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Προεκλογική ανακούφιση
   Άμεσα μέτρα στήριξης του κλάδου τους, υποσχέθηκε 
χθες Τρίτη σε συνάντησή του με τους Έλληνες 
κτηνοτρόφους ο νέος υπουργός Στέλιος Αραχωβίτης 
παρουσία και της υφυπουργού Ολ. Τελιγιορίδου. 
Και μεταξύ των μέτρων, και αυτά που ζητούν τα 
τελευταία χρόνια οι κτηνοτρόφοι: την ενίσχυσή 
τους από το de minimis, τους αυστηρότερους 
ελέγχους στις «ελληνοποιήσεις» και τις εισαγωγές, 
αυστηρούς ελέγχους στο γάλα, διεπαγγελματική και 
συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους στον αγροτικό 
προγραμματισμό της κυβέρνησης.
  Πέρασε τόσος καιρός και οι κτηνοτρόφοι χόρτασαν 
λόγια και διαβεβαιώσεις, όταν κατάφερναν (;) να 
δουν τον προηγούμενο υπουργό.
  Και χθες με μία συνάντηση, τους ανακοινώθηκαν 
τα μέτρα και τα καλά νέα… Δηλαδή ενιαία 
κρατική ενίσχυση, πληρωμή βασικής ενίσχυσης 
την Παρασκευή και δημιουργία Εθνικού 
Συμβουλίου Κτηνοτροφίας (κάτι σαν Βουλή των 
κτηνοτρόφων δηλαδή) ενώ θα υπογραφούν και οι 
Διεπαγγελματικές…
  Όνειρο ή Θαύμα;
  Πώς ξαφνικά τα αιτήματα πέρασαν στην άλλη 
πλευρά του φεγγαριού και γίνονται «επόμενα 
βήματα» και μάλιστα άμεσα;
  Το άνοιγμα της κυβέρνησης προς ικανοποίηση 
όλων των κλάδων, σηματοδοτεί ότι η χώρα βρίσκεται 
σε μία καυτή και καθόλου βουβή προεκλογική 
περίοδο, αποδεικνύοντας για μία φορά ακόμα, ότι 
οι κλασικές εικονογραφημένες παλαιοκομματικές 
τακτικές απ’ όπου κι αν προέρχονται, καλά 
κρατούν…
  Και έπεται συνέχεια, όπως φαίνεται, στην... 
προεκλογική ανακούφιση του ελληνικού λαού!
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Αρέθα μεγαλομάρτυρος,

Σεβαστιανής μαρτ.

ΠότεθαμπουνοισυντάξειςΝοεμβρίου2018
Την επόμενη εβδομάδα

θα αρχίσουν να καταβάλ-
λονται οι συντάξεις στους
δικαιούχους, για τονΝοέμ-
βριο.

ΤοΔημόσιο και το ΙΚΑ
θατιςκαταβάλλειτηνΤρίτη
30Οκτωβρίου2018.

ΤοΝΑΤκαιΚΕΑΝθατις
καταβάλλουν επίσης την
Τρίτη στις 30 Οκτωβρίου
2018.

ΟΟΑΕΕθατιςκαταβάλ-
λειτηνΠέμπτη1ηΝοεμβρί-
ου2018.

ΟΟΓΑθατιςκαταβάλλει
τηνΠέμπτη 1ηΝοεμβρίου
2018.

ΤοΕΤΕΑθα καταβάλλει
τις επικουρικές συντάξεις
τηνΠαρασκευή2Νοεμβρί-
ου2018.

ΤαυπόλοιπαΤαμείατου
ΥπουργείουΕργασίαςθατιςκαταβάλλουντηνΤρίτη30Οκτωβρίου2018.

ΟιπροσωρινέςσυντάξειςΕνόπλωνΔυνάμεων,ΣωμάτωνΑσφαλείαςκαιΠυροσβεστικούΣώματοςθακαταβληθούν
επίσηςτηνΤρίτη30Οκτωβρίου2018.

Υπομονή…Λίγεςμέρεςέμειναν!

Καιπάλι
γεμάτοςοκάδος
γιαταρούχα

Ηφωτογραφία είναι από τον κάδο
ανακύκλωσης ρούχων και υποδημά-
των, μπροστά στο πρώην δημαρχείο
στοΜακροχώρι.

Οι πολίτεςπήγαν να αδειάσουν τις
τσάντες με τα ρούχαστον κάδο, όμως
επειδή ήταν γεμάτος, τις άφησαν απ’
έξω.

Αρκετοί αναγνώστες μας κατά και-
ρούς μας στέλνουν τέτοιες φωτογρα-
φίες. Μήπως η εταιρία ανακύκλωσης
πουέχειαναλάβει τηλειτουργίατουςσε
συνεργασία με τονΔήμο Βέροιας, θα
πρέπειναελέγχουνκαλύτερατοάδεια-
σμάτου;

«Έξω οι 
βάσεις…»
Και το σύνθημα,

επίκαιρο πάλι, ξα-
νακούστηκε στους
δρόμους της Βέροι-
ας, στην πορεία του
ΚΚΕ,που έγινε χθες
τοβράδυ.

«ΈξωτοΝΑΤΟκαι
οιβάσειςαπότηνΕλ-
λάδα», με συνθήμα-
τα για την εξωτερική
πολιτικήτηςκυβέρνη-
σης.

Πώς ψήφισαν χθες οι εργαζόμενοι
στο Νοσοκομείο Βέροιας

Τοβράδυ, χθες, ολοκληρώθηκε η εκλογικήδιαδικασία για ανάδειξη νέουΔ.Σ.στοΣωματείοΕργαζομένων τουΝο-
σοκομείουΒέροιαςκαισύμφωναμετοαποτέλεσμα,στηδιαδικασίασυμμετείχαν247εργαζόμενοι,σεόλουςτουςτομείς
(βρέθηκαν9λευκάκαι17άκυρα)καιέλαβαν:Το«Ενιαίοψηφοδέλτιο»90ψ.,τοΑΡΜΑ(ΣΥΡΙΖΑ)74ψ.καιηΕνωτικήΣυ-
σπείρωση(ΠΑΜΕ)57ψ.ΣελίγεςημέρεςθαέχουμεκαιτησύνθεσητουνέουΔιοικητικούΣυμβουλίου,πουθααναλάβει
δράσηγιατηνεπόμενηθητεία.

28 Οκτωβρίου 2018
Μπορείς να χαρείς αργία 
όταν πέφτει Κυριακή...;
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ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Συστάθηκε το νέο Δ.Σ. με επανεκλογή 
του προέδρου Στ. Ζυγουλιάνου

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου, της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευ-
θέρων Επαγγελματιών Νομού Ημαθίας, 
που προέκυψε από τις Εκλογές της 18ης 
Οκτωβρίου 2018, είναι η εξής.

Πρόεδρος Ζυγουλιάνος Στέργιος
Α’ Αντιπρόεδρος Εξάρχου Σωτηρία
Β’ Αντιπρόεδρος Παπαδοπούλου Μαίρη
Γενικός Γραμματέας Σαμπρής Δημήτριος
Ταμίας Βλαζάκης Παρασκευάς
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Λιλιοπού-

λου Εύα
Μέλος Τσακμακίδου Χρυσάνθη

Αντιπρόσωποι για την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
Ζυγουλιάνος Στέργιος, Λιλιοπούλου Εύα, Εξάρχου Σωτηρία, Τσακμακί-

δου Χρυσάνθη, Παπαδοπούλου Μαίρη και Πετσιμέρης Χάρης.
Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου λήγει τον Οκτώβριο του 

2021. 

Καθολική στήριξη από τη ΝΟΔΕ Ημαθίας 
στην υποψηφιότητα της Γεωργίας Μπατσαρά 

για τον Δήμο Βέροιας
Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 ύστερα από συνεδρίαση της ΝΟΔΕ Ημαθίας , τα μέλη 

της αποφάσισαν ομόφωνα την καθολική στήριξη της Γεωργίας Μπατσαρά ως υποψήφιας Δη-
μάρχου για τον Δήμο Βέροιας.

 Όπως αναφέρει η Νομαρχιακή Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, δια του προέδρου της Πανα-
γιώτη Παλπάνα, σε ενημερωτικό δελτίο:  «Η Γεωργία Μπατσαρά, η οποία έλαβε την στήριξη και 
από την αρμόδια κεντρική επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο 
τον Νικήτα Κακλαμάνη, αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά στελέχη της παράταξης της Νέας 
Δημοκρατίας και του Νομού Ημαθίας, με πλούσια δράση στα  κοινοβουλευτικά έδρανα, στην 
τοπική Αυτοδιοίκηση, στον συνδικαλισμό και στον επαγγελματικό στίβο.

 Διετέλεσε Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Νομό Ημαθίας την κοινοβουλευτική περί-
οδο 2012-2014 επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά με έντονη δραστηριοποίηση στην επιτροπή 
Παιδείας και Μορφωτικών Υποθέσεων, όπως και σε πολλές άλλες επιτροπές. Επίσης διετέλεσε 
διαδοχικά, Περιφερειακή σύμβουλος Ημαθίας, Αντινομάρχης Παιδείας, προϊσταμένη του Β΄ 

γραφείου της Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας στη Νάουσα, Πρόεδρος της ΔΑΚΕ Καθηγητών, Αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Ημαθίας, Αιρετή εκπρό-
σωπος του κλάδου των Καθηγητών στο ΠΥΣΔΕ Νομού Ημαθίας και επί πολλά έτη καθηγήτρια μαθηματικός υπηρετώντας στο Υπουργείο 
Παιδείας, σε σχολεία του νομού Ημαθίας και σε ελληνικά σχολεία της Γερμανίας.

 Τα μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθίας, στηρίζουν την Γεωργία Μπατσαρά και θα συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην επίτευξη του στό-
χου της λήψης των ηνίων του Δήμου Βέροιας».  

Στην πρώτη θέση η Κεντρική Μακεδονία 
με απορρόφηση 24,2% στο ΕΣΠΑ 

-Απ. Τζιτζικώστας: «Στο ΕΣΠΑ ο χρόνος είναι χρήμα κυριολεκτικά. Η ταχύτητα
 και η αποτελεσματικότητα είναι οι δύο διαρκείς στόχοι,που έχουμε κατακτήσει»

Την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε χθες 
στην τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του προγράμματος ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι για 
τέταρτη συνεχή χρονιά πρώτη στη χώρα τόσο 
στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, όσο και 
στην υλοποίηση έργων.

Βάσει μάλιστα των στοιχείων που παρουσίασε 
ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο-
νισμού της Εφαρμογής του Προγράμματος της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ Γιώργος 
Λογοθέτης, μεταφέροντας το μήνυμα του Γενικού 
Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης Παναγιώ-
τη Κορκολή, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη στην Ελλά-
δα σε απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ και από τις πρώτες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

«Χαιρόμαστε όταν ενεργοποιούνται τα προγράμματα και βλέπουμε 
τόσο σημαντική υλοποίηση και τόσο σημαντική κάλυψη των διαθέσιμων 
πόρων, όπως το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και σε όρους συνολικής δημόσιας 
δαπάνης, η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ είναι στο 84% οι εντάξεις στο 65%, 
οι συμβάσεις στο 44% και οι δαπάνες στο 20%, με την Κεντρική Μακεδο-
νία να παρουσιάζει απορρόφηση 24,2% και να κατέχει την πρώτη θέση. 
Εκτιμούμε ότι θα ενταχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα έργα της τάξης 
των 4,5 δισ. ευρώ και θα διατηρηθούν και τα επόμενα χρόνια οι κορυφαί-
ες θέσεις που έχει η Ελλάδα στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων 
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο κρατών 
μελών», τόνισε ο κ. Λογοθέτης, συγχαίροντας τον κ. Τζιτζικώστα για τις 
επιδόσεις της Κεντρικής Μακεδονίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 
πόρων. Στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «το νέο 
ΕΣΠΑ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία της 
Περιφέρειας. Είναι ο μοχλός για την ανάπτυξη του τόπου μας, πάντα σε 
συνδυασμό με τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής 
των συμπολιτών μας. Στο ΕΣΠΑ ο χρόνος είναι χρήμα κυριολεκτικά. Η τα-
χύτητα και η αποτελεσματικότητα είναι οι δύο διαρκείς στόχοι μας, στόχοι 
που έχουμε κατακτήσει».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ, που πα-
ρουσίασε ο κ. Τζιτζικώστας:

-Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το 95,3% του προγράμματος.
-Εκδόθηκαν 130 προσκλήσεις ύψους 860 εκ. ευρώ.
-Εντάχθηκαν 350 έργα προϋπολογισμού 740,5 εκ. ευρώ.
-Συμβασιοποιήθηκαν έργα σε ύψος 361,6 εκ. ευρώ.
-Μέχρι σήμερα η απορρόφηση ξεπερνάει τα 236,3 εκ. ευρώ.
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μόνιμη εθνική Πρωτα-

θλήτρια της χώρας στο ΕΣΠΑ και Περιφέρεια – Πρωταγωνίστρια σ’ ολό-
κληρη την Ευρώπη, επιδόσεις για τις οποίες δέχτηκα για ακόμα μία φορά, 
τα συγχαρητήρια από την αρμόδια Επίτροπο Κορίνα Κρέτσου, κατά την 
πρόσφατη συνάντησή μας στις Βρυξέλλες. Δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ 
για εμάς αυτοσκοπός οι αριθμοί και οι πρωτιές. Αυτά είναι το μέσο για τον 
μεγάλο στόχο που έχουμε:

-Η Κεντρική Μακεδονία να αποκτήσει ένα πλήρες και σύγχρονο δίκτυο 
υποδομών.

