νίτσας Κανδύλα.
3) Την οικογένεια Αντωνη Κανταράκη και Λέλας Χατζηνικολάου και τα ανήψια 

για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της αγαπημένης τους αδελφής και θείας 
Ρίτας Χατζηνικολάου, με τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από το θάνατό της.

4) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη των γονέων του.
5) Τα αδέλφια Δημήτριο, Φωτεινή και Σοφία για τα επτά κιλά κιμά, οκτώ κιλά 

μακαρόνια, κρεμμύδια, βούτυρο, σάλτσα, αλάτι, για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη 
των γονέων τους Ναούμ και Γιαννούλας Νέτσικα.

6) Τον κ. Πράπα Γιάννη, για τα 100 κιλά ρύζι, 50 κιλά ντοματάκια, 20 κιλά φα-
σόλια, 10 κιλά φακές και 10 κιλά μακαρόνια.

7) Ανώνυνη κυρία για το ένα τετράλιτρο λάδι.
8) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά κιμά.
9) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
10) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τα πέντε κιλά μυζήθρα.

Πρόσκληση

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρής 
Σάντας σας προσκαλούν στις 26 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή στην πανη-
γυρική Θεία λειτουργία για τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου της εκκλησίας μας στη 
Μ. Σάντα.

Θα ακολουθήσει δεξίωση και παράθεση παραδοσιακών εδεσμάτων από κατοί-
κους του χωριού.

Θα υπάρχει δωρεάν λεωφορείο για την μετακίνηση στις 7.50 στα αστικά, στις 
8.00 στο Πασά Κιόσκι και 8.10 στην πλατεία Ωρολογίου (μπροστά στο μάρκετ 
Μασούτης).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Προσκύνημα στον τάφο 
του Αγίου Παϊσίου

Το Δ.Σ του Συνδέσμου αποφάσισε να διοργανώσει την 
1η  Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη ημερήσια εκδρομή στη 
Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για προσκύνημα  τον τάφο του 
ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη αναχώρηση από «ΕΛΙΑ»  

ώρα 8:30 π.μ. Προσκύνημα του τάφου του ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ. 
Επίσκεψη στον Πολύγυρο. Γεύμα στο χωριό Άγιος Πρόδρο-
μος.

Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε το εμπορικό κέντρο 
«ΚΟΣΜΟΣ» στη Θεσσαλονίκη.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Συνδέσμου (Τηλ. 
23310 60278) Και στα μέλη του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Την Παρασκευή, 26ην Οκτωβρίου, μνήμη του αγίου 

ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, 
πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Ναός της ενορίας Αγίων 
Αποστόλων Βεροίας. 

Οι εορταστικές ακολουθίες θα τελεσθούν κατά το ακό-
λουθο πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
-Ώρα 6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ 

αρτοκλασίας.
-Ώρα 9.15 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
-Ώρα 7.30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία μετά θείου κηρύγματος
-Ώρα 6.00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Παράκλησις 

του αγίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Αγ. Νέστορος)
-Ώρα 7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία



Από χθες είναι on air η νέα ιστοσελίδα του Καλλίστρατου Γρηγοριάδη, υποψήφιου 
δημοτικού συμβούλου Βέροιας με το συνδυασμό του Κώστα Βοργιαζίδη, στη διεύθυνση 
www.kgrigoriadis.gr . 

Μέσα από την εναλλαγή εικόνων και λέξεων, ο χρήστης ενημερώνεται για το ποιος 
είναι ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, καθώς και για το βιογραφικό του, με την εκπαιδευ-
τική και επαγγελματική του πορεία. Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει σε άρ-

θρα και απόψεις του 
υποψήφιου δημοτι-
κού συμβούλου για 
τη σύγχρονη τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Μέσα από τη φι-
λική και πρωτοπο-
ριακή ιστοσελίδα, ο 
Καλλίστρατος Γρη-
γοριάδης δίνει έμφα-
ση στο διάλογο και 
τη συνεργασία, και 
ζητάει την στήριξη 
των πολιτών σ΄αυτό 
το νέο του ξεκίνη-
μα.  

Στη Βουλή φέρνουν το θέμα, για την 
κατάσταση που έχει περιέλθει η Ελληνι-
κή Βιομηχανία Ζάχαρης και την δυσχερή 
θέση στην οποία έχουν περιέλθει κατ΄ 
επέκταση οι τευτλοπαραγωγοί, μετά τους 
τραγελαφικούς χειρισμούς της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο 
βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρό-
πουλος με ερώτηση που κατέθεσαν. 

Στην ερώτηση τους οι βουλευτές, ε-
πισημαίνουν ότι, ενώ ο μέχρι πρότινος 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Απο-
στόλου, παρότρυνε τους αγρότες να καλ-
λιεργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
στρέμματα με τεύτλα – συγκεκριμένα τους 
ενθάρρυνε να ξεπεράσουν τα 100.000 
στρέμματα – και ενώ ήδη, έχει από τα 
μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινήσει η συγκομιδή, το εργοστάσιο της 
Βιομηχανίας Ζάχαρης στο Πλατύ είναι κλειστό.  Η πλειονότητα 
των ζαχαρότευτλων παραμένει στα χωράφια με κίνδυνο είτε 
να χάσουν τον «ζαχαρικό τίτλο» τους, είτε να σαπίσουν, όπως 
σαπίζουν οι ποσότητες από κάποιες δεκάδες πλατφόρμες που 
άδειασαν στον περίβολο του εργοστασίου και ενώ, ουδείς υ-
πεύθυνος βρίσκεται να απαντήσει στο αγωνιώδες ερώτημα των 
καλλιεργητών «τι να κάνουν» με τη σοδειά τους.

Επίσης, ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να δε-
σμευτούν σε μια σειρά ζητημάτων όπως:  πότε θα ξεκινήσει 
η απορρόφηση της φετινής παραγωγής, πότε θα πληρωθούν 
οι παραγωγοί, αλλά και πότε θα καταβληθούν τα χρήματα σε 
όσους οφείλονται από την περσινή παραγωγή. Ακόμη, ζητούν 
συγκεκριμένη απάντηση για το  πώς προτίθεται να αποζημιώσει 
η κυβέρνηση τους καλλιεργητές τεύτλων, στην περίπτωση που 
η φετινή σοδειά δεν απορροφηθεί και  δεν πληρωθεί από την 
Βιομηχανία και πώς θα αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας των 
συνδεδεμένων ενισχύσεων, συνολικής αξίας 22.500.000 ευρώ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης: 
ΘΕΜΑ: «Οι τευτλοπαραγωγοί μας πληρώνουν την απόλυτη 

διάλυση της Βιομηχανίας Ζάχαρης»
 Απίστευτα πράγματα – πραγματικά «σημεία και τέρατα» 

- είναι όσα συμβαίνουν φέτος στον άλλοτε κραταιό κλάδο της 
τευτλοκαλλιέργειας, ως φυσικό επακόλουθο της πλήρους διάλυ-
σης και στο χώρο της αγροτικής μας παραγωγής συνολικά την 

τελευταία τετραετία.
Ενώ ο μέχρι πρότι-

νος Υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης κ. Απο-
στόλου παρότρυνε τους 
αγρότες να καλλιεργή-
σουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα στρέμμα-
τα με τεύτλα – συγκε-
κριμένα τους ενθάρ-
ρυνε να ξεπεράσουν 
τα 100.000 στρέμματα 
– και ενώ ήδη, έχει από 
τα μέσα Σεπτεμβρίου 
ξεκινήσει η συγκομιδή, 
το εργοστάσιο της Βιο-
μηχανίας Ζάχαρης στο 
Πλατύ είναι… κλειστό!

Η πλειονότητα των 
ζαχαρότευτλων παρα-
μένει στα χωράφια με 
κίνδυνο είτε να χάσουν 
τον «ζαχαρικό τίτλο» 
τους είτε να σαπίσουν, 
όπως σαπίζουν οι πο-
σότητες από κάποιες 
δεκάδες πλατφόρμες 
που άδειασαν στον πε-
ρίβολο του εργοστασίου 

και ενώ, ουδείς υπεύθυνος βρίσκεται να απα-
ντήσει στο αγωνιώδες ερώτημα των καλλιεργη-
τών «τι να κάνουν» με τη σοδειά τους!

Ο τραγέλαφος με το «τί συμβαίνει» και το 
«τί μέλλει γενέσθαι» συμπληρώνεται με την 
κατάσταση που επικρατεί στην Βιομηχανία 
Ζάχαρης – τον μέχρι προ ετών «πυλώνα» 
της πρωτογενούς παραγωγής μας: Από τη 
διοίκηση έχει υποβληθεί αίτημα πτώχευσης η 
οποία όμως ακόμη δεν έχει συζητηθεί. Το μόνο 
που έχουν «πετύχει» είναι να αναστείλουν τις 
πληρωμές προς τους προμηθευτές ως τον 
Ιανουάριο, εν αναμονή της εμφάνισης κάποιων 
επενδυτών που μέχρι στιγμής στην ουσία εί-
ναι… φαντάσματα. Για «επενδυτές» ακούνε 
όλοι και επενδυτές δεν βλέπουν!

ΕΠΕΙΔΗ, αυτό το πρωτοφανές «μπάχαλο» 
έχει φέρει σε μεγάλα αδιέξοδα τους τευτλοκαλ-

λιεργητές που δεν ξέρουν και κανείς υπεύθυνος δεν τους λέει τί 
να κάνουν με τη σοδειά τους…

ΕΠΕΙΔΗ, σε ακόμη χειρότερη κατάσταση βρίσκονται τευτλο-
παραγωγοί στους οποίους η Βιομηχανία οφείλει χρήματα από 
την περσινή σοδειά…

ΕΠΕΙΔΗ, οι καλλιεργητές μας κινδυνεύουν να χάσουν (αν 
δεν παραδώσουν τη σοδειά τους) τη συνδεδεμένη ενίσχυση των 
72 ευρώ ανά στρέμμα την οποία ο Ερωτών επί υπουργίας του 
διασφάλισε…

ΕΠΕΙΔΗ,  σε περίπτωση που η τευτλοκαλλιέργεια στην Ελ-
λάδα «αφανιστεί», η χώρα μας θα υποχρεωθεί να επιστρέψει 
στα κοινοτικά ταμεία 22.500.000, χρήματα των παραγωγών 
που η προηγούμενη Κυβέρνηση επί υπουργίας Καρασμάνη 
είχε διασφαλίσει. Συγκεκριμένα: 6.759.725€ από το έτος 2018,  
6.684.367€ από το έτος 2019 και 6.684.367€ από το έτος 2020, 
καθώς και 2.400.000€ υπόλοιπο από τη συνδεδεμένη του 2017 
που δεν απορροφήθηκε. Ακόμη, θα κινδυνεύσουν να συμπα-
ρασυρθούν και να τιναχτούν στον αέρα και άλλα προγράμματα 
όπως αυτό της απονιτροποίησης …

ΕΠΕΙΔΗ, παρά το γεγονός ότι εργοστάσια της ΕΒΖ, αν και σε 
πλήρη εγκατάλειψη, χωρίς συντήρηση, με το μόνιμο προσωπικό 
απλήρωτο εδώ και τρεις μήνες, η Βιομηχανία προχωρεί και σε… 
προσλήψεις εποχικού προσωπικού που παραμένει χωρίς αντι-
κείμενο εργασίας και χωρίς να πληρώνεται…

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομίας – Ανάπτυξης
-Αν εν μέσω αυτής της απόλυτης απαξίωσης, πλήρους α-

ποσύνθεσης της ΕΒΖ - κάποτε «ναυαρχίδας» των αγροτικών 
μας Βιομηχανιών – υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, ένα πλάνο 
διεξόδου από τη σημερινή κατάσταση διάλυσης, αν υπάρχει 
πρόγραμμα εξυγίανσής της και σε ποιο στάδιο βρίσκεται.

