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Συνελήφθη 58χρονος 
στην Ημαθία για καλλιέργεια 
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  Της Στεφανίας Βερροιώτου



Έχουμε καμία προοπτική 
με το «μέλλον»

των Ελλήνων στη λοταρία;
  Τα Ελευθέρια της Βέροιας πλησιάζουν με την 
παρέλαση της 16ης Οκτωβρίου και αυτή την εβδομάδα 
γίνονται στα δημοτικά σχολεία οι κληρώσεις για 
σημαιοφόρους και παραστάτες που θα συμμετάσχουν 
στις τρεις παρελάσεις της σχολικής χρονιάς. Στην 
κληρωτίδα μπαίνουν ανεξαιρέτως όλοι οι μαθητές της 
έκτης τάξης, αφού μετά την αλλαγή του νόμου πέρυσι 
δεν ισχύει πλέον η προϋπόθεση να μπαίνουν στην 
κληρωτίδα τουλάχιστον οι μαθητές που είχαν βαθμό 
10. Ένεκα παιδαγωγικών λόγων, για να αποφεύγονται 
οι ανταγωνισμοί και οι διενέξεις ήταν η επίσημη 
κυβερνητική εξήγηση. Προτιμά δηλαδή η κυβέρνηση 
για να μην στεναχωριούνται τα παιδιά να ισοπεδώσει 
την αριστεία. Προφανώς δεν αντιλαμβάνεται την 
έννοια της επιβράβευσης της προσπάθειας και στην 
ουσία μετατρέπει την αριστεία σε μια διαδικασία 
λοταρίας. Το γεγονός ότι θα στεναχωρήσει τα παιδιά 
που κατέβαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια και ότι 
από το ξεκίνημα της ζωής τους βλέπουν αυτή η 
προσπάθεια όχι μόνο να μην αμείβεται, αλλά να 
απαξιώνεται, δεν πέρασε καν από το μυαλό των σοφών 
του Υπουργείου Παιδείας; Πάντως ισοπεδώνοντας 
την αριστεία, βάζοντας τον πήχη στο πάτωμα και 
απογοητεύοντας όποιο παιδί θέλει να πετύχει κάτι 
παραπάνω, δεν φτιάχνουμε ούτε σχολείο και κατ’ 
επέκταση, ούτε Ελλάδα με προοπτικές αύριο.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Φιλίππου εκ των 7 διακ.,

Θεοφάνους του γραπτού

Δικτύωση σχολικών βιβλιοθηκών
με την Κεντρική της Βέροιας

Ηυλοποίησημιαςκαινοτόμουδράσης,συμφωνήθηκεχθες
μεταξύΔ/νσηςΑ/θμιαςΕκπ/σηςΗμαθίαςκαιΔημόσιαςΒιβλιο-
θήκης,σε ένανέοπρόγραμματουΥπουργείουΠαιδείας,που
αφοράτηδικτύωσητωνσχολικώνβιβλιοθηκώνμετηνΚεντρική
ΒιβλιοθήκητηςΒέροιας.

Τις δυνατότητες και τους τρόπουςπαρουσίασε οΓιάννης
Τροχόπουλοςστους εκπαιδευτικούς, ενώ ο προϊστάμενος
ΔιονύσηςΔιαμαντόπουλος και οι διευθυντές τωνσχολείων
πουθασυνεργαστούνκατέθεσανπροτάσειςγια τηνκαλύτερη
οργάνωσητηςσυνεργασίας.

(Περισσότεραστοαυριανόμαςφύλλο)

Καλύφθηκαν κατά 95% τα ραντεβού των ωφελούμενων 
γυναικών για δωρεάν μαστογραφία

στην Πλατεία Δημαρχείου
Γυναίκες που δεν έχουν α-

σφαλιστική κάλυψη θα μπορούν
να υποβληθούν σε, δωρεάν, μα-
στογραφία αύριο Παρασκευή και
μεθαύριο Σάββατο, στηνΠλατεία
Δημαρχείου Βέροιας. Εκεί θα ε-
γκατασταθεί το διήμερο 12 και 13
Οκτωβρίου, ένας κινητός μαστο-
γράφος της ΕλληνικήςΑντικαρ-
κινικής Εταιρίας για την εξέταση
γυναικών,ωφελούμενων των κοι-
νωνικών υπηρεσιών τουΔήμου
Βέροιας.Μάλιστα, μέχρι χθες, ό-
πωςανέφερανστηνπρωινήεκπο-
μπήτουΑΚΟΥ99.6οικ.κ.Β.Πα-
παχαραλάμπους καιΘ.Κορωνάς,
είχεκαλυφθείτο95%απότις100
μαστογραφίες που μπορούν να
γίνουντοδιήμερο.

Επιτέλους…Ψηφιοποιήθηκανταμηχανήματατου
ΑκτινολογικούΕργαστηρίουστοΚέντροΥγείαςΒέροιας

Πες-πες έγινε το θαύμα,πα-
ρότι βρισκόμαστεστηνακμή της
τεχνολογίας εν έτη 2018. Και ο
αντιδήμαρχοςΘ.Κορωνάς μας
το ανακοίνωσεστονΑΚΟΥ99.6
χθες το πρωί, αλλά και η ακτι-
νολόγος τουΚέντρουΥγείαςΒέ-
ροιαςΒασιλικήΚαραδήμου, α-
νέβασεστοFacebookφωτογρα-
φίες κάτωαπό την καλή είδηση
για τοΑκτινολογικόΕργαστήριο
του Κ.Υ. που λέει ότι μετά από
πολλέςπροσπάθειες, έναπάγιο
αίτημαέγινεπράξη.Ηψηφιοποί-
ησητωνμηχανημάτων!

Επιτέλους,έγινεαυτόπουθα
έπρεπε να είναι αυτονόητο εδώ
καιχρόνια!

ΜαςήρθεοσαρκοφάγοςΛιθόκερος
καιστηΒέροια;

ΠροχθέςέγινεθέμαστηνπρωινήεκπομπήτηςΕΡΤ,ηεμφάνισηενόςμεγάλουκαιασυνήθιστουεντόμουστοΔημαρ-
χείοΛαμίας,πουαναστάτωσετουςεκείυπαλλήλους.ΟιειδικοίανέφερανότιπρόκειταιγιατονΛιθόκερο,τομεγαλύτερο
σαρκοφάγοκαιυδρόβιοέντομοστηνΕυρώπη.Σύμφωναμετορεπορτάζτηςκρατικήςτηλεόρασηςέχειισχυρόκαιεπίπο-
νοδάγκωμακαιτρώειμικράοστρακόδερμα,ψαράκιακαιαμφίβια.Καιτισχέσηέχουναυτάμετηνπόλημας;Αναγνώστης
τηςεφημερίδας,μαςέστειλεχθεςφωτογραφία,απόέναμεγάλοέντομοστηναυλήτου,πουμοιάζειπραγματικάμεΛιθόκε-
ρο!Μαςμετέφερεότιεντυπωσιάστηκεαπότομέγεθοςκαιήτανπραγματικάκάτιπουδενείχεξαναδεί.Πάντωςψάχνοντας
τοθέμα,βρήκαμεαναφορέςστηνΙταλία,όπουκάνειεμφανίσειςοΛιθόκεροςκαιμάλιστατοθεωρούνμεγάλητύχηνατους
επισκεφθεί!Γιακαλόκαιγιακακόας«ψαχτούν»οιαρμόδιεςυπηρεσίες.Εσείςκάνετετηνσύγκρισητωνδυοφωτογραφι-
ών(ΛιθόκεροςκαιέντομοστηΒέροια)καιδιαπιστώστεανπρόκειταιγιατοίδιοέντομο…

Λιθόκερος Έντομο στη Βέροια

Έτσι!!!
Να πάρουν 

αξία και
τα σκουπίδια μας.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΣΤΟ 

ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ!!!
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Σήμερα σε επιστημονική ημερίδα στη Βέροια
Στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία από την τριετή λειτουργία 
του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Καρδιολογικής Κλινικής 

Εξελίξεις με τη λίστα των ακινήτων που παραχωρήθηκαν…

Και ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, 
στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Δημοσίου

-Δήμαρχος Βέροιας: «Σε λίγο θα μας ζητήσουν και ενοίκιο!»
-Επανήλθε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα των τιμολογίων της ΔΕΥΑΒ

Τα αποτελέσματα των τριών χρόνων του Αιμοδυναμικού Ερ-
γαστηρίου της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας, 
με την εγκατάσταση του στεφανιογράφου, θα απασχολήσουν την 
ημερίδα που γίνεται σήμερα (Πέμπτη) το απόγευμα στο δημαρχείο 
της Βέροιας.

Το θέμα της, αφορά στα εμφράγματα του μυοκαρδίου, τα οποία 
πάντα αποτελούσαν βασική αιτία θανάτου, όμως τα τελευταία 
χρόνια «χτυπάνε» και νεότερες ηλικίες. Ο διευθυντής της Καρδιο-
λογικής  κ. Γιάννης Βογιατζής, είπε χθες στον ΑΚΟΥ 99.6, στην 
εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» ότι ναι μεν, τα εμφράγματα 
εξακολουθούν να… θερίζουν, όμως από την άλλη πλευρά, υπάρχει 
τα τελευταία χρόνια στη Βέροια, ο αποτελεσματικός τρόπος για να 
αντιμετωπισθεί, με τη μεταφορά του ασθενούς στο αιμοδυναμικό 
εργαστήριο του Νοσοκομείου και τη διενέργεια στεφανιογραφίας και 
αγγειοπλαστικής.

Στη σημερινή ημερίδα θα αναφερθούν συγκριτικά στοιχεία, 
πριν και μετά την εγκατάσταση του στεφανιογράφου. Βέβαια ένα 
έμφραγμα και η εξέλιξή του, από τη στιγμή που θα εμφανιστεί με 
περίεργα έντονο πόνο στο στήθος, μέχρι και την σωστή μεταφορά 
του ασθενούς στο Νοσοκομείο για την αντιμετώπισή του, έχει καθο-
ριστική σημασία.

Σε κάθε περίπτωση, είπε ο κ. Βογιατζής, ο κόσμος θα πρέπει 
να ξέρει ότι «στη Βέροια έχουμε σήμερα ένα από τα πιο σύγχρονα 
αιμοδυναμικά εργαστήρια με μεγάλη προσφορά και λειτουργία, τα 

οποία σε λίγο χρονικό διάστημα θα βοηθήσουν ακόμη περισσότε-
ρο…»

Αυτά κι άλλα πολλά, σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του 

δημοτικού συμβουλίου από αξιόλογους επιστήμονες και καρδιολό-
γους.