-Να είναι η πρώτη περιφέρεια που θα βγει πραγματικά από την κρίση.
-Να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και να στηρίξουμε την επιχειρη-

ματικότητα.

-Να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
-Να γίνει καλύτερη η ζωή και η καθημερινότητα όλων των συμπολιτών 

μας», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο κ. Τζιτζικώστας επικέντρωσε την παρέμβασή του στην επιχειρηματι-

κότητα και την ανάπτυξη, ως κυρίαρχα ζητήματα της επόμενης μέρας για 
τη χώρα, αλλά και ειδικότερα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι τρεις βασικοί άξονες της στρατηγικής της Περιφέρειας για την ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη είναι:

1.Η μείωση των γραφειοκρατικών βαρών, τα οποία αποτελούν εμπό-
διο για την ανάπτυξη και την επιτάχυνση των επενδύσεων.

2.Η ισχυρή δέσμευση στην καινοτομία.
3.Η επένδυση στη δικτύωση των επιχειρήσεων και στην εξωστρέφεια 

τους, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν 
ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να το κάνουν μόνες τους και πολύ 
συχνά ούτε και τα απαραίτητα κεφάλαια να το πετύχουν.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι η πρώτη στη χώρα που αποκτά φορέα για να υλοποι-
ηθούν οι δράσεις επιχειρηματικότητας και να διατεθούν οι ευρωπαϊκοί 
πόροι στην αγορά και στην πραγματική οικονομία, τον Ενδιάμεσο Φορέα 
Διαχείρισης του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «πόροι 140 εκ. ευρώ του ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατευθύνονται το αμέσως επό-
μενο διάστημα, σε δράσεις έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, 
με στόχο την ενδυνάμωση του παραγωγικού μας συστήματος, αλλά και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της αποτελε-
σματικής διείσδυσης των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας στις 
διεθνείς αγορές».Υλοποιούνται ήδη παρεμβάσεις ύψους 12 εκ. ευρώ 
για την αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας 
από δημόσιους ερευνητικούς φορείς. Υλοποιείται η δράση ανάπτυξης του 
Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματι-
κότητας της Κεντρικής Μακεδονίας (1,1 εκ. ευρώ). Προχωράει άμεσα η έ-
νταξη παρεμβάσεων (5,5 εκ. ευρώ) για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
από δημόσιους φορείς.

Επίσης έχουν εξειδικευτεί δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και προχωράει άμεσα η έκδοση 
σχετικών προσκλήσεων ύψους 120 εκ. ευρώ που αφορούν:

1.Ενίσχυση των ιδιωτικών ερευνητικών υποδομών και την ανάπτυξη 
συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.

2.Παροχή ευέλικτων μορφών ενίσχυσης, όπως τα κουπόνια καινοτο-
μίας και τεχνολογίας για την εισαγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3.Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

4.Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς του τουρι-
σμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

5.Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών, των λεγόμενων clusters.
Στους υπόλοιπους τομείς του ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Περιφε-

ρειάρχης, η εικόνα είναι η εξής:
-ΥΓΕΙΑ: Αξιοποίηση 32,4 εκ. ευρώ, με εμβληματικές παρεμβάσεις στα 

νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Βέροιας και την προμήθεια 15 ασθενοφόρων για 
τις ανάγκες του ΕΚΑΒ.

-ΠΑΙΔΕΙΑ: Χρηματοδότηση της κατασκευής 18 νέων σχολείων για τις 
ανάγκες 5.000 μαθητών και συνολική αξιοποίηση πόρων 51,4 εκ. ευρώ.

-ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ: Αξιοποιούνται 358,7 
εκ. ευρώ. Για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα 
Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο, έχουν εξασφαλιστεί 7 εκ. ευρώ.

-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Εντάχθηκαν παρεμβάσεις 57,8 εκ. 
ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία, τη διάβρωση των ακτών και την 
εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιμα-
τική Αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία. Εντάχθηκαν παρεμβάσεις 64 εκ. 
ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση της ποσότητας 
του πόσιμου νερού την σύνταξη και επικαιροποίηση των Γενικών Σχεδίων 
Ύδρευσης και την υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. Εντάχθηκε το 
μεγαλύτερο έργο υδροδότησης, η κατασκευή του νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, 
για να μην ξαναζήσει η Θεσσαλονίκη τις τριτοκοσμικές καταστάσεις των 
αρχών του 2018. Εξασφαλίστηκαν 26,7 εκ. ευρώ για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των δημοσίων κτιρίων.

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Εκδόθηκαν 50 προσκλήσεις 121,2 εκ. ευρώ, 
ενώ ήδη εντάχθηκαν έργα 105 εκ. ευρώ.

-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Εκδόθηκαν 45 προσκλήσεις 82,4 εκ. 
ευρώ. Η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη Περιφέρεια στην ταχύτητα 
υλοποίησης του προγράμματος, έχοντας εντάξει ήδη 32 δράσεις ύψους 
39,6 εκ. ευρώ. Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε πως η επιτυχής εκτέλεση 
του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οφείλεται στη στενή 
συνεργασία με τα επιμελητήρια, τους δήμους, τους επιστημονικούς και 
ερευνητικούς φορείς, τα πανεπιστήμια, την ίδια την κοινωνία: «Χτίζουμε 
όλοι μαζί, στρατηγικές και πολιτικές που ξεκινούν από κάτω, από τη βάση 
και πηγαίνουν προς τα επάνω, για να μην αφήσουμε κανένα συγκριτικό 
μας πλεονέκτημα ανεκμετάλλευτο. Αυτή ήταν πάντα η φιλοσοφία μας 
και μ’ αυτό τον τρόπο κερδίσαμε τις σημαντικές μάχες για τον τόπο μας. 
Την πρωτιά εδώ και τέσσερα χρόνια στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ. 
Την πρωτιά εδώ και τρία χρόνια στις αφίξεις τουριστών, στις εξαγωγές 
τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, στη μεταφορική δραστηριότητα της 
χώρας. Και βέβαια την ομόφωνη ανάδειξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το Ευρωκοινοβούλιο, της Κεντρικής Μακεδονίας ως ‘Επιχειρηματικής 
Περιφέρειας της Ευρώπης’ για το 2018. Σ’ αυτό το δρόμο συνεχίζουμε. 
Για να βγούμε πρώτοι και μια ώρα αρχύτερα από την κρίση, Για να γίνου-
με η πιο φιλική περιφέρεια στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. 
Για να γίνει η Κεντρική Μακεδονία, η Περιφέρεια που θέλεις να ζεις και να 
δημιουργείς». Ο Περιφερειάρχης συνεχάρη την Προϊσταμένη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Αγγελική Ωραιοπούλου και τα στελέχη της Περιφέρειας για την επιτυχή 
υλοποίηση του προγράμματος, την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης 
Βούλα Πατουλίδου, για την εξαιρετική πορεία του προγράμματος Βιώσι-
μης Αστικής Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή για την αγαστή συνεργασία στην υλοποίηση 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.



«Ανακαλύπτοντας την ανθρώπινη φωνή»
Ομιλία του ΩΡΙΛΑ και Φωνιάτρου Νίκου Λαζαρίδη 

στο «Παύλειο Κέντρο» της Μητρόπολης
Από το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης 

και Καμπανίας ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 
και ώρα 6 μ.μ. στο ΠΑΥΛΕΙΟ Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς 
Μητροπόλεως στην Βέροια θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑΛΕΞΗ 
- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Λέκτορα  Ιατρικής ΑΠΘ, Χειρουργού Ωτορινο-
λαρυγγολόγου και Φωνιάτρου κ. Νικολάου Λαζαρίδη με θέμα: 
«Ανακαλύπτοντας την ανθρώπινη φωνή».

Η Ενημερωτική Ημερίδα απευθύνεται σε όλους όσους ασχο-
λούνται με την φωνή : Ιερείς, Ιεροψάλτες, Τραγουδιστές, Καθη-
γητές, Δασκάλους, Δικηγόρους κλπ. Στο τέλος της εισήγησης θα 
ακολουθήσει συζήτηση. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σήμερα Τετάρτη 24 Οκτωβρίου, στις 5.30 το 
απόγευμα, πραγματοποιείται η 2η φωτογραφική 
συνάντηση, όπου η καταξιωμένη φωτογράφος Λία 
Ναλμπαντίδου  θα παρουσιάσει την δουλειά της.

H Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας και η Φωτογρα-
φική Ομάδα Βέροιας στο πλαίσιο της φιλοξενίας της 
Νομαδικής Βιβλιοθήκης του Μεσογειακού Φεστιβάλ 
Medphoto Festival διοργανώνουν συναντήσεις με 
δύο εξαίρετους Έλληνες φωτογράφους. Λίγες μέρες 
πριν, Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου είχαμε κοντά μας 
τον εξαιρετικό φωτογράφο Στράτο Καλαφάτη.

 
Η Λία Ναλμπαντίδου (http://lianalbantidou.com/

el/ ) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Φωτο-
γραφία (BFA, 1991) στο Columbus College of Art & 
Design (Columbus – Ohio) στις ΗΠΑ & Humanities 
(Body Academy) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Γυναι-
κών – EXPO 2000 στη Γερμανία.

Οι φωτογραφικές εργασίες της: Το Ασφαλές, Ιδι-
ωτικό Πεδίο του Σπιτιού μου (1996-2001) – Μηδέν 
εώς Πέντε & Urban Secret Garden - A trilogy book 
of photographs (2010 -2014), κυκλοφορούν και με 
την μορφή βιβλίων.

Το έργο της (Φωτογραφίες και Artist’s Books) 
αντιπροσωπεύεται σε ιδιωτικές συλλογές, σε συλ-
λογές μουσείων και σε βιβλιοθήκες [Εθνικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) & Μουσείο Μπε-

νάκη – Αθήνα, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλο-
νίκης, Architekturbild EV – Stuttgart, Gulbenkian 
Art Library – Lisbon, Photoireland Foundation 
Collection – Dublin, Beinecke Rare Book & 
Manuscript Library – Yale University & Weserburg 
Research Centre for Artists’ Books – Bremen].

Στην αίθουσα εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης στον 
2ο όροφο με ελεύθερη συμμετοχή.
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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 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛ 6945543578

Η Τέχνη της Φωτογραφίας
Η Λία Ναλμπαντίδου 
σήμερα στη Δημόσια
 Βιβλιοθήκη Βέροιας

« ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ »
Σήμερα 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

Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτι-
σμό συμμετείχε  στο εργαστήριο 
Crowdfund_ABLE,που διοργανώθηκε 
στο  Veria Tech Lab της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης της Βέροιας.Το πρωτο-
ποριακό αυτό πρόγραμμα  που πραγ-
ματοποιήθηκε σε  συνεργασία με το 
FEAST Greece, την πλατφόρμα μι-
κροχρηματοδότησης δημιουργικών 
ιδεών και την υποστήριξη της Αμε-
ρικάνικης Πρεσβείας, κάλυψε με κα-
τανοητό τρόπο τη μεθοδολογία της 
συμμετοχικής χρηματοδότησης από 
το πλήθος μέσα από πετυχημένα πα-
ραδείγματα και την χρήση πρακτικών 
εργαλείων. Απώτερος στόχος μέσα από μια 2μηνη 
διαδικασία ήταν να προετοιμάσει την μελλοντική 
καμπάνια χρηματοδότησης για τα πρότζεκτ των 
ομάδων της τοπικής κοινωνίας που  πήραν μέρος 
στο εργαστήριο. Το πρόγραμμα αποτελούνταν α-
πό τρεις φάσεις και περιλάμβανε τη  Μεθοδολογία 
Crowdfunding, την Παραγωγή crowdfunding video 
και την παρουσίαση των πρότζεκτ.     