- Αν και πότε θα προχωρήσει στην απορρόφηση της φετινής 
παραγωγής, στην πληρωμή των παραγωγών, αλλά και σε ό-
σους οφείλονται χρήματα από την περσινή παραγωγή.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
- Στην περίπτωση που η φετινή σοδειά δεν απορροφηθεί και  

δεν πληρωθεί από την παραπαίουσα Βιομηχανία, πώς προτίθε-
ται να αποζημιώσει τους καλλιεργητές που, από τον προκάτοχό 
του, παροτρύνθηκαν να φυτέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
στρέμματα; - Πώς θα αποτρέψει τον κίνδυνο απώλειας των 
συνδεδεμένων ενισχύσεων, συνολικής αξίας 22.500.000 ευρώ 
χρήματα των παραγωγών;   

7www.laosnews.grTΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 22 Οκτωβρίου 2018 
Αρ. Πρ. : 526667(1052)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συν-
δυασμό με την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει 
στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να 
λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική 
πληροφορία, περί του με αρ. πρ..:  8179/02-10-2018 έγγρα-
φο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού 
Κ.Μ. της ΑΔΜΘ που αφορά τη «Δημοσιοποίηση  φακέλου 
τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (αρ. Πρωτ. 1218/03-
03-17 Α.Ε.Π.Ο.), εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου, σε 
δασική έκταση 55.050,50 τ.μ. στη θέση “Ξυλάλογο” της 
Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, 
λόγω μεταβολής της χρονικής διάρκειας εκμετάλλευσης 
και του χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης. Φορέας του 
έργου: “ΛΕΥΚΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ” με δ.τ. “ΛΕΥΚΟΝ 
Ι.Κ.Ε.”», (υποκατηγορία Α2 της 5ης Ομάδας– Εξορυκτικές δρα-
στηριότητες – με α/α 3). 

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: ΛΕΥ-
ΚΩΝ Ι.Κ.Ε.

 Αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. της ΑΔΜΘ (Τηλ. 2313309289  Ι. Κανδύλας, 
εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Αρμόδια υπηρεσία για παροχή πληροφοριών και στοιχείων:
1. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Τηλέφωνο 

2313319831 κ. Μ. Δημούτσικου εργάσιμες ημέρες και ώρες)
2. Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Ημαθίας (Τηλ. 

2331353639)
Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.
pkm.gov.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Ενημέρωση/Περιβαλ-
λοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων/Δημοσιοποιή-
σεις Περιφερειακού Συμβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
«ΛΑΟΣ» στις 23 Οκτωβρίου 2018. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στον 
Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δρα-
στηριότητας, (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ. 
Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
Παναγιώτης  Θ.  Σπυρόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συ-

νεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος 
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προ-
σκομίσουν  όλα  τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
κατάρτιση Μητρώου Μελών. Η διαδικασία κατάθεσης των 
σχετικών εγγράφων σε αντίγραφα και όχι πρωτότυπα θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και 
για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 

Δευτέρα: 8πμ-11πμ και 4μμ-7μμ 
Τετάρτη: 4μμ-7μμ 
Πέμπτη: 8πμ-11πμ
Αναφορικά με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια 
αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά κλπ. 
θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν συνεννόη-
σης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

Στη Βουλή το θέμα της Ελληνικής 
Βιομηχανίας Ζάχαρης 

από τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Στον “αέρα” 
η νέα ιστοσελίδα του 

Καλλίστρατου Γρηγοριάδη
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του Κωνσταντίνου Α. 
Ζώκου

Η τελευταία σκηνή

Η παλάμη από το χέρι του Αν-
θρώπου, μετά από αρκετό χρο-
νικό διάστημα σκέψης και αφού 
χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέ-
ρει ένα φιλί χαιρετισμού, ακου-
μπάει το γυάλινο διαχωριστικό 

που τον χωρίζει από την υπόλοιπη ανθρωπότητα καθώς 
βρίσκεται σε καραντίνα. Το πρόσωπο που βρίσκεται από 
την άλλη μεριά του χώρου απομόνωσης, μια γυναίκα, η 
σύζυγός του, αφού αφήσει τα δευτερόλεπτα να τρέξουν 
λίγο ακόμη, με αργές κινήσεις φέρνει τη δική της παλάμη 
να ακουμπήσει στο μέρος του διαχωριστικού που βρίσκε-
ται μπροστά από την παλάμη του Πρώτου Ανθρώπου. Τα 
βλέμματα των δυο δειλά-δειλά συναντώνται με αγάπη και 
συγκίνηση. 

Ο Πρώτος μόλις επέστρεψε από ένα γεμάτο δυσκολίες 
ταξίδι και αφού, μετά από στιγμές αγωνίας είχε ακουμπή-
σει το πόδι του εκεί που ποτέ μέχρι τότε δεν είχε πατήσει 
άλλος Άνθρωπος: σε έναν άλλο - κυριολεκτικά - κόσμο, 
στο συνοδό δορυφόρο της Γης, τη Σελήνη. Η Γυναίκα, η 
παραγωγός της ανθρώπινης ζωής στη Γη, η άλλη ανθρω-
πότητα, αυτή που έμεινε πίσω στον πλανήτη βιώνοντας 
το άγχος του ανθρώπου που αναμένει χωρίς πολλές πλη-
ροφορίες την επιστροφή ενός άλλου της τμήματος, απο-
σβολωμένη ακόμη, φαίνεται πως θέλει λίγο χρόνο ακόμη 
για να αφομοιώσει το επίτευγμα πριν αποκαταστήσει την 
επαφή. 

Είναι η τελευταία σκηνή του έργου. Η μουσική με συ-
νεχώς αυξανόμενη ένταση μας οδηγεί στη φάση της πα-
ρουσίασης συντελεστών της ταινίας, τα φώτα της αίθου-
σας προβολής ανάβουν, αλλά οι λιγοστοί θεατές της δεν 
σηκώνονται να φύγουν - όπως συμβαίνει συνήθως στο 
τέλος μιας ταινίας - μένουν καθηλωμένοι στις θέσεις τους, 
προσπαθώντας - ίσως - να διατηρήσουν για λίγο ακόμη 
την ομορφιά με την οποία ήλθαν σε επαφή το προηγούμε-
νο δίωρο.

Οι δυο παλάμες, μετά την τελική τους τοποθέτηση, η 
μία απέναντι από την άλλη στην τελευταία σκηνή του έρ-
γου, φαίνεται να δημιουργούν έναν πυκνωτή με ενδιάμεσο 
διηλεκτρικό το διαχωριστικό γυαλί της περιοχής της αρχι-
κής απομόνωσης του Πρώτου Ανθρώπου, έναν πυκνωτή 
που θα συμπυκνώσει την ανθρώπινη ενέργεια που θα α-
ποδοθεί στο μέλλον για την εκτόξευση της Ανθρωπότητας 
στα επόμενα στάδια ανάπτυξής της. Σε αυτή την συμπυ-
κνωμένη ενέργεια, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενσωμα-
τώνεται όλη η προηγούμενη εξέλιξη της ταινίας: η έρευνα, 
οι προβληματισμοί των επιστημόνων και των απλών και 
συνήθως βυθισμένων στην άγνοια ανθρώπων, οι αγωνίες 
για τις στάσεις των πολιτικών που διαχειρίζονται τα οικο-
νομικά κονδύλια, αλλά - και κυρίως αυτό - οι θυσίες των 
ανθρώπων που αναζητούν τους νέους δρόμους ανάπτυ-
ξης της ανθρωπότητας. Είναι αυτή η πληροφορία που θα 
αποδοθεί στη συνέχεια για να γίνουν τα επόμενα βήματα 
πιο στέρεα και περισσότερο παραγωγικά από τα - κάθε 
φορά - προηγούμενα.

... οι Δάσκαλοι, οι Γονείς και το Αύριο

Θα μπορούσε κάποιος να σταθεί σε πολλά υπέροχα 
στοιχεία της ταινίας «Ο Πρώτος Άνθρωπος»: στο σενάριο, 
στη σκηνοθεσία, στην απόδοση των ρόλων, στη φωτο-
γραφία, στο μοντάζ, στον ήχο και φυσικά στην απόδοση 
των ιστορικών στοιχείων, κάτι που φυσικά καθιστά την 
ταινία πέρα από ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα μια πηγή 
πληροφορίας και έμπνευσης για τους νέους. Εδώ βρί-
σκεται ο ρόλος των Δασκάλων! Για πολλούς από εμάς η 
πορεία της επιστήμης εκείνη την περίοδο που αποτελεί 

το χρόνο εξέλιξης της ταινίας, αλλά και την προηγούμενη 
χρονική περίοδο, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
των επιλογών για το υπόλοιπο της ζωής μας. Κύριο ρόλο 
όμως έπαιξε η εποποιία της «κατάκτησης» στο διαστή-
ματος, όπως την περιέγραφαν οι εφημερίδες εκείνης της 
εποχής. Δεν είναι μόνο όμως η ώθηση στην κατεύθυνση 
των επιλογών μας, τότε, που μπορεί να αναφερθεί, αλλά 
και παραγωγή νέων προϊόντων που αργότερα πέρασαν 
στην καθημερινή μας ζωή, η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, η 
διεύρυνση της Επιστήμης σε νέους ορίζοντες, καθώς και η 
παραγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας των Φυσικών Επι-
στημών που έδωσαν νέα ώθηση και οδήγησαν τελικά στην 
επιτυχία (αυτό αξίζει να το αναπτύξουμε μια άλλη φορά). 
Σήμερα όμως;

Ο μικρός αριθμός των θεατών προβληματίζει και δεν 
επιτρέπει να υποστηριχθεί η άποψη ότι ο σημερινός Έλ-
ληνας - σε μακροκλίμακα - επιθυμεί να μάθει την ιστορία 
των βηματισμών που οδήγησαν την επέκταση της Ανθρω-
πότητας στο άπειρο του διαστήματος, κάτι που σήμερα 
μπορούμε να δούμε να εξελίσσεται. Μόλις πριν από δυο 
ημέρες η Ευρώπη εκτόξευσε την δικής της αποστολή, 
BepiColombo, στον πλησιέστερο πλανήτη στον Ήλιο, τον 
Ερμή. Μπορεί κάποιος να διαβάσει και για αυτό στο egno.
gr. Βέβαια, σήμερα διαστημοσυσκευές - επέκταση του 
Ανθρώπου - έχουν βγει από το Ηλιακό μας Σύστημα και 
έχουν επισκεφθεί ή πλησιάσει όλους τους άλλους πλανή-
τες, ενώ έχουν προσεδαφιστεί ακόμη και σε κομήτη. Ίσως 
η μικρή προσέλευση των μαθητών και των γονιών τους να 
είναι τυχαίο γεγονός, ίσως να μην υπήρξε η απαιτούμενη 
ενημέρωση. Οι Δάσκαλοι, όμως, θα έπρεπε να παρακο-
λουθούν, να γνωρίζουν και με τη σειρά τους να ενημερώ-
σουν, όπως άλλωστε πάντοτε κάνουν οι Δάσκαλοι στους 
μαθητές τους. 

Από τους περισσότερους γονείς δεν αναμένεται να λει-
τουργήσουν ως διεγέρτες για τη διεύρυνση των οριζόντων 
των νέων. Θα μπορούσαν να αναφερθούν πολλές δικαι-
ολογίες με κυριότερη την εκπαίδευσή τους στην αποδοχή 
των έτοιμων - από άλλους - λύσεων. Από τους περισσό-
τερους μαθητές επίσης δεν αναμένεται να ενδιαφερθούν, 
καθώς εγκλωβισμένοι στο κυνήγι μιας δήθεν καλύτερης 
ζωής, που τους επιβάλλει το φροσχολικό σύστημα, ο-
δηγούνται στο μαζικό πνευματικό ευνουχισμό, κάτι που 
καθιστά επισφαλές το επερχόμενο Αύριο. Τι μένει λοιπόν, 
πέρα από την δράση των πραγματικών οδηγών στο καλύ-
τερο Αύριο: των Δασκάλων;

Είναι αλήθεια πως και αυτοί παλεύουν κάτω από α-
ντίξοες συνθήκες. Τους επιβάλλονται - ειδικά το τελευταίο 
χρονικό διάστημα - καταστροφικά για την ανάπτυξη των 
μαθητών τους προγράμματα σπουδών [και έχω υπόψη 
μου τα προγράμματα στα Μαθηματικά και στις Φυσικές 
Επιστήμες που η «αριστερή» κεντρική διαχειριστική δι-
οίκηση επιβάλει, εργαλειοποιώντας τους μαθητές]. Είναι 
αλήθεια ότι το έργο τους είναι δύσκολο, όμως από την άλ-
λη αποτελούν τη μοναδική ίσως πηγή έμπνευσης για τους 
νέους μαθητές, όπως είναι αλήθεια ότι πάντα οι Δάσκαλοι 
αποτελούσαν τους διεγέρτες της ελεύθερης σκέψης που 
τελικά μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο Αύριο.

