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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

                                                Στην Πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας

Αφού δεν λειτουργούν 
ως σιντριβάνια, γίνονται παρτέρια

-Σε λίγο ξεκινάει και η αποκατάσταση  του κεντρικού σιντριβανιού
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Η πλατεία θα ξεκινήσει
να γίνει…πλατεία;

  Με αφορμή τις παρεμβάσεις στην πλατεία Ωρολογίου, 
που ξεκίνησαν χθες το πρωί κάνοντας καθαριότητα 
και γεμίζοντας με χώμα τις δύο πρώην «πισίνες» για να 
γίνουν παρτέρια, λάβαμε καταιγισμό μηνυμάτων και 
τηλεφωνημάτων για την «πολύπαθη» πλατεία. Εκκρεμεί 
μεν η επιδιόρθωση του κεντρικού συντριβανιού, που 
έχει ήδη ανατεθεί και σε συνδυασμό με το πράσινο 
που θα προστεθεί θα καλυτερέψει την εικόνα, αλλά 
τα σοβαρά προβλήματα της πλατείας παραμένουν. Το 
θέμα του μνημείου που ασχέτως της καλλιτεχνικής 
προσέγγισης, υφίστανται κακοτεχνίες με υγρασίες 
εντός των γυάλινων τμημάτων και ζητήματα με τον 
φωτισμό του, ενώ προβληματίζει ακόμη και η θέση 
του. Οι περίοικοι και επαγγελματίες συνεχίζουν να 
διαμαρτύρονται για τον «μαντρότοιχο» που αποκλείει 
την ορατότητα σε μεγάλο μέρος  και «κόβει» την πλατεία 
στα δύο. Το ρολόι που δεν υπάρχει κι ας έχει το όνομα 
και η κατάντια του παλαιού δικαστικού μεγάρου που 
ρημάζει κυριολεκτικά! Αν σε αυτό προσθέσουμε ότι 
τελικά πλην κάποιων ευτυχώς εκδηλώσεων στην πλατεία 
δεν την χαίρεται ο κόσμος, αλλά ειδικά κάποιες ώρες 
μόνο κάποια περιθωριακά στοιχεία, τότε σίγουρα δεν 
είναι μια ελκυστική πλατεία. Φυσικά δεν λέει κανείς ότι 
όλα είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του Δήμου, αλλά θα 
πρέπει να γίνουν έστω και επί μέρους παρεμβάσεις για 
να αναστραφεί η κατάσταση. Μακάρι να ξεκίνησαν…
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Συμεών Νέου Θεολ.

Διατροφοπαιχνίδια
τηνΚυριακή

στηνΠλατείαΕλιάς
ΜεαφορμήτηνπαγκόσμιαημέραδιατροφήςπουείναιτηνΚυριακή

14Οκτωβρίου,ηΈνωσηΔιαιτολόγωνΔιατροφολόγωνΕλλάδοςδιοργα-
νώνειδιατροφοπαιχνίδιασεαρκετέςπόλεις,μεταξύαυτώνκαιηΒέροια
καισυγκεκριμέναστηνπλατείαΕλιάςαπότις10τοπρωίμέχριτις2το
μεσημέρι.ΓιατοθέμαμίλησεχθεςστονΑΚΟΥ99.6καιστηνεκπομπή
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ  ο διατροφολόγοςΑθανάσιοςΤόπης, ο οποίος ε-
στίασεστοθέματηςεκδήλωσηςπουείναιηπαιδικήδιατροφήκαιτόνισε
ότι δυστυχώς ενώ ζούμεσεμιαμεσογειακή χώραπουβρίθει υγιεινών
προϊόντωνηπαιδικήπαχυσαρκίαείναιπολύυψηλή.Γι’αυτόζήτησεαπό
τουςγονείςναεπισκεφθούνμεταπαιδιάτουςτηνΚυριακήτηνπλατεία
Ελιάςγιαναενημερωθούνκαιναπαίξουν,αφούμεδιαδραστικάπαιχνί-
διαπουθασυμμετέχουνταίδιαταπαιδιάθακατανοήσουντηνσημασία
τηςσωστήςδιατροφής.

Στήθηκε η εξέδρα των επισήμων
για την παρέλαση στην Βέροια

Χθεςτοπρωί,εργάτεςτου
δήμου Βέροιας ολοκλήρω-
σαν το στήσιμο της εξέδρας
των επισήμων επί της οδού
Μητροπόλεως, μπροστάστο
Δημαρχείογιατηνπαρέλαση.
Τοσυνεργείοτουδήμου,έκα-
νεκαλήδουλειά,αφούεκτός
απόκάποιεςεπιδιορθώσεις ,
έβαψε και τηνπίσωπλευρά
της εξέδρας προς την πλα-
τεία δημαρχείου. Παραδοσι-
ακά η εξέδρα θα μείνει και
δενθαλυθείμάλλονμετάτην
παρέλαση,γιατίμετάαπόλί-
γες ημέρες ακολουθεί η 28η
Οκτωβρίου…

Στα καλύτερά
της μουσικά,

η Μάγδα
Ενθουσιασμένοτοκοινόπου

βρέθηκε το βράδυ της περα-
σμένηςΠαρασκευής στοRobin
Hood,όπουμεμιαέκφρασηψυ-
χής μέσα από αγαπημένες με-
λωδίες, ηΜάγδαΠένσου, στα
καλύτεράτης,μετουςΠέτροΡί-
στα,ΠαναγιώτηΠαπαδόπουλο
καιΠέτροΦάκα δημιούργησαν
μιαυπέροχηατμοσφαιρικήμου-
σικήβραδιά.

Από αυτέςπου δεν ξεχνιού-
νται και γι αυτό απόψε επανα-
λαμβάνεται…

ΚαθαρίστηκανταφρεάτιαστηνπλατείαΩρολογίου
Μεταξύ  των  εργασ ι -

ώνπου έκανε το συνεργείο
τουΔήμουΒέροιας, χθες το
πρωί, υπό την επίβλεψη του
αντιδημάρχου καθαριότητας
Βασίλη Παπαδόπουλου,
ήταν και ο καθαρισμός των
φρεατίων. Σήκωσαν όλες τις
μεταλλικές σχάρες, καθάρι-
σανταφρεάτιααπόφερτάυ-
λικάκαιμετοπλυστικόμηχά-
νημα τα έκαναν καινούργια.
Το τι είχε μαζευτεί μέσαστα
φρεάτια δενπεριγράφεται, ε-
νώσεερώτησήμαςαπόπό-
τεείχαννακαθαριστούν,δεν
λάβαμε ακριβή απάντηση,
αλλάμάλλοναπ’ότιφάνηκε,
εδώκαιχρόνια…

Ένιωσεδικαιωμένος
Πρωτεργάτης για τη λειτουργία του αιμοδυ-

ναμικού εργαστηρίου, ήταν οπρώηνΔιοικητής
τουΝοσοκομείουΒέροιαςκ.ΝίκοςΧατζηδη-
μητρίου (απότο2010έωςτο2013).Οπρώην
διοικητήςπαραβρέθηκε στη χθεσινή ημερίδα,
γιαναακούσειτααποτελέσματατωντριώνχρό-
νωνλειτουργίαςτουκαιαπόαυτάπουάκουσε,
σίγουρα ένιωσε δικαιωμένος για την επιμονή
τουναλειτουργήσειτοαιμοδυναμικόεργαστήριο
στηΒέροια, με τη δωρεά της κας Σακκά, στη
μνήμητηςκόρηςτης…

Κοίτα 
μην 

ακούσουμε 
ξαφνικά ότι
η εξωτερική 

πολιτική Καμμένου 
ήρθε «κουτί»

στην Κυβέρνηση
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Συλλήψεις για κλοπές
Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 64χρονου ημεδαπού και 57χρονης 

ημεδαπής, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, μεσημεριανές ώρες της 8 Οκτωβρίου 2018, μπήκαν σε κατά-
στημα σε περιοχή της Ημαθίας προσποιούμενοι τους πελάτες και αφαίρεσαν αλκοολούχα προϊόντα αξίας 100 
ευρώ.

Επίσης, συνελήφθησαν στις 10 Οκτωβρίου, το μεσημέρι, στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Α-
σφάλειας Βέροιας, δύο ημεδαπές ηλικίας 36 και 20 ετών, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, το πρωί της 
ίδιας ημέρας, η 20χρονη πλησίασε ηλικιωμένη ημεδαπή γυναίκα και αφαίρεσε από την κατοχή της μία χρυσή 
αλυσίδα που έφερε στο λαιμό, ενώ η 36χρονη την περίμενε σε κοντινό σημείο για να διαφύγουν.

Από σήμερα στη Βέροια 
οι εκδηλώσεις 

για τον καρκίνο του μαστού
Ο  μήνας Οκτώβριος εί-

ναι αφιερωμένος στην πρό-
ληψη για την αντιμετώπιση 
του καρκίνου του μαστού.  
Ο δήμος Βέροιας για άλ-
λη μία χρονιά πρωτοστατεί 
στις δράσεις πρόληψης  , 
αρχής γενομένης από  την 
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 
στις 8.00 μ.μ., όπου θα γί-
νει ο καθιερωμένος πλέον 
φωτισμός  του Δημαρχείου 
Βέροιας  σε ροζ απόχρω-
ση. Όλες οι δράσεις γίνο-
νται σε συνεργασία με το 
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ , το ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, τον Σύλλο-
γο καρκινοπαθών Βέροιας 
Άγιος Παρθένιος και την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙ-
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ παράρτημα 
Βέροιας. 

Μια συνεργασία με 
μεγάλη προοπτική ξεκινά 
μέσα σε λίγες μέρες ο Δή-
μος Νάουσας με το Διεπι-
στημονικό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Προστασίας, 
Συντήρησης και Αποκατά-
στασης Μνημείων Πολι-
τισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, για την ακαδημαϊκή 
περίοδο (2018-19, 2019-
20). Στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας αυτής η Νάου-
σα γίνεται πεδίο μελέτης 
για τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του προγράμμα-
τος, οι οποίοι με την ολο-
κλήρωση των σπουδών τους θα κληθούν να υποβάλ-
λουν ολοκληρωμένες μελέτες αποκατάστασης και 
επανάχρησης σημαντικών κτηρίων της Νάουσας, με 
ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτιστική σημασία. Μελέ-
τες που θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια από τον Δήμο.

Η τελική συνάντηση και οριστικοποίηση της συ-
νεργασίας έγινε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, μετά 
από συνάντηση του Δημάρχου Νίκου Κουτσογιάννη 
με τη Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Τμήματος του 
ΑΠΘ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής, Α-
λεξάνδρα Αλεξοπούλου, την Επίκουρη Καθηγήτρια 
Αρχιτεκτονικής, Μαρία Δούση, τον Ομότιμο Καθηγητή 
Αρχιτεκτονικής, Μιχάλη Νομικό και τον Καθηγητή Αρ-
χιτεκτονικής, Σοφοκλή Κωτσόπουλο.

Στο πλαίσιο έναρξης της συγκεκριμένης συνερ-
γασίας Δήμου Νάουσας-ΑΠΘ, από το μεθεπόμενο 
τριήμερο (19-21 Οκτωβρίου) και για εννιά συνεχόμενα 

Σαββατοκύριακα, 40 μετα-
πτυχιακοί φοιτητές διαφό-
ρων ειδικοτήτων (αρχιτέκτο-
νες, πολιτικοί μηχανικοί, το-
πογράφοι κ.ά.) θα διαμένουν 
στη Νάουσα, ώστε στο τέλος 
της περιόδου αυτής (λίγο 
πριν τα Χριστούγεννα) να 
προχωρήσουν στην επιτό-
πια μελέτη των κτηρίων που 
αποτελούν το αντικείμενο της 
έρευνας.

