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Οικονομική αποblackωση
   Παρηγοριά στον άρρωστο οι νέοι θεσμοί τόνωσης της 
κίνησης στην αγορά, με δεδομένη την ισχνή δυνατότητα 
των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια. Οι κατά καιρούς 
πρωτοβουλίες απολύτως θεμιτές, σίγουρα καλύτερες από 
το τίποτα, ωστόσο μάλλον βγάζουν τα χρήματα (;) από 
τη μία τσέπη και τα βάζουν στην άλλη. Λευκές νύχτες, 
μαύρες Παρασκευές, εκπτώσεις και προσφορές λύνουν 
παροδικά κάποια θέματα ρευστότητας και συμπλήρωσης 
επιταγών, όμως δεν είναι ικανές να λύσουν την παθογένεια 
που έχει εισβάλει για τα καλά στη σύγχρονη αγορά. Αυτή 
που έχει να κάνει με την έλλειψη αγοραστικής δύναμης 
ως αποτέλεσμα μιας φορολογικής λαίλαπας 8 και πλέον 
ετών. Κι αυτό, στο όνομα της ελπίδας, της ανάπτυξης 
και των ακόμη καλύτερων ημερών στη μεταμνημονιακή 
Ελλάδα (;). Αλλά σε ποιο οικονομικό περιβάλλον τότε; Με 
πόσα ανοικτά και πόσα κλειστά μαγαζιά τότε; Με πόσους 
ανέργους και πόσους εργαζόμενους με μισθούς πείνας; 
Με πόσους επαγγελματίες στα όρια της χρεοκοπίας;
  Καλή επιτυχία στη σημερινή Black Friday. Για τη 
Μαύρη Παρασκευή της οικονομίας... ίδωμεν.
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Αναβάλλεται η συνάντηση
των αγροτών στη Βέροια

Ησυνάντησημετουςαγροτικούςσυλλόγουςκαιφορείςτου
αγροτικούκόσμουπουείχεπρογραμματιστείαπότονΑγροτικό
ΣύλλογοΒέροιαςγιασήμεραΠαρασκευή,αναβάλλεταιγιατην
επομένηεβδομάδακαισεημερομηνίαπουθαοριστείπροσε-
χώς.Όπως ενημερώνει οσύλλογος, η αναβολήοφείλεται σε
κώλυμαπου δηλώθηκε απόΣυλλόγους οι όποιοι δεν έχουν
ολοκληρώσειτιςΓενικέςτουςΣυνελεύσεις.

Τακτική... φύγε κάδε απ΄ τα μάτια μου στη Νάουσα
Ένας ιδ ιότυπος.. .

κλεφτοπόλεμος ξεκίνησε
σεκάποιεςπεριοχές της
Νάουσας με την τοπο-
θέτηση των πράσινων
κάδων απορριμμάτων
από τιςαρχές της εβδο-
μάδας. Χρόνια γαλου-
χημένοι κάποιοι στην
τακτική της σακούλας
(που είχε τη φιλοσοφία
της στον βαθμόπου τα
σκουπίδια δεν κατέβαι-
ναν ώρες πριν και δεν
γίνονταν βορά σκυλιών
και γατιών), αντιδρούν
στη θέα του μόνιμου
κάδου της γειτονιάς, με
αποτέλεσμαναέχουμεαπότιςπρώτεςκιόλαςμέρεςμετακινήσειςκάδωναπόένασημείοσεάλλο!Μέχρικαι...βίδωμα
τουκαπακιούκάδουδιαπιστώσαμεαπόπολίτη,προκειμένουναμηνανοίγει!

Τριτοκοσμικέςσυμπεριφορέςασφαλώς,πουδεν τιμούν κανέναν.Με τονδήμαρχο ναδηλώνει ότι οποιαδήποτε
φθοράδημοτικήςπεριουσίαςδενθαμείνειατιμώρητη.

Για τοποσοστό τωνπροβλημάτων του
κόσμου που καταφεύγει στηΔικαιοσύνη,
ρωτήθηκε ο υποψήφιος για την θέση του
προέδρου στονΔικηγορικό Σύλλογο Βέ-
ροιας κ.ΦώτηςΚαραβασίλης, στησυνέ-
ντευξηπου έδωσε στονΑΚΟΥ 99.6 στην
εκπομπή«πρωινέςσημειώσεις»τηςΣοφίας
Γκαγκούση.

Γιατιείδουςυποθέσειςέρχεταιτομεγα-
λύτεροποσοστότωνπολιτών,σταδικηγορι-
κάγραφεία;Καιαπάντησε:

«Έρχονται γιαπολλά θέματα, αλλά τε-
λευταίαείναιαυξημένεςοιυποθέσειςγιατα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά.Ο κόσμος έχει
ταπροβλήματά του και οι άνθρωποι που
ήταντηςμεσαίαςτάξηςκαιείχανμιαευκαι-
ρίαστοναμπορούνναταβγάζουνπέραμε
κάποιον τρόποστην καθημερινότητα τους,
έχουνπλέον μεγάλαπροβλήματα.Επίσης
ταδιαζύγιαείναιακόμηένακοινωνικόθέμα,πουεκείθα
θέλατεμιαεκπομπήμόνογιαυτό.Καιναφανταστείτεότι
πάραπολλάζευγάριαδεντοφτάνουνσταδικαστήρια.Υ-
πάρχειτοπρόβλημααλλάδενοδηγείταισταδικαστήρια.
Κι αυτό, γιατί είναι αυξημένα τα έξοδα.Ηδικαιοσύνη

έχει ακριβύνειπάραπολύ και δεν είναι τυχαίο αυτό.
Όμωςαυτόθατοπαλέψουμε.Έχουμεκάνειυπερβάσεις
και νομίζωότι, με το καλό, αν εκλεγούμε, μπορούμε να
τοπαλέψουμε αυτό το ζήτημα.Η δικαιοσύνη δεν είναι
τυχαίαακριβήτατελευταίαχρόνια.Αυτόείναιέναπολιτι-
κόζήτημαγιανααποτρέπεταιοπολίτηςναπηγαίνειστα
δικαστήριακαινακερδίζουνκάποιοι…»

ΠιοδυναμικάστηνΑίγυπτοταφρούταμας
Ανοδικήπορείαακολουθούν την τε-

λευταίαπενταετία οι ελληνικές εξαγω-
γές τροφίμωνπρος τηνΑίγυπτο, από
τα22,3 εκατ. ευρώ του2012στα37,6
εκατ.ευρώτου2016,μεμεγάλομέρος
νααποτελούν τα νωπάφρούτα, μήλα,
ροδάκινακαιακτινίδια.Οιεξαγωγέςμή-
λων έχουναυξηθεί κατάπερίπου75%
στηδιάρκειατηςτελευταίαςπενταετίας.
Ειδικότερα οι εξαγωγές ελληνικώνμή-
λωνεντατικοποιήθηκανμετάτηνεπιδεί-
νωση της κατάστασηςστηΣυρία,που
αποτελούσε βασικό προμηθευτή της
αιγυπτιακήςαγοράςμε μήλα και άλλα
φρούτα.

Αυτόείναιπουλέμε:οθάνατόςσου
ηζωήμου...

Ηεπόμενημέρατωνσεισμών
Φιλολογία και... παραφιλολογία

στα καφενεία, στα κομμωτήρια και
φυσικάστο facebook αναφορικάμε
την έντονη σεισμική δραστηριότητα
στηνπεριοχή μας (με το επίκεντρο
νααλλάζεικάθετόσοαπότοΑιγίνιο,
στοΚλειδί, μέχρι και στηνΠρασινά-
δα!)ταξημερώματατηςΠέμπτης.Οι
σχολιασμοί, σοβαροί και μη,πήγαν
σύννεφοόλητηχθεσινήμέρα,όπως
πάντασυμβαίνεισετέτοιεςπεριπτώ-
σεις.Από ερωτήσεις για το αν ανα-
μένεται μεγαλύτεροςσεισμός και αν
αντέχουν τα κτήριά μας, μέχρι και
απορίεςγιατηναντοχήτων...φραγ-
μάτωνστονΑλιάκμονα!Μετουςπιο
σώφρονες να απαντούνφυσικά ότι

σεμιασεισμογενήχώραοφείλουμεναμάθουμεναζούμεμετουςσεισμούς,προετοιμαζόμενοικατάτονκαλύτεροδυνατό
τρόποσεεπίπεδουποδομών.

Σεγενικέςγραμμέςπάντωςηπεριοχήμαςθεωρείταιλιγότεροεπικίνδυνηγιαζημιέςστακτήρια.Προφανώςό,τιέχει
κτιστείσύμφωναμετοντελευταίοαντισεισμικόκανονισμόείναιασφαλές.Γιατίκαιτομπετόνέχειφιλότιμο!

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και διαζύγια, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των υποθέσεων στα δικηγορικά γραφεία

της Ημαθίας

Βροχήταμηνύματα
γιασήμερα

BlackFridayσήμερα και στηΒέροια και τα μηνύματα
στακινητάέρχονταιτοέναμετάτοάλλο,γιατιςπροσφο-
ρές καταστημάτωνσήμερα και αύριο…Λεφτά να υπάρ-
χουν,καιηημέρα«σηκώνει»τηνκίνησηστηνΑγορά!
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Σύλληψη για παράβαση 
του τελωνειακού κώδικα

Συνελήφθη χθες (22-11-2017) το πρωί στην Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Νάουσας, 52χρονος ημεδαπός, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας 
της συζύγου του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 310 πακέτα τσιγάρων και 14 συσκευασίες καπνού, τα 

οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Δημοσίου.

Ομοσπονδία Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών Βέροιας προς τα μέλη της:

Συμμετοχή στις εκλογές του 
Επιμελητηρίου για στήριξη του θεσμού 

Να συμμετέχουν στις επικείμενες εκλογές του Επιμελητηρίου Ημαθίας προτρέπει τα μέλη της η Ομοσπονδία Επαγ-
γελματιών και Βιοτεχνών Βέροιας, μετά από έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Ομοσπονδία συμμετέχει ενεργά στις εκλογές 
αυτές (3 Δεκεμβρίου) με υποψηφίους μέλη της και στους δύο συνδυασμούς.

«Θεωρείται αναγκαία η στήριξη του επιμελητηριακού θεσμού αναγνωρίζοντας τον ρόλο του Επιμελητηρίου ως συμ-
βουλευτικό όργανο μεταξύ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της Πολιτείας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Θεανώ Φωτίου: Μέχρι το 
τέλος Νοεμβρίου 

θα ξεκινήσει η διαδικασία 
και μέχρι το τέλος του χρόνου 

θα έχει δοθεί 
σε όλους τους δικαιούχους 

το Κοινωνικό Μέρισμα
«Όλοι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισο-

δήματος Αλληλεγγύης δικαιούνται το Κοινωνι-
κό Μέρισμα» ξεκαθάρισε, μιλώντας χθες στον 
ΣΚΑΙ, η αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

«Η αίτηση θα είναι απλή. Την ίδια ώρα 
που θα κάνει την αίτηση θα δει αν δικαιούται 
και τι».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι είναι «θέμα ημερών 
να ανοίξει η πλατφόρμα», χτες ανέφερε ότι 
μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδι-
κασία και πρόσθεσε: «Μέχρι το τέλος του χρό-
νου θα έχει δοθεί σε όλους τους δικαιούχους».

«Το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο 
και ακατάσχετο» επανέλαβε η κ. Φωτίου.

Κόβεται το ΕΚΑΣ
Η ίδια ανέφερε ότι «το ΕΚΑΣ θα κοπεί, και είναι πολύ βαρύ για εμάς, αλλά ήταν υποχρέ-

ωσή μας από τα προηγούμενα μνημόνια».
Όπως έγινε γνωστό χθες για το κοινωνικό μέρισμα θα λαμβάνονται υπόψη για τον κα-

θορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 
το τέλος του 2017 -τον Οκτώβριο του 2017- με αναφορά στα εισοδήματα του 2016.

Επειδή αυτό μπορεί να οδηγούσε στο να αποκλείονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι 
άνεργοι το 2017, αλλά είχαν εισοδήματα το 2016, θα υπάρχει πρόνοια, ώστε, ανάλογα με 
τον χρόνο της ανεργίας κατά το 2017, να αφαιρείται αντίστοιχο ποσό από τα εισοδήματα 
του 2016 για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, προκειμένου να μπορούν και 
αυτοί οι άνθρωποι να εμπίπτουν και να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

Στους ανέργους θα αφαιρεθεί αντίστοιχο ποσοστό από το εισόδημα του 2016, ανάλογα 
με τους μήνες που ήταν άνεργοι. Στη συνέχεια θα γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων για 
όσους το 2016 είχαν εργασία, αλλά το 2017 έχασαν τη δουλειά τους.

Το διάστημα ανεργίας του 2017 θα αφαιρεθεί από τα εισοδήματα του 2016 και έτσι θα 
αποδοθεί αναλογικό κοινωνικό μέρισμα στους ανέργους.

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας, μαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονέων χθες στη Βέροια 

Πανεκπαιδευτικό συλλα-
λητήριο διαμαρτυρίας έ-
γινε χθες Πέμπτη, το με-

σημέρι, στην Πλατεία Δημαρχείου 
της Βέροιας από την  Ομοσπονδία 
Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων Ν. Ημαθίας, τον Σύλ-
λογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ημαθίας  και την  
ΕΛΜΕ Ημαθίας, με τη συμμετοχή 
μαθητών  από σχολεία και ΕΠΑΛ 
του Νομού.  

Ο εκπαιδευτικός κόσμος της πε-
ριοχής μας διαπιστώνοντας τα συ-
νεχιζόμενα προβλήματα στον χώρο 
της Παιδείας, έκαναν συγκέντρωση 
αλλά και πορεία διαμαρτυρίας στο 
κέντρο της Βέροιας και απέδωσαν 
ψήφισμα αιτημάτων στην Αντιπε-
ριφέρεια.