Σήμερα αρχίζουμε να ψηλαφούμε ένα Αύριο τη μορφή 
του οποίου ούτε που μπορούμε να φανταστούμε και να 
σχηματοποιήσουμε. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα 
η μηχανική μάθηση φαίνεται πως θα αποτελούν κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά του. Ο Άνθρωπος σε αυτό το περιβάλλον 

θα είναι ή απλός καταναλω-
τής, είτε στοιχείο-εργαλείο 
για τη οικοδόμησή του, ή θα 
μπορεί να το αντιλαμβάνε-
ται και να το παρακολουθεί. 
Για να συμβεί όμως αυτό 
το τελευταίο, θα πρέπει να 
υποστηριχθεί σήμερα η 
γνώση της Επιστημονικής 
Μεθόδου ως εκείνης της 
επινόησης της Ανθρωπό-
τητας που μπορεί να απε-
λευθερώσει τον Άνθρωπο, 
καθιστώντας τον ικανό να 
ενημερώνεται μόνος του και 
σε αυτό σημαντικό ρόλο έ-
χουν τα Μαθηματικά και οι 
Φυσικές Επιστήμες. Ο ρό-

λος των Δασκάλων σε αυτή την πορεία είναι σημαντικά 
μοναδικός και αναντικατάστατος. Θα μπορούσαν από 
σήμερα να προτείνουν τους μαθητές τους να μάθουν την 
ιστορία της μέχρι τώρα πορείας μας ως Ανθρωπότητα. 
Ένα πρώτο, καλό βήμα θα μπορούσε να είναι η πρόταση 
να παρακολουθήσουν την ταινία «Ο Πρώτος Άνθρωπος». 
Αξίζει τον κόπο!

*Δάσκαλος Φυσικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της 
επιστημονικής ιστοσελίδας egno.gr

Ο «Πρώτος Άνθρωπος», οι 
Δάσκαλοι και το Αύριο της χώρας

Από τον Σύλλογο Ζωόφιλων Ημαθίας 
Ζω.Η. δόθηκε για δημοσίευση, η παρα-
κάτω καταγγελία: 

«Κυριακή πρωί, Πλ. Δικαστηρίων… Η 
Ρούνα, ένα από τα αδέσποτα της περιοχής 
ψυχορραγεί από φόλα..αφροί βγαίνουν από 
το στόμα της, τραντάζεται από σπασμούς, 
υποφέρει, πονάει, είναι οι τελευταίες της 
στιγμές πριν φύγει για το τελευταίο της τα-
ξίδι με τόσο επώδυνο και βάρβαρο τρόπο… 
Κάποιοι άνθρωποι δίπλα της, που την ή-
ξεραν και την φρόντιζαν προσπαθούν με 
αγωνία να την βοηθήσουν.. ένα γκρουπ 
60 περίπου τουριστών που περνούν από 
το σημείο κοντοστέκονται και κοιτούν με 
απορία και λύπη… ρωτούν αν μπορούν 
να βοηθήσουν, ωραία εικόνα θα έχουν να 
θυμούνται … παραδίπλα η παιδική χαρά, 
παιδάκια που συνήθιζαν να την χαϊδεύ-
ουν, παρακολουθούν βουβά το μαρτύριό 
της… Η Ρούνα ή Φρόσω δεν τα κατάφερε, 
ξεψύχησε στην αγκαλιά αυτών που την 
αγαπούσαν… Ούτε η Μόκα, ούτε τα 2 α-
δελφάκια στα Παπάκια, ούτε κάποια άλλα 
που αγνοούνται.. Ζώα ακίνδυνα, φιλικά, θύ-
ματα διεστραμμένου ανθρώπινου νου,  που 
απολαμβάνει να βασανίζει ανυπεράσπιστα 
ζώα..  ψυχοπαθή υπάνθρωποι, που κατά τα 
άλλα παίζουν τον  ευυπόληπτο πολίτη και 
το «νοικοκυραίο»,  αποφασίζουν έτσι απλά 
για τη μοίρα των αδύναμων πλασμάτων ..

   Τι και αν τα καταγγέλλουμε στην α-
στυνομία, τι και  αν επικηρύσσουμε τους 
δράστες, η βαρβαρότητα και η μπόχα του 
θανάτου δεν φεύγουν με τίποτα  … Ο  κατά 
νόμο αρμόδιος Δήμος ουδέτερος και αδι-
άφορος.. Απαιτούμε από το Δήμο να υπο-
βάλλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και 

να δώσει στην Εισαγγελία ό,τι στοιχεία έχει 
για κάποιους που «διαισθάνθηκαν» ή και 
απείλησαν τις προηγούμενες ημέρες ότι θα 
πέσουν φόλες. Εάν δεν το πράξει αυτό τότε 
θα θεωρηθεί συνυπεύθυνος. Συλλέγουμε 
στοιχεία, κάνουμε νεκροψίες, λαμβάνουμε 
καταθέσεις από μάρτυρες που υπήρχαν 
άφθονοι στα μέρη αυτά λόγω βράδυ Σαβ-
βάτου, ώστε οι δολοφόνοι να βρεθούν και 
να λογοδοτήσουν. Αυτή τη φορά οι προ-
σπάθειες μας δεν θα πέσουν στο κενό.

   Οι φόλες δεν σκοτώνουν μόνο τα ζώα, 
σκοτώνουν την ηθική μας, τον πολιτισμό 
μας, τις αξίες μας σαν κοινωνία,  οδηγούν 
στην απαξίωση της ανθρώπινης συνεί-
δησης . Ο Σύλλογος Ζωόφιλων Ημαθίας 
Ζω.Η. επικηρύσσει τους δράστες της μαζι-
κής δηλητηρίασης με 1000 € και καλούμε 
τους συμπολίτες μας που γνωρίζουν κάτι ή 
έχει υποπέσει στην αντίληψή τους οποια-
δήποτε ύποπτη κίνηση το Σάββατο βράδυ/
ξημερώματα Κυριακής 21 Οκτωβρίου, στην 
περιοχή Παπάκια, Τσερμένι, Πλ. Δικαστηρί-
ων, να επικοινωνήσουν με τα φιλοζωικά της 
πόλης και να δώσουν στοιχεία.  

   Αν - όπως λένε - ο πολιτισμός ενός 
λαού κρίνεται και από την συμπεριφορά του 
απέναντι στα ζώα, τότε αποτελεί καπηλεία 
και ύβρη κάθε προσπάθεια να εμφανισθού-
με εμείς οι (νέο) Έλληνες ως συνεχιστές 
ενός αξεπέραστου αρχαίου πολιτισμού.. Ας 
αντιδράσουμε όλοι σε τέτοια εγκλήματα, 
γιατί μια κοινωνία που δεν μπορεί να προ-
στατεύσει τα αδύναμα πλάσματά της είναι 
μια κοινωνία σε παρακμή.

Σύλλογος Ζωόφιλων Ημαθίας Ζω.Η.»

Οι φόλες της ανθρώπινης 
ψυχής… Βέροια, εύηχη 
ή «παράφωνη» πόλη; 

Με γενικό αίτημα την επίλυση ή τη δρο-
μολόγηση λύσεων στα προβλήματα που 
έχουν άμεση ή και έμμεση σχέση με τις 
οξυμένες, ειδικές και ιδιαίτερες συνθήκες 
εργασίας, οι δικαστικοί υπάλληλοι της χώ-
ρας ξεκινούν  προειδοποιητική κλαδική α-
περγίας την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου μετά 
από ομόφωνη απόφαση, στη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ(Ομοσπονδία Δικαστικών 
Υπάλληλων Ελλάδος) που έγινε στις  27 
Σεπτεμβρίου 2018.Ειδικότερα, όπως αναφέ-
ρουν σε ανακοίνωσή τους, διεκδικούν:

 α) Την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
πρόσληψης από όλες τις προκηρύξεις και 
πηγές (ΑΣΕΠ και ΟΑΕΔ), οι οποίες καθυ-
στερούν απαράδεκτα για πολύ πολύ καιρό, 
ιδιαίτερα οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (προ-
κηρύξεις 1Κ, 8Κ και 2Κ/2017), οι οποίες 
πρέπει να ολοκληρωθούν… αύριο κιόλας!

β) Την άμεση έκδοση υπουργικής από-
φασης για την ανακατανομή των οργανικών 
θέσεων.

γ) Την επιτάχυνση των διαδικασιών επι-
μόρφωσης.

δ) Την επέκταση των υποδομών σε όλη 
τη χώρα (μηχανοργάνωση, ηχογράφηση-α-
ποηχογράφηση και στα ποινικά κ.α.).

ε) Την άμεση έκδοση της Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την επαναλει-
τουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης που 
έχει έσοδα από την αμοιβή των (Δικαστικών 
Υπαλλήλων, κ.α.) Γραμματέων Διαιτησιών, 
για την οικονομική ενίσχυση Δικαστικών 
Υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα υγείας.

 Όσον αφορά τα  Οικονομικά αιτήματα , 

ως έμπρακτη αναγνώριση των οξυμένων, 
ειδικών και ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, 
αναφέρουν:

-- Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος 
ειδικών συνθηκών εργασίας (αντίστοιχο με 
των Δικαστικών Λειτουργών…), στο ύψος 
που ήταν πριν καταργηθεί ή έστω και κατά 
το ήμισυ στην αρχή, ακόμα και για οποιοδή-
ποτε άλλο ποσό!

-- Παρόμοια με αυτή των Εφοριακών 
ρύθμιση για να χορηγηθεί προσωπική δια-
φορά σε όσους διορίστηκαν από 1/11/2011.

--Αύξηση του ποσού που θα εγγρα-
φεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 
Υπουργείο μας, για υπερωρίες το 2019. 
Κάποτε ήταν 2.500.000€, ενώ πέρυσι ήταν 
525.000 ΕΥΡΩ μόνο και σχεδιάζουν να είναι 
και φέτος 526.000€, με αποτέλεσμα να μην 
πληρώνεται ούτε η πραγματική υπερωριακή 
απασχόληση των δικαστικών υπαλλήλων, 
ούτε η υπεραπασχόληση φυσικά.

-- Έγκαιρη πληρωμή των οδοιπορικών 
για υποχρεωτικές μετακινήσεις των Δικαστι-
κών Υπαλλήλων για εκτός της έδρας τους 
υπηρεσιακούς λόγους.

 Ταυτόχρονα, θα προβούν σε επανε-
κτίμηση και σχεδιασμός των περαιτέρω 
δράσεων τους, σε συνέχεια και κλιμάκωση 
της κινητοποίησης αυτής, ανάλογα και με 
τις όποιες απαντήσεις λάβουν από τον Υ-
πουργό της Δικαιοσύνης και την Κυβέρνηση 
γενικότερα Καλούν τέλος όλους τους συνα-
δέλφους τους σε καθολική συμμετοχή στην 
μετά από αρκετά χρόνια πρώτη κλαδική 
24ωρη απεργία την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 
2018.

 24ωρη πανελλαδική 
απεργία των 

δικαστικών υπαλλήλων 
στις 25 Οκτωβρίου



Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις για την πάταξη της παράνομης 
καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης σε Ημαθία, Σέρρες και Πέλλα 

-Συνελήφθησαν 3 άτομα για τρεις 
διαφορετικές περιπτώσεις 

Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για την πάταξη της παράνομης καλλιέργειας 
και διακίνησης κάνναβης, συνελήφθησαν χθες (19 Οκτωβρίου 2018) σε περιοχές της Ημαθίας, 
των Σερρών και της Πέλλας, 3 άτομα σε διαφορετικές περιπτώσεις, για καλλιέργεια και κατοχή 
κάνναβης. 

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, συνελήφθη το απόγευμα στη Βέροια 46χρονος ημεδαπός, διότι 
σε έρευνα της οικίας του, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί στη στέγη 11 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 
έως 1 μέτρου, ενώ κατείχε ποσότητες κάνναβης βάρους 185 γραμμαρίων.