Μετά το τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες 
ήταν    σε θέση να κατανοήσουν:

• Εάν το crowdfunding είναι η κατάλληλη μέθοδος 
για τη χρηματοδότηση της ιδέα τους

• Ποιο είδος crowdfunding είναι κατάλληλο για το 
πρότζεκτ τους

• Πόση δουλειά απαιτείται
• Τι έρευνα και προετοιμασία χρειάζεται πριν την 

έναρξη μιας καμπάνιας
• Ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία που θα διευκο-

λύνουν την προσπάθεια της ομάδας εργασίας
• Ποιά θα είναι η στρατηγική της καμπάνιας πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της

• Τι ανταποδοτικά θα προσφερθούν κατά τη διάρ-
κεια μιας καμπάνιας

• Ποιο θα είναι το αφήγημα της καμπάνιας
• Πώς θα βρουν τους υποψήφιους υποστηρικτές
• Πώς θα στηρίξει την καμπάνια ο Τύπος
• Πώς να γράψουν το σενάριο ενός crowdfunding βίντεο
• Πώς να κάνουν την παραγωγή ενός βίντεο 

crowdfunding
• Ποιά είναι τα βήματα εκπλήρωσης μετά την κα-

μπάνια χρηματοδότησης
Το σύλλογό της Ημαθίας εκπροσώπησε η εθελό-

ντρια επιστημονική σύμβουλος Dr Ειρήνη Αναγνώ-
στου, σχολική ψυχολόγος ,αναπληρώτρια προϊστα-
μένη Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Ημαθίας. 

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τη Δημόσια Κεντρική Βι-

βλιοθήκη για την φιλοξενία της καθώς και τη κυρία 
Αργυρώ Μπαράτα και τους συνεργάτες της ,που πα-
ρουσίασαν το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα το οποίο 
θα βοηθήσει ουσιαστικά τη μελλοντική καμπάνια του 
συλλόγου μας.

Με εκτίμηση το Δ.Σ  του συλλόγου ΜΑμΑ

Συμμετοχή της Μ.α.μ.Α 
στα εργαστήρια μεθοδολογίας 
συμμετοχικής χρηματοδότησης 

από το πλήθος (CrowdfundABLE) 



Του Φώτη
Κόβα*

Την ώρα που 
ο κύριος Τσίπρας 
και η κοινοβουλευ-
τική του πλειοψη-
φία πανηγυρίζουν 
το οριστικό  δήθεν 
τέλος της «μνημο-
νιακής» εποχής ε-
νώ ψήφισαν ήδη το 

τέταρτο και αχρείαστο Μνημόνιο ένας ακόμη 
παραγωγικός κλάδος της ελληνικής οικο-
νομίας αντιμετωπίζει τα δικά του αδιέξοδα, 
εισπράττοντας έντονα την αριστερή κυβερ-
νητική αδιαφορία.

Η ελληνική κτηνοτροφία αντιμετωπίζει 
χρόνια και διαρθρωτικά προβλήματα τα ο-
ποία χρήζουν άμεσης κυβερνητικής παρέμ-
βασης. Δυστυχώς τα τελευταία 3,5 χρόνια 
η κατάσταση επιδεινώθηκε με την αύξηση 
της φορολογίας του κτηνοτροφικού εισοδή-
ματος, τις νέες υψηλότερες ασφαλιστικές 
εισφορές και την αδυναμία του τραπεζικού 
συστήματος, μετά την επιβολή των κεφα-
λαιακών περιορισμών (capital controls) το 
2015 να χρηματοδοτήσει τους Έλληνες κτη-
νοτρόφους με νέα κεφάλαια για την πραγμά-
τωση νέων επενδύσεων.

Τα προβλήματα της ελληνικής κτηνοτρο-
φίας σήμερα συνοψίζονται στους εξής 4 
βασικούς άξονες χωρίς να εξαντλούνται α-
ποκλειστικά και μόνο σε αυτούς:

1) Υψηλό Κόστος Παραγωγής: Δυστυ-
χώς η ελληνική εγχώρια αγορά αδυνατεί 
να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των κτη-
νοτρόφων για ζωοτροφές. Η εγχώρια πα-
ραγωγή δημητριακών (καλαμπόκι, κριθάρι) 
δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα η εισαγωγή 
τους από άλλες χώρες να αυξάνει το κόστος 
παραγωγής για τον Έλληνα κτηνοτρόφο. 
Αν προστεθεί φυσικά και το υψηλός κόστος 
των κτηνιατρικών φαρμάκων αλλά και των 
άλλων συμπληρωμάτων διατροφής γίνεται 
αντιληπτό ότι η οικονομική βιωσιμότητα των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθίσταται 
ιδιαίτερη δύσκολη.

2) Φορολογία:  Ήδη με το νόμο 
4387/2016 η κυβέρνηση Τσίπρα -Καμμέ-
νου αύξησε τον εισαγωγικό συντελεστή για 
τη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος 
από το 13% στο 22%, αυξάνοντας παράλ-
ληλα και το ύψος της προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος από το 25% στο 100%. Οι 
αγροτικές ενισχύσεις, που κακώς αποκα-
λούνται επιδοτήσεις, διότι η καταβολή τους 
αποσκοπεί αποκλειστικά στη στήριξη του 
αγροτικού εισοδήματος αλλά και τη διατήρη-
ση της τιμής του κρέατος και του γάλακτος 
σε χαμηλά επίπεδα για τον καταναλωτή, 
φορολογούνται γα πρώτη φόρα στη χώρας 
μας σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, η αύξηση της 

έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης και η αύξη-
ση και η διατήρηση του Φ.Π.Α στο 24% για 
την πώληση και αγορά ζώντων βοοειδών 
επιβάρυνε ήδη την άσχημη οικονομική κατά-
σταση του κλάδου.

3) Ασφαλιστικές εισφορές: Ο νέος τρό-
πος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφο-
ρών με το «νόμο Κατρούγκαλου» είναι δυ-
σβάστακτος για το κτηνοτροφικό εισόδημα. 
Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι για την πενταετία 
2017-2021 κλήθηκαν και θα κληθούν να κα-
ταβάλουν αυξημένες εισφορές για την κύρια 
σύνταξη ύψους 14% (επί του εισοδήματος) 
για το 2017, 16% για το 2018, 18% για το 
2019, 19%, 2020 και 19,5% για το 2021. Σε 
αυτές αν προστεθεί η ετήσια εισφορά για το 
κλάδο υγείας, ύψους 6,95% και η εισφορά 
για το λογαριασμό αγροτικής εστίας ύψους 
0,25% διαμορφώνεται συνολική ετήσια επι-
βάρυνση για το αγροτικό εισόδημα ύψους 
27,7%!

4) Ελληνοποίησεις: Τα τελευταία χρόνια 
διαπιστώνεται αδυναμία πάταξης των ελ-
ληνοποιήσεων τόσο στο κρέας όσο και στο 
γάλα. Η εφαρμογή του συστήματος ιχνη-
λασημότητας «ΑΡΤΕΜΙΣ» του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δεν είναι 
πλήρης σε όλη τη διαδρομή του προϊόντος 
(γάλα και κρέας) με αποτέλεσμα οι ελληνο-
ποιήσεις να είναι αθρόες και να πλήττουν 
τον κλάδο δημιουργώντας νέα επιβάρυνση 
στο ήδη μειωμένο εισόδημα ενώ το εθνικό 
εμπορικό ισοζύγιο κρέατος της χώρας βαίνει 
συνεχώς αρνητικό.

Είναι προφανές ότι η επίλυση των προ-
βλημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας ά-
πτονται άμεσων κυβερνητικών παρεμβάσε-
ων αρχής γενομένης με τη μεταρρύθμιση 
του φορολογικού νομοθετικού πλαισίου, με 
την επιβολή ενιαίου φορολογικού συντελε-
στή για το αγροτικό εισόδημα, τη μείωση 
της προκαταβολής φόρου, καθώς και την 
απαλλαγή των κοινοτικών ενισχύσεων για 
τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισο-
δήματος. Όσον αφορά το σύστημα ασφαλι-
στικών εισφορών η κατάργηση του νόμου 
Κατρούγκαλου  είναι μονόδρομος,  ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ήδη για 
τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 
15%  και την εφαρμογή ενός νέου ανταπο-
δοτικού ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού 
συστήματος.

Στο ζήτημα των ελληνοποιήσεων οι πα-
ρεμβάσεις της πολιτείας πρέπει να επικε-
ντρωθούν στην πλήρη εφαρμογή του συ-
στήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ» Η ιχνηλασημότητα 
τους κρέατος και του γάλακτος πρέπει να εί-
ναι πλήρης. Ο έλεγχος της αγοράς κρέατος 
και γάλακτος πρέπει να είναι απόλυτος και 
αμείλικτος «από τον στάβλο μέχρι το πιάτο» 
προασπίζοντας με αυτό τον τρόπο και το 
εισόδημα των κτηνοτρόφων αλλά και την 
ασφάλεια του καταναλωτή.

Καταλήγοντας, τα προβλήματα της 
ελληνικής κτηνοτρο-
φίας είναι σοβαρά και 
επείγοντα. Γι’ αυτό το 
λόγο η ελληνική πο-
λιτεία πρέπει να απο-
φασίσει πρωτίστως αν 
επιθυμεί να υφίσταται 
η κτηνοτροφία ως οι-
κονομικός κλάδος στο 
τόπο μας και έπειτα να 
προχωρήσει στην επί-
λυση των σημαντικών 
προβλημάτων της, τα 
όποια ως βαρίδια την 
κρατούν εδώ και χρό-
νια στάσιμη. 

*Κτηνοτρόφος
Δικηγόρος 
υπό διορισμό
Οικονομολόγος 
M. Sc
Μέλος του 
Μητρώου 
Πολιτικών 
Στελεχών
της Νέας 
Δημοκρατίας
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Xιλιάδες νέοι πτυ-
χιούχοι  συμμετείχαν 
στην πρώτη φάση του 
προγράμματος Project 
Future της Τράπεζας 
Πειραιώς. Πρόκειται για 
το νέο πρόγραμμα εται-
ρικής υπευθυνότητας 
της Τράπεζας, το οποίο 
απαντά στις σύγχρονες 
ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας και συγκεκρι-
μένα, τη μείωση της α-
νεργίας και την ενίσχυση 
της εξειδικευμένης εκ-
παίδευσης. 

Μέσω του Project 
Future, η Τράπεζα Πει-
ραιώς φιλοδοξεί να πα-
ράσχει δεξιότητες και 
πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας σε νέους πτυ-
χιούχους που θέλουν να 
ξεκινήσουν τον εργασια-
κό τους βίο.

Το πρόγραμμα βρίσκεται στη δεύτερη φάση, της αξιο-
λόγησης των υποψηφίων και θα ακολουθήσει η φάση της 
εκπαίδευσης σε έναν από τους τρεις τομείς, Customer 
Experience, Digital Marketing και Java.

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος θα πραγματο-
ποιηθεί τον Μάρτιο του 2019 και κατά τη διάρκειά του θα 
εκπαιδευτούν συνολικά 1.200 νέοι, ενώ 330 επιτυχόντες 
θα παρακολουθήσουν στη συνέχεια ένα από τα τρία πεδία 
εξειδίκευσης.

Η συμμετοχή που καταγράφηκε μέσω της υποβολής αι-
τήσεων ήταν εντυπωσιακή και δείχνει τη σημασία που έχει 
η εξειδίκευση και η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με την αγορά εργασίας.

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι οι συμ-
μετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις και θα 
έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για τουλάχιστον έξι 
μήνες αμειβόμενοι με μισθό 750 ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται για την υλοποίηση 
του προγράμματος με το ReGeneration Αcademy που 
έχει τη σχετική τεχνογνωσία καθώς και με τις Google, 
Facebook και Code.Hub, και το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρη-
ματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου Πειραιώς για το μέρος της 
εκπαίδευσης.