Την επιστημονική ημερίδα διοργανώνει η Καρδιολογική Κλινική 
του Νοσοκομείου Βέροιας σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας και 
το πρόγραμμα των εργασιών περιλαμβάνει:

16.00 Έναρξη – Εγγραφές - Προσφωνήσεις  
16.20  -  18.00  Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Οξύ έμφραγμα - 

Σύγχρονη θεώρηση 
Εισηγήσεις:  
- Από τη συντηρητική στην επεμβατική αντιμετώπιση Ι Βογιατζής 
- Αξονική στεφανιογραφία και αθηρωματική νόσος. Calcium 

score και  ανίχνευση ευάλωτων στεφανιαίων πλακών. Κ Μιχαηλί-
δης 

-. Τι νεότερο στις καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες για το 
STEMI; Κριτική θεώρηση. Ι Κανακάκης 

-  Η εμπειρία του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου της Καρδιολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας Α Σαμαράς 

-  Πολυαγγειακή νόσος - Καρδιογενές shock μετά από οξύ έμ-
φραγμα. Τι κάνουμε; Πρέπει σε κάθε αιμοδυναμικό εργαστήριο να 
υπάρχει Καρδιοχειρουργική κλινική on site; 

-Η άποψη του Καρδιολόγου Ι Ζαρίφης 
-Η άποψη του Καρδιοχειρουργού Π Αντωνίτσης 
18.00 Συζήτηση 
18.30 Λήξη ημερίδας  -  Συμπεράσματα 

Και ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του δήμου Βέροι-
ας, που είναι παραχωρημένος από το 2011 στον δήμο, είναι μέσα 
στη λίστα των ακινήτων που παραχωρήθηκαν στα Ελληνικά Τουρι-
στικά Ακίνητα Δημοσίου Α.Ε. Γι’ αυτήν την εξέλιξη ενημέρωσε ο δή-
μαρχος Κώστας Βοργιαζίδης το δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης, 
με αφορμή συζήτηση που έγινε στην πρόσφατη συνεδρίαση της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κ. Μακεδονίας.

«Ελπίζω να μην υπάρξει στιγμή που θα μας ζητηθεί να πληρώ-
σουμε και ενοίκιο σε χώρο που μας έχει παραχωρηθεί…» σχολίασε 
ο δήμαρχος, ενημερώνοντας ότι όπως τονίστηκε στην πλήρως 
αντίθετη στην εκχώρηση ΠΕΔ, πρόκειται για μνημονιακή δέσμευση 
της χώρας μας και ενέχυρο. «Να αποδοθούν στους δημότες και τις 
κοινωνίες τα ακίνητα» τόνισε κλείνοντας.

Για το θέμα των τιμολογίων της ΔΕΥΑΒ
Στο δημοτικό συμβούλιο θα έλθει όπως όλα δείχνουν το θέμα 

των τιμολογίων της ΔΕΥΑΒ, με βάση τις αναφορές του δημοτικού 
συμβούλου της μειοψηφίας Γιώργου Μιχαηλίδη σε προηγούμενη 
συνεδρίαση. Ο κ. Μιχαηλίδης επέμεινε στην άποψή του για το τέλος 
αποχέτευσης που έπρεπε να έχει καταργηθεί, τόνισε ότι έπρεπε να 
μπαίνει επί της πραγματικής κατανάλωσης και το χαρακτήρισε «ω-

ραιότατο χαράτσι», επικαλούμενος γνωμοδοτήσεις του Συνηγόρου 
του Πολίτη και δήμους και ΔΕΥΑ που λαμβάνοντας σχετικά έγγραφα 
της αποκεντρωμένης ανασκούμπωσαν και μείωσαν τα τιμολόγιά 
τους.

«Φέρτε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, αλλιώς θα το φέρουμε 
εμείς…» είπε προς τον δήμαρχο ο κ. Μιχαηλίδης, απόντος του προ-
έδρου της ΔΕΥΑΒ Γιώργου Ορφανίδη.

Ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης δεν αρνήθηκε να έλθει το θέ-
μα στο Σώμα για ενημέρωση από τον πρόεδρο και την υπηρεσία, 
τόνισε ωστόσο ότι όποιο κι αν είναι το τιμολόγιο στη ΔΕΥΑΒ δεν 
υπάρχουν σπατάλες, αφού δεν μπορούν όλα τα έργα και οι βλάβες 
δεν μπορούν να γίνουν μέσω ΕΣΠΑ.

Διαμάντης ρίχνει γάντι στον Παυλίδη
Σε δημόσιο διάλογο προκάλεσε ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ Στέργιος 

Διαμάντης τον Παύλο Παυλίδη, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Βέροιας, αναφορικά με θέσεις που εξέφρασε ο τέως πρό-
εδρος του νομικού προσώπου σε συνεντεύξεις και δηλώσεις του. 
Μίλησε για προκλητική στάση του κ. Παυλίδη και τόνισε:

«Μας κουνάει το χέρι στους παιδικούς σταθμούς, αυτός που 
ήθελε να στείλει τον παιδικό σταθμό της Πολυζωίδη από τη Βέροια 

στα Παλατίτσια, με αποτέλεσμα να κοντέψουν να λιντσάρουν το 
τότε δημοτικό συμβούλιο. Αυτός που έκτισε επάνω σε άχυρα το νο-
μικό πρόσωπο, με την ενσωμάτωση των 19 δομών. Τον προκαλώ 
σε δημόσιο διάλογο για όλα»!

50% αύξηση τουριστών από το 2014
 Ενδιαφέροντα στοιχεία τουριστικής προσέλευσης στην Ημαθία 

κατέθεσε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Λυκοστράτης στο δημοτικό συμ-
βούλιο Βέροιας της Τετάρτης, απαντώντας σε ερώτημα που τέθηκε 
σε προηγούμενη συνεδρίαση. Σύμφωνα μ’ αυτά:

• Το 2014 διανυκτέρευσαν στην Ημαθία 87.415 άτομα, εκ των 
οποίων οι 74.000 ήταν Έλληνες.

• Το 2015 οι επισκέπτες έγιναν 102.000 (Έλληνες 86.000).
• Το 2016 οι επισκέπτες που διανυκτέρευσαν ήταν 109.000 

(89.000).
• Τέλος, το 2017 είχαμε 133.000 διανυκτερεύσεις, εκ των οποίων 

οι 108.000 Έλληνες.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο η αύξηση σε σχέση με το 2014 

ήταν 53%. Περισσότερα στοιχεία θα δώσει στον απολογισμό.
Αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι το 2014 οι κλίνες στην Ημα-

θία ήταν 1.318, ενώ το 2017 είναι 1.396.
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EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί:
1. Την κ. Καπρίνη Μαρία για τη δωρεά των 100 ευρώ στη μνήμη 

της νύφης της Σοφίας Καπρίνη.
2. Την κ. Γκασνάκη Φρόσω για τη δωρεά των 20 ευρώ στη μνή-

μη προσφιλών νεκρών.
3. Την κ. Β.Σ. για τη δωρεά ποσότητας λαδιού για τις ανάγκες 

του Ομίλου.
4. Την κ. Τασούλα Κελεπούρη για τη δωρεά των 50 ευρώ για τις 

ανάγκες του Ομίλου μας.
5. Τον κ. Καπετανάκη Βασίλη για τη δωρεά των 150 ευρώ στη 

μνήμη της μητέρας του Αλεξάνδρας.
6. Οι φίλοι της οικογένειας Μπαζάκα Γεωργίου για τη δωρεά των 

240 ευρώ στη μνήμη της Αναστασίας Σιδηροπούλου-Μπαζάκα.
Το Δ.Σ.

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου
Ποντιακή βραδιά 
αφιερωμένη στον 

Θεόδωρο Βεροιώτη
Μια εκδή -

λωση πραγμα-
τοποιείται  στο 
κέντρο  ΣΕΙ -
ΡΙΟΣ  (Μακρο-
χώρι Βέροιας) 
την Παρασκευή 
9 Νοεμβρίου 
2018.

Στο  π ρ ό -
γ ρ α μ μ α  θ α 
ε μ φ α ν ι σ τ ε ί 
πλειάδα καλλι-
τεχνών.

Ώρα έναρ-
ξης: 9μ.μ. - Τι-
μή εισόδου: 10 
ευρώ 

(τα ποτά θα 
διατεθούν σε 
τιμή κόστους 
από το κατά-
στημα).

Η εκδήλω-
ση πραγμα -
τοποιείται με 
πρωτοβουλία 
του σωματείου 
κα λ λ ι τ ε χ ν ώ ν 
Παλλαλα ϊκός 
σε συνεργασία 
με τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο 
Πατρίδας “Ευ-
στάθιος Χωρα-
φάς”.

Greece The Musicult
(Μάρκος Σεφερλής)

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ ΒΕΡΟΙΑΣ

Απόγευμα 18.00 και Βράδυ 21.30
Greece είν’ η χώρα της συχνής απεργίας,
του τάβλι, του φρέντο, της πολλής ανεργίας!
Μιας γενιάς δυστυχώς που δεν έχει να φάει
μα αντί να δουλέψει, στην TV τραγουδάει!
Greece είν’ η χώρα της δικής σου της πάρτης,
της τρελής διαπλοκής, των θεσμών, της NOVARTIS! 
Της χοντρής αρπαχτής, της μεγάλης ρεμούλας,
της – ναι μεν – πληρωμένης, όμως άδειας σακούλας!
Συντελεστές:  Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, Κείμενα-Στίχοι Τρα-

γουδιών: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σκηνικά: 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΛΙΔΗ, 

Πρωταγωνιστούν:  ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ, 

ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, ΜΑΚΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, ΖΩΖΑ ΜΕΤΑΞΑ, 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ, ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα: www.cinestar.gr 
και στο Τηλ: 2331022373

Παρουσιάζεται το βιβλίο 
«Πλεκτάνη εξ αίματος»

 του Αλέξανδρου Ακριτίδη 
στο Καμποχώρι

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καμποχωρίου «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» και οι Εκδόσεις Ι-
νφογνώμων, παρουσιάζουν 
το  νέο μυθιστόρημα   του 
συγγραφέα και πρόεδρου 
της Δημοτικής Κοινότητας 
Μελίκης, Αλέξανδρου Ακριτί-
δη: «Πλεκτάνη εξ αίματος», 
την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 
2018, στις 7:00 μ.μ. στην 
αίθουσα του Συλλόγου, στο 
Καμποχώρι.

Τον συγγραφέα θα πα-
ρουσιάσει η Πρόεδρος του 
Συλλόγου, Ευαγγελία Μιχα-
λακάκη.

Το βιβλίο θα προλογίσει η Γενική Γραμματέαςτου Συλλόγου, 
Ανθούλα Παπαδοπούλου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Στις 5-6-7 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 29η Αμφικτιονία στην Πάτρα.
Ο Σύλλογος του Καραμανδανειου Νοσοκομείου Πατρών <<Άγιος Στυλιανός>>ήταν ο 

διοργανωτής σύλλογος . Συμμετείχαν ο Σύλλογος Νέας Νικομήδειας <<Η Αγάπη>>και 32 
σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και 29 Σύλλογοι θαλασσαιμικών, όλοι εκεί λοιπόν δότες και 
λήπτες. Σκοπός του συνεδρίου η επανεκκίνηση του εθελοντικού αιμοδοτικού κινήματος της 
πατρίδας μας. Παρούσα  στο συνέδριο η Πρόεδρος Καδόγλου Ευτυχία και εκπρόσωπος νο-
σηλευτής από το τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας.

Τα θέματα γνωστά ,προσέλκυση νέων αιμοδοτών, δωρεά μυελού των οστών, απόρριψη 
αιμοδοτών, εθελοντισμός στα σχολεία και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην αιμοδοσία.Παραβρέθη-
κε ανάμεσα σε αξιόλογους γιατρούς ,καθηγητές ,ομιλητές και η Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Α.(εθνι-
κό κέντρο  αιμοδοσίας)κ. Ματσούκα η οποία απάντησε -αντέκρουσε τις ερωτήσεις και τους 
στοχασμούς των εκπροσώπων των Συλλόγων για το νέο σύστημα διαχείρισης της αιμοδοσί-
ας, την κάρτα του εθελοντή αιμοδότη, και το μέλλον -όραμα της Αιμοδοσίας στην ΕλλάδαΤο 
αποτέλεσμα ένα ,ο ρόλος των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοσίας είναι καθοριστικός στην 
προσέλκυση και διατήρηση των αιμοδοτών και η συνεργασία με τα τμήματα αιμοδοσία των 
νοσοκομείων, απαραίτητη.