Στη δεύτερη περίπτωση, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρ-
κωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, συνελήφθη το μεσημέρι 
στις Σέρρες 63χρονος ημεδαπός, διότι σε θαμνώδη έκταση εξωτερικά της 
οικίας του, καλλιεργούσε 5 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,6 έως 1,8 μέτρων. 
Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Στην τρίτη περίπτωση, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πέλ-
λας, συνελήφθη πρωινές ώρες 59χρονος ημεδαπός, διότι στην αυλή του 
σπιτιού του σε περιοχή της Πέλλας, καλλιεργούσε ένα δενδρύλλιο κάνναβης 
ύψους 2,2 μέτρων, ενώ σε αποθήκη της οικίας εντοπίσθηκαν ποσότητες κάν-
ναβης βάρους 367,3 γραμμαρίων.

Τα παραπάνω δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, μαζί 
με τις ποσότητες κάνναβης.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους, 
θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:   

-Την Οικογένεια Φυλακτού-Μαζαράκη,για την δωρεά του 
ποσού των 50 Ε,εις μνήμη Χαράλαμπου Παπαχρήστου.

-Την κ.Ντέλλα Χάιδω,για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος,εις μνήμη του συζύγου της Γεωργίου 
Ντέλλα.

-Το Ποδολογικό Κέντρο ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ,για την επί-
σκεψή  στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς επίσης και για τις 
ποδο`ι`ατρικές υπηρεσίες που πρόσφεραν στους Ηλικιωμέ-
νους του Ιδρύματος.

-Την κ.Νίτσα Μαζαράκη,για την ευγενική προσφορά 4 
κέικ στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.  

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου ,εις 
μνήμη προσφιλών προσώπων.

Εκ της Δ/νσεως 

Πώς ψήφισαν 
οι γιατροί της Ημαθίας 
για Δ.Σ. και Επιτροπές

Με 57% περίπου συμμετοχή ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυρια-
κής 21 Οκτωβρίου, οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταμέτρησης, κατά αλφαβητι-
κή σειρά, εκλέγονται:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΠΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ Γ.Σ ΤΟΥ ΠΙΣ 
ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μέλη
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αντιπρόεδρος
ΡΟΜΤΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Μέλη
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΟΝΔΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό 
της «Ημέρας της Αστυνομίας» και 

του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου 
Πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου  οι εκδηλώ-

σεις για τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» 
και του Προστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου 
Αρτεμίου. 

Στην Βέροια τελέσθηκε το πρωί δοξολογία στον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, παρουσία Πολιτικών, εκ-
προσώπων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
Δικαστικών, Θρησκευτικών και Στρατιωτικών Αρχών, κ.α 
ενώ αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρι-
κόπουλου. 

Στο πλαίσιο του εορτασμού, με πρωτοβουλία του Αρ-
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε 
πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, από 17 έως και 20 Οκτωβρίου, 
για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της Αστυνομίας 
και παιδιών που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

Μαθήματα χριστουγεννιάτικου 
στολισμού στον Σύλλογο 

Μικρασιατών Ημαθίας
 Ο Σύλλογος Μικρασιατών 

Ν. Ημαθίας, ανακοινώνει ότι την 
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και 
ώρα 5:30 μμ, στο χώρο του συλ-
λόγου Κεντρικής 183, θα ξεκινή-
σουν τα μαθήματα οικοτεχνίας, 
με θέμα την κατασκευή(πηλό, 
ρόδια, γούρια κλπ) και εκμάθηση 
χριστουγεννιάτικου στολισμού. 
Όσοι και όσες ενδιαφέρονται 
για περισσότερες πληροφορίες, 
μπορούν να επικοινωνούν με το 
τηλέφωνο 6974938713 κα Παυλίδου Τασούλα ή στις ώρες λειτουργίας του 
συλλόγου καθημερινά 10:00-13:00.

Συνελήφθη 37χρονος 
για καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη στις 19 Οκτωβρίου, το πρωί στη Νάουσα, από αστυνομι-

κούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 37χρονος ημεδαπός, διότι σε 
βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του  Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης 2 ετών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.



Ισόπαλο 1-1 έληξε το ματς της 
Βέροιας με τον Αλμωπό στην Αρι-
δαία. Η «Βασίλισσα» άνοιξε το 

σκορ αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει 
το προβάδισμά της στο δεύτερο μέρος. 
Η ομάδα του Νίκου Παπανώτα θα μπο-
ρούσε να πετύχει δεύτερο γκολ αλλά 
δεν βρήκε στόχο στις ευκαιρίες που 
της δόθηκαν.

Σεέναμέτριοκαινευρικόπρώτομέρος,ηΒέροια
βρήκε τονδρόμοπρος ταδίχτυακαιπήρεπροβάδι-
σμααφούπρώταέχασεκάποιεςευκαιρίεςναανοίξει
το σκορ.Τελικά στο  44’ ο Κυριακίδης επιχείρησε
μακρινόσουτ και έστειλε τηνμπάλασταδίχτυα του
Αλμωπούαφούπρώταημπάλαβρήκε τοοριζόντιο
δοκάρι της εστίας τουΜένιου0-1. Για τονΑλμωπό
Αριδαίαςπουπήγενααιφνιδιάσειστηναρχήτουαγώ-
ναείχεωςκαλύτερηφάση,μιακεφαλιάτουΞόμπλιου
στο 13’ που κατέληξε άουτ. Στο δεύτερο μέρος, ο
Αλμωπόςαπείλησεστο55’ με ισοφάριση.ΟΚιουλ-
τζόπουλος έκανε την σέντρα και ο Σαμαρόπουλος
σημάδεψεμεκεφαλιάτοδοκάριτηςεστίαςτουΜπλα-
τσιώτη Στο63’ οΑλμωπόςΑριδαίας   έφτασεστην
ισοφάριση.στο63’λεπτό.ΟΛ.Ελευθεριάδηςανατρά-
πηκεαπότονΜουρατίδη,οδιαιτητήςσφύριξεπέναλτι
καιοΞόμπλιοςμεεύστοχοχτύπημαέγραψετο1-1.

Στο 77’ η Βέροια βρέθηκε κοντά στο γκολ. Ο
Μπλέτσας βρέθηκε σε κοντινή θέση εκτέλεσης αλ-
λάδεν έκανε καλόσουτ κι έστειλε τηνμπάλαάουτ.
ΜεγάληευκαιρίαέχασεοΜπλέτσαςκαιστο79’όταν
βρέθηκεμόνοςαπέναντι στονΜένιο και ο τερματο-
φύλακαςτουΑλμωπούαπόκρουσε.

Στά  τελευταία6’λεπτά ηΒέροιααγωνίστκε με
δέκαπαίκτες λόγω αποβολής, με δεύτερη κίτρινη,
τουΜουρατίδη.

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Φαλτάκας)
Γρεβενώναπό τον οποίον έχειπολλάπαράποναη
Βέροια.

ΑΛΜΩΠΟΣ:Μένιος, Κυριακίδης (87’Μούλας),
Κιουλτζόπουλος,Τζημογιάννης, Σαμαρόπουλος,Ε-
λευθεριάδης Γ. (60’Μεντί), Ρικάρντο,Ασλαμπάλο-
γλου,Ξόμπλιος (82’Στογιαννίδης),Μεντής (76’Πο-
λύζος),ΕλευθεριάδηςΛ.

ΒΕΡΟΙΑ: Μπλατσιώτης, Μουχάλης, Ζούρκος,
Μουρατίδης, Μαραγκός, Μισαηλίδης, Μπλέτσας
(90+Τσουλχάι),Βεργώνης,Κυριακίδης(82’Ζυγκερί-
δης),Τσικόπουλος(90’Μυλωνάς),Μπακάλης.

-Στηνλήξητουαγώνακαιενώοιπαίκτεςμέσααπό
τηνφυσούνακατευθύνοντανστααποδυτήριαοΜεντί

τουΑλμωπούεπιτέθηκεστονΜισαηλίδητηςΒέροιας.

NίκοςΠαπανώτας«Ημοίραπουμαςστέρησε
ακόμαδύοβαθμούς».

Ικανοποιημένος από τηνπροσπάθεια αλλά όχι
από το αποτέλεσμα είναι οΝίκοςΠαπανώτας, κα-
θώς ο προπονητής της Βέροιας σε δηλώσεις του
μετάτηναναμέτρησηστην ΑριδαίαμετονΑλμωπό
μίλησεγια την«μοίραπουμαςστέρησεακόμαδύο
βαθμούς». «Είχαμε τεράστιαθέλησηνα κερδίσουμε
τοπαιχνίδι με το λιγότεροδυνατόρίσκο.Ήταν ένα
παιχνίδιδυνατό,κυρίωςστονχώροτουκέντρου.Στο

πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε τελικές ενέρ-
γειες ούτε η μία, ούτε η άλλη ομάδα. Στο
δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε τις πε-
ρισσότερες ευκαιρίες.Δυστυχώς όμωςσε
μίαφάσηπουθαμπορούσενατηνδιαχει-
ριστείκαλύτεραοπαίκτηςμου,ξαναμπήκε
η ομάδα τουΑλμωπούμέσαστοπαιχνίδι.
Παρόλα αυτά μετά από ένα δεκάλεπτο,
ξ αναζητήσαμε να πάρουμε το παιχνίδι,
άσχετα αν αγωνιζόμασταν στην δυνατή
ομάδα τηςΑριδαίας, ταπαιδιά δημιουργή-
σανεευκαιρίεςαλλάδυστυχώςστιςτελικές
ενέργειεςπουπαρουσιάστηκαν,δενείχαμε
την ηρεμία και την αυτοσυγκέντρωση για
ναπετύχουμετογκολ.

Είμαιευχαριστημένοςαπότουςπαίκτες
μου και τους δίνωσυγχαρητήρια.Μεστε-
ναχωρείτοτελικόαποτέλεσμα.Πιστεύωότι
ημοίραμαςστέρησεακόμαδύοβαθμούς,
αλλά μας πεισμώνει ακόμαπερισσότερο
για να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε
κάποιαβασικάπράγματαταοποίακαθορί-
ζουνκαιτηνεξέλιξηενόςπαιχνιδιού.

ΑνεβάσαμετονΒεργώνημετονΜπακά-
ληπιοψηλά, βάζοντας τονΜισαηλίδηως
ανασταλτικό χαφ και ανταποκρίθηκε. Βέ-
βαιαστοπρώτοημίχρονοδεν δημιουργή-
σαμετιςσυνεργασίεςτιςοποίεςθέλαμε.Η
δύναμήμαςείναικυρίωςαπότιςπτέρυγες,
αλλά δεν βγάλαμε αυτές τις συνεργασίες
πουθέλαμε, ίσως επειδή τοπαιχνίδιπήγε
πάραπολύστην δύναμη και η ομάδα της
Αριδαίαςέπαιζεδυνατά.

Μετά το γκολστοδεύτεροημίχρονοα-

νοίξαμεπολλούς διαδρόμους, δημιουργήσαμε χώ-
ρους, τους εκμεταλλευτήκαμε αλλά για μια ακόμη
φοράδενκαταφέραμεναπετύχουμετογκολπουθα
μαςέδινεκαιτουςτρειςβαθμούςτηςνίκης.Κρατάω
τηνπροσπάθεια τωνπαικτώνμου και συνεχίζουμε
τονδύσκολοαγώναπουέχουμε…»

ΕπίθεσηστουςπαίκτεςτηςΒΕΡΟΙΑΣμετάτο
ματς-ΈκλεψανχρήματααπότονΜαραγκό!
Απαράδεκτες καταστάσεις έζησαν οι παίκτες

της ΒΕΡΟΙΑΣ στο τέλος του αγώνα, σύμφωνα με
το ρεπορτάζ της εφημερίδας ΚΕΡΚΙΔΑ. Όπως
αναφέρει στο σημερινό της ρεπορτάζ οι
παίκτες της δέχθηκαν επίθεση, ενώ κλά-
πηκαν χρήματα από τον ποδοσφαιριστή
της «Βασίλισσας» ΣτέλιοΜαραγκό. Συ-
γκεκριμένα από μια πόρτα ορθάνοικτη
καιαφύλακτηπουοδηγείστααποδυτήρια
των δύο ομάδων, μπούκαραν τρεις ευ-
τραφείς «φίλοι» τηςΑριδαίας κινούμενοι
απειλητικά προς τονΜησαηλίδη, ζητώ-
ντας τον λόγο για άσχημη χειρονομία,
όπως ισχυρίστηκαν, ότι τους έκανεμε το
σφύριγμα της λήξης. Συγχρόνως στον
ίδιο ποδοσφαιριστή της ΒΕΡΟΙΑΣ «την
έπεσε» και ο έγχρωμος επιθετικός των
γηπεδούχων Μεντί. Προς στιγμή πήγε
να δημιουργηθεί σύρραξη μεταξύ των
ποδοσφαιριστών τωνδυοομάδων,όμως
τελικά χάρις στην παρέμβαση των πιο
ψύχραιμων παραγόντων το επεισόδιο
έληξεμεκάποιες«ψιλές»πουέπεσανκαι
απότιςδυοπλευρές.Ενέτη2018υπάρ-
χουνγήπεδαήκαλύτεραγηπεδικοίχώροι
όπως αυτοί τηςΑριδαίας, όπου εύκολα
μπορείναγίνειτοκακόσεμιασυμπλοκή
λόγωτηςστενότηταςτωνχώρων.