Τα κτήρια αυτά είναι:
-Το αναξιοποίητο τμήμα 

του Λόγγου-Τουρπάλη
-Το παραδοσιακό ‘Χρ. 

Λαναράς’ στην Πουλιάνα 
(Μούγγρη)

-Τα 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία
-Το διατηρητέο της οδού Βενιζέλου
-Ο ιερός ναός Τιμίου Προδρόμου
-Το Λάππειο Γυμνάσιο
-Οι πτέρυγες β΄ και γ΄ της πρώην Μαθητικής Εστίας
«Με απόλυτη εξωστρέφεια και ιδιαίτερη δυναμική, 

ανοίγουμε τους ορίζοντές του Δήμου Νάουσας σε όλα 
τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας προσφέροντας 
συνέργειες και προοπτική στον τόπο μας. Αγκαλιάζου-
με τους νέους των πανεπιστημίων μας, ποντάρουμε 
στις ικανότητες, στις ιδέες και στην αισθητική τους, για 
να σερφάρουμε μαζί τους στις προκλήσεις του αύριο 
που δικαιούμαστε και μας ανήκει. Στον πολιτισμό, 
στις υποδομές, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 
Αριστοτέλειο, το Μετσόβιο και το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας είναι μόνον η αρχή» αναφέρει σε δήλωσή του 
ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.

Την επιστολή παραίτη-
σής του από τη θέση του 
Γραμματέα Αυτοδιοίκησης 
του «Κινήματος Αλλαγής» 
κατέθεσε στον Γραμματέα 
της Κ.Ε. του κόμματος ο Η-
μαθιώτης πρώην βουλευτής 
Άγγελος Τόλκας, εξηγώντας 
τους λόγους που τον οδή-
γησαν σ’ αυτή την  απόφα-
ση.

Αναφέρει στην επιστολή:
«Σύντροφε Γραμματέα,
Η έως τώρα πολιτική πο-

ρεία μου στους κόλπους της 
δημοκρατικής παράταξης α-
ποδεικνύει πως προτεραιότη-
τά μου αποτελεί η πολιτική, η θεσμική λειτουργία 
και η δουλειά στο προσκήνιο με ενότητα και πο-
λυφωνία. Με αυτές τις αξίες αδιαπραγμάτευτες 
υπηρέτησα τον πολιτικό χώρο μας, το ΠΑΣΟΚ 
και το Κίνημα Αλλαγής, από τις θέσεις του Γραμ-
ματέα Παιδείας και Γραμματέα Αυτοδιοίκησης 
με στόχο να κάνουμε τη δημοκρατική παράταξη 
πρωταγωνιστή ξανά. Ευθύνη όλων μας είναι να 
ακολουθούμε στρατηγικές που ενισχύουν την 
δυναμική και κάνουν ευδιάκριτο το πολιτικό στίγ-
μα του Κινήματος Αλλαγής.

Με μεγάλη μου απογο-
ήτευση, μια σειρά γεγονό-
των, που εξήγησα δημόσια 
κατά τη θεσμική διαδικα-
σία της Θεσσαλονίκης στις 
6/10/2018, καθιστούν αδύ-
νατο να συνεχίσω το παρα-
πάνω έργο. 

Όπως σας έχω ήδη προ-
αναγγείλει, σας υποβάλλω 
την παραίτησή μου από τη 
θέση του Γραμματέα του 
Τομέα Αυτοδιοίκησης του 
Κινήματος Αλλαγής και την 
Επιτροπή Ψηφοδελτίων των 
τοπικών εκλογών. 

Θα συνεχίσω να εργάζομαι για τις αρχές και 
ιδέες του χώρου μας, την ανανέωση και την ενί-
σχυση της πολιτικής. 

Σας ευχαριστώ για την έως σήμερα συνερ-
γασία.

 Συντροφικά,
Άγγελος Τόλκας»

σ.σ. Στη θέση του παραιτηθέντος Άγγελου 
Τόλκα ανέλαβε την γραμματεία του τομέα αυ-
τοδιοίκησης του ΚΙΝΑΛ η Ανδριάνα Αλεβίζου

Μεγάλη κινητικότητα 
χθες  το πρωί στην Πλατεία 
Ωρολογίου της Βέροιας, 
όπου συνεργεία του Τμή-
ματος καθαριότητας με τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασί-
λη Παπαδόπουλο, καθάρι-
σαν σε βάθος την Πλατεία 
και γέμισαν με  χώμα τα μι-
κρά παράπλευρα σιντριβά-
νια, ώστε να φυτευτεί πρά-
σινο και λουλούδια ώστε να 
καλυφθεί  η «γούρνα» που 
μέχρι χθες λειτουργούσε 
ως υπαίθριος κάδος απορ-
ριμμάτων. 

Μάλιστα, σε λίγο καιρό 
θα ξεκινήσουν και εργασίες 
οι οποίες προβλέπουν την 
ανακατασκευή του περίφη-
μου σιντριβανιού στο κέ-
ντρο της Πλατείας, κυρίως 
σε ότι αφορά τα ηλεκτρο-
μηχανολογικά, ώστε κάποια 
στιγμή να αξιοποιηθεί και 
να προσδώσει ένα αισθη-
τικό νόημα στο άχαρο και  
γκρίζο «Ρολόι»  .

Συνεργασία με προοπτική μεταξύ 
Δήμου Νάουσας και Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Για μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος 

Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων

Τους λόγους της παραίτησής του 
εξηγεί στην Κ.Ε. του ΚΙΝ.ΑΛ. 

ο Άγγελος Τόλκας

Στην Πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας
Αφού δεν λειτουργούν ως 

σιντριβάνια, γίνονται παρτέρια
-Σε λίγο ξεκινάει και η αποκατάσταση 

του κεντρικού σιντριβανιού
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Το Σωματείο μας τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να 
ενεργοποιήσει ξανά στα μέλη του το αίσθημα της δυναμικό-
τητας, κατόρθωσε  να συσπειρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό 
του κλάδου της εστίασης και να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο 
και συλλογικό μέσο ‘λύσεις’ για όφελος των μελών μας.

Σας προσκαλούμε λοιπόν στις εργασίες της Συνέλευσης 
του Σωματείου μας , η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00 – 15:30 μ.μ. στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας. 

Εκτός από τα καθιερωμένα θέματα που προβλέπονται 

από το καταστατικό του Σωματείου μας θα συζητηθούν και 
τρέχοντα ζητήματα που ταλανίζουν σήμερα τους ιδιοκτήτες 
των καταστημάτων εστίασης καθώς επίσης και προτάσεις 
των μελών μας. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ “ΠΑΡΩΝ” ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ!

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος        Η Γραμματέας

  Κων/νος Σαμανίδης     Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

Εκδήλωση για τη ζωγράφο Φωτεινή 
Χαμιδιελή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Ο Όμιλος Φίλων Θεά-
τρου και Τεχνών Βέροιας 
το Βιβλιοπωλείο Ηλιο-
τρόπιο και ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ, παρουσι-
άζουν το βιβλίο «Παλετ-
τῶν οἱ Πλόες - σύγχρονοι 
Έλληνες ζωγράφοι -Φω-
τεινή Χαμιδιελή », την 
Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, 
στις 6.30 το απόγευμα 
στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων της Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης της Βέροιας 

ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Εντυπώσεις και ευχαριστίες από 
την εκδρομή στο Νομό Ξάνθης

    Η   ΄Ενωση  Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας  Ν. Ημαθίας, την Κυριακη 7 
Οκτωβρίου  2018,  πραγματοποίησε  ημερησια εκδρομή στο  Νομό  Ξάνθης ( Πομακο-
χώρια, πόλη  Ξάνθης, Πόρτο  Λάγος ) στην οποία συμμετείχαν μέλη  και  φίλοι  της  ΄Ε-
νωσης. Μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Ν.Ξάνθης, μας υποδέχθηκαν στην 
είσοδο της πόλης και αρχικά μεταβήκαμε  στο  Πομακοχώρι  Μύκη, όπου τελέσαμε  
αρτοκλασία στο  παρεκκλήσι των Αγίων Κυριακής και  Κοσμά του Αιτωλού.Ακολούθησε  
μικρή  δεξίωση σε κατάστημα  του  χωριού, προσφορά  του  Συνδέσμου  Ξάνθης και 
ενημέρωση για τη  ζωή των κατοίκων.

 Επιστροφή στην Ξάνθη και  γεύμα  σε  παραδοσιακή  ταβέρνα  , όπου  μας  επι-
σκέφθηκε ο  Πρόεδρος  του  Εμπορικού  Επιμελητηρίου  Ξάνθης, κ.Στέλιος ΜΩΡΑΪ-
ΤΗΣ, προσφεροντας  μας το παραδοσιακό  γλυκό της  πόλης « ΚΑΡΙΟΚΑ»  και  στη  
συνέχεια  ξενάγηση στην παλιά πόλη  και  στο Λαογραφικό   Μουσείο,  από τον υπεύ-
θυνο του  Μουσείου κ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ  Πασχάλη. Τελευταίος  σταθμός το  πανέμορφο  
Πόρτο  Λάγος και  προσκύνημα  στο  εντυπωσιακό  πλωτό Μοναστήρι  του  Αγίου  Νι-
κολάου, μετόχι της Ι.Μ.Βατοπεδίου  του  Αγίου  ΄Ορους.

Το  Δ.Σ.  ευχαριστεί  όσους  συμμετείχαν για  την άριστη  συνεργασία, τον Πρόεδρο 
του  Επιμελητηρίου  Ξάνθης κ. Στέλιο  ΜΩΡΑΙΤΗ για  την ευγενική χειρονομία  του, τον 
υπεύθυνο του Λαογραφικού  Μουσείου  Ξάνθης κ. Πασχάλη  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ,για την 
εμπεριστατωμένη ενημέρωση, το Δ.Σ. του  Συνδέσμου Αποστράτων Ξάνθης για  τη  
συμβολή  του στην πραγματοποίηση  της πετυχημένης  εκδρομής μας, καθώς και το  
ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας για  την ασφαλή  και άνετη μετακίνησή  μας.

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο   Πρόεδρος    Ο  Γενικός  Γραμματέας

 Πετρος  Τσικοπουλος   Χαράλαμπος  Τσιπλακίδης

Αργά αλλά σταθε-
ρά, το Διεθνές Φεστι-
βάλ Κιθάρας Βέροιας 
που διοργανώνει ε-
δώ και 13 χρόνια η 
ΚΕΠΑ καταξιώνεται 
ως ένας σημαντικός 
μουσικός διαγωνι-
σμός, με εθνική αλλά 
και διεθνή εμβέλεια. 
Θεωρείται πλέον ως 
ένα από τα σημαντι-
κά διαγωνιστικού χα-
ρακτήρα ευρωπαϊκά 
φεστιβάλ κιθάρας.  

Είναι οι συμμε-
τοχές νέων καλλιτε-
χνών από πολλές ευ-
ρωπαϊκές και όχι μό-
νο χώρες, αλλά και 
το ενδιαφέρον που 
δείχνουν γι αυτόν κα-
ταξιωμένοι  μουσικοί 
παγκόσμιας εμβέλειας με τη συμμετοχή τους ως μέλη των 
επιτροπών κρίσης αλλά και ως σολίστες.

Έτσι στις 5 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην 
Αθήνα και στο πλαίσιο της εκπομπής «Εν συνόλω», πραγ-
ματοποιήθηκε μαγνητοσκόπηση συναυλίας των νικητών των 
διαγωνισμών του φεστιβάλ των ετών 2017 και 29018 με τη 
συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ με 
μαέστρο των Παύλο Σεργίου. 