Για το Δ.Σ. 
η Πρόεδρος

Ευτυχία Καδόγλου 

Στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας                              
Εγκαινιάζεται 

το Σάββατο η έκθεση 
«Ματιές στην Οικουμένη 

με τον φακό
 του Γιώργη Πούπη»

Εγκαινιάζεται το Σάβ-
βατο, 13 Οκτωβρίου στις 
8.00 μ.μ., στο Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας η φω-
τογραφική έκθεση με τίτλο 
«Ματιές στην Οικουμένη με 
τον φακό του Γιώργη Πού-
πη». Η έκθεση αποτελεί φό-
ρο τιμής στον μεγάλο Εορ-
δαίο φωτογράφο που χάθη-
κε πρόσφατα και αποτύπω-
σε με τον ευαίσθητο φακό 
του πρόσωπα και μνημεία 
στην Ελλάδα και την Οικου-
μένη. 

Οι φωτογραφίες του 
Γιώργη Πούπη από τους 
βασιλικούς τάφους των Αιγών και των ανθρώπων που εργάστη-
καν στην ανασκαφή και την ανάδειξή τους, το Άγιο Όρος και από 
όλον τον κόσμο θα μας θυμίζουν πάντα τον ακριβό φίλο που 
αφιέρωσε το έργο του στη διάσωση της ατομικής και συλλογικής 
μνήμης.  #PoupisBMB. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Στην 29η Αμφικτιονία συμμετείχε ο Σύλλογος 
Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας 

Ημαθίας «Η ΑΓΑΠΗ»



Ένα ζευγάρι διακεκριμένων Αμερικανών ταξιδιω-
τικών συγγραφέων (travel writers) είχε την ευκαιρία 
να φιλοξενήσει η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου 
Βέροιας, την Πέμπτη και Παρασκευή 4 και 5 Οκτω-
βρίου 2018, στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης.  Πρό-
κειται για τους Tom & Karla Talleur, μέλη της Διεθνούς 
Ένωσης Ταξιδιωτικών Συγγραφέων Τροφίμου και 
Οίνου, «International Food, Wine and Travel Writers 
Association (I.F.W.T.W.A.)». 

Οι travel writers διέμειναν στη Βέροια δύο ημέρες 
και γνώρισαν δια ζώσης το τουριστικό προϊόν της 
περιοχής. Η επίσκεψή τους διοργανώθηκε σε συνερ-
γασία με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής στο 
πλαίσιο της προσπάθειας προώθησης της Βόρειας 
Ελλάδας για 6η χρόνια σε επιλεγμένους travel writers, 
μέλη του I.F.W.T.W.A., που εδρεύει στην Αμερική. 

Μέσω του ζεύγους Talleur, προωθούνται αρκετές 
περιοχές της Βορείου Ελλάδος γεωγραφικά αλλά και 
θεματικά. Η επίσκεψη των δημοσιογράφων στη Χαλκι-
δική, την Καβάλα, τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρ-
ρες, την Ημαθία, την Πέλλα, το Κιλκίς, την Πιερία και 
τα Ιωάννινα, τους προσφέρει τη δυνατότητα να γνω-
ρίσουν την κουλτούρα, την ιστορία και τη γαστρονομία 
της περιοχής προκειμένου στη συνέχεια να παρουσιά-
σουν τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες τους στο αμερικανικό 
ταξιδιωτικό κοινό. 

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Βέροιας, Βασί-
λης Λυκοστράτης, θα ήθελε να ευχαριστήσει την κ. Σοφία 
Μπουρνατζή της PASS PARTOUT Tourism Marketing, 
DMC, για την άψογη συνεργασία και διοργάνωση του τα-
ξιδιού εξοικείωσης των αμερικανών συγγραφέων και να 
συγχαρεί τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής για την εξαι-
ρετική αυτή πρωτοβουλία.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

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

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

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

τά περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβό-
λαια αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά 
κλπ. θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν 
συνεννόησης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώ-
ου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

Παραιτήθηκε 
ο Κ. Ναλμπάντης 
από τη δημοτική 

παράταξη Γκυρίνη
Την παραίτη-

σή του υπέβαλ-
λε ο δημοτικός 
σύμβουλος Αλε-
ξάνδρειας Κων/
νος Ναλμπάντης 
με σύντομη ανα-
κοίνωση - επι-
στολή προς τον 
δήμαρχο Παν. 
Γκυρίνη, τονίζο-
ντας:

«Κ. Δήμαρχε
Υ π ο β ά λ λ ω 

την παραίτησή 
μου τόσο από 
μέλος της παρά-
ταξης «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» όσο και από δημοτικός σύμβουλος 
του Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 2 
του ν. 4555/18 και παρακαλώ να θεωρηθεί οριστική όπως ο 
νόμος ορίζει.

Με τιμή
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

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

Ζευγάρι Αμερικανών Travel Writers γνώρισαν 
τη Βέροια και τα τουριστικά της προϊόντα 

Συνελήφθη 58χρονος 
στην Ημαθία για καλλιέργεια 

και διακίνηση κάνναβης
-Σε αγροτικές εκτάσεις 

εντοπίστηκαν πάνω 
από 200 δενδρύλλια 

κάνναβης που 
καλλιεργούσε 

Συνελήφθησαν την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, 
το πρωί σε περιοχές της Ημαθίας, μετά 
από συντονισμένες ενέργειες των αστυνο-
μικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 2 
ημεδαποί ηλικίας 58 και 24 ετών, για κατά 
περίπτωση καλλιέργεια, διακίνηση και κα-
τοχή κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από έρευνες που 
πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε α-
γροτικές περιοχές της Ημαθίας, εντοπί-
σθηκαν συνολικά 205 δενδρύλλια κάννα-
βης ύψους έως 2 μέτρων, τα οποία καλλιεργούσε ο 58χρονος και τα οποία εκριζώθη-
καν και κατασχέθηκαν, καθώς επίσης και ποσότητες κάνναβης επιμελώς κρυμμένες, 
συνολικού βάρους 922 γραμμαρίων.

Επιπλέον, στην οικία του 58χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες 
κάνναβης βάρους 30 
γραμμαρίων και μία 
κυνηγετική καραμπίνα 
που κατείχε παράνο-
μα. Σε αστυνομικό έ-
λεγχο που έγινε στον 
24χρονο συνεργό του, 
διαπιστώθηκε να κα-
τέχει μικροποσότητα 
κάνναβης, η οποία κα-
τασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες 
θα οδηγηθούν στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Βέροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς ό-

λους τους συγγενείς και φίλους που μας συμπα-
ραστάθηκαν στο βαρύ πένθος από τον πρόωρο 
θάνατο του Σάββα Σιδηρόπουλου, συζύγου, 
πατέρα, υιού και αδελφού.

Η σύζυγος
Τα παιδιά
Η μητέρα

Οι αδελφές - Οι γαμπροί
Τα ανήψια
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του 
Γηροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, 
σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους 
και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει 
να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους 
ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 
Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό 

Φροντιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποί-
ου σκοπός είναι η δωρεάν ενισχυτική - φροντιστηριακή 
διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου, ζητούνται καθηγητές για την διδασκαλία 
φυσικής, χημείας και βιολογίας που θα μπορούν να 
προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη 
των αυξημένων φετινών αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα - Παρα-
σκευή 8.30-13.30) στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως 
(Μητροπόλεως 30) και στο τηλ. 2331022270 (εσωτ. 8).

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 

Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίου Σπυρίδωνα Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα και παππού

ΦΩΤΙΟΥ 
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

του Σωτηρίου 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής του Χριστού Πατρίδος επί τη εορ-
τή του Αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου.

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου το από-
γευμα θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Ιερά Αγρυπνία στην πανηγυ-
ρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Συμεών του 
Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττικής.

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου το 
πρωί θα προεξάρχει στην Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Αγίου Συμεών του Νέου Θε-
ολόγου στον Κάλαμο Αττικής.

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στις 
7:30 μ.μ. θα παραστεί στην παρουσί-
αση του νέου μουσικού δίσκου «Ηχο-
χρώματα από τη ΚΕΪΛΟΥΚΑ ΝΙΚΟΠΟ-
ΛΕΩΣ του Πόντου, από τον Καβαζίδη 
Γρηγόρη» που διοργανώνει η Εύξεινος 
Λέσχη Ποντίων Ναούσης στο Μητρο-
πολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα.

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στις 
8:00 μ.μ. θα παραστεί στο 7ο Φεστι-
βάλ Χορωδιών Ναούσης στο πλαίσιο 
του εορτασμού των Ελευθερίων της 
πόλεως.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου πολιούχου Βεροίας και θα 
τελέσει δοξολογία για τον Μακεδονικό 
Αγώνα.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις 
7:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Οι 
Νεομάρτυρες» του Ιερού των Aγίων 
Nεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου 
των Κουλακιωτών στην Χαλάστρα θα 
παραστεί και θα ομιλήσει σε εκδήλωση 
αφιερωμένη στην Μικρά Ασία και στην 
Μακεδονία.

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 
10:30 π.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει 
στην Ιερατική Σύναξη στο Παύλειο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 
7:45 μ.μ στο Επισκοπείο του Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλε-
ξανδρείας θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη της Σχολής Γονέων και θα ο-
μιλήσει με θέμα: «Έχεις αγωνία για τα 
παιδιά σου;».

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 
8:30 μ.μ. θα παραστεί στην κεντρική 
εκδήλωση του Δήμου Βεροίας για την 
Απελευθέρωση της πόλεως στον Χώ-
ρο Τεχνών Βεροίας.

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου το πρωί θα 

ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας, επί τη 
εορτή πάντων των εν Βεροία Αγίων. 
Στο τέλος θα τελέσει δοξολογία για τα 
Ελευθέρια της πόλεως.

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό 
και στην παράκληση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατασκευή ναό του) στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέ-
ροια.

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Ναούσης και θα τελέσει δοξολογία για 
τα Ελευθέρια της πόλεως.

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας και θα τελέσει δοξολογία 
για τα Ελευθέρια της πόλεως.

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Σκέπης Εδέσσης επί τη εορ-
τή του Προφήτου Ιωήλ με την ευκαιρία 
των ονομαστηρίων του Σεβ. Μητροπο-
λίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας 
κ. Ιωήλ.

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Χαλάστρας και θα 
τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της 
πόλεως.