ΈκλεψανχρήματααπότονΜαραγκό
Όπωςπροαναφέραμεμιαπλαϊνήπόρτα

πουοδηγείστααποδυτήριατωνφιλοξενουμέ-
νωνήτανορθάνοικτη.Έτσικάποιοςβρήκετην
άνεσηναμπειστααποδυτήρια τηςΒέροιας
καινααποσπάσειαπόταρούχατουΣτέλιου
Μαραγκούτοχρηματικόποσότων120ευρώ.

Τατελικάαποτελέσματα
2οςόμιλος

ΆρηςΠαλαιοχ-ΠΑΟΚουφαλίων.................. 4-2
ΑλμωπόςΑριδαίας-Βέροια.......................... 1-1
ΑΠΕΛαγκαδά-ΟλυμπιακόςΚυμίνων........... 1-0
ΠΟΤρίγλιας-ΜελιτέαςΜελίτης.................... 2-0
ΕρμήςΑμυντ-ΑγροτικόςΑστέρας................ 0-3
Μακεδονικός-Εδεσσαϊκος............................ 1-0
ΝίκηΑγκαθιάς-ΑΣΓιαννιτσά........................ 2-0

Ηβαθμολογία
1.ΠΟΤριγλιας.............................................. 10
2.ΝίκηΑγκαθιάς........................................... 10
3.ΆρηςΠαλαιοχωρίου.................................... 9
4.Α.Π.Ε.Λαγκαδά.......................................... 7
5.Α.Σ.Γιαννιτσών.......................................... 6
6.Μακεδονικός............................................... 6
7.Βέροια......................................................... 5
8.ΑλμωπόςΑριδαίας...................................... 5
9.Εδεσσαϊκός................................................. 4
10.ΜελιτέαςΜελίτης...................................... 4
11.ΑγροτικόςΑστέρας.................................... 4
12.ΟλυμπιακόςΚυμίνων............................... 3
13.ΕρμήςΑμυνταίου...................................... 2
14.ΠΑΟΚουφαλίων....................................... 1

ΗεπόμενηαγωνιστικήΣάββατο27/103.00μ.μ.
ΠΑΟΚουφαλίων-Βέροια
ΟλυμπιακόςΚυμίνων-ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΜελιτέαςΜελίτης-ΑλμωπόςΑριδαίας
ΑγροτικόςΑστέρας-ΑΠΕΛαγκαδά
Εδεσσαϊκος-ΠΟΤρίγλιας
ΑΣΓιαννιτσά-ΕρμήςΑμυνταίου
ΝίκηΑγκαθιάς-Μακεδονικός
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Γ’ Εθνική

Ισοπαλία1-1τηςΒέροιαςστηνΑριδαίαμετονΑλμωπό
Δηλώσεις Νίκου Παπανώτα

Επεισόδιαστηλήξητουαγώνα-Κλοπήστααποδυτήρια
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Την ήττα με 72-71 γνώρισε στα 
Γιάννενα από τον τοπικό ΠΑΣ 
η Μελίκη. Η ομάδα του Δάνη 

Ασλανίδη έπαιξε πολύ καλά, άγγιξε τη 
νίκη αλλά λίγο η ατυχία και λίγο τα 
άσχημα σφυρίγματα στο τέλος δεν της 
επέτρεψαν να επιστρέψει με τους δυο 
βαθμούς. Στο πρώτο μέρος οι γηπε-

δούχοι είχαν τον έλεγχο και ένα μικρό 
προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος η 
Μελίκη ανέκαμψε και προηγήθηκε με 
48-58. Από εκεί και μετά οι διαιτητές 
έδωσαν ορισμένα σφυρίγματα στους 
γηπεδούχους και αυτοί επέστρεψαν 
στην διεκδίκηση του ματς.

οπαιχνίδικρίθηκεστοτελευταίολεπτό.ΗΜελίκη
προηγήθηκεμε66-68αλλάμεδυοτρίπονταοΠανά-
ραςέγραψετο72-68.ΟΛιόλιοςμετρίποντομείωσε
σε72-71και οι γηπεδούχοι έχασαν την επίθεση.Η
Μελίκηείχεμιατελευταίαευκαιρίαναπάρειτοματς
αλλάτηςέγινεφάουλπουδενδόθηκεκαιέμεινετο
72-71.

Δεκάλεπτα:22-18,44-40,58-60,72-71
Διαιτητές:Γερακίνης-Παζώλης
ΠAΣΓιάννινα(Κωστόπουλος): Γεωργίου 13,Πα-

νάρας11(3),Mουζακίτης,Tσίρμπας-Αναγνώστου4,
Πρέντζας 3(1), Kαραγκιολίδης 13(1),MάντζιοςΠ.,
MάντζιοςΔ.4,Πάτρας21,Πανταζής3(1),Πιστιόλης,
Γιωτάκης.

ΓΑΣΜελίκη(Ασλανίδης):Λιόλιος25(7),Μαυρίδης
Β. 17(3),Κυριακού,Σαζακλίδης 5(1),Λέφας6,Μα-
γαλιός, Καρατζάς 5(1), Σταυρουλάκης 5(1), Κοτζα-
μπάσης6(2),Ρογγότης2.

Στην Ελλάδα επέστρεψε την 
Κυριακή η ελληνική αποστολή 
που συμμετείχε στους 3ους 

Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο 
Μπουένος Άιρες. Ανάμεσα τους και 
13 αθλητές και αθλήτριες μας που 
διακρίθηκαν στη διοργάνωση, αφού 
κατάφεραν να κατακτήσουν δύο 
μετάλλια και να έχουν εξαιρετικά 
πλασαρίσματα.

Ο χώρος υποδοχής στο αεροδρόμιο Ελευθέ-
ριοςΒενιζέλοςγέμισεαπότιςοικογένειεςκαιτους
φίλουςτωνμελώντηςελληνικήςομάδας,ενώτους
αθλητές και τις αθλήτριες υποδέχθηκαν τόσο ο
ΥπουργόςΑθλητισμούΓιώργοςΒασιλειάδης, όσο
καιοπρόεδροςτηςΕΟΕΣπύροςΚαπράλος.Μάλι-
σταοΥπουργόςέκανεγνωστόστουςαθλητέςπου
διακρίθηκανστη διοργάνωση,πως θα ενισχύσει
οικονομικάτηνπροσπάθειατους.

Απόπλευράςμαςξεχώρισετοασημένιομετάλ-
λιο στα 200πρόσθιο τουΣάββαΘώμογλου ενώ
οΆνθιμος Κελεπούρης πήρε την 8η θέση στην
τελικήκατάταξηστα5.000μβάδηνκαιηΕλένηΙω-
αννίδου12ηστα800μνεανίδων.

ΜπάσκετΓ’εθνική
Άδικη ήττα 72-71 της Μελίκης

στα Γιάννενα

ΕπέστρεψαναπότηνΑργεντινή
οιΘώμογλου,Κελεπούρης

καιΙωαννίδου

Στη φωτό οι αθλητές της Βορείου Ελλάδος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη 
επιτυχία ο 2ος Αριστοτέλειος 
Δρόμος Αντοχής! Μέσα από 

μια μαγευτική διαδρομή 26 χιλιομέ-
τρων ανάμεσα στις αρχαιότητες, τους 
αμπελώνες, το πράσινο και τα νερά 
του Βερμίου περισσότεροι από 200 
δρομείς έτρεξαν στον τόπο του Αρι-
στοτέλη και του Μέγα Αλέξανδρου! 

Αναδεικνύουμε τον
τόπομαςκαιθέτουμετις
βάσεις για τη δημιουρ-
γία μέσαστην επόμενη
τριετίαμιαςαπό τιςση-
μαντικότερες διοργανώ-
σειςδρόμωναντοχήςμε
διεθνή χαρακτήρα στην
Ελλάδα! δήλωσε οΔή-
μαρχοςτηςηρωικήςπό-
λις τηςΝάουσαςΝίκος
Κουτσογιάννης

Θερμές ευχαριστίες
στονΑντιπεριφερειάρ-
χη κ. Καλαϊτζίδη, στον
Αντιδήμαρχο Παιδείας
κ.Δάγγα, τους εργαζο-
μένους στονΔήμοΝά-
ουσας, τηνΑστυνομική
ΔιεύθυνσηΗμαθίας και
το Αστυνομικό τμήμα

Νάουσας, τηΒ’ΜοίραΚαταδρομών, τονΣΕΒΑΣ,
τηΓΕΝ,τουςΒετεράνουςΑθλητέςΣτίβου,τονΕΓΣ
Ζαφειράκης, τιςΤ.Κ.ΓιαννακοχωρίουκαιΜαρίνας,
τουςπολιτιστικούςσυλλόγουςΜίεζαΚοπανού,Εύ-
ξεινοΛέσχηΕιρηνούπολης,ΤαΑνθέμιαΛευκαδίων,
ΟιΚομνηνοίΡοδοχωρίου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον καθένα από τους
140εθελοντέςπουέδωσαντηνψυχήτουςγιατην
ομαλήδιεξαγωγήτουαγώνακαι τηνεξυπηρέτηση
τωνσυμμετεχόντων.

Έγινεμεεπιτυχία
ο2οςΑριστοτέλειοςδρόμος

Ήταν να μην γίνει η αρχή για 
την Εθνική ομάδα ποδοσφαί-
ρου ακρωτηριασμένων. Το 

αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
μόλις χθες πήρε την πρώτη του νίκη 
σε διεθνή αγώνα και σήμερα κιόλας 
έφτασε στην κατάκτηση του πρώ-
του του τροπαίου και μάλιστα εκτός 
έδρας!

ΣτηντελευταίατηςαναμέτρησηστοAmpFootball
Weekend κόντρα στους διοργανωτές Βέλγους, η
Ελλάδαπραγματοποίησε επική εμφάνιση, κατέθεσε
ψυχήκαιπήρετελικάτηνίκημε2-1,κερδίζονταςτην
πρώτηθέσηστοδιεθνέςτουρνουάτουΜπριζ!

Στημένη εξαιρετικά τακτικά από τονΑποστόλη
Μπαλτούμα,ηεθνικήμαςπαρατάχθηκεγιατηννίκη
κόντραστοΒέλγιο, παρά την ήττα στηνπρεμιέρα
του τουρνουάαπό τουςΒέλγουςμε2-0.ΗΕλλάδα
ξεκίνησειδανικάστοματς,ανοίγονταςνωρίςτοσκορ
μετά απόσουτ τουΔημήτρηΑγριανίτη, η συνέχεια
ήταν ακόμηπιο δημιουργική μεπολλέςφάσεις για

γκολ και αποκορύφωμα το δοκάρι τουΒολιώτημε-
σοεπιθετικού!

Στην επανάληψη, τοΒέλγιο ισοφάρισε με γκολ
από τα αποδυτήρια με σουτ από το ύψος τηςπε-
ριοχής, μεταφέροντας το βάρος στις πλάτες των
διεθνώνμας.Σεεκείνοακριβώςτοσημείομίλησεη
ελληνικήψυχήκαιμευπερπροσπάθειατουΔημήτρη
Αγριανίτη, ο οποίος κυνήγησε μια χαμένη μπαλιά,
έκλεψε και μεωραίοψιλοκρεμαστόσουτ έφερε την
Ελλάδααγκαλιάμετοτρόπαιο!

Η λήξη τουαγώναβρήκε τουςποδοσφαιριστές,
το επιτελείο και τους λιγοστούςΈλληνεςφιλάθλους
ναπανηγυρίζουνστοκέντροτουγηπέδου!

Επιπλέον εκτός από τοΚύπελλο, στηνΕλλάδα
απονεμήθηκεκαιτοβραβείοFairPlayγιατηνσυνο-
λικήπαρουσίατηςστοτουρνουά.