Οι νικητές που έπαιξαν ήταν 
• 2017, 1ος και 2ος νικητές 
o Hiroshi Korgure (Ιαπωνία) &
o Αντιγόνη Μπαξέ (Ελλάδα)
o (πρόεδρος κριτικής επιτροπής, Zoran Dukic)
• 2018, 1ος και 2ος νικητές
o Σωτήριος Αθανασίου (Ελλάδα) &

o Shin-ichiro Tokunaga (Ιαπωνία)
o (πρόεδρος κριτικής επιτροπής, Judicaël Perroy)
Οι νικητές έπαιξαν κομμάτια από το “Concierto de 

Aranjuez” του Joaquin και από το Rodrigo and “Concerto in 
D major” op. 99 του Mario Castelnuovo Tedesco.

Το συντονισμό όλης της προσπάθειας είχε ο καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του φεστιβάλ, Δημήτριος Κουρζάκης.

Η όλη μαγνητοσκόπηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση 
της ΕΡΤ σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

 Ενδεικτικό της διεθνούς καταξίωσης του Φεστιβάλ 
είναι το γεγονός, του ενδιαφέροντος ξένων μουσικών οίκων 
για την έκδοση και κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο των 
έργων που θα βραβευτούν στον διεθνή διαγωνισμό σύνθε-
σης για δύο κιθάρες. Ένας διαγωνισμός που προκήρυξε η 
ΚΕΠΑ στο πλαίσιο του 14ου και 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κιθάρας 2019 και 2020 αντίστοιχα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Γενική Συνέλευση μελών

Το Διεθνές Φεστιβάλ κιθάρας 
της ΚΕΠΑ στην ΕΡΤ



«Με επιτυχία αντιμετωπί-
στηκαν περιστατικά με 
οξύ έμφραγμα, ενώ η 

θνησιμότητα από το 4% έχει φτάσει στο 
2%» αυτό ήταν και το πρώτο αποτέλε-
σμα που ανέφερε ο Δ/ντής της Καρδιο-
λογικής Κλινικής κ. Γιάννης Βογιατζής, 
στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ημερί-
δας όπου παρουσιάστηκαν τα αποτε-
λέσματα των τριών χρόνων λειτουργίας 
του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της 
Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομεί-
ου Βέροιας.

Διακεκριμένοι γιατροί και έμπειρο νοσηλευ-
τικό προσωπικό, συμμετείχαν στις εργασίες 
της ημερίδας που έγινε χθες το απόγευμα 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας.

Ο κ. Βογιατζής αναφερόμενος στα οφέλη 
της λειτουργίας του συγκεκριμένου εργαστη-
ρίου, ανέφερε ότι: «βελτιώθηκαν οι αναπηρί-
ες όσων πάθαιναν εμφράγματα. Υπάρχουν 
πλέον κίνητρα για να έρθουν στο Νοσοκομείο 
νέοι γιατροί (στην Καρδιολογική Κλινική). Πέρα 
όμως από το ιατρικό, επιστημονικό κομμάτι 
που αφορά το νοσοκομείο έχει και θετικά α-
ποτελέσματα στην τοπική κοινωνία. Από τους 
γύρω νομούς (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, 
Καστοριά) έρχονται συνοδοί μένουν για λί-
γες μέρες στη Βέροια, ώσπου να αναρρώσει 

ο ασθενής. Εκείνες τις μέρες θα 
πρέπει κάπου να μείνουν (διαμο-
νή, διατροφή), αυτό ουσιαστικά 
είναι και το «κέρδος» για την το-
πική οικονομία.- Και το τελευταίο 
είναι ότι η Βέροια εξελίσσεται σ’ 
ένα ελκυστικό συνεδριακό προο-
ρισμό».

Συνοπτικά από τους ομιλητές, 
ο κ. Μιχαηλίδης, ως ακτινολόγος 
είπε πως η αξονική στεφανιογρα-
φία είναι ένα μέσο που οδηγεί 
στην ανακάλυψη των πλακών 
που είναι υπεύθυνες για τη δημι-
ουργία οξέως εμφράγματος.

Ο επεμβατικός καρδιολόγος κ. 
Κανακάκης πρότεινε στην επό-
μενη συνάντηση να συζητηθεί η 

δημιουργία ενός Δικτύ-
ου Νοσοκομείων, που 
θα εφαρμοστεί η πρω-
τογενής αγγειοπλαστι-
κή, κάτι το οποίο λει-
τουργεί στη Νότια Ελ-
λάδα, με επιτυχία.

Ο  ε π ε μ β α τ ι κ ό ς 
καρδιολόγος του Νο-
σοκομείου Βέροιας κ. 
Σαμαράς και ο καρ-
διοχειρουργός του Α-
ΧΕΠΑ κ. Αντωνίτσης, 
παρουσίασαν με δια-
φάνειες αποτελέσματα 
περιστατικών.

«Η Βέροια είναι 
τυχερή πόλη»

Για τη διοργάνωση 
της ημερίδας και τη 
λειτουργία του Δικτύου 
Αιμοδυναμικού εργα-
στηρίου πήρε τα εύ-
σημα απ’ όλους τους 
ομιλητές ο κ. Βογιατζής. 
Μάλιστα οι ομιλητές χα-
ρακτήρισαν τη Βέροια 
«Τυχερή πόλη» γιατί 
κατάφερε να αντιμετω-
πίσει αρκετά περιστα-
τικά.

Συμπερασματ ι κά 
τονίστηκε ότι δεν είναι 
απαραίτητη η λειτουρ-
γία καρδιοχειρουργικής 
κλινικής για να λειτουρ-
γήσει  σωστά το αιμο-
δυναμικό εργαστήριο, 
αλλά η Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική του ΑΧΕΠΑ 

είναι κοντά από την Καρδιολογική της Βέροι-
ας.
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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 πρωτότυπα θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και 
για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 

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

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

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

Αναβάλλεται για άλλη 
ημερομηνία η διοργάνωση 

του 2ου Imathia Quality 
στο Ζάππειο Μέγαρο

Η Οργανωτική Επιτροπή του Imathia Quality ενημε-
ρώνει ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη διορ-
γάνωση του 2ου Imathia Quality και να μεγιστοποιηθούν 
τα οφέλη για την Ημαθία ως τουριστικό και γαστρονομικό 
προορισμό, αποφασίσθηκε η μετάθεση της ημερομηνίας 
διεξαγωγής της εκδήλωσης, η οποία ήταν προγραμματι-
σμένη για τις 19-21 Οκτωβρίου 2018 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου, προ-
κειμένου να αποφασισθεί νέο χρονοδιάγραμμα προγραμ-
ματισμού της εκδήλωσης.

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του 
Αθανασίου και της Γεωργίας, το 
γένος Τσιλογιάννη, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του 
Ευαγγέλου και της Ασπασίας, το 
γένος Αρβανίτου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στο Μα-

κροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροι-
ας.

Υπερθετικά τα αποτελέσματα της τριετούς 
λειτουργίας του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στην 
Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους

1. Την κ. Φανή Ασλάνογλου για την δωρεά ενός αναπη-
ρικού καροτσιού εις μνήμην του συζύγου της

2. Τον κ. Αντώνη Νούσιο για την δωρεά ντόνατ για το 
πρωινό γεύμα των παιδιών.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας ο Ονούφριος Ζερδαλής του 
Χαράλαμπου σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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

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

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στις 7:30 
μ.μ. θα παραστεί στην παρουσίαση του 
νέου μουσικού δίσκου «Ηχοχρώματα 
από τη ΚΕΪΛΟΥΚΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ του 
Πόντου, από τον Καβαζίδη Γρηγόρη» 
που διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη Πο-
ντίων Ναούσης στο Μητροπολιτικό Κέ-
ντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην 
Νάουσα.

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στις 8:00 
μ.μ. θα παραστεί στο 7ο Φεστιβάλ Χο-
ρωδιών Ναούσης στο πλαίσιο του εορ-
τασμού των Ελευθερίων της πόλεως.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου πολιούχου Βεροίας και θα τε-
λέσει δοξολογία για τον Μακεδονικό Α-
γώνα.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις 7:30 
μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Οι Νεο-
μάρτυρες» του Ιερού των Aγίων Nεομαρ-
τύρων Αθανασίου και Ιωάννου των Κου-
λακιωτών στην Χαλάστρα θα παραστεί 
και θα ομιλήσει σε εκδήλωση αφιερωμέ-
νη 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 Πολι-
τιστικό Κέντρο Βεροίας.

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 7:45 
μ.μ στο Επισκοπείο του Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας θα 
τελέσει Αγιασμό για την έναρξη της Σχο-
λής Γονέων και θα ομιλήσει με θέμα: 
«Έχεις αγωνία για τα παιδιά σου;».

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 8:30 
μ.μ. θα παραστεί στην κεντρική εκδήλω-
ση του Δήμου Βεροίας για την Απελευ-
θέρωση της πόλεως στον Χώρο Τεχνών 
Βεροίας.

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύ-
λου 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 Βέροια.

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 Μητροπολιτικό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξαν-
δρείας και θα τελέσει δοξολογία για τα 
Ελευθέρια της πόλεως.

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Αγί-
ας Σκέπης Εδέσσης επί τη εορτή του 
Προφήτου Ιωήλ με την ευκαιρία των ο-
νομαστηρίων του Σεβ. Μητροπολίτου 
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 Ανατολίας» 
που διοργανώνει το Γραφείο Εξωτερικής 
Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βε-
ροίας.

Την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 12 το 
μεσημέρι θα τελέσει τα Θυρανοίξια του 
Παρεκκλησίου της Σχολής της Αστυνομί-
ας Βεροίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                
3Η Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                   Νάουσα, 08/10/2018  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ      Α.Δ. 3/2018 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ            
 Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
Νάουσα, 592 00 Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 
Τηλέφωνο : 2332350232 ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.3/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας ΥΓ.Μονάδα Νάουσας , 
κατόπιν της αριθ. 14/10-07-2018 (Θέμα 3ο) Ε.Η.Δ. πράξης του 
Διοικητικού Συμβουλίου  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
Δημόσιο πλειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές για την   «εκμίσθωση του κυλικείου της Υγ. Μ. Νά-
ουσας του Γ.Ν. Ημαθίας  », με ποσό εκκίνησης τα χίλια ευρώ 
(1.000,00€ μηνιαίο τίμημα) . Η διάρκεια της μίσθωσης  ορίζεται 
σε τρία (3)έτη. 

Ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 30η Οκτω-
βρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Γραφείο 
Προμηθειών της Υ.Γ. Μονάδας Νάουσας του Γενικού  Νοσο-
κομείου Ημαθίας. Πέρας κατάθεσης των προσφορών η ίδια 
μέρα και ώρα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ.715/1979 «Περί τρόπου ενέργειας υπό των 
Ν.Π.Δ.Δ. ,προμηθειών ,μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, 
αγορά ή εκποιήσεων ακινήτων ,εκποιήσεων κινητών πραγμά-
των ως και εκτελέσεως εργασιών» όπως τροποποιήθηκε. 

Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα υπέρ του Νοσοκομείου Νάου-
σας (ποσό εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των (1.000,00€).Προ-
σφορές σε κατώτερο ποσό από το καθοριζόμενο άνω μίσθωμα 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη. 

