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Για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ η 
ελληνική κυβέρνηση αγρόν 

αγοράζει και αλλού τυρβάζει!
  Αναρωτιέται ο απλός πολίτης αν η στάση και η 
συμπεριφορά των Σκοπιανών(δεν ξέρουμε πλέον 
πώς να τους αποκαλέσουμε!) συμπορεύεται με 
το περιεχόμενο της συμφωνίας των Πρεσπών. Η 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προσπαθεί να πείσει 
στο εσωτερικό ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση 
αυτή η συμφωνία, ωστόσο έχει ήδη καταπατηθεί 
από την άλλη πλευρά. Φυσικά την πρώτη γεύση των 
διαθέσεων των Σκοπίων την πήραμε από την ημέρα 
της συμφωνίας, αφού δεν ακούσαμε ούτε μια φορά 
την λέξη «Βόρεια» να συνοδεύει το Μακεδονία. 
Από την επόμενη ημέρα  ξεσπάθωσαν και έφτασαν 
στο σημείο των προκλητικότατων δηλώσεων της 
Ουάσιγκτον που σαφέστατα άφηναν αλυτρωτικές 
βλέψεις και υπονοούμενα. Το ελληνικό διάβημα 
μάζεψε την δήλωση Ζάεφ, για τα προσχήματα, 
αλλά το πρόβλημα είναι υπαρκτό, όπως και οι 
ιδέες που έχουν οι Σκοπιανοί στο μυαλό τους. 
Έχουν προχωρήσει και μιλούν για Ευρωπαϊκή 
Μακεδονία, δεν σταματούν τις προκλήσεις που 
καταπατούν την ίδια την συμφωνία των Πρεσπών 
και η ελληνική κυβέρνηση αγρόν αγοράζει  και 
αλλού τυρβάζει!
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Πρωινήδιακοπήνερού
στηνΑλεξάνδρεια

Διακοπήνερούαπότοπρωίμέχριτη1.00σήμερατομεση-
μέριστηνΑλεξάνδρεια,εξαιτίαςμιαςβλάβηςστοδίκτυούδρευ-
σηςπουπρέπεινααποκατασταθεί.

ΔενθαέχουννερόσεκάποιατμήματατωνοδώνΒενιζέλου,
Πλαστήρα,ΒετσοπούλουκαιΜ.Αλεξάνδρου.

Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας
από σήμερα και στη Βέροια

Πέφτουναισθητάαπόσήμε-
ρα οι θερμοκρασίες και ο και-
ρός αλλάζει προς το…φθινο-
πωρινό!

Μέχρι και 18 βαθμούς θα
έχουμε στηΒέροια μέσαστην
εβδομάδα,πουσημαίνει ότι οι
ντουλάπεςθαπρέπειναανατα-
χθούνκαινααρχίσουννακατε-
βαίνουνσιγά-σιγά τα μπουφα-
νάκιακαιταμακρυμάνικα.

Μην απογοητεύσετε όμως,
καθότι η καλοκαιρία θα επα-
νέλθει!

ΓιατηνΕλλάδαμιλάμε…

Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 
άφησε το ερευνητικό του αρχείο

ο Αστέριος Κουκούδης
 ΣτηΔημόσιαΒιβλιοθήκηΒέροιας, βρίσκονταιπλέον,μετααπό επιθυμία του

πουυλοποιήθηκεύστερααπότηνπρόωρηεκδημίατου, τόσοτοερευνητικόαρ-
χείοόσοκαιταπνευματικάδικαιώματατωνσυγγραμμάτων,τουβεροιώτηιστορι-
κούΑστέριουΚουκούδη.Ωςόροςπροβλέπεται, ηΔημόσιαΒιβλιοθήκηΒέροιας,
μέσασεδύοχρόνια,μετάτηναποδοχήτηςδωρεάς,ναστελεχώσειειδικότμήμα
έρευναςγιατουςΒλάχους.ΔιαφορετικάτοαρχείοθαπεριέλθειστοΙΓΜΕ.

Πρόκειταιγιαένατεράστιοσυγγραφικόέργο,πουδιορατικάοβεροιώτηςιστορικός«ήξερε»πούθαμπορούσενα
τοεμπιστευτεί,ώστενααξιοποιηθείκαταλλήλως.ΚαιόχιμόνογιατηΒιβλιοθήκηκαιτουςχρήστεςτης,αλλάευρύτερα
γιαμελετητέςκαιερευνητές,στοχώροενόςαξιόπιστουφορέα.

Δύολύκοι«ψάχνουν»γιαπρόβατα
στονΆγιοΓεώργιοΒέροιας

Στο χωριό και συγκεκριμέναστονΆγιο Γε-
ώργιο (ΔήμουΒέροιας) κατέβηκανδύο λύκοι,
τον τελευταίο καιρό, και έχουν ήδη κατασπα-
ράξειπρόβατα.

Για τοπεριστατικόμας ενημέρωσεοπρό-
εδρος τωνΑιγοπροβατοτρόφων κ. Κύρτσιος
χτυπώντας ένα καμπανάκι προσοχής προς
τους κτηνοτρόφους.Τους λύκους τους είδαν
και πολλοί κάτοικοι, που όπως είπαν, είχαν
ο ένας καφέ και ο άλλος γκρι χρώμα.Εν τω
μεταξύ, εξακολουθούν να κυκλοφορούν και
πολλέςαλεπούδες,πουόπωςφαίνεται έχουν
εξοικειωθείμετο…αστικότοπίο!

ΤονΑπρίλιοτου2019ηεπιλογήχειμερινής
ήθερινήςώρας

Μέχρι τα τέληΑπριλίου 2019 αναμένεται η απόφαση
τωνχωρώνγιαεπιλογήχειμερινήςήθερινήςώραςμετάτην
κατάργηση τηςαλλαγήςώρας.Κάθε κράτοςμέλος τηςΕυ-
ρωπαϊκήςΈνωσηςθαπρέπει να επιλέξειμέχρι το τέλοςΑ-
πριλίου2019ανθαδιατηρήσειτηθερινήήτηχειμερινήώρα,
εφόσον επικυρωθεί το σχέδιο να μπει τέλοςστις εποχικές
αλλαγέςώραςτο2019,διευκρίνισεηΕυρωπαϊκήΕπιτροπή.
Οπρόεδρος τηςΚομισιόνΖανΚλοντΓιούνκερπαρουσίασε
τηνπροηγούμενηΤετάρτηστους ευρωβουλευτές τηνπρό-
τασή του να τερματισθεί η υποχρέωση ναπροχωρούν οι
δείκτεςτωνρολογιώνμίαώρατονΜάρτιοκαιστησυνέχεια
ναπηγαίνουνπίσωμίαώρατονΟκτώβριο.Ηπρότασηαυτή
πρέπει τώραναυιοθετηθείαπότοΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο
καιαπότοΣυμβούλιοτηςΕΕγιανατεθείσεεφαρμογήκαικατόπινέγκειταιστακράτημέληνακαθορίσουνποιαώρα
επιθυμούνναδιατηρήσουν.ΗΕπιτροπήβασίζεταικυρίωςστοαποτέλεσμαδιαβούλευσηςπουέγινεφέτοςτοκαλοκαίρι
στοΊντερνετκαιστηνοποίααπάντησαν4,6εκατομμύριαάνθρωποι,το84%τωνοποίωντάχθηκευπέρτηςκατάργησης
τηςαλλαγήςώρας.Ηυποχρέωσηαυτήείχεθεσπιστείκυρίωςγιαλόγουςεξοικονόμησηςενέργειας,όμωςηεξοικονόμηση
πουγίνεταιείναιπεριθωριακή,σύμφωναμετηνΚομισιόν,ενώοιαλλαγέςτηςώραςεπικρίνονταιόλοκαιπερισσότερογια
αρνητικέςεπιπτώσειςστηνυγεία.ΆραγετιθαεπιλέξουμεστηνΕλλάδα;Λέτενα«σκοτωθούμε»καιγι’αυτό;

Μαζεύειεγκαταλελειμμένααυτοκίνητα
ηΔημοτικήΑστυνομία

Τέσσερα εγκαταλελειμμένααυτοκί-
νηταπου αποτελούσαν εστία μόλυν-
σηςκαικαταλάμβανανδημοτικόκοινό-
χρηστοχώρο ,απομακρύνθηκαναπό
τηνΔημοτικήΑστυνομίακαιτηνΠροϊ-
σταμένητηςΥπηρεσίαςτουΤμήματος
ΕλέγχουΕλένηΣιακαβάρα , τοπρωί
τηςπερασμένηςΠαρασκευής, με την
συνεργασία της συμβεβλημένης Ε-
ταιρίαςΑπόσυρσης Οχημάτων. Για
την παρέμβαση ενημέρωσε με ανα-
κοίνωσή της ηΥπηρεσία,προφανώς
απευθυνόμενη και σε όσουςπολίτες
έχουνπαρατήσεικάπουτααυτοκίνητά
τους, μήπως και φροντίσουν να τα
απομακρύνουν…
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Επαναληπτικός ψεκασμός σήμερα το βράδυ  
στο Μακροχώρι για τα κονούπια

Ανακοινώνεται από το Δήμο Βεροίας ότι θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικός ψεκασμός 
ULV από τον ανάδοχο φορέα για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών την Τρίτη 25 Σε-
πτεμβρίου από ώρα 23:00 μέχρι 01:00 πμ στο Μακροχώρι , με χρήση εγκεκριμένου βιοκτό-
νου σκευάσματος (Aqua K-Othrine της Bayer).

Οι ψεκαζόμενες περιοχές θα επιτηρούνται με ευθύνη του ανάδοχου φορέα προκειμένου να 
μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοικοι θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την προστασία τους:
- Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.τ.λ.)
- Να μη λειτουργούν τα κλιματιστικά.
- Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με προβλήματα υγείας.
- Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα 

που χρησιμοποιείται είναι τοξικό για τις μέλισσες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: 

Γενική Συνέλευση και πρόταση 
για κινητοποιήσεις, 

αφού δεν βρέθηκε ακόμα 
ούτε προσωρινή λύση 

για τη μεταφορά των μαθητών 
-Εξετάζουν ακόμα και  κλείσιμο του σχολείου 
μέχρι την ημέρα επίλυσης του προβλήματος 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε-

μόνων του Μουσικού Σχολείου Βέ-
ροιας ανακοινώνει, σχετικά με το 
πρόβλημα της μεταφοράς Μαθη-
τών στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας 
και στα άλλα σχολεία του Νομού, 
ότι από τη σύσκεψη της 21/9/18 
που έγινε στο γραφείο του κ. αντι-
περιφερειάρχη με τη συμμετοχή 
των βουλευτών, των μεταφορέων 
και των υπηρεσιακών παραγό-
ντων της περιφέρειας, προέκυψαν 
μεν χρήσιμα συμπεράσματα ως 
προς τον τρόπο επίλυσης και θα 
υπάρχουν πλέον συντονισμένες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος, αλλά από ότι πι-
θανολογούμε η λύση θα αργήσει τουλάχιστον 15 μέρες και ενώ παράλληλα καμία πρόνοια 
δεν λαμβάνεται για προσωρινή λύση της μεταφοράς των μαθητών του σχολείου μας από τη 
Δευτέρα και για τις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή πάλι καλούμαστε οι γονείς να μαλώσουμε 
με τα αφεντικά μας ή τους πελάτες μας ή τις οικογένειές μας, κινδυνεύοντας να χάσουμε τις 
δουλειές μας, να χάνουμε τα πρωΐνά μας και τα μεσημέρια μας σε βάρος των οικογενειών, της 
εργασίας και των οικονομικών μας υποβαλλόμενοι σε πρόσθετες δαπάνες για  μεταφορές 20 
– 30 χιλιομέτρων με επιστροφή καθημερινά και οι οικογένειές μας επωμίζονται ένα πρόβλημα 
που δεν θα έπρεπε να είναι δικό μας ! Εύλογο είναι πλέον το ερώτημα πόσες εβδομάδες 
επιτέλους θα κρατήσει αυτή η κοροΐδία στις πλάτες μας. Δεν το ανεχόμαστε την ημέρα του 
αγιασμού στα σχολεία να ξεκινάει ο διάλογος για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος 
που το γνώριζαν επί μήνες οι κ.κ. αρμόδιοι (πχ ότι χρειάζονταν νομοθετική ρύθμιση) και να 
καταφέρνουν να κάνουν σύσκεψη για να συντονιστούν και να το διαπιστώσουν από κοινού 
10 μέρες μετά ! Την εβδομάδα που ακολουθεί συγκαλούμε Γενική Συνέλευση στην οποία θα 
υπάρχει πρόταση για κινητοποιήσεις μεταξύ των οποίων κλείσιμο του σχολείου μέχρι την ημέ-
ρα επίλυσης του προβλήματος. 

Η Πρόεδρος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΙΣΗ    
Ο Γραμματέας   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ   

Συνελήφθη από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας
25χρονος καλλιεργούσε 

σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας 
50 δενδρύλλια κάνναβης 

Συνελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου,  το μεσημέρι, μετά από συντονισμένες ενέργειες των 
αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 25χρονος 
ημεδαπός, για καλλιέργεια κάνναβης.

Ειδικότερα, εντοπίσθηκε ο 25χρονος σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας, όπου διαπιστώ-
θηκε να καλλιεργεί 50 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και 
κατασχέθηκαν.

Επίσης στο σημείο εντοπίσθηκε ποσότητα αποσπασμάτων κάνναβης βάρους 415 γραμμα-
ρίων, στο στάδιο της αποξήρανσης, ενώ σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν μικροποσότητες 
κάνναβης. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί 
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Εκτροπή Ι.Χ έξω από τη  Ν. Νικομήδεια
 με τραυματισμό του νεαρού οδηγού

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε το 
πρωί της Κυριακής 23 Σεπτεμβρίου 2018, έξω από 
τη Ν. Νικομήδεια.  Σύμφωνα με το InVeria.gr, το ό-
χημα που οδηγούσε νεαρός οδηγός κατευθυνόμενος 
προς το χωρίο Ν. Νικομήδεια, εξετράπη της πορείας 
του και αφού έκανε περιστροφές έπεσε σε παρακεί-
μενο σημείο με άγρια θαμνώδη βλάστηση (φωτο).

Τον άτυχο νεαρό εντόπισε διερχόμενος αγρότης 
που επέβαινε σε τρακτέρ και ενημέρωσε τις αρχές. 
Από την εκτροπή και ανατροπή ο οδηγός τραυματί-
στηκε και οδηγήθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλο-
νίκης, ενώ για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται 
έρευνα από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας. 

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Κώστας Βοργιαζίδης: 

127 ακίνητα του Δήμου Βέροιας 
μεταφέρθηκαν στα Ακίνητα

 του Δημοσίου και στο ΥπερΤαμείο
-Μεταξύ αυτών το Βυζαντινό Μουσείο και το κτίριο της Πυροσβεστικής

Οικονομικό θαύμα χαρακτήρισε ο δήμαρχος 
Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, το γεγονός ότι 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση καταφέρνει και αντεπε-
ξέρχεται αυτούς τους καιρούς. Η αναφορά του 
έγινε στο ξεκίνημα της χθεσινής συνεδρίασης 
του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, με αφορμή 
δηλώσεις του προέδρου της Ν.Δ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη για αλλαγή των ΚΑΠ με τον ΕΝΦΙΑ.

«Δεν μπορεί να περπατήσει αυτή η πρότα-
ση, θα προκαλέσει περαιτέρω συρρίκνωση των 
εσόδων. Δεν είναι εγγυημένα τα έσοδα από 
τον ΕΝΦΙΑ, ενώ υπάρχει διαφορετικός ΕΝΦΙΑ 
ανά περιοχή, άρα θα δημιουργηθούν δήμοι 
δύο ταχυτήτων» τόνισε ο δήμαρχος, λέγοντας 
«ναι» στη φορολογική αποκέντρωση, αλλά με 
εγγυημένα έσοδα.«Όλοι έχουν καλή διάθεση, 
αλλά ας το δουν καλύτερα…» είπε κλείνοντας ο 
Κώστας Βοργιαζίδης.

127 ακίνητα του δήμου στο ΥπερΤαμείο
Αναφορά του δημάρχου στη συνέχεια έγινε 

για τα 127 ακίνητα του δήμου Βέροιας που μετα-
φέρθηκαν στα Ακίνητα του Δημοσίου και στο Υ-
περΤαμείο. Είπε ότι τα περισσότερα είναι ακίνητα 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε Μετόχι, 
Βεργίνα, Αγία Βαρβάρα κ.α., καθώς επίσης το 
Βυζαντινό Μουσείο και το κτίριο της Πυροσβε-
στικής. Τόνισε κλείνοντας ότι η έρευνά του θα 
προχωρήσει για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε  στη συνέχεια, 
στην παρουσία του σε ημερίδα της ΡΑΕ στη 
φετινή ΔΕΘ για το φυσικό αέριο, τονίζοντας 
ωστόσο ότι ακόμη δεν υπάρχει σαφές χρονικό 
πλαίσιο για το έργο.