Τα τρία πεδία εξειδίκευσης επελέγησαν μετά από με-
λέτη του ReGeneration Academy, ως τομείς αιχμής στη 
σύγχρονη αγορά. 

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα 

έρθουν σε επαφή με τις εταιρείες που λαμβάνουν μέρος 
στο πρόγραμμα, ώστε περισσότεροι από 300 να τοποθε-
τηθούν στην αγορά εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνες 
συμβάσεις και ελάχιστη αμοιβή 750 ευρώ. Βάσει μάλιστα 
της εμπειρίας του ReGeneration Academy, ως και το 85% 
παραμένει στις εταιρείες και μετά την εξάμηνη σύμβαση.

Η Τράπεζα Πειραιώς επαναπροσδιορίζει τη δράση της 
ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας και ακριβώς το νέο 
πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί, αντα-
ποκρίνεται σε δύο ανάγκες που δημιούργησαν οι οικονομι-
κές συνθήκες: την ενίσχυση της εξειδικευμένης εκπαίδευ-
σης και την μείωση της ανεργίας. 

Στόχος της Τράπεζας είναι να δώσει στους νέους εφό-
δια για να διεκδικήσουν τη θέση που τους ταιριάζει, απο-
κτώντας εμπειρία και επαφές στον επαγγελματικό χώρο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρή-
στος Μεγάλου, κατά την παρουσίαση του προγράμματος, 
αναφέρθηκε στην πρόθεση της Τράπεζας να γεφυρώσει 
την απόσταση μεταξύ των νέων που έχουν ολοκληρώσει 
τις σπουδές τους και των επιχειρήσεων που ζητούν καταρ-
τισμένο ανθρώπινο δυναμικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ενώ ο Πρόεδρος του Ομίλου Πειραιώς Γιώργος Χαντζη-
νικολάου, υπογράμμισε ότι το Project Future βοηθά να 
δημιουργηθούν οι δεξιότητες που χρειάζεται μια μοντέρνα 
οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς 
είναι το Project Future να υλοποιείται σε ετήσια βάση.

Ξεκινάει ο β΄ κύκλος
Πρόσβαση νέων πτυχιούχων 

στην αγορά εργασίας μέσω του 
Project Future της Τράπεζας Πειραιώς

Από αριστερά: Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος Τράπεζας Πειραιώς Κωνσταντίνος 
Κίντζιος, Business Development Director ReGeneration Ηλίας Σούσης, Head of Domestic 
Market and YouTube at Google Greece, Bulgaria, Cyprus & Malta Χρήστος Μεγάλου, Διευ-
θύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Γιάννης Ρόκκας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - 
Retail Banking & Distribution Networks - Marketing, Customer Experience & Loyalty 

Ελληνική Κτηνοτροφία “Ώρα 0”
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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.

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 Δημητρίου του Μυροβλύ-

του.
Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 9:15 μ.μ., θα τελεστεί στον Ιερό Ναό 

Αγίου Δημητρίου ιερά αγρυπνία, επί τη ευκαιρία της εορτής του Αγίου.

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

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

Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στην Αλεξάνδρεια

Ενημερωτική 
εκδήλωση δωρεά 

Οργάνων 
και μυελού των οστών

 
Στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων και Μετα-

μοσχεύσεων το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο Ε.Ο.Μ 
Βορείου Ελλάδος διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Δω-
ρεά Οργάνων & Μυελού των Οστών”, που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

24 Οκτωβρίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
ΑΘανασίου (Κοιμητήρια) Νάου-
σας η Κωνσταντία Γουμενη σε 
ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
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Επετειακές εκδηλώσεις 
για την 28η Οκτωβρίου 

στην Αλεξάνδρεια
Στις 28 Ο-

κτωβρίου 2018 
, ημέρα Κυρια-
κή θα λάβουν 
χώρα στη πόλη 
της Αλεξάνδρει-
ας, οι παρακά-
τω εκδηλώσεις:

Γενικός ση-
μαιοστολισμός 
όλων των Δη-
μ ό σ ι ω ν  κ α ι 
Δημοτικών Κα-
τ α σ τ η μ ά τ ω ν , 
Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών, με μέριμνα των αρμοδίων, καθώς και 
των οικιών της πόλης της Αλεξάνδρειας από την ανατολή του 
ηλίου της 27ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 28ης Οκτωβρίου,

Ώρα 07:30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκ-
κλησιών.

Ώρα 08:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο χώρο του 
Ηρώου της πόλης της Αλεξάνδρειας από την Φιλαρμονική του 
Δήμου, παρουσία ομάδας οπλιτών μέριμνας Κ.Ε.Α.Σ. Απόδοση 
τιμών στο Ηρώο και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλε-
ξάνδρειας απότη Φιλαρμονική και από Διμοιρία της Κ.Ε.Α.Σ 

α. Δοξολογία
Θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Πέρας προσέλευσης Επισήμων ώρα  10.15  
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από το εκπαιδευ-

τικό του 1ο Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας κ. Παναγιωτίδη 
Χρήστο.

 β. Επιμνημόσυνη Δέηση – Κατάθεση Στεφάνων
Θα λάβουν χώρα μετά την Δοξολογία στο χώρο του Ηρώου 

της πόλεως.
Προσέλευση Επισήμων ώρα 11.15 
 Κατάθεση Στεφάνων 
Σιγή ενός λεπτού-Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου
 γ. Παρέλαση
Ώρα  12:00  θα πραγματοποιηθεί παρέλαση επί της οδού 

Βετσοπούλου, μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο, από μαθη-
τές και μαθήτριες των σχολείων,συλλόγων,σωματείων κλπ. με 
τις σημαίες τους, καθώς και Διμοιρίας Στρατού της Κ.Ε.Α.Σ

 

Εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940, διοργανώνει ο Δήμος 
Νάουσας, σύμφωνα με το παρακάτω 
πρόγραμμα: 

ΚΥΡΙΑΚΗ  28  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -
ΝΑΟΥΣΑ
 Ώρα 08.00 Εωθινό από τη Φιλαρμο-

νική της πόλης. Θα σημάνουν χαρμόσυ-
να οι καμπάνες. 

 Ώρα 08.00 Έπαρση της Σημαίας στο 
Ηρώο της πόλης 

 Ώρα 10.30 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ στο Μητρο-
πολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος.  Απόδοση τιμών από τη Φι-
λαρμονική της πόλης και τον Στρατό.  Θα 
παραστούν αντιπροσωπείες όλων των 
Σχολείων με τις Σημαίες. 

 Ώρα 11.15  Καφές στην Λέσχη Αξιω-
ματικών Φρουράς Νάουσας. 

 Ώρα 11.30 Τρισάγιο και κατάθεση 
στεφάνων στο Ηρώο της πόλης.  Εκ-
φώνηση του πανηγυρικού της ημέρας 
από τον εκπαιδευτικό του 2ου Γυμνα-
σίου Νάουσας κ. Ιωάννη Μυλωνά.                                  
Ενός λεπτού σιγή υπέρ των πεσόντων 
και Εθνικός Ύμνος. 

Ώρα 12.00 ΠΑΡΕΛΑΣΗ στο χώρο 
μπροστά από το Ηρώο της πόλης.  

 Θα προηγείται η Φιλαρμονική. Θα 
παρελάσουν Ανάπηροι και Τραυματίες 
πολέμου, ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα, 
Πολιτιστικά Σωματεία, Δημοτικά Σχολεία, 
Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Οδηγοί, 
Πρόσκοποι, Στρατός. Της παρελάσεως 
θα ηγηθεί o Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, κ. 
Κωνσταντίνος Μάινος.  

Ώρα 20.00 Υποστολή της σημαίας α-
πό τμήμα Στρατού. 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙ-
ΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ 

 Των Δημοσίων και 
Δημοτικών Καταστη-
μάτων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 
και  ιδιωτικών κατα-
στημάτων και οικιών 
από το πρωί της 25ης 
μέχρι το απόγευμα της  
28ης Οκτωβρίου και 
φωταγώγηση των Δη-
μοσίων και Δημοτικών 
Καταστημάτων καθώς 
και των καταστημά-
των των Ν.Π.Δ.Δ. και 
Τραπεζών ως και της 
πόλης κατά τις βραδι-
νές ώρες της 27ης και 
28ης Οκτωβρίου 2018. 

 Στην Τοπική Κοι-
νότητα Στενημάχου θα 
γίνει Δοξολογία και θ’ 
ακολουθήσει κατάθεση 
στεφάνων και παρέ-
λαση μαθητών. 

  Στην Τοπική Κοι-
νότητα Ροδοχωρίου 
θα γίνει Δοξολογία και 
θ’ ακολουθήσει κατά-
θεση στεφάνων. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ 
Το πρωί της Κυριακής 28 Οκτωβρίου 

2018, τις ώρες από 07:30 έως 12:00, 
Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και πα-
ρέλαση μαθητών θα γίνουν: 

 1) Στην Τοπική Κοινότητα Κοπανού 
2) Στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 
3) Στην Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων 4) 
Στην Τοπική Κοινότητα Μαρίνας 5) Στην 
Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων 6) Στην 
Τοπική Κοινότητα Χαρίεσσας 

 Αναλυτικό Πρόγραμμα και πληροφο-
ρίες στις Τοπικές Κοινότητες. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 
   Ειδικότερα, το πρωί της Κυριακής 

28 Οκτωβρίου 2018, στις Τοπικές Κοινό-
τητες Αγγελοχωρίου, Πολυπλατάνου και 
Ζερβοχωρίου (Άνω Ζερβοχώρι, Παλαιό 
Ζερβοχώρι και Αρχάγγελο) το πρόγραμ-
μα είναι το παρακάτω: 

-Ώρα 7.30 π.μ. θα σημάνουν οι κα-
μπάνες των Ιερών Ναών των οικισμών 
της Δ.Ε. Ειρηνούπολης -Ωρα 10.15 π.μ. 
προσέλευση επισήμων και αντιπροσω-
πειών των σχολείων με τις σημαίες. -Ώρα 
10.30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στους  Ι-
ερούς  Ναούς  της Δημοτικής Ενότητας, 
από τους  Ιερείς  αυτών. -Ώρα 10.45 π.μ. 
Τρισάγιο και κατάθεση Στεφάνων στα  
Ηρώα των Δημοτικών Διαμερισμάτων. 
-Ώρα 11.15 π.μ. παρέλαση στις  κεντρι-
κές οδούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων 
από τους Μαθητές και τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους. 

 Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφο-
ρίες στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης 
(κ. Χρυσούλα Χατζηκαλλινικίδου, τηλ. 
2332350604). 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Ο ΣΑΠΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κά-
τοικος Δ.Κ. Καψόχωρας του Δήμου Αλεξάνδρειας με ΑΦΜ 
040600245, υπέβαλλε την από 17-10-2018 αίτηση στην Δ/
νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση άδειας δια-
νομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Ενστάσεις για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας υπο-
βάλλονται στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας εντός δέκα 
(10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης (άρθρο 5 
Υ.Α. Δ2/16570 - ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Π.Ε. Ημαθίας

Βέροια 23-10-2018
Γεώργιος Μιχαλιάς
Μηχ/γος Μηχ/κος 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕ-
ΛΗΣ του Ζαφειρίου και της Αι-
κατερίνης, το γένος Μπιγκάνου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Νάουσα και η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Ιωάννη και 
της Σουλτάνας, το γένος Ραπτο-

πούλου, που γεννήθηκε στην Έδεσσα Πέλλας και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Νάου-
σας.

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

Δράσεις αλληλεγγύης 
στην Αλεξάνδρεια με 

συγκέντρωση τροφίμων

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας και Πολιτισμού του Δή-
μου Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με τους εθελοντές του 
διοργανώνει δράση αλληλεγγύης και προσφοράς με τίτλο 
«Ημέρα Αλληλεγγύης» με σκοπό την συγκέντρωση τρο-
φίμων για τους συμπολίτες μας που στερούνται βασικών 
ειδών διατροφής. 

Παρακαλούμε για την δική σας έμπρακτη ενίσχυση για 
τη συλλογή τροφίμων, παράλληλα με τις αγορές σας στα 
παρακάτω σούπερ μάρκετ την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 
και ώρες από τις 9:00 π.μ έως τις 15:00 μ.μ.. 