 Μεταξύ άλλων διεκδικούν δη-
μόσια δωρεάν παιδεία για όλους, 
διεκδικούν γενναία αύξηση της 
κρατικής χρηματοδότησης στα σχο-
λεία, μόνιμους διορισμούς εκπαι-
δευτικών για γρήγορη και συνολική 
κάλυψη των κενών, επαναλειτουρ-
γία όλων των τμημάτων των ΕΠΑΛ 
του νομού που «κόπηκαν» φέτος 
απ’ το υπουργείο, απόσυρση του 
νομοσχεδίου για το Νέο Λύκειο  
που όπως τονίζουν υποβαθμίζει 
τον μορφωτικό χαρακτήρα του και 
το μετατρέπει σε κέντρο εξετάσε-
ων, καθώς και δωρεάν μεταφορά 
για όλους τους μαθητές.
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ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης 

Σμαραγδής επανέρχεται με το νέο κινηματογρα-
φικό του έργο και με κατάθεση ψυχής φωτίζει 
και τιμά τον σπουδαιότερο Έλληνα συγγραφέα 
και στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη

Κάθε μέρα: 19.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΟΔΥΣΣΕ-

ΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙ-
ΔΗΣ, ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ, ΓΙΟΥΛΙΚΑ ΣΚΑΦΙΔΑ, ΜΑΡΙΑ 
ΣΚΟΥΛΑ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΞΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙ-
ΟΣ, ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑ-
ΤΟΣ, ΣΤΑΘΗΣ ΨΑΛΤΗΣ

JUSTICE LEAGUE
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 21.45
Στο Justice League θα παίζουν οι Henry 

Cavill (Superman), τον Ben Affleck (Batman), 
την Gal Gadot (Wonder Woman), τον Ezra Miller 
(Flash), τον Jason Momoa (Aquaman) και τον 
Ray Fisher ως Cyborg,

Σκηνοθεσία: ΖΑΚ ΣΝΑΪΝΤΕΡ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΤΕΡΙΟ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ, ΝΤΑΙΑΝ ΛΕΙΝ, ΤΖΕ-

ΡΕΜΙ ΑΙΡΟΝΣ, ΑΜΠΕΡ ΧΕΡΝΤ, ΤΖΕΙΣΟΝ ΜΟ-
ΜΟΑ, ΧΕΝΡΙ ΚΑΒΙΛ, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ, ΕΪΜΙ 

ΑΝΤΑΜΣ, ΤΖΕΣΕ ΑΙΖΕΝΜΠΕΡΓΚ, ΕΖΡΑ ΜΙΛΕΡ, 
ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, ΡΕΪ ΦΙΣΕΡ, ΓΚΑΛ ΓΚΑΝΤΟΤ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
Κάθε μέρα: 19.30
(Συνεχίζει για 3η εβδομάδα)
Σκηνοθεσία: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΓΚΡΙΝ
Ηθοποιοί: ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΦΕΡ, ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕ-

ΝΤΣ, ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΝΤΑΦΟΕ, 
ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΝΤΕΡΕΚ ΤΖΑΚΟΜΠΙ, ΤΖΟΣ 
ΓΚΑΝΤ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ, ΝΤΕΪΖΙ 
ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΣΙ ΜΠΟΪΝΤΟΝ, ΜΑΡΟΥΑΝ ΚΕΝΖΑ-
ΡΙ, ΤΟΜ ΜΠΕΪΤΜΑΝ, ΛΕΣΛΙ ΟΝΤΟΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, 
ΜΑΝΟΥΕΛ ΓΚΑΡΣΙΑ-ΡΟΥΛΦΟ, ΣΕΡΓΕΪ ΠΟΛΟΥ-
ΝΙΝ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      23/11/17 - 29/11/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Εκδήλωση με ομιλία και παρουσίαση 
του  βιβλίου «Για τους 
καρπούς της ακακίας»

Ομιλία με θέμα «Πίστη - Ελπίδα - Αγάπη» πραγματοποιεί η 
Αγαθοεργός Αδελφότητα  Κυριών Ναούσης με την οικονομολόγο 
Σταματία Καραγεωργίου - Πάπιστα. Παράλληλα θα γίνει παρουσία-
ση του βιβλίου της ομιλήτριας «Για τους καρπούς της ακακίας» από 
τη φιλόλογο Τατιάνα Λαμπριανίδου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 
στις 11.30πμ στον πολυχώρο πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (αίθουσα 
Βέτλανς).

Συναντήσεις Τέχνης 
Γρηγόρης Σακαλής ποίηση, 

Μαρία Δίντση Σαξόφωνο στη Νάουσα
Η ΚΙΝΗΣΗ για τα ΓΡΑΜΜΑΤΑ και τις ΤΕΧΝΕΣ  διοργανώνει συνάντηση τέχνης με αναφορά στην 

ποιητική διαδρομή του Γρηγόρη Σακαλή, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017  στις  6.00 μ.μ. το απόγευμα 
στο «Γρανάζι» της Νάουσας 

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει ανάγνωση ποιημάτων, συζήτηση με τον ποιητή Γρηγόρη 
Σακαλή και πλαισιώνεται με εισήγηση από τον φιλόλογο Μερκούριο Γιάντση. Ζωντανά μουσικά εμβόλι-
μα ερμηνεύει στο σαξόφωνο η Μαρία Δίντση. Συντονίζει η Ξανθή Χονδρού-Χιλλ.

Θα διαβάσουν από τις ακόλουθες συλλογές: Κίβδηλος καιρός 2008,Θαμμένος στην άμμο 2010, Πο-
ρεία στη γύμνια 2013, Κυτίο κρυφών ονείρων 2015

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι ποιητές της Νάουσας: (σε αλφαβητική σειρά)
Πόπη Γιόκαλα, Μαρία Α. Ρ. Κολτσάκη, Γιάννης Μυλωνάς , Δημήτρης Ντίκας, Ξανθή Χονδρού-Χιλλ
Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο ARTville και φιλοξενείται από το 

Γρανάζι. 

1.Νίκος Τσιλιγγιρίδης, ιδιοκτήτης της «Ακρόπο-
λης», καθώς και το προσωπικό του κέντρου

2.Κώστας Ρίζος, και  όλοι οι μουσικοί του σχή-
ματος «Κιβωτός» με τους συνεργαζόμενους

3.Οινοποιείο Μπουτάρη και προσωπικά τον κ. 
Κανελλίδη – κρασιά

4.Εποχείρηση Αντώνη Βεζύρογλου και ΣΙΑ ΟΕ
5.AGRITEX-τομάτες
6.Επιχείρηση «ΕΥΓΕ» - σαλάτες
7.Ζαχαροπλαστείο «ΛΙΝΤΟ»
8.Βιομηχανία χυμών «ΑΣΠΙΣ»
9.Τραπεζανλίδης Γ. & Χ. και ΣΙΑ – φρούτα (λε-

μόνια-μανταρίνια)
10.Παπαδοπούλπυ-Σακαρέκου Κυριακή – ρύζι
11.Χαρέλας Θωμάς, Πολύμυλος –πατάτες

12.Καρέλης Μιχάλης, κρεμμύδια και καρότα
13.Ψώνης Αλέκος, ηλιέλαιο
14.Παναγιωτοπούλου Αναστασία, αγγούρια και 

τομάτες
15.ΑΒ Βασιλοπουλος – αναψυκτικά
16. «ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ» , καφενείο, αναψυκτικά
17.Σούπερ Μάρκετ «Κότσυφας», ναναψυκτικά
18.Σούπερ Μάρκετ Μητρόπουλος, αναψυκτικά
19. «Γωνία Ελιά», Παυλίδου Βικτωρία, Βεργίνα 

(ψητοπωλείο) – αναψυκτικά
20.Φούρνος Χονδραντώνη – ψωμιά
21.IL FORNO – ψωμιά
22.Θέμης Θανασούλης – Φούρνος Νάουσας 

- ψωμιά

Ευχαριστήριο για τη Γιορτή των Εθελοντών
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«Επιχειρηματική Ανανέωση»  

Ευδοκία Τσιόνα 

 - Υποψήφια 
στο Τμήμα Υπηρεσιών 

Νέοι άνθρωποι
 νέες Ιδέες και αξίες

“Είμαι υπερήφανος για τους 
υποψήφιους του συνδυασμού μας”
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΚΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ”
«Ο συνδυασμός της  “Επιχειρηματικής Ανανέ-

ωσης” είναι αποτέλεσμα μιας συναπόφασης αν-
θρώπων της αγοράς, γνωστών επιχειρηματιών 
και επαγγελματιών της Ημαθίας, με μοναδικό 
σκοπό τη δημιουργία ενός νέου- σύγχρονου και 
αναπτυξιακού Επιμελητηρίου, πολυεργαλείο για 
την καινοτομία και την ανάπτυξη, συμπαραστάτη 
και σύμβουλου όλου του τοπικού επιχειρείν». Δί-
νοντας έμφαση σε αυτά τα σημεία, ο υποψήφιος 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Μπίκας, 
περιέγραψε το βασικό πλαίσιο του σχεδιασμού 
του και παρουσίασε τους υποψήφιους της «Ε-
πιχειρηματικής Ανανέωσης», στην εκδήλωση 
που έγινε την Τετάρτη στη Βέροια. Πρόκειται για 
έναν συνδυασμό με συνολικά 79+1 υποψήφι-
ους, που προέρχονται από όλους τους χώρους, 
από όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας 
(εμπόριο, μεταποίηση, εξαγωγές, μεταφορές, υ-
πηρεσίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, ενέργεια, 
τουρισμός κλπ) και καλύπτουν γεωγραφικά όλες 
τις περιοχές της Ημαθίας. 

Πάνω από το 90% των υποψηφίων της «Επιχειρηματικής Ανανέω-
σης», κυρίως εκπρόσωποι της νέας γενιάς του επιχειρηματικού κόσμου, 
ασχολούνται με τις επιμελητηριακές εκλογές για πρώτη φορά και κυρι-

ολεκτικά κάνουν πράξη την ανανέωση. Παράλληλα, 
έμπειροι επιχειρηματίες της αγοράς, πολλοί από 
τους οποίους έχουν γνώσεις και άποψη για τον θε-
σμό, τιμούν το ψηφοδέλτιο με τη παρουσία τους και 
προσθέτουν ιδιαίτερο κύρος. Επί πλέον, για πρώτη 
φορά, ο Γιώργος Μπίκας μπόρεσε να ενώσει σε έναν 
συνδυασμό, ανθρώπους που σε προηγούμενες ε-
κλογές συμμετείχαν σε ξεχωριστούς συνδυασμούς κι 
αυτό από μόνο του, είναι σημαντική επιτυχία.  

«Είμαι υπερήφανος για τους υποψήφιους του 
συνδυασμού μας, της ‘Επιχειρηματικής Ανανέωσης’,  
για την αξία τους, ως άνθρωποι και ως επαγγελμα-
τίες, για τον έντιμο και καθαρό προεκλογικό αγώνα 
που δίνουν καθημερινά, για το ότι προεκλογικά κι-
νούνται μόνο σε συναδελφικά πλαίσια κι αυτό είναι 
που δίνει ξεχωριστή βαρύτητα στην προσπάθεια που 
μαζί κάνουμε και τους ευχαριστώ προσωπικά» τόνι-
σε ο Γιώργος Μπίκας μετά το τέλος της εκδήλωσης. 
Μια εκδήλωση που συνοδεύτηκε μετά την ολοκλή-
ρωση της παρουσίασης, από χρήσιμη ανταλλαγή 

απόψεων και γόνιμο διάλογο, με όλους τους παρευρισκόμενους , τους 
εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ και φυσικά όλων των υποψηφίων της 
«Επιχειρηματικής Ανανέωσης», που όπως φαίνεται έχουν δημιουργήσει 
μια πολύ ισχυρή και κυρίως μια πολύ ικανή ομάδα.
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK.

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 

Νοεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΘΩΜΑ ΓΡΗΓ.
ΚΟΥΤΕΡΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά

Τα εγγόνια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην οικία 28ης Οκτωβρίου 18

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 

Νοεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα (Κυριωτίσ-
σης) Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας πατέρα και παππού

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ.
ΚΟΛΙΟΥ

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

Τα παιδιά
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος:
Την Παρασκευή 24 Νοεμβρί-

ου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου 
και Αγίας Ελένης Βεροίας επί τη 
εορτή του Αγίου Νικοδήμου του 
Βεροιέως.

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου στην Βρα-
χιά επί τη εορτή της Αγίας Με-
γαλομάρτυρος Αικατερίνης της 
Πανσόφου.

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

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

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

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

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατα-
σκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλα-
τάνου επί τη εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ – ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Οσίου Νικοδήμου 
στις Εργατικές Κατοικίες Βεροίας. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν κατά το ακόλου-
θο πρόγραμμα:

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου
7.00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
6.00 μ..μ Μεθέορτος Εσπερινός και Παράκλησις του Οσίου Νικοδήμου

Iερό 
Σαρανταλείτουργο

Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας θα 
τελείται κάθε ημέρα θεία λειτουργία από 15 Νοεμβρίου έως 
25 Δεκεμβρίου2017.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται, μπορούν να τα  προσφέρουν για το Γηροκομείο 
Βέροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας    Tηλ.επικ. 6980 683443.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Τὴν Κυριακὴ 26  Νοεμβρίου 2017 στὶς 7 τὸ ἀπόγευμαστὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς 

Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1οςὄροφος) ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς 
Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, κ. Κουκουσᾶς 
Βασίλειος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «Σχέσεις Ἐκκλησίαςκαί Πολιτείας στό σύγ-
χρονο Ἑλληνικό κράτος».

Εἴσοδοςἐλεύθερη

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση – 
Πρόσκληση

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

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

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

Το Δ.Σ.

Ανακοίνωση
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-

σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι 
από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 

6979221680.           
Εκ της Δ/νσεως  του Γηροκομείου Βέροιας



Η επόμενη μέρα 
του Eπιχειρείν στην 
Ημαθία βρίσκεται στο 
επίκεντρο των συνεχι-
ζόμενων επαφών του 
Τάσου Γιάγκογλου και 
υποψήφιων του συν-
δυασμού του στις κα-
θημερινές επισκέψεις 
τους σε επιχειρήσεις, 
καταστήματα και θεσμικούς φορείς Βέροιας, Νά-
ουσας και Αλεξάνδρειας. Ο υποψήφιος Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου με τον συνδυασμό «Ημαθία Ε-
πιμελείν» αναφέρεται επιγραμματικά στον σχεδι-
ασμό του για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 
σε όλες τις βαθμίδες και ηλικίες, όχι με διοικητικού 
χαρακτήρα ανεδαφικές και υπερφίαλες υποσχέ-
σεις που χαϊδεύουν αυτιά, αλλά με δοκιμασμένες, 
ευέλικτες και υλοποιήσιμες πρακτικές, που στο-
χεύουν στην ουσιαστική βοήθεια των επιχειρημα-
τιών και του Επιχειρείν.