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει 
στην εκδήλωση «Φωτεινά στιγμιότυπα 
από τις Ορθόδοξες Κοινότητες της Α-
νατολίας» που διοργανώνει το Γραφείο 
Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας στο Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο Βεροίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Πρόσκληση 
σε εκπαιδευτική ημερίδα

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας προσκαλεί τα μέλη 
του και επαγγελματίες υγείας σε εκπαιδευτική ημερίδα που 
διοργανώνει την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30 
π.μ. στο ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον στη Βέροια με θέμα

:«Εμβολιασμοί Παιδιών & Ενηλίκων - Ασφάλεια & Αποτε-
λεσματικότητα Εμβολίων -Αντιμετωπίζοντας την Εμβολιοφο-
βία στο Φαρμακείο» Περίγραμμα ημερίδας

•ΤΥΠΟΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΠΑΣ •ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑ: ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ; •ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΗΛΙ-
ΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕ 2017-2018

•ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
•ΠΟΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΥΓΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ, ΠΟΙΑ ΟΧΙ ΚΑΙ 

ΓΙΑΤΙ;
•ΕΜΒΟΛΙΟΦΟΒΙΑ: ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕ-

ΤΩΠΙΖΕΤΑΙ;
Επιμέλεια και παρουσίαση ημερίδας: Διαμαντής Κλημε-

ντίδης, Φαρμακοποιός ΕΚΠΑ, MSc in Clinical Pharmacy 
Υπεύθυνος Νοσοκομειακού Φαρμακείου στην Ψ.Κ. «Αγία 
Αικατερίνη», Θεσσαλονίκη Διαχειριστής της ιστοσελίδας 
clinlcalpharmacist.gr, μέλος του Vaccine Safety Net του WHO

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 ώρες
Η ημερίδα μοριοδοτείται από το ΙΔΕΕΑΦ

Μετά τιμής,
Το Δ.Σ. του Φ.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ



Ρεπορτάζ - φώτο
Στεφανία Βερροιώτου

Πριν από έναν χρόνο περίπου δέκα 
παιδιά της Βέροιας αποφάσισαν να φτιά-
ξουν μία πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί 
και θα καλύπτει ότι δεν μπορεί να εντα-
χθεί στις ήδη οργανωμένες δομές πολιτι-
σμού της πόλης. Διαφημιστικές προβολές 
για το «Prismatique Project», όπως ονο-
μάστηκε ο χώρος, άρχισαν να εμφανίζο-
νται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
η επαφή με το κοινό της πόλης ξεκίνησε.  

Η παρέα των τριαντάχρονων, πλέον, 
συμμαθητών από το γυμνάσιο, οι οποί-
οι επέστρεψαν σταδιακά στην Βέροια, 
ύστερα από χρόνια μακριά για σπουδές 
και για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 
βρήκαν τους εαυτούς τους να αναρω-
τιούνται πως θα μπορούσαν να δημι-
ουργήσουν έναν πιο ευέλικτο χώρο στην 
πόλη, που δεν θα δεσμεύεται, ούτε θα 
υπόκειται στους κανόνες της οικονομικής 
επιβίωσης και τις επικρατούσες κοινωνι-
κές τάσεις. Η αρχική ιδέα, η οποία έπεσε 
στο τραπέζι, τυχαία, ως χαλαρή συζήτηση 
ανάμεσα σε φίλους, με κοινές αναφορές 
και γούστα, μετουσιώθηκε γρήγορα στην 
δημιουργία ενός πολιτιστικού συλλόγου 
με δεκάδες επισκέπτες και υποστηρικτές.

Δύο από τους διαχειριστές του χώρου 
η Αναστασία Δίγκα, καθηγήτρια χορού 
και ο Κωνσταντίνος Θώμογλου, γραφί-
στας και μουσικός, μας μίλησαν για την 
ιστορία του Prismatique και το τι προσδο-
κούν για το μέλλον. 

Πώς ξεκίνησε η λειτουργία του 
Prismatique;

Κ.Θ.: Αρχικά είχαμε στο μυαλό μας 
να φτιάξουμε έναν χώρο, στον οποίο να 
ακούμε μουσική, αφού δεν μας κάλυπτε 
αυτή η πόλη ποτέ. Βρήκαμε τις σωστές 
εγκαταστάσεις, το τρέξαμε με τα υπόλοι-
πα παιδιά και ξεκινήσαμε την λειτουρ-
γία του Prismatique, στην αρχή με κά-
ποια παρτάκια. Μαζευτήκαμε 20 άτομα, 
μετά 40, μετά 50. Στην συνέχεια ήρθε 
η Αναστασία, η οποία ανέλαβε όλα τα 

performances και τα 
καλλιτεχνικά και έπειτα 
ακολούθησε και ο υπό-
λοιπος κόσμος. 

Τι διαχωρίζει το 
Prismatique από τις 
υπόλοιπους χώρους 
πολιτισμού στην πό-
λη;

Α.Δ.: Το Prismatique 
δεν έχει μία συγκεκρι-
μένη ταυτότητα. Ένας 
ζωγράφος, ένας χορευ-
τής ή ένας άνθρωπος 
ο οποίος θέλει απλά να 
ακούσει ωραία μουσι-
κή, μπορούν να έρθουν 
εδώ και να βρουν έναν 
κοινό τόπο να λειτουρ-
γήσουν μαζί και ξεχω-
ριστά ο καθένας. Αυτό 
δεν υπήρχε στην πόλη 
μας ως ένας χώρος, ο 
οποίος να μην έχει και 
κερδοσκοπικό χαρακτή-
ρα, που για εμάς αυτό 
είναι η βάση μας. Όποια 
έσοδα προκύπτουν, 

πηγαίνουν αποκλειστικά στην λειτουργία 
και στην εξέλιξη του Prismatique. 

Τι εκδηλώσεις έχουν φιλοξενηθεί 
ως τώρα στο Prismatique Project; 

Α.Δ.: Διοργανώσαμε μερικά πάρτυ, 
για την γνωριμία μας με τον κόσμο της 
πόλης και αρκετές παράπλευρες δράσεις 
για να τους εξοικειώσουμε με τον χώρο. 
Φιλοξενήσαμε μία παράσταση ομάδας 
χορού εφήβων, σε συνεργασία με την 
σχολή χορού της Σοφίας Αντωνιάδου. 
Πραγματοποιήσαμε μία φιλανθρωπική 
έκθεση ζωγραφικής, στην οποία συμμε-
τείχαν γύρω στους δέκα καλλιτέχνες της 
περιοχής, όπου δημοπρατήθηκαν έργα 
τους και τα έσοδα πήγαν στην ιατρική 
κάλυψη μίας γυναίκας από την Βέροια 
που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. 
Φιλοξενήσαμε μία έκθεση με χειροποίητα 
αντικείμενα, η οποία πήγε πολύ καλά 
και έγινε και μία unplugged συναυλία και 
παρουσίαση δίσκου Βεροιώτη μουσικού. 

Πότε επιστρέψατε στην Βέροια;
Κ.Θ.: Το 2012 γυρίσαμε και οι δύο 

Βέροια. 

Πώς είναι για εσάς η ζωή εδώ, από 
τότε που επιστρέψατε;

Κ.Θ.: Εγώ βρήκα την ζωή εδώ δύ-
σκολη. Η Βέροια ήταν ακριβώς όπως την 
αφήσαμε. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό 
στην πόλη. Έβγαινες έξω, έβλεπες τους 
ίδιους ανθρώπους, πίνανε τα ίδια ποτά, 
άκουγες τις ίδιες μουσικές. Όλα ήταν ίδια. 
Αν ήθελες κάτι διαφορετικό, αναγκαστικά 
πήγαινες Θεσσαλονίκη. 

Α.Δ.: Η αλήθεια είναι ότι εγώ απολαμ-
βάνω την ποιότητα ζωής στην Βέροια. 
Σίγουρα δυσκολεύομαι πολύ να μιλήσω 
καλλιτεχνικά, να βρω ανθρώπους με τους 

οποίους μιλάμε την ίδια γλώσσα, ό-
μως δεν είναι κάτι που με στενοχωρεί. 
Η Βέροια έχει αναπτύξει την τέχνη 
και έχει βγάλει πολλούς σημαντικούς 
καλλιτέχνες. Από την δική μας γενιά, 

του 87’, μία μεγάλη ομάδα 
βγήκαμε καλλιτέχνες, ό-
πως ο Μίμης Νικολόπουλος 
(μουσικός) και ο Αλέξανδρος 
Ιωσηφίδης (μουσικός - α-
πόφοιτος του London Royal 
College of Music). Μόνο α-
πό την ομάδα χορού, που 
ήμουν εδώ στην Βέροια, 
τέσσερα κορίτσια γίναμε ε-
παγγελματίες χορεύτριες. 
Μιλάμε για 6-7 άτομα που 
αναδειχθήκανε στον τομέα 
τους και οι οποίοι επέστρε-
ψαν οι περισσότεροι στην 
πόλη. 

Νιώθετε ελεύθεροι, ως 
νέοι άνθρωποι, να εκφρα-
στείτε δημιουργικά στην 
πόλη;

Κ.Θ.: Δεν βοηθάει γενι-
κά η Βέροια. Έχεις να αντι-
μετωπίσεις τι θα πει ο κό-
σμος, τι θα κάνει. Οι κακές 
οι γλώσσες. Η ψυχολογική 
πίεση δεν βοηθά στο να 

μπορέσεις να γίνεις δημιουργικός.
Α.Δ.: Εγώ προσπαθώ να δω και τα 

καλά. Γυρνώντας στην Βέροια, η απομό-
νωση που ένιωσα, με έκανε να σκεφτώ 
πιο προσωπικά και να βρω την δική μου 
γλώσσα. Δημιούργησα γύρω μου τον δι-
κό μου χώρο και εκμεταλλεύτηκα τους 
ρυθμούς ζωής στην Βέροια, που είναι 
πολύ διαφορετικοί. Έχω περισσότερο 
χρόνο να βρω άτομα να δουλέψουμε 
μαζί, αν και η πορεία μου ήταν μοναχική. 
Δεν βρήκα κόσμο να με βοηθήσει. 

Πώς σχεδιάζετε να λειτουργήσει 
ενισχυτικά το Prismatique Project στο 
κομμάτι της δημιουργικής έκφρασης 
στην πόλη;

Κ.Θ.: Η ιδέα είναι να φιλοξενεί καλλι-
τέχνες, που δεν τους δίνει άλλος χώρος 
στην Βέροια την δυνατότητα να προβάλ-
λουν το έργο τους. Ακόμη και αυτούς που 
η κοινωνία έξω, μπορεί να τους δείχνει με 
το δάχτυλο.

Α.Δ.: Ψάχνουμε συνεχώς νέα μέλη 
για τον χώρο, είμαστε ανοιχτοί στο να 
έρθουν νέα άτομα. Μας ενδιαφέρει η 
διαφορετικότητα και αυτήν ψάχνουμε. 
Θέλουμε να μπορούμε να μιλήσουμε με 
έναν διαφορετικό τρόπο στον κόσμο της 
Βέροιας και κάπως εναλλακτικά από αυτό 
που φαντάζεται. Θέλουμε να προσεγγί-
σουμε όσο το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους και να 
τους βοηθήσουμε 
να υλοποιήσουν τις 
ιδέες τους. Να νιώ-
σει ο οποιοσδήπο-
τε ότι ο χώρος του 
Prismatique είναι 
δικός του και είναι 
ελεύθερος εδώ μέ-
σα να εκφραστεί.

Ποιές είναι οι 
αντιδράσεις του 
κόσμου που επι-

σκέπτεται τον χώρο;
Κ.Θ.: Συνήθως έρχεται κάποιος στο 

Prismatique για να παρακολουθήσει ένα 
δρώμενο και μετά επιστρέφει με μία δική 
του ιδέα. Όποιος μπήκε στον χώρο, έφυ-
γε από εδώ χαρούμενος. Είναι μέχρι να 
κάνει την αρχή, να έρθει, να μιλήσουμε 
και μετά θα ξαναέρθει σίγουρα. Οι γονείς 
μας έρχονται και αυτοί. Μας στήριξαν 
αρκετά. Χαίρονται πολύ που φτιάξαμε 
κάτι τέτοιο, το οποίο δεν έχει ταμπέλα και 
έχουμε οργανώσει τόσα πράγματα. 