Τελικήκατάταξη
Ελλάδα7
Βέλγιο6
Ολλανδία/AnpfiffHoffenheim4
Ηπορείασυνεχίζεταιμεπερισσότεραόνειρακαι

μεγαλύτερες προσδοκίες με τελικό προορισμό το
EURO2020.

Γράφει ιστορία η Εθνική Ομάδα 
Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων



ΤοΚοινωνικόπαντοπωλείο του
Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο της
πράξης «ΔομήΠαροχής Βασικών
Αγαθών: ΚοινωνικόΠαντοπωλείο,
ΚοινωνικόΦαρμακείοΔήμουΒέροι-
ας» τουΕπιχειρησιακούΠρογράμ-
ματος «ΚεντρικήΜακεδονία 2014-
2020»,μετάαπόένα(1)χρόνολει-
τουργίας, ανακοινώνει την έναρξη
υποβολήςτωναιτήσεων.

Σκοπός του είναι η καταπολέ-
μηση τηςφτώχειας, του κοινωνικού
αποκλεισμού, η ευαισθητοποίηση
ατόμων και ομάδων πληθυσμού,
καθώς και επιχειρήσεων με στόχο
τησυμμετοχήτουςσεπρογράμματα
στήριξης τωνοικονομικάαδύναμων
πολιτών.

Ωφελούμενοι του προγράμμα-
τοςθαείναιάτομα/νοικοκυριάπου
διαμένουν στοΔήμο Βέροιας, συ-
μπεριλαμβανομένωντωννόμιμαδι-
αμενόντωνπολιτώντρίτωνχωρώνή
ανιθαγενών, καθώς και δικαιούχων
/ αιτούντων διεθνούς προστασίας,
πουβρίσκονταισεκατάστασηφτώ-
χειαςήαπειλούνταιαπόφτώχεια.

Μέσααπό τοΚοινωνικόΠαντο-
πωλείο τουΔήμουΒέροιαςπου ε-
δρεύει στο κτίριο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας(Πρόνοια)στηνοδόΣτα-
δίου 51, θα γίνεται διανομή σεω-
φελούμεναάτομα / νοικοκυριάπου
έχουν ανάγκη από τρόφιμα, είδη
παντοπωλείου, είδη ένδυσης και υ-
πόδησης,βιβλία,παιχνίδιακλπ.

Ο χώρος τηρεί τους όρους και
τιςπροϋποθέσειςπροσβασιμότητας
γιαΑμεΑ.

Στοπλαίσιο αυτό οι ενδιαφερό-
μενοιπου επιθυμούν να ενταχθούν
ως δικαιούχοι του κοινωνικούπα-
ντοπωλείου τουΔήμουΒέροιας για

τους επόμενους (12) μήνες μπο-
ρούν να απευθύνονται στο χώρο
τουΚοινωνικούΠαντοπωλείου(Στα-
δίου 51)  καθημερινά από 24 Ο-
κτωβρίου 2018 έως 23Νοεμβρίου
2018 καιώρες10:00π.μ.  –14:00
μ.μ., όπου θα υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής,προσκομίζονταςταπα-
ρακάτωδικαιολογητικά:

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου
(χορηγείταιαπότηνυπηρεσία).

2.ΠρόσφατοΠιστοποιητικό οικο-
γενειακήςκατάστασης.

3.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυ-
τότητας ή διαβατηρίου και άδειας
παραμονήςσεισχύ.

4.Βεβαίωσημόνιμης κατοικίας ή
λογαριασμούΔΕΚΟήμισθωτηρίου
συμβολαίου.

5.Aντίγραφο της τελευταίαςφο-
ρολογικήςδήλωση(έντυποΕ1).

6.Αντίγραφο εκκαθαριστικούση-
μειώματος.

7.Αντίγραφοδήλωσηςστοιχείων
ακινήτων(έντυποΕ9)όλωντωνμε-
λώντουνοικοκυριού.

8.Μίαμικρήφωτογραφία.
Δικαιολογητικάκατάπερίπτωση
1.Φωτοτυπία κάρτας  ανεργίας

σε ισχύ (εφόσον πρόκειται για ά-
νεργο).

2.Επίσημη ιατρική γνωμάτευση
(εφόσονυπάρχειπρόβλημαυγείας).

3.Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (εφόσον
πρόκειταιγιαΑμεΑ).

4.Βεβαίωσηδανείουπρώτηςκα-
τοικίας.

5.Φωτοτυπίαεγκεκριμένηςαίτη-
σηςΚΕΑ.

6.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολο-
γητικόκριθείαπαραίτητοκαιζητηθεί
κατάπερίπτωση.

Όλα τα στοιχεία των αιτούντων
και των τελικών δικαιούχων είναι
απόρρητα και τηρούνται οι κανόνες
που αφορούν την προστασία των

δεδομένωνπροσωπικού χαρακτή-
ρα.

Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια
για τηνσυγκεκριμένηπαροχή, είναι
ταεξής:

-άτομαμε εισόδημα4.560 ευρώ
ετησίως

-νοικοκυριά με δύο ενήλικες με
εισόδημα6.840ευρώετησίως

-νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και
ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κά-
τωτων14ετώνμεεισόδημα8.208
ευρώ

-νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και
δύο εξαρτώμεναπαιδιά ηλικίας κά-
τωτων14ετώνμεεισόδημα9.576
ευρώ

-νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και
τρία εξαρτώμεναπαιδιά ηλικίας κά-
τωτων14ετώνμεεισόδημα10.944
ευρώ

-νοικοκυριά με έναν ενήλικα και
ένα εξαρτώμενοπαιδί ηλικίας κάτω
των14ετώνμεεισόδημα5.928

-νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και
δύο εξαρτώμεναπαιδιά ηλικίας κά-
τωτων14ετών7.296ευρώ

-νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και
τρία εξαρτώμεναπαιδιά ηλικίας κά-
τωτων14ετώνμεεισόδημα8.664
ευρώ

(Το ισοδύναμομέγεθος του νοι-
κοκυριούυπολογίζεται μεβάση την
τροποποιημένη κλίμακα τουΟΟΑ-
ΣΑ, με την οποία ορίζεται συντελε-
στής 1 για τον 1ο ενήλικα, 0,5 για
τον δεύτερο ενήλικα και μέλη14 ε-
τώνκαιάνωκαι0,3γιαπαιδιάκάτω
των14ετών).

Τηλέφωνα Επικο ινων ίας  :
2331353824και2331353811

Email: koinoniko.pantopoleio@
veria.gr
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό22-10-2018 μέχρι28-10-
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
Τρίτη 23-10-2018

13:30-17:30ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζι-
νάδικοΓαλάνη)23310-73324

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑ-
ΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ
23310-71601

ΑιτήσειςκαιδικαιολογητικάγιατοΚοινωνικό
ΠαντοπωλείοτουΔήμουΒέροιας



16 ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2διαμερί-
σματα,ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σε καλή κατάστασηκαι
τιμήευκαιρίας58.000ευ-
ρώκαιταδύομαζί.Τηλ.:
6974 058284 & 6973
475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρο μέχρι «Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-

φου,μεασανσέρ,πουνα
χρίζει ανακαίνισημέχρι
40.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
24.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνι-
κό ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ,περιοχήΒαυαρί-
αςΓερμανίας,σελειτουργία
36χρόνιαμεσταθερήπε-
λατείακαιτοίδιοαφεντικό.
Τηλ.:004994011339από

9.30π.μ.-2.00μ.μ.&4.00
μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα με δωμάτιο,
σαλόνι, κουζίνα,W.C.,
υπνοδωμάτιο,αυτόνομη
θέρμανση, χωρίς κοινό-
χρηστακοντάστοΒυζα-
ντινόΜουσείο.ΚοςΔη-

μήτρης6973551477.
ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ11 ενοι-

κιάζεται διαμέρισμα ισό-
γειο, 51 τ.μ.,ΔΣΚΧWC.
Τηλ.: 23310 65745 &
6976688462.

ΣΜΥΡΝΗΣ ενοικι-
άζεται διαμέρισμα 100
τ.μ.,1οςόρ.,2ΔΣΚW,Α-
ΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,

θέα,ηλιακό,μπόϊλερ,αιρ
κοντίσιον,σεπολύκαλή
κατάσταση. Τηλ.: 6979
720807&6978009149
κοςΠαναγιώτης.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) κο-
πέλαμεγνώσειςΗ/Υκαι
2) κοπέλες για να εργα-
στούνμεπλήρεςωράριο
σεβιοτεχνίαεπίπλων.Θα
προτιμηθούνκοπέλεςμε

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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί ευχαριστεί θερμά:

1.Ανώνυμο φίλο από τη Γερμανία για τη δωρεά 
ποσού 1.000€

2.Την ομάδα γυναικών από τα Λευκάδια, το 
Super Market της Γεωργίας Πιπεροπούλου, το 
Super Market «ΝΑΤΑΛΙ» στον Κοπανό, το κατά-
στημα εσωρούχων «Ανανίας», για την προσφορά 
τροφίμων, φρούτων, ειδών υγιεινής, απορρυπα-
ντικών και εσωρούχων για το Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας.

3.Την οικογένεια Θωμά Γαβριηλίδη, για τη δω-
ρεά ποσού 100€ στη μνήμη Δημητρίου Ερμοπού-
λου, αντί στεφάνου.

4.Τις κυρίες Φωφώ και Βάσω Καζαντζίδου, για 
τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Σάββα Σιδηρόπου-
λου, αντί στεφάνου.

5.Την επιχείρηση των Αφων Γαλλίκα, για την 
προσφορά ποσότητας κρέατος, στα παιδιά του Κέ-
ντρου Ημερήσιας Φροντίδας.

6.Τον Σύλλογο διδασκόντων του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου Βεροίας, για τη δωρεά 35€ αντί στεφάνου, 
στη μνήμη Χαράλαμπου Παπαχρήστου.

7.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 20€.
8.Την κυρία Μαρούλα Σαββίδη, για την προσφο-

ρά ενός δοχείου λαδιού και παπουτσιών.
9.Τον εκδοτικό οίκο Express Publishing S.A. για 

την παροχή δωρεάν βιβλίων αγγλικής γλώσσας.
10.Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών A-Studies 

Academy της κυρίας Αναστασίας Κιαπκίδου για την 
δωρεάν εγγραφή  παιδιών μας.

11. Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών My choise 
της κυρίας Κρυσταλλίας  Τσέου, για την δωρεάν εγ-
γραφή  παιδιών μας.

12.Την κυρία Ελένη Εσπερίδου και τον κύριο Βί-
λυ Γαλανομάτη, για την προσφορά ενός κρεβατιού.

13.Τον κύριο Παρασκευά Κρομλίδη για την ε-
πιμέλεια της κόμμωσης των αγοριών του Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας.

14.Τον κύριο Βασίλη Πασχαλίδη για την επιμέ-
λεια της κόμμωσης των αγοριών του Κέντρου Ημε-
ρήσιας Φροντίδας.

15.Την κυρία Ιουλία Γρηγοριάδου για την επιμέ-
λεια της κόμμωσης των παιδιών του Κέντρου Ημε-
ρήσιας Φροντίδας.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Εκδρομή στη Μαύρη Θάλασσα
 με τη Φιλόπτωχο Βέροιας

Μια πολύ όμορφη εκδρομή διοργάνωσε η Φιλόπτωχος Αδελφότης κυριών Βέροιας,  στη Μαύρη 
Θάλασσα. Έτσι στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, συναντήθηκαν 50 γνωστά, αλλά και άγνωστα μεταξύ 
τους άτομα, που όμως κατάφεραν μέσα σε τέσσερις μέρες να γίνουν μια μεγάλη παρέα που τρα-
γούδησε, γέλασε, διασκέδασε, χόρεψε και στην επιστροφή όλοι εξέφρασαν την ευχή και την επιθυ-
μία, σύντομα να ξαναβρεθούν σε μια νέα παρόμοια εξόρμηση.  Το Δ.Σ της Φιλοπτώχου, ευχαριστεί 
όλους, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά, για τη συμμετοχή τους και υπόσχεται σύντομα να ικανοποιή-
σει την επιθυμία τους. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας  
σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ε-
νότητα Πέλλας και τον Δήμο Σκύδρας 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όσο 
αφορά την κατάρτιση και ενημέρωση 
του αγροτικού πληθυσμού θα πραγ-
ματοποιήσει εκπαιδευτική-ενημερωτική 
εκδήλωση  με θέμα: «Θρέψη-Λίπανση 
των οπωροφόρων δένδρων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ» Σκύδρας (2ο χιλ Μαυροβούνι 
–Έδεσσας) στις 02 Νοεμβρίου  ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 17:00.