Λοιπές πληροφορίες και παραλαβή τευχών της αριθμ. 
3/2018 διακήρυξης  θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών 
της ΥΓ. Μονάδας Νάουσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των 
Δημόσιων Υπηρεσιών, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα 
του νοσοκομείου:  www.gnnaousas.gr  

Η Αναπλ. Διοικήτρια
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
 ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο 

Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 
29, 1ος όροφος), ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλό-
γους» θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωρ-
γαλής, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Ο νέος άγιος της 
Εκκλησίας Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου».



Ερώτηση με θέμα: «Η αποτυχημέ-
νη πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ έχει οδηγήσει τους αγρότες σε 
απόγνωση» κατέθεσε o πρόεδρος της 
ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος και 
η ΚΟ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
(ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) προς τους Υπουργούς 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σ 
Αραχωβίτη.

Αναλυτικά η ερώτηση:
Κύριοι Υπουργοί, σε λίγους μήνες, η 

κυβέρνηση σας κλείνει 4 χρόνια στο τιμό-
νι της χώρας.

Είναι πλέον φανερό στους Έλληνες 
αγρότες, ότι δεν έχετε ούτε στόχους, ούτε 
συγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης που να αξιοποιεί τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του αγροτικού 
τομέα ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάτα-
ση της Εθνικής οικονομίας. Για την ακρίβεια δεν έχετε Πρόγραμ-
μα Αγροτικής Πολιτικής.

Με τη μεγάλη αύξηση των φόρων και των ασφαλιστικών 
εισφορών, αφαιρέσατε σημαντικούς πόρους από το αγροτικό 
εισόδημα και σε συνδυασμό με το υψηλό  κόστος παραγωγής, 
την έλλειψη χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες και την πλήρη 
απορρύθμιση της αγοράς, έχετε οδηγήσει τους παραγωγούς σε 
απόγνωση.

Στην πραγματικότητα, ο αγροτικός τομέας κινείται με τον 
αυτόματο πιλότο των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ και αυτών 
μειωμένων αφού προσμετρώνται πλέον στο φορολογητέο εισό-
δημα. Ακυρώσατε τις προσπάθειές μας τα προηγούμενα χρόνια 
να κρατηθεί ο αγροτικό τομέας έξω από τα μνημόνια και ανατρέ-
ψατε την πολιτική στήριξης των αγροτών.

Σας παραθέτουμε μια σειρά επώδυνων και αντιαγροτικών 
ενεργειών και μέτρων που έχουν ληφθεί από το 2015 μέχρι 
σήμερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ  και έχουν προκα-
λέσει μεγάλα προβλήματα στα αγροτικά νοικοκυριά:

1. Φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων, των άμε-
σων ενισχύσεων συμπεριλαμβανομένων, με συντελεστή που 
κυμαίνεται από 22 έως 45%. Εξομοίωση των αγροτικών εκμε-
ταλλεύσεων με τις επιχειρήσεις και συνεπεία αυτού αύξηση της 
προκαταβολής φόρου στο 100%.

2. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο υπερτρι-
πλάσιο αυτής του ΟΓΑ και σύνδεση τους με το φορολογητέο 
εισόδημα.

3. Αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος.
4. Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί που 

διέλυσε τους μικρούς παραγωγούς που δραστηριοποιούταν 
στην εσωτερική αγορά και προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στις 
συνεταιριστικές οργανώσεις, ενδεχομένως αντιπολιτευόμενοι 
τον εαυτό σας θα θεωρήσετε επιτυχία την κατάργηση του.

5. Ανυπαρξία πολιτικής για την Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης που οδήγησε στην πλήρη απαξίωση και στο οριστικό 
κλείσιμο των εν ενεργεία εργοστασίων, με συνέπεια να χαθεί και 
η τευτλοκαλλιέργεια, μια δυναμική καλλιέργεια για τη χώρα.

6. Μεγάλη αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(ΕΦΚ) πετρελαίου, κατάργηση της επιστροφής του για τους 
αγρότες αλλά και πληρωμή των ποσών του 2015  με δυο χρόνια 
καθυστέρηση.

7. Ανεπίτρεπτο και δίχως τεκμηρίωση παιχνίδι με τα 
ιστορικά δικαιώματα στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΑΠ, που δη-
μιουργεί άγχος και ανασφάλεια στους αγρότες. Δασικοί χάρτες 
που αντί να προστατεύουν το περιβάλλον έρχονται απλώς να 
αφαιρέσουν αγροτική γη. Νέο σχέδιο οριοθέτησης του χάρτη 
των μειονεκτικών περιοχών που θα στερήσει από πολλούς 
παραγωγούς την εξισωτική αποζημίωση, η οποία αποτελούσε 
ένα μέσο εξισορρόπησης του πολύ υψηλού κόστους που προ-
ϋποθέτει η δραστηριοποίηση τους στις περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς.

8. Μείωση των άμεσων ενισχύσεων ακόμα και μετά την 
κατανομή του 2015 σε ποσοστό που αγγίζει το 10% και έπεται 
συνέχεια. Με απίστευτη ευκολία, 
περικόπτονται σημαντικά ποσά 
από όλους τους παραγωγούς 
για να μεταφερθούν σε μικροπο-
λιτικής σκοπιμότητας συνδεδε-
μένες ενισχύσεις και στο εθνικό 
απόθεμα όπου οι νέοι αγρότες 
είναι μόνο βιτρίνα.

9. Σε σχέση με το Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 
δηλώνατε ότι με τη δική σας 
ουσιαστική και καθοριστική πα-
ρέμβαση το ΠΑΑ θα λειτουρ-
γούσε εμπροσθοβαρώς. Όλα 
τα Μέτρα που έχετε μέχρι τώρα 
προκηρύξει είναι απλώς συνε-
χιζόμενα έργα και μόνο εμπρο-
σθοβαρή αξιοποίηση του ΠΑΑ 
δεν συνιστούν. Και επιπλέον, 

από τα Σχέδια Βελτίωσης, εξαιρούνται τα 
σχέδια άρδευσης που είναι αυτά που «καίνε» 
τους αγρότες. Ειδικότερα, το Μέτρο 2, για 
τις Γεωργικές Συμβουλές, ένα μέτρο που θα 
μπορούσε να συντελέσει στην αγροτική ανά-
πτυξη του τόπου, να δημιουργήσει νέες θέ-
σεις εργασίας για επιστήμονες στην ύπαιθρο 
και που  αποτελεί επιπλέον κοινοτική μας 
υποχρέωση από την ΚΑΠ του 2015, παραμέ-
νει στον αέρα, 10 μήνες μετά την έκδοση της 
σχετικής υπουργικής απόφασης που εκδόθη-
κε μετά κόπων και βασάνων.

10. Μεγάλες καθυστερήσεις τόσο στην 
πληρωμή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ 
όσο και στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας του Οργανισμού.

11.   Ψήφιση του Νόμου 4386/2016 για 
τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς με στόχο, 
την χειραγώγηση των συνεταιριστικών οργα-

νώσεων με άστοχες παρεμβάσεις στα καταστατικά τους, αντί για 
μείωση της γραφειοκρατίας που θα διευκόλυνε την δημιουργία 
και λειτουργία των συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών. Α-
δικαιολόγητη καθυστέρηση στην αξιοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων των συνεταιρισμών που βρίσκονται σε εκκαθάριση.

Και βέβαια τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ. Τον τελευ-
ταίο χρόνο, με την ανυπαρξία ελέγχων στη αγορά και τις ελλη-
νοποιήσεις, η ελληνική κτηνοτροφία μπήκε στο στόχαστρο και 
οδηγείται στην καταστροφή.

Οι κτηνοτρόφοι είναι απροστάτευτοι από τις γαλακτοβιομη-
χανίες, οι τιμές του αιγοπρόβειου γάλακτος και κρέατος έχουν 
κατρακυλήσει. Ούτε καν την παραπομπή του θέματος στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν κάνατε για να κρατήσετε τα προ-
σχήματα.

Όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία 4 περίπου 
χρόνια καταδεικνύουν την υποκατάσταση της αξιοκρατίας από 
την κομματική ταυτότητα.

 Ύστερα από τα παραπάνω, ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί:
 Θα μειωθεί ο φόρος του αγροτικού εισοδήματος στα προη-

γούμενα επίπεδα του 13%;
Θα καθιερωθεί εκ νέου το ακατάσχετο και αφορολόγητο των 

επιδοτήσεων;
Θα τροποποιηθεί ο Νόμος Κατρούγκαλου, ώστε να αποσυν-

δεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα 
των αγροτών;

Θα δοθούν φορολογικά κίνητρα όπως για παράδειγμα αυξη-
μένη επιστροφή του ΦΠΑ στους οργανωμένους σε Ομάδες και 
Συνεταιρισμούς, αγρότες;

Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην καθιέρωση του 
αγροτικού πετρελαίου προκειμένου να μειωθεί το κόστος παρα-
γωγής για τους αγρότες;

Προτίθεστε να νομοθετήσετε επιτέλους την κατάργηση του 
«οινοκτόνου» φόρου στο κρασί;

Γιατί καθυστερεί η κυβέρνηση τον διάλογο με τα πολιτικά 
κόμματα και τις οργανώσεις των αγροτών για την Κοινή Αγροτι-
κή Πολιτική μετά το 2020;

Θα τροποποιηθεί ο Νόμος για τους Συνεταιρισμούς και τις 
Ομάδες Παραγωγών έτσι ώστε να δοθεί στους αγρότες μεγαλύ-
τερη αυτονομία να ρυθμίσουν τα του οίκου τους;

Θα ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε να πατα-
χθούν οι ελληνοποιήσεις και να διασφαλίζεται το εισόδημα των 
κτηνοτρόφων και η ασφάλεια των καταναλωτών;

Γιατί καθυστερεί η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων των 
κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων για μικρά και μεγάλα έργα 
υποδομής στην άρδευση και την ενεργειακή αυτοτέλεια των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς και την χρήση των νέων τε-
χνολογιών για την γεωργία ακριβείας, με στόχους την αειφορία 
του τομέα και την μείωση του κόστους παραγωγής;

Γιατί καθυστερείτε την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λει-
τουργίας του ΕΛΓΑ και τις αλλαγές των κανονισμών ασφάλισης 
της φυτικής και ζωικής παραγωγής που λόγω της κλιματικής 
αλλαγής είναι απολύτως απαραίτητες;
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2018)
για  τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ .

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολι-
κής Αγωγής Δήμου Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (8) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ανα-
γκών των Υπηρεσιών του, για την εξής ειδικότητα και για την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά 
το άρθρο 169 του Ν.3584/07.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας 
στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  
Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της 
διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξου-
σιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρη-
μένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας επί της οδού Θ. Ζωγιοπούλου 5, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από 
την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Η πιο πάνω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέ-
ροιας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ/κού- Οικ/κού τμήματος του Νομικού Προσώπου – Θ. 
Ζωγιοπούλου 5, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ερώτηση Θεοχαρόπουλου 
προς Τσακαλώτο και Αραχωβίτη:

 «Η αποτυχημένη πολιτική 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 

έχει οδηγήσει τους αγρότες σε απόγνωση»



Το πρώτο ελληνικό μετάλλιο 
στην κολύμβηση χάρισε στη 
χώρα μας ο Βεροιώτης αθλη-

τής του Άρη Σάββας Θώμογλου στον 
τελικό των 200 μέτρων πρόσθιο 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. 
Κάνοντας μια εκπληκτική κούρσα 
και ατομικό ρεκόρ, λίγο μετά τα 
μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, ο νεαρός 
κολυμβητής τερμάτισε στη δεύτερη 
θέση με 2:13.62, πίσω από τον Ιάπω-
να Γιαν Χιναγκαμούρα (2:11.63) και 
πριν τον Πολωνό Γιαν Καλουσόφσκι 
(2:13.72).