Α.Δ.: Η γειτονιά, γύρω, μας αγκάλιασε 
και δεν έχουμε ακούσει ποτέ κάτι αρνητι-
κό από κανέναν.

Πώς βλέπετε το δικό σας μέλλον 
στην Βέροια; 

Κ.Θ.: Εγώ ετοιμάζομαι να φύγω Αγ-
γλία. Η πόλη εδώ νιώθω ότι δεν έχει να 
μου προσφέρει. Θέλω να συνεχίσω να 
ασχολούμαι με την γραφιστική, η οποία 
στην Ελλάδα δεν πληρώνει καλά, και 
να συνεχίσω με την μουσική ως dj. Την 
Βέροια, αν όλα πάνε καλά στην Αγγλία, 
θα την σκέφτομαι για τα βαθιά μου γε-
ράματα. Να έρθω μόνο για να πιω έναν 
ελληνικό καφέ. Πολλές φορές προσπάθη-
σα να κάνω μουσικά πράγματα εδώ και 
κανείς δεν με βοήθησε. Δεν θέλουν να γί-
νονται διαφορετικά πράγματα στην πόλη. 
Γενικά, εγώ δεν μπορώ στην πόλη αυτή.

Α.Δ.: Για μένα η Βέροια είναι το σπί-
τι μου, εδώ είναι η οικογένειά μου. Πο-
τέ δεν θα νιώσω σε καμία πόλη και σε 
καμία χώρα, όπως νιώθω στην Βέροια. 
Την αγαπώ. Πάντα σκέφτομαι την Βέροια 
πολιτισμικά και πως θα μπορούσα να 
βοηθήσω. Και στην Αθήνα να ζούσα, θα 
υπήρχαν πράγματα που θα αγαπούσα 
και θα μισούσα. Είναι δύσκολο να κάνεις 
πειραματικά καλλιτεχνικά δρώμενα στην 
Βέροια αλλά, αν έχεις διάθεση, μπορεί να 
γίνει. Ο πειραματισμός αφορά πάντοτε, 
ούτως η άλλως, ένα πολύ μικρό κομμάτι 
του κόσμου. Εμένα ο πειραματισμός με 
έκανε έναν άλλο άνθρωπο, πιο ανοιχτό. 
Θα γελάσεις αλλά εγώ ζω αυτήν την στιγ-
μή σε ένα πρώην κατάστημα, το οποίο 
έχω μετατρέψει σε σπίτι. Παλιότερα, στα 
δεκαεφτά μου, δεν θα σκεφτόμουν πο-
τέ ότι θα έκανα αυτήν την επιλογή. Οι 
δυσκολίες ίσως είναι και αυτές που μπο-
ρούν να μας κάνουν πιο δημιουργικούς. 

Το Prismatique Project θα το βρείτε 
ανοιχτό στο κοινό, τις απογευματινές ώ-
ρες, στην οδό Πιερίων 3.
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Prismatique Project
Μία βεργιώτικη παρέα για τις επιστήμες και τον πολιτισμό



Μεταγραφικήενίσχυση
στηνΑγκαθιάμεδύονέες

μεταγραφές
Στην απόκτηση

των ΣτέλιουΤζερεμέ
καιΆγγελουΚοτζαντί-
σογλου προχώρησε
η νεοφώτιστη  στην
Γ’ Εθνική ομάδα της
ΝίκηςΑγκαθιάς.

Δύο νέους ποδο-
σφαιριστές καλωσο-
ρίζουνστηΝίκηΑγκα-
θιάς... Συγκεκριμένα,
παίκτης τωνΗμαθιω-
τώνείναιπλέονΣτέλι-
οςΤζερεμές, ο οποί-
ος είναι 26 ετών και
παίζει στη θέση του
μεσοεπιθετικού.Πριν
αγωνιζότανστονΌλυ-
μποΚέρκυρας,όπως
καιστοΛουτράκι, τον
Πυρσό Γρεβενών και
τονΚαραϊσκάκη.

Επιπλέον, τη φα-
νέλα της Νίκης θα
φορά ο 25χρονος
μέσοςΆγγελοςΚοτζα-
ντίσογλου, που κατά
τοπαρελθόν έχειφο-
ρέσει τη φανέλα της
ΑΕΠ Καραγιαννίων,
της Κοζάνης και της
ΑΕΠΒατολάκκου.
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Λάβρος κατά 
της αναδι-
άρθρωσης 

του επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου, η 
οποία υποβαθμίζει 
τη Γ’ Εθνική και 
γενικότερα το ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο 
εμφανίστηκε ο γνω-
στός νομικός Γιώρ-
γος Παναγόπουλος.

Αναλυτικά όσα είπε στο
Metropolis95.5:

«Είναι ένα από τα μεγα-
λύτερα σκάνδαλα και γίνεται
με ευθύνη τηςΠολιτείας και
την ανοχή της ΕΠΟ. Επιχο-
ρηγούν επαγγελματικές κα-

τηγορίες και η ίδιαΕΠΟπου
εκλέγεται από τα σωματεία,
αδιαφορεί για αυτά. Κατα-
στρέφουν τη «μήτρα» του
ελληνικού ποδοσφαίρου.
Πλήρηςαδιαφορίαγιατοερα-
σιτεχνικόποδόσφαιρο.Αυτό
πουστήθηκεφέτος είναιπα-
ράνομο από την κορυφήως
τανύχια.Είναιμιαέμπνευση,
η οποία καθοδηγείται απόυ-
ψηλά κέντρα γιασυγκεκριμέ-
νασυμφέροντα.

ΗπροκήρυξητηςFootball
League, ειδικά στα σημεία
που αναφέρεται στη Γ’ Εθνι-
κήλέειρητάότιέχεικενό.Εί-
ναι προκήρυξη υπό αίρεση
με κενά ακόμη και για το ε-
παγγελματικό ποδόσφαιρο.
Ονόμος2725απαγορεύεινα
γίνει αναδιάρθρωση αν δεν

περάσουν δύο χρόνια.Κατέ-
λυσανταπάντα.Καιέρχονται
τώραχωρίςνα ενημερώσουν
τασωματείακαιτουςλένεότι
στις 25 του μηνός ηΕκτελε-
στικήΕπιτροπή θα συμπλη-
ρώσει τιςπροκηρύξειςγιανα
φτιαχτούν οι κατηγορίες, χω-
ρίς να ξέρει κανείς μέχρι αυ-
τή τηστιγμήποιοςανεβαίνει,
ποιοςπέφτει.Ανγίνουναυτές
οι αναδιαρθρώσεις κάποιες
ομάδες θα καταστραφούν
τελείως διότι άλλες ομάδες
δενθαανεβαίνουν, άλλεςθα
πέφτουν δύο κατηγορίες.Θα
επέλθει τέτοιο μπάχαλο και
καταστροφήπου θα τιναχθεί
στοναέρα κάθεπροϋπολογι-
σμόςτωνσωματείων.

Η Γ’ Εθνική που ήταν
προθάλαμος, μετατρέπεται

σε κρυφή ημιεπαγγελματική
κατηγορία χωρίς πόρους.
Θα είναι να παίζεις σαν σε
επαγγελματική κατηγορία με
ομάδες από όλη τη χώρα.
Ένα μπάχαλο χωρίς προη-
γούμενο.Δεν θα μπορέσουν
να αντέξουν οι ομάδες, που
ήδη δεν αντέχουν κιόλας.
Πριμοδοτούν τις εταιρείες,
και ειδικά τη Β’ Εθνική που
είναι μια βαριά κατηγορία με
σκάνδαλακαιστημένακαιδεν
βοηθούν το ερασιτεχνικό με
ευθύνητηνΕΠΟ.Απορώπου
οι ομάδες της Γ’Εθνικής δεν
αντέδρασαν και ξεκίνησαν το
Πρωτάθλημα.Ευελπιστώ, με
βάση και τους ανθρώπους
που μιλάω, πως οι ομάδες
της Γ’ Εθνικής θα προβούν
σε νομικές κινήσεις και δεν
θααφήσουν τοσκάνδαλο να
συντελεστεί.

Βγήκε τις προηγούμενες
ημέρες ο κ.Διακοφώτης και
είπε διάφοραπράγματα, θο-
λάκαισυγκεχυμένα.Θαείναι
σανπειραματόζωαοιομάδες.
Όσεςομάδεςθαανεβαίνουν,
ουσιαστικά δεν θα ανεβαί-
νουνστηδεύτερη κατηγορία,
αλλά σε μια άλλη.Όσεςπέ-
σουνθαείναικαταδικασμένοι.
Γιατίνακατεβούνναπαίξουν
επομένως; Για να μπαίνουν
μέσα κάποιοι άνθρωποιπου
στηρίζουν από χόμπι τις ο-
μάδεςχωρίςκέρδηκαιχωρίς
επιχορήγηση από την ΕΠΟ;
Δενγίνεταικαμίακίνησηπρο-
στασίας του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου. Προσπαθούν
ναεπιβάλλουνμε το ζόριμια
επαγγελματική αναδιάρθρω-
ση,πουδενοδηγείπουθενά,
καταστρέφοντας το ερασιτε-
χνικό ποδόσφαιρο. Είναι ά-
ραγεσεπλήρηγνώσηαυτού
τουτερατουργήματοςοκ.Βα-
σιλειάδης;».

ΓιώργοςΠαναγόπουλος:
«Τερατούργημαηαναδιάρθρωση,
θαυποβαθμίσειτηνΓ’Εθνική»

Τα είπαν Αποστολίδης-
Ανδρώνης για την Γ΄ Εθνική

Είναι γεγονός 
ότι όλες οι 
ομάδες της 

Γ΄ Εθνικής είναι σε 
αναβρασμό, αφού 
βάσει των σχεδίων 
αναδιάρθρωσης, που 
έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας, αυτές 
που θα κερδίσουν τα 
εισιτήρια της ανόδου, 
ουσιαστικά δεν αλλά-
ζουν επίπεδο, αφού 
η Football League, 
μετά την εισαγωγή 
της Super League 2, 
θα αποτελεί την τρίτη 
βαθμίδα κατάταξης του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κόπος, ιδρώταςκαιαγώναςμιαςολόκληρηςαγωνιστικήςπεριόδουθαπεράσει
δηλαδή χωρίς κάποια ουσιαστική επιβράβευση για κάποια από τις 108συμμετέ-
χουσεςομάδες.Τουναντίον,ησυντριπτικήπλειοψηφίααυτών,αυτέςπουτύποιςθα
παραμείνουνστη Γ’ Εθνική, ουσιαστικά θα υποβαθμιστούνστο τέταρτο επίπεδο,
ενώόσες υποβιβαστούνστα τοπικάπρωταθλήματα, ουσιαστικά κάνουν«βουτιά»
δύοεπιπέδων.

ΗΒΕΡΟΙΑδενθαμπορούσενααποτελέσειεξαίρεση,αφούόλααυτά,αν ισχύ-
σουν,θασταθούντροχοπέδηστηνπροσπάθειάτηςναπρωταγωνιστήσειστονόμιλό
της,γιααυτόβρίσκειαντίθετουςτουςανθρώπουςτης.όλααυτάπερίαναδιάρθρω-
σης.