Απαντώντας στις ερωτήσεις επιχειρηματιών 
της Αλεξάνδρειας και της Νάουσας για τη σκέψη 
λειτουργίας παραρτημάτων του Επιμελητηρίου 
στις πόλεις τους, ο κ. Γιάγκογλου απαντά με σα-
φήνεια ότι στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας 
και των on-line συστημάτων κάθε κίνηση στην 

κατεύθυνση αυτή είναι αναχρονιστική, περιττή και 
παραπλανητική, με έντονα στοιχεία λαϊκισμού.

«Κάποιοι εξωθεσμικοί έχουν παρεισφρήσει 
βιαίως στις εκλογές του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
και οδηγούν στα άκρα μια αναμέτρηση που θα 
έπρεπε να ενώνει τις επιχειρηματικές δυνάμεις 
και όχι να τις διχάζει, όπως δυστυχώς γίνεται για 
πρώτη φορά στα χρονικά φέτος, χωρίς δική μας 
ευθύνη. Στέλνω σε όλες και όλους το μήνυμα ότι η 
ψήφος του επιχειρηματία δεν εξαγοράζεται, αλλά 
κατακτιέται. Ο επιχειρηματικός κόσμος δεν χρειά-
ζεται υποσχέσεις για νέες προσλήψεις (με ποιον 
τρόπο άραγε;), ούτε νέες δομές αμφίβολης απο-
τελεσματικότητας και υψηλού κόστους, για ένα Ε-
πιμελητήριο που στέκεται πολύ ψηλά με πολύ κό-
πο. Οι επιχειρηματίες χόρτασαν από λαγούς και 
πετραχήλια. Τώρα απαιτούν από εμάς 
πολλή δουλειά και πειστικές απαντήσεις 

στις απορίες και στις αγωνίες 
τους, κάτι που προσωπικά 
απέδειξα ότι πρόσφερα με 
συνέπεια και αθόρυβα, χωρίς 
τυμπανοκρουσίες, τέσσερα 
χρόνια τώρα» υπογραμμίζει ο 
κ. Γιάγκογλου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσία υποδοχής ε-

νημέρωσης εκπαίδευσης και 
υποβοήθησης νέων επιχειρη-
ματιών, που θα πληροφορεί 
για τις επενδυτικές ευκαιρίες 
της περιοχής, τους κορεσμέ-
νους άλλα και τους δυναμι-

κούς κλάδους, τους κίνδυνους που θα διατρέξουν 
και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν, ώστε 
η τελική απόφαση τους να λαμβάνεται με πλήρη 
γνώση όλων των σχετικών παραμέτρων. Μεταξύ 
άλλων θα περιλαμβάνει σε ομάδες νεοσύστατων 
η υπό σύσταση επιχειρήσεων:

1) Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης 
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, που θα συ-
νοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο συμβου-
λευτικής υποστήριξης βραχείας διάρκειας.

2) Παροχή υπηρεσιών ‘θερμοκοιτίδας’ σε υπό 
σύσταση καινοτομικές επιχειρήσεις με παροχή 
ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε 
πέντε, υπό σύσταση ή νεοϊδρυθείσες, επιχειρή-
σεις ανά έτος.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΙ-
ΜΟΘΕΟΣ του Γεωργίου και της 
Όλγας, το γένος Χατζή, που 
γεννήθηκε στο Μούτλανγκεν 
Γερμανίας και κατοικεί στη Ρά-
χη Ημαθίας και η ΚΩΣΤΑΡΕΛΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ του Παύλου και της 

Ιωάννας, το γένος Τσιγγενοπούλου, που γεννή-
θηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Ράχη Ημαθί-
ας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου Ράχης Ημαθίας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

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

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 

Ευχαριστίες από τον 
Δήμαρχο Νάουσας

Θερμές ευ-
χαριστίες προς 
τον λαό της Νά-
ουσας εκφράζει 
ο  Δήμαρχος 
Νίκος Κουτσο-
γιάννης για την 
άμεση ανταπό-
κριση και γεν-
ναία προσφορά 
ειδών πρώτης 
ανάγκης στους 
συνανθρώπους 
μας στη Νέα 
Π έ ρ α μ ο  κ α ι 
Μάνδρα Αττι-
κής.

«Οι πολίτες 
επέδειξαν α-
ντανακλαστικά, 
γενναιοδωρία 
και αλληλεγγύη, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δή-
μου. Τους ευχαριστώ ολόψυχα»,  αναφέρει στη δήλωσή 
του ο Δήμαρχος.

Η υλική βοήθεια που συγκεντρώθηκε τις προηγού-
μενες μέρες (από Σάββατο έως και Τρίτη) μεταφέρθηκε 
σήμερα στη Νέα Πέραμο και στη Μάνδρα Αττικής  και θα 
διανεμηθεί στους πολίτες (φωτό). 

Ο Δήμος Νάουσας ευχαριστεί όλους τους συμπολίτες 
που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα, τον Σύλλογο 
Νεφροπαθών Ημαθίας για την προσφορά του και τον 
Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου για τη φιλοξενία 
και συνεργασία.

ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ 
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ: Οι επιχειρηματίες 
χόρτασαν από λαγούς και πετραχήλια



Ξεκίνησε την Τρίτη η τοποθέτηση των 
πράσινων κάδων κοινών απορριμμάτων στο 
Δήμο Νάουσας, τόσο στην πόλη όσο και στις 
κοινότητες που δεν είχαν εξυπηρετηθεί από 
την α’ φάση του προγράμματος. 

Την Τετάρτη συνεργείο του Δήμου τοπο-
θέτησε τους κάδους στις τοπικές κοινότητες 
Ζερβοχωρίου και Στενημάχου ενώ την επό-
μενη Τετάρτη θα τοποθετηθούν οι κάδοι στις 
τοπικές κοινότητες Γιαννακοχωρίου, Αρκο-
χωρίου και Ροδοχωρίου. Μέχρι την επόμενη 
Παρασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία, τόσο για τις κοινότητες όσο και 
για την πόλη της Νάουσας. 

Στην πόλη της Νάουσας έχουν τοποθε-
τηθεί κάδοι στις εξής οδούς: Κατσαούνη, 
Μαλάμου, Μιχ. Λογίου, Στ. Δραγούμη, Αρι-
στοτέλους, Νικ. Αναδολή, Πλ. Ειρήνης, Εθν. 
Αντίστασης, Χρ. Περιδικάρη, Μαρκοβίτη, Κα-
μπίτη, Ολ. Γεωργάκη, Μίγγα, Λάππα, Φαρ-
μάκη, Γεννηματά, Τσάμη Καρατάσου, Χατζη-
κουρκούτα, Θεοφάνους, Πλ. Αλωνίων, Αγγ. 
Γάτσου, Γρ. Λόγγου, Χρ. Πετρίδη, Στ. Χωνού, 
Ανταρτών, Αγ. Παρασκευής, Δεληδήμου, Χα-
τζητσάμου, Καραμήτσου, Σμύρνης, Κοραή, 
Αργυρουπόλεως, Πεχλιβάνου, Δημοκρίτου, 
Σημανίκα, Κουτσούφλιανης, Χαρούλη, Ντι-
νοπούλου, Τουρπάλη, Μανωλούση, Δούλη, 
Κυβέλης, Αμουτζοπούλου, Ν. Φωκαία. 
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Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις 
οδών στη Νάουσα

Συνεχίζεται με τη βελτίωση των καιρικών 
συνθηκών το έργο των ασφαλτοστρώσεων 
στην πόλη της Νάουσας. Χθες ασφαλτο-
στρώθηκε η οδός Αγίου Αθανασίου (φωτο-
γραφία), ενώ ακολουθεί εκεί το έργο τοπο-
θέτησης των πλακιδίων στα πεζοδρόμιά της, 
που διαμορφώθηκαν για πρώτη φορά στον 
πολυσύχναστο αυτόν δρόμο προς τα κοιμη-
τήρια της πόλης. Σήμερα ασφαλτοστρώνο-
νται οι οδοί Βενιζέλου και Φιλίππου στο κέ-
ντρο, ενώ αύριο Σάββατο η οδός Βύρωνος. 
Από τις καιρικές συνθήκες της ερχόμενης 
εβδομάδας θα εξαρτηθούν αν θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην οδό Γεννηματά.

Μάθημα 
ανακύκλωσης και 
καθαριότητας για 
μαθητές του 3ου 

Δημοτικού Βέροιας
Ενημέρωση μαθητών της Δ2 τάξης του 3ου δη-

μοτικού Βέροιας πραγματοποιήθηκε το πρωί της 
Πέμπτης από το προσωπικού του Τμήματος Καθα-
ριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας 
του δήμου, παρουσία της δασκάλας τους Θωμαής 
Αυγέρη. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Μείωσης Αποβλήτων οι μαθητές ενημερώθηκαν για 
τα οφέλη της ανακύκλωσης και της εξοικονόμησης 
των πόρων, ξεχύθηκαν στους δρόμους της Κυριώ-
τισσας καθαρίζοντας την περιοχή και στολίζοντάς την 
με χαμόγελα και ενθουσιασμό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 5450/2017 διακήρυξης  
Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί 

Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή  ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την «προµήθεια  χάλυβα 
οπλισµού σκυροδέµατος» (cpv 14622000-7 «Χάλυβας».

 Ο προϋπολογισµός είναι 133.064,52 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.  
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέ-
πει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει µε τµηµατικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της έως 31-
12-2019.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν ογδό-
ντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 

∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 

ΕΣΠΑ- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020  «Στερέωση, 
Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση ∆.1» (mis 5002588) κωδ.: 
2017ΣΕ11410000

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. 
Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την  23-11-2017 
Περ ισσότερα στο ιχε ία  κα ι  πληροφορίες  γ ια  τη  δ ιακήρυξη δ ίδοντα ι  στα 

τηλ.2331092347-2331029737 , Fax 2331092347-2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Ολυµπία 
Φελεκίδου, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.         

ΒEΡΟΙΑ, 23-11-2017                                                                                                           
  Η Νόμιμος εκπρόσωπος                                                                                                

  Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ   
Αγγελική Κοτταρίδη

Αρχαιολόγος  

Ξεκίνησε η τοποθέτηση των 
κάδων στην πόλη της Νάουσας



Υψηλή διάκριση της Βέροιας ως Προορισμού Αριστείας για τον Πολιτιστικό 
Τουρισμό, μετά από πρόταση που κατέθεσε η Αντιδημαρχία Τουρισμού σε 
διεθνή διαγωνισμό του υπουργείου Τουρισμού. Ο Δήμος Βέροιας επιλέχθηκε 

ως πρώτος επιλαχών νικητής προορισμός (δεύτερο βραβείο), με θέμα τον «Πολιτιστικό 
Τουρισμό» από την Επιτροπή Αξιολόγησης για την Ελλάδα, του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος EDEN “European Destinations of Excellence” Cultural Tourism - «Ευρωπαϊκοί 
Προορισμοί Αριστείας» Πολιτιστικός Τουρισμός. 

Η πρόταση που υποβλήθηκε από την Αντιδημαρχία Τουρισμού, αξιολογήθηκε βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων και επιλέχθηκαν πέντε προορισμοί. Τα κριτήρια που η επιτρο-
πή αξιολόγησε ήταν ο υπάρχων πολιτιστικός πλούτος, αλλά και οι δράσεις αξιοποίησης, 
οργάνωσης και ανάδειξης του συγκεκριμένου πλούτου από τις αντίστοιχες αρμόδιες 
υπηρεσίες των Δήμων.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Δήμο Βέροιας 
όσον αφορά στην προώθηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς σε εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Οι επιλεγέντες προορισμοί θα προβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
μέσω των δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, οι πέντε 
διακριθέντες προορισμοί θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο 
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάδειξη και στην προβολή προορι-
σμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μέσω του προγράμματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στοχεύει ειδικότερα:
• Να προβάλει τους 

αναδυόμενους ευρωπαϊ-
κούς τουριστικούς προο-
ρισμούς αριστείας.

• Να αναδείξει την ευ-
ρωπαϊκή τουριστική ποι-
κιλομορφία και ποιότητα.

• Να συμβάλει στην 
εξισορρόπηση των του-
ριστικών ροών προς μη 
παραδοσιακούς προορι-
σμούς. 

• Να επιβραβεύσει τις 
βιώσιμες μορφές τουρι-
σμού.

• Να δημιουργήσει μια 
πλατφόρμα με σκοπό 
την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

• Να προωθήσει τη δι-
κτύωση ανάμεσα στους 
βραβευμένους προο-
ρισμούς, οι οποίοι θα 
αποτελέσουν πρότυπα 
βιώσιμης τουριστικής α-
νάπτυξης.

Γράφει ο Δρ.
Φώτης Δ. Κουτσουπιάς 

Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό 
και φιλελεύθερο κόμμα. Στηρίζει και ο-
ραματίζεται  ανεπτυγμένη ιδιωτική πρω-
τοβουλία σε μια ισχυρή Ελλάδα με αυ-
ξημένα αντανακλαστικά στα κοινωνικά 
προβλήματα. Σχεδιάζει άρα,όχι το δικό 
της μέλλον, αλλά το μέλλον της χώρας.

Από τη άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ α-
γωνίζεται μόνο για την πολιτική του ε-
πιβίωση και κυβερνάει με κομματικά 
κριτήρια. Μεταχειρίζεται μεγαλόσχημες 
ρητορείες για να καλύψει τις αντιλαϊκές 
και αντεθνικές πολιτικές του. Δεν αντέχει 
σε αμερόληπτη κριτική. Ο πολιτικός λόγος των λαϊκιστών 
εξακολουθεί να διεκδικεί τίτλους αξιοπιστίας, αν και ψευ-
δόμενος εμφανώς. Πρακτικές τέτοιου είδους είναι ξένες 
προς τη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας, άρα όσοι 
αρκούνται σε κενές λόγου υποσχέσεις, δεν πρόκειται να 
στραφούν σ’ αυτήν. 