Οι τελευταίες επιτυχίες του προδίκαζαν οτι ο
Βεροιώτηςκολυμβητήςήτανκοντάσεέναμετάλλιο

καιτουαξίζουνπολ-
λά συγχαρητήρια
αφού το μετάλλιο
αυτό το κατέκτησε
σε μία τόσο μεγάλη
διοργάνωση

Συγχαρητήριο
ΜήνυμαΔημάρχου

Με αφορμή την
κατάκτηση τουΑρ-
γυρού Μεταλλίου
από το ΣάββαΘώ-
μογλου στα 200
μέτρα κολύμβησης
στουςΟλυμπιακούς
Αγώνες Νέων του
ΜπουένοςΆιρες, ο
Δήμαρχος Βέροιας,
Κωνσταντίνος Βορ-

γιαζίδης,αποστέλλειτοακόλουθομήνυμα:
«Εκ μέρους τουΔήμουΒέροιας, θα ήθελα να

συγχαρώ το νεαρόσυντοπίτημας,ΣάββαΘώμο-
γλου, για την κατάκτηση τουΑργυρούΜεταλλίου
στα 200μ. κολύμβησηςστουςΟλυμπιακούςΑγώ-
νεςΝέων τουΜπουένοςΆιρες.Μιαδιάκρισηπου
μας γεμίζει όλους με μεγάλη χαρά και υπερηφά-
νεια.Όχι μόνο τουςΒεροιείςαλλά και όλους τους
Έλληνες.

Τέτοιεςεπιτυχίεςαποτελούντοκαλύτεροπαρά-
δειγμαγιατηνέαγενιάτουτόπουμαςαφούαπο-
δεικνύουνότιμεταπεινότητα,πίστη,αφοσίωσηκαι
σκληρήδουλειά ακόμη και το αδύνατομπορεί να
γίνειδυνατό.

Σάββα, σ’ ευχαριστούμε από καρδιάς και σου
ευχόμαστε υγεία και καλή δύναμη στη συνέχεια
τωνπροσπαθειώνσουπουείμαστεβέβαιοιότιθα
είναιτοίδιολαμπρήμετημέχριτώραπορείασου».

CMYK
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Από την ΚΕΔ ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές και βοηθοί που θα 
διευθύνουν τα παιχνίδια της 

3ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο της 

Γ’ Εθνικής. Τον δύσκολο αγώνα της 
Βέροιας με τον ΠΟ Τρίγλιας θα διευθύ-
νει ο Κατερινιώτης Πολυχρόνης, ενώ 
τον αγώνα Αγρ. Αστέρα- Νίκης Αγκα-
θιάς ο κ. Σουλίδης Κοζάνης. 

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
Βέροια-ΠΑΟΤρίγλιαςδιαιτητήςοκ.Πολυχρόνης

(Πιερίας)βοηθοίοι κ.κΠραχάληςκαιΒογδόπουλος
(Κοζάνης)

ΑγροτικόςΑστέρας-ΝίκηΑγκαθιάςδιαιτητήςοκ.
Σουλίδης (Κοζάνης)βοηθοίοικ.κΜηνούδης (Πιερί-
ας)καιΚαλορογιάννης(Κυκλάδων)

ΠΑΟΚουφαλίων-Αλμωπόςδιαιτητήςοκ.Τσακα-
λίδης(Χαλκιδικής)βοηθοίοικ.κΓούτας(Χαλκιδικής)
Χαραλαμπόπουλος(Κιλκίς)

ΆρηςΠαλιοχωρίου-ΑΠΕΛαγκαδάδιαιτητήςοκ.
Τσιμεντερίδης (Kοζάνης) βοηθοί οι κ.κΤζιουβάρας
(Κοζάνης)Μανάσης(Τρικάλων)

ΟλυμπιακόςΚυμίνων-ΕρμήςΑμυνταίου διαιτη-
τής ο κ.Μαυρίδης (Πέλλας) βοηθοί οι κ.κΜίλτσης
καιΑρέστης(Πέλλας)

Εδεσσαικός-ΑΣ Γιαννιτσά διαιτητήςΑγγελάκης
(Μακεδονίας) βοηθοί οι κ.κΤοροσιάδης καιΝταβέ-
λας(Μακεδονίας)

ΜελιτεύςΜελίτης-Μακεδονικός διαιτητής ο κ.
Τσέτσιλας (Γρεβενών) βοηθοί οι κ.κΦαλτάκας και
Τέγος(Γρεβενών)

Μετά τον 
Καψάλη, 
που τραυ-

ματίστηκε σοβαρά 
στο φιλικό του 
Αυγούστου με τον 
Άρη Παλαιοχωρίου 
και θα μείνει για 
αρκετούς μήνες 
εκτός αγωνιστι-
κής δράσης, ένας 
ακόμη ποδοσφαι-
ριστής τέθηκε νοκ 
άουτ για την συνέ-
χεια της σεζόν! Ο 
λόγος για τον Βαγ-
γέλη Λαζόπουλο, 
που τραυματίστηκε 
και αποχώρησε στα 
μισά του πρώτου 
μέρους από το Κυριακάτικο ματς με 
τον Ολυμπιακό Κυμίνων. Η διάγνωση 
για τον 22χρονο ικανό μεσοεπιθετικό 
είναι ότι υπέστη ρήξη χιαστών και θα 
μείνει εκτός υποχρεώσεων της ομάδας 
του για διάστημα 6 μηνών!

Εκτόςαπό τους δύοπροαναφερθέντες, οΣταύ-
ρος Κωστογλίδης δεν υπολογίζει για το δύσκολο
εκτός έδρας ματς της ερχόμενηςΚυριακής με τον
ΑγροτικόΑστέρα,ούτετονΣούκιαπουέπαθεθλάση
και αποχώρησεαπό τηναναμέτρησημε ταΚύμινα
(θα μείνει εκτός για μία εβδομάδα), ενώ εξαιρετικά
αμφίβοληείναιησυμμετοχήτουΤριανταφυλλίδηπου
αντιμετωπίζειπρόβλημαμετημέσητου.

3ηαγωνιστικήΒέροια(Ελπίς
Σκουτάρεως)-ΠΟΤρίγλιαςδιαιτητής

οκ.Πολυχρόνης(Πιερίας)

Νέο “σοκ” με τον σοβαρό τραυματισμό 
του Λαζόπουλου στην Αγκαθιά

ΗκακοδαιμονίαδενέχειτελειωμόστηΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ!

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου ξεκι-
νά το ανεπίσημο πρωτάθλημα 
των τμημάτων υποδομής του 

νομού Ημαθίας. Η πρώτη ποδο-
σφαιρική συνάντηση για την έναρξη 
γίνεται στη Μελίκη και η Ακαδημία 
Βέροιας αντιμετωπίζει τον τοπικό 
ΠΑΟΚ «Κώστας Παυλόπουλος».

ΤολεωφορείοτουΣυλλόγουθαμετακινηθείκα-
νονικάαπότιςστάσεις.

Οι αθλητές θαπρέπει να βρίσκονται στις στά-
σειςτηςπόληςστις:9.00′

ΣταγραφείατουΣυλλόγουστις:9.15′
Αναχώρησηαπόταγραφεία:9.30′
Έναρξηαγώνων:10.30′
Λήξηαγώνων:12.00′
Αναχώρηση του λεωφορείου από Μελίκη :

12.15′

ΑκαδημίαποδοσφαίρουΒέροιας
στηνημερίδαγιατην«παιδικήδιατροφή»

ΗΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΒέροιαςστηρίζειμια
εξαιρετική δράση που θα πραγματοποιηθεί για
πρώτηφοράστηνπόλημας.ΤηνΚυριακή 14Ο-
κτωβρίουηΈνωσηΔιαιτολογων -Διατροφολογων
Ελλαδοςπραγματοποιειεκδήλωσημεαφορμήτην
ΠαγκόσμιαΗμέραΔιατροφής, με θέμα :»Παιδική

Διατροφή. Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η
διατροφήστηνανάπτυξη ενόςπαιδιούκαιαθλητή
σαςκαλούμεόλουςτηνΚυριακήαπότις10.00ως
τις14.00’στηνπλατείαΕληαςμεταπαιδιάσαςνα
ενημερωθείτε,ναδιασκεδάσετε,ναπαίξετε!

ΤοπρόγραμματηςΑκαδημίας
Βέροιας(Σάββατο13/10)

Στην Ημερίδα Παιδικής Διατροφής η ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο
ο Βεροιώτης Σάββας Θώμογλου στην 

Ολυμπιάδα Νέων στην Αργεντινή!
ΣυγχαρητήριοτουΔημάρχουΒέροιας



Από την ελληνορω-
μαϊκή πάλη πλέον... 
ταλαντούχος καλαθο-

σφαιριστής. Η περίπτωση του 
Ηλία Μόρα και η γενικότερη 
εξέλιξή του στο μπάσκετ 
πραγματικά έχει μεγάλο ενδι-
αφέρον. Πριν συνεχίσουμε, 
σημειώστε πως ακόμη δεν 
έχει ενηλικιωθεί. Τα 18 του 
χρόνια θα τα «κλείσει» στις 
15/12... Ας ξετυλίξουμε, όμως, 
το «κουβάρι» της πορείας του 
νεαρού παίκτη του Απόλλωνα 
Καλαμαριάς. Η ενασχόλησή 
του με τον αθλητισμό άρχισε 
στην ελληνορωμαϊκή πάλη. 
Επί σειρά ετών ασχολήθηκε 
με αυτή και μάλιστα είχε δια-
κρίσεις σε Πανελλήνιο επίπε-
δο. Πρώτη, δεύτερη αλλά και 
τρίτη θέση... Γενικώς ξεχώρι-
ζε σε αυτό το άθλημα ωστόσο 
κάποια στιγμή το μπάσκετ 
του «τράβηξε» το ενδιαφέ-
ρον. 

Είναι γεγονόςπωςάργησε να το ξε-
κινήσει.Αυτό έγινε στα 15 του χρόνια...
Προηγουμένωςδενείχεμεγάληεπαφήμε
την καλαθοσφαίριση και το ότι ηπαρέα
τουασχολούντανμεαυτό, αποτέλεσε κί-
νητροκαιγιαεκείνονπροκειμένουνακά-
νει«στροφή»προςτομπάσκετ.Εντάχθη-
κεστα τμήματαυποδομής τουΦιλίππου
Βέροιας και κάπως έτσι ο ενθουσιασμός
του για το άθλημα άρχισε να «μεγαλώ-
νει».Το 2015 αποτέλεσε μια σημαντική
χρονιά γι’ αυτόν. Πριν την έναρξη της
σεζόν2015-16«έβαλε»20πόντουςόσον
αφοράτούψος.Από1.75μέσασεμικρό

χρονικό διάστημα έγινε 1.95 και πλέον
πολλοί που ήταν στην καθημερινότητά
τουαπότονχώροτουμπάσκετ,άρχισαν
να τουδείχνουνπιομεγάλο ενδιαφέρον.
Ο ίδιοςδούλεψε, έβαλεστοπαιχνίδι του
κι άλλαστοιχείαστο τεχνικό κομμάτι και
τηναγωνιστικήχρονιά2016-17τούέγινε
πρότασηναπαίξειστοανδρικότμήματου
ΦιλίππουΒέροιαςοοποίοςείχε«πέσει»
στηΒ’ΕθνικήαπότηνΑ2πουβρισκόταν.