«Βρισκόμαστε σε αναμονή χρηματοδότησης του έργου 
της Περιφέρειας από το ΕΣΠΑ…» τόνισε ο κ. Βοργιαζίδης.

Για το τέλος αποχέτευσης της ΔΕΥΑΒ
Για διπλασιασμό του τέλους αποχέτευσης της ΔΕΥΑΒ 

που θα έπρεπε βάσει νόμου να τελειώσει το 2014, κάτι που 
δεν έγινε, μίλησε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-
ου ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώρ-
γος Μιχαηλίδης, παρουσιάζοντας τους προσωπικούς του 
λογαριασμούς που σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται έχουν 
διπλάσια τιμή λόγω του συγκεκριμένου τέλους.

«Γιατί πληρώνει διπλά ο δημότης;» ρώτησε τον πρόε-
δρο της ΔΕΥΑΒ ο κ. Μιχαηλίδης, σχολιάζοντας ότι το δημο-
τικό συμβούλιο το 2014 νομιμοποίησε ένα χαράτσι.

«Όλοι κοιμόμασταν δηλαδή; Ενσωμάτωση έγινε μεταξύ 
των δύο τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλιώς θα πή-
γαινε κατακόρυφα η ΔΕΥΑΒ για κλείσιμο» απάντησε ο τέως 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Νίκος Μωυσιάδης.

«Το τέλος ορίστηκε με νόμο, που το 2014 καταργήθηκε. 
Με ποιον νόμο το συνεχίσατε;» επέμεινε ο κ. Μιχαηλίδης.

«Πήραμε ομόφωνη απόφαση του δ.σ. της ΔΕΥΑΒ» α-
πάντησε ο κ. Μωυσιάδης.

«Θα το δούμε οσονούπω το θέμα…» είπε κλείνοντας ο 
κ. Μιχαηλίδης.

Καγκελίδης για Σκόπια
Στο θέμα των Σκοπίων αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά 

ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Αντώνης Καγκελί-
δης, με αφορμή τις επισκέψεις Ευρωπαίων ηγετών αυτόν 
τον καιρό εκεί.

«Όλοι είναι στραμμένοι στο κρατίδιο συνονθύλευμα. Τέ-
τοιον τουρισμό δεν είχε ολόκληρο τον χρόνο!» τόνισε, σχο-
λιάζοντας ότι είναι προδότες όσοι αναρωτιούνται τι δουλειά 
έχουν οι πόντιοι στα συλλαλητήρια.

«Δεν πρέπει να είμαστε απαθείς. Πάρτε μια πρωτοβου-
λία να καταθέσουμε τις θέσεις μας» είπε απευθυνόμενος 
προς τον δήμαρχο ο κ. Καγκελίδης, ενώ πρότεινε παράλ-
ληλα να οργανωθούν εκδηλώσεις από τον δήμο για τα 100 
χρόνια από τη Γενοκτονία την επόμενη χρονιά.

 Περί ανάπλασης…
Για το αν παραλήφθηκε το έργο της ανάπλασης ρώτησε 

ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Αντώνης Μαρ-
κούλης. Του απάντησε ο αντιδήμαρχος Άρης Λαζαρίδης ως 
εξής: «Ήταν έργο ουσίας και όχι βιτρίνας ήταν η ανάπλαση. 
Περιόρισε κατά την αναρχία που προϋπήρχε, βοήθησε 
τους πεζούς στα πεζοδρόμια και τα ΑμΕΑ, ενώ έκανε και 
την υπογειοποίηση των δικτύων. Ελάχιστες ήταν οι κακοτε-
χνίες. Τώρα παραλαμβάνετε το έργο. Όσο για το ασανσέρ 
και τις κυλιόμενες σκάλες, οι βανδαλισμοί ήταν συνεχείς. 
Είχαμε 600-700 κλήσεις του ασανσέρ, ενώ προβλέπονταν 
το 1/10. Έπαιζαν μ’ αυτό!» «Κάθε φορά και σε μεγαλύτερη 
έκταση ήταν οι βανδαλισμοί» συμπλήρωσε ο αντιδήμαρχος 
Θανάσης Σιδηρόπουλος.
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Μαθήματα Παραδοσιακού Χορού 
στον Χορευτικό Όμιλο Βέροιας

Ανακοινώνεται ότι το Χορευτικός Όμιλος Βέροιας αρχίζει μαθήματα στις 
1-10-2018 στην αίθουσα του Ομίλου, Τραπεζούντας 31, Προμηθέας Βέροιας.

Χοροδιδάσκαλος θα είναι ο έμπειρος Τσιαμήτρος Γιάννης.
Κάθε Δευτέρα: 7-8 μ.μ. αρχάριοι, 8-9 μ.μ. προχωρημένοι (ενήλικες)
Κάθε Τετάρτη: 7-8 μμ. αρχάριοι, 8-9 μ.μ. προχωρημένοι (ενήλικες)
Κάθε Σάββατο: 5-6 μ.μ. αρχάριοι, 6-7 μ.μ. προχωρημένοι (παιδιά)
Πληροφορίες: τηλ. 6946 461136 & 6937 152408.

Από τον Όμιλο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
 Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έναρξη 
τμημάτων 

οικοτεχνίας

     Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. 
Ημαθίας, ανακοινώνει ότι στο χώρο 
του συλλόγου Κεντρικής 183, θα ξεκι-
νήσουν τα μαθήματα οικοτεχνίας (ρα-
πτική, κέντημα ,πλέξιμο, κατασκευές 
κρακελέ ντεκουπάζ, τσιγκελάκι δαντέ-
λας κλπ.) για τη νέα χρονιά 2018-19.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορούν 
να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 
6974938713 κα Παυλίδου Τασούλα ή 
στις ώρες λειτουργίας του συλλόγου 
καθημερινά 10:00-13:00.

Αγιασμός και 
παρουσίαση 

βιβλίου 
στη «Μίεζα»

Αγιασμό για την έναρξη της χο-
ρευτικής περιόδου θα τελέσει την 
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 και 
ώρα 6μμ. στην φιλόξενη αίθουσά 
του ο Μορφωτικό Σύλλογος  Κοπα-
νού «Η ΜΙΕΖΑ», που βρίσκεται στην 
Κεντρική Πλατεία Κοπανού. Επίσης 
θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του 
Βασίλη Δημητριάδη (πρώην πρό-
εδρος Μ.Ε.Γ.Σ.Ν. Κοπανού «Η ΜΙ-
ΕΖΑ») -  Αρχαιολόγου – Ιστορικού, 
με τίτλο: «Κοπανός- Δ. Νάουσας 
Περιδιαβαίνοντας στα Μονοπάτια 
του χρόνου. Ένα οδοιπορικό στη 
Μνήμη». Την παρουσίαση θα κά-
νει ο συγγραφέας- ιστορικός κ. Ευ-
αγγελίδης Δημήτρης. Στο χώρο θα 
υπάρχει έκθεση ζωγραφικής που 
θα παρουσιάσει η ζωγράφος κα. Αν-
δρομάχη Μπέρσου. 

Προγραμματισμός 
δράσεων από τον Σύλλογο 

Βλάχων Βέροιας
Το Δ.Σ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, ανακοινώνει 

την έναρξη των δραστηριοτήτων του για τη νέα περίοδο 
Σεπτεμβρίου 2018 - Μαΐου 2019, με το παρακάτω πρό-
γραμμα:

Από Τετάρτη 26/9 και κάθε Τετάρτη :
Τμήμα γυναικών : 7 – 9 μ.μ.
Τμήμα ανδρών : 9 – 11 μ.μ.                                                                                         
Από Πέμπτη 27/9 και κάθε Πέμπτη:
Μαθήματα Ψηφιδωτού  6-9 μ.μ.
Από την Παρασκευή 28/9 και κάθε Παρασκευή :
Τμήμα παιδικό - αρχάριοι : 5 – 6 μ.μ.
Τμήμα προχωρημένων : 6 – 7 μ.μ.
Εκμάθηση Βλάχικης γλώσσας (παιδικό τμήμα ) : 7 - 8 

μ.μ.
Τμήμα Νεολαίας παραστάσεων : 8 – 9 μ.μ
Από Τρίτη 2/10  και κάθε Τρίτη:
Μαθήματα Αγιογραφίας 6/9 μ.μ.
Προσεχώς: Θα λειτουργήσει και το Τμήμα χορωδίας
 (Υπεύθυνος Γεώργιος Μανέκας)
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται και επιθυμούν να 

μάθουν Βλάχικους και παραδοσιακούς χορούς , βλάχικα 
τραγούδια και τη βλάχικη γλώσσα να απευθυνθούν στον 
Σύλλογο.

Oλες οι δραστηριότερες προσφέρονται δωρεάν από 
τον Σύλλογο.

26 και 28 Σεπτεμβρίου 
 Η βραβευμένη παράσταση 

“Δεσποινίς Τζούλια”, του Ομίλου 
Φίλων Θεάτρου, στη Στέγη

Ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέ-
ροιας επανέρχεται στη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών Βέροιας την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρί-
ου στις 9:00μ.μ. και την Παρασκευή 28 Σε-
πτεμβρίου στις 9:15μ.μ. με την παράσταση 
«Δεσποινίς Τζούλια» του Άουγκουστ Στρί-
ντμπεργκ, η οποία  «αγκαλιάστηκε»  θερ-
μά από κοινό και κριτικούς, αποσπώντας 6 
βραβεία στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου 
στην Ορεστιάδα στα τέλη Αυγούστου.

Ο Άουγκουστ Στρίντμπεργκ [August 
Strindberg, 1849 – 1912] ήταν Σουηδός θε-
ατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και 
ζωγράφος. Πολλά από τα έργα του Στρί-
ντμπεργκ, που αναφέρονται στην πάλη των 
δύο φύλων, είναι αριστουργήματα ψυχο-
λογικής ανάλυσης. Η “Δεσποινίς Τζούλια” 
είναι ένα από τα γνωστότερα νατουραλιστικά 
έργα του.

 Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο έργο 
που αποτυπώνει με εξαιρετικό τρόπο τις 
σχέσεις τριών προσώπων, τη σύγκρουση 
των φύλων, τα ανθρώπινα απωθημένα και 
συμπλέγματα, τις ταξικές αντιθέσεις αλλά 
και τις ανθρώπινες φιλοδοξίες. Όταν οι ισορ-
ροπίες διασαλεύονται, οι ανατροπές είναι 
αναπόφευκτες!

Σκηνοθεσία – Κινησιολογία : Ναυσικά 
Στάθη

Σκηνικά - Κοστούμια : Ισαβέλλα Κωνστα-
ντούδη

Δεσποινίς Τζούλια : Δέσποινα Γιάγκογλου
Ζαν : Σπύρος Καραγιάννης
Χριστίνα : Κατερίνα Σαμαρτσίδου
Οικονομική ενίσχυση 5€
Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από τα μέλη του Συμβουλίου ή στην είσοδο του θεάτρου μία 

ώρα πριν από την έναρξη των παραστάσεων.
Τηλ. επικοινωνίας για προσκλήσεις: 694 471 7574

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

21/9 – Σάββατο 22/9 – Κυριακή 23/9  στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚ ΦΟΡΣΤΕΡ,  Σενάριο: 

ΑΛΕΞ ΡΟΣ ΠΕΡΙ
Ηθοποιοί: ΓΙΟΥΑΝ ΜΑκΓΚΡΕΓΚΟΡ , 

ΧΕΪΛΙ ΑΤΓΟΥΕΛ
Ο JOHNNY ENGLISH ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ          
Με τον γνωστό σε όλους μας  (Mr.Bean)
Προβολές:  Πέμπτη 20/9 – Δευτέρα 24/9 – 

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

23/9 στις 19.30  και 21.45 

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΚΕΡ
Σενάριο: ΝΙΛ ΠΕΡΒΙΣ & ΡΟΜΠΕΡΤ 

ΓΟΥΕΪΝΤ
Ηθοποιοί: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΡΟΟΥΑΝ Α-

ΤΚΙΝΣΟΝ, ΜΠΕΝ ΜΙΛΕΡ, ΟΛΓΚΑ ΚΙΡΙΛΕΝΚΟ

ΚΥΝΗΓΟΣ - THE PREDATOR
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΣΕΪΝ ΜΠΛΑΚ

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

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

Προβολές:  καθημερινά στις 21.00

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     20/9/18 - 26/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Ημέρα χωρίς 
αυτοκίνητο, ημέρα 
για ποδήλατο και 
από τις 5 το από-
γευμα μέχρι τις 9 
το βράδυ, η οδός 
Ανοίξεως από την 
Πλατεία Ελιάς έως 
την οδό Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ήταν 
κλειστή και  προ-
σβάσιμη μόνο για 
πεζούς και ποδή-
λατα. Όμως η συμ-
μετοχή στη γιορτή ήταν ελάχιστη, οι ποδηλάτες μετρημένη και το πάρκο  των Αγίων 

Αναργύρων ζωντάνε-
ψε μετά τις 7.30 το 
βράδυ, όταν ξεκίνη-
σε η  μουσική εκδή-
λωση, «Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Χωρίς Αυτο-
κίνητο: Οι μαθητές 
προτείνουν λύσεις 
για τη βιώσιμη μετα-
κίνηση στην πόλη» 
στην οποία συμμε-
τείχαν το Μουσικό 
Σχολείο Βέροιας και 
το Ειδικό Επαγγελ-
ματικό Γυμνάσιο – 
Λύκειο που συμμε-
τείχαν στις εκστρα-
τείες EcoMobility και 
FreeMobility αντί-
στοιχα (με θέματα 
την οικολογική μετα-
κίνηση & ελεύθερη 
πρόσβαση ΑΜΕΑ 
στις πόλεις). 

Να σημειωθεί ότι 
η συμμετοχή των μα-
θητών της Βέροιας 
στις εκστρατείες αυ-
τές, που έγιναν την 
περασμένη άνοιξη ή-
ταν εξαιρετικά επιτυ-
χημένη. Στο διαγω-
νισμό FreeMobility 
συμμετείχαν το ΕΕ-
ΕΕΚ Βέροιας και το 
ΕΝΕΓΥΛ Βέροιας 
και στον διαγωνισμό 
EcoMobility, πήραν 
μέρος το 1ο , 2ο , 
4ο και 6ο Γυμνάσια 
και το Μουσικό Σχο-
λείο Βέροιας. Ειδικά 
η συμμετοχή του 
Μουσικού Σχολείου 
βραβεύτηκε τον πε-
ρασμένο Απρίλιο στο 
Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών 
στην Αθήνα με το 
2ο βραβείο Μουσι-
κής Έκφρασης, ενώ 
πήρε την 5η θέση 
καλύτερης εργασίας 
σε πανελλαδικό επί-
πεδο και το ΕΝΕΓΥΛ 
κατέκτησε το 3ο βρα-
βείο Ηλεκτρονικής 
Επεξεργασίας.

Η εκδήλωση δι-
οργανώθηκε  από 
την  Αντιδημαρχία 
Παιδείας του Δήμου 
Βέροιας και την ΚΕ-
ΠΑ.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλουμε δημόσια να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοή-

θησαν για την κατάσβεση και την μη επέκταση της φωτιάς, 
που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επιχείρησή 
μου.

Πρώτα πρώτα, τους πυροσβέστες μας που με άψογο 
τρόπο απέτρεψαν τα χειρότερα, την Ελληνική Αστυνομία, 
τον Δήμο Βέροιας και όλους τους φίλους και γνωστούς που 
μας βοήθησαν τις δύσκολες ώρες της φωτιάς.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΒΕΡΟΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, τον 

γιατρό Γιάννη Μούρτζιο και τη σύζυγό του Δόξα Μούρ-
τζιου για την άμεση, φιλική και αμέριστη συμπαράστασή 
τους, σ’ ένα ξαφνικό περιστατικό υγείας που αντιμετώπισε 
ο σύζυγός μου. Η αγάπη τους και η στήριξή τους είναι ανε-
κτίμητη και τους εύχομαι να είναι υγιείς και να προσφέρουν 
πάντα μέσα από το έργο τους, στους συνανθρώπους τους, 
όπως το κάνουν μέχρι σήμερα.