Η Ν.Δ. απευθύνεται σε υγιώς σκεπτόμενους πολίτες, 
που ενδιαφέρονται όχι να κερδίσει τις εκλογές το κόμμα 
«τους», αλλά να κυβερνήσει η παράταξη που θα βγάλει 
την Ελλάδα από τη κρίση. Γι’ αυτό και το11ο Τακτικό 
Συνέδριό της που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 
Δεκεμβρίου στην Αθήνα, αν και παραταξιακό, στην ουσία 
του είναι εθνικό. Είναι το Συνέδριο, που ενδιαφέρει όλους 
τους Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Ένα 
Συνέδριο όχι θεωρητικών προθέσεων, αλλά ρεαλιστικών 
στόχων για την ανάπτυξη, τη δημόσια διοίκηση, τον ιδι-
ωτικό τομέα και την επιχειρηματικότητα, την παιδεία, την 
υγεία, την ασφάλεια των πολιτών. Η μεγάλη καινοτομία 
αυτού του Συνεδρίου είναι ότι η τελική σύνταξη των θέσε-
ων και των προτάσεων θα είναι συνισταμένη της δίμηνης 
προσυνεδριακής διαδικασίας που ήδη είναι σε εξέλιξη. 
Πρόκειται για τον διευρυμένο διάλογο που έχει ανοίξει με 
εμπειρογνώμονες, φορείς και απλούς προβληματισμέ-
νους πολίτες.

 Ο διάλογος αυτός εντάχθηκε στα πλαίσια προσυνε-
δρίων, εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν ήδη διεξα-
χθεί: Για τους Εργαζόμενους και τους Ανέργους (Νίκαια, 
8 Οκτωβρίου), Για τους Νέους (Πάτρα, 21 Οκτωβρίου), 
Για εκείνους που χρειάζονται στήριξη και αλληλεγγύη (Ι-
ωάννινα, 1 Νοεμβρίου), Για τις Επιχειρήσεις και την Επα-
νεκκίνηση της Οικονομίας (Ηράκλειο, 8 Νοεμβρίου), Για 
Προσφυγικό-Μεταναστευτικό (Χίος, 16 Νοεμβρίου), Για 
τους Αγρότες και την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια (Λάρισα, 
18 Νοεμβρίου), Για την καθημερινότητα και την ασφάλεια 
των Ελλήνων (Αθήνα 22 Νοεμβρίου).

 Η ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία των προσυνεδρί-
ων που έγιναν ως τώρα, οφείλεται στην καλή οργάνωση, 
στον άψογο συντονισμό και κυρίως στην κατάρτιση 
των εισηγητών. Επί παραδείγματι, στο 5ο Προσυνέδριο 
πουέγινε πρόσφατα στη Λάρισα, αναλύθηκαν τα μεγά-
λα προβλήματα στην πρωτογενή παραγωγή, στα έργα 
υποδομής και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και οι 
τρόποι αντιμετώπισής τους. Με προτάσεις συγκεκριμένες 
και με λόγο καθαρό ο Πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης 
συνόψισε τις εισηγήσεις των ειδικών, εντυπωσιάζοντας 
με τη μεθοδικότητα  της στοχοθεσίας του. Το ίδιο και στο 
6ο προσυνέδριο στην Αθήνα την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, 
όπου ο Πρόεδρος, μεταξύ άλλων διαβεβαίωσεμεν ότι 
δεν θα απολυθεί κανένας 
δημόσιος υπάλληλος, 
θα επιβραβευτούν όσοι 
«κρατάνε σήμερα όρθια 
τη δημόσια διοίκηση», 
τόνισε όμως ότι: «Δεν 
πρόκειται να γίνει καμία 
υποχώρηση σε ζητήματα 
που αφορούν πειθαρχικά 
παραπτώματα.» Αντίστοι-
χης αποτελεσματικότητας 
αναμένεται και το 7ο και  
τελευταίο προσυνέδριο 
με το πολύ ενδιαφέρον 
θέμα:«Για ένα Νέο Πατρι-
ωτισμό» (Θεσσαλονίκη ).

Τα προσυνέδρια τίμη-
σαν και θα τιμήσουν με 
τις εισηγήσεις τους πρό-
σωπα με βαρύνουσα ά-

ποψη, διακεκριμένα στον τομέα 
τους. Οι σύνεδροι μπορούν να δι-
ατυπώσουν ερωτήματα ή θέσεις, 
ενώ δίνεται και η δυνατότητα του 
livestreaming και του ηλεκτρονικού 
διαλόγου. Μέσα από την ανταλ-
λαγή απόψεων και την συμμετοχή 
της κοινωνίας, αναδεικνύονται και 
προτείνονται λύσεις στα προβλή-
ματα της οικονομίας και της καθη-
μερινότητας.

Η σωτηρία της χώρας είναι α-
κόμη εφικτή και εξαρτάται από την 
πολιτική ισχύ που θα αποδώσουν 
οι πολίτες στο δημοκρατικό πλαί-
σιο που προτείνει η Ν.Δ.. Η  αντί-
ληψη  ότι «όλα τα κόμματα είναι 

ίδια» και ότι «όλοι οι πολιτικοί είναι ανίκανοι», ισοπεδώνει 
κάθε πολιτική έκφραση και πρέπει να εκλείψει. Για μια 
συνετή και αποδοτική διακυβέρνηση απαιτείται να δια-
μορφωθεί κατάλληλη «συμμαχία» με τις προοδευτικές 
παραγωγικές δυνάμεις. Στο επικείμενο Συνέδριο της 
16ης και 17ης Δεκεμβρίου, οι ιδεοληπτικές αγκυλώσεις  
και τα εκβιαστικά διλήμματα, ο φανατισμός και η αρχομα-
νία είναι ανεπιθύμητα. Αντίθετα, κάθε ιδέα και κάθε θέση 
για τοσυμφέρον της Ελλάδας αξιοποιείται, από όπου και 
αν προέρχεται. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι!

                  
Ο Φώτης Δ. Κουτσουπιάς  διετέλεσε σχολικός 

σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ημαθία 
και είναι:  πτυχιούχος  Ακαδημίας, Θεολογικής Σχο-
λής του Α.Π.Θ., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον 
τομέα της νεώτερης εκκλησιαστικής ιστορίας της Θ. 
Σ. του Α.Π.Θ. και διδάκτορας παιδαγωγικών επιστη-
μών της Π. Σ. του Α.Π.Θ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ/ΝΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 15-11-2017
Αριθ. Πρωτ.: 11114

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αριθ. 

11033/13-11-2017 Πράξη Χαρακτηρισμού μας (ΑΔΑ:6Α-
ΠΩΟΡ1Υ-5Χ3) χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με το άρθρο 14 
του Ν.998 /79, έκταση εμβαδού 4.040,00Μ2 του Α.Τ. 1008 
αγροκτήματος Πατρίδας, Σ.Δ. 1960, της Τ.Κ. Πατρίδας, 
Δήμου Βέροιας, ως ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ, κατά την έννοια των δια-
τάξεων της παρ. 6α του αρθρ. 3 του Ν.998/79, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας με αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της 
μορφής αυτής κατά το παρελθόν.

Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δι-
καιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν αποτελεί   
στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπραγμάτου   δικαιώματος.

Η παραπάνω πράξη θα είναι αναρτημένη επί ένα (1) 
μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και 
όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αντιρρή-
σεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσε-
ων (Τ.Ε.Ε.Α.) Π.Ε. Ημαθίας.

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
του Δασαρχείου Βέροιας

Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Ένα διαφορετικό 
Τακτικό Συνέδριο 

σε εξέλιξη από τη Ν.Δ.

Προορισμός  Αριστείας για τον 
πολιτιστικό τουρισμό η Βέροια 

σε διεθνή διαγωνισμό 
του υπουργείου Τουρισμού

  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                       
<< Η ΕΝΟΤΗΤΑ >>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η συντριπτική πλειοψηφία των καταστημάτων της Αλεξάνδρειας θα συμμετέχει στην ΄΄ 

BlackFriday ΄΄.
Ο Ε.Σ. Αλεξάνδρειας εύχεται στους εμπόρους η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια να 

βοηθήσει στην τόνωση της αγοράς.
Το ωράριο των καταστημάτων εκείνης της ημέρας, δεν θα αλλάξει και θα παραμείνει 

ως έχει.
ΤΟ Δ.Σ.



Με προπόνηση στις 
εγκαταστάσεις του 
Δημ. Σταδίου Νάου-

σας το απόγευμα της Πέμπτης 
(23-11) συνεχίστηκε η προε-
τοιμασία του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ 
για τον εκτός έδρας αγώνα με 
τον Λαγκαδά. Οι ποδοσφαιρι-
στές, οι οποίοι αγωνίστηκαν 
στο χθεσινό πρώτο αγώνα 
κυπέλλου με τον Φίλιππο Αλε-
ξάνδρειας, ακολούθησαν χαλα-
ρό πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοι-
ποι το κανονικό πρόγραμμα 
που περιελάμβανε ασκήσεις 
ταχυδύναμης και παιχνίδι με 
την μπάλα.

Στη διάθεση τουπροπονητήΔημήτρη
Χριστοφορίδη είναι όλοι οι ποδοσφαιρι-
στές για τον αγώνα πρωταθλήματος με
τονΛαγκαδά(Κυριακή26-11,Δημ.Γήπεδο
Λαγκαδά,ώραέναρξης15:00’).

Τον αγώνα ορίσθηκε να διευθύνει ο
διαιτητής κ. ΧάψαςΗλίας (ΕΠΣΣερρών)
με βοηθούς του κ.κ. ΚαμπούρηΒασίλειο
καιΑναστασιάδηΑχιλλέα(Ε.Π.Σ.Σερρών).

Η πρώτη τη τάξει κατηγορία ανταποκρί-
θηκε στο... κάλεσμα και θα συνδρά-
μει οικονομικά στην προσπάθεια της 

Football League. Η πιο σημαντική είδηση, που 

προκύπτει από το διοικητικό συμ-
βούλιο της Football League, δεν 
είναι άλλη από την απόφαση της 
Super League να συνδράμει εντέ-
λει οικονομικά στην προσπάθεια, 
που κάνει η δεύτερη τη τάξει 
κατηγορία.

Οι120.000ευρώθαδοθούνεντέλειστη
FootballLeague,όπωςμεταφέρθηκεξεκά-
θαραστο συμβούλιο τηςΘεμιστοκλέους,
που έλαβε χώρασήμερα,Πέμπτη (23/11)
καιχρήματαταοποίαθαχρησιμοποιηθούν
γιατηναποπληρωμήτηςΕφορίας.

Επίσης, όλες οι ομάδες τηςΛίγκας θα
ασφαλίζονται πλέον στο ΙΚΑ, όπως απο-
φασίστηκεστησύσκεψητηςΛίγκας,ενώτο
Πρωτάθλημα τωνΝέων θα ξεκινήσει στις
17Δεκεμβρίουκαιθαδιεξαχθείσεδύοομί-
λους(10οΒόρειοςκαι7ομάδεςοΝότιος).

Τέλος, θαπρέπει να καταγραφεί ότι ο
ΘωμάςΣβαρνόπουλος (Αιγινιακός) θα εί-
ναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος στηΛίγκα,
αφού οι ψήφοι του ήταν 8 έναντι 3 του
Τσάλου(ΟΦΗ).

CMYKCMYK
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Ολοκληρώνεται η προετοιμασία 
των παικτών της Βέροιας εν 
όψει του δύσκολου αγώνα την 

Κυριακή στις 3 μ.μ στα Περιβόλια με 
τον ΑΟΧ/Κισσαμικό στα πλαίσια της 
5ης αγωνιστικής. Η Βέροια που την 
προηγούμενη αγωνιστική πήρε στα 
χαρτιά τους τρεις βαθμούς λόγο απο-
χώρησης του Αχαρναικού δεν αντιμε-
τωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματι-
σμού ‘η τιμωρίας και όλοι οι παίκτες 
θα είναι στην διάθεση του προπονητή 
κ. Απόστολου Χαραλαμπίδη.

Έγινε προσπάθεια όλες αυτές τις μέρες εκτός
από την σωστή προετοιμασία να μπορέσουν οι
παίκτεςναξεπεράσουνκαιτηντελευταίαήτταεντός
έδρας και να επανέλθουνστις νίκες όπως έγινε και

στηνΛάρισαεπίτουΑπόλλωνα.ΜάλιστατηνΔευτέ-
ρα έγινε καιαγιασμόςστοΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας
γιατοκαλότηςχρονιάς.

ΑυθημερόνσταΧανιά
Λόγο έλλειψιςπτήσεων  τελικά η αποστολή θα

ταξιδεύσει αεροπορικώς την Κυριακή τοπρωί για
ΧανιάμέσωΘεσ/νίκηςκαιθαεπιστέψειαμέσωςμε-
τάτοναγώνα.ΗΔιοίκησητηςΠΑΕΒέροιαζήτησενα
ξεκινήσειτοπαιχνίδιστις4μ.μαντίγιατις3μ.μαλλά
δενέγινεδεκτόαπότηνFootballleaugeu.

Στις27Νοεμβρίουκαι19Δεκεμβρίουθαεκδικα-
στούνοιεφέσεις

Σύμφωναμεπληροφορίεςμετατέθηκανγιατις27
Νοεμβρίου και 19Δεκεμβρίουη εκδίκαση των εφέ-
σεων τωνπαικτών τηςΒέροιαςπουεκκρεμούνστο
ΔιαιτητικόΔικαστήριο.

ΠρόκειταιγιατιςαποφάσειςτουΑ’ΕΕΟΔπουα-
φορούντουςΣαλέ,ΣισοκόΑσίγμπακαιΚαλί.

Πάντως από τηνπλευρά τηςΠΑΕΒέροια ανα-
φέρουν ότι και οι τέσσερις αυτέςπεριπτώσεις και
αυτήτουΜελίσηέχουντακτοποιηθείμετονκαλύτερο
τρόπο.

Την 
πρώτη 
της 

νίκη με σκορ 
1-2 πέτυχε η 
ομάδα Παίδων 
της Ημαθίας 
απέναντι στην 
αντίστοιχη της 
Πέλλας. Αν και 
βρέθηκε πίσω 
στο σκορ κατά-
φερε στο δεύ-
τερο ημίχρονο 
να ισοφαρίσει 
στο 54΄ με τον 
Παπαϊωάννου 
και τελικά στο 
80΄ με γκολ του Κίτσα να πάρει τη 
νίκη.

Ησύνθεση:
Κωστογλίδης, Σερεμέτας (78΄ ΒασιλειάδηςΔ.),

Θυμιόπουλος,Τασιόπουλος, Βράνας, Βασιλειάδης
Ν. (41΄Μιχαηλίδης), Χατζηβασιλειάδης (65΄Φωτό-
πουλος),Μάντζης (48΄Λαζεκίδης),Κίτσας,Παπαϊω-
άννου(78΄Μελιόπουλος),Σακάκος.