Παράλληλα, όμως, με το ανδρικό, ο
Μόραςβρισκότανκαιστοεφηβικότμήμα.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βρίσκε-
ται πολλέςώρες στο γήπεδο και αυτό
τον βοηθούσεπροκειμένουσταδιακά να
βελτιώνεταιωςπαίκτης.Τονπαρακολού-
θησαν,μάλιστα,απότονΆρηδείχνοντας

ενδιαφέρον για τηνπερίπτωσή του ενώ
του έγινεπρότασηαπό τονΠΑΟΚπρο-
κειμένουναενταχθείστοεφηβικότμήμα.
Ωστόσοστα17 τουήθελεναπαραμείνει
στη Βέροια λόγω των Πανελληνίων ε-
ξετάσεων ενώ όταν του έγινε η σχετική
κρούση από τον «Δικέφαλο», οΜόρας
ήδηείχεπειτο«ναι»στονΦίλιππογιανα
συνεχίσεινααγωνίζεταιστοανδρικό.Την
περασμένη σεζόν (2017-18) με τον συ-
γκεκριμένοσύλλογοέπαιξεστηΓ’Εθνική
καικέρδισετηνάνοδοστηΒ’Εθνική.Είχε
πρωταγωνιστικό ρόλοστονΦίλιππο και
αυτό έκανε πολλές ομάδες από την Γ’
ΕθνικήαλλάκαιτηνΒ’Εθνικήνατουκά-
νουνπρότασηενώτουπαρουσιάστηκεη
δυνατότηταναδουλέψειαπόφέτοςκαιμε
συλλόγουςτηςΑ2.

Αποφάσισε, πάντως, πως για την
εξέλιξή του θα ήταν πιοωφέλιμο να
ενταχθείσεμιαομάδαπουθαείχεπιο
ενεργόρόλο.ΟΔημήτρηςΚαραμιχάλης
ήταν το«κλειδί» για νασυνεχίσειστον
Απόλλωνα Καλαμαριάς ο Μόρας. Ο
έμπειροςπροπονητής με τηνπροσέγ-
γισή του «κέρδισε» τον νεαρό ο οποί-
ος όταν ενημερώθηκε για την μεγάλες
παραστάσεις που έχει ο νυν κόουτς

τουΑπόλλωνα, δεν το... σκέφτηκεπολύ
γιαναπειτο«ναι».Αγωνιστικάπρόκειται
για ένανπαίκτημεμεγάλεςδυνατότητες.
Μπορεί να παίξει στις θέσεις «3», «4»
αλλά και «5».Δηλαδή, είναι...πολυθεσί-
τηςκαιαυτόδεναφοράμόνοδύοθέσεις
αλλάτρεις.Σπάνιοπλεονέκτημαανμητι
άλλο για οποιονδήποτεπαίκτη... Για να
μπορείναπαίξεισετόσεςθέσεις,τονβο-
ηθάπολύτοσώματουμιαςκαιείναιαρ-
κετά αθλητικός.Επίσης, έχειπολύ καλό
σουτκαιέτσιμπορείνααπειλήσεικαιμα-
κριάαπότοκαλάθι,ότανχρειαστεί.Κοντά
σε αυτό, είναι αποτελεσματικός έχοντας
αρκετάπλούσιορεπερτόριοστιςκινήσεις
του, ειδικά αν σκεφτούμε πως δεν έχει
κλείσειούτεμια«γεμάτη»πενταετίαπου
παίζειμπάσκετ.

Επιπλέονείναιαλτικός,τουαρέσεινα
δουλεύει για να εξελίσσεταιως καλαθο-
σφαιριστής και βάσει ηλικίας, αυτοίπου
τον...ξέρουνκαλάεκτιμούνπωςέχειπο-
λύμεγάληπροοπτικήωςαθλητής.Άλλω-
στεακόμηδενέχεικλείσεικαντα18του.
Οπότε υπάρχει το περιθώριο μεγάλης
βελτίωσης αλλά και να πάρει πόντους
στούψος(οΜόραςείναι2.04)καιμαζίμε
αυτά ναδυναμώσεισωματικά.Βλέπει το

άθλημα επαγγελματικά, δηλαδήθέλει να
παίξεισευψηλόεπίπεδοκαινανιώσει...
σημαντικόςμπασκετικά.Όσογιατοαμυ-
ντικό κομμάτι; Είναι ιδιαίτερα καλός και
δενθέλειστονεκάστοτεαντίπαλότουνα
του... επιτρέπει να κάνει τοπαιχνίδι του.
Το σημαντικό είναι πως δείχνει «διψα-
σμένος»γιαναπετύχειστηνμπασκετική
πορείαπου έχει αρχίσει να «διαγράφει»
και το δεδομένο είναιπως έχειπλούσιο
ταλέντο!

Μόρας:«Μεεξέπληξεηοργάνωση
τουΑπόλλωναΚαλαμαριάς!»

ΓιατηνμετακόμισήτουστονΑπόλλω-
ναΚαλαμαριάςαλλά και για το οργανω-
τικόκομμάτιτηςομάδας,οΗλίαςΜόρας
δήλωσεστοmgskapollon.gr: «Ησυνερ-
γασίαμε τονΑπόλλωναΚαλαμαριάς κυ-
ρίωςοφείλεταιστον κόουτςΚαραμιχάλη.
Είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής
καιπιστεύωπωςμπορείναοδηγήσειτην
ομάδασεπολύκαλόεπίπεδο.Πραγματι-
κά οπροπονητής ήταν έναςσημαντικός
λόγοςγιατοότιήρθαστηνομάδαφέτος.
Όλοι οιπαίκτεςπου είμαστεστονΑπόλ-
λωνα, ξεχωριστάμπορούμε ναδώσουμε
πολλάμέσαστογήπεδο.Έχουμεδυνατό-
τητες καιστηνδιάρκεια θα γίνουμε καλή
ομάδα.Σχετικάμετοοργανωτικόκομμά-
τι,εγώείχαταλαιπωρηθείαπόένανμικρό
τραυματισμό στον αστράγαλό μου και
δενπερίμενα τέτοιααντιμετώπιση.Ήταν
μικρός ο τραυματισμός αλλά κατευθείαν
έπεσε απόπάνω μου όλο το σταφ και
όλοι οι εξωτερικοί παράγοντες, είτε αυ-
τοίμπορείναείναι έφοροι, είτεμάνατζερ
της ομάδας, είτε οτιδήποτε.Με έστειλαν
να κάνωφυσιοθεραπείες σε ένανπολύ
καλόφυσιοθεραπευτή και με βοήθησαν
ναείμαιακόμηκαλύτεροςαπόότιήμουν.
Είναιηαλήθειαπωςμεεξέπληξανοιάν-
θρωποι τουΑπόλλωναΚαλαμαριάςσχε-
τικάμετηνοργάνωσηκαιτοπόσοενδια-
φέρθηκανγιαμένα!».

Καραμιχάλης:
«Μπορείναγίνειένας

απότουςκαλύτερουςψηλούς...»
«Ο τεχνικός τουΑπόλλωναΚαλαμα-

ριάς,Δημήτρης Καραμιχάλης μιλώντας
γιατονΗλίαΜόραστοmgskapollon.grα-
νέφερε:«ΟΜόραςανδουλέψεικαλάστα
βασικά του και δυναμώσειπερισσότερο
το σώμα του αποκτώντας παράλληλα
αγωνιστικέςεμπειρίες,στηνηλικίατουθα
είναι έναςαπό τους καλύτερουςψηλούς
στηνκατηγορία».

CMYK
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Ηλίας Μόρας: Ο «πολυθεσίτης» με τις... σπουδαίες δυνατότητες!

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή στην 
ομάδα μπάσκετ του Φιλίππου

Ταυτόχροναμε την έναρξη της νέας αγωνιστικήςσαιζόν, συγκροτήθηκεσεσώ-
μακαι η νέα10μελήςδιοικούσα επιτροπή του τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣ
ΦίλιπποςΒέροιας.Μεμερικές αποχωρήσεις λόγω επαγγελματικώνυποχρεώσεων,
αλλάκαιμεκάποιανέα,φρέσκαπρόσωπαμεαγάπηγιατηνομάδα,τηνπόληκαιτο
μπάσκετ,η επιτροπήσκοπεύειμεασφάλεια,υγείακαιαξιοπρέπειανακαθοδηγήσει
τηνομάδασταδύσκολαμονοπάτιατουΒορείουΟμίλουτηςΒ´Εθνικήςκατηγορίας.

ΤηνΔΕαπαρτίζουνοιπαρακάτω:
·Πρόεδρος:ΗλίαςΛαζός(Επιχειρηματίας)
·Αντιπρόεδρος:ΙωάννηςΣτεργίου(Επιχειρηματίας)
·Γραμματέας:ΔημήτρηςΤαμπαρόπουλος(Επιχειρηματίας)
·Ταμίας:ΑνδρέαςΚαπράρας(Συμβολαιογράφος)
·ΥπεύθυνοςΑνάπτυξης:ΑντώνηςΚόζας(ΔικαστικόςΕπιμελητής)
·Μέλη
i.ΣπύροςΑλεξίου(ΜηχανικόςΗ/Υ-Εκπαιδευτικός)
ii.ΒασίληςΔιαμαντόπουλος(Ιατρός–ΠρόεδροςΙατρικούΣυλλόγουΗμαθίας)
iii.ΣτέργιοςΚαπράρας(Δικηγόρος)
iv.ΓιώργοςΚυβεντίδης(Ηλεκτρολόγος-ΜηχανολόγοςΤΕ-ΔημοτικόςΥπάλληλος)
v.ΦραντζέσκοςΜαρμαράς(Επιχειρηματίας)
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Ο Σταύρος Μερτζάνης 
νέος πρόεδρος στον Όμιλο 
Αντισφαίρισης Νάουσας

ΟΣταύροςΜερτζάνηςεκλέχθηκεπρόεδρος τουνέουδ.σ. τουΟμίλουΑντισφαίρι-
σηςΝάουσας.

ΑναλυτικάησύνθεσητουνέουΔ.Σ
ΠρόεδροςΜερτζάνηςΣταύρος
ΑντιπρόεδροςΚαμπίτηςΓεώργιος
ΓενικόςΓραμματέαςΤαούλαςΙωάννης
ΑναπληρωτήςΓραμματέαςΜπίληςΠροκόπιος
ΤαμίαςΛίγγοςΜιλτιάδης
ΈφοροςΕγκαταστάσεων&υλικούΜπαλτατζίδηςΗλίας
ΈφοροςαθλητισμούΓυρούσηςΔημοσθένης

Ηνέαεξελεγκτικήεπιτροπήαπαρτίζεταιαπότους:ΑναδόΕλευθέριο,ΔαούτηΑνθία,
ΝέγροΕυάγγελο. Έντονο το Σαββατοκύ-

ριακο που μας έρχε-
ται για την ομάδα 

Sportstraining-Karagiannis 
με εκπροσώπους στην 
άσφαλτο και στο βουνό. 
Συγκεκριμένα 12 δρομείς της 
ομάδας θα συμμετάσχουν το 
Σάββατο 13/10 στον Νυχτερι-
νό Ημιμαραθώνιο και 4 δρο-
μείς μας την ίδια ημέρα θα 

πάρουν εκκίνηση στο Virgin 
forest trail στο Παρανέστι 
(2 δρομείς θα συμμετάσχουν 
στα 46χλμ P.P και 2 στα 
110χλμ N.T.R).