Με βαθιά εκτίμηση
Φλώρα Ρόκο

ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο

Το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στη Βέροια

Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 
αλλά και με μικρή 

συμμετοχή ποδηλατών
- Το πάρκο των 

Αγίων Αναργύρων 
ζωντάνεψε

 το βράδυ από την 
μαθητική συναυλία



Έφυγε πρόωρα από την ζωή 
η Αναστασία Σιδηροπούλου

Μετά από 3 χρόνια 
μάχης με τον καρκίνο 
έφυγε πρόωρα από 
την ζωή, την  Κυριακή 
28 Σεπτεμβρίου, σε η-
λικία 48 ετών, η Ανα-
στασία Σιδηροπούλου, 
σύζυγος του γνωστού 
βεροιώτη επαγγελμα-
τία Αντώνη Μπαζάκα  
Η κηδεία της έγινε χθες  
Δευτέρα από τον Ιερό 
ναό Αγίου Αντωνίου 
στις 11:30 π.μ.

Η οικογένεια δεν θα 
δεχθεί κόσμο στην οικία τους, ενώ επιθυμεί αντί 
στεφάνων να γίνουν δωρεές σε οποιαδήποτε κοινω-
φελές ίδρυμα Βέροιας. 

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στην οικογένεια ειλικρινή συλ-
λυπητήρια. 
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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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

H κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων :

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρί-
ου στις 12:00 το μεσημέρι 
θα τελέσει Αγιασμό στα Δικα-
στήρια Βεροίας.

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 
στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμφε-
ρουπόλεως (στον υπό κα-
τασκευή ναό του) στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά στην 
Βέροια.

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμ-
βρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου στο 
Νησέλι επί τη εορτή της με-
ταστάσεως του.

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

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

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 11:30 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό και θα ομι-
λήσει στην ΓΕΧΑ Βεροίας.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 5:30 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό και θα ομιλή-
σει στην ΓΕΧΑ Ναούσης.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 24 

Σεπτεμβρίου2 018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας στην Αγία Βαρβά-
ρα Ημαθίας ο Ιωάννης Μιχα-
ηλίδης του Μιχαήλ σε ηλικία 
56 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 22 

Σεπτεμβρίου 2018 στις 5.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας στην Αγία Βαρβά-
ρα Ημαθίας η Μαρία Βουβώ-
λη σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 από 

τον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης Π. Σκυλιτσίου 
ο Ελευθέριος Παρχαρίδης  σε ηλικία 13 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΔΑ: Ψ0ΓΖΟΞ7Μ-2ΙΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 50/2018
Επαναληπτικός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός 

για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
ΕΟΠΥΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ στη ΒΕΡΟΙΑ

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), προκειμένου να προβεί στην εξεύρεση κατάλληλου 
χώρου για τη στέγαση της ΠΕ.ΔΙ. Ημαθίας στη Βέροια, προκη-
ρύσσει τη διενέργεια Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Δι-
αγωνισμού για Μίσθωση Ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΠΔ 715/79, που θα διενεργηθεί στις 11/10/2018 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10π.μ., στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ν. 
Ημαθίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , στη Βέροια, οδός Κωτουνίου 8, ΤΚ: 
59132, ενώπιον της ορισθείσας για το σκοπό αυτό αρμόδιας 
Επιτροπής.

Το προς μίσθωση ακίνητο θα έχει ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΩΦΕΛΙΜΗ επι-
φάνεια χώρων ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, κυμαινόμε-
νη από 269 μ2 έως 399 μ2.

Εξ αυτών, επιφάνεια από 149 μ2 έως 224 μ2 προορίζεται για 
την εργασία των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να βρίσκεται σε χώρους κύριας χρήσης, σε ισόγειο ή σε 
συνεχόμενους ορόφους.

Οι υπόλοιποι χώροι, επιφάνειας από 120 μ2 έως 176 μ2, 
προορίζονται αποκλειστικά για βοηθητική χρήση αποθήκευσης 
του αρχείου και δεν είναι απαραίτητο να είναι συνεχόμενοι με 
τους χώρους εργασίας, αλλά μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδή-
ποτε χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης των ορόφων ή του υπο-
γείου (κατά προτίμηση), ακόμα και σε πατάρι.

Προαιρετικά είναι επιθυμητό να προσφερθούν και μέχρι 4 
θέσεις στάθμευσης.

Όλοι οι χώροι πρέπει να είναι νόμιμοι, και να καλύπτονται α-
πό την οικοδομική άδεια ενώ τυχόν ημιυπαίθριοι ή άλλοι παράνο-
μοι χώροι (Η/Χ κ.α.) θα πρέπει να έχουν δηλωθεί προς εξαίρεση 
από την κατεδάφιση.

Η θέση του ακινήτου θα βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου 
Βέροιας και κατά προτίμηση εντός ή πλησίον της ευρύτερης κεντρι-
κής ζώνης της Βέροιας που περικλείεται από τις οδούς:

Ανοίξεως, Κεντρικής (Βασ. Κων/νου), Πλατεία Ρακτιβάν 
(Ωρολογίου), Μητροπόλεως, Ελιάς.

Η Διάρκεια μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 

καταθέσουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή Διαγωνισμού, 
μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα, από τον ιδιοκτήτη ή αντιπρό-
σωπο του, που διορίζεται από αυτόν ακόμη και με απλή επιστολή, 
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που οι προσφορές αποσταλούν ταχυδρομικά, 
θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην ΠΕ.ΔΙ Ημαθίας (στη 
Βέροια, οδός Κωτουνίου 8, ΤΚ: 59132) το αργότερο μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του επαναληπτι-
κού διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής 
Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.
eopyy.gov.gr) στην οποία έχει αναρτηθεί και να παραλάβουν 
αντίτυπα αυτής από τα Γραφεία της ΠΕ.ΔΙ Ημαθίας (στη Βέροια, 
οδός Κωτουνίου 8, ΤΚ: 59132) ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Απ. Παύλου 12, Μαρούσι).

Πληροφορίες:
Α). ΠΕ.ΔΙ. Ημαθίας: ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τηλ: 

23310 78181 και ΓΚΟΣΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, τηλ: 23310 78188.
Β) Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ: Προϊσταμένη: Ξ. Πετα-

λωτή, τηλ.: 210.8110-978, Πληροφορίες: Μ. Κουτάντου, τηλ. 
210.81.10.987

Γ) Τεχνικές Πληροφορίες: Π. Βουγιουκαλάκης, τηλ. 
210.81.10.888

Τα έξοδα Δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον εκμι-
σθωτή που θα επιλεγεί.

Μαρούσι, 13/06/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Α/Α Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ.



Του Βουλευτή Ημαθίας 
Απόστολου Βεσυρόπουλου*

Ο εκνευρισμός και ο πανικός που 
τους διακατέχει είναι ευδιάκριτος, απο-
τυπώνεται στο διχαστικό λόγο και στη 
ρητορική μίσους, στις αήθεις επιθέσεις 
εναντίον του Προέδρου της Νέας Δημο-
κρατίας και στην απέλπιδα προσπάθεια 
να μοιράσουν και πάλι υποσχέσεις, να 
πουλήσουν ψεύτικες ελπίδες.

Με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει κανείς 
πλέον να αγοράσει το εμπόρευμα του κ. 
Τσίπρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσ-
σαλονίκη δεν μοίρασε λεφτά στα λόγια 
όπως έκανε ο κ. Τσίπρας, αντίθετα πα-
ρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
εξοικονόμησης χρημάτων που απευθύνεται στους πολίτες. Για-
τί όταν μειώνονται οι φόροι οι επιχειρήσεις αποκτούν κίνητρο 
για να επενδύσουν και οι πολίτες εξοικονομούν χρήματα.

Τα πρωτογενή πλεονάσματα της κυβέρνησης στηρίζονται 
στην υπερφορολόγηση και στη στάση πληρωμών του Δημο-
σίου και όχι στην ανάπτυξη ή την παραγωγή πλούτου. Πόσο 
μακριά μπορεί να πάει μια τέτοια συνταγή; 

Εμείς πιστεύουμε σε μια άλλη πολιτική που στον πυρήνα 
της έχει τη μείωση των υπέρμετρων φορολογικών και ασφαλι-
στικών επιβαρύνσεων.

-Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% αφορά όλους τους Έλ-
ληνες φορολογούμενους και κυρίως τη μεσαία τάξη, που η 
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα τη στοχοποίησε με την υπέρμετρη 
φορολόγηση, σύμφωνα με την κυνική ομολογία του κ. Τσακα-
λώτου.

-Η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις 
από το 29% στο 20% και του φόρου στα μερίσματα από το 
15% στο 5%, θα ενισχύσει τις επενδύσεις, θα δημιουργήσει νέ-
ες θέσεις εργασίας. Ανάπτυξη και υψηλοί φόροι δεν πάνε μαζί, 
αυτό το γνωρίζουν όλοι εκτός από τον κ. Τσίπρα.

-Η αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για 
τρία χρόνια και  έκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης 
που καταβάλλεται για λειτουργική,  ενεργειακή αναβάθμιση και 
συντήρηση των υφιστάμενων κατοικιών, θα αναζωογονήσει 
μία από τις ατμομηχανές της οικονομίας: την οικοδομή.

-Η εισαγωγή αρχικού κατώτατου φορολογικού συντελεστή 
9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ αντί του 22% που είναι 
σήμερα, στοχεύει στην ανακούφιση των μισθωτών  των συντα-
ξιούχων και των αγροτών. Ο «κοινωνικά ευαίσθητος» κ. Τσί-
πρας μείωσε δύο φορές το αφορολόγητο επιβαρύνοντας τους 
ανθρώπους με τα χαμηλά εισοδήματα. 

-Η άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 
13% αλλά και η μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο στο 
ύψους του 11% θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τουρι-
σμού μας, η συνεισφορά του οποίου στο ΑΕΠ θα αυξηθεί.

-Η καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για 
τα αγροτικά συλλογικά σχήματα, δεν είναι μόνο ένα μέτρο φο-
ροελάφρυνσης. Είναι ένα μέτρο με αναπτυξιακή στόχευση, δεί-
χνει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο αγροτικός 
τομέας προκειμένου να αναγεννηθεί.

Απέναντι σε όλα αυτά, ο αντίλογος του κ. Τσίπρα είναι «που 
θα βρούμε τα λεφτά». Μιλάει αυτός που μοίρασε, στα λόγια, 

12 δις ευρώ με το αλήστου μνήμης πρόγραμμα 
της Θεσσαλονίκης το 2014, με αυξήσεις μισθών, 
13η σύνταξη, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και τόσα 
άλλα. Μιλάει αυτός που δεν έχει πει ούτε μία 
αλήθεια στους Έλληνες πολίτες.

Οι μειώσεις φόρων που περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρό-
κειται να δημιουργήσουν δημοσιονομικό πρό-
βλημα, αντίθετα θα οδηγήσουν σε αύξηση των 
εσόδων και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Έχουμε όμως και ευρύτερο σχεδιασμό που 
περιλαμβάνει στοχευμένη μείωση δημοσίων δα-
πανών κατά 2 δις ευρώ μέσα σε δύο χρόνια που 
θα προέλθει από τις συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, την αναλογία 1 προς 5 για τις 
προσλήψεις στο δημόσιο (με εξαίρεση τους το-
μείς της Υγείας και της Παιδείας) και την επέκτα-
ση των υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Υπάρχουν όμως και άλλες πηγές εσόδων που δημιουργούν 
δημοσιονομικό χώρο, όπως η επέκταση της χρήσης πλαστικού 
χρήματος και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η επέκταση της 
χρήσης πλαστικού χρήματος θα γίνει με κίνητρα και για τις 
δύο κατηγορίες των συναλλασσομένων, και του πολίτη και του 
επαγγελματία.

Σε ότι αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα αναφέρω 
ένα μόνο παράδειγμα:  από τα 250 εκατομμύρια τιμολόγια που 
εκδίδονται στη χώρα μας, μόνο το 6% διακινείται ηλεκτρονικά 
σήμερα κάτι που σημαίνει γραφειοκρατία και κυρίως απώλεια 
δημοσίων εσόδων και αδυναμία ελέγχου της φοροδιαφυγής. 
Η λύση είναι η έκδοση και διακίνηση ηλεκτρονικών τιμολογίων 
μεταξύ των επιχειρήσεων και η διασύνδεση με τη Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Υπολογίζεται ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών μπορεί να αποφέρει αύξηση στα ετήσια έσοδα από το 
ΦΠΑ  της τάξεως των 3,5 δις ευρώ.

Εμείς έχουμε απαντήσεις για όλα, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει ένα 
ψέμα για όλα.

  *Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας              
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
2ήμερη εκδρομή 
13-14 Οκτωβρίου 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα γραφεία μας Ανοίξεως 90 
τηλ. 23310 25654 κιν. 6976 953683, είμαστε ανοικτά Δευτέρα - Τετάρτη και Παρα-
σκευή 10.30 - 12.30.

Το Δ.Σ.

Συνελήφθη 55χρονος για λαθραία τσιγάρα και καπνό
Συνελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, το απόγευμα, στη Βέροια, από αστυνομι-

κούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 55χρονος ημεδαπός, 
διότι σε αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε να κατέχει 132 πακέτα τσιγάρων και 4 συ-
σκευασίες με συνολικά 200 γραμμάρια καπνού, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία 
φόρου κατανάλωσης και τα οποία κατασχέθηκαν. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα 
Ασφάλειας Βέροιας.

Σύλληψη ανήλικης για κλοπή πορτοφολιού
Συνελήφθη στις 22 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι στην Νάουσα, από περιπολούντες 

αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, ανήλικη αλλοδαπή, καθώς διαπι-
στώθηκε να έχει αφαιρέσει το πορτοφόλι 80χρονης που περιείχε το χρηματικό ποσό 
των 140 ευρώ. Το κλεμμένο πορτοφόλι βρέθηκε στην κατοχή της και αποδόθηκε στην 
παθούσα.

Στο 25ο Πανελλήνιο  Συνέδριο 
Νέων Αγροτών η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Στις εργασίες του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Αγροτών που έλαβε χώρα 
στο Επιχειρηματικό Πάρκο Λιβαδειάς Βοιωτίας, από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 
2018, συμμετείχε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. 

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Γεώργιος Κορμέντζας, στην ομιλία του με 
θέμα «Ο ρόλος της ψηφιακής πληροφορίας και της ευφυούς διαχείρισής της, στην 
ΚΑΠ μετά το 2020» ανέφερε ότι καθώς σήμερα οι αγροτικές ανάγκες ξεπερνούν την 
απλή γεωτεχνική στήριξη, η καθολική πρόσβαση στη νέα γνώση και την ενημέρωση 
αποτελούν τα βασικά ζητούμενα μιας νέας αγροτικής μεταρρύθμισης, με ψηφιακό 
πρόσημο για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Η συγκυρία δείχνει ευνοϊκή για μια 
τέτοια μεταρρύθμιση,  καθώς α) από κανονιστικής πλευράς, η γνώση, η καινοτομία και 
η ψηφιοποίηση ενσωματώνονται στα μέτρα της μελλοντικής ΚΑΠ ως καταλύτες για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών/κλιματικών στόχων της και την ενίσχυση της παραγω-
γικότητας-ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, και β) από επιχειρηματικής 
πλευράς, οι σχετικές αναλύσεις δείχνουν ότι η αξία της αγοράς της ψηφιακής γεωργίας 
θα φτάσει μέχρι το 2025, τα $ 4,3 δις. σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα 
μετράει μέρες
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Εργασίες βελτίωσης 
και αναβάθμισης 
των σχολικών 

μονάδων στη Νάουσα
Συνεχίζονται οι εργα-

σίες βελτίωσης και αι-
σθητικής αναβάθμισης 
των σχολικών μονάδων 
του Δήμου Νάουσας. 
Μεγάλη παρέμβαση 
χρωματισμού και βελτι-
ώσεων γίνεται αυτές τις 
μέρες στον εξωτερικό 
χώρου του νέου κτιρίου 
του Λαππείου Γυμνα-
σίου. Το συνεργείο επι-
σκέφθηκαν την περασμένη Τετάρτη ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης και ο Αντιδή-
μαρχος Παιδείας Στέλιος Δάγγας.

Μέσα στον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει και το έργο αντικατάστασης των παλιών 
κουφωμάτων του 1ου Γυμνασίου με νέα συνθετικά κουφώματα ενεργειακού τύπου, 
για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, μόνωσης και καλύτερων συνθηκών μάθησης. 

Τέλος, ολοκληρώνεται η πλακόστρωση στον χώρο των πρώην Τεχνικών Σχολών 
και θα συνεχιστούν στο 9ο Δημοτικό Σχολείο.