ΗομάδαΝέωντηςΗμαθίαςπέτυχεμεσκορ0-2

τηδεύτερήτηςνίκηαπέναντιστηναντίστοιχηομάδα
τηςΠέλλας.

Ηομάδα τηςΗμαθίας ήταν καλύτερησε όλη τη
διάρκεια τουπαιχνιδιούκαικατάφερεστο78΄με τον
Γατουρτζίδηκαιστο90΄μετονΓκιλιόπουλοναπάρει
τηνίκη.

Ησύνθεση:
Ζάχος, Χαραλαμπίδης, Βλαχάβας (88΄Παρα-

σχόπουλος), Γατουρτζίδης,Μωυσίδης, Συμεωνίδης
(46΄Μισιρλίδης), Πιπιλιάρης,Δασκαλάκης, Βασίλ-
τσης,Λούτσης (65΄ Γκιλιόπουλος),Θεοδώρου (55΄
Μουρατίδης).

ΣταΧανιάαυθημερόναεροπορικώς
ηΒέροιατηνΚυριακή

Δύο νίκες των Μικτών της Ένωσης 
Ημαθίας επί της Πέλλας

Οικονομική ενίσχυση από Super 
League στην Β’ Εθνική

ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ

Τανέατηςπροπόνησης



Κανονικά στο Δ.Α.Κ 
«Δημήτριος Βικέ-
λας» θα αγωνιστεί η 

ανδρική ομάδα του Φιλίπ-
που Βέροιας με τον Εύαθλο 
για την 7η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος της Γ’ Εθνι-
κής (3ος όμιλος). Ο αγώνας 
θα ξεκινήσει στις 17:00 ενώ 
διαιτητές ορίστηκαν οι κ.κ 
Λουλουδιάδης και Κουκουλε-
κίδης.

ΟΔημήτρης Γκίμας δήλωσε για τον
ερχόμενοαγώναστοfilipposbc.gr :«Επι-
στρέφουμεστηνέδραμαςμεέναπαιχνίδι
απέναντισεμιασκληρήκαι δυνατήομά-
δαπουδιαθέτειέμπειρουςκαιποιοτικούς
παίκτες.Τοπαιχνίδικρύβειδυσκολίεςκαι
θαβρεθούμεσεδύσκοληθέσηανθεωρή-
σουμε ότι κάτι έχουμε καταφέρει και δεί-

ξουμεασέβειαστοναντίπαλο.Ηαλήθεια
είναι ότι ακόμηδεν έχουμε καταφέρει τί-
ποτε.Θέλουμεκαιμπορούμενατακατα-
φέρουμεαλλάείμαστεστηναρχή.Γιαένα
ακόμηπαιχνίδι θα θέλαμε οι πιστοί μας
φίλοιναμαςβοηθήσουνμετηνπαρουσία
τουςστογήπεδο.


ΝίκησανστηνΑριδαίαοιέφηβοι

τουΦιλίππου40-75
Νέα νίκη εκτός έδραςστοφιναλε του

πρώτου γύρου για την εφηβική ομάδα
τουΦιλίππου.Αυτή τη φορά οι έφηβοι
επικράτησανεκτόςέδραςτηςομάδαςτου
ΦΟ.Αριδαίας με σκορ 40-75. Χωρίς να
συναρτήσουν ιδιαίτερα προβλήματα οι
παίκτεςτουΦιλίππουπήραναπότηναρ-
χήταηνίαστοσκορκαιπέτυχανμιαακό-
μηνίκηπουτουςφέρνειακόμηπιοκοντά
στοστόχοτηςπρόκρισηςστηντελικήφά-
σητουπρωταθλήματοςτηςΕΚΑΣΚΕΜ.

 Ολοκλήρωσαν έτσι  αήττητοι τον
πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου
στον όμιλο τους. Είναι σημαντικό πως

είχαν χρόνο συμμε-
τοχής όλοι οι αθλη-
τές και όλοι τους
προσπάθησαν για
τοκαλύτερο.

Νασημειωθεί ότι
την ομάδα κοουτσά-
ρισε οΧριστόφορος
Κουρουζιδης λόγω
της απουσίας του
κοουτς Μπλατσιώ-
τη στοΑγρίνιο. Με
την ανδρική ομάδα
επίσηςαγωνίστηκαν
στοΑγρίνιο οΗλίας
Μόρας κι ο Δημή-
τρης Τσεσμετζιδης
απουσιάζοντας κι
αυτοί από τον αγώ-
νατωνεφήβων.

Φίλιππος (Κου-
ρουζιδης): Καρμά-
της 13(1),Δάμτσιος,
Χόργκος 17, Ζα-
μπάκας,Κανακάρης
19, Παγάνης, Γεγι-
τσίδης, Κοτσίδης 7,
Κοκκινίδης 8, Τρια-
νταφυλλίδης11

CMYKCMYK
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Την ετήσια εξόρμησή της 
στη πόλη των Ιωαννίνων 
πραγματοποίησε η Κ.Α. 

«Νάουσα» το Σάββατοκύριακο 
18-19/11/2017, στα πλαίσια της 
συμμετοχής της στο 6ο Swim 
Cup Ιωαννίνων. Την αποστο-
λή αποτέλεσαν 47 αθλητές και 
αθλήτριες της ΚΑΝ, αγωνιστικής 
και προαγωνιστικής κατηγορίας, 
οι οποίοι έλαβαν μέρος μόνο στις 
τρεις αγωνιστικές ενότητες της 
διοργάνωσης.

Στη διοργάνωση του ΚΟ Ιωαννίνων
συμμετείχαν περισσότεροι από 350 α-
θλητές απόπολλέςπεριοχές τηςΕλλά-
δος.ΗΚ.Α.Ν. κατετάγη1η στηβαθμο-
λογία τηςαγωνιστικήςσυγκεντρώνοντας
32μετάλλια (12  χρυσά,9ασημένια και
11 χάλκινα) καθώς και 26 μετάλλια (4
χρυσά, 13ασημένια και 9 χάλκινα)στις

κα τηγορ ί ε ς  των
προαγωνιστ ικών
κερδίζοντας τις ε-
ντυπώσεις.

Όλοι οι αθλητές
προσπάθησαν για
τη καλύτερη δυνα-
τή επίδοση στα α-
τομικά αλλά και τα
ομαδικά τους αγω-
νίσματα, δείχνοντας
ανταγωνιστική διά-
θεση και ενθουσι-
ασμό. Ενδεικτικά
αναφέρεται  πως
σημειώθηκανσυνο-
λικά93νέαατομικά
ρεκόρ καιπολλά νέα όρια για τουςΠα-
νελλήνιουςαγώνεςαπότουςαθλητέςτης
αγωνιστικής και προαγωνιστικής, επι-
τεύγματαπουαποζημιώνουν τη μεγάλη
προσπάθειαπουκατέβαλαναθλητέςκαι
προπονητέςαπότηναρχήτηςκολυμβη-

τικήςσαιζόν.
ΤηναποστολήσυνόδευσανοΣιπητά-

νοςΓεώργιος(αρχηγός)καιοΜητσιάνης
Σωτήρης,όπως επίσηςκαι οιπροπονη-
τές των τμημάτων,ΛαζαρίδηςΒασίλειος
καιΑβεριάνοβαΑναστασία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΤονΕύαθλουποδέχεται
τηνΚυριακήοΦίλιππος

Νίκησαν οι έφηβοι στην Αριδαία

ΠολυνίκηςηΚ.Α.«ΝΑΟΥΣΑ»στο6thSWIM
CUPΙΩΑΝΝΙΝΑ
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Για δεύτερη φορά φέτος θα αγω-
νιστούν στο Κιλκίς οι Αετοί 
Βέροιας, μετά το παιχνίδι της 

3ης αγωνιστικής στο Πολύκαστρο 
με αντίπαλο τον Εργόναθλο. Αυτή τη 
φορά, η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη 
θα αγωνιστεί κόντρα στη νεανική 
ομάδα της Κούπας Κιλκίς, που έχει 
ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 2 νίκες 
και 3 ήττες, έχοντας και ένα ματς λιγό-
τερο.

ΟιΑετοί, που συνεχίζουν αήττητοι μετά από 6

αγωνιστικές, θα αγωνιστούνπλήρεις στο ματς της
Κυριακής26/11(μετατέθηκεκατάμίαημέραμεαπό-
φασητηςΕΚΑΣΚΕΜ),μεστόχοτην7ηνίκηκαιμια
ακόμηκαλήεμφάνιση.


Τοπρόγραμματης7ηςαγωνιστικής

ΆθλοςΑλεξάνδρειας – Έργοναθλος  (25/11,
16.00)

ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς – ΓΑΣ Βαφύ-
ρας(25/11,18.00)

ΑΣΚολινδρού–ΑΚΕΠιερίας(25/11,18.00)
Φίλιππος Νέας Πέλλας – ΑΟΚ Γουμένισ-

σας(25/11,20.00)
ΓΑΣΠ Πάνθηρες – Ατρόμητος Νέας Σάντας

(26/11,18.00)
ΚούπαΚιλκίς–ΑετοίΒέροιας(26/11,18.00)

ΜετατέθηκεγιαΚυριακή
τοπαιχνίδιτωνΑετώνΒέροιας

Με επιτυχία διοργανώθηκε το 
πρωτάθλημα καράτε Βορεί-
ου Ελλάδος στο Δ.Α.Κ της 

Φλώρινας. Με 6 αθλητές συμμετείχε 
ο Γ.Α.Σ καράτε ΕΡΜΗΣ (πασακιό-
σκι) καταφέροντας να αποσπάσει  
1 χρυσό  3 αργυρά και 3 χάλκινα σε 
διπλά αγωνίσματα.

Αργυρά:ΜΠΟΥΤΣΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (kata),ΚΑΡΑ-
ΤΟΛΙΟΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (kumite), ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣΡΑΦΑΗΛ(kumite)

Χάλκινα:ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(kata),
ΣΙΑΡΕΝΟΣΤΡΑΙΝΟΣ (kumite),ΜΠΟΥΤΣΗΧΑΡΙ-
ΚΛΕΙΑ(kumite)

 Ικανοποιημένη από την απόδοση των αθλη-
τώνδήλωσεηπροπονήτρια τουσυλλόγουΤσιλιγ-
γερίδουυΜαρίαμιας και όλοι οι αθλητές κατάφε-
ρανναανέβουνστοβάθροτωννικητών.

ΚΑΡΑΤΕ
Χρυσό μετάλλιο η Τσιλιγγερίδου Ελένη

Όλοι παρόντες στους Κρητικούς

Χωρίς προ-
βλήματα 
συνεχίζεται 

η προετοιμασία του 
ΑΟΧ-Κισσαμικού 
ενόψει Βέροιας 
(26/11, 15:00). Με 
τον Γιώργο Πετρά-
κη να γυμνάζει 
τους παίκτες του 
το απόγευμα, διε-
ξήχθη η προόνηση 
της Πέμπτης (23/11) 
στους «κυανόλευ-
κους».

ΟΈλληναςπροπονη-
τής προετοιμάζει την ο-

μάδατουμεστόχοτοθετικόαποτέλεσμαγιατην5ηστροφήτουπρωταθλήματος,σταΠεριβόλια,μετο
πρόγραμματουσήμερα(23/11)ναπεριλαμβάνειειδικήαντοχήκαιομαδικήκαιυποομαδικήτακτική.

«Μέσα»ΜαουρίσιοκαιΛέοβατς
Μόνο οΜπίσεσβαρπα-

ραμένει εκτός δράσης, από
τους συνολικά τέσσερις α-
πόντες τηςαναμέτρησηςμε
τονΑτρόμητο. «Μέσα»Μα-
ουρίσιο καιΛέοβατς ενόψει
Πανιωνίου.

Με μιαπροπόνησηπου
έγινε στο γήπεδο της Τού-
μπας, συνεχίστηκε η προ-
ετοιμασία των ποδοσφαι-
ριστών του ΠΑΟΚ για την
αναμέτρηση της 12ης αγω-
νιστικής με αντίπαλο τον
Πανιώνιο (26/11, 15:00). Η
προπόνησηήταναφιερωμέ-
νηστον τομέα της τακτικής,

μεέμφασηστηνκυκλοφορίατηςμπάλαςαλλάκαιτοpressing,μέσααπόπληθώραασκήσεων.
ΟιΛέοβατςκαιΜαουρίσιοπροπονήθηκανκανονικά,ενώοΚάτσεδενέδωσετοπαρώνλόγωμιαςίωσης

πουτονταλαιπωρεί.ΤέλοςοΛεβέκακολούθησεπρόγραμμαμεμπάλα.ΣτηνδιάθεσητουΛουτσέσκουέχουν
τεθείκαιοιΣαμπράνοκαιΠέλκας,πουεξέτισαντιςποινέςτους,ενώστηλίστατωντιμωρημένωνπαραμένειο
ΝτιέγκοΜπίσεσβαρ.