Σούπερ Μάρκετ:
Γαλαξίας -Μεγάλου Αλεξάνδρου 7 
Εξαρχόπουλος -Ελευθ. Βενιζέλου 44
Κρητικός -Αριστοτέλους 17
Σκλαβενίτης- Νικ. Πλαστήρα 55-57
DISCOUNT Market- 28ης Οκτωβρίου κ Κούκα Θεοχάρη

Εκδηλώσεις για την 
επέτειο της 28ης 

Οκτωβρίου στη Νάουσα
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια 22/10/2018                                                                                                
Αριθ. Πρωτ.   21264  

                                                                               
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγω-
νισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προ-
σφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών 
παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των 
Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού  
230.911,26 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικοί  CPV:  15511000-3  Γάλα,  

15800000-6 Διάφορα προιόντα διατρο-
φής, 15842300-5 Είδη ζαχαροπλαστείου, 
15612500-6 Προιόντα αρτοποιείας, 15411110-
6 Ελαιόλαδο, 03221200-8 Οπωροκηπευτικά, 
15110000-2 Κρέατα, 03311000-2 Είδη ιχθυο-
πωλείου, 15900000-7 Ποτά.

Η προμήθεια διαιρείται σε είκοσι εννέα (29) 
ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α.1.1.: Γάλα εβαπορέ για τους 
υπαλλήλους του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋ-
πολογισμού 56.629,27 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Α.1.2.: Είδη παντοπωλείου–
γαλακτοκομικά για το Κοινωνικό παντοπω-
λείο  Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 
13.458,80 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Α.1.3.: Είδη ζαχαροπλαστείου 
για το Δήμο Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 
390,60 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Α.1.4.: Είδη ζαχαροπλαστείου για 
τη διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων του τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας και 
Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογι-
σμού 238,70 ευρώ.  

ΟΜΑΔΑ Α.1.5.: Είδη αρτοποιείου για τη 
διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων του τμήμα-
τος Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας & Πολι-
τισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 
813,44 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Α.2.1.: Ελαιόλαδo για το Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋ-
πολογισμού 17.176,00 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.1.1.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
Παιδικών Σταθμών, προϋπολογισμού 2.326,90 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.1.2.: Είδη παντοπωλείου – γα-
λακτοκομικά για τους Παιδικούς Σταθμούς, 
προϋπολογισμού 27.746,38 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.3.: Είδη ζαχαροπλαστείου για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
3.410,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.4.: Είδη αρτοποιείου για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
17.484,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.5.: Είδη ζαχαροπλαστείου για 
το ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 263,50 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.6.: Είδη αρτοποιείου για το 
ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 2.886,72 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.1.7.: Είδη παντοπωλείου για το 
ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 843,20 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.1.: Ελαιόλαδο για τους Παι-
δικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 3.435,20 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.2.: Κηπευτικά-φρούτα για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
13.556,21 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.3.: Είδη κρεοπωλείου για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
20.067,67 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.4.: Είδη ιχθυοπωλείου για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
9.770,03 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.1.: Είδη παντοπωλείου-γαλα-
κτοκομικά για το Βρεφικό Σταθμό Π. Σκυλιτσί-
ου, προϋπολογισμού 3.647,07 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.2.: Είδη παντοπωλείου-τρόφι-
μα για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων, προϋπολογισμού 2.130,31 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.3.:  Ποτά για την υλοποίηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολογισμού 
1.636,80 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.4.: Είδη ζαχαροπλαστείου 
για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
προϋπολογισμού 1.500,40 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.5.: Είδη αρτοποιείου για την 
υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋ-
πολογισμού 3.558,15 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.2.1.: Ελαιόλαδο για το Βρεφι-
κό Σταθμό Π. Σκυλιτσίου, προϋπολογισμού 
858,80 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.2.2.: Ελαιόλαδο για την υλοποί-
ηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολογι-
σμού 566,81 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.2.3.: Κηπευτικά-φρούτα για το 
Βρεφικό Σταθμό Π. Σκυλιτσίου, προϋπολογι-
σμού 1.212,49 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γ.2.4.: Είδη κρεοπωλείου για το 
Βρεφικό Σταθμό Π. Σκυλιτσίου, προϋπολογι-
σμού 2.147,40 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γ.2.5.: Είδη κρεοπωλείου για την 
υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋ-
πολογισμού 793,26 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Δ.1.1.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης, προϋπολογισμού 16.952,71 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Ε.1.1.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, προϋπολογισμού 5.410,44 ευρώ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, η 
οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων 
της κάθε ομάδας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρε-
ωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) 
επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δα-
πάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) 
της ΟΜΑΔΟΣ ή των ΟΜΑΔΩΝ για τις οποίες 
καταθέτουν προσφορά. Η εγγύηση συμμετο-
χής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 
ένα (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφο-
ρές ή αντιπροσφορές.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλε-
κτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύ-
λη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
την 20/11/2018 ημέρα Τρίτη. Η ημέρα έναρ-
ξης παραλαβής προσφορών είναι 24/10/2018 
και η ώρα έναρξης η 15:00. Η ημέρα λήξης 
παραλαβής προσφορών είναι η 14/11/2018 
και η ώρα λήξης η 15:00. Μετά τη λήξη της 
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδι-
κασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον 
της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδι-
αφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.
promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου http://
www.alexandria.gr και στον Ελληνικό Τύπο.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Με μια ηλιόλουστη εβδομάδα και θερμοκρασίες ζεστού 
ελληνικού φθινοπώρου, υποδέχθηκε την ελληνική αποστο-
λή Erasmus plus του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας, η 
Σλοβακία και το “Pazmany Peter Gymnazium” της ιστορι-
κής πόλης Nove Zamky. 

Η ελληνική αποστολή προσγειώθηκε στο αεροδρό-
μιο της Βουδαπέστης (Ουγγαρία), όπου τους περίμενε 
ένα minibus το οποίο, κατ΄εντολή της Διευθύντριας του 
“Pazmany Peter Gymnazium” κας  Zuzana Peternai, και 
ως αντίδωρο της δικής μας φιλοξενίας, μας έκανε μια 
πλήρη πολύωρη ξενάγηση στα αξιοθέατα της πανέμορφης 
Βουδαπέστης πριν πάρουμε το δρόμο για τον τελικό προ-
ορισμό μας.

Το πρόγραμμα της φιλοξενίας περιελάμβανε: συνα-
ντήσεις εργασίας των εκπαιδευτικών και συντονιστών του 
προγράμματος  στο χώρο του σχολείου ενώ, παράλληλα, 
οι μαθητές ασχολήθηκαν με πολλές και διαφορετικές 
δραστηριότητες σχετικές με τη θεματολογία του προγράμ-
ματος. Ακολούθησε μικρή ξενάγηση στα παλιά κτίρια της 
πόλης και επίσκεψη στο Δημαρχείο της.

Τη 2η ημέρα, είχαμε ένα δίωρο ταξίδι στο χθες και το 
σήμερα του παλιότερου Ορυχείου και Νομισματοκοπείου 
της Ευρώπης που εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία 
και σήμερα, στην πανέμορφη ορεινή πόλη, Kremnitsa, 
στους πρόποδες του όρους Τάτρα. Στο Νομισματοκοπείο 
παρακολουθήσαμε τη νομισματική ιστορία και παραγωγή 
της περιοχής, είδαμε τη διαδικασία παραγωγής χρήματος, 
τις μηχανές παραγωγής , τους εργαζόμενους, … ζωντανά 
!!! Νιώσαμε πραγματικά τι σημαίνει η φράση «ζεστό χρή-
μα». 

Στη μετάβασή μας στο ορυχείο , αφού φορέσαμε τον 
κατάλληλο εξοπλισμό κατεβήκαμε στα …  χρυσά έγκατα 
της γης, τα οποία διαθέτουν ακόμη πολύτιμο υλικό, μη 
συμφέρον πλέον για επεξεργασία.

Την 3η ημέρα επισκεφθήκαμε το χωριό Tvrdosovce 
όπου ανθούν μικρές επιχειρήσεις με παραδοσιακά προϊ-
όντα. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
βιωματικές δραστηριότητες καλαθοπλεκτικής, ξυλογλυ-
πτικής, επεξεργασίας προϊόντων μέλισσας, δημιουργίας 
διακοσμητικών αυγών κ.λ.π. Στον ίδιο χώρο μέσα σε μια 
ιδιαίτερα φιλόξενη ατμόσφαιρα οι γυναίκες του σπιτιού-ερ-

γαστηρίου μαγείρεψαν και μας φίλεψαν όλους παραδοσια-
κό, σπιτικό γκουλάς.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αφού περιηγηθήκαμε 
έναν μαγευτικό τόπο, πλάι στο ποτάμι (Kolarovο),με την 
μεγαλύτερη ξύλινη γέφυρα της Ευρώπης, επισκεφθήκαμε 
ένα οινοποιείο-τυροκομείο όπου είχαμε τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής των σχε-
τικών προϊόντων και … να τα δοκιμάσουμε όλα , σε ένα 
ιδιαίτερα ζεστό περιβάλλον, γεύμα που ακολούθησε.

Η 4η ημέρα περιελάμβανε μια πολύ ενδιαφέρουσα διά-
λεξη σχετικά με το Ευρώ και τη Νομισματική πολιτική της 
Ευρώπης, της οποίας η Σλοβακία αποτελεί μέλος, στην 
Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας, στην πρωτεύουσα, Μπρα-
τισλάβα. Ακολούθησε μια σύντομη τουριστική ξενάγηση 
στην πρωτεύουσα.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας είχαμε τη χαρά να παρακο-
λουθήσουμε και να συμμετέχουμε σε ένα άρτια οργανω-
μένο πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε παραδοσιακά 
τραγούδια, ρεσιτάλ πιάνου και σαξοφώνου, ταινία μικρού 
μήκους (δημιουργία των μαθητών στα πλαίσια του “Money 
matters”) καθώς και πλούσιο γεύμα που το ακολούθησαν 
χοροί, συνοδεία βιολιών, με τη συμμετοχή όλων των προ-
σκεκλημένων εταίρων, μαθητών και εκπαιδευτικών, των 
συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών σχολείων.

Ο Διευθυντής και η παιδαγωγική ομάδα Erasmus plus 
του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας, ευχαριστούν θερμά 
τη Διευθύντρια  του “Pazmany Peter Gymnazium” κα 
Zuzana Peternai, του ιστορικού σχολείου φιλοξενίας (λει-
τουργεί από το 1843), για τις μοναδικές στιγμές, το εύρος 
των δραστηριοτήτων και των επισκέψεων, τον πλούτο των 
εμπειριών και των εικόνων που μας πρόσφεραν.

Σίγουρα, επιστρέψαμε από ένα ακόμη ταξίδι, πλου-
σιότεροι σε γνώσεις, εμπειρίες, εικόνες, με μια φαρέτρα 
που συνεχώς εμπλουτίζεται, πλαταίνει κι ανανεώνεται, 
ωθώντας μας μπροστά, μη επιτρέποντάς μας να ολιγωρή-
σουμε, να χαλαρώσουμε, να αναλωθούμε και, εν τέλει, να 
βολευτούμε πίσω από τη μίζερη διαχείριση της καθημερι-
νότητας.

Η Διεύθυνση του Σχολείου

29-30 Οκτωβρίου  στη Βέροια 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενηλίκων στο λεωφορείο 

ενίσχυσης εύρεσης εργασίας
Το λεωφορείο ενίσχυσης της εύρεσης εργασίας Freelance CampusBus, έρχεται στη Βέροια στις 29-30 Οκτωβρίου, για σεμινάρια εκπαίδευσης σε online πλατφόρμες εύρεσης 

εργασίας(π.χ Upwork, Freelancing κλπ). Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για να εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες εύκολα και γρήγορα 
από όπου και αν βρίσκονται παρέχοντας τις υπηρεσίες τους. Οι υπηρεσίες που ζητούν οι εργοδότες είναι όλες απομακρυσμένες, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία του 

συνεργάτη και αφορούν projects μικρής διάρκειας όπως η μετάφραση, επεξεργασία λιστών, το data entry κλπ. Το CampusBus μαθαίνει στους συμμετέχοντες να φτιάχνουν ένα δυνατό προφίλ, να κλείνουν projects στις 
πλατφόρμες, να τα υλοποιούν αποτελεσματικά λαμβάνοντας καλές κριτικές και να είναι ασφαλείς ώστε να αυξήσουν τη ζήτηση τους συνεπώς και το εισόδημα τους. Συμμετέχουν άνεργοι Έλληνες και  Πρόσφυγες που 
γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.