Έναρξη με αγιασμό στο «Υφάδι»
Με αγ ια -

σμό γ ια  το 
καλό της νέας 
ε κ πα ι δ ε υ τ ι -
κής χρονιάς, 
ξεκ ίνησε τη 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 
του το δημι-
ουργικό εργα-
στήρι ΥΦΑΔΙ. 
Η εθελόντρια 
π ρ ό ε δ ρ ο ς 
Ευγενία Ζάλι-
ου - Μπασια-
κούλη, αφού 
καλωσόρισε 
τον δήμαρχο 
κ. Ν. Κουτσογιάννη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ι. Παρθενόπουλο 
και τον αντιδήμαρχο κ. Στ. Δάγγα ευχαριστώντας τους για τη στήριξη του συλλόγου, 
αναφέρθηκε εν συντομία στις δράσεις των παιδιών - μελών του, τονίζοντας ότι για 18 
ολόκληρα χρόνια, η συνέχιση λειτουργίας του ΥΦΑΔΙΟΥ οφείλεται αποκλειστικά στην 
αγάπη των κατοίκων της Νάουσας, που στηρίζουν κάθε δράση του και την εθελοντική 
προσφορά. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, «στο ΥΦΑΔΙ ο εθελοντισμός κάθε μέρα 
γίνεται πράξη», ευχαριστώντας ιδιαίτερα τους εθελοντές πατέρα Νικόλαο Παπαθεο-
δώρου, Κ. Σιούγγαρη, Κ. Περβολάρη Ναυσ. Καράμπελα, Άρτ. Μπαξεβάνου, Μ. Κου-
κούλου, Γ. Δερβόκη, Ανν. Ματοσιάν, Ηλ. Τσίλη, Β. Μπίτζιο και την εκπαιδεύτρια Εμμ. 
Μιχαήλοβα για την υπευθυνότητα και την αγάπη που δείχνει σε όλα τα παιδιά.

Στη συνέχεια, όλοι μαζί, επισκέφθηκαν την έκθεση «Εικαστικό Φθινόπωρο 2018» 
όπου ο πρόεδρος Γ. Μάνος τους ξενάγησε στις καλλιτεχνικές δημιουργίες όλων των 
τμημάτων.

Αύριο η πρώτη 
συνάντηση 

της χορωδίας 
ενηλίκων του 
«Προμηθέα»

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στις 7:00μμ 
θα γίνει η πρώτη συνάντηση της χορωδίας ενηλί-
κων του συλλόγου ΠΡΟΗΘΕΑΣ. Παλιά και νέα μέ-
λη ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια νέα δημιουργική 
χρονιά, γεμάτη μουσικές, με υπεύθυνο καθηγητής 
μουσικής τον  Αλέξανδρο Ιωσηφίδη. 

Η συνάντηση θα γίνει στο χώρο του Συλλόγου, 
Ακροπόλεως 63 στον Προμηθέα. 

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορεί -
τε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2331028663, 
6932330078 ή στο χώρο του συλλόγου (Ακροπόλε-
ως 63). Ώρες επικοινωνίας: 6- 9 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΗΜΑΘΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Με αφορμή τον αγιασμό που τελέστηκε στα γραφεία της 

ΕΜΕ Ημαθίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας  κ. Πα-
ντελεήμονα, ο οποίος  είναι πολύτιμος αρωγός μας σε κάθε 
μας δράση και προσπάθεια και μας προσφέρει απλόχερα τη 
βοήθειά του. Εμείς με τη σειρά μας στηρίζουμε την προσπά-
θεια της Εκκλησίας μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της 
Ιεράς Μητροπόλεως.

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο της πόλης μας κ.Κώστα Βορ-
γιατζίδη και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Γιώργο Σοφιανίδη οι 
οποίοι με τη σειρά τους στηρίζουν  το παράρτημα της ΕΜΕ 
Ημαθίας σε κάθε του δραστηριότητα.

Όπως επίσης και τους δημοσιογράφους της πόλης μας οι 

οποίοι άοκνα καλύπτουν κάθε μας εκδήλωση.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που θυσίασαν 

τον ελεύθερο χρόνο τους  για να διδάξουν , να επιτηρήσουν 
αλλά και να συμμετέχουν σε επιτροπές θεματοδοσίας.

Το Παράρτημα Ημαθίας τη χρονιά που μας πέρασε είχε 
μια πλούσια  δράση : ημερίδες με αξιόλογους ομιλητές , 
παρουσιάσεις βιβλίων , μαθήματα προετοιμασίας και τους 
διαγωνισμούς της ΕΜΕ. Φέτος ξεκινά ένας νέος κύκλος δρά-
σεων και ζητάμε απο όλους εσάς να τις πλαισιώσετε.

Ευχόμαστε σε όλους μια καλή δημιουργική χρονιά με υ-
γεία δύναμη και αντοχή για σας και τις οικογένειές σας.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος 
Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου

Η Γενική Γραμματέας
Αλεξάνδρα Στυλιανίδου

Έναρξη μαθημάτων στο Χορευτικό 
Εργαστήρι ‘’Κύκλος Ερατεινός’’

‘’Έφτασε πάλι ο καιρός να ξανανταμωθούμε, μέσα στις κύκλες των χορών να βεργολυ-
γιστούμε’’. Από το Χορευτικό Εργαστήρι Ημαθίας ‘’Κύκλος Ερατεινός’’ ανακοινώνεται ότι τα 
μαθήματα παραδοσιακών χορών ξεκινάνε, με χοροδιδάσκαλο τον  Αντώνη Κελεπούρη, για τα 
παιδικά τμήματα το Σάββατο 29-09-2018 και κάθε Σάββατο τις ώρες: 1ο τμήμα 16.15μμ, 2ο 
τμήμα 17.00μμ, 3ο τμήμα 17.45μμ, 4ο τμήμα 18.30μμ και 5ο τμήμα 19.15μμ.

Τα τμήματα ενηλίκων την Δευτέρα 01-10-2018 και κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 19.30μμ οι 
αρχάριοι και κατόπιν οι προχωρημένοι.

Δικτύωση κοινωνικών φορέων
Το Κέντρο Συμβουλευτικής 

του Δήμου Βέροιας συναντήθηκε 
με φορείς της Αλεξάνδρειας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υ-
ποστήριξης Γυναικών του Δήμου 
Βέροιας πραγματοποίησε την Πα-
ρασκευή 21 Σεπτεμβρίου συνάντη-
ση δικτύωσης – ενημέρωσης με τις 
Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες 
του Δήμου Αλεξάνδρειας στο χώρο 
που στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας και Πο-
λιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
Σκοπός της συνάντησης ήταν η δι-
κτύωση των κοινωνικών φορέων, 
με απώτερο στόχο την αποτελε-
σματική μεταξύ τους διεπιστημο-
νική συνεργασία για την καλύτερη 
και πληρέστερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών. Οι συμμετέχοντες/ουσες 
ενημέρωσαν για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του φορέα τους και ακο-
λούθησε διάλογος. 

Στη συνάντηση παρευρέθησαν  
εργαζόμενοι/ες εκπροσωπώντας 
τους παρακάτω φορείς: το Τμήμα 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρει-
ας, το Κέντρο Κοινότητας με Πα-
ράρτημα Ρομά, το Κοινωνικό Φαρ-
μακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
το Βοήθεια στο Σπίτι και το Κέντρο 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(ΚΑΠΗ) του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής ευ-
χαριστεί όλες και όλους για την α-
νταπόκριση στο κάλεσμα τους. 
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Αναρτήθηκε ο προσωρινός
 πίνακας αποτελεσμάτων για το κομφούζιο

 Η ΔΑΟΚ Π.Ε Ημαθίας σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από Μονάδα  Κλιματικής  Αλλαγής & Περιβάλλοντος ΕΥΕ ΠΑΑ 
του ΥΠΑΑΤ  ενημερώνει ότι αναρτήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξου-
αλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων (1η κατάταξη) βάσει της 
πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της δράσης.

Συνημμένη σχετική ανακοίνωση η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.
gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr  και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.

Εκτός της ως άνω ανακοίνωσης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων 
καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λά-
βουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Επίσης γνωστοποιείται ότι εγχειρίδιο χρήσης (manual) με οδηγίες, μεταξύ άλλων, για τον πίνακα 1ης κατάταξης καθώς και 
για την ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών εκ μέρους των υποψηφίων στο ΠΣ της δράσης, βρίσκεται αναρτημέ-
νο στην ιστοσελίδα  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/  με τίτλο: “Εγχειρίδιο χρήσης Κομφούζιο (Πρόσκληση 
2)”,το οποίο και επισυνάπτομε

 (Η Ανακοίνωση -με τα επισυναπτόμενα αρχεία- θα αναρτηθεί και θα εμφανίζεται  στον διαδιακτυακό  τόπο  της Π.Ε  Ημαθί-
ας: http://imathia.pkm.gov.gr) 

Έτοιμες προς 
παραλαβή οι νέες 

ταυτότητες των εφέδρων 
αξιωματικών Ημαθίας

Παρακαλούνται οι έφεδροι αξιωματικοί που υπέβαλλαν στη δικαιολογητικά έκ-
δοσης νέας ταυτότητας όπως προσέλθουν στα γραφεία για την παραλαβή αυτής. 
Ημέρες : Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 π.μ. έως 13.00 . Παράκληση όπως 
επικοινωνήσετε τηλεφωνικά πρώτα στο 2331023616.

Η προσωπική παρουσία είναι αναγκαία διότι απαιτείται υπογραφή της παραλαβής 
της ταυτότητας ώστε να ενημερωθεί το υπουργείο. 

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Αν τα φαινόμενα ανομίας στα ελληνικά πα-
νεπιστήμια δεν αυξάνονταν καθημερινά, το 
λεγόμενο «πόρισμα Παρασκευόπουλου για 
τη βία στα ΑΕΙ» θα αποτελούσε μια εξαιρετική 
αφορμή για ευθυμία σε μια ιδιαίτερα καταθλι-
πτική πραγματικότητα. Μετά την επαναφορά 
από τον κ. Γαβρόγλου του ασύλου ανομίας στα 
πανεπιστήμια και την κριτική που δέχθηκε, ο 
υπουργός Παιδείας συγκρότησε μια επιτροπή 
για την αντιμετώπιση της βίας στα ΑΕΙ. Το πα-
νεπιστημιακό άσυλο εδώ και χρόνια έχει χάσει 
το νόημά του, καθώς δεν υπάρχει κανένα ζή-
τημα ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Αντιθέτως, 
το άσυλο κατέληξε να προσφέρει καταφύγιο 
σε κάθε είδους παραβατικό στοιχείο που προ-
σφεύγει στο πανεπιστήμιο για να αποφύγει τη 
σύλληψη. 

Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ όσα χρόνια κι αν μείνει στην εξουσία παραμένει 
ανεπίδεκτος μαθήσεως, προσκολλημένος στις εφηβικές του 
ιδεοληψίες και στις δογματικές του εμμονές, ακόμη κι αν ά-
σπρισαν τα μαλλιά των στελεχών του. Και το νέο «λαμπρό» 
έργο της σοφίας του κ. Παρασκευόπουλου ακολουθεί πιστά 
τα χνάρια του προηγούμενου, δικού του, κατασκευάσματος. 
Μιλάμε για τον περίφημο νόμο, που άνοιξε διάπλατα τις πόρ-
τες των φυλακών σε δολοφόνους, βιαστές, εκβιαστές και κάθε 
καρυδιάς καρύδι, ανατροφοδοτώντας το έγκλημα και εκθέτο-
ντας διεθνώς τη χώρα.

Αυτήν την φορά, μετά από «κοπιώδη» προσπάθεια 8 
μηνών, μια επιτροπή σοφών(!) υπό τον κ. Παρασκευόπουλο 
πληροφορεί την ελληνική κοινωνία ότι η λύση για την εκτετα-
μένη βία των κάθε λογής συμμοριών που δρουν στα πανεπι-
στήμιά μας είναι όχι μόνον να συμφιλιωθούμε μαζί της και να 
την αποδεχθούμε, αλλά και να της παραχωρήσουμε κι άλλο 
βήμα για να εκφραστεί.

Συγκεκριμένα, η περί ου ο λόγος επιτροπή προτείνει να 
δημιουργηθούν «στέκια συνεύρεσης» για τους καταληψίες 
φοιτητές, χωρίς να αποκλείονται και όσοι δεν είναι φοιτητές, 
και να αναλάβουν τους πανεπιστημιακούς χώρους των κα-
ταλήψεων οι ίδιοι οι καταληψίες. Για τούτο, άλλωστε, προτεί-
νεται και η απόσυρση των ΑΤΜ, που προφανώς βάζουν σε... 
πειρασμό τους ληστές από ιδεολογία!

Μετά απ’ όλα αυτά, ειλικρινά αναρω-
τιόμαστε γιατί άραγε να μην αναλάβουν 
οι καταληψίες και οι «συλλογικότητες» 
τη διοίκηση των Πανεπιστημίων, ακόμη 
και τα μαθήματα, ώστε να λυθεί το πρό-
βλημα μια και έξω. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
δεν θα απαιτηθεί και η «ευαισθητοποί-
ηση» των επίδοξων πυγμάχων των ΑΕΙ 
να μην καταφεύγουν στον ξυλοδαρμό 
καθηγητών και συμφοιτητών τους, κα-
θώς έτσι δεν πλήττουν την «άρχουσα 
τάξη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
το πόρισμα.

Πέραν της ιλαρότητας που προκαλεί 
η πρόταση της συγκεκριμένης επιτρο-
πής, είναι φανερό ότι στέλνει ξεκάθαρα 
το μήνυμα πως η κυβέρνηση δεν επιθυ-
μεί τα Πανεπιστήμια της χώρας να λει-

τουργούν σε καθεστώς νομιμότητας. Κλείνει, επίσης, το μάτι 
στους μπαχαλάκηδες να συνεχίσουν το καταστροφικό τους 
έργο, να κτυπούν ανεξέλεγκτα, να απειλούν, να εκβιάζουν, 
να μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε εστίες 
ανομίας, σε ορμητήρια καταδρομικών επιχειρήσεων. Και 
ακόμη συνομολογεί ότι είναι ανεκτή η παρουσία εξωπανεπι-
στημιακών στοιχείων που μεταφέρουν τις παράνομες δράσεις 
εντός των πανεπιστημίων, είτε αφορά το παρεμπόριο, είτε τη 
διακίνηση ναρκωτικών.

Εντέλει, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, με το «πόρισμα Πα-
ρασκευόπουλου», καταρρίπτει τις όποιες φρούδες ελπίδες 
έτρεφαν κάποιοι για την ταυτότητά της. Οι άνθρωποι έχουν 
αποφασίσει με ποιόν θα πάνε και ποιόν θα αφήσουν. Επιλέ-
γουν την ανομία εις βάρος της τάξης, επιλέγουν τους περιθω-
ριακούς εις βάρος της κοινωνίας, επιλέγουν τους τραμπού-
κους εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών 
που κοπιάζουν να μορφωθούν. Και εγκαλούν όλους εμάς 
που είμαστε αντίθετοι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε την... προο-
δευτικότητά τους. Ευτυχώς, όμως, δεν θα τα καταφέρουν. Τα 
ψωμιά της κυβέρνησής τους είναι, ήδη, μετρημένα!

*Ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αναπληρωτής το-
μεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος 
για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

-Την κ.Θάλεια Γεωργιάδου, για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε, εις μνήμη Βασιλείου Φωκά.

-Την Οικ.κ.Στέφανου και κ.Μάρθας Χατζηνικολάκη,για την 
δωρεά του ποσού των 100 Ε, εις μνήμη Βασιλείου Φωκά.

-Την Οικ.κ.Θεόδωρου και κ.Έλλης Κωνσταντίνου,για την 
δωρεά του ποσού των 50 Ε, εις μνήμη Βασιλείου Φωκά.

-Την κ.Ντίνα Σαράφογλου, για την δωρεά του ποσού των 
50 Ε, εις μνήμη του αγαπημένου της συζύγου Γρηγορίου κια 
επίσης του αγαπητού φίλου Βασιλείου Φωκά.

-Την κ.Ελευθερία Γκιώμου, για την ευγενική προσφορά 

ενός γεύματος,εις μνήμη του συζύγου της Βασιλείου και των 
αδελφών της Κωνσταντίνου και Αθανασίας.

-Την κ.Βιβή Παυλίδου,για την ευγενική προσφορά γλυκι-
σμάτων στους Ηλικιωμένους ,εις μνήμη της γιαγιάς της Καλ-
λιόπης Σιδηροπούλου, με την συμπλήρωση 13 ετών από τον 
θάνατό της καθώς και των γονέων της Χρήστου και Σοφίας.

