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Παρουσιάζεται αύριο σε ανοιχτή εκδήλωση

Η ιστορία των 
θερμοκηπίων 

του Αγ. Γεωργίου 
και η δυναμική 

εξέλιξη στα κηπευτικά 

Ήττα 0-2 
της Βέροιας 

από Α.Ε. 
Καραϊσκάκη

***
Ήττες στο 
χάτμπολ 
ανδρών - 

γυνικών του 
Φιλίππου

Ικανοποιημένοι από 
το αποτέλεσμα πάνε 

δυναμικά στη β΄ Κυριακή
Τι ψήφισε η Ημαθία στις εκλογές για 

ανάδειξη επικεφαλής του νέου Φορέα

Σελ. 10, 11

Σελ. 3

Σελ. 9

Σελ. 5

Για το θέμα της αναοριοθέτησης

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 
της Υπουργού Πολιτισμού στη Βέροια  

Μετά από συνάντηση με 
Βοργιαζίδη, Κοτταρίδη 

και βουλευτές
Εντάσσονται για 

χρηματοδότηση τα 
Δίδυμα Λουτρά Σελ.  3
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Φάτε σανό!
   Σε ζωντανή σύνδεση από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 
με δημόσιο διάγγελμα, χθες το βράδυ, κατά την ώρα 
των περισσότερων δελτίων ειδήσεων (τυχαίο άραγε;), 
ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό ότι η κυβέρνησή του θα 
«μοιράσει» κοινωνικό μέρισμα 1,4 δις. ευρω. Διευκρίνησε 
οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια και κλίμακες 
δικαιούχων, ενώ είπε ότι 360 εκατ. ευρώ θα πάνε 
στην ΔΕΗ για την στήριξη των κοινωνικών μέτρων της 
επιχείρησης. Και ενώ «μοίραζε» χρήματα αναρωτιόμασταν 
από πού ήρθε αυτό το περίσσευμα και που θα πάει… 
  Το «στίψιμο» του Έλληνα φορολογούμενου και το 
ασφυκτικό στραγγάλισμα της ελληνικής επιχείρησης 
(όσων αντέχουν ακόμη…) έφεραν αυτό το πλεόνασμα. 
Περίσσευμα δηλαδή με δάκρυα και αίμα, με σκοπό να 
βγει από το αδιέξοδο η χώρα και όχι να ξαναμοιραστούν 
όπως θεωρεί σωστό η κυβέρνηση.
  Και τι θα πετύχει με αυτό; Μήπως τα 300 ή 400 ευρώ 
που θα πάρει άπαξ ο συνταξιούχος θα τον σώσουν; 
Μήπως με αυτά τα πλεονάσματα θα έπρεπε να επενδύσει 
στην ανάκαμψη της οικονομίας και να χτίσει ξανά σιγα 
σιγά το οικοδόμημα που κατέρρευσε;
  Αντί για εφήμερες μικροπαροχές, θα ήταν χρήσιμο 
να πάρει μέτρα, έστω και μικρής ελάφρυνσης του 
φορολογούμενου, που θα αλλάξουν την ψυχολογία της 
αγοράς. Να στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση που την 
κυνηγάει με τους συνεχείς φόρους και να της δώσει μια 
προοπτική ανάπτυξης.
  Δυστυχώς όμως ακόμη και σήμερα προτιμάται από 
την κυβέρνηση ο δρόμος των παροχών μέσω live 
ανακοινώσεων που εντυπωσιάζουν περισσότερο και χωρίς 
πολύ κόπο ενισχύει τον ψηφοθηρικό σκοπό της, προς 
πάσα κατεύθυνση(είχαμε και εκλογές κεντροαριστεράς-
μην ξεχνιόμαστε). Τελικά ότι και να υποστούμε ως λαός, 
η συνταγή δεν αλλάζει… 
Μας λένε απροκάλυπτα… φάτε σανό!
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
+ Φιλίππου αποστόλου,

Κωσναττνίνου Υδραίου

Υποδέχονταιτονχειμώναμεκάστανακαικρασί
ταΠαιδιάτηςΆνοιξης

Τον χειμώνα θα υποδε-
χτούνμεμιαζεστήκαιγευστι-
κήεκδήλωσησήμεραΤρίτητα
ΠαιδιάτηςΆνοιξηςστονπεζό-
δρομο της Ιπποκράτους.Από
τις11 τοπρωίθαψήνουνκά-
στανα και θα ταπροσφέρουν
στουςπεραστικούςμαζίμεκα-
λόκόκκινοκρασί!