Κατά την διάρκεια της εκδήλω-
σης θα αναπτυχθούν θέματα όπως:                   
-  η συμβολή της ορθολογικής λίπανσης 
στην βελτίωση της παραγωγής και στην 
προστασία του περιβάλλοντος της Περι-
φερειακής Ενότητας Πέλλας.

-  ο ρόλος και η χρησιμότητα των 
αναλύσεων εδάφους και φύλλων.

-  θρέψη – λίπανση των κυριότερων 
οπωροφόρων δένδρων

-   νέες τεχνολογίες στην λίπανση 
των καλλιεργειών

 Μετά το πέρας των ομιλιών 
θα γίνουν δεκτές παρεμβάσεις, θα εισα-
κουσθούν προβληματισμοί και ερωτή-
ματα των ενδιαφερομένων-συμμετεχόντων. 

Θα ακολουθήσει δεξίωση όπου όλοι οι πα-
ρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν 
προϊόντα που παράγονται από παραγωγούς και 
επιχειρήσεις της Πέλλας. 

Για την αρτιότερη διοργάνωση της εκδήλωσης 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνή-
σουν στα τηλέφωνα  2381089483  (υπεύθυνοι κ.Σι-
δηρόπουλος Μιχαήλ, κ.Θεοχαρόπουλος Ιωάννης).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
17:00 Προσέλευση και εγγραφή Συμμετεχόντων 

- Χαιρετισμοί  
17:15 Μαρνασίδης Συμεών  Γεωπόνος(MSc) – 

ΔΑΟΚ Πέλλας
«Συμβολή της ορθολογικής λίπανσης στην βελ-

τίωση της παραγωγής και στην προστασία του 

περιβάλλοντος της Π.Ε.Πέλλας»
17:30 Ξένος Γεώργιος Γεωπόνος της Αειφορίας 

Πέλλας (εδαφολογικό εργαστήριο) «Ρόλος και χρη-
σιμότητα των αναλύσεων εδάφους και φύλλων».

17:45   Δρ. Σωτηρόπουλος Θωμάς, Τακτικός 
ερευνητής ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ινστιτούτου Γενε-
τικής βελτίωσης &  Φυτογενετικών πόρων «Θρέ-
ψη-Λίπανση των κυριότερων φυλλοβόλων οπωρο-
φόρων δένδρων ».

18:30 Πατσιάνης Γρηγόριος Γεωπόνος της 
Novafarm Α.Ε «Νέες τεχνολογίες στην λίπανση 
των καλλιεργειών»  

18:45 «Ορίστε στο τραπέζι μας» Οι παρευρι-
σκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν  προϊ-
όντα που παράγονται από παραγωγούς και επιχει-
ρήσεις της Π.Ε.Πέλλας

Εκδηλώσεις στην Ημαθία 
για την επέτειο 

της 28ης Οκτωβρίου 1940

Εκδηλώσεις εορτασμού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 διοργανώνει η Π.Ε Ημαθίας, σύμφω-
να με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 26 - 10 - 2018
- Γενικός σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων δημοσίων, δημοτικών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και σπιτιών 

από της 8ης πρωινής της 26ης Οκτωβρίου 2018 μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2018.
- Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, 

Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.
- Προσκύνημα και απότιση φόρου τιμής των μαθητών και μαθητριών των Σχολείων, προσκόπων και 

οδηγών στο Ηρώον της πόλης στην Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου), με επικεφαλής τους καθηγητές, δασκά-
λους και βαθμοφόρους, όπου θα παραταχθεί και η Φιλαρμονική του Δήμου Βέροιας.

Σάββατο 27 - 10 – 2018
Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτικών Καταστημάτων, καθώς και καταστημάτων των 

Ν.Π.Δ.Δ και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2018.
Κυριακή 28 - 10 - 2018
Ώρα 07.30΄ Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών του Δήμου Βέροιας.
Ώρα 08.00΄ Επίσημη Έπαρση της Σημαίας
Ώρα 10.00΄ Παράταξη στρατιωτικού αγήματος, καθώς και αντιπροσωπειών σχολείων, 
προσκόπων και οδηγών στο χώρο προ του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου.
Ώρα 10.20΄ Πέρας προσέλευσης στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου των Αρχών και του Λαού. 
Ώρα 10.25΄ Πέρας προσέλευσης των επισήμων
Ώρα 10.30΄ - Τέλεση επίσημης δοξολογίας με τη χοροστασία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και  Καμπανίας κ.Παντελεήμονα.
- Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον  αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Kώστα Καλαϊτζίδη
Ώρα 11.30΄ Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης στην Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου), 

κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή, Εθνικός Ύμνος
Ενός λεπτού σιγή - Εθνικός Ύμνος
Ώρα 12.00΄ Παρέλαση  των Αναπήρων Πολέμου, μαθητών και μαθητριών των Σχολείων, προσκόπων, 

οδηγών κ.λ.π., με τις σημαίες τους, και τμημάτων Στρατού.

2 Νοεμβρίου στον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας
Ενημερωτική εκδήλωση 

για τη θρέψη και λίπανση 
των οπωροφόρων δένδρων
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γνώσειςκοπτικήςκαιρα-
πτικήςγιαπρωινόωρά-
ριο.Τηλ.:6974333812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-
ληςγιαεργαστήριοκρε-
άτων. Πληροφορίες κ.
Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ερ -
γάτες για το συσκευ-
αστήριο Τυροκομικών
TRONIK στο Μακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.:
2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλη-
τής-τρια στο κατάστη-
μα ανδρικών ενδυμά-
των «TSITSIGIAS».
Έλα  να  εργασθε ί ς
μαζί μας. Τηλ.: 6932
452262, για αποστολή
βιογραφικού: sales@
tsitsigias.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κο-
πέλεςαπότοψητοπω-
λείο «Φίνα Κότα» στο
Μακροχώριγιακουζίνα
καισέρβις.Τηλ.:23310
43222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
ολιγόωρηφροντίδα ηλι-
κιωμένης με κατάκλιση
στις Βαρβάρες. Τηλ.:
6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
φαρμακοποιού με πι-
στοποίηση για εργασία
σε φαρμακείο στη Βέ-
ροια. Προϋπηρεσία θα
ληφθεί υπόψη.Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο:
pharmacybio@gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής, ατομική θέρμανσημε θερμοπομπούς
και κλιματιστικό,  ενοίκιο μόνο130€.Από
10/11/18διαθέσιμη.

Κωδ:23788ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Γκαρσονιέρα
28τ.μ.,κατασκευή1980,1υ/δ,Ισόγειο,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένομερικώς
,σεκαλήκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμε διπλά τζάμια, επιπλωμένο
μερικώς,μεμεγάληβεράντα,γωνιακό,χω-
ρίςκοινόχρηστα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο
130€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1 χώρος ,  2 οςόροφος, βλέπεισεανοι-
χτωσιά, ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαι
μεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

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

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο ,3οςόρο-
φος,με καινούργιακουζίνακαι καινούργιο
μπάνιο,επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσο-
ψη,σεπολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,απεριό-
ριστηθέα, κουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψιμο
από10/10/2018.

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Ενοικιάζεται
διαμέρισμα71 τ.μ., καθ. και 85 τ.μ. μικτά
κατασκευή1992,2υ/δ,3οςόροφος,πολύ
φωτεινό , διαμπερές και άψογασυντηρη-
μένο,καλαίσθητο,σεόμορφηπολυκατοικία

,απίστευτα εργονομικόκαι θέρμανσημε
κλιματιστικά καινούργια , ενοίκιο250€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23309ΠΙΕΡΙΩΝ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτά,διαμπερές,κατα-
σκευή2005,2υ/δ,1οςόρ.ψηλός.Πρόκειται
γιανεοαναγειρόμενοδιαμέρισμααξιώσεων,
μεσυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια ,
αριστούργημακατασκευής,αυστηρών τε-
χνικώνπροδιαγραφών,μευλικάανώτερης
ποιότητας , έχειαυτόνομηθέρμανσημεο-
γκομετρητές,έχειτέντες,διαθέτειηλεκτρικές
συσκευές,μεντουλάπες,σίγουραγιααπαι-
τητικούςενοικιαστές,επιπλωμένοκομπλέστα
340€χωρίςέπιπλαστα300€.Από1/11/2018
διαθέσιμοκαιεπισκέψιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύο επίπεδα1ος
και2οςορ.160 τ.μ. ,μεάδεια του1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,
διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή ,
μεαποθήκη ,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμεέ-
ναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424 -ΩΡΟΛΟΙ Αποθήκησυ-

νολικής επιφάνειας80 τ.μ.σεημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:
100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο
συνολικήςεπιφάνειας55τ.μ.1οςορ.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιηπόρτατουθωρακισμένη,Τιμή
πολύπροσιτήμόνο210€.

Κωδ: 24277 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε

πετρέλαιο,κουφώματακαινούργιασυνθετικά
καιπόρταθωρακισμένη,Τιμή:220€.

Κωδ: 24264 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά μεγάλοανεξάρτητο γραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας75 τ.μ.στον1οόροφο.Α-
ποτελείταιαπό3Χώρουςμεγάλους.Είναι
ανακαινισμένοτο2017βαμμένο  έτοιμονα
λειτουργήσει.ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιΠόρταΘωρακισμένη .Μίσθωμα
εξαιρετικάχαμηλόμόνο250€..

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνει-
ας20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχει
ωραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ:24007-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητακατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
καιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνακαιεπι-
πλέον45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υπόγειο,μί-
σθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23839 - ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας89 τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,και2WC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1989καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται

θέσειςσε ισόγειο  στεγασμένο πάρκινγκ
αυτοκινήτωνσετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο
40€τομήνα.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος.

Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονο-
κουζίνακαιδύοΜπάνια .Είναικατασκευα-
σμένο το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μική -Πετρελαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκμεγάλομε
τηλεχειριστήριο κλειστόκαιμεγάλο ,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερ-
μοσίφωνα,BBQ,είναιγωνιακό καιμεδύο
πολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:πολύπροσιτή
150.000€.

Κωδ:14302-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής ε-
πιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14052 ΠωλείταιΜονοκατοικίασε

εξαιρετικάκαλήκατάστασηστονΣταυρόΗ-
μαθίαςμεγέθους94τ.μ.καθαράμε3δσκ2
wcμεβεράνταωραίακαικήπο1800τ.μ.με
αποθήκη60τ.μ.περίπουκαιπαραδοσιακό
φούρνο .Όλα τακτοποιημένα και νόμιμα.
Τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα70.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ.καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια ,βλέπεισεανοιχτωσιάκαιπρο-
σφέρεταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύο
δυνατότητεςθέρμανσης ,πρώτον ατομική
θέρμανσημε ξυλολέβηταηαυτόνομηθέρ-
μανσηπετρελαίουμεωρομετρητές,ενεργει-
ακήςκλάσηςΔ,έχειηλιακόθερμοσίφωνακαι
ντουλάπεςπαντού,είναιχωρίςανελκυστήρα
καιμετρίαparking,ένακλειστόκαιδύοανοι-
χτά διαθέτειμίαπολύμεγάληκοινόχρηστη
αυλήγιαλαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο
320.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13510-ΣτηΔΕΗκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας128τ.μ.σε
ημιυπόγειομεπρόσβασηκαιγιααυτοκίνητο
.Αποτελείταιαπό1Χώρο .Είναικατασκευ-
ασμένη το1996 -ηδε τιμή της εξαιρετικά
χαμηλήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,

κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστι-
κά ,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούς
αγοραστές,τιμή22.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα
44 τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με  22 τ.μ.
πατάρι  , κατασκευή1998,διαθέτειμεγάλη
βιτρίνα ,πρόκειται για έναπολύαξιόλογο
ακίνητοκαιδιατίθεταισετιμήευκαιρίας,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις ,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,

τιμή28.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,

σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,25.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνο-
δόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8,άρτιοκαιοικοδομίσημο
,μοναδικήευκαιρία, τιμή70.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο ,εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,η τιμή τουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές,
πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ,κάτωαπό την

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:14363-ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένητο1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστή-
ρα.Τιμήμόνο:9.500€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗ-
ΤΑ υπάλληλο γραφείου.Απαραί-
τηταπροσόντα:

1) Άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Εμπορικής Διαχείρισης
ERP (BusinessValue, Pylon της
EPSILONNET).