-Τον κ.Γιώργο Καραλάγκο, για την ευγενική προσφορά 
200 Κgr Κυδωνιών για τις ανάγκες του Γηροκομείου.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη, για την ευγενική προ-
σφορά 10 Κgr Γαλεό, για τις ανάγκες του Γηροκομείου.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά 13 τεμ.πάνες 
προστασίας Ηλικιωμένων, για τις ανάγκες του Γηροκομείου.

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

-Ανώνυμο Κύριο, για την ευγενική προσφορά 400 Κgr Μή-
λα, για τις ανάγκες του Γηροκομείου.

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος, εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

                             Εκ της Δ/νσεως 

Από τον Ελληνοαυστρολό Άγγελο Γιαννάκαρο, 
ιδρυτή της εταιρείας FOENIX Security 

Εκπαίδευση ειδικών ομάδων 
της Κεντρικής Μακεδονίας, 

με πρωτοβουλία της Ένωσης 
Αστυνομικών Ημαθίας

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώ-
θηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκπαίδευση των Ειδικών ομάδων 
Ο.Π.Κ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα από 29/08 έως και 05/09, 
από τον Ελληνικής καταγωγής  ιδρυτή της εταιρείας FOENIX Security με έδρα την 
Μελβούρνη της Αυστραλίας και Μέλος της Εταιρείας KAPAP ACADEMY Άγγελος 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΣ , ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στην Αυστραλία σε θέματα 
εκπαίδευσης στελεχών σωμάτων ασφαλείας έχοντας στο ενεργητικό του πλήθος ανα-
γνωρισμένων τίτλων εκπαίδευσης.

Η διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων σε δελτίο Τύπου τονίζει για την 
δράση: «Η Ένωση μας πάντοτε υπέρμαχος του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και πρωτοπόρος ως χορηγός υλικο-
τεχνικού εξοπλισμού στα μέλη μας δηλώνουμε πως θα δράττουμε κάθε ευκαιρία με 
την οποία θα μπορούμε να παρέχουμε κάθε εφόδιο και μέσο προς την επίτευξη του 
σκοπού μας που είναι η κατάρτιση ενός άρτια εκπαιδευμένου Αστυνομικού. Οφείλου-
με να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Υποστράτηγο ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο Γενικό 
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αστυνόμο Β΄ ΤΡΙ-
ΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σπυρίδων για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εκπαίδευση, καθώς επίσης και τους Αστυνομικούς 
Διευθυντές των Νομών Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, και Σερρών, όπως 
επίσης και τον Αστυνομικό Διευθυντή Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι-
μόρφωσης Βόρειας Ελλάδας κ. ΚΟΥΓΚΑ Διονύσιο  για την παραχώρηση των χώρων 
εκπαίδευσης».

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ένωση απένειμε τιμητική πλακέτα στον κ. Άγ-
γελο Γιαννάκαρο με την ελπίδα πολύ σύντομα να βρεθεί ξανά στην Ελλάδα και να 
επαναλάβουμε ένα νέο κύκλο εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε ακόμα περισσότερους 
Αστυνομικούς της Ελληνικής Επικράτειας.

Σοφίας Παρασκευόπουλου 
το ανάγνωσμα...
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Τηνίκηστοτελευταίοφιλικόπαιχνίδιτηςπροετοι-
μασίας τηςπέτυχε ηΒΕΡΟΙΑ, η οποία επικράτησε
εντόςέδραςμε1-0τουΟλυμπιακούΚυμίνων.Οι«κυ-
ανέρυθροι»,πουδενέπιασαναπόδοσηανάλογητων
προηγούμενωνπαιχνιδιών,έχονταςλίγεςκαλέςστιγ-
μέςστοματς,ευτύχησαννασκοράρουνπρινκανσυ-
μπληρωθεί το1ολεπτότηςαναμέτρησηςμεκοντινό
σουτ τουΜπλέτσα,οοποίος εκμεταλλεύθηκε λάθος
γύρισματουΤσακίρηπροςτοντερματοφύλακατου!

ΦΑΣΕΙΣ-ΓΚΟΛ
1’Απρόσεχτο γύρισμα τουΤσακίρη μέσα στην

περιοχήτηςομάδαςτου,οΜπλέτσας«διαβάζει»την
φάσηκαιμόνοςαπότούψοςτουπέναλτιπλασάρει
καιανοίγειτοσκορ1-0.

20’Μετάαπόκόρνεραπόδεξιά,οπροωθημένος
Μουρατίδηςπιάνειτηνκεφαλιά,όμωςοτερματοφύ-
λακαςτωνφιλοξενουμένωναποκρούεισωτήρια.

50’Μπροστινήπάσα τουΠατσιαβούρα για τον
Κανούλα, τον φορ της ΒΕΡΟΙΑΣ προλαβαίνει ο
Μπαιμάκηςπουμεμπλονζόνμπλοκάρειτημπάλα.

57’Από δεξιά ο Ιωάννου με εκτέλεση κόρνερ
στέλνειτημπάλαστοδεύτεροδοκάριτηςεστίαςτων
Κυμίνων,όπουπιοψηλάοΜουρατίδηςπαίρνει την
κεφαλιά, όμωςπριν αυτήπεράσει την γραμμή της
εστίαςτηςομάδαςτουσαναπόμηχανήςΘεόςδιώ-
χνειοΤσακίρης.

63’ΟΜπακάλης σουτάρει με δύναμη έξωαπό
την μεγάληπεριοχή τωνΚυμίνων, η μπάλα όμως
περνάειλίγοάουτ.

82’ΠαραλίγοοΜισαηλίδηςναπετύχειαυτογκόλ,στην
προσπάθειάτουναδιώξειτημπάλαμέσααπότηνμικρή
περιοχήτηςομάδαςτου,καταλήγονταςαυτήκόρνερ.

83’Διπλή ευκαιρία για τουςφιλοξενούμενουςσε

κενήεστία,μετονΚαράμπελααρχικάναμηνβρίσκει
τη μπάλα και τονΤσακίρη στη συνέχεια, που ενώ
τηνβρίσκει…καταφέρνεικαιτηνστέλνειαπόταδύο
μέτραάουτ!

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ιασωνίδης με βοη-
θούςτουςΜπακάλη,Χαλατζιούκα.

ΒΕΡΟΙΑ (ΝίκοςΠαπανώτας):Μπλατσιώτης (46’
Κοντογουλίδης),Ζούρκος(46’Πατσιαβούρας),Μου-
χάλης (55’Τσιότρας),Μουρατίδης (80’Ράδης),Μα-
ραγκός (80’Τσουλχάι),Μπακάλης (72’ Ζιγκερίδης),
Μπλέτσας(77’Λεφίδης),Βεργώνης(80’Σοφιανίδης),
Τσικόπουλος(55’ Ιωάννου),Κυριακίδης (77’Τρούπ-
κος),Κανούλας(64’Μιχαηλίδης).

ΚΥΜΙΝΑ (Γιώργος Νασιόπουλος):Μπαϊμάκης,
Τοπαλίδης (69’Νεσερσιάν), Πολιανίδης,Τσακίρης,
Μεσιάρης (60’ Γιάντσος),Αυγέρος,Αμανατίδης,Ρα-
καβίνας(84’Κυριακίδης),Καμπέρι(18’λ.τ.Θεοδωρί-
δης),Καράμπελας,Παρράς(74’Μαραντίδης).

ΉρθεοΒραζιλιάνοςστηνΒέροια
ΣτιςκερκίδεςτουΔημοτικούσταδίουΒέροιαςβρέ-

θηκε οΒραζιλιάνος ΖοάοΠένδροΟλιβέιραΣάντος
καιείδετηνέατουομάδαστονικηφόροφιλικόμετον
ΟλυμπιακόΚυμίνων,συνοδευόμενοςαπότοντεχνι-
κόδιευθυντήΓιώργοΜεταξά.

Ο25χρονοςμεσοεπιθετικός, με έφεσηστοσκο-
ράρισμα, που ήλθε στην «Βασίλισσα» για να την
ενισχύσειαπότηνθέσητουεπιτελικούμέσου,έφθα-
σεστηνπρωτεύουσατηςΗμαθίαςτοβράδυτηςΠα-
ρασκευής,ενώθαπεράσειαπόόλεςτιςαπαραίτητες
ιατρικέςεξετάσειςκαιαμέσως,ανόλαπάνεκαλάμε
αυτές,θαενταχθείστοδυναμικότηςΒΕΡΟΙΑΣ.

Εάν ολοκληρωθεί ηπαραπάνωμεταγραφή τότε
όλοι πιστεύουν ότι το ρόστερ της ομάδας θα έχει
ολοκληρωθείεκτόςαπροόπτουφυσικάγιαμίαακόμη
μεταγραφήπιθανόνστηθέσητουτερματοφύλακα.Ο
ΝίκοςΠαπανώτας και οι συνεργάτες τουθαδουλέ-
ψουνμεόλουςτουςπαίκτεςπροκειμένουναπάρου-
ιντοκαλύτεροαπ’όλους.

πηγή: kerkidasport.gr

Θετικά δείγματα γραφής άφησε ηΝΙΚΗΑγκα-
θιάς στο τελευταίο τηςφιλικόπροετοιμασίας, μια
εβδομάδαπριν την έναρξη τουΠρωταθλήματος.
Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησανμε 2-1 τουΑχιλ-
λέα Νεοκαισάρειας εκτός έδρας, πραγματοποι-
ώντας την καλύτερή της έως τώρα εμφάνιση και
αφήνονταςικανοποιημένοτοντεχνικότουςΣταύρο
Κωστογλίδη.Ο Σούκιας με εκτέλεση φάουλ στο
42’άνοιξετοσκοργιατηΝΙΚΗκαιοκτώλεπτάαρ-
γότεραοΓκελοσάνιμεπλασέσημείωσετο0-2.Το
μόνοπουκατάφερεοΑχιλλέαςήτανναμειώσειμε
τονΙτσιοστο75’.

ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ (Παπαδόπουλος): Γαλάνης,

Καταχιώτης,Δερμίσης,Αποστολίδης,Τσιμπούκας,
Παγωνίδης,Ναρίνογλου,Κατσαρός,Κατσαμάγκας,
Ιτσιος,Μτσεντλισβίλι.

Επαιξαν και οι Ιωαννίδης,Τζήκας,Καραθανά-
σης,Λυκούργος,Χαλκιδης.

ΑΓΚΑΘΙΑ (Κωστογλίδης): Φίλιος, Ρογγότης,
Γιαννόπουλος,Λιόλιος,Πέτκος,Χατζόπουλος,Λα-
ζόπουλος,Τριανταφυλλίδης, Σούκιας, Γκελοσάνι,
Σιδηρόπουλος.

Επαιξαν ακόμη και οιΔιακόπουλος, Κωστο-
γιώργος,Βουλγαρόπουλος, Γιδαρόπουλος, Στυλί-
δης.

ΝίκηγιατηΒΕΡΟΙΑστοτελευταίο
φιλικόπριντοπρωτάθλημακέρδισε

1-0ταΚύμινα
Ήρθε ο Βραζιλιάνος Ζοάο Σάντος

Έτοιμη η Νίκη Αγκαθιάς 2-1
σε φιλικό μέσα στη Νεοκαισάρεια

Πολλάγκολ(33συνολικά)καιευρείεςνίκεςπε-
ριελάμβανεη2ηαγωνιστικήτηςΑ’κατηγορίαςτης
ΕΠΣΗμαθίας!

Τέσσεριςομάδεςείναιαυτέςπουέκαναντο2x2
μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας
εντόςέδραςνίκες.

ΗΝάουσαπουνίκησεάνεταμε5-2τηνεοφώ-
τιστηΜελίκη, ταΤρίκαλαπου κέρδισαν σχετικά
εύκολα με 4-1 τοΠαλαιοχώρι, τοΡοδοχώριπου
επικράτησε2-0τηςΑγ.ΒαρβάραςκαιηΑγ.Μαρίνα
πουεπιβλήθηκε2-1τηςΧαρίεσσας.

Από εκεί καιπέρα, ισόπαλο1-1 έληξε τοματς
τουΜακροχωρίουμετονΠΑΟΚΑλεξάνδρειας,ενώ
οΚοπανός συνέτριψε στην έδρα του με 6-2 τον
ΑχιλλέαΝάουσας!

Τέλος,ηΕπισκοπήπήρεσημαντικόεκτόςέδρας
τρίποντο επί τηςΜαρίνας (3-0), ενώστο ντέρμπι
τωννεοφώτιστωντοΠλατύπέρασεεύκολαμε3-0
απότοΚλειδί.

Α’ΕΠΣΗ-2ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κλειδί-Πλατύ:.............................................0-3
Νάουσα-Μελίκη:........................................5-2
Ροδοχώρι-Αγ.Βαρβάρα:............................2-0
Αγ.Μαρίνα-Χαρίεσσα:...............................2-1
Μαρίνα-Επισκοπή:....................................0-3
Μακροχώρι-ΠΑΟΚΑλεξ.:...........................1-1
Τρίκαλα-Παλαιοχώρι:.................................4-1
Κοπανός-ΑχιλλέαςΝ.:...............................6-2

ΕΠΣ Ημαθίας - 3η αγωνιστική
Προχώρησανμενίκεςκαιπολλά

γκολταφαβορί



Πριν την έναρξη του δεύ-
τερου ημιχρόνου του 
αγώνα Φίλιππος Βέροι-

ας – ΧΑΝΘ (Handball Premier), 
πραγματοποιήθηκε τελετή 
παράδοσης – παραλαβής στο 
κέντρο του γηπέδου στο Φιλίπ-
πειο κλειστό γυμναστήριο. Το 
τμήμα Παίδων του Φιλίππου 
που πέρσι στέφθηκαν Πρωτα-
θλητές Ελλάδος στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα, παρέδωσαν 
το κύπελλο στην Διοίκηση του 
Συλλόγου.

Την παράδοση έκανε ο αρχηγός της
ομάδαςΚαρανάτσιοςΑντώνηςκαιτηνπα-
ραλαβήο Γενικός Γραμματέας τουΑ.Π.Σ.
Φίλιππος ΒέροιαςΠαπαϊωάννου Γρηγό-
ρης.

Ναευχηθούμεπάντατέτοιακαικαλύτε-
ρα.Μπράβοσεόλους.

ΟΦίλιπποςείναιΙδέαείναιημεγάλη
μαςαγάπησυνεχίζουμε.

Το Κύπελλο 
των 

Πρωταθλητών 
παρέδωσαν
οι Παίδες

του Φιλίππου 
στον Σύλλογο

CMYK
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Σε ένα παιχνίδι πραγματικό ντέρ-
μπι,  η ομάδα του Φιλίππου 
Βέροιας δεν κατάφερε να περά-

σει στην επόμενη φάση του κυπέλλου 
Ελλάδος αφού ηττήθηκε στο Δ.Α.Κ 
«Δημήτριος Βικέλας» από την Καβάλα 
με σκορ 68-75. Στο 10’ οι γηπεδούχοι 
απέκτησαν μια διαφορά 8 πόντων (25-
17) αλλά η Καβαλά με σερί 3-7 μείωσε 
στο 13’ σε 28-24 και κατάφερε στο 
18’ να περάσει μπροστά με 31-34. Ο 
Φίλιππος βρήκε λύσεις και «έφυγε» 
στα αποδυτήρια προηγούμενος με 
28-37.

Στην επανάληψη τοπαιχνίδι εξελισσόταν με τις

δυο ομάδες να
ε ναλλάσσον τα ι
στο σκορ. Στο 25’
η ομάδα του Γκί-
μα έκανε το47-42
αλλά η Καβάλα
στο 32’ πέρασε
και πάλι μπροστά
59-61. Στα τρία
τελευταία λεπτά
του παιχνιδιού η
Καβάλαήταναυτή
που τελικά κατά-
φερεκαιπήρε την
νίκη.

Ο Δημήτρης
Γκ ίμας δήλωσε
στοfilipposbc.gr:

«Είμαστε ευ-
χαριστημένοι από την εικόνα τωνπαικτών μας.Η
εικόναόμωςαυτήδενείναιηκαλύτερημας.Πιστεύω
ότιέχουμεπολλάακόμηπεριθώριαβελτίωσηςτόσο
στο επιθετικόόσοκαιστοαμυντικό κομμάτι.Πολλά
συγχαρητήριαστηνΚαβάλα για την δίκαιη νίκη της
καιθαπρέπειόλοιμαςναστηρίξουμε τουςπαίκτες
μαςστηνμεγάληπροσπάθειατουπρωταθλήματος».

Διαιτητές:ΤζίμακαιΤσιρτσιμάλης
Δεκάλεπτα:25-17,38-37,54-56,68-75
Φίλιππος (Γκίμας - Μπλατσιώτης) : Παπαδό-

πουλος,Τσεσμετζίδης, Σισμάνης  9, Βαλλιος 3(1),
Κοθράς 34(4), Καβαργύρης,Τσιακλάγκανος,Πονό-
πουλος, Παραπούρας 6(2), Σουτζόπουλος 12(1),
Καντάρκος4.