Πολύκαλήκαισυμβολικήη
πρωτοβουλία! Για τον δύσκο-
λοφετινό χειμώνα, οπότε και
αναμένουμε να δούμε ποιος
θαβγάλει τα κάστανααπό τη
φωτιά!

Την Παρασκευή στη Βέροια
ο Παντελής Βούλγαρης

ΤηνΠαρασκευήθαβρεθούντελικάστηΒέροιαοΠαντελής
Βούλγαρηςκαιη ΙωάνναΚαρυστιάνη,καλεσμένοιτουΣυν-
δέσμουΦιλολόγωνΝομούΗμαθίας και του κινηματογράφου
ΣΤΑΡ, για τηνπροβολή της δημιουργίας τους «Το τελευταίο
σημείωμα»,πουάρεσεπολύστοκοινό.

17ΝοέμβρηηερχόμενηΠαρασκευή,συμβολικήμέρα!

Επιστροφή στα πάτρια
ΣτηνΗμαθίαβρέθηκε τοπερασμένο

τριήμερο ο γενικός διευθυντής Οικο-
νομικώνΥπηρεσιών του υπουργείου
ΑγροτικήςΑνάπτυξηςΔημήτρηςΤσα-
γκαλίδης. Την Παρασκευή ήταν στο
καζάνιτουΑγροτικούΣυλλόγουΕπισκο-
πήςΝάουσας(απόόπουκατάγεται)στο
οινοποιείοΔαλαμάρα, ενώ τηνΚυριακή
τον είδαμεστην επετειακήημερίδα του
πολιτιστικούσυλλόγουΑγίου Γεωργίου
γιαταθερμοκήπιαστοΕπιμελητήριο.

Στηφωτογραφίαμαςο κ.Τσαγκαλί-
δηςστιςπρώτεςθέσειςτηςσυγκεκριμέ-
νης εκδήλωσης, δίπλα στον βουλευτή
ΧρήστοΑντωνίου,τονδήμαρχοΒέροι-
αςΚώσταΒοργιαζίδη και τον αντιδή-
μαρχοΒασίληΠαπαδόπουλο.

Δήμαρχοι στον θρύλο του πολεμικού μας ναυτικού
Τον θρύλο τουπολε-

μικού ναυτικού, το θω-
ρηκτόΑβέρωφ, επισκέ-
φθηκαν σε κλίμα σεβα-
σμού και ομοψυχίας την
Κυριακή στη Θεσσαλο-
νίκη οι δήμαρχοι της Κ.
Μακεδονίας. «Η  ιστορία
του είναι όληηΕλλάδα»
τόνισε χαρακτηριστικά ο
πλοίαρχος που τους υ-
ποδέχτηκε και τους ξε-
νάγησε.

Στη φωτογραφία μας
μεταξύ των δημάρχων
και οι δικοί μαςΚώστας
Βοργιαζίδης καιΠανα-
γιώτηςΓκυρίνης.

Κ.Ασλάνογλου:“ΌσοιέπιασανστασίδιστονΣΥΡΙΖΑ
δενέχουνκαμίαθέσηστονέοφορέα...Ηβρωμιάκαι

ηδυσωδίαέφυγεαπόμας”
Όσοιπροκάλεσανμετηνσυμπεριφοράτους,δενέχουνκαμίαθέσηστονέοπολιτικόφορέα,δήλωσεογραμματέας

τηςΔΗΣΥΚώσταςΑσλάνογλουκατάτηχθεσινήσυνέντευξηΤύπουγιατοεκλογικόαποτέλεσματηςΚυριακής.Καιποιους
εννοείτε;ρωτήσαμε«Όσουςμετοένανήτονάλλοτρόποπροκάλεσανκαιτοπαρελθόντουςαλλάκαιτηνκοινωνία.Όσοι
έπιασανστασίδιστονΣΥΡΙΖΑ,αυτοίδενέχουνθέση…Ηβρωμιάκαιηδυσωδίαέφυγεαπότονδικόμαςχώροτοναπο-
καθάρισεκαιπήγεαπέναντιστονΣΥΡΙΖΑ.Αυτούςδεντουςθέλουμεπίσω…Στηνεκκλησίαμπορούνναμπουνόλοι,στο
ιερόπλέον,δενθαμπεικανείςαπόαυτούςπουπροκάλεσαντηνελληνικήκοινωνία»είπεμεέμφασηοκ.Ασλάνογλουκαι
ονοώννοείτο…