Τα μαθήματα διαρκούν 2 ημέρες, είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται εντός του λεωφορείου που έχει διαμορφωθεί ως τάξη για να φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες και είναι πλήρως εξοπλισμένο με υπολογιστές. 
Μετά τη συμμετοχή τους οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και mentoring από ειδικούς.  Δηλώσεις συμμετοχής στο  www.campusbus.org/apply

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Money matters”
Εβδομάδα Erasmus plus για 

το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας 
στο Nove Zamky της Σλοβακίας
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ΗεπίσημηθέσητηςΒΕΡΟΙΑΣ
γιαταόσασυνέβησαν

στηνΑριδαίατηνΚυριακή

Η διοίκηση του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΒΕΡΟΙΑ με ανα-
κοίνωσή της επιβεβαιώνει πως χάθηκαν χρήματα από 
τον ποδοσφαιριστή της ομάδας Στέλιο Μαραγκό, όμως 

διαχωρίζει την θέση της και δεν επιρρίπτει καμία ευθύνη στην 
ομάδα του Αλμωπού Αριδαίας. Επίσης η διοίκηση του  συλλόγου 
θεωρεί πως η ένταση που υπήρξε μετά την λήξη της αναμέτρη-
σης, ανήκει στο παρελθόν.

ΤοπλήρεςκείμενοτηςανακοίνωσηςτουΠ.Σ.Βέροια,είναιτοεξής:
Σχετικάμεόλαόσαέχουνδειτοφωςτηςδημοσιότηταςκαιέχουννακάνουνμετον

κυριακάτικοαγώνατηςομάδαςμαςστηνΑριδαίαμεαντίπαλοτονΑλμωπό,δηλώνου-
μεταεξής:

Οποδοσφαιρικός ΣύλλογοςΒέροια, ουδέποτεπροέβει σε οποιαδήποτε μορφή
καταγγελίαςειςβάροςκανενός.Ηέντασηπουδημιουργήθηκεμετάτοτέλοςτουπαι-
χνιδιούστηνκαταπακτήτουγηπέδουτηςΑριδαίας,ανκαικατακριτέαήτανπροσωρινή.
Έχουνδοθείαμοιβαίεςεξηγήσειςκαιτοθέμαθεωρείταιλήξαν,τουλάχιστοναπόπλευ-
ράμας.

Όσοναφοράταχρήματαπουχάθηκαναπότονποδοσφαιριστήμας,είναιγεγονός,
όμωςσεκαμίαπερίπτωσηδενκατηγορούμεκανέναναπότηναντίπαληομαδα.

Φιλικό παιχνίδι 
προπονητικού 
χαρακτήρα έδωσε 

το απόγευμα της Δευτέ-
ρας (22/10) μια ομάδα της 
ΒΕΡΟΙΑΣ, αποτελούμενη 
κυρίως από παίκτες που 
δεν αγωνίστηκαν με τον 
Αλμωπό, στην Αγία Μαρίνα 
κόντρα στον τοπικό Μέγα 
Αλέξανδρο.

Το τελικό σκορ ήταν 8-2 για τους
«κυανέρυθρους»με τέρματαπουπέ-
τυχαν οι Βασίλτσης (3), Γκιλιόπουλος
(2), Ζυγκερίδης,Μυλωνάς και ο βρα-
ζιλιάνοςΠεδρίνιοπουσκόραρεμεφο-
βερόσουτ.

Για τους γηπεδούχους και τα δύο
τέρματα,πουήτανπολύόμορφα,ση-
μείωσεοΤάσοςΤσακαλίδης.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ:ΚούβαροςΑ.,Συμπε-
θέρης,Τζάνι, Τουλουμτζής, Κολίτσης,
Κούβαρος Εμ., Πατσιαβούρας, Κου-
τρουλιάς, Παπαδόπουλος, Ρόκο, Σε-

ρασκέρης.
Αγωνίστηκαν επίσης οι Φλώρος,

Μανωλόπουλος,Τσακαλίδης, Κουκλα-
νιώτης,Τεπετός.

ΒΕΡΟΙΑ: Κοντογουλίδης, Πατσια-
βούρας,Λεφίδης,Τσουλχάι,Τσιότρας,

Σοφιανίδης, Ιωάννου,Τρούπκος,Μυ-
λωνάς,Πεδρίνιο,Ζυγκερίδης.

ΈπαιξανκαιοιΧατζηπαναγιωτίδης,
Ντιούδης, Γκιλιόπουλος,Φωτόπουλος,
Βασίλτσης.

πηγή. kerkidasport.gr

Φιλική επικράτηση της ΒΕΡΟΙΑΣ
επί της Αγ. Μαρίνας με 8-2

Το Σάββατο και μια ώρα νωρίτερα 
οι αγώνες της Γ’ Εθνικής
ΣταΚουφάλιααγωνίζεταιηΒέροια

ΤοΣάββατο27ΟκτωβρίουθαγίνουνοιαγώνεςτηςΓ’ΕθνικήςλόγωτηςΕθνικής
Επετείου (28ηΟκτωβρίου),πουθα γιορταστεί τηνΚυριακή.ΗΒέροιαθαπαίξει στα
ΚουφάλιακαιηΑγκαθιάεντόςμεΜακεδονικό.Εκτόςαπόαυτό,ταματςαπότοΣάββα-
τοκαιγιατηνχειμερινήπερίοδο,θααρχίζουνστις3μμ.

ΤοπρόγραμματουΣαββάτουείναι:
ΠΑΟΚουφαλίων-Βέροια
ΟλυμπιακόςΚυμίνων-ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΜελιτεύςΜελίτης-ΑλμωπόςΑριδαίας
ΑγροτικόςΑστέραςΕυόσμου-Λαγκαδάς
Εδεσσαϊκός-Τρίγλια
Γιαννιτσά-ΕρμήςΑμυνταίου
ΝίκηΑγκαθιάς-Μακεδονικός

Συνεδρίασε χθες Τρίτη 
το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Βέροιας όπου 

αναμενόταν να παρθούν 
σαρωτικές αποφάσεις για 
την καλύτερη πορεία της 
ομάδας. Η τελευταία ισοπα-
λία που άφησε την ομάδα 
5 βαθμούς πίσω από την 
κορυφή της βαθμολογίας δεν 
άρεσε σε πολλούς και πρέ-

πει να παρθούν άμεσα μέτρα 
πριν είναι πολύ αργά. 

Απομένουνμόλις7μέρεςγιατηνλή-
ξητωνμεταγραφών(31/10)καιηΔιοίκη-
σηείναιαποφασισμένοιναπροχωρήσει
σεσοβαρήενίσχυσητηςομάδαςπουθα
αλλάξειταπάνταστονΣύλλογο.

Φαίνεται επίσης οτι και το θέμα του
Βραζιλιάνουμέσουβρίσκεται στο τέλος
για την οριστικήπαραμονή του, όπως
επίσηςδοκιμάζεταικαιΑφρικανόςμέσος
ενώτελείωσετοθέματουονόματοςκαι
πλέον η βασίλισσα τουβορράθαανα-

φέρεταιμετοδικότηςόνομα.
Ανησυχίαεπίσηςυπάρχειγιατηνμη

ανταπόκριση τωνφιλάθλων για τον ε-
κτός έδρας αγώνα στηνΑριδαία όπου
παρότι το πούλμαν ήταν χορηγία του
Verg;inatravelδήλωσανσυμμετοχήμό-
λις2φίλαθλοι!!

Πάντως από οτι έγινε γνωστό έχει
προγραμματιστεί συνάντηση με τον
Σύνδεσμο φιλάθλων ώστε να βρεθεί
μίαλύσηκαιόλοιμαζίναστηρίξουντην
βασίλισσα του βορρά να ξεπεράσει τα
προβλήματακαιναξαναγυρίσεισταμε-
γάλασαλόνια.

Σαρωτικές αλλαγές
στην βασίλισσα του βορρά

Ξεκίνησε και επίσημα η αγωνιστική 
δράση όλων των τμημάτων της Ακα-
δημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας με την 

έναρξη του πρωταθλήματος της Κ14 την 
Κυριακή 21 Οκτωβρίου. νΤα τμήματα υπο-
δομής φιλοξένησαν την Ακαδημία Α.Ε.Π. 
«Στέφανος Γαϊτάνος». Ο καιρός εξαιρετικός, 
η διάθεση αθλητών, προπονητών και γονέ-
ων πάντα ανεβασμένη, το γήπεδο ιδανικό, οι 
καλύτερες συνθήκες για μια ακόμη ποδοσφαι-
ρική συνάντηση.

Κ14ΑΚΑΔΗΜΙΑΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΒΕΡΟΙΑΣ–
Κ14ΡΟΔΟΧΩΡΙ:5-3

Με τον καλύτεροδυνατό τρόπο ξεκίνησε τοπρωτάθλημα
για τηνΚ14 τηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιας, αφού ε-
πικράτησε τηςαντιπάλου της και κέρδισεμεσκορ5-3.Μετά
απόανατροπήκαιμιαεξαιρετικήπροσπάθειακαιαπότιςδύο
ομάδες,οιπαίδεςτηςΑκαδημίαςκατάφεραννακερδίσουνμε
τοεντυπωσιακόσκορ5-3.Τοματςπλούσιοσεφάσεις,μεεν-
δεικτικότογεγονόςότιταδοκάριαήταν1γιατηνΑκαδημίακαι
4γιατουςφιλοξενούμενους.

ΗΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΒέροιας ευχαριστεί θερμά την
επιχείρηση«ΠολυχώροςΜεϊντάνι» και τουςαφουςΣαουλίδη
γιατηνπροσφοράστολήςαγώνοςστοτμήμαΚ14τηςομάδας
μας.

ΤανέατηςΑκαδημίαςποδοσφαίρουΒέροιας



Ένα ακόμη φιλικό παι-
χνίδι για το τμήμα 
2005-2008 των 

Αετών Βέροιας. Η ομάδα του 
Μάκη Ιωσηφίδη μετέβη στην 
Κατερίνη όπου αγωνίστηκε 
κόντρα στον ΓΑΣΠ Πάνθηρες, 
μια επίσης νεοσύστατη Ακα-
δημία που δημιουργεί σταδια-
κά τις δικές της υποδομές.

Είναιπολύσημαντικό για ταπαιδιά
ναπαίρνουνπαραστάσειςαπόαγώνες
τέτοιου επιπέδου και για το λόγοαυτό
διοίκηση και τεχνικό τιμ (πάντα με τη
συνεργασίατωνγονέων)θακάνουνότι
είναι δυνατόν νασυνδυαστεί η αγωνι-
στικήβελτίωσημετηδιασκέδασηκαιτο
παιχνίδι.

Ένα ακόμη δείγμα καλής δουλειάς
στα ΤμήματαΥποδομής της ομάδας
τουΑΕΤΟΥΒέροιαςγι’ ;αυτόκαιοιγο-
νείςπροτιμούν ταπαιδιά τους να μά-
θουνταμυστικάτουμπάσκεταπότους
προπονητές και τους ανθρώπους των
ΑΕΤΩΝΒέροιας.

CMYK
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Έκανε το 3Χ3 στο πρωτάθλημα 
εφήβων ΕΚΑΣΚΕΜ η ομάδα 
του Α.Ο.Κ. Βέροιας επικρα-

τώντας στο Δ.Α.Κ. Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ επί 
του Αετού Κιλκίς με το ευρύ σκόρ 
71-33. Όπως μαρτυρά και το τελικό 
αποτέλεσμα η διαφορά δυναμικότητας 
των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι ήταν εμφανής. (Να σημειωθεί 
πάντως ότι και οι δύο ομάδες είχαν 
ελλείψεις στις συνθέσεις τους).

ΈτσιοπροπονητήςΚαπνάς έδωσε την ευκαιρία

να παίξουν παίκτες που είχαν μικρότερη χρονική
συμμετοχήσεπροηγούμεναπαιχνίδια με αποτέλε-
σμα να έχουνσημειώσειπόντους και οι 9παίκτες
πουήτανδιαθέσιμοι.