Καβάλα (Καραπιπερίδης) : Ερεβμπεναγκιε 15,
Μήτριοβιτς 11(1), Παπατζούδης, Καμάρας 10(1),
Ναούμης,Προδρόμου18,Σταματογιάνης8,Κουμλε-
λης2,Πειβαλίτσα6(1),Φλιάτης,Σκλίβας2,Παππάς
3(1).

Με νίκη ξεκίνησε οΦίλιππος τις υποχρεώσεις
του στο νέο πρωτάθλημα της Premier Handball
κερδίζονταςτηνμαχητικήΧΑΝΘμε27-20.Τοπρώτο
ημίχρονοήτανμοιρασμένομετονΦίλιπποναπροη-
γείταιμε12-11.Στοδεύτεροημίχρονοηείσοδοςτου
τραυματίααρχηγούτουΦιλίππουΣταύρουΠαπαδό-
πουλου έδωσε ενέργειαστην ομάδα ξεσηκώνοντας
τηνκερκίδακαισυμπαρασύρονταςτουςσυμπαίκτες
τουσεξέφρενορυθμό,καιέτσιηομάδατωνΓιούπη
καιΠρωτογέρηέφτασεστοάνετοτελικό27-20.

Εκτός απο τον αρχηγό ΣταύροΠαπαδόπουλο
εξαιρετικήαπόδοσηείχανεπίσηςκαιοιΑποστολίδης
με6γκολ,οΤάσοςΤριανταφυλλίδηςμε5,οΚουκου-
τσιδηςμε5,οΤσαμουρίδηςμε4,ενώοτερματοφύ-
λακαςΤσούλος άφησεπολύ καλές εντυπώσεις στο
ντεμπούτοτουμε τηνομάδατουΦιλίππου.Επίσης
σημαντικήήτανηπαρουσίατουκόσμουπουγέμισε
τις εξέδρες τουΦιλίππειου βοηθώντας σημαντικά
τουςνεαρούςπαίκτεςτηςομάδας.

Ταπεντάλεπτα:2-3,5-6,7-7,8-8,11-8,12-11(η-
μχ),15-13,18-14,20-16,22-18,24-19,27-20.

Φίλιππος (Γιούπης –Πρωτογέρης):Μαυρόπου-

λος, Ταραμονλής, Φιλόσογλου, Κουκουτσίδης 5,
Τσαμουρίδης 4,Παντελίδης,ΤριανταφυλλίδηςΤ. 5,
Κωστακίδης 3,ΤριανταφυλλίδηςΔ,Αποστολίδης 6,
Τζίμπουλας,Παπαδόπουλος 2,Καλιαρίδης,Κορω-
νάς,Τσούλος,Χαραλαμπίδης2.

ΧΑΝΘ(Τούτσης):Τσιρογιάννης,Σαρηγιαννίδης5,
Ρεμπελάκος1,Τζίνεβης2,Βασιάδης 1, Ιωαννίδης,
Κεσίδης, Τσαμήτρος, Βαρδάκας 1,Αγαθόνικος 1,
Παπαβασίλης 2,Κύρτσιος 1,Ρίζος 1,Μπαϊρλής 5,
Αρβανιτίδης,Τσόγιας.

Διαιτητές:Κατσίκης –Μιχαηλίδης.Δίλεπτα: 2-4.
Πέναλτι:2/2–4/5

Όλατααποτελέσματατης1ηςαγωνιστική
Σάββατο22Σεπτεμβρίου2018
ΠΑΟΚ-ΔιομήδηςΆργ...............................28-21
ΑΣΕΔούκα-Δράμα1986...........................30-18
ΑερωπόςΈδεσσας-ΦοίβοςΣυκεών........34-26
ΦίλιπποςΒέροιας-ΧΑΝΘ........................27-20
Κυριακή23Σεπτεμβρίου2018
ΆρηςΝίκαιας-ΑΕΚ...................................18-32
ΑΕΣΧΠυλαίας-Ολυμπιακός....................19-27

ΚύπελλοΜπάσκετ
Ήττα του Φιλίππου 68-75

από την Καβάλα

ΔίκαιαοΦίλιπποςκέρδισε
στηνπρεμιέρατηνΧΑΝΘ27-20

Παλιός περιφερειακός παίκτης 
του μπάσκετ ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας, μάλιστα πολύ καλός 

σουτέρ, δεν θα μπορούσε να 
μην προμηθευτεί το εισιτήριο 
διαρκείας για τους φετινούς 
εντός έδρας αγώνες της ομάδας 
μπάσκετ του Φιλίππου. Ενι-
σχύοντας με τον τρόπο αυτό 
την ομάδα, υλικά αλλά κυρίως 
ηθικά, στη νέα σεζόν που ξεκί-
νησε έστω και με τα παιχνίδια 
του Κυπέλλου 

Στηφωτογραφίαοπολιτευτής τηςΝέ-
αςΔημοκρατίας με τονπρόεδρο τηςΔι-

οικούσαςΕπιτροπής  τμήματος μπάσκετ τουΦι-
λίππουΗλίαΛαζό,μεγάλοαγωνιστήκαιλάτρητου
μπάσκετκαιτηςομάδαςτουΦιλίππου.

ΚοντάστονΦίλιππο...διαρκώς
οΤάσοςΜπαρτζώκας



Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 και την
Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου ο 12ος Γύρος της
λίμνης Ιωαννίνων 30χλμ και οι παράλληλοι
αγώνες5χλμκαι10χλμ.ΟΣύλλογοςδρομέων
παρόνστοκάλεσματωνΙωαννίνωνσυμμετείχε
συνολικάμε19δρομείς(15δρομείςστα30χλμ
3στα10χλμκαι1στα5χλμ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΡΟΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΤΑ30χλμ
81οςΒΕΡΓΩΝΗΣΚΩΣΤΑΣSportstraining-

Karagiannis2:15:31
82οςΠΟΥΡΛΙΔΑΣΒΑΣΙΛΗΣ2:15:31
1 0 2 ο ς  Γ Κ Ι ΟΡΤΖ Ι ΝΗΣ  Γ Ι ΑΝΝΗΣ

Sportstraining-Karagiannis2:19:08
152ος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2:24:10
169ος  Γ ΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Sportstraining-Karagiannis2:25:23
247οςΒΡΑΚΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣSportstraining-

Karagiannis2:31:08
248ος  ΧΑΡ ΙΣ ΙΑΔΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Sportstraining-Karagiannis2:31:25
325οςΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ2:37:05
356οςΞΗΡΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣSportstraining-

Karagiannis2:39:27
709ος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ

3:01:27
728οςΠΙΛΟΡΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ3:03:20
726ηΓΚΟΝΤΟΥΡΑΑΘΑΝΑΣΙΑ3:04:33
772οςΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ3:07:08
894οςΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥΑΝΝΑ3:22:03
920οςΜΑΡΤΙΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ3:26:36

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΡΟΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΤΑ10χλμ
170οςΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣ53:12
254οςΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣ57:37
402ηΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ1:17:20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥΔΡΟΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΤΑ5χλμ
5 3 ο ς  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  Γ ΕΩΡΓ ΙΟΣ

Sportstraining-Karagiannis23:01

Ο Τάσος Τριανταφυλλίδης, εκ 
των πρωταγωνιστών της 
νίκης του Φιλίππου Βέροι-

ας επί της ΧΑΝΘ στην πρεμιέρα 
της Handball Premier, μίλησε στο 
e-handball.gr.

OΦίλιππος επικράτησε με 27-20 και πήρε
τους δύοπρώτους τουβαθμούςστοπρωτάθλη-
μα. «Στοπρώτομέρος ήμασταν κοντάστοσκορ
, καθώςχάσαμεπολλάσουτ και ειδικά τετα τετ.
Στοδεύτερομέροςπαίξαμεκαλά,βελτιώσαμελίγο
την άμυνά μας, είχαμε καλύτερες επιλογές στην
επίθεσηκαιέτσιδημιουργήσαμετηδιαφορά»,τό-
νισεο21χρονοςπεριφερειακός,πουτέλειωσετον
αγώναμεπέντετέρματα.

ΓιατονΦίλιπποηφετινήχρονιάείναιμεταβα-
τική, με έναπολύ νεανικό ρόστερ.Όπως λέει ο
ΤάσοςΤριανταφυλλίδης«δενέχουμεθέσεικάποιο
στόχοωςομάδα.Θέλουμεναμηνκινδυνεύσουμε
καιναπαίξουμεέναχάντμπολπουθααρέσεικαι
σε εμάς, και στον κόσμο.Κοιτάμε κάθεπαιχνίδι
ξεχωριστά και τώρα έχουμε μπροστά μας ένα
πολύ δύσκολο ματς στην έδρα τουΠΑΟΚ.Θα
πάμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό και ό,τι
προκύψει».

Για τον ίδιο μεγαλύτερη αξία είχε η πλήρης
επανεμφάνισή του με τη φανέλα τουΦιλίππου,
παράη ίδιαηαγωνιστική του επίδοση:«Ευχαρι-
στημένοςείμαι,ανκαιθαέπρεπεναέχωκάποια

καλύτερασουτ.Ήτανπολύσημαντικό όμως για
μέναπου επέστρεψαμετά από ένα χρόνο,που
έχασαλόγωτουτραυματισμούμου.Κρατάωαυτή
τηνεπάνοδοκαιφυσικάτηνίκητηςομάδας».
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Το κύπελλο ΕΚΑΣΚΕΜ κατέκτησε 
ο ΓΑΣ  Αλεξάνδρειας. Στον τελικό 
της διοργάνωσης κέρδισε στα 

Γιαννιτσά την Αριδαία με 65-76. Το ματς 
ήταν αμφίρροπο.Στο πρώτο μέρος η 
Αριδαία είχε τον έλεγχο και διατήρησε 
ένα προβάδισμα στο σκορ. Στο δεύτερο 
μέρος η Αλεξάνδρεια ισορρόπησε και 
στο τελευταίο δεκάλεπτο του ματς πραγ-
ματοποίησε την αντεπίθεση της που της 
έδωσε τη νίκη. Η Αλεξάνδρεια προηγή-

θηκε με 55-64 στο 55’ και στο τελευταίο 
πεντάλεπτο συντήρησε την διαφορά στο 
σκορ.

Δεκάλεπτα:20-17,36-34,49-50,65-76
ΑΡΙΔΑΙΑ: (Βάτσης)Αμπάρης,Βασίλογλου,Μπίνος,

Τοπαλίδης13(1),Περπερίδης3(1),Μπεγλόπουλος13
(4),Αβραμίδης6(2),Κλιντσάρης1,Μακρόπουλος10,
Στρέπκος4,Τζάτζης15.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Οκλαλιώτης)Πουρλιοτόπουλος 6
(1),Μπαλιάκας 5(1), Σιδηρόπουλος 11,Αβραμίδης 4,
Γιοβανόπουλος,Παντοφλίδης9(1),Σιτσάνης5,Παπα-
γερίδης13(1),Μπίσκας15(1),Πρόιος,Καραγιάννης8,
Καρκάρας.

Μετά από ένα «γκραν γκι-
νιόλ» παιχνίδι που κρίθηκε 
στα τελευταία 5 δευτερό-

λεπτα, οι Αετοί Βέροιας ηττήθηκαν 
από τον ΦΟ Αριδαίας, στα πλαίσια 
της ημιτελικής φάσης του Κυπέλ-
λου ΕΚΑΣΚΕΜ. Η ομάδα του Ντάνη 
Τυριακίδη πάλεψε για την πρόκρι-
ση, ωστόσο έχασε στις λεπτομέρειες 
και συγκεκριμένα από μία εύστοχη 
βολή των αντιπάλων στα τελευταία 
δευτερόλεπτα.

Παρότι βρέθηκαναπό νωρίςπίσωστοσκορ,
οι«ασπρόμαυροι»(αξιοσημείωτοπωςηττήθηκαν
έπειτα από 28 σερί παιχνίδια!) βελτίωσαν την
άμυνατουςκαιόνταςπιοεύστοχοιστηνεπίθεση,
«ροκάνισαν»τηδιαφορά.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν για μεγάλο διά-
στημα στο σκορ, το ματς πήγαινε κυριολεκτικά
πόντοπόντο,μέχριτην4ηπερίοδο,ότανοΦΟΑ
«πάτησεγκάζι»καιανέβασετονδείκτη τουσκορ
στο74-64(37’).

Κάπου εκεί όμως οιΑετοί, όπως άλλωστε
πράττουνσεόλα τους ταπαιχνίδια,δενπαράτη-
σαν τοπαιχνίδι και κατάφεραν να ισοφαρίσουν,
πέντεδεύτεραπριντοτέλος.

Μάλιστα,ηομάδατηςΗμαθίαςείχετηνευκαι-
ρία ναπάρει προβάδισμα ενόςπόντου, αλλά ο
Ιωσηφίδηςαστόχησεστηβολή και στην αμέσως
επόμενηφάσηοιγηπεδούχοικέρδισανφάουλκαι
ευστόχησαναπότηγραμμήτωνβολών.

ΤοσυγκρότηματηςΠέλλαςθααγωνιστείαύριο
στονμεγάλο τελικό (19.00) με αντίπαλο τον ΓΑΣ
Αλεξάνδρειας(κέρδισε61-56στονάλλοημιτελικό)
ενώοιΑετοίθααντιμετωπίσουν τηνΑΓΕΠιερίας
(17.00)στονμικρότελικό.

Νασυγχαρούμετονσημερινόμαςαντίπαλογια
τηνπρόκρισητουκαιτουευχόμαστεκαλήδύναμη
στηφετινήσεζόν.

Ταδεκάλεπτα:15-21,37-35,54-54,74-75
ΦΟΑριδαίας : Βασίλογλου 2, Τοπαλίδης 9,

Μπεγλόπουλος8(2),Αβραμίδης14(2),Κλιντσά-
ρης7,Μακρόπουλος15,Αμπάρης2,Τζάτζης18
(4)

Αετοί Βέροιας : Χρήστου 3, Παπαδόπουλος
Δ. 8 (2), Γκεκόπουλος 17,Παπαδόπουλος Γ. 5,
Χατζηχαρίσης17(1),Ιατρού5,Ιωσηφίδης19(2),
Κασάπης,Χρυσάφης,Φωτιάδης,Γαβριηλίδης

ΕΚΑΣΚΕΜ

ΚυπελλούχοςοΓΑΣΑλεξάνδρειας
76-65στοντελικότονΦΟΑριδαίας

ΕΚΑΣΚΕΜΗμιτελικός

Ήττα για τους Αετούς Βέροιας 
74-75 από την Αριδαία

και κατάκτηση της 3ης θέσης

HANDBALL PREMIER
ΕπέστρεψεδυνατόςοΤάσος
ΤριανταφυλλίδηςστονΦίλιππο

Ο Σύλλογος Δρομέων Βέροιας
στον 12ο Γύρο της λίμνης Ιωαννίνων
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Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου
Εθελοντική αιμοδοσία από 
το Κέντρο Υγείας Βέροιας

 Το Κέντρο Υγείας Βέροιας, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 και 
ώρα 9:00 πμ - 13:00μμ επί της οδού Μοράβα 2, θα πραγματοποιήσει 
Εθελοντική Αιμοδοσία για τους υπαλλήλους του και το κοινό της περιο-
χής μας  που επιθυμεί να συμμετάσχει.

Για την ενημέρωση και τις προϋποθέσεις της  εθελοντικής αιμοδοσί-
ας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.ekea.gr  

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του 
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου με Υπεύθυνο Ιατρό τον Βιοπαθολόγο κ. 
Πιστοφίδη Κωνσταντίνο και το τμήμα της Αιμοδοσίας του   Γ.Ν. Ημαθί-
ας (μονάδα Βέροιας).

Ο ποδηλάτης 
Βασίλης Καρυοφιλλίδης 

στην Εύξεινο 
Λέσχη Χαρίεσσας

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας είχε την χαρά και την 
τιμή να υποδεχτεί την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, τον 
ποδηλάτη Βασίλη Καρυοφιλλίδη, ο οποίος ξεκίνησε ένα 
μεγάλο στοίχημα ποδηλατώντας από την Αθήνα προς τον 
ιστορικό Πόντο, αφού προσκύνησε την Παναγία Σουμελά 
στις 15 Αυγούστου ξεκίνησε το δρόμο της επιστροφής 
στην Ελλάδα. 