Ταονόματα τωνδρομέωνστοVirgin
foresttrailτουΠαρανεστίου:

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΤΕΟ110χλμN.T.R
ΤΖΙΩΝΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ110χλμN.T.R
ΜΑΡΤΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ46χλμP.P
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣΜΙΛΤΟΣ46χλμP.P

Τα ονόματα των δρομέωνστονΝυ-

χτερινόΗμιμαραθώνιο
ΒΕΡΓΩΝΗΣΚΩΣΤΑΣ
ΒΡΑΚΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΡΕΝΤΗΣΚΩΣΤΑΣ
ΛΙΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΚΚΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΗΡΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΚΑΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΕΤΗΣ
Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία 

και καλό τερματισμό

Τρέχουνπαντούοιαθλητές
τηςSportstrainingKaragiannis

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΩΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥΑΣΤΕΡΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΗανδρικήομάδατουΑγροτικούΑστέρααγωνίζεταιτοΣάββατο13/10/2018,στις16:00

στογήπεδοτηςΕπισκοπής,Νάουσαςμετηναντίστοιχητοπικήομάδαγιατην5ηαγωνι-
στικήτουπρωταθλήματοςτηςΑ’κατηγορίαςΕΠΣΗμαθίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΤοεφηβικότμήμαΚ16τουΑγροτικούΑστέρααγωνίζεταιτοΣάββατο13/10/2018,στις

11:00στογήπεδοτουΝησελίου,γιατην1ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματοςυποδομώνΚ
16τηςΕΠΣΗμαθίας,μετηναντίστοιχηομάδαΑλιάκμων.

Συγκέντρωσητωνπαικτώνστις09:00στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςμεστολήαγώ-
να.Hμετακίνησητωνπαικτώνγίνειμειδίαμέσα.

ΤοπαιδικότμήμαΚ14τουΑγροτικούΑστέρααγωνίζεταιτηνΚυριακή14/10/2018,στις
11:00στογήπεδοτουΝησίου,γιατην1ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματοςυποδομώνΚ
14τηςΕΠΣΗμαθίαςμετηναντίστοιχηομάδατουΑστέρα.

Συγκέντρωσητωνπαικτώνστις09:00στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςμεστολήαγώνα.
Ημετακίνησητωνπαικτώνθαγίνειμελεωφορείομεαναχώρησηστις09:15.
Όσοιγονείςεπιθυμούνμπορούννασυνοδεύσουντηναποστολή.
Τατμήματαυποδομήςτηςακαδημίας(Κ12-Κ6)τουΑγροτικούΑστέρα,αγωνίζονται

τοΣάββατο13/10/2018,στις10:30στογήπεδοτηςΠατρίδας,γιατην1ηαγωνιστικήτου
πρωταθλήματοςυποδομών,μετηναντίστοιχητοπικήομάδα.

Συγκέντρωσητωνπαικτώνστις10:00στογήπεδοτηςΠατρίδαςμεπράσινηστολή.

ΣτησυνέντευξηΤύπου για τον αγώναμε την
Ουγγαρία (12/10, 21:45) στοΟΑΚΑ, οΜίχαελ
Σκίμπεανέφερεπωςθαδούμεάλληομάδαστο
γήπεδο λόγω και των προσθαφαιρέσεων στις
κλήσεις,ενώστόχοςείναιηΕθνικήναείναικυρί-
αρχηκαιεπιθετικήστοχορτάρι.

ΣτησυνέντευξηΤύπου για τον αγώναμε την
Ουγγαρία (12/10, 21:45)στοΟΑΚΑστοπλαίσιο
της 3ηςαγωνιστικής τηςφάσης τωνομίλων του
Nations League, ο ομοσπονδιακόςπροπονητής,
ΜίχαελΣκίμπε,ανέφερεπωςθαδούμεάλληομά-
δαστογήπεδολόγωκαι τωνπροσθαφαιρέσεων
στιςκλήσειςεξαιτίας τωντραυματισμών,ενώτό-
νισεπωςστόχοςείναιηΕθνικήναείναικυρίαρχη
καιεπιθετικήστοχορτάρι.

Αναλυτικάόσαδήλωσε:
Για ταπροβλήματα τραυματισμών:«Όπωςα-

νέφερεκαιοΚώστας,έχουμεπολύκαλούςποδοσφαιριστές,
παράτιςαπουσίες.Τοκαλόμετονομοσπονδιακόπροπονη-
τήείναιπωςμπορείναδιαλέξειάλλουςπαίκτεςαπόάλλους
συλλόγους.Αύριο θέλουμε να είμαστε κυρίαρχοι, επιθετικοί
καιναπροσπαθήσουμενανικήσουμε».

Για τα μαθήματα της ήτταςστηΒουδαπέστη: «Ναδου-
λέψουμεπιοπολύ σαν ομάδα στην άμυνα. Στην επίθεση
δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά δώσαμε χώρους στους
Ούγγρους,πουσκόραρανδυοόμορφα,αλλά εύκολα γκολ.
Αυτόθέλουμεναδιορθώσουμε,ναμηντουςαφήσουμετόσα
περιθώρια».

Για το «κλειδί» της αναμέτρησης: «Θα δούμε μια άλλη
ομάδαστογήπεδο.Άλλοιπαίκτεςεπιστρέφουν,άλλοιθαλεί-
πουν.Θαμαςβοηθήσειπολύστηνάμυνακαιστηνπίεσηπου
θέλουμεναασκήσουμε,μαςέλειψεστηνΟυγγαρία.Τοότιδεν

τοκάναμε εκτός έδραςήταν τομεγαλύτερολάθοςπουμπο-
ρούσαμενακάνουμε.Τοδιορθώσαμεστοδεύτεροημίχρονο,
όμωςήταναργάγιαναγυρίσουμετηνκατάσταση».

Για την επιστροφή τηςΕθνικής στην ελίτ των ομάδων:
«Οι αγώνες έχουν ενδιαφέρον για όλους τουςπαίκτες και
όλες τις ομάδες.Φυσικά και η ομάδαθέλει να κερδίσει την
πρώτηθέσηκαιναπροβιβαστούμεστηLeagueB,σίγουρα
στόχος επίσης είναι ηπρόκρισηστοEURO.Θεωρώπως
είναιπολύ ενδιαφέρουσαηδιοργάνωση,γιατίδίνειαφορμή
στιςομάδεςναδουνκαθαράτουςστόχουςτους».

ΓιατονΧριστοδουλόπουλοκαιτην11αδα:«Έχουμεσχε-
δόν αποφασίσει για την αρχική σύνθεση.Περιμένουμε να
δούμεανθατακαταφέρειοΛάζαρος,ανθαπροπονηθείσή-
μερακαιπωςθαείναιμέχριαύριο.Έχωαποφασίσεικαιγια
την τακτικήπου θα ακολουθήσουμε.Θέλουμε να δείξουμε
πωςμπορούμεναείμαστεκαλύτεροιστονεπιθετικότομέα».

Μίχαελ Σκίμπε: «Κυρίαρχοι και επιθετικοί 
στο γήπεδο»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό8-10-2018 μέχρι14-10-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Παρασκευή 12-10-2018

13:30-17:30 ΖΑ-
ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ2623310-
24123

21:00-08:00 ΜΟΥ-
ΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ  ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-

25130

Η αναζήτηση τρόπων επικοι-
νωνίας και διασύνδεσης 
μεταξύ της Δημόσιας Κεντρι-

κής Βιβλιοθήκης Βέροιας και των 
Σχολικών Βιβλιοθηκών των Δημο-
τικών Σχολείων της Ημαθίας που 
εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα των 
Σχολικών Βιβλιοθηκών του Υπουρ-
γείου Παιδείας ήταν το αντικείμενο 
της σημερινής συνάντησης στο 
χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

ΟΔιευθυντής τηςΑ/θμιαςΕκπαίδευσηςΗ-
μαθίαςμετουςΔιευθυντέςκαιτουςΥπευθύνους
τωνΒιβλιοθηκών των επτάΔημοτικώνΣχολεί-
ωντηςΗμαθίαςπουεντάχθηκανστοΠρόγραμ-

μα (1ο, 4ο,5ο, 8ο, 10ο, 16οΔ.Σ.Βέροιας και
Δ.Σ.Ριζωμάτων)αντάλλαξαναπόψειςκαικατέ-
θεσανπροτάσεις για την καλύτερη οργάνωση
καιλειτουργίατωνΣχολικώνΒιβλιοθηκώνώστε
να επιτευχθεί οβασικόςστόχος της ενίσχυσης
της εκπαιδευτικήςδιαδικασίας και της καλλιέρ-
γειαςτηςφιλαναγνωσίας.

Εκ μέρους τηςΔημόσιαςΒιβλιοθήκης, ο κ.
ΓιάννηςΤροχόπουλος, πουως γνωστόν ανέ-
δειξε τηΒιβλιοθήκη τηςΒέροιαςως βιβλιοθή-
κη-πρότυπογια τα ελληνικάδεδομένα,παρου-
σίασετιςδυνατότητεςκαιτουςτρόπουςμετους
οποίους μπορούν τα σχολεία να συνδεθούν
ηλεκτρονικάκαινααποκτήσουνπρόσβασηόχι
μόνοστουςψηφιακούςπόρους, αλλά και στο
πλούσιοδανειστικόυλικότηςΔημόσιαςΚεντρι-
κήςΒιβλιοθήκηςτηςΒέροιας.

Η κοινή δέσμευση Σχολείων καιΔημόσιας
Βιβλιοθήκηςναπροωθηθείησυγκεκριμένησυ-
νεργασία και η ηλεκτρονική διασύνδεση θέτει
τιςβάσειςγιατηνυλοποίησημιαςεκπαιδευτικής
δράσηςπουθαείναιπρωτοποριακή.Γιατολόγο
αυτόηΔιεύθυνσηΑ/θμιαςΕκπαίδευσηςΗμαθίας
θαενημερώσειαναλυτικάτοΥπουργείοΠαιδείας
για τους τρόπους υλοποίησης της καινοτόμου
αυτήςδράσης,ώστενααποτελέσειπρότυπογια
ανάλογεςδράσειςσεόλητηΧώρα.

Στοτέλοςτηςσυνάντησης,οΔιευθυντήςΕκ-
παίδευσης κ.Δ.Διαμαντόπουλος ευχαρίστησε
τονκ.ΓιάννηΤροχόπουλογιατηνπρωτοβουλία
του,αλλάκαιγιατηδέσμευσήτουναενισχύσει
με σημαντικό αριθμό βιβλίων τις ΣχολικέςΒι-
βλιοθήκες τωνσχολείωνπουσυμμετέχουνστο
Πρόγραμμα.

ΔικτύωσητωνΣχολικώνΒιβλιοθηκώντηςΗμαθίας
μετηΔημόσιαΚεντρικήΒιβλιοθήκηΒέροιας
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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, 1ρεπό την
εδομάδα, 550 ευρώ. Τηλ.
επικοινωνίας:6995706651.

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

425077.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρολό-

γοςκαιμηχανικόςαυτοκινή-
των και βοηθός μηχανικού
από συνεργείο στη Βέροια.
Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανδρόγυνο
για τη Γερμανία, να δουλέ-
ψει σε κουζίνα ελληνικού
εστιατορίου. Παρέχεται δι-

αμονή και διατροφή. Τηλ.:
2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως 60
ετών, για βοήθεια ηλικιωμέ-
νου 87 ετώνως εσωτερική
και για δουλειές σπιτιού.
Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή. Μισθός συζητή-
σιμος.Τηλ.:6949849305.