Σάββατο25Νοεμβρίου2017
HandballPremier(8ηαγωνιστική)
Κραχτίδης 18:00, Χιλιώτης ΓΣ Δράμα 1986-

ΧΑΝΘ(Πατιός-Τσιάνας,Χατζηγεωργίου)

ΔΑΚΒικέλας 18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-Φοίβος
Συκεών(Λινάρδος-Αναστασίου,Αγγελίδης)

ΔΑΚΈδεσσας 18:00,ΑερωπόςΈδεσσας-Ολυ-
μπιακός ΣΦΠ/Όμιλός Ξυνή (Τζαφερόπουλος- Χα-
σκής,Μεϊμαρίδης)

ΝέαΚίος 19:00,ΔιομήδηςΆργους-ΑΣΕΔούκα
(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Νικολίτσας)

Καματερού20:00, ΓΑΣΚαματερού-Πανελλήνιος
(Τσάκωνας-Φωκίτης,Μίγκας)

Α2Ανδρών-Βορράς(6ηαγωνιστική)
Συκεών16:00,Μακεδονικός-ΦαίακαςΚέρκυρας

(Καζαντζίδης-Μαυρίδης)

Αξιούπολης 18:00,Αλέξανδρος-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Δελόγλου-Θεοδοσίου)

ΔΑΚΚατερίνης18:00,ΑρχέλαοςΚατερίνης-Πρω-
τέαςΆρτας(Γρηγοριάδης-Τομίδης)

ΓιώργοςΧαλκίδης18:00,ΑρίωνΠτολεμαΐδας-Ζα-
φειράκης(Νάσκος-Χαρίτσος)

Κυριακή26Νοεμβρίου2017
Α2Ανδρών-Βορράς(6ηαγωνιστική)
Αλεξανδρούπολης 15:00,Κύκλωπες- ΓΑΣΚιλκίς

(Σαπανίδης-Ηλιάδης)

Τετάρτη29Νοεμβρίου2017
HandballPremier(7ηαγωνιστική)
Πανελληνίου 21:00,Πανελλήνιος-ΑΕΚ (Βήτας-

Σκλαβενίτης,Κυριακούλιας)

Πρόγραμμακαιδιαιτητές
τηςHandballPremier(8ηαγωνιστική)
καιΑ2Ανδρών(6ηαγωνιστική)
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό20-11-2017 μέχρι26-11-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Παρασκευή 24-11-2017

13:30-17:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡ-
ΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατείαΤσερμένι)

23310-65770

20:30-01:00+διαν.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ6(πλατείααστικών,δι-
πλ.ΣταΚΤΕΛ)23310-63620

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

ΤηνΤρίτη21/11/2017τανήπιατουπαιδικούσταθμούΚοπανού,επισκέφτη-
κανσυνοδείαγονέων,τονφούρνοτουκ.ΣιδέρηΑντώνη,σταπλαίσιατηςενό-
τητας:¨Διατροφή¨.Ταπαιδιάπαρακολούθησανόλητηνδιαδικασίαπαρασκευής
τουψωμιού,αλλάκαιάλλωναρτοπαρασκευασμάτων,έπλασανζυμαράκια,και
έψησανστονφούρνο.Στοτέλοςτηςεπίσκεψηςμικροίκαιμεγάλοιγεύτη-
κανδιάφορεςλιχουδιές.ΟπαιδικόςσταθμόςΚοπανούευχαριστείγιατηζεστή
φιλοξενία.

«Βόλταστονφούρνο»
μετονπαιδικόσταθμό

Κοπανού

Στη Βουλή 50 μαθητές
του 3ου Γυμνασίου Νάουσας

Μετάαπόπρόσκληση τουπροέδρουτουΕλληνικούΚοινοβουλί-
ου,50μαθητέςτηςΒ΄τάξηςτου3ουΓυμνασίουΝάουσας,συνοδευ-
όμενοιαπό τονΔιευθυντή τουσχολείου και δύοκαθηγητές, επισκέ-
φθηκαν το τριήμερο18–20Νοεμβρίου τηνΑθήνα.Στην επίσκεψη
στηΒουλή,ξεναγήθηκανστουςχώρουςτουκοινοβουλίουκαθώςκαι
σεέκθεση,ηοποίαείναιαφιερωμένηστονΙωάννηΚαποδίστρια.Με
τηνευκαιρίατηςεπίσκεψηςστηνΑθήνα,οιμαθητέςμετουςκαθηγη-
τέςτουςεπισκέφθηκαντονιερόβράχοτηςΑκρόπολης,ξεναγήθηκαν
στοΝέοΜουσείοτηςΑκρόπολης,στοΠαναθηναϊκόΣτάδιο,στοΜου-
σείοΠαιχνιδιώνΜπενάκη,παρακολούθησανεκπαιδευτικάπρογράμ-
ματαστοΕθνικόΑστεροσκοπείοκαιτοΠλανητάριοτουΕυγενίδιουΙ-
δρύματοςκαιέκανανβόλταστοκέντροτηςπρωτεύουσας(Σύνταγμα,
Εθνικόςκήπος,Ζάππειοκ,λ,π)καιστοΛιμάνιτουΠειραιά.

Ενημερωτικές Ομιλίες για τις “νέες 
τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία”

ΤηνTρίτη 12Δεκεμβρίου, στοΤμήμαΦυλλοβόλωνΟπωροφόρωνΔένδρων

Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης καιΦυτογενετικώνΠόρων, θα
πραγματοποιηθεί ενημερωτικήημερίδαμεθέμα  ‘νέες τεχνολογίεςστησύγχρονη
γεωργία’.Κατάτηδιάρκειατηςημερίδαςθααναπτυχθούνθέματαόπωςηγεωργία
ακριβείας,ηχρήσηνέωντεχνολογιώνστηφυτοπροστασία,γεωγραφικάσυστήματα
πληροφοριώνκ.α.

Ηομιλίααφοράπαραγωγούς,γεωτεχνικούςκαικάθεενδιαφερόμενο.
ΥπεύθυνοςοργάνωσηςΘ.Σωτηρόπουλος(2332041548,thosotir@otenet.gr)
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Επενδυτικά σχέδια για την 
υποστήριξη των πολύ μι-
κρών, μικρών και μεσαίων 

ελληνικών μεταποιητικών επιχει-
ρήσεων επιδοτούνται μέσα από τη 
δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υπο-
στήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ 
με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 
ΕΣΠΑ 2014– 2020.

Αναρτήθηκε η πρόσκληση υπο-
βολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
επενδυτικών σχεδίων στη δράση 
«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήρι-
ξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Ε-
ξωστρεφή Προσανατολισμό» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 
ΕΣΠΑ 2014– 2020, που αφορά στην 
προώθηση της εξωστρέφειας πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων ελλη-
νικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων, και του τομέα αγροδι-
ατροφής/βιομηχανίας τροφίμων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
μέσω της συμμετοχής τους σε εμπο-
ρικές εκθέσεις που διοργανώνονται 
στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται 
στα 50 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των 
Περιφερειών της χώρας, εκ των οποίων τα 18 
εκατομμύρια ευρώ κατανέμονται στην Κεντρι-
κή Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Δυτική 
Ελλάδα.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: Πολύ Μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης:

• έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειρι-
στική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

• διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε 
προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέ-
σω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέ-
σεις

• παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα 
αυτά

• αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριό-
τητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές 
προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλά-
νων Συμμετοχής σε Εκθέσεις Εξωτερικού: Κάθε 
επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρημα-
τοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €. 

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε πο-
σοστό 50%.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση 
ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

• Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώ-
σεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με 
ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 €

• Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώ-
σεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με α-
νώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 €

• Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώ-
σεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 
τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 
25.000 €

Επιδοτούμενες Δαπάνες συμμετοχής σε ε-
μπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας:

• Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρι-
σης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης, 

• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσ-
σάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που 
θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, 
όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους με-

τακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
• Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται 

η έκθεση
• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/

διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. 
οπτικοακουστικός εξοπλισμός)

• Κόστος αποστολής και επιστροφής των 
εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κό-
στους ασφάλισης αυτών

• Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνερ-
γατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουρ-
γία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας 
περιπτέρου κ.λπ.), 

• Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλ-
λαδίων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημε-
ρομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την η-
μερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των 
επενδυτικών σχεδίων στη δράση. 

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής 
υποβολής ορίζεται η 08.01.2018.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς 
υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του δι-
αθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο 
μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών 
από την αρχική δημοσίευσή της. Καθόλη την 
προαναφερόμενη περίοδο —και υπό την προ-
ϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογι-
σμού— οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλ-
λουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται α-
πό τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογη-
θούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με 
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο 
ΠΣΚΕ. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υπο-
βολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότη-
σης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και 
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. 

Πληροφορίες: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία, Ηλεκτρονική διεύθυνση δημο-
σίευσης http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
prokirixeis.asp?id=32&cs   

Γραφε ίο  Πληροφόρησης  της  ΕΥΔ: 
infoepan@mou.gr  τηλ : 801 11 36300

Στις εργασίες του πρώτου εργαστηρίου του έρ-
γου “Cult-RinG: CultureRoutesasInvestmentsforGro
wthandJobs” («Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύ-
σεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση») που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2017 στη Ρίγα 
της Λετονίας συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Την ευθύνη οργάνωσης του εργαστηρίου είχε η 
Ένωση Τουρισμού του Vidzeme. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν, πέρα από την 
παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου 
Cult-Ring, ο συντονισμός των εταίρων για τα προ-
σεχή στάδια υλοποίησης του έργου, η αξιολόγηση 
των υφιστάμενων διαδρομών και η παρουσίασή 
τους ως καλών πρακτικών πολιτιστικών διαδρομών 
που αναπτύσσονται στα γεωγραφικά όρια των εταί-
ρων του έργου.  

Στο πλαίσιο της δράσης, οι εκπρόσωποι της  Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερει-
ακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής παρουσίασαν 
τους «Δρόμους του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας» 
ως πολιτιστική διαδρομή και ολοκληρωμένο του-
ριστικό προϊόν. Κατά την παρουσίαση έγινε ειδική 
αναφορά στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας να οργανώσει διαπεριφερειακή 
εκδήλωση για τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό 
τουρισμό με τίτλο «Στα βήματα του Αποστόλου Παύ-
λου», όπου  για πρώτη φορά έξι Περιφέρειες της 
Ελλάδας παρουσίασαν  από κοινού τις διαδρομές 
του Αποστόλου Παύλου σε όλη την Ελλάδα.

Ακόμη, στη διάρκεια του εργαστηρίου, συ-
ζητήθηκαν θέματα πιστοποίησης των πολιτιστι-

κών διαδρομών από το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης και ζητήθηκε η τεχνογνωσία των εταίρων 
που έχουν ήδη πιστοποιήσει παρόμοιες δια-
δρομές (st. Olaf, viaFrancigena). Επίσης, συζη-
τήθηκε το θέμα της  ενεργού συμμετοχής του ε-
πίσημου δικτύου πολιτ ιστ ικών διαδρομών 
(CULTURALROUTESINSTITUTION) στο συγκεκρι-
μένο έργο  και αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας 
και παροχή τεχνογνωσίας από το δίκτυο αυτό.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εργασίες του ερ-
γαστηρίου συμμετείχε ο Γερμανός Ευρωβουλευ-
τής MichealCramerο οποίος μετέφερε την πολύ-
τιμη εμπειρία του και  παρουσίασε ως παράδειγ-
μα καλής πρακτικής την πολιτιστική διαδρομή 
“IRONCURTAINTRAIL”, μια διαδρομή με ποδήλατα 
κατά μήκος του «σιδηρού παραπετάσματος». 

Οι επόμενες συναντήσεις των εταίρων του έργου 
Cult-RinG είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο 
του 2018 στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, ενώ στις 
29 Νοεμβρίου  2017 θα διεξαχθεί η πρώτη συνάντη-
ση της Τοπικής Ομάδας Ενδιαφερομένων Μερών 
στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία προβλέπεται η 
ενημέρωση και ενεργοποίηση φορέων πολιτισμού 
τουρισμού και επιχειρήσεων στην υλοποίηση του 
έργου. Το έργο Cult-RinG χρηματοδοτείται μέσω του 
προγράμματος INTERREGEUROPE 2014-2020  α-
πό πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίαςμε το Περι-
φερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συμμετείχαν στις εργα-
σίες του εργαστηρίου μαζί με τους άλλους εταίρους 
του έργου από τη Σουηδία, την Κύπρο, την Ιταλία, 
την Πορτογαλία, το Βέλγιο και τη Λετονία. 

Είκοσι εκατομμύρια ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ, δι-
αθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την 
ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση, η οποία προβλέπει 
την υλοποίηση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία, 
βάσει της ιεράρχησης των αναγκών που έχουν κάνει 
οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσπαθεί 
να δώσει λύσεις με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ σε ένα από 
τα διαχρονικά και πολύ μεγάλα ζητήματα της περιο-
χής, τη σχολική στέγη. Έχουμε ήδη εντάξει στο ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας νέα σχολεία 
και επέκταση υφιστάμενων σχολικών μονάδων όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης, με συνολικό προϋπολο-
γισμό 18 εκ. ευρώ. Σήμερα καταφέραμε να διασφα-
λίσουμε επιπλέον 20 εκ. ευρώ, για να καλύψουμε 
τις χαρτογραφημένες και ιεραρχημένες ανάγκες της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Οι 
αρμόδιες διευθύνσεις έβαλαν τις προτεραιότητές τους 
κι εμείς θεωρούμε χρέος μας να δημιουργήσουμε τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες για την Παιδεία μας, 
τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευ-
τικούς. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα άτομα με 
αναπηρίες και τη διασφάλιση της συμμετοχής τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως άλλωστε και για 
τη στεγαστική αποκατάσταση σχολικών μονάδων, 
που σήμερα λειτουργούν σε μισθωμένα ή ακατάλληλα 
κτίρια. Επίσης, στις προτεραιότητες είναι η ανέγερση 
νέων σχολείων στις περιοχές με οικιστική ανάπτυξη 
και πληθυσμιακή αύξηση και η αντιμετώπιση του 
προβλήματος της διπλοβάρδιας και των απαρχαιω-
μένων διδακτηρίων. Με τα κονδύλια που διαθέτουμε 
–συνολικά 38 εκ. ευρώ- αντιμετωπίζουμε μια σειρά α-
πό προβλήματα δεκαετιών, που ταλαιπωρούν εκπαι-
δευτικούς, μαθητές και γονείς και η Κεντρική Μακε-
δονία θα αποκτήσει σύγχρονες σχολικές μονάδες για 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση 
των έργων», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η πρόσκληση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας στηρίζεται στη νέα χαρτογράφηση 
των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών της 
Περιφέρειας που πραγματοποιήθηκε από την Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει της οποί-
ας θα ενισχυθούν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης 
(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και όλα τα είδη 
σχολείων (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, 
ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης).

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματο-
δότησης θα είναι συγκριτική και θα ληφθεί υπόψη η 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων από την Περιφερεια-
κή Διεύθυνση ως ακολούθως:

1.Απόλυτη προτεραιότητα έχει η ανέγερση διδα-
κτηρίων για τις ανάγκες της ειδικής αγωγής εντός της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

2.Σχολεία που λειτουργούν σε μισθωμένα κτίρια.
3.Περιοχές με έντονη οικιστική ανάπτυξη και αύξη-

ση πληθυσμού.
4.Ακαταλληλότητα υφιστάμενων κτιριακών υπο-

δομών (διδακτηρίων στο σύνολό τους ή και τμήματος 
αυτών, π.χ. αιθουσών εργαστηρίων κλπ).