Πρώτοισκόρερτων ¨Λύκων¨ήτανοΧαραλαμπί-
δηςΠ.με16πόντους(2τρ.),ΓκίτκοςΚ.με12,Ιωαν-
νίδηςΦ.με11(3τρ.)καιοΚαραθανάσηςΦ.με10.
ΕπόμενοςαγώναςείναιεκτόςέδραςμετονΚεραυνό
Άσπρου.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ(Α.Ο.Κ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ):
19-5,41-13,58-19,71-33

ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΑΠΝΑΣΚ):ΓιοβανόπουλοςΦ.
4,Αβραμίδης Ι. 3, ΚαραθανάσηςΦ. 10, Καραισα-
ρίδηςΛ. 5, ΙωαννίδηςΦ. 11(3 τρ.), ΓκίτκοςΚ. 12,
ΟρφανίδηςΘ.2,ΑσλανίδηςΘ.8,ΧαραλαμπίδηςΠ.
16(2τρ.)

Το Σάββατο 20-10-2018 στην 
Δ.Ε.Θ. έγιναν τρεις αγωνιστι-
κές του πρωταθλήματος όπου 

ο Α.Σ.Ε.Α.Β. αντιμετώπισε στις 11.00 
τον Αίαντα Ευόσμου τον οποίο κέρ-
δισε με 4-1, στις 13.30 τον Ο.Ε.Α. 
Έδεσσας νικώντας τον με 4-0 και στις 
16.00 το Α.Σ. ΠΕΡΑ Θεσσαλονίκης 
για να κάνει άλλη μια καλή εμφάνιση 
νικώντας με 4-1.

Στησύνθεση τουπροπονητήΤσιαλτζούδηΓιώρ-

γουήτανησταθερήτριάδαΤσιαλτζούδηςΒαγγέλης,
ΠαζαρτζικλήςΔιονύσης καιΑλμπανάκηςΚων/νος.
Με τις τρεις νίκες και τις δύο ήττες τωνπρώτων
αγωνιστικών οΑ.Σ.Ε.Α.Β. βρίσκεται στην τέταρτη
θέσητουπρωταθλήματος.

Δηλώσεις προπονητή: Όπως είπα μετά τις 2
πρώτες αγωνιστικές όπου κάναμε μια ήττα με 1-4
καιμιαοριακήμε3-4τόνισαπωςκαιοιδέκαομάδες
τουπρωταθλήματοςείναιδυνατές,γιαμαςοστόχος
είναιηπαραμονή, τοκάθεπαιχνίδι είναι ξεχωριστό
καιστοτέλοςθακάνουμετοναπολογισμό.Οιαθλη-
τέςμουέχουνπολύκαλήψυχολογίακαιπαθιάζονται
νακερδίσουνόλεςτιςομάδες.Επόμενεςδύοαγωνι-
στικέςείναιστις18-11-2018στηΔ.Ε.Θ.μεΑ.Σ.Ε.Α.
ΚαβάλαςκαιμετηνΧ.Α.Ν.Θ.

ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

3στα3γιατονΑ.Σ.Ε.Α.Β.
ΠρωτάθλημαΕφήβωντηςΕΚΑΣΚΕΜ

3η νίκη για τον ΑΟΚ Βέροιας

Μετά την ήττα του Αιγινιακού 
και της Αριδαίας, ο Αετός 
Βέροιας φιγουράρει μόνος 

πρώτος στην κορυφή του βαθμολο-
γικού πίνακα , με την Αλεξάνδρεια 
όμως να έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της4ηςαγωνιστικής

Εδεσσαικός-Βατανιακός.......................63-80
ΑετόςΚιλκίς-Μ.ΑΓιαννιτσών................76-52
ΊκαροιΓιαννιτσών-Πιερικός/Αρχέλαος.73-68
ΓΑΣΑλεξάνδρειας-ΦΟΑριδαίας............79-74
ΑετοίΒέροιας-Πάνθηρες.......................79-58
ΑΓΕΠιερίας-Αιγινιακός........................64-57

Βαθμολογίασε4αγώνες
1)ΑετοίΒέροιας............................................8
2)Αιγινιακός..................................................7

3)ΦΟΑριδαίας.............................................7
4)ΓΑΣΑλεξάνδρειας.....................................6
5)Πιερικός/Αρχέλαος...................................6
6)ΑετόςΚιλκίς..............................................5
7)ΖαφειράκηςΝάουσας...............................5
8)ΊκαροιΓιαννιτσών.....................................5
9)ΑΓΕΠιερίας..............................................5
10)Μ.ΑΓιαννιτσών.......................................5
11)Βατανιακός.............................................5
12)Πάνθηρες...............................................4
13)Εδεσσαικός............................................0
*Αλεξάνδρεια,Βατανιακός,Ζαφειράκης,Πάνθη-

ρεςέχουνέναναγώναλιγότερο.
ΕπόμενηΑγωνιστική(5η27/10/2018)

Βατανιακός-ΑετόςΚιλκίς
Αιγινιακός-ΓΑΣΑλεξάνδρειας
ΦΟΑριδαίας-ΖαφειράκηςΝάουσας
Πάνθηρες-Εδεσσαικός
Μ.ΑΓιαννιτσών-ΊκαροιΓιαννιτσών
Πιερικός/Αρχέλαος-ΑΓΕΠιερίας
ΡεπόοιΑετοίΒέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

Μόνοςστηνκορυφή
τηςβαθμολογίαςοΑετόςΒέροιας

Αποτελέσματα-βαθμολογία-επόμενη αγωνιστική



Εκτός έδρας νίκη 
για τις κορασίδες  
στο πρώτο αγώνα 

του Πρωταθλήματος της 
ΕΣΧΚΜ με 23-22 απένα-
ντι στον Μ. Αλέξανδρο 
Γιαννιτσών.

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ-
ΤΣΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ22-23

Συνθεσεις:
Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών:(Τα-

ρινίδης) Παγίου 3, Γιουβανογλου
2, Παυλίδου,Θέμελη 3,Ματζιρη,
Τομιδου3,Ζιακα,Ανδριτσου1

Φίλιππος Βέροιας: (Τσικινας)
Τσιουρβα, ΓαβριηλιδουΑ. 2, Γα-
βριηλιδουΜ,Καραμητσου6,Νικο-
λόπουλου 5,Δελλα, Βασιλειαδου
1, Εμμανουηλιδου 4, Τσιγκαρο-
πουλου 2, Kοτζα, Παντελιδου 3,
Γερουλιδου,Πετροπουλου

Διλεπτα:1-4
Πεναλτι:1/3-3/3

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρε-
ώσεις της η γυναικεία ομάδα του
ΑγροτικούΑστέραΑγίας Βαρβά-
ρας στην πρεμιέρα του πρωτα-
θλήματος τηςΒ´ΕθνικήςΚατηγο-
ρίας, το απόγευμα της Κυριακής
21/10/2018στο γήπεδο τηςΑγίας
Βαρβάρας, με αντίπαλο την αντί-
στοιχηομάδατουΑγροτικούΑστέ-
ραΕυόσμου,μεσκορ2-1.

Ηγηπεδούχεςμπήκανπολύκα-
λά στον αγωνιστικό χώρο και κα-
τάφερανστο2’ναπροηγηθούνμε
τηνΜουρατίδουπου έφυγε μόνη
στην αντεπίθεση και πλάσαρε τη
Ριζοπούλου,μετάαπόκάθετημπα-
λιάτηςΠαπαδοπούλου.

Τα κορίτσια τηςΑγίας Βαρβά-
ρας διπλασίασαν γρήγορα τα τέρ-
ματα με πολύ καλή ενέργεια της
Μπαξεβάνουπουμπήκεαπόπλά-
γιαστηνπεριοχή , έβγαλεπαράλ-
ληλησέντρακαιηΜουρατίδουπου
βρέθηκεστοδεύτεροδοκάρι,πλά-
σαρειδανικά,γράφονταςτο2-0.

Επόμενη καλή στιγμή στο 24’
με την Παπαδοπούλου να βγαί-
νει σε τετ-α-τετ αλλάμπλόκαρε τη
μπάλαηΡιζοπούλου.

Οι φιλοξενούμενεςπίεσαν την
ομάδατηςΑγίαςΒαρβάραςκαιστο
32’ μείωσαν με εύστοχο χτύπημα
πέναλτι τηςΚαλτσίδηπουκέρδισε
ηΓάτσιουμεανατροπήμέσαστην
περιοχή.

Τοδεύτεροημίχρονοξεκίνησεμε
τον ίδιορυθμότουπρώτουημιχρό-
νου,στο52’πολύκαλήστιγμή,σε
δυνατόσουτ τηςΜουρατίδουαπό
πλάγιαθέση,ημπάλαχτύπησεστην
εξωτερικήπλευράτωνδικτύων

Στο56’σεπροβολή τηςΠαπα-
δοπούλουαπό τημικρήπεριοχήη

μπάλαπέρασεδίπλααπό τοκάθε-
τοδοκάρι καιστο66’ επέλαση της
Μουρατίδουαπότοκέντροπροςτην
περιοχή τωνφιλοξενουμένων,αλλά
στοσουτπουδοκίμασεαπόπλάγια
θέση,ημπάλαπέρασεδίπλααπότο
αριστερόκάθετοδοκάρι.

Τελευταία ευκαιρία του αγώνα
γιατακορίτσιατηςΑγίαςΒαρβάρας
στο88’μεσουττηςΤσούκααπότο
ύψος τηςμικρήςπεριοχής, αλλάη
μπάλαπέρασε δίπλα από το δεξί
κάθετοδοκάριτηςΡιζοπούλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη γυ-
ναικείαομάδατηνκαθοδήγησανοι
προπονητές ΓεώργιοςΟρφανίδης
καιΆγηςΧασιώτης, λόγω οικογε-
νειακών υποχρεώσεων του προ-
πονητή Γιάννη Γιάννου καθώς και
ηπαρουσίαπολλώνφιλάθλωνστο
γήπεδο.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ:Κανελλάκη,Στρίμπα,
Δρενοβιάδου, Τσεχελίδου, Φεϊμ,
Κιουτάχιαλη, Τσιόχαρη (68’ Κα-
λαιτζόγλου), Γκαραγκονούλη (86’
Τσούκα),Μουρατίδου,Μπαξεβά-
νου,Παπαδοπούλου.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥ-
ΟΣΜΟΥ  Ριζοπούλου, Καλτσίδη,
Κουρτίδου,Ταμβάκη,Ναλμπάντη,
Βερβερίδου (81’ Πολυχρονίδου),
Κουλετσίδου,Τερζοπούλου,Κεχα-
γιά,Γάτσιου(62’Κώττη),Μπινιά.

Διαιτητήςτουαγώναοκ.Ασλα-
νίδηςΓ.μεβοηθούς τηνκ.Φωτιά-
δουΑ. και τον κ. Κουτσικανίδη Γ.
απότηνΕΠΣΠιερίας.

HΔιοίκησητουΑγροτικούΑστέ-
ρα ευχαριστεί τοΘεολόγηΠαρα-
πόντη για τη διάθεση του φωτο-
γραφικούυλικού.
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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
Τετάρτη 24-10-2018

14:30-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η-
ΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

14:30-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10
-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Χαντ μπολ κορασίδων
ΝίκητουΦιλίππου23-22

σταΓιαννιτσά

Νίκη με 2-1 στην πρεμιέρα 
της Β’ Εθνικής στο γυναικείο 

ποδόσφαιρο για την Αγ. Βαρβάρα
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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.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) κο-

πέλαμεγνώσειςΗ/Υκαι
2) κοπέλα για να εργα-
στούνμεπλήρεςωράριο
σε βιοτεχνία επίπλων.
Θα προτιμηθούν κοπέ-

λεςμεγνώσεις κοπτικής
και ραπτικής για πρωι-
νό ωράριο. Τηλ.: 6974
333812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-
λης γ ια εργαστήριο
κρεάτων.  Πληροφο-
ρίες κ. Γιώργος 6984
472747.

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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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,γιααποστολή
βιογραφικού: sales@
tsitsigias.com.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
φαρμακοποιού με πι-
στοποίηση για εργα-
σία σε φαρμακείο στη
Βέροια. Προϋπηρεσία
θα ληφθεί υπόψη.Απο-
στείλατεβιογραφικόστο:
pharmacybio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «ε-
σωτερική» για φύλαξη
ηλικιωμένης μερικώς
αυτοεξυπηρετούμενης,1
ρεπό την εδομάδα, 550
ευρώ.Τηλ. επικοινωνίας:
6995706651.