Είναιπολύπρόσφατεςοιαπόψειςτηςδιοίκησηςπουεκφράστηκανδημόσιααπό
τονυπεύθυνο επικοινωνίας τηςομάδαςΚώσταΜπίκα, ο οποίος  δεν έμεινεμόνο
στοαγωνιστικόκομμάτι,αλλάμίλησεκαιγιατουςπαράγοντεςπουέχουνεπενδύσει
χρήματα και θέλουν ναπρωταγωνιστήσουν.Το χαρακτήρισε αναμφίβολασοβαρό
ζήτημα,γιατίστηνουσίαπάλιστηΓ’Εθνικήθαπαίξουν.

Γιααυτότοζήτημα,στοπεριθώριοτουαγώνατηςΝ.Ευκαρπίας,οπρόεδροςτης
«Βασίλισσας»ΣτέφανοςΑποστολίδηςμίλησεμετονομόλογότουτουΜακεδονικού
Κ.Ανδρώνη,οοποίοςπρωτοστατείστηνπροσπάθειατωνομάδωντηςΓ΄Εθνικής
νααλλάξουντατηςαναδιάρθρωσης.

Οιδύοάνδρεςσυμφώνησανότιπρέπεινακινηθούνγρήγορακαιδυναμικά,μαζί
μετουςάλλουςομολόγουςτους,κάτιπουθαγίνεισεμίαευρύτερησυνάντηση.

πηγή: kerkidasport.gr



Γιατην1ησυμμετοχήτηςομάδαςΒΕΡΟΙΑ2017
στηνΑ1κατηγορίαμίλησεοπορπονητήςτηςομάδας
Κ.Χαραλαμπίδης,οοποίοςτόνισεταεξής:

«Πρώτααπ’ολαθέλωνα ευχαριστήσω τηνοικο-
γένειαΧασιώτηκαιειδικότερατονΓιάννηΧασιώτητην
κεφαλήτηςομάδαςπουείναιπάνταδίπλασεόλους
μαςσεοτι χρειαστεί.Ήμαστε μια καινούργιαομάδα,
ένακράμααποπαλιέςκαικαινούργιεςπαίχτριεςπου

όλοιμαζίβήμα-βήμαπροσπαθούμεναπαίξουμεκαλό
και σύχρονο handball και ναπετύχουμε τονστόχο
μας,πουδενείναιάλλοσαποτηνπαραμονήμαςστη
μεγάληκατηγορία.Μεενθουσιασμόήμαστεέτοιμοινα
αντιμετωπίσουμε την ευχάριστηπρόκληση.Εύχομαι
μιαχρονιάχωρίςτραυματισμούςκαιναήμαστεαγα-
πημένοιμέχριτηντελευταίααγωνιστική.

Τορόστερτηςομάδας
ΤαιριδουΘωμαητερματοφύλακας
ΒαφειάδουΕυρώπητερματοφύλακας
ΤσολοζίδουΕιρήνητερματοφύλακας
DavidovicSaska(Μαυροβουνιο)πιβοτ
ΑνδρονικιδουΚατερίναπιβοτ
ΚοτζαχρήστουΣοφίαπεριφέρεια
ΓαλανούδηΒασιλικήπεριφέρεια
ΤουλουμτζήΜαργαρίταπεριφέρεια
ΚαλμουκίδουΝικολέταπεριφέρεια
ΚερλίδηΕλένηπεριφέρεια

CiobanuCristina(Ρουμανια)περιφέρεια
ΤαμάρογλουΣοφίαεξτρέμ
ZdraveskaAlexandra(Σκοπιανη)εξτρέμ
ΜαταρώναΝαυσικά-Μαρία-Ελίζαεξτρέμ
ΔελησσάβαΜαρίαεξτρέμ
ΜπαντήΒασιλικήπεριφέρεια
Προπονητής:
ΧαραλαμπίδηςΚωσταντίνος
Συνεργάτης:ΜακρίδουΆννα
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Με την διεξαγωγή της 4ης αγω-
νιστικής στην Α1 ανδρών 
συνεχίζεται το πρωτάθλημα . 

Ο Φίλιππος υποδέχεται στο Φιλίππειο 
τον Άρη Νικαίας με μοναδικό στόχο 
την νίκη και τους δυο βαθμούς ώστε 
να πάρει βαθμολογική ανάσα. Όμως 
το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η Α1 
γυναικών με την πόλη της Βέροιας να 
εκπροσωπείται φέτος με δύο ομάδες. 

ΈτσιτοΣάββατοστις15.30ηνεοφώτιστηΒέροια
2017θααντιμετωπίσει τονΠΑΟΚενώηομάδατου
Φιλίππουθαπαίξει στηνΘέρμημε την ομάδα του
Πανοράματοςστις6μ.μ

Αναλυτικάταπρογράμματαανδρώνκαιγυναικών
μετουςδιαιτητέςκαιτουςκομισάριους

Σάββατο13Οκτωβρίου2018
HandballPremier(4ηαγωνιστική)
Νεάπολης17:00,ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV-ΑΕΣΧΠυλαίας

(Νάσκος-Χαρίτσος,Θεοδοσάκης)

Φιλίππειο18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΆρηςΝίκαιας
(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)

ΧΑΝΘ18:00,ΧΑΝΘ-ΑΣΕΔούκα
(Σαπανίδης-Ηλιάδης,Χατζηγεωργίου)

Α1Γυναικών(1ηαγωνιστική)
Φιλίππειο15:30,Βέροια2017-ΠΑΟΚ
(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)

Πανοράματος 16:30,HONDAΠανόραμα-Φίλιπ-
ποςΒέροιας

(Τόλιος-Θεοδοσίου)

Γιαννιτσών 18:00,ΜέγαςΑλέξανδρος-ΦέταΉ-
πειροςΑναγέννησηΆρτας

(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Σίσκου)

Καματερού18:00,ΓΑΣΚαματερού-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Φωκίτης-Ανταλής,Κορρές)Κυριακή14Οκτωβρί-

ου2018

HandballPremier(4ηαγωνιστική)
ΟΑΚΑ17:00,ΑΕΚ-ΑερωπόςΈδεσσας(ΕΡΤ3)
(Σκλαβενίτης-Κουτσός,Κυριακούλιας)

Α1Γυναικών(1ηαγωνιστική)
Αλεξανδρούπολης16:00,Κύκλωπες-ΟΦΝΙωνίας
(Τζαφερόπουλος-Ουζούνης)

Τετάρτη17Οκτωβρίου2018
HandballPremier(4ηαγωνιστική)
ΜελίναΜερκούρη,ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυ-

νή-ΦοίβοςΣυκέων(Τσάκωνας-Ανταλής,Μίγκας)

Η ΔΕ του τμήματος 
καλαθοσφαί-
ρισης του ΑΠΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με 
χαρά ανακοινώνει την 
έναρξη της χορηγικής 
της συνεργασίας με τo 
συνεργείο αυτοκινήτων 
Zγούρος  Service.  Η 
εν λόγω επιχείρηση, η 
οποία βρίσκεται στην 
Ν.Π.Ο. Βέροιας-Νάουσας 
και δραστηριοποιείται 
στο service - ανταλλα-
κτικά και στην εμπορία παντός είδους 
αυτοκινήτου, αναλαμβάνει τον τίτλο 
του ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ του ανδρικού τμή-
ματος για την σαιζόν 2018-19 και θα 
βρίσκεται στο πλευρό μας για πρώτη 
φορά, εγκαινιάζοντας ευελπιστούμε 
μία αμοιβαίως επωφελή σχέση που θα 
κρατήσει χρόνια. 

Ευχαριστούμε θερμά τον κοΑναστάσιο Ζγούρο
για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτηστήριξή του
στηνομάδακαιτηνπροσπάθειάμας.

ΣΥΝΤΟΜΟΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤοσυνεργείοαυτοκινήτωνΖγούροςΑναστάσιος,

δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο χώρο της
συντήρησης - service, επισκευής και βελτίωσης

αυτοκινήτων,προσφέρονταςυπηρεσίεςυψηλήςποι-
ότηταςστιςπιοανταγωνιστικέςτιμέςγιακάθεμάρκα
αυτοκινήτου.

Διαθέτονταςσύγχρονο εξοπλισμό, τοάριστα κα-
ταρτισμένο και πεπειραμένοπροσωπικό μας είναι
σε θέση να σας δώσει τις καλύτερες συμβουλές
τεχνικήςυποστήριξης,όπωςκαιτιςκαλύτερεςλύσεις
για τοαυτοκίνητόσαςσεθέματαπουαφορούνστα
ανταλλακτικά,στον κλιματισμό καιστηνυγραεριοκί-
νηση.

Στοσυνεργείο μας καλύπτουμε με ταχύτητα και
συνέπεια οποιοδήποτεπρόβλημα του αυτοκινήτου
σαςκαιεγγυόμαστεγιατηνποιότητατωνεργασιών
μας και των ανταλλακτικώνπου χρησιμοποιούμε,
ενώ εργαζόμαστεπάνταμε γνώμονα τηνασφάλειά
σας.

Σαςπεριμένουμεστοσυνεργείο μας, για νασυ-
ζητήσουμεμαζίτιςανάγκεςτουαυτοκινήτουσαςγια
τοτακτικόκαιαναγκαίοservice,τηνβελτίωσηήτην
αποκατάστασηκαιτωνπλέοναπαιτητικώνβλαβών.

Πρόγραμμα και Διαιτητές (13-17/10/2018) 
Handball Premier (4η αγωνιστική),

Α1 Γυναικών (1η αγωνιστική)

Φίλιππος Μπάσκετ

Έναρξηχορηγικήςσυνεργασίας
μεΖΓΟΥΡΟΣSERVICE

ΗΒασίλισσατουΒορράγιαπρώτηφορά
στηνΑ1HANDBALLΓυναικών

Δήλωση Κωσταντίνου Χαραλαμπίδη
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ΕΠΣ Ημαθίας

ΟικληρώσειςτωνπρωταθλημάτωνΚ16καιΚ14
Όλες οι αγωνιστικές

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση τωνπρωταθλημάτωνΚ16 καιΚ14
τηςΕΠΣΗμαθίας.μΤοπλήρεςπρόγραμμα:

Κ16
1ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
2ηαγωνιστική
ΒΕΡΟΙΑ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
3ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
4ηαγωνιστική
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
5ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
6ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
7ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ:-
8ηαγωνιστική
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ:-
9ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-
10ηαγωνιστική
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-
11ηαγωνιστική
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
12ηαγωνιστική
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
13ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
14ηαγωνιστική
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-

ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
15ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
16ηαγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
17ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ:-
18ηαγωνιστική
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
19ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
20ηαγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
21ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
22ηαγωνιστική
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-

Κ14 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
1ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
2ηαγωνιστική
ΚενταυροςΜελικης-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ:-
3ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΚενταυροςΜελικης:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-

4ηαγωνιστική
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΚενταυροςΜελικης-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ:-
5ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΚενταυροςΜελικης:-
6ηαγωνιστική
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΚενταυροςΜελικης:-
7ηαγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ:-
ΚενταυροςΜελικης-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
8ηαγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
9ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΚενταυροςΜελικης:-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
10ηαγωνιστική
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΚενταυροςΜελικης-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
11ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΚενταυροςΜελικης:-
12ηαγωνιστική
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ:-
ΚενταυροςΜελικης-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
13ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΚενταυροςΜελικης-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-
14ηαγωνιστική
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΚενταυροςΜελικης:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-