5.Παλαιότητα υπαρχόντων διδακτηρίων.
6.Διπλή βάρδια.
Σε όλες τις νέες κτιριακές υποδομές απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να εξασφαλίζεται η προσβασιμότη-
τα για τα άτομα με αναπηρία.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

Η νέα αυτή πρόσκληση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας έρχεται σε συνέχεια των δυο 
προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού 18 εκ. 
ευρώ, για την κατασκευή κτιριακών υποδομών εκπαί-
δευσης στην Κεντρική Μακεδονία, που είχαν εκδοθεί 
πέρσι και αφορούσαν σε κτιριακές υποδομές σχολεί-
ων με συνολική δυναμικότητα 2.150 μαθητών. Από 
τα 18 εκ. ευρώ, τα 13 αφορούσαν σε νέα σχολεία και 
επέκταση υφιστάμενων σχολικών μονάδων πρωτο-
βάθμιας και γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
τα 5 εκ. ευρώ αφορούσαν σε αντίστοιχες παρεμβά-
σεις για την προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγεία).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παρουσιάστηκε η πολιτιστική διαδρομή 
των δρόμων του κρασιού στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού  έργου “cult –ring” 

20.000.000  ευρώ απο το ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για νέα 
σχολεία και υποδομές εκπαίδευσης

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Επενδυτικά σχέδια για την 

υποστήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ για αγορά δι-
αμέρισμα από 80 έως
90 τ.μ., σε οικοδομή έ-
ως20ετίας, από ιδιώτη,
στιςπεριοχές:Καλλιθέα,
Προμηθέας ήΑνοίξεως,

από 2ο όρ. και πάνω.
Τηλ.: 23310 43365 &
6946765029.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόροφη
οικοδομή με όλα τα κο-
νφόρ και πολλά έξτρα
στην οδόΓρεβενώνστη
Βέροια. Τιμή λογική.
Τηλ.:6982993632,6949
215864,6934971109.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο
προσόψεως που μετα-
τρέπεται σε στούντιο,
30 τ.μ., στην Πλ. Πλα-
τάνων,σετιμήευκαιρί-
ας.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο

τηςΒέροιας(Κεντρική5
- δίπλα στοΕπιμελητή-
ριο), με πατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
στις Βαρβάρες Βέροιας
μεωραίαθέαστοκέντρο.
Πληρ.τηλ.:6981058526.

ΡΑΧΙΑ  πωλούνται
τρία οικόπεδα από 400
τ.μ. το καθένα, μεμονω-
μέναήόλαμαζί,στοκέ-
ντρο του χωριού, πίσω

από το Σχολείο. Τηλ.:
2331020051.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  πω-
λείται οικοπεδοχώραφο
4.750μέτρα,έγινεΠράξη
Σχεδίου, κοντά στοΛύ-
κειοΜακροχωρίου.Τηλ.:
6979083821.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
με ροδάκινα και πομώ-
ναστην άσφαλτο 7.500
τ.μ.,  κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με
ροδακινιές (δένδρα 7ετί-
ας)μεπομώνα,εκτάσεως
10.500 τ.μ. εντός συνοι-

κισμού Κυδωνοχωρίου
(ΜΟΥΣΤΑΛΙ).Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331023184,6976
631156,6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ74, ενοι-

κιάζεται διαμέρισμα 55
τ.μ., 3ος όρ., κεντρική
θέρμανση,πάρκιγκ, ηλι-
ακό.Τηλ.:2331051102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 65 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας,
πάροδος Μερκουρίου
Καρακωστή 1, 1ος ό-
ροφος,σαλόνι,κουζινα,
δωμάτ ιο,  W.C.-μπά-

ν ιο,  χωλ,  μπαλκόνι ,
με αυτόνομη θέρμαν-
ση. Πληρ. τηλ.: 23310
65745&6976688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ο-
λοκαίνουργιο studio 35
τ.μ. πλήρως επιπλωμέ-
νο και εξοπλισμένο με
τηλεόραση, κλιματισμό,
ηλ. θερμοσίφωνα, Wi-
Fi, θέση πάρκιγκ και

πλυντήριο σε νεόδμητη
οικοδομή, στο κέντρο
της Βέροιας. Πληρο-
φορίες στο τηλ : 6948
457059.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κα-
ζαντζάκη 21, ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέραΔΚWC,
μεγάλο μπαλκόνι, σε
νέα οικοδομή, 1ος όρ.,
ντουλάπα,έξτρααποθή-
κη.Τηλ.:2331071653&
6984427753.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο OPEL,
πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεται-
ρίαΟλύμπιαΓη,μεέδρα
το Διαβατό, κοπέλα για
τολογιστήριο.Τηλ.:6987
791718&2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία ή
κύριοςγιαφροντίδακαι
περιποίηση ηλικιωμέ-
νου.Τηλ.:2331025176
&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοαπό
εταιρία αυτοκινήτων για
τοτμήμαανταλλακτικών
με πολύ καλή γνώση
Η/Υ, αγγλικών και γνώ-
σειςμηχανολογίας.Τηλ.:
23310 62780 & 6978
770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρεο-
πωλείοστηΒέροια,κρε-
οπώληςγιαπλήρηεργα-
σία. Τηλ. επικοινωνίας:
2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτων από επι-
χείρησηστηΒέροια, για
πλήρηαπασχόληση. Ικα-
νοποιητικήαμοιβή.Ώρες
επικοινωνίααπό9.00π.μ.
έως6.00μ.μ.Τηλ.:23310
71553&2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-
τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι
φροντίδα κυρίας με σο-
βαρόκινητικόπρόβλημα,
μεκαροτσάκιμεταφορικό
μέσοθαεκτιμηθεί.Τηλε-
πικ.6953010340.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.
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ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας από
22 έως 40 ετών, δίπλωμα
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,
γνώστης χειρισμού κλαρκ.
Τηλ.: επικοινωνίας: 6976
777999.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑζητείταικύριοςάνω
των30 ετώνμεάνεσηλό-
γουκαιευχέρειαστιςδημό-
σιεςσχέσειςνααναλάβειε-
ταιρίαστοΝομό.Τηλ.:6934

888738κοςΚώστας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

εργασία σε sport cafe σαν
σερβιτόρα για πρωινή ή α-
πογευματινή εργασία, στο
κέντρο της Βέροιας. Τηλ.:
6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα με
μεταφορικό μέσο για καφέ
ουζερί στοΜακροχώρι απέ-
ναντι από τοπαλιό κρατικό
ΚΤΕΟ,γιααπογευματινέςώ-
ρεςαπό4.00μ.μ.έως01.00

μ.μ.Τηλ.:6977755040,
6983 469968 & 23310
41541.

ZHTEITAI  κοπέλα
για εργαστήριο ζαχαρο-
πλαστικής στη Βέροια.
Ηλικία από25-35 ετών,
ελληνίδα.Οποιαδήποτε
εμπειρίαθαληφθείυπό-
ψιν.Τηλ.:2331022174,
ώρες για πληροφορίες
8.00-13.00.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νται κοπέλες για εργα-
σία.Τηλ.:6984472747,
κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τηνπεριποίησηκαιφρο-
ντίδα εντός του δικού
της σπιτιού στηΝάου-
σα,ηλικιωμένηςκυρίας.
Τηλ.:2332023475.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τη φύλαξη και περιποί-
ηση ηλικιωμένων σε
24ωρηβάση.Τηλ:6993
678697&6947705456.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκα-
θαρίστρια σε σπίτι και
γραφεία.Τηλ.επικοινωνί-
ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμέ-
νων & καθαρισμα σπι-
τιών, γραφείωνκαισκά-
λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυ-

χιούχοςΑΠΘ με ειδι-
κότητα στα Αρχαία,
παραδίδει μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασί-
ου-ΛΥκείου, μεμνωμέ-
να και σε γκρουπ.Δι-
ανέμονται σημειώσεις.
Τηλ.:6980160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μα-
θηματικός με πολυετή
πείραπαραδίδει μαθή-
ματα για όλα τα επίπε-
δασεμαθητέςΓυμνασί-
ου,Λυκείου και ΕΠΑΛ.
Αναλαμβάνει προετοι-
μασία για τιςΠανελλα-
δικές εξετάσεις. Τιμές
λογικές.  Τηλ.:  6936
679430.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΣ με φροντιστηρι-
ακή πείρα και ειδικότητα
στην ΈΚθεση, παραδίδει

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

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

-Εμπειρία
-Ηλικίαέως35ετών
-Χρήση ηλεκτρικού

ανυψωτικού(Κλαρκ)
-Κάτοχοςμεταφορι-

κούμέσου
-Βιογραφικόσημείωμα
Τηλ. επικοινωνίας:

2331070401.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή στη
λεπτομέρεια,πολύ καλές τιμές και συνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητέςΔημοτικού, Γυ-
μνασίου,Λυκείου, μεμο-
νωμένα και σε γκρουπά-
κια.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:
6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει
μαθήματα σε παιδιάΔη-
μοτικού-Γυμνασίου. Τι-
μέςπροσιτές. Τηλ.: 6934
840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μα-
θήματασεμαθητές δημο-
τικού,γυμνασίουκαιλυκεί-
ου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.ε-
πικοινωνίας:6976802836.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλι-
κών απόφοιτος Α.Π.Θ.,
κάτοχος Proficiency, με
πολυετήπείρα,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματα γαλλι-
κών και αγγλικώνσε όλα
ταεπίπεδα.Ενισχυτικηδι-
δασκαλίαγιαταμαθήματα
του σχολείου.Τιμέςπρο-
σιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6907042956.

ΔΑΣΚΑΛΑ Πτυχιού-
χος του Παιδαγωγικού
Α.Π.Θ., κάτοχος πτυχίου
Proficiency,παραδίδειιδιαί-
τεραμαθήματασεμαθητές/
τριεςΔημοτικού,σεόλα τα

μαθήματακαισταΑγγλικά.Τι-
μέςπροσιτές.Τηλ.Επικοινω-
νίας:6943908929.

ΙΤΑΛΙΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,
πτυχιούχοςπανεπιστημίουΙτα-
λίας,μεμεταπτυχιακέςσπου-

δέςστοΑΠΘ,παραδίδει μα-
θήματα ιταλικών.Όλα ταεπί-
πεδα, ιδιαίτερακαισεgroups,
προετοιμασία για εξετάσεις,
υποστήριξησεφοιτητές.Τηλέ-
φωνο:6937844084.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρασυνολι-
κήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,A/C,Ηλ.
Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαιξυλόσο-
μπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας40 τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
πολύφωτεινή.Τιμή:180€

Κωδ23261ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
40τ.μ.,επιπλωμένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο3οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,σεπράγματι
καλήκατάσταση,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικό,ελάχιστακοινόχρηστακαισεπολύ
καλήτιμήμόνο150€.

Κωδ:105722 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,μεΑνελκυστήρα
καιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλ-
κόνια30τ.μ. -Τιμή:140 .ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:23589ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
50τ.μ.,μικτάκαι45τ.μ.καθ. ισόγεια ,κατα-
σκευή88,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,
ανακαινισμένημερικώς,σεάψογηκατάσταση,
καινούργιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλά
τζάμια,απίστευταεργονομική,άριστηδιαρρύθ-
μιση ,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές ,
επιπλωμένηκαιμεκλιματιστικό ,μόνο180€
μαζίμεκοινόχρηστακαινερό.

Κωδ.23386ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Γκαρσονιέρα
45 τ.μ.,ωραιότατη , κατασκευή2002,1υ/δ
σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,1οςόροφος,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,νεόδμητη ,μεκαινούργια
αλουμινίουκουφώματακαιδιπλάτζάμια,σίτες
,διαθέτειμίαντουλάπακαιηλεκτρικήκουζίνα
, έχειαυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές
καικλιματιστικό , ενοίκιο160€,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθεροαπό1/12/2017.

Κωδ:23808-ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμασυ-

νολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρική-Πε-
τρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,
Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

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

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υ/Δ ,μία
ωραίαΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένο το2001καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομικήμεΠετρέλαιο, έχειΚουφώματα
Αλουμινίου,Ανελκυστήρακαινούργιο , κλει-
στόγκαράζμεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσης
στάθμευσηςΤέντες,Σίτες ,BBQ,Μπαλκόνια
16τ.μ.καιβλέπεισεανοιχτωσιά-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου280€,

Κωδ:23211-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας110τ.μ.
ισόγειομεμικρήαυλήδική της .Είναιδύο
επιπέδωνκαιαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια
στονόροφο,Σαλονοκουζίναστοισόγειοκαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένη το1970και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,μία
αποθήκη ,Τζάκι και Ηλιακόθερμοσίφωνα
-Τιμή:220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχεί-
ρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:14101-ΚΑΤΩΕΛΗΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητηαποθήκη
συνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκοληπρόσβαση.Απο-
τελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευήςτο
2004-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22752ΩΡΟΛΟΙ,σεπερίοπτηθέση

καιμεεξαιρετικήπροβολήενοικιάζονταιγρα-
φεία,μεμονωμένααλλάκαιπερισσότερααπό
έναέωςκαι12τεμάχια,από29τ.μ.,έως36
τ.μ.τοκαθένα,στονίδιοόροφοκατάλληλογια
κάθεεπαγγελματικήχρήση,κατασκευή1969,
2οςόροφος,διάθεσηανάληψηςανακαίνισης
απότηνπλευράτων ιδιοκτητώνδυνατή ,μί-

σθωμαανάλογαμε τιςανάγκεςχώρωντου
μισθωτή.

Κωδ:22767-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπόένανενιάιο
χώρου.Είναι κατασκευασμένο το1999και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΚουφώματαΣυνθετικάκαινούργιακαιΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:180€.

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρους
καιέχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλου-
μινίουσυρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο
,διαθέτειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Το
γραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσε

άκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευασμένο
το1965καιμεπολύκαλόμίσθωμαστα300
€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείται από έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια.Ενοίκιο170€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22761-ΣτηνΑγίαΒαρβάραΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημα
επίτουκεντρικούδρόμουσυνολικήςεπιφάνει-
ας65τ.μ.Ενοίκιομόνο:160€.

Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδι-
αθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινί-
ου,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Διπλά
τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:55.000€

Κωδ:12805 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας104τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1977καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουκαι
με Ανελκυστήρα.Χρήζειανακαίνισης -Τιμή:
40.000€.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφομεμονα-
δικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.Τα
Κουφώματα τουΣυνθετικά, εξοπλισμένομε
ΠόρταΘωρακισμένηασφαλείας ,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,Σίτες,Διπλά
τζάμια,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητηΜο-
νοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας120 τ.μ.2
επιπέδων.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίου,Αποθήκη ,Κήπο,Τζάκι,Έπιπλα,
Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,BBQ,Μπαλκόνια
24τ.μ.-Τιμή:210.000€.

Κωδ:105082ΡΑΧΗ,Μονοκατοικία216
τ.μ.,και108τ.μ.υπόγειοσε1000τ.μ.οικόπε-
δοστηζώνη,κατασκευή2005,4υ/δ,σεδύο
επίπεδαμεζονέτα ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
καιεντυπωσιακή ,ολοκαίνουργιακατοικίαμε
ωραιότατηκατασκευή,μεκαινούργιασυνθετι-
κάκουφώματακαιδιπλάτζάμια,ιδιαίτερηςαρ-

χιτεκτονικής,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
BBQ,διαθέτει τζάκικαιμίααποθήκη,μεδύο
ντουλάπες ,είναι ιδανικόγιακατοικίακαιγια
απαιτητικούςαγοραστές ,σετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα,280.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-

κότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας200
τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Εί-
ναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000€

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ:12735 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1974καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Αλουμινίου,A/C,Διπλάτζάμια-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων

πωλείταιΚατάστημα56τ.μ.Ισόγειοκαι50τ.μ.
Υπόγειο,κατασκευή1972,σεπολύκαλήκα-
τάσταση,ξεχωριστόακίνητο,σεπρονομιακή
τοποθεσία ,γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσειςκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος,σεεμπορικόδρόμο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπροσφοράς
58.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστημα65τ.μ.Ι-
σόγειο,κατασκευή1974,οιχώροιτουλειτουρ-
γικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάληβιτρίνα,σε
πολύκαλήτιμήμόνο30.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13147ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στοκάτωμέ-

ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιχωραφοοι-
κόπεδο ,εξαιρετικό ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
4.875 τ.μ.,πάνωστηνάσφαλτο ,μεφάτσα
61μ. ,άμεσαοικοδομήσιμο ,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή220.000€,

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

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο ,ελαφρώςεπικλινές
,σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιά-
θεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,15.000€.

Κωδ.12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιοικό-
πεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικόμεσ/δ0,8
κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή75.000€.

Κωδ:12823-Τρίλοφοσεπολύκαλόση-
μείοΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφά-
νειας1520τ.μ.Τιμή:20.000€Τιμή:33.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησία τουΑγίουΓεωργίου ,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850 τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστην επέκταση τουσχεδίου και
μάλισταστο2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύο
οικοδομικάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυ-
ση,ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσε
άσφαλτο,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο
18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:1114 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Εί-
ναικατασκευασμένοτο1975καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουκαιΑνελκυστήρα -Τιμή:
25.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:12815 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο
1.300τ.μ.,προνομιούχοτρίφατσοοικόπεδο,
γίνεταικαιδύοοικόπεδαάρτιαοικοδομήσιμα
,σε τιμήμοναδικήςευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,πολύ
σπάνιαευκαιρία,8.000€.

Κωδ:12742 -ΚΑΛΛΙΘΕΑΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
106τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένο το1995και διαθέτει θέρ-
μανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,Κουφώματα
Αλουμινίου,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθή-
κη4τ.μ.,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα
-Τιμή:35.000€.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕλαι-
ώνας11.500τ.μ.,σεπλήρηπαραγωγήγιαοι-
κονομικούςλόγουςτιμή3.000€/στρη34.500
€,συνολικά , εξαιρετικήευκαιρία .Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

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

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

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

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

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπό-
νοςφυτικής/ζωϊκήςπα-
ραγωγήςΑΕΙήΤΕΙγια
απασχόληση,μεπροϋ-
πηρεσίαστοναγροτικό
χώρο κατάπροτίμηση

σε συστήματα ποιότητας (βιολογική γεωργία, κτλ), με
γνώσηχειρισμούΗ/Υ,καλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαι
άδειαοδήγησης.Θαεκτιμηθείηδιάθεσηγιαεργασία.

Η εταιρείαπροσφέρει:Ανταγωνιστικές αποδοχές,
Συνεχήκαιεξειδικευμένηεκπαίδευση,Εργασίασεευχάρι-
στοπεριβάλλον.Προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής
ανάπτυξης.

Αποστολήβιογραφικών:Greencontrol2@gmail.com
ήΠΡΑΣΙΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣ, 10ο χλμΒέροιας-ΣκύδραςΤ.Κ
59035,ΤΘ50.



18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, πτυ-
χιούχος του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος ΕΙδικής Αγωγής Βόλου,
αναλαμβάνει τηνπαράλληληστή-

ριξη νηπίων και μαθητώνΔημο-
τικού, ιδιαίτερα μαθήματα καθώς
και δημιουργική απασχόληση-φύ-
λαξη.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.: 6955
331841.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
απόφοιτη τουΑΠΘπαραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματασεπαιδιάΔη-
μοτικού, Γυμνασίου,Λυκείου και
ενήλικε επίσης, αναλαμβάνει την
καθημερινή μελέτησεπαιδιάΔη-
μοτικού. Τιμές πολύ προσιτές.
Τηλ.:6972119753.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,Πτυχι-
ούχος τουΠαιδαγωγικούΤμήμα-
τοςΕιδικήςΑγωγήςΒόλου, ανα-
λαμβάνει τηνπαράλληληστήριξη

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ60000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφ/σμα3ΔΣΔΚΑ.Θ,Θεακαιαερα
80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο01000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1ΔΣΚεπιπλωμενοΑυτ.Θερμ.ξυλ.παραθ.160€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ4ΔΣΚΩΡ/ΣΗΠαρκιγκκαινουριο400€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1Δ-Σ-Κ προσοψη, ξυλιν παραθ.Α.Θ
170€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€

ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ800€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο600€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο 50 τ.μΛουξ
πρόσοψη330€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833
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νηπίωνκαιμαθητώντωνπρώτων
τάξεωντουΔημοτικού,καθώςκαι
κατ’οίκονμαθήματα.Τιμέςπροσι-
τές.Τηλ.:6979818703.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:α)πλυντήριαρού-

χων,ψυγείοκαιηλεκτρικήκουζίνα
ελαφρώςμεταχειρισμένακαιβ)πλή-
ρεςφοιτητικόδωμάτιολευκό,κανα-
πέδες ΙΚΕΑκαιδιάδρομοςγυμνα-
στικής.Πληρ.τηλ.:6978335129&
2310813678καΧριστίνα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκιΒΕΒΕσε
άσπροχρώμα,μεστρώμακαι υ-
φασματάκιαπροστατευτικά, σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμήευκαιρίας
150,00ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
καφετέριας (καφετιέρα
ASTORIA MONH),
πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φρα-
πιέρα (επαγγελματι-
κή-βαρέωςτύπου),το-
στιέρα(επαγγελματική

2 εστιών), 2στρογγυλά τραπέζια,
7 καρέκλες (με κουπαστή) και 8
ψηλάσκαμπό.Πωλούνταισε τιμή
ευκαιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυρια

από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος με
ανώτερημόρφωση ζητεί γνωρι-

μία με κοπέλα ευχαρίστου χα-
ρακτήρα.Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει κυρία
χωρίς υποχρεώσεις, φτωχειά,
για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 23310
26934.

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
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Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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



Η καθιέρωση το 2018 μηνιαίων λο-
γαριασμών ρεύματος και βεβαί-
ως η κατάργηση του «έναντι» θα 
είναι το όφελος για τους κατανα-

λωτές, που πληρώνουν με ebill το ρεύμα. 
Στόχος είναι από 800 χιλιάδες να φτάσουν 
τα 2 εκατομμύρια μέσα στο επόμενο έτος.

Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ο 
πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης μιλώ-

ντας στο 22ο εθνικό συνέδριο ενέργεια και 
ανάπτυξη που διοργανώνει το Ινστιτούτο 
Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για τις διαπραγματεύσεις για τους λιγνί-
τες τόνισε ότι σε 1 χρόνο η ΔΕΗ θα έχει 
διαφορετική εικόνα και θα υπάρχουν και 
άλλοι ισχυροί παίκτες. «Αντιμετωπίζουμε 
την αποεπένδυση ως ευκαιρία, είναι κρίσιμο 
για εμάς να εισπράξουμε ένα εύλογο τίμημα 

για να επικεντρωθούμε σε 
άλλες επενδύσεις όπως οι 
ΑΠΕ», είπε.

Είχαμε διαφορετική άπο-
ψη και πιστεύαμε ότι πρέ-
πει να προχωρήσουμε με 
συμπράξεις όμως και η α-
ποεπένδυση θα φέρει επεν-
δύσεις στη Φλώρινα για τη 

νέα μονάδα 
ύψους 800-900 εκατ. 
ενώ θα ανοίξουν 600 
θέσεις εργασίας στα 
ορυχεία Βεύης και 
Κλειδιού, πρόσθεσε.

Τέλος για το δίκτυο 
διανομής προανήγ-
γειλε πρωτοβουλίες 
για την εγκατάσταση 
έξυπνων μετρητών. 
Όπως είπε πρόσφα-
τα βρέθηκε στην Κο-
ρέα όπου υπέγραψε 
συμφωνία με την ε-
ταιρεία Kepco για το 
έξυπνο νησί.

Μέσα σε λίγα χρό-
νια στην Κορέα εγκα-
ταστάθηκαν 22 εκ 
μετρητές με κόστος 
1,3 δισ. ευρώ, είπε 
χαρακτηριστικά ο κ 
Παναγιωτάκης.
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PΜόνη μας 
ρεαλιστική ελ-
πίδα ο Άγιος 
Βασίλης...

PΕίναι πρό-
οδος πάντως 
από βραβε ίο 
ασθενούς να 
παίρνε ις  π ια 
βραβείο σθέ-
νους.

PΟ δε χου-
βαρντάς Αλέ-
ξης το χάρισε 
στον ελληνικό 
λαό. Μέρισμα 
σε προκατα-
βολή.

PΔιότι με τα λεφτά του μερίσματος τι να 
πρωτοκάνεις; Ενώ από λόγια χορτάσαμε.

PΜηδένα προ του σθένους μακάριζε!

PΌλα αυτά και το τέλος της περιόδου των 
σκανδάλων σημαίνουν ωστόσο ότι στη χώρα 
κάνουμε βλήματα μπροστά.

PΠρόοδος και το ότι βρήκαμε χρήματα 
για τα δίδυμα λουτρά, όταν οι πολέμιοί μας 
μιλούσαν για έλλειψη ακόμη και σε χαρτί 
υγείας.

 
PΤο δίδυμο των λουτρώνων έχει την εξήγη-

σή του στο ότι από τότε το μπάνιο συνηθιζόταν 
κάθε δεύτερο Σάββατο.

 

PΕν τω μεταξή η σημερινή Black Friday 
μού θυμίζει τη Μεγάλη Παρασκευή, επειδή 
η μάνα μου πάντα έκανε νερόβραστα φασό-
λια να πούμε.

PΣυμβουλή προς φτωχούς: αποφύγετε να 
αγοράζετε πετρέλαιο από μεσάζοντες. Ψάξτε 
αν έχετε συγγενείς με διυλιστήριο. Είναι πολύ 
πιο οικονομικό.

PΚομήτης να πέσει στην Ομόνοια, η θά-
λασσα να φτάσει μέχρι τη Λάρισα, ο Κιμ να 
πατήσει το κουμπί, ο Αυτιάς με τις συντά-
ξεις θα ασχολείται.

PΕν έτει 2017 κάποιοι πιστεύουν στη θεω-
ρία ότι η Γη είναι επίπεδη. Ό,τι γύρισε γύρισε.

PΑυστηροί έλεγχοι στους Έλληνες στα 
γερμανικά αεροδρόμια. Κάτι τέτοια κάνουν 

και τους καταραστήκαμε να μην βγάλουν 
ποτέ κυβέρνηση.

PΑυτοί μάς καταράστηκαν να έχουμε πάντα 
κυβέρνηση. Και δεν ξέρω ποιο είναι το χειρό-
τερο.

PΉ μάλλον ξέρω.

PΑπορώ πάντως οι Γερμανοί πώς καταφέρ-
νουν να κυβερνούν τη χώρα τους, όταν ασκούν 
επιτροπεία σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες.

PΤα προβλήματα ξεκινάνε όταν το τσιγά-
ρο μετά το σεξ κρατάει περισσότερη ώρα 
από το ίδιο το σεξ.

 
PΚαι: 
Δύο φίλοι, χρόνια παντρεμένοι, τα πίνουν 

παρέα και κουβεντιάζουν ένα βραδάκι στο 

μπαρ. Λέει ο ένας:
-Λοιπόν Στελάρα δεν ξέρω τι άλλο να κά-

νω… Κάθε φορά που γυρίζω σπίτι μετά από 
ποτό, κλείνω τα φώτα του αυτοκινήτου πριν 
στρίψω στη γωνία, σβήνω τη μηχανή και ρολά-
ρω μέχρι το γκαράζ, βγάζω τα παπούτσια πριν 
να μπω στο σπίτι, ανεβαίνω σαν κλέφτης τις 
σκάλες, γδύνομαι στο μπάνιο. Ξαπλώνω όσο 
πιο απαλά μπορώ και παρόλα αυτά η γυναίκα 
μου ξυπνάει και μου βάζει τις φωνές που γύρι-
σα τόσο αργά!

Ο φίλος του τον κοιτάει και του απαντάει:
-Κοίτα, είναι ολοφάνερο ότι ακολουθείς τη 

λάθος προσέγγιση. Εγώ φρενάρω με θόρυβο 
στο γκαράζ, ανεβαίνω χτυπώντας τα πόδια 
μου στα σκαλοπάτια, πετάω τα παπούτσια μου 
στην ντουλάπα, πηδάω στο κρεβάτι, τρίβω με 
τα χέρια μου το κορμί της γυναίκας μου και της 
λέω: «Τι θα λεγες για λίγο σεξ μωρό μου;» Κι 
εκείνη πάντα κάνει την κοιμισμένη!

K.Π.

ΔΕΗ: Μηνιαίοι λογαριασμοί 
και τέλος στο «έναντι»
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