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 τεχνίτης ο-
χημάτων με προϋπηρε-
σία για εργασία σε συ-
νεργείοστηΒέροια.Τηλ.:
6977425077.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγοςκαιμηχανικόςαυτο-
κινήτων και βοηθόςμηχα-
νικού από συνεργείο στη

Βέροια.Τηλ.:2331071553.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο

για τη Γερμανία, να δου-
λέψεισεκουζίναελληνικού
εστιατορίου. Παρέχεται δι-
αμονή και διατροφή. Τηλ.:
2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως 60
ετών, γιαβοήθειαηλικιωμέ-

νου 87 ετώνως εσωτερική
και για δουλειές σπιτιού.
Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή.Μισθός συζητήσι-
μος.Τηλ.:6949849305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία,χωρίς
οικογενειακέςήάλλεςυπο-
χρεώσεις για να εργασθεί
σεκουζίναεστιατορίουστη
Γερμανία.Μισθός,ασφάλι-
ση,διαμονήκαιδιατροφή.
Τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαμαριέρασε
ξενοδοχείο της Βέροιας με
γνώση βασικώνΑγγλικών.
Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη ερ-

γασία, ως εσωτερική, για
φροντίδα ηλικ ιωμένων.
Τηλ.:6993678697.
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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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ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, α-
ναλαμβάνειπεριποίησηκαιφύλαξηαρ-
ρώστωνήηλικιωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίη-
ση γερόντων, γιαπρωί ή για απόγευ-
μα, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων,
σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 6940
679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ,

με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ει-
δικήΑγωγή και μαθησιακές δυσκολί-
ες,παραδίδειμαθήματαΜαθηματικών,
Φυσικής&Χημείας σε μαθητέςΔημο-
τικού, Γυμνασίου,Λυκείου.Τηλ.: 6978
003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικήςΕκπαίδευσηςτου
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμ-
βάνει την προετοιμασία και μελέτη
μαθητών τουΔημοτικού.Αναλαμβά-
νεται, επίσης, η φύλαξη και δημιουρ-
γική απασχόλησηπαιδιώνπροσχολι-
κής και σχολικής ηλικίας. Τηλ.: 6981
843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυ-
κείου.Τηλ.:6972334522.

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

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος καθη-
γητήςπαραδίδειιδιαίτεραμαθήματαΑγ-
γλικώνκαι Ιταλικών.Τιμέςφιλικές.Τηλ.:
6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φραγκόκοτες, κότες χωριάτι-

κες,άγριεςκαιήμερεςπάπιες,χήνεςστηΜέση
Ημαθίας.Τηλ.:6946287771κ.Κώστας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα-καυστήραςπέλλετ μάρκας
ECOSPAR 23 KW σε πολύ κατάσταση. Τιμή

900 ευρώ.Τηλ.:6987
434643.

Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι :
πλήρες  φο ι τητ ι κό
δωμάτιο λευκό με
στρώμα, πλυντήριο
ρούχων 45άρι, διπλή
ντουλάπα, καναπές
πουγίνεταιδιπλόκρε-
βάτι, γραφείο με λευ-
κότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέρα 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, τραπε-
ζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενο συσκέψεων,
ντουλάπα με κλειδα-
ριά (κερασί), ντουλά-
πα-ράφια (μελί), κα-
ναπέδες, όλα σε άρι-
στη κατάσταση.Τηλ.:
23310 21210, Κιν.:
6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός

χωρίς υποχρεώσεις

ζητά κυρία έως 50 ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωριμία κυρία από 50
έως 55 ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6974
862936.

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.



Δύο ηλεκτρονικά πιεσόμετρα 
AND U611 κληρώνει το Φαρμακείο 

Μουρτζίλα στη Βέροια
Αυτές τις ημέρες, μια επίσκεψη στο 

Φαρμακείο «Μουρτζίλα», επί της οδού 
Τρεμπεσίνας 20 στη Βέροια (πιο κάτω 
από τα ΚΤΕΛ), μπορεί να σας δώσει 
την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα ηλε-
κτρονικό πιεσόμετρο AND U611 εγκε-
κριμένο από την  Αμερικανική Καρδιο-
λογική Εταιρεία, αξίας 50 ευρώ.

Δεν έχετε παρά να ζητήσετε και να 
κάνετε μια αυτομέτρηση. Έτσι, τσε-
κάρετε την πίεσή σας και παράλληλα 
μπαίνετε στην κλήρωση για δύο πιε-
σόμετρα συνολικής αξίας 100 ευρώ, 
συμπληρώνοντας απλά ένα κουπόνι 
με το όνομά σας.

Με το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο θα 
μπορείτε στο σπίτι σας να μετράτε μόνοι σας την πίεσή σας, εύκολα και σίγουρα.

Η διαδικασία της συμμετοχής στην κλήρωση, γίνεται καθημερινά στο Φαρμακείο, 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ και Σάβ-
βατο από τις 9.00 π.μ. έως τις 3.00 το μεσημέρι.

P Δεν διαμαρτύρομαι για τα μυστικά κονδύλια 
της κυβέρνησης. Είχα κι εγώ…

 
P Το χειρότερο με τα ιδιωτικά μυστικά κον-

δύλια είναι ότι προϋποθέτουν και φανερά.
 
P Κι εμείς τάχα μου… κονδυλοφόροι. Τα κονδύ-

λια τέλειωσαν και έμειναν οι φόροι.
 
P Τελικά τα κονδύλια είναι σαν τους ανθρώ-

πους: λογιών λογιών.
 
P Αλλά η κωδική τους ονομασία κοινή. Μην 

γίνει κάνα λάθος και χρεωθούν οι μεν των δε, θεός 
φυλάξει.

 
P Μόνο το ΙΚΑ αλλάζει όνομα κάθε χρόνο. 

Κάτι σαν νονός της νύχτας ένα πράμα.
 
P Τόσο διχασμένοι που είμαστε σε όλα, απορώ 

γιατί δεν έχει καταργηθεί ακόμη η ονομασία πλατεία 
Ομονοίας.

 
P Πώς; Προληπτικά μέτρα για τη γρίπη; 

Θαρρώ αρκεί ένας ανασχηματισμός.
 
P Έκλεβε ρεύμα το Ντακάπο στο Κολωνάκι 5 

χρόνια. Τσάμπα μάγκες, με τις ευλογίες των Vips.
 
P Κατά τα άλλα. Ορέστης, Ζορμπάς και δεν 

συμμαζεύεται. Να ονομάσουν το επόμενο καιρι-
κό φαινόμενο ‘Πόπη’. Να σε ρωτάνε τι γίνεται και 
να λες της Πόπης.

 

P Μ’ αρέσει ο χειμώνας. Αλλά δεν αντέχω που 
δεν στεγνώνουν στην ώρα τους τα σώβρακα στο 
μπαλκόνι.

 
P Χάσαμε το καλοκαίρι την ξαπλώστρα. Να 

μην περνάμε καλά και με την απλώστρα;
 
P Θεία δίκη είναι ότι αυτές με την τσιριχτή φωνή 

έχουν πάντα κάτι να πουν.
 
P Μου είχανε πει να προσέχω τις γυναίκες 

που γκρινιάζουν. Έτσι, πήγα αδιάβαστος στις 
γυναίκες που βαράνε.

 
P Και:

 Μια ξανθιά ετοιμάζεται για κρουαζιέρα και γράφει 
στο ημερολόγιό της:

1η ημέρα
Αγαπητό μου ημερολόγιο, όλα είναι έτοιμα για την 

κρουαζιέρα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη! Έχουμε 
2.000 κόσμο.

2η ημέρα
Αγαπητό μου ημερολόγιο εδώ είναι φανταστικά! 

Κάθομαι στην πισίνα του πλοίου και πίνω μοχίτο. Η 
απέραντη θάλασσα είναι υπέροχη! Γνώρισα και τον 
καπετάνιο του πλοίου σήμερα!

3η ημέρα
Σήμερα ο καπετάνιος με προσκάλεσε σε δείπνο 

και δέχτηκα. Επίσης μου ζήτησε να περάσω τη 
νύχτα μαζί του, αλλά αρνήθηκα. Νομίζω ότι με φλερ-
τάρει…

4η ημέρα
Αγαπητό μου ημερολόγιο, σήμερα ο Καπετάνιος 

με προσκάλεσε για φαγητό στην καμπίνα του. Είχα-
με ένα πολυτελές δείπνο και έπειτα μου ζήτησε να 
μείνω μαζί του, αλλά του είπα πως είμαι αρραβωνια-
σμένη και δεν μπορώ.

5η ημέρα
Σήμερα ο καπετάνιος με είδε στην πισίνα, με 

κέρασε μερικά ποτά και μου είπε πως αν δεν πάω 
μαζί του, θα βυθίσει το πλοίο. Είμαι πολύ προβλη-
ματισμένη!

6η ημέρα
Αγαπητό μου ημερολόγιο. Χθες έσωσα 2.000 

ζωές. Δυο φορές!
Κ.Π.
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Ανακοίνωσε χθες  ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης

Άμεσα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας, με πρώτο την πληρωμή 30 εκατ. ευρώ από το «de minimis”
-Στ. Κύρτσιος, πρόεδρος ΠΕΚ: «Ικανοποιημένοι αρκεί να μην μείνουν μόνο υποσχέσεις»

Συνάντηση με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη την 
Ελλάδα είχαν χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Σταύρος Αραχωβίτης και η υφυπουργός, Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Ο υπουργός τόνισε προς τους κτηνοτρόφους τη βούληση του πρω-
θυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγω-
γής, με στοχευμένα μέτρα και ανέπτυξε τα αμέσως επόμενα βήματα του 
υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση:

--Πληρωμή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 
στις εκμεταλλεύσεις ορεινής, μειονεκτικής και νησιωτικής ποιμενικής 
κτηνοτροφίας, ύψους 30 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2018.

--Δημόσια διαβούλευση της νέας υπό σύνταξη Υπουργικής Απόφα-
σης, που προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις και πρόστιμα, ακόμα και 
κλείσιμο/αφαίρεση άδειας επιχειρήσεων σε περιπτώσεις υποτροπής 
σοβαρών παραβάσεων (π.χ. ελληνοποιήσεις)

--Ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων στο φρέσκο γάλα και στη μετα-
ποίηση γάλακτος και κρέατος

--Νόμο για τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αγροτών και των 
κτηνοτρόφων που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και θα κατα-
τεθεί το επόμενο διάστημα προς διαβούλευση.

 «Σήμερα είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση και έναν γόνιμο διάλογο 
με την πλειοψηφία των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Αναπτύχθηκαν 
οι προβληματισμοί τους και η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται. 
Πραγματικά ο κλάδος των κτηνοτρόφων περνά δύσκολες εποχές λόγω 
της μειωμένης τιμής του γάλακτος από την μια και από την άλλη λόγω 
των ειδικών συνθηκών που έχουν επιδεινώσει την κατάσταση τα τε-
λευταία χρόνια, ειδικά για την ποιμενική κτηνοτροφία. Από την πλευρά 

μας τους αναφέραμε τις άμεσες και τις μεσοπρόθεσμες πολιτικές που 
αναπτύσσει το υπουργείο. Πρώτα είναι η διανομή οικονομικής κρατικής 
ενίσχυσης, τα γνωστά de minimis για τους κτηνοτρόφους που θα απο-
λαύσουν τις επόμενες ημέρες. Από κει και πέρα, τους ανακοινώσαμε 
ότι βγαίνει σε διαβούλευση η υπουργική απόφαση για το γάλα που 
αυστηροποιεί τις ποινές για τους παραβάτες, όσον αφορά τη γαλακτο-
βιομηχανία, αλλά και μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία επεξεργαζόμαστε. 

Είδαμε ότι υπήρχε ένα κλίμα κατανόησης και αναγνώρισης των προ-
σπαθειών της κυβέρνησης προκειμένου να στηριχθεί ο κλάδος. Ήταν 
ένα πολύ θετικό πρώτο βήμα.» δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης, 
ο κ. Αραχωβίτης. 

Ευχαριστημένοι απ’ όσα άκουσαν από τον Υπουργό, έμειναν οι 
κτηνοτρόφοι, αλλά όπως ανέφερε χθες βράδυ στο ΛΑΟ ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης κ. Στέργιος Κύρτσιος «αρκεί να μην μείνουν όλα 
αυτά στις υποσχέσεις και στα λόγια».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, 
Νίκος Αντώνογλου, συνεργάτες του υπουργού, η Πανελλήνια Ένωση 
Κτηνοτρόφων, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, η Ομοσπονδία 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας και κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί.
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