Ένας από τους σταθμούς του τα γραφεία της λέσχης 
μας, ο πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Μωυσιάδης χά-
ρισε προς ευλογία στον ποδηλάτη μια εικόνα της Ζωοδό-
χου Πηγής, ενώ τα μικρότερα μέλη του χάρισαν ένα καπέ-
λο και ένα μπλουζάκι με το λογότυπο του συλλόγου. Δεν 
θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν από την υποδοχή, τα 
ποντιακά εδέσματα και ο ήχος της λύρας. Με τη σειρά του 
ο ποδηλάτης Βασίλης Καρυοφιλλίδης έφερε ένα ξεχωρι-
στό δώρο...”της Παναΐας τα δάκρεα» που μάζεψε από τις 
Ποντικές Άλπεις!!! Συνοδεία αυτοκινήτων συνόδεψαν τον 
ποδηλάτη, αφήνοντας τον να πάρει τον ανηφορικό δρόμο 
για την Νάουσα.

Τα μέλη και το Δ.Σ του εύχονται να έχει την Ευλογία 
της Παναγίας Σουμελά και να είναι πάντοτε καλοταξιδε-
μένος!

Ομιλίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου 
Βέροιας για τη μοναξιά και την 

συντροφικότητα  στην τρίτη ηλικία 
Το  ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ διοργανώνουν  ομιλίες με θέμα: « μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 
έρωτας και συντροφικότητα».

Το πρόγραμμα των ομιλιών έχει ως εξής :
- ΚΑΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑ,  Τετάρτη  26 Σεπτεμβρίου 2018 στις 10:30 π.μ.
- ΚΑΠΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,  Πέμπτη  27 Σεπτεμβρίου 2018 στις 

10:30 π.μ.
- ΚΑΠΗ ΒΗΜΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ,  Τετάρτη  3 Οκτωβρίου 2018 στις 10:30 

π.μ.
- ΚΑΠΗ ΣΦΗΚΙΑΣ , Δευτέρα  8 Οκτωβρίου 2018 στις 10:30 π.μ.
- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΠΗ,  Τετάρτη  10 Οκτωβρίου 2018 στις 10:30 π.μ.
Είσοδος Ελεύθερη

Βέροια, 24  Σεπτεμβρίου  2018
Αριθμός πρωτοκόλ. 127 /2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να υλο-
ποιήσει τις Πράξεις:

Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερή-
σιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας», 
που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029302 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,

Β. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παι-
διών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», που 
εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029402 στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και

Γ. «Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από το Κέντρο Αναφοράς και παροχής 
συμβουλευτικής της Βέροιας. Διεύρυνση με λει-
τουργία Κέντρου Θεραπείας Τραύματος», που εντά-
χθηκε με ΟΠΣ 5029404 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,

προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων 
εργασίας:

1.Ενός (μίας) Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απα-
σχόλησης, προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερή-
σιας Φροντίδας της Βέροιας (ΚΗΦ).

2.Ενός (μίας) Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης 
(4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέ-
ντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.

3.Ενός (μίας) Γραμματέα μερικής απασχόλησης 
(4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέ-
ντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.

4. Ενός (μίας) Γραμματέα μερικής απασχόλησης 
(4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο 
Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής και Κέντρο Θε-
ραπείας Τραύματος της Βέροιας (ΚΑ-ΣΚ-ΚΕΘΕΤ).

5. Μίας μαγείρισσας (ενός μάγειρα) μερικής απα-
σχόλησης (3ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί 
στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.

6. Μίας μαγείρισσας (ενός μάγειρα) μερικής απα-
σχόλησης (3ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί 
στο Σπίτι της Βεργίνας (ΣτΒ).

7.Τεσσάρων εκπαιδευτών εργαστηρίων δημιουρ-
γικής απασχόλησης, προκειμένου να εργαστούν στο 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.

8.Δύο Παιδαγωγών μερικής απασχόλησης (6ωρο 
ημερησίως), προκειμένου να εργαστούν στο Σπίτι της 
Βεργίνας.

9.Μίας οικόσιτης Παιδοκόμου, προκειμένου να εργα-
στεί στο Σπίτι της Βεργίνας.

Αναλυτικότερα ζητούνται:
Θέση Α: Κοινωνικός (-ή) Λειτουργός πλήρους 
απασχόλησης για το ΚΗΦ.
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέω-

σης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής Κοινω-

νικής Εργασίας, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμι-

κού (προσωπικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που 

σχετίζονται με τη λειτουργία της Δομής (φροντίδα παι-
διών σε κίνδυνο).

4.Ικανότητα στην επικοινωνία.
5.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβα-

νομένης της νοηματικής).
6.Πνεύμα συνεργασίας.
7.Εμπειρία εθελοντισμού.
8.Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
9. Δίπλωμα οδήγησης.
Θέση Β: Ψυχολόγος μερικής απασχόλησης 
για το ΚΗΦ.
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέω-

σης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Πτυχίο Ψυχολογίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής 
Σχολής, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως 

αυτά αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης Α.
Θέση Γ: Γραμματέας μερικής απασχόλησης 
για το ΚΗΦ
Θέση Δ: Γραμματέας μερικής απασχόλησης 
για το ΚΑ-ΣΚ-ΚΕΘΕΤ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέω-

σης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τις  θέσεις είναι:
1.Πτυχίο Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο, της 

Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
2.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
3.Ικανότητα στην επικοινωνία.
4.Πνεύμα συνεργασίας.
5.Εμπειρία εθελοντισμού.
6. Δίπλωμα οδήγησης
Θέση Ε: Μαγείρισσα (μάγειρας) μερικής 
απασχόλησης για το ΚΗΦ
Θέση ΣΤ: Μαγείρισσα (μάγειρας) μερικής 
απασχόλησης για το ΣτΒ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέω-

σης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τις  θέσεις είναι:
1.Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
2.Πολύ καλές γνώσεις μαγειρικής.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη πιστοποιημένη σχετική εμπειρία.
2.Πνεύμα συνεργασίας.
3.Εμπειρία εθελοντισμού.
Θέση Ζ: Εκπαιδευτής εργαστηρίου μουσικοθε-

ραπείας και κινησιοθεραπείας  για το ΚΗΦ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Το εργαστήριο θα διεξάγεται για 8 ώρες κάθε εβδο-

μάδα για παιδιά και εφήβους.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα μουσικού-μουσικοθεραπευτή
2.Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, σχετικής με 

το αντικείμενο.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Εμπειρία συνεργασίας.
3.Εμπειρία εθελοντισμού.
4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονι-

σμό δραστηριοτήτων.
5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Θέση Η: Εκπαιδευτής εργαστηρίου αφήγησης
 παραμυθιού-ανάπτυξης προσωπικής και 
συλλογικής έκφρασης για το ΚΗΦ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε15 μέρες (απασχό-

ληση 8 ώρες ανά εβδομάδα) για παιδιά 6-12 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα παιδαγωγού, ειδικευμένου 

στην αφήγηση παραμυθιού.
2.Πτυχίο Ανώτατης Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Πνεύμα συνεργασίας.
3.Εμπειρία εθελοντισμού.
4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονι-

σμό δραστηριοτήτων.
5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Θέση Θ: Εκπαιδευτής εργαστηρίου πηλού 
και άλλων κατασκευών για το ΚΗΦ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Το εργαστήριο θα διεξάγεται για 8 ώρες κάθε εβδο-

μάδα για παιδιά και εφήβους.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα εικαστικού, ειδικευμένου 

στο αντικείμενο.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Πνεύμα συνεργασίας.
3.Εμπειρία εθελοντισμού.
4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονι-

σμό δραστηριοτήτων.
5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση Ι:Εκπαιδευτής εργαστηρίου κοσμήματος 
και άλλων δεξιοτήτων για το ΚΗΦ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα για με-

γάλα παιδιά και εφήβους.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα καλλιτέχνη-εικαστικού, 

ειδικευμένου στο αντικείμενο.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Πνεύμα συνεργασίας.
3.Εμπειρία εθελοντισμού.
4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονι-

σμό δραστηριοτήτων.
5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Θέση ΙΑ: Παιδαγωγός μαθησιακής υποστήριξης, 
μερικής απασχόλησης, για το ΣτΒ
Θέση ΙΒ: Παιδαγωγός μαθησιακής υποστήριξης, 
μερικής απασχόλησης, για το ΣτΒ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέω-

σης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτατης  Σχολή, σχετικής με το αντικεί-

μενο (Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές Ακαδημίες, 
Σχολές Ψυχολογίας και  Κοινωνικής Εργασίας).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Δίπλωμα οδήγησης.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη φροντίδα και 

τη μαθησιακή υποστήριξη παιδιών.
2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτικότητα σε εκπαί-

δευση-επιμόρφωση.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
4. Εμπειρία εθελοντισμού.
5. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με τη 

δημιουργική απασχόληση παιδιών.
6. Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντο-

νισμό δραστηριοτήτων.
ΘΕΣΗ ΙΓ: Οικόσιτη Παιδοκόμος πλήρους απα-

σχόλησης για το Σπίτι της Βεργίνας
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέ-

ωσης για αόριστο χρόνο. Θα  παρέχεται  ικανοποιητικός 
μισθός, στέγη και διατροφή, καθώς και τα αναλογούντα 
κατά Νόμο (άδειες και ρεπό).

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 
έως 55 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Εμπειρία μητρότητας
2.Απολυτήριο Γυμνασίου
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις Μαγειρικής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές 

(αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτη-

ση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο 
Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, 
Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την Τετάρτη 
3 Οκτωβρίου 2018.

• Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβλη-
θούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cr@propaidi.org

• Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόε-
δρος ΔΣ και Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευ-
θυντής, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες 
και μέρες.



ΣτιςΕπάλξεις
ηΕθνικήΠαίδων
τουχαντμπολ

Φιλικά με Ολυμπιακό
και ΑΕΣΧ Πυλαίας

Μετά ταπολυήμερα καμππροετοιμασίας του καλοκαι-
ριού, οι δράσεις τηςΕθνικήςπαίδωνσυνεχίζονται μεφιλι-
κούςαγώνεςτωνκλιμακίωνΒορράκαιΝότου.ΣτηνΑθήνατο
προηγούμενοΣάββατοτοκλιμάκιο τουΝότουαντιμετώπισε
σεφιλικήαναμέτρηση την εφηβικήομάδα τουΟλυμπιακού,
ενώτοΣάββατο(22/9)τοκλιμάκιοτουΒορράαντιμετώπισε
στηΜίκρατηνεφηβικήομάδατηςΠυλαίας.

O ομοσπονδιακός τεχνικός Νίκος Γεωργιάδης κάλεσε
τους Γάτση, Ξενίδη, Πέρρο (Αερωπός),Φαχουρίδη,Αλε-
ξανδρίδης,Τουλιόπουλο (ΑΕΣΧΠυλαίας),Παπάζογλου (ΑΟ
Προσοτσάνης),Αναστασίου, Σκούφα,Μαυρόπουλο (Αρχέ-
λαος),Σίνα(Δράμα1986),Καρυπίδη,Γιορανίδη,Κυριακίδη,
Τεληκώστογλου, Μπαμπατζανίδη (ΠΑΟΚ), Πετρομελίδη,
Τζωρτζίνη,Στεφανόπουλο,Παπαγιάννη,Στανκίδη(Φίλιππος
Βέροιας),Οσάγκι,Μπεκίρι(ΧΑΝΘ).

-Συνεχίζουν και οι 5 ταλαντούχοι παίδες τουΦιλίππου
στηνπροετοιμασίατηςΕθνικήςομάδας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό24-9-2018 μέχρι30-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Τρίτη 25-9-2018

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

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2
διαμερίσματα, ισόγειο
και 1οςόροφος, από
70τ.μ.και80τ.μ.,με
αυλήκαι ταδύομαζί,
καλοριφέρι,σκεπή,σε
καλή κατάσταση και
τιμή ευκαιρίας58.000
ευρώκαιταδύομαζί.
Τηλ.: 6974058284&

6973475239.
ΖΗΤΩπροςαγορά

κατοικία με 2 δωμά-
τια στο κέντρο μέχρι
«Παπάκια»,1ουή2ου
ορόφου, με ασανσέρ,
πουναχρίζειανακαίνι-
σημέχρι40.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία75 τ.μ.σε
οικόπεδο300τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 24.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-

ση κερδοφόρα λόγω
σύνταξηςσεκαλήτμή.
Κάθεέλεγχοςδεκτός.
Μεσιτικό ΣΤΟΧΟΣ.
Τηλ.:2331068080&
6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗενοικιά-

ζεταιstudioστηνπεριο-
χήcitygate,καινούργιο
επιπλωμένομεαέριο,
250 ευρώ., 4ος όρο-
φος.Πληρ. τηλ.:6974
792410.
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Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσο-
νιέραμεδωμάτιο,κουζίνα,χολ
καιμπάνιοστον2οόροφοοι-
κοδομήςμεβεράντα,ατομική
θέρμανση,κοντάστοΒυζαντι-
νόΜουσείο.Πληρ.τηλ.6973
551477κ.Δημήτρης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιά-
ζεταιγκαρσονιέρα1οςόρο-
φος,ανακαινισμένο,μεθέα.
Τηλ.:2331024817&6945
852826.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκαένα-

ντιαμοιβήςγια24ωρη
φροντίδα 76χρονης
ηλικιωμένης με κά-
ποιας μορφής άνοια
(όχικατάκοιτη),ηοποία
διαμένειμόνη τηςστη
Βέροια Ημαθίας, σε
διαμέρισμαπολυκατοι-
κίαςπλησίον Ι.Κ.Α., ε-
ξασφαλισμένηδιαμονή
καιδιατροφή (εργασία
από27Σεπτεμβρίου).
Τηλ.6932619368 -ώ-
ρεςεπικοινωνίας:καθη-
μερινές20:30’ -22:30’
και Σαββατοκύριακο
10:00’ π.μ. - 22:30’
μ.μ..Email:sraftop70@
gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςβυ-
τιοφόρουγιαμεταφορά
καυσίμωνμε ανάλογα
διπλώματαΠ.Ε.Ι.Γ ́κα-
τηγορίαςκαιάδειαA.D.R.
Τηλ.:2331024242.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης
οχημάτων με προϋ-
πηρεσία για εργασία
σε συνεργείο στη
Βέροια. Τηλ.: 6977
425077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα
για καθαριότητασπι-
τιού στις Βαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλε-
κτρολόγος και μηχα-
νικός αυτοκινήτων
και βοηθός μηχανι-
κού από συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.:
2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρό-
γυνογιατηΓερμανία,
να δουλέψει σε κου-
ζίνα ελληνικού εστια-
τορίου.Παρέχεται δι-
αμονή και διατροφή.
Τηλ.:2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία
έως60ετών,γιαβο-
ήθεια ηλικιωμένου
87 ετών ως εσωτε-

ρική και για δουλειές
σπιτιού. Παρέχεται δι-
αμονή και διατροφή.
Μισθός συζητήσιμος.
Τηλ.:6949849305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρεσεψιο-
νίστάνδρας,μεγνώσεις
Αγγλικών καιΗ/Υ.Απο-
στολήβιογραφικώνστο
email: eliaver@otenet.
gr ή αυτοπροσώπως
στηρεσεψιόν του ξενο-
δοχείου«ΒΙΛΛΑΕΛΙΑ»,
πρωινέςώρες9.00π.μ.
-1.00μ.μ.στηδ/νσηΕ-
λιάς10,Βέροια.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΜΑΙ  γ ια  άμεση
ενοικίαση διαμε-
ρίσματος και μελ-
λοντικά για την α-
γορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω δι-
αμέρισμαάνω των
100 τετραγωνι -
κών, ανακαινισμέ-
νο φουλ έξτρα και
μεγάλες βεράντες.
Τηλ. επικοινωνίας:
6937226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέ επιπλωμένηγκαρσονιέρα29 τ.μ.,μι-
κτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα
και μπάνιο, 1 ος όροφος, με ανεξάρτητη
θέρμανση,A/C και ελάχιστα κοινόχρηστα
μόνο180€.

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

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρι-
σμα75τ.μ.,καθ.κατασκευή2001,2υ/δ,1
οςόροφος, νεόδμητοδιαμέρισμα ,σεπο-
λύκαλήκατάσταση,καινούργιααλουμινίου
κουφώματαμε διπλά τζάμια, καλαίσθητο,
ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες ,μεαπο-
θήκηστουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρη-
στα.Αποκλειστική διάθεση και  από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδική ευκαιρία,
μόνο240€.