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:2331077467

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Αναλαμβάνουμετηνπώλησηή
ενοικίασητουακινήτουσαςάμεσαστο

Όλαταακίνητάμαςστο www.mesitiki.gr

2331071111



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία«εσω-
τερική» για φύλαξη ηλικι-
ωμένης μερικώς αυτοεξυ-
πηρετούμενης,1ρεπό την
εδομάδα,550ευρώ.Τηλ.ε-
πικοινωνίας:6995706651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης ο-
χημάτων με προϋπηρε-
σία για εργασία σε συ-

νεργείο στη Βέροια. Τηλ.:
6977425077.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρολό-
γοςκαιμηχανικόςαυτοκινή-
των και βοηθός μηχανικού
απόσυνεργείο στηΒέροια.
Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο
για τη Γερμανία, να δου-

λέψεισεκουζίναελληνικού
εστιατορίου. Παρέχεται δι-
αμονή και διατροφή. Τηλ.:
2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως 60
ετών, για βοήθεια ηλικιω-
μένου 87 ετώνως εσω-
τερική και για δουλειές
σπιτιού.Παρέχεται διαμο-
νή και διατροφή.Μισθός
συζητήσιμος. Τηλ.: 6949
849305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χωρίς
οικογενειακέςήάλλεςυπο-
χρεώσεις για να εργασθεί
σεκουζίναεστιατορίουστη
Γερμανία.Μισθός, ασφάλι-

ση, διαμονή και διατροφή.
Τηλ.:6972816816.

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για
άμεση ενοικίαση διαμερί-
σματοςκαιμελλοντικάγια
την αγορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω διαμέρι-
σμα άνω των 100 τετρα-
γωνικών, ανακαινισμένο
φουλ έξτρα και μεγάλες
βεράντες. Τηλ. επικοινω-
νίας:6937226565.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερεςΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ0001€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματικο69000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκατοικια67τ.μμεοικοπ.160τ.μ
35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ
90000€
AΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.ΜανωγειοανακαινισμενοΛουξ26000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριο85τ.μ2ΔΣΚ+παρκιγκ73000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΠΙΝΔΟΥ50τ.μ1ΔΚανακαινισμενο170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.ΜA/Cανακαιν.20181ΔΣ-Κ230€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΑ/Cανακαιν.180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚWCχωριςθερμανση120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚχωριςασανσερΑ.Θ160€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣ-ΚΚ.Θ.Θεα,καλο240€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπιπλ.1ΔΚWC160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμοΠαλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδασεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ
0200510€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια13000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μ.απόπαραλια,αγροτεμ.γιατροχοσπιτο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια
2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρμεεπιτραπεζια120000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6Ιατρεια
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣαποθηκες100τ.μ200€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΑΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙκονταστηνΒεροια600τ.μ-1300τμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΠΟΘΗΚΗ50τμστοκεντρο100€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€

Η  β ι ομηχαν ία  ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητάπροσωπικό για
τις ανάγκες της μονάδαςπα-
ραγωγήςστηνΑλεξάνδρεια

•εργάτεςκαιεργάτριες
•επιστημονικόπροσωπικό

(γεωπόνους, χημικούς, τεχνο-
λόγους τροφίμων, τεχνολό-

γουςγεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θαπρέπει να
συνοδεύεταιαπόαπλήφωτογραφίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr
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Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσω-

τερική, γιαφροντίδα ηλικιωμένων.Τηλ.:
6993678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτοςΤΕΙ, ανα-
λαμβάνει περιποίηση και φύλαξη αρ-
ρώστωνήηλικιωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων,γιαπρωίήγιααπόγευμα,κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ,με

μεταπτυχιακές σπουδές στηνΕιδικήΑ-
γωγήκαιμαθησιακέςδυσκολίες,παραδί-
δει μαθήματαΜαθηματικών,Φυσικής&
ΧημείαςσεμαθητέςΔημοτικού,Γυμνασί-
ου,Λυκείου.Τηλ.:6978003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμ-
βάνει τηνπροετοιμασία και μελέτημα-
θητών τουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται,
επίσης, η φύλαξη και δημιουργική α-
πασχόληση παιδιών προσχολικής και
σχολικήςηλικίας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματαΒιολογίας σε μαθητέςΛυκείου.
Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ μεπολυετή εμπειρία και
εξειδίκευσηστις μαθησιακές δυσκολίες
καθώςκαι κάτοχοςάδειαςδιδασκαλίας
αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνι-
κών και αγγλικών σε μαθητές δημοτι-
κού και γυμνασίου. Τιμές πολύπροσι-
τές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος καθη-
γητήςπαραδίδει ιδιαίτεραμαθήματαΑγ-
γλικών και Ιταλικών.Τιμέςφιλικές.Τηλ.:

6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φραγκόκοτες, κότες χωριάτικες,

άγριεςκαιήμερεςπάπιες,χήνεςστηΜέσηΗμα-
θίας.Τηλ.:6946287771κ.Κώστας.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  σ ό -
μπα-καυστήρας πέλ-
λετμάρκαςECOSPAR
23KWσεπολύ κατά-
σταση.Τιμή900ευρώ.
Τηλ.:6987434643.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλή-
ρες φοιτητικό δωμά-
τιο λευκό με στρώμα,
πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλά-
πα, καναπές που γί-
νεται διπλό κρεβάτι,
γραφείομελευκότζάμι
αμμοβολή και συρτα-
ριέρα γραφείου. Τηλ.:
6978335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-
πλα γραφειου, σαλόνι
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες,τραπέζι,τραπεζά-
κι,τραπέζιπτυσσόμενο
συσκέψεων, ντουλάπα
με κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλα σε ά-
ριστηκατάσταση.Τηλ.:
23310 21210, Κιν.:
6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υποχρεώσεις ζητά

κυρίαέως50ετώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητάγιαγνωριμίακυρίααπό50έως
55ετώνγιασοβαρήσχέση.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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ψυκτικοί
θάλαμοιγιααποθήκευσηακτι-
νιδίων.Τηλ.:6945105091.



Το ακτινίδιο είναι μια πολύ 
δυναμική καλλιέργεια της ελ-
ληνικής υπαίθρου και ο Α.Σ. 
Μέσης - Messi Coop εξελίσ-
σεται χρόνο με το χρόνο σε έ-
ναν από τους πλέον ισχυρούς 
ελληνικούς παραγωγικούς και 
εξαγωγικούς φορείς νωπών α-
κτινιδίων.

Ειδικά την τελευταία τριετία 
που ο Συνεταιρισμός συμμετέ-
χει ως επικεφαλής εταίρος στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώ-
θησης με διακριτικό τίτλο Hello 
Kiwi, υλοποιήθηκαν συντονι-
σμένες ενέργειες με στόχο τη 
διεύρυνση του δικτύου εξαγω-
γών σε παραδοσιακές αγορές 
όπως η Ουκρανία και η Λευ-
κορωσία, αλλά και το άνοιγμα 

νέων αγορών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη 
Νότια Αφρική. Επιχειρηματική αποστολή από τη Νότια 
Αφρική επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Α.Σ. Μέσης 
- Messi Coop, στο πλαίσιο των στοχευμένων ενεργειών 
της διοίκησης για τη διεύρυνση του δικτύου εξαγωγών 
σε παραδοσιακές αγορές όπως η Ουκρανία και η Λευ-
κορωσία, αλλά και το άνοιγμα νέων αγορών στα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα και τη Νότια Αφρική.

Οι συνεργάτες του Α.Σ. Μέσης είχαν την ευκαιρία να 
επιθεωρήσουν τη φετινή παραγωγή ακτινιδίου, καθώς 
και να επιβεβαιώσουν τις άριστες συνθήκες τυποποίη-
σης και συντήρησης των φρούτων υπό τα πιο αυστηρά 
εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρωτόκολλα διασφάλι-
σης ποιότητας. Σε επαφές μεταξύ των καλεσμένων από 
το Κέιπ Τάουν και το Γιοχάνεσμπουργκ, του προέδρου 
του Α.Σ. Μέσης Ιορδάνη Κυρατλίδη και μελών του δ.σ., 
διαπιστώθηκαν οι εξαιρετικές προοπτικές για περαιτέ-
ρω αύξηση των ποσοτήτων που πρόκειται να εξαχθούν 
κατά την τρέχουσα εμπορική περίοδο προς μία πολύ 
σημαντική και αξιόπιστη αγορά, όπως αυτή της Νοτίου 
Αφρικής.

P Σιγά το κρύο ρε σεις! 
Έχετε πάει να δείτε τι γίνεται 
αυτόν τον καιρό στην Αλάσκα…

 
P Με τίποτε δεν συμ-

φέρει φέτος το πετρέλαιο 
θέρμανσης. Σε πιάνει κρύος 
ιδρώτας με το που σκέφτε-
σαι την τιμή, κι έτσι αν βά-
λεις μπρος το καλοριφέρ σού 
βγαίνει μία η άλλη.

 
P Το μόνο καλό είναι ότι 

τον κρύο ιδρώτα τον λες και γυ-
μναστική.

 
P Τι; Μόνο με τον υψη-

λό πυρετό δηλαδή θα γυμνα-
ζόμαστε εμείς;

 
P Ποιο πετρέλαιο ρε; Παραγγέλνεις με 10 

ευρώ μια πίτσα και ησυχάζεις! Ρώτα κάπου να 
μάθεις! Έχει περισσότερες θερμίδες.

 
P Το θετικό είναι ότι τουλάχιστον δεν 

θα μειωθούν οι συντάξεις. Τους ηλικιωμέ-
νους δεν θα τους αλλάξουν για ακόμη μία 
φορά τα πετρέλαια.

 
P Μετά τις εκλογές, το όλο σκηνικό ξεκινά 

από τα επίπεδα της τσέπης μας. Πώς το λένε; 
Από μηδενική βάση.

 
P Αν πηγαίναμε για εκλογές τώρα, η 

κυβέρνηση θα είχε μεταφέρει Δευτέρα την 

αργία της 28ης Οκτωβρίου την Κυριακή.
 
P Επίσης, αν πηγαίναμε για εκλογές, ο 

Καμένος θα είχε επιστρέψει όλα τα τζάκετ στην 
υπηρεσία.

 
P Και θα είχε παραιτηθεί από τη στή-

ριξη της κυβέρνησης στα Κουίκ Κουίκ.
 
P Νιώθοντας σχεδόν εθνικός ήρωας που 

έριξε την κυβέρνηση των Πρεσπών.
 
P Ως γενιά μεγαλώσαμε με τον Μικρό 

Ήρωα. Και πεθαίνουμε με τον Χοντρό Ή-
ρωα.

 

P Να δείτε 
που ο υπουργός 
Πολάκης είναι ο Πεπίτο Γκονζάλες της υπόθε-
σης.

 
P Σε πολιτική βάση, για όσους δεν κα-

ταλαβαίνουν, το πράμα είναι απλό: ο Πάνος 
στηρίζει τον πρωθυπουργό, αλλά όχι τον 
υπουργό Εξωτερικών.

 
P O δε Τσίπρας έδιωξε τον άνθρωπο με 

τον οποίο συμφωνούσε μαζί του για τις Πρέ-
σπες, κράτησε τον άνθρωπο που υποβαθμίζει 
τη συμφωνία, κι ανέλαβε ο ίδιος το Εξωτερικών 
για να φέρει τη συμφωνία εις πέρας. Τι δεν κα-
ταλαβαίνετε;

 
P Όμορφες λίμνες οι Πρέσπες, αλλά 

ατυχώς όχι όσο βαθιές θα χρειαζόταν.
 
P Και:
 
-Τι ύψος έχει η γυναίκα σου;
-Ανάλογα το… επιτόκιο!
-Δηλαδή;
-Ποτέ σταθερό. Είναι 1.80 με γόβες, 1.70 

με αθλητικά, 1.65 με παντόφλες και 1.10 στο 
σφουγγάρισμα!

Κ.Π.
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Ο Α.Σ. Μέσης - Messi Coop διευρύνει το δίκτυο 
των εξαγωγών του στη Νότια Αφρική
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