Κ14 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
1ηαγωνιστική
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΒΕΡΟΙΑ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
2ηαγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ:-
3ηαγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ:-
4ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
5ηαγωνιστική
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
6ηαγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ:-
7ηαγωνιστική
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
8ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ:-
9ηαγωνιστική
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ:-
10ηαγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ:-
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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 Τηλέφωνα

Κατά τη διάρκεια του 
μήνα Σεπτεμβρίου 
του 2018, στις Διευ-

θύνσεις Αστυνομίας Ημαθί-
ας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, 
Σερρών και Χαλκιδικής, 
συνελήφθησαν συνολικά 
680 άτομα και ειδικότερα:

-Γιαανθρωποκτονία:1
-Γιακλοπές-διαρρήξεις:83
-Γιαπαραβάσεις τηςΝομοθεσίας

«περίεξαρτησιογόνωνουσιών»:116
-Για καταδιωκτικά έγγραφα (α-

ποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα
κ.λπ.):92

-Για παραβάσεις της Νομοθεσί-
ας «περίΑλλοδαπών»: 96 (εκ των
οποίων87 γιαπαράνομη είσοδο και
παραμονήκαι9γιαδιακίνησημηνό-
μιμωνμεταναστών)

-Γιααπάτες-πλαστογραφίες:7
-Γιαλοιπάαδικήματα:285

Εξιχνιάστηκαν:
-Ανθρωποκτονίες:1
-Ληστείες:1
-Κλοπές-διαρρήξεις:78
-Υποθέσειςναρκωτικών:98
-Υποθέσειςγιαλοιπάαδικήματα:398

Κατασχέθηκαν:
--Κάνναβη:71κιλάκαι683,18γραμμάρια

-Κοκαΐνη:51,40γραμμάρια
-Ηρωίνη:17,50γραμμάρια
-Δενδρύλλιακάνναβης:1.573
-Ναρκωτικάδισκία:591
-Περίστροφα - Πιστόλια - Όπλα κρότου/

αερίου:5
-Κυνηγετικάόπλα:36
-Μαχαίρια-Ράβδοικ.α.:16
-Φυσίγγια-Κάλυκες-Βολίδες:155
-Είδηπαρεμπορίου:2.376
-Λαθραίαπακέτατσιγάρων:13.681
-Λαθραίος καπνός: 14 κιλά και 675 γραμ-

μάρια
-Λαθραίακαύσιμα:331λίτρα
-Λαθραίαποτά:1.694,9λίτρα
-Χρηματικόποσό:2.312,70ευρώ
-Πλαστάχαρτονομίσματα:7
-Κινητάτηλέφωνα:14
-Ζυγαριέςακριβείας:2
-Οχήματα:13

Υπενθυμίζονταιενδεικτικά,σημαντικέςυπο-
θέσειςπουεξιχνιάστηκαν.

ΜηνιαίαδραστηριότητατωνΑστυνομικώνΥπηρεσιών
ΚεντρικήςΜακεδονίαςτουΣεπτεμβρίου2018

Φαρμακεία
Πέμπτη 11-10-2018

13:30-17:30 ΘΩΙ-
ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-
6753011/10/2018

ΚΟΥ Π ΑΤ Σ Ι Α Ρ Η
ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 -
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-28491
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμε-
ρίσματα, ισόγειοκαι1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80τ.μ.,μεαυλήκαιταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας58.000ευρώ
καιταδύομαζί.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩπροςαγορά
κατοικίαμε2δωμάτια
στοκέντρομέχρι«Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-

φου, με ασανσέρ,που
ναχρίζειανακαίνισημέ-
χρι 40.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα 100
τ.μ.,1οςόρ.,2ΔΣΚW,Α-
ΝΤΛΙΑΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,
θέα,ηλιακό,μπόϊλερ,αιρ
κοντίσιον,σεπολύκαλή
κατάσταση.Τηλ.: 6979
720807&6978009149
κοςΠαναγιώτης.

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-
νοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 1ος όροφος, α-
νακαινισμένο, με θέα.
Τηλ.: 23310 24817 &
6945852826.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κο-
πέλες από το ψητο-
πωλείο «Φίνα Κότα»
στο Μακροχώρι για
κουζίνα και σέρβις.
Τηλ.:2331043222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
γιαολιγόωρηφροντίδα
ηλικιωμένης με κατά-
κλιση στις Βαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής, ατομική θέρμανσημε θερμοπομπούς
και κλιματιστικό ,  ενοίκιομόνο130€.Από
10/11/18διαθέσιμη.

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

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

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

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

Κωδ: 23309 ΠΙΕΡΙΩΝ, Διαμέρισμα
75 τ.μ., καθ. και85 τ.μ.μικτά , διαμπερές
,κατασκευή2005 , 2υ/δ,1οςόρ.ψηλός.
Πρόκειταιγιανεοαναγειρόμενο διαμέρισμα
αξιώσεων,μεσυνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια ,αριστούργημακατασκευής,αυ-
στηρών τεχνικώνπροδιαγραφών,μευλικά
ανώτερηςποιότητας , έχει αυτόνομηθέρ-
μανσημεογκομετρητές,έχειτέντες,διαθέτει
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεντουλάπες,σίγουρα
γιααπαιτητικούς ενοικιαστές, επιπλωμένο
κομπλέστα340€χωρίς έπιπλαστα300€.
Από1/11/2018διαθέσιμο και επισκέψιμο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωχ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., καθ. κατασκευή2001,2υ/δ,1ος
όροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα,σεπολύκαλή
κατάσταση, καινούργιααλουμινίουκουφώ-
ματαμεδιπλά τζάμια, καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημευπέρυθρες ,μεαποθήκηστο

υπόγειο καιπολύλίγακοινόχρηστα.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαι απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

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

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Ενοικιάζε-
ταιδιαμέρισμα71τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτά
κατασκευή1992,2υ/δ,3οςόροφος,πολύ
φωτεινό ,διαμπερέςκαιάψογασυντηρημέ-
νο, καλαίσθητο,σεόμορφηπολυκατοικία ,
απίστευτα εργονομικόκαιμεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαινούργια,ενοίκιο250€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας150τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-
σκευασμένητο1998-Τιμή:150€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένοςκατάλληλοκαιγια έδραεπιχείρη-
σης.Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ: 23819 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας75 τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό3Χώρους, είναι κατα-
σκευασμένο το1976και διαθέτει δική του

θέρμανσημεκλιματιστικά , έχεικουφώματα
αλουμινίουσυρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά , έχειΚου-
φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C -
Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130ΚατάστημαστοΤσερμένιδι-
ατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ.ισόγειοκαι
25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμαπολύ
ευνοϊκό,μόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας60τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευασμένο
το1976καιδιαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθω-
μα του290€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13834ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ται για ένασπάνιοακίνητο, εξ ολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά

τζάμιατεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπο-
λυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,
διαθέτειατομικήθέρμανσηφυσικούαερίου,
θωρακισμένηπόρτα εισόδου και αποτελεί
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή:98.000€. Ι-
δανικόακίνητογιακάποιονπουαναζητείκάτι
μοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ:13584 -ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπά-
νιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
έχειαπεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώ-
ματατουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακι-
σμένη,έχειανελκυστήραυδραυλικόκαιπάρ-
κινγκπυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,
ΣίτεςκαιΔιπλάτζάμια-Τιμή:158.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

κίαμε132τ.μ.,ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίναανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-
τέλειακαι ζεστασιά, έχειατομικήθέρμανση
με ξυλολέβητα και μεπετρέλαιο , έχει και
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι, διπλό
πάρκινγκ και αναφέρεταιμόνοσεαπαιτη-
τικούςαγοραστές , είναι μία ευκαιρία χω-
ρίςαμφιβολία, ζητούμενο τίμημα180.000€,
Πληροφορίες μόνο στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2οόροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ.,είναι
κατασκευή1992, εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στηθέα,μεπολύωραίοκήπο,οι χώροι του
λειτουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπε-
ρές,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητη-
θούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο
120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

πωλείταιαποθήκημεγάλημεάδειαγιαπάρ-
κινγκ468τ.μ.,μεχωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο,τιμή110.000€.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμέ-
νο το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματική
στέγη κατάλληλη και γιαφροντιστήριομε
πλήρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95
τ.μ.,καθ.και105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,
4χώροι,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούρ-
γιασυνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζά-
μια,οιχώροιτουλειτουργικοίκαιηθέρμανση
ανεξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθω-
ρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC,εξαιρετικής
προβολήςκαισεκεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας,μόνο53.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Τιμή140.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 13484ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής επιφάνειας
14.000τ.μ.με810δέντρα9ετώνροδάκινα
καινεκταρίνιασεπαλμέτα,μενερόκαιρεύμα,
αντιχαλαζιακόσύστημασεόλοτοκτήμα,βλέ-
πεισε2δρόμουςσεπολύκαλήτιμήόλομαζί
μόνο48.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχια
τρίατεμάχιασυνολικά32στρ.μεδένδραρο-
δάκινακαινεκταρίνιασεπλήρηπαραγωγή,
τώραμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€,

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές ,πάνωσεκεντρικόδρό-
μοκαιμε νότιοπροσανατολισμό ,σπάνιο
οικόπεδοσίγουρα , τιμήαπό70.000€τώρα
μόνο55.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ., εκπληκτικόοικόπεδο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία,σετιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13685στονΤριπόταμοπωλείται
ένα χωραφοοικόπεδοστηνάκρη του χω-
ριού4.000τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμή
50.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

κινγκ144  τ.μ.,4 θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσε ισόγειοχώροοικοδομής,
μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη,
τιμή21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ 105119 ΣΤΗΒΕΡΟΙΑ, πωλείται

Γυμναστήριο , λόγωάλληςδραστηριότητας
.Πρόκειται για έτοιμη και λειτουργούσα ε-
πιχείρησηστοχώρο σεσύνολο385 τ.μ.,
με ενοίκιο550€καιάμεσαδιαθέσιμη, τιμή
μόνο55.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενοαγοραστήκαισχετικόμε το
αντικείμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13730-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1350τ.μ.εντόςζώνης
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμή:15.000€.

Κωδ:13752 ΡΑΧΗ,πωλείται έναοικό-
πεδοεντόςζώνης5.100 τ.μ. είναισεανοι-
χτωσιά , κατατμείται και σε δύοοικόπεδα
άρτιακαιοικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγ-
ματικάκαισεάριστοσημείο ,αλλάκαισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας ,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

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

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

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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



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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης ο-
χημάτωνμεπροϋπηρεσία
για εργασία σε συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.: 6977
425077.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός αυ-

τοκ ινήτων και  βοηθός
μηχανικού από συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.: 23310
71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο
για τη Γερμανία, να δου-
λέψει σε κουζίνα ελληνι-
κού εστιατορίου. Παρέχε-
ται διαμονή και διατροφή.
Τηλ.:2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαέως60
ετών,γιαβοήθειαηλικιωμέ-
νου87ετώνωςεσωτερική

και για δουλειές σπιτιού.
Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή.Μισθόςσυζητήσι-
μος.Τηλ.:6949849305.