ZHTEITAI φαρμακο-
ποιός (άντρας ή γυναίκα)
ή βοηθόςφαρμακείου για
φαρμακείο στο χωριόΞΕ-

ΧΑΣΜΈΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δή-
μοςαντιγονιδων).Αποστολή
βιογραφικούμεφωτογραφία
στοmail ksexasmenipharm@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χωρίς
οικογενειακές ήάλλες υπο-
χρεώσεις για να εργασθεί
σε κουζίνα εστιατορίου στη
Γερμανία. Μισθός, ασφά-
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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€

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

•εργάτεςκαιεργάτριες
•επιστημονικόπροσωπικό

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

γουςγεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr
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λιση, διαμονή και διατροφή.Τηλ.: 6972
816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξενοδοχείο
της Βέροιας με γνώση βασικώνΑγγλι-
κών.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdeliveryμεδικό
του μηχανάκι για το ψητοπωλείο ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ.Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιαεργασίαστο
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτε-

ρική,γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993
678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, α-
ναλαμβάνει περιποίηση και φύλαξη αρ-
ρώστων ή ηλικιωμένων κατ’ οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων, γιαπρωί ή γιααπόγευμα, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ, με

μεταπτυχιακέςσπουδέςστηνΕιδικήΑγω-
γή και μαθησιακές δυσκολίες,παραδίδει
μαθήματαΜαθηματικών,Φυσικής&Χη-
μείαςσε μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου.Τηλ.:6978003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικής Εκπαίδευσης του
ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας, αναλαμβάνει
την προετοιμασία και μελέτη μαθητών
τουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται, επίσης,
η φύλαξη και δημιουργική απασχόληση
παιδιώνπροσχολικήςκαισχολικήςηλικί-
ας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυκείου.
Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑμεπολυετήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστιςμαθησιακέςδυσκολίεςκαθώς
και κάτοχοςάδειαςδιδασκαλίαςαγγλικών
παραδίδειμαθήματα ελληνικώνκαιαγγλι-
κώνσεμαθητέςδημοτικούκαι γυμνασίου. Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος καθηγητής πα-
ραδίδειιδιαίτεραμαθήματαΑγγλικώνκαιΙταλικών.
Τιμέςφιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φρα-

γκόκοτες, κότες χωριά-
τικες,άγριεςκαιήμερες
πάπιες, χήνεςστηΜέ-
σηΗμαθίας.Τηλ.:6946
287771κ.Κώστας.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  σ ό -
μπα-καυστήραςπέλλετ
μάρκας ECOSPAR 23
KWσεπολύ κατάστα-
ση. Τιμή 900 ευρώ.
Τηλ.:6987434643.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλή-
ρες φοιτητικό δωμάτιο
λευκόμεστρώμα,πλυ-
ντήριο ρούχων 45άρι,
διπλή ντουλάπα, κανα-
πές που γίνεται διπλό
κρεβάτι, γραφείο με
λευκό τζάμι αμμοβολή
καισυρταριέραγραφεί-
ου.Τηλ.:6978335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου,σαλόνιSATO
μπλε, 4 καρέκλες, τρα-
πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενοσυσκέψεων,
ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ρά-
φια(μελί),καναπέδες,ό-
λασεάριστηκατάσταση.
Τηλ.:2331021210,Κιν.:
6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υποχρεώσεις ζητά

κυρίαέως50ετώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωριμία κυρία από 50 έως
55ετώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6974862936.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ψυκτικοί
θάλαμοιγιααποθήκευσηακτι-
νιδίων.Τηλ.:6945105091.



Λιγότερα μαθήματα θα δίνουν στην 
Α’ και τη Β’ λυκείου οι μαθητές, σύμφω-
να με ενημέρωση που έλαβαν σήμερα 
οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
και τα λύκεια της χώρας, σχετικά με 
Προεδρικό Διάταγμα που πρόκειται να 
εκδοθεί.

Ειδικότερα, για την Α’ Λυκείου, τα 
γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις 
προαγωγικές εξετάσεις μειώνονται σε 
8, από 13 που είναι σήμερα.

Πρόκειται για τα εξής:
- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 

Γραμματεία
- Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελ-

ληνική Λογοτεχνία
- Άλγεβρα
- Γεωμετρία
- Ιστορία
- Φυσική
- Χημεία
- Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πο-

λιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοι-
νωνιολογία)

Τα παραπάνω θα αποτελούν την 
ομάδα Α’ μαθημάτων. Η ομάδα Β’ θα 
περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα 
Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Ε-
πιλογής, τα οποία δεν θα εξετάζονται 
γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Όσον αφορά στη Β’ Λυκείου, τα 
γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις 
προαγωγικές εξετάσεις (ομάδα Α’) θα 
είναι 6, αντί 16 που είναι σήμερα.

Πρόκειται για τα μαθήματα:
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελ-

ληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη εξέταση), 
Ιστορία, Βιολογία, Μαθηματικά (μόνο 
ο κλάδος Άλγεβρα για τους μαθητές 
της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρω-
πιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κό-
σμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο 
για τους μαθητές της Ομάδας Προσα-
νατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς 
επίσης και τα μαθήματα Ομάδων Προ-
σανατολισμού.

Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπό-
λοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα 
οποία δεν θα εξετάζονται γραπτώς στις 

προαγωγικές εξε-
τάσεις.

Για τη Γ’ τάξη 
Ημερήσιου Γενι-
κού Λυκείου, τα 
εξεταζόμενα μα-
θήματα θα είναι 
4, όπως είναι ήδη 
γνωστό. Η ομάδα 
Α’ περιλαμβάνει 
τα μαθήματα Γενι-
κής Παιδείας που 
εξετάζονται γρα-
πτώς στις απολυ-
τήριες εξετάσεις και είναι τα εξής:

Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεο-
ελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση), 
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 
Ιστορία και Βιολογία.

Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπό-
λοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα 
μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού 
και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία 
δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτή-

ριες εξετάσεις.
Τέλος, το ΠΔ θα αναφέρεται 

και στις εξετάσεις της Γ’ και Δ’ 
τάξης του εσπερινού ΓΕΛ. Α-
ναλυτικότερα, για την Γ’ Εσπε-
ρινού ΓΕΛ (4ετούς φοίτησης), 
προβλέπονται 6 εξεταζόμενα 
μαθήματα (ομάδα Α’):

Νέα Ελληνική Γλώσσα και 
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε 
τρίωρη συνεξέταση), Βιολογία, 
Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος 
Άλγεβρα για τους μαθητές της 
Ομάδας Προσανατολισμού Αν-
θρωπιστικών Σπουδών), Σύγ-
χρονος Κόσμος: Πολίτης και 
Δημοκρατία (μόνο για τους μα-
θητές της Ομάδας Προσανα-
τολισμού Θετικών Σπουδών), 
καθώς επίσης και τα μαθήματα 
Ομάδων Προσανατολισμού.

Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα 

υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, 
τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις.

Για τη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου, η ομάδα Α’ θα περιλαμβά-
νει 4 εξεταζόμενα μα-
θήματα, τα μαθήματα 
Γενικής Παιδείας που 
εξετάζονται γραπτώς 
στις απολυτήριες εξε-
τάσεις.

Πρόκειται για τα 
μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσ-
σα και τη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία (σε τρίω-
ρη συνεξέταση), Μα-
θηματικά και Στοιχεία 
Στατιστικής, Ιστορία 
και Βιολογία.

Η ομάδα Β’ περι-
λαμβάνει τα υπόλοι-
πα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας και τα μαθή-
ματα Ομάδων Προσα-
νατολισμού, τα οποία 
δεν εξετάζονται γρα-
πτώς στις απολυτήρι-
ες εξετάσεις.

Σημειώνεται, τέλος, 
ότι σε όλες τις τάξεις 
του Ημερησίου και του 
Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου θα διενεργούνται στα μαθή-
ματα όλων των ομάδων δύο υποχρε-
ωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, 
μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τε-
τραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου τετραμήνου με εξαίρεση τα 
μαθήματα «Φυσική Αγωγή» και «Ερευ-
νητικές δημιουργικές δραστηριότητες», 
στα οποία δεν θα διενεργείται καμία 
γραπτή δοκιμασία.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερω-
τικό σημείωμα, αν υπάρχει αντικειμε-
νικό πρόβλημα, και η ωριαία γραπτή 
δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου δεν 
πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμη-
νο, τότε διενεργούνται και οι δύο ωρι-
αίες γραπτές δοκιμασίες στο δεύτερο 
τετράμηνο.

P Στρατιωτικές βάσεις 
στις ΗΠΑ προσφέρει σε Βόλο, 
Λάρισα και Αλεξανδρούπολη 
ο Καμένος. Τώρα τού βγαίνει 
το ψέκασμα...

P Κι εμείς στη Βέροια 
ούτε βάσεις ούτε Βασούλα.

P Κάποτε στις βάσεις 
είχαμε ‘ωθήσατε’. Τώρα αλ-
λάζει.

P Πρόεδρε, είπαμε να 
πέσουν, όχι να έλθουν οι 
βάσεις.

P Με περισσότερες βά-
σεις θα έχουμε λογικά μεγαλύ-
τερες ελπίδες στις στρατιωτι-
κές σχολές.

P Το να είσαι μέσα στον κόσμο, τι ενό-
χληση! Το να μην είσαι, τι δράμα! Ταλεϊράν-
δος.

P Αλέξη, είναι ωραίο να παρασύρεσαι, ε-
κτός κι αν είναι από νταλίκα.

P Παλιά όταν πήγαινε ηγέτης της Αρι-
στεράς στις ΗΠΑ έλεγαν στον πρόεδρο: Βάζω 
το μαλλί, βάζεις το τράβηγμα;

P Πού πας κι έρχεσαι...

P Η Αριστερά είναι σαν το στριφτό. Αν 
την αφήσεις, σβήνει.

P Καλά που είναι και το ΚΚΕ και υπάρχουν 
ακόμη ευθείες.

P Αλλιώς, όλο και σε κάποια στροφή θα 
είχαμε γκρεμοτσακιστεί εμείς οι δήθεν.

P Μήπως την ‘Αυγή’ να τη λέμε ‘Αυλή’ να 
κρατάμε και τα προσχήματα;

P Κατά τα λοιπά. Διακοπές, πας για να 
ξεχάσεις. Όταν ανοίξεις την βαλίτσα σου, ανα-

καλύπτεις τι έχεις ξεχάσει.

P Έκανα το τεστ «δες με ποιον Έλληνα δι-
άσημο μοιάζεις». Μοιάζω με τη Θεοπούλα.

P Αυτό το κρύο-ζέστη αυτής της εποχής, 
μου θυμίζει το πρώτο εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ.

P Εντός ευρώ ή εκτός, δεν το γλιτώνουμε 
το κρυολόγημα.

P Διαμαρτυρήθηκε η άλλη επειδή βρήκε 
βάτραχο στη σαλάτα της. Περίμενε πρίγκιπα.

P Και:

Πηγαίνει μία 18άρα στον γυναικολόγο για το 
καθιερωμένο Παπ-Τεστ και την ώρα που την εξε-
τάζει λέει στον γιατρό:

«Γιατρέ, όταν ακουμπάω τη γλώσσα μου πάνω 
σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στο οποίο έχω 
συνδέσει δυο ηλεκτρόδια, νιώθω ένα ρυθμικό 
τσίμπημα…»

«Τι μου λέτε!» της λέει ο γυναικολόγος,
«… αλλά αυτό συμβαίνει μόνο αν πρώτα έχω 

φάει μηλόπιτα και έχω κάνει γαργάρα με βότκα…»
«Μιλάτε σοβαρά;» της λέει ο γυναικολόγος,
«Έχω κάτι;» του λέει αυτή όλο αγωνία.
«Ναι! Πολύ ελεύθερο χρόνο»!

Κ.Π.
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CMYK

Μειώνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο
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