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

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

Κωδ.24103ΕΛΗΑ , επί τηςΕληάς ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα80 τ.μ., κατασκευή
1976,2υ/δ,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,
2οςόροφος,ανακαινισμένομερικώς ,σε
καλήκατάσταση,σεοικοδομήπολυτελούς
κατασκευής ,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, διαθέτει , κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπου λειτουργεί , με
ανελκυστήρακαινούργιο,240€,Αποκλειστι-

κήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
.Θαείναιελεύθεροαπό1/10/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύοεπίπεδα1ος
και2οςορ.160τ.μ.,μεάδειατου1998,πο-
λυτελέσταταανακαινισμένοπριν8 έτη,δι-
αμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή,
μεαποθήκη,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικό τζάκι,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμε
έναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ. ,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένογραφείο19τ.μ.έναςενι-
αίοςχώρος,1οςόροφος,θέρμανσημεκλι-
ματιστικότοδεμίσθωματουμόνοστα125€.

Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, -
Τιμή:150€.

Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ά-
ριστοι χώροι γραφείων ανακαινισμένοι
πολυτελώς ,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τους
καινούργιοWC ,1οςόροφος, , η ευπρέ-
πεια τωνχώρωνδεδομένη ,δομημένηκα-
λωδίωσηπαντού , καινούργια συνθετικά

κουφώματα με διπλά τζάμια και μεπολύ
ακριβάυλικάδόμησης ,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούςηπροβολή τωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντά επαγγελματικήστέγηπροβο-
λήςσυνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύ-
τεροόροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου , κατάλληλο
γιαφροντιστήριο και όχι μόνο , μίσθωμα
συνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙσεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας36 τ.μ. ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναι
κατασκευασμένοτο1965καιμεπολύκαλό
μίσθωμαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙσυνολικής επιφάνειας57 τ.μ. Ι-
σόγειοκατάστηματοοποίοαποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώροκαιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Διπλάτζάμια .Ενοίκιο 170€ .
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουμεΔιπλάτζάμια-Τιμή:300€.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ. 22944ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα
180 τ.μ., ισόγειο καιμε180 τ.μ. υπόγειο ,
γωνιακό, σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής
προβολήςκαιμεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρί-
σκεταισεμοναδικόσημείοκαιπροσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστι-

κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται

θέσειςσε ισόγειο στεγασμένο πάρκινγκ
αυτοκινήτωνσετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο
40€ τομήνα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.14175ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!ΡΟΔΩΝ,Δια-

μέρισμα67τ.μ.,κατασκευή1980,αποτελεί-
ταιαπό1υ/δ,σαλόνι ,κουζίναμεκαθιστικό
καιμπάνιοστον1οόροφο,γωνιακό,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, σεπολύ καλή τιμή μόνο
29.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13845-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας73τ.μ.ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1973καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΞύλινα,-Τιμή
εξαιρετικάχαμηλήμόνο14.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105858-ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταικατά

ΑποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας100τ.μ.σε1οόροφοΥπερυψω-
μένη.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,ανεξάρτητημεγάληκουζίνακαιΜπά-
νιο,σεπολύκαλήκατάσταση,μεεξαιρετική
διαρρύθμιση, μαζί με ΙσόγειοΚατάστημα
100τ.μ.σεοικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.315τ.μ.γωνιακόκαιμεπολύμεγάληπρό-
σοψηστονδρόμο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήπετρε-
λαίου,καινούριακουφώματααλουμινίουμε
διπλάτζάμιακαιπροσφέρεταισεπολύκαλή
τιμήόλομαζίμόνο75.000€.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητημονοκα-
τοικίασυνολικής επιφάνειας120 τ.μ.σε2
επίπεδα.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,
τακουφώματααλουμινίουκαιμίααποθήκη.

Έχεικήπο,Τζάκι ,BBQ,καιηλ.Συσκευές,
Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:210.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
με εύκοληπρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:15.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άρι-
στοι γραφειακοί χώροι63 τ.μ., καινούργιοι
κατασκευή2000,2χώροι,στον2οόροφο,
πολύκοντάστονΆγιοΑντώνιο,τιμήεξαιρε-
τικάχαμηλήμόνο30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ. 13376ΠΕΡΙΦ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,
Πωλείται το50%  ενόςμεγάληςπροβολής
καταστήματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400
τ.μ.,ισόγειοκαιάλλα400τ.μ.υπόγειο,με
μεγάλοαύλιοχώρο,μεράμπαεκφόρτωσης
στουπόγειο,τιμήμεγάληςευκαιρίαςμόνο
250.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδι-
αφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάου-
σαςσυνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ.στην
άκρη τουσχεδίουπόλεωςΤιμή εξαιρετικά
χαμηλήστις9.000€.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν τουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιο
μεσύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συ-
νολικής επιφάνειας26.100 τ.μ.άδειοηκαι
μισθωμένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιοικό-

πεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικόμεσ/δ0,8
κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή50.000€.

Κωδ:12904 -ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.

Τιμή:20.000€.
Κωδ.12902ΟικόπεδοστοΜακροχώρι

972 τ.μ.Ευρίσκεται στημέση τουχωριού
, με ευχάριστη θέα,πράγματι εκπληκτικό
οικόπεδο,σεάριστοσημείοκαισε τιμήεκ-
πληκτικάσυμφέρουσα, σχεδόνχαρίζεται ,
μόνο48.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ: 12823 -Τρίλοφοσεπολύ καλό
σημείοΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας1520τ.μ.Τιμή:15.000€

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστην επέκταση τουσχεδίουκαι
μάλισταστο 2οστάδιο , μετατρέπεται σε
δύο οικοδομικά τετράγωνα εξαιρετικό για
επένδυση, ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαι
πάνωσεάσφαλτο , τιμήόλοαπό85.000€,
τώραμόνο18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

τεία,πωλείταιυπόγειοπάρκινγκκλειστό62
τ.μ. χωράει μέσα3αυτ/τασεσειρά , τιμή
22.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105386Μοναδικήευκαιρίαπωλεί-

ταιπλήρως εξοπλισμένη επιχείρηση κυλι-
κείο -αναψυκτήριο -καφέ ,πολύκοντάσε
σχολείο έτοιμη επιχείρησηκαιμεσταθερή
πελατεία70τ.μ.καιδυνατότηταχρήσειςχώ-
ρουέξω.τιμή30.000€.Γιακάποιονπουθέ-
λειναεργασθείπραγματικάκαινακερδίσει.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 13834ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολι-
κής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο.
Πρόκειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολο-
κλήρουανακαινισμένο τοοποίοαποτελεί-
ταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα, ένα
μπάνιοπολυτελείας καθώς και αποθήκη.
Έχει καινούργιασυνθετικά κουφώματαμε
διπλάενεργειακάτζάμιατεσσάρωνεποχών,
ευρίσκεται σεπολυκατοικία αξιώσεων, με
άνετουςχώρους,διαθέτειατομικήθέρμανση
φυσικούαερίου,θωρακισμένηπόρταεισό-
δουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
τιμή:98.000€. Ιδανικόακίνητογιακάποιον
πουαναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτης
πόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

χριτις30/9/2018

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

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμένεςανακαι-
νίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχήστη
λεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατά-
στασηκαιτιμή(4γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,
2βιβλιοθήκες,4συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2
καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζίήκαι
μεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.
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ZHTEITAI φαρμακοποιός
(άντρας ή γυναίκα) ή βοηθός
φαρμακείου για φαρμακείο
στο χωριό ΞΕΧΑΣΜΈΝΗΗ-
ΜΑΘΙΑΣ (Δήμος αντιγονι-
δων). Αποστολή βιογραφι-
κού μεφωτογραφία στοmail
ksexasmenipharm@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαγιακα-
τάστημα,ηλικίαςμέχρι27ετών.
ΑΠοστολή βιογραφικών στο:
vehr2010@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χωρίς
οικογενειακές ή άλλες υπο-
χρεώσεις για να εργασθεί σε
κουζίνα εστιατορίουστη Γερ-
μανία.Μισθός,ασφάλιση,δια-
μονήκαιδιατροφή.Τηλ.:6972
816816.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπιαΓημε
έδρατηνΑλεξάνδρειααναζητά
για το υποκατάστημά τηςστο
Διαβατό εποχικόπροσωπικό
εργάτες και εργάτριες για το
τμήμα παραγωγής. Οι ενδι-
αφερόμενοι/ενδιαφερόμενες
μπορούν να καταθέτουναιτή-
σεις στοΔιαβατό. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαμαριέρασεξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώ-
ση βασικώνΑγγλικών. Τηλ.:
6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  ά τομο  γ ι α
delivery με δικό τουμηχανάκι
για τοψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ».Τηλ.: 6984 472747 κ.
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος

ΤΕΙ, αναλαμβάνει περιποίη-
ση και φύλαξη αρρώστων ή
ηλικιωμένων κατ’ οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση και φροντίδα ηλι-
κιωμένων, παιδιών, καθαρι-
ότητα σπιτιών, γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6996592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση γερόντων, για
πρωί ή για απόγευμα, καθα-
ριότητα σπιτιών, γραφείων,
σκάλες.Τηλ.: 6946479828&
6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδα-

γωγικούΤμήματοςΔημοτικής
Εκπαίδευσης τουΠανεπιστη-
μίουΘεσσαλίας, αναλαμβάνει
την προετοιμασία και μελέτη
μαθητών τουΔημοτικού.Ανα-
λαμβάνεται, επίσης, ηφύλαξη
και δημιουργική απασχόληση
παιδιώνπροσχολικήςκαισχολι-
κήςηλικίας.Τηλ.:6981843099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 30χρονος
Φιλόλογοςμεφροντιστηριακή
πείρα και με εξειδίκευσηστην
Έκθεσηπαραδίδειιδιαίτεραμα-
θήματασεμαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείο.Τιμέςπολύ
προσιτές.Τηλ.:6973707829.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΒιολογίαςσε
μαθητέςΛυκείου. Τηλ.: 6972
334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-
μπειρία και εξειδίκευση στις
μαθησιακές δυσκολίες καθώς

και κάτοχος άδειας διδασκα-
λίαςαγγλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και αγγλι-
κών σε μαθητές δημοτικού
και γυμνασίου. Τιμές πολύ
προσιτές.Τηλ. επικοινωνίας:
6980973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΓΓΛΙΚΩΝ
μεπολυετήπείρα και 100%
επιτυχίασεπτυχίαπαραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σεπρο-
σιτές τιμές. Ειδικές τιμές σε
μικρά γκρουπ-αδέρφια.Τηλ.
επικοινωνίας:6942924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοι-
τηΑΠΘ, με μεταπτυχιακές
σπουδέςστηνΕιδικήΑγωγή
και μαθησιακές δυσκολίες,
παραδίδει μαθήματαΜαθη-
ματικών,Φυσικής&Χημείας
σε μαθητέςΔημοτικού, Γυ-
μνασίου,Λυκείου.Τηλ.:6978
003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ,έμπει-
ρος καθηγητήςπαραδίδει ι-
διαίτεραμαθήματαΑγγλικών
και Ιταλικών. Τιμές φιλικές.
Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  πλήρες

φοιτητικό δωμάτιο λευκό με
στρώμα, πλυντήριο ρού-
χων45άρι, διπλή ντουλάπα,
καναπές που γίνεται διπλό
κρεβάτι, γραφείο με λευκό
τζάμι αμμοβολή και συρτα-
ριέρα γραφείου. Τηλ.: 6978
335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβάτιμονόμε
τοστρώμα.Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-
φειου, σαλόνι SATOμπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,
τραπέζι πτυσσόμενο συσκέ-

ψεων,ντουλάπαμεκλειδαριά
(κερασί),ντουλάπα-ράφια(με-
λί), καναπέδες, όλα σε άρι-
στη κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρόςχωρίςυ-

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

ΚΥΡΙΟΣ ζητάγιαγνωριμία
κυρία από 50 έως 55 ετών
γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6974
862936.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

www.laosnews.gr

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

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

P Νομοθε-
τική κατοχύρω-
ση γυμναστών 
επιχειρεί η γενι-
κή γραμματεία 
αθλητισμού. Θα 
πιάσει και τα κα-
νάλια;

 
P Διότι 

εκεί  ε ίμαστε 
υπό  κατοχή 
στον καμπυ-
λωτό σταυρό.

 
P Αμφι-

βάλλουν για την 
ποιότητα των 
ελληνικών τηλε-
οπτικών σειρών 
νέοι Έλληνες ηθοποιοί. Στο μεταξύ 
όλη η Ελλάδα ζει με τα σίριαλ εικο-
σαετίας του Μέγκα.

 
P Εκεί να δεις πόσοι θα 

κατέβουν στο πεζοδρόμιο αν ε-
πέλθει το ‘μαύρο’.

 
P Μέχρι και την Κωνσταντο-

πούλου βλέπω στα κάγκελα του 
μεγάλου καναλιού να φωνάζει ‘Βο-
ήθεια’. Σε ριμέικ.

 
P Αφού και η συγκυβέρ-

νηση με ρυθμούς σειρών Μέγκα 
πορεύεται. Από ‘Δύο ξένοι’ παί-
ζουν με τον Καμένο στο ‘Είσαι το 
ταίρι μου’.

 
P Για δε τις σχέσεις τους με 

τον λαό, εκεί μας γέμισαν ‘Κλεμμέ-
να όνειρα’. Οι ‘Απαράδεκτοι’.

 
P Κι εμείς βιώνουμε τα ‘Ε-

πτά κακά της μοίρας μας’.
 
P Με τους πολιτικούς να σκέ-

φτονται μόνο πώς θα εισέλθουν 
στην ‘Αίθουσα του θρόνου’. ‘Βασι-

λιάδες’!
 
P Να απορείς ‘Τι ψυχή θα 

παραδώσουν’.
 
P Όσο για την οικονομία; ‘Εί-

μαστε στον αέρα’.
 
P Ίσα ίσα που δεν μας έ-

καναν έξωση από την ‘Πολυκα-
τοικία’.

 
P Φτάσαμε στο ‘Παρά πέντε’ 

στην έξοδο από την Ευρώπη.

P Και τώρα οι πιθα-
νότητες επιτυχίας είναι 
‘Πενήντα πενήντα’.

 
P Κι άντε μετά να 

βρεις δουλειά στο πιο ‘Κάτω 
Παρτάλι’.

 
P Στο δε μακεδονι-

κό η κυβέρνηση το παίζει 
‘Λατρεμένοι μου γείτονες’. 
Τάχα μου θα είμαστε ‘Ευ-
τυχισμένοι μαζί’.

 
P Κάτι τέτοια βλέπω 

και δεν το έχω σε πολύ να 
αποκαλύψω το ‘Μυστικό του 
Άρη Μπονσαλέντη’.

 

P Είναι πολλά τα κανάλια 
Άρη…

P Και:
 
Άνδρας ταξιδεύει με την ξανθιά 

σύζυγό του όταν τους σταματάει η 
τροχαία.

«Άδεια και δίπλωμα παρακα-
λώ!» λέει ο τροχαίος.

«Μα γιατί μας σταματήσατε;» 
λέει ο σύζυγος.

«Τρέχατε με πάνω από 100 χι-
λιόμετρα που είναι το όριο» του 
απαντάει ο τροχαίος.

«Μήπως κάνετε κάποιο λάθος;» 
λέει ο σύζυγός. «Εγώ δεν τρέχω 
ποτέ πάνω από 100».

«Μα Κώστα, πήγαινες με 120 
χιλιόμετρα τουλάχιστον» πετιέται η 
ξανθιά σύζυγος 
από δίπλα.

«Επίσης το έ-
να φανάρι πίσω 
δεν ανάβει. Το 
ξέρετε;»

«Όχι δεν το ή-
ξερα, θα πρέπει 
να κάηκε τώρα 
στη διαδρομή» 
λέει ο σύζυγος.

«Μα Κώστα, 
το ξέρουμε ε-
δώ και 1 μήνα 
πως έχει καεί. 
Δεν το θυμάσαι 
που μου το εί-
χες πει;» πετιέ-
ται πάλι η ξανθιά 
σύζυγος.

«Επίσης θα πρέπει να σας κό-
ψω κλίση και για τη ζώνη ασφα-
λείας που δε φοράει ο οδηγός» 
συνεχίζει ο τροχαίος.

«Κύριε αστυνόμε, τώρα που μας 
σταματήσατε την έβγαλα τη ζώνη. 
Σε όλη τη διαδρομή τη φορούσα».

«Κώστα, αφού ποτέ δε φοράς 
ζώνη» πετιέται πάλι η ξανθιά σύζυ-
γος από δίπλα.

Μπαρουτιασμένος ο σύζυγος 
της λέει:

«Ε σκάσε επιτέλους! Σταμάτα να 
πετάγεσαι!»

«Έτσι σας μιλάει πάντα κυρία 
μου;» λέει στη ξανθιά ο τροχαίος!

Και αυτή:
«Όχι, όχι κύριε αστυνόμε, μόνο 

όταν έχει πιει πολύ»!
Κ.Π.
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