ZHTEITAIφαρμακοποιός
(άντρας ή γυναίκα) ή βοη-
θόςφαρμακείουγιαφαρμα-
κείοστοχωριόΞΕΧΑΣΜΈ-
ΝΗΗΜΑΘΙΑΣ (Δήμοςαντι-

γονιδων).Αποστολήβιογρα-
φικού με φωτογραφία στο
mail ksexasmenipharm@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χω-
ρίς οικογενειακές ή άλλες
υποχρεώσεις για να ερ-
γασθεί σε κουζίνα εστια-
τορίου στη Γερμανία.Μι-

σθός, ασφάλιση, διαμονή
και διατροφή. Τηλ.: 6972
816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σε ξενοδοχείο της Βέροι-
ας με γνώση βασικών
Αγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
deliveryμε δικό τουμη-
χανάκι για το ψητοπω-

λείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασ ία  στο  ψητοπω-
λείο «ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.:

6984 472747 κ.  Γιώρ-
γος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργα-
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΑΝΟΙΞΕΩΣ4οςδιαμπερεςμεθεαΑ.Θ70τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ
170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερεςΑ.Θ
35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,
67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ
0001€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματικο
70000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκατοικια67τ.μμεοικοπ.160τ.μ
35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ
90000€
AΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.ΜανωγειοανακαινισμενοΛουξ
26000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριο85τ.μ2ΔΣΚ+παρκιγκ73000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ2ΔΣ-Κανακαινισμενοκοπλαμ,250€
ΠΙΝΔΟΥ50τ.μ1ΔΚανακαινισμενο170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.ΜΘερμ/τες1ΔΣ-Κ180€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΘερμ/τες170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚWCχωριςθερμανση120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚχωριςασανσερΑ.Θ160€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδασεεξαιρετικάχαμηλέςτιμες.
ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0200510€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια13000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρμεεπιτραπεζια120000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6Ιατρεια
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΑΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙκονταστηνΒεροια600τ.μ-1300τμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΠΟΘΗΚΗ50τμστοκεντρο100€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€
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σία,ωςεσωτερική,γιαφροντίδαηλικιωμέ-
νων.Τηλ.:6993678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, α-
ναλαμβάνειπεριποίησηκαιφύλαξηαρ-
ρώστωνήηλικιωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ,

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικήςΕκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμ-
βάνειτηνπροετοιμασίακαιμελέτημα-
θητών τουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται,
επίσης, η φύλαξη και δημιουργική α-
πασχόλησηπαιδιώνπροσχολικής και
σχολικήςηλικίας.Τηλ.:6981843099.

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

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

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος κα-
θηγητής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
ταΑγγλικών και Ιταλικών. Τιμές φιλι-
κές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙφραγκόκοτες,κότεςχωριάτικες,

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙσόμπα-καυστήραςπέλλετμάρκας
ECOSPAR 23 KW σε πολύ κατάσταση. Τιμή

900ευρώ.Τηλ.:6987
434643.

Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι :
πλήρες  φο ι τητ ι κό
δωμάτιο λευκό με
στρώμα, πλυντήριο
ρούχων 45άρι, διπλή
ντουλάπα, καναπές
πουγίνεταιδιπλόκρε-
βάτι, γραφείο με λευ-
κότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέρα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έ -
πιπλα γραφειου, σα-
λόνι SATO μπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (με-
λί), καναπέδες, όλα
σεάριστηκατάσταση.
Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός

χωρίςυποχρεώσειςζητάκυρίαέως50ετώνγια
σοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ψυκτικοί
θάλαμοιγιααποθήκευσηακτι-
νιδίων.Τηλ.:6945105091.



Νεστόριο, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 
8 Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης «Άννα Σταμπουλτζή-Παπαρίζου», 
παραδόθηκαν κι επισήμως στο Δήμο Νεστορίου 
οι πέντε νέες Διαχειριστικές Μελέτες Δασών που 
χρηματοδότησε ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού 
Αερίου (ΤΑΡ AG).

Η πρωτοβουλία αυτή του ΤΑΡ προωθεί την 

περ ιφερε ιακή 
ανάπτυξη και 
τη βιώσιμη δια-
χείριση των δα-
σών σε αυτήν 
την ορεινή περι-
οχή της Δυτικής 
Μακεδονίας, ό-
που η υλοτομία 

και άλλες 
δασικές 
πρακτικές αποτελούν βασικό κλάδο απα-
σχόλησης. Κι αυτό, γιατί η χρηματοδότηση 
των νέων μελετών επιτρέπει στους πε-
ρίπου 20 τοπικούς δασικούς συνεταιρι-
σμούς να συνεχίσουν τη δραστηριότητά 
τους κατά τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο 
για τα επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον, 
ενώ εξασφαλίζει επίσης απασχόληση στα 
συναφή επαγγέλματα των μετατοπιστών 
και οδηγών φορτηγών. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους οι επικεφαλής των δημοτικών 
και περιφερειακών αρχών, κκ. Γκέτσιος, 
Μιχελάκης και Καρυπίδης, καθώς και η 
βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, οι 
οποίοι στο χαιρετισμό τους ευχαρίστησαν 
τον αγωγό ΤΑΡ για τη σημαντική δωρεά 
και εξήραν τη συμβολή του στην υποστήρι-
ξη των τοπικών κοινωνιών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Νεστο-
ρίου, Πασχάλης Γκέτσιος, αναφέρθηκε στη 
μεγάλη σημασία της δωρεάς που εξοικο-
νόμησε χρήματα στο Δήμο και εξασφάλισε 
απασχόληση στους δασικούς συνεταιρι-
σμούς της περιοχής. 

Η βουλευτής Καστοριάς κα Αντωνίου, 
από την πλευρά της, στάθηκε στην προ-

στιθέμενη αξία που φέρνουν τα προγράμ-
ματα τα οποία υλοποιεί ο ΤΑΡ στη Δυτική 
Μακεδονία, και ο Συντονιστής της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας, Βασίλειος Μιχελάκης, τόνισε 
ότι ο ΤΑΡ είναι συνώνυμο της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στη Βόρεια Ελλάδα 
γενικότερα. 

Ο Θόδωρος Καρυπίδης, Περιφερειάρ-
χης Δυτικής Μακεδονίας, χαρακτήρισε τον 
ΤΑΡ αγωγό «φιλίας, συνεργασίας και ευ-
θύνης», ενώ τις ευχαριστίες του εξέφρασε 
και εκπρόσωπος των δασικών συνεταιρι-
σμών, των οποίων τα 300 συνολικά μέλη 
θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στο 
Νεστόριο χάρη στις ενημερωμένες Διαχει-
ριστικές Μελέτες. 

Τον ΤΑΡ εκπροσώπησαν η Διευθύντρια 
Επικοινωνίας για την Ελλάδα, Κατερίνα 
Μουζουράκη, και ο υπεύθυνος τοπικών 
κοινωνιών για τη Δυτική Μακεδονία, Μι-
χάλης Γκοσλιόπουλος, οι οποίοι ενέταξαν 
την πρωτοβουλία στο πλαίσιο των εκτε-
ταμένων κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επενδύσεων που υλοποιούνται στις κοινό-
τητες της Βόρειας Ελλάδας από τις οποίες 
διέρχεται ο αγωγός. 

P Στην κυβέρνηση χει-
ροκροτούν και τους Αμερικά-
νους και τους Βενεζουέλους. 
Ξέρουν ότι οι πιστοί τους δεν 
καταλαβαίνουν την αντίφα-
ση...

 
P Νεότεροι ψάχναμε 

το άλλο μας μισό. Πού να 
ξέρουμε ότι θα μας γίνει ε-
νάμισο.

 
P Και τώρα ψάχνουμε 

γενικώς για να συμπληρώ-
σουμε τη δόση του ΕΝΦΙΑ.

 
P Γενικώς, μας την 

έχει δόση!
 
P Η αγάπη έπαψε να με 

στέλνει στο σούπερ από τότε που της είπα πόσο 
όμορφη είναι η ταμίας.

 
P Που κρατάει και το ταμείο άμα λάχει το 

κορίτσι.
 
P Η αγάπη έχει να δει λεφτά στο χέρι από 

το Μιλένιουμ.
 
P Σε είδος πληρώνεται κάθε φορά. Αλλά 

ευτυχώς δεν ξέρω πώς πληρώνει.
 
P Ερωτεύεσαι, κι αυτή είναι γαϊδούρα. Πας 

στην επόμενη. Αρνί εσύ, αυτή μουλάρα. Πας στην 
άλλη, τρώει σαν γουρούνι. Στάβλος κύκλος!

 
P Πάντως με κυνηγάει το παρελθόν μου. 

Μάλλον θα έχω ξεχάσει ανοικτή την πόρτα.
 
P Σε έναν χωρισμό φταίνε πάντα και οι δύο. 

Βασικά επειδή παντρεύονται.
 
P Κατά τα λοιπά. Μου είπε ένας φίλος 

στην τροχαία ότι ελληνική μονάδα μέτρησης 
επικινδυνότητας στροφής είναι το εκκλησάκι.

 
P Μας λέει ο άλλος χθες στη Γιόγκα να κά-

νουμε τη στάση «λαμπάδα». Εγώ έκανα τη «σβή-
νει το καντήλι μου».

 
P Το μεταπτυχιακό στην Ελλάδα είναι 

πιο μάταιο κι α-
πό face control στην Κίνα.

 
P Θες γλυκό. Πας στο ψυγείο και βλέπεις 

κουτί από ζαχαροπλαστείο. Το ανοίγεις και έχει 
μέσα αβγά από το χωριό. Την παίρνει μετά με τα 
αβγά ή όχι;

 
P Αν η ζωή είναι όντως μικρή, τότε είναι 

πολύ πόρνη για την ηλικία της.
 
P Και:
 
Ένας γυναικολόγος, αφού άσκησε χρόνια το 

επάγγελμα, αποφασίζει να τα παρατήσει όλα και 
να πραγματοποιήσει το όνειρο που ‘χε από μι-
κρός, να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων.

Πάει λοιπόν σε μία σχόλη, τελειώνει τα μαθή-
ματα και δίνει τις τελικές εξετάσεις για το δίπλωμα. 
Βγαίνουν τα αποτελέσματα και ψάχνει με αγωνία 
να βρει το όνομά του.

Κάνα δυο είχαν περάσει το 50%, οι περισσό-
τεροι είχα ν πάρει 5-10%. Τρέμουν τα πόδια του. 
Βρίσκει, επιτέλους το όνομά του με βαθμολογία 
150%!

«Δεν είναι δυνατόν! Σίγουρα λάθος», σκέφτεται 
και τρέχει να βρει τον καθηγητή και να του ζητήσει 
εξηγήσεις.

«Κανένα λάθος», του εξηγεί αυτός. «Διέλυσες 
και ξανασυναρμολόγησες το αυτοκίνητο χωρίς 
κανένα λάθος γι’ αυτό και σου έδωσα 100%. Το 
άλλο 50% στο έδωσα γιατί τα έκανες όλα μέσα 
απ’ την εξάτμιση»!

Κ.Π.
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Ο ΤΑΡ στηρίζει την απασχόληση των Δασικών 
Συνεταιρισμών 

Νεστορίου 
για 10 χρόνια

Από αριστερά: Κατερίνα Μουζουράκη, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, 
Βασίλειος Μιχελάκης, Πασχάλης Γκέτσιος, Μαρία Αντωνίου

Από αριστερά: Πασχάλης Γκέτσιος,
 Θόδωρος Καρυπίδης, Μαρία Αντωνίου, 

Βασίλειος Μιχελάκης, Μιχάλης 
Γκοσλιόπουλος, Κατερίνα Μουζουράκη
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