Σταδικάμαςφτερά
«Το πουλί στο κλαδί δεν ε-

μπιστεύεται το δέντρο, αλλά τα
φτερά του.Αυτό που κάνετε ε-
σείς τόσο πειστικά εδώ και τό-
σα χρόνια, αυτό κάνουμε και θα
συνεχίσουμε να κάνουμε εμείς,
χωρίς καμία ιδιοτέλεια, αλλά με
πραγματική διάθεση στήριξης
της αγωνίας και του αγώνα του
επιχειρηματιών κάθε βαθμίδας.
Και μιας και σήμερα μιλάμε για
καλλιέργεια υπό κάλυψη, θα εί-
μαστε κι εμείςστοΕπιμελητήριο
Ημαθίας σαν ένα θερμοκήπιο,
όπου μέσα του καλλιεργούνται
πολιτικέςεπιμόρφωσης,συμβου-
λευτικής, ενημέρωσης και εκπαί-
δευσης».

Μ’αυτάταλόγιαχαιρέτισετηνεκδήλωσητηςπερασμένηςΚυριακήςγιατακηπευτικάΑγίουΓεωργίουοπρόεδροςτου
ΜεταποιητικούΤμήματοςΤάσοςΓιάγκογλουεκμέρουςτουπροέδρουτουΕπιμελητηρίου.Συγχαίρονταςτοχωριόγιατη
δυναμικήτου,αλλάκαιτονΠολιτιστικόΣύλλογοΑγίουΓεωργίουπουπολύσυχνάαναδεικνύειαυτήτηδυναμική.

(ΣτηφωτογραφίαοΤάσοςΓιάγκογλουμεμέλητουδ.σ.τουσυλλόγουστοδιάλειμματηςημερίδας).
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Μέσα από έξ ι 
προσκλήσεις που θα 
εκδοθούν Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο θα ξε-
κινήσουν τα σχέδια 
Βιώσιμης Αστικής 
Αν ά π λα σ η ς  τω ν 
δήμων Βέροιας και 
Νάουσας, προϋπο-
λογισμού 4,2 και 3,5 
εκατ. αντιστοίχως μέ-
σω ΕΣΠΑ. Τα σχέδια 
αφορούν συγκεκρι-
μένα τμήματα εντός 
του αστικού ιστού 
των δύο πόλεων 
(φωτογραφίες).

Το  σ υ ν ο λ ι κ ό 
πρόγραμμα για την 
Περιφέρεια Κ. Μακε-
δονίας είναι 18 εκατ. 
ευρώ και αφορά επίσης τις πόλεις Κατερίνα, Γιαννιτσά, Έδεσσα και 
Σέρρες.

«Οι σχετικές προσκλήσεις θα εκδοθούν μέχρι το τέλος του έτους και 
περιμένουμε με την ίδια ταχύτητα και συνέπεια, οι δήμοι να υποβάλουν 
τις προτάσεις για να αρχίσει το ταχύτερο η υλοποίηση των αναγκαίων 
έργων. Επισημαίνω ότι στόχος μας παραμένει μέσα από το πρόγραμμα 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης να βοηθήσουμε τις πόλεις της Περιφέ-
ρειάς μας να βελτιώσουν τις υποδομές τους, να αναβαθμιστούν περι-
βαλλοντικά και να δημιουργήσουμε συνθήκες βελτίωσης της τοπικής 

επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, βελτίωση του 
τοπικού εισοδήματος, νέες θέσεις εργασίας 
και επενδύσεις σε ένα ανθρώπινο περιβάλ-
λον», εξήγησε ο περιφερειάρχης Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Οι προσκλήσεις, όπως παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη τρίτη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
αφορούν δράσεις ανάπτυξης / αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από Δημόσιους Φορείς, 

αστικής κινητικότητας (προμήθεια και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, 
δημιουργία ποδηλατοδρόμων και συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλά-
των κ.ά.), αναβάθμισης και προβολής πολιτιστικού και τουριστικού προ-
ϊόντος, ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής και καταπολέμησης διακρίσεων, 
βελτίωσης της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότη-
τας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας κ.ά.

Εντός του έτους οι προκηρύξεις των Δήμων Βέροιας και 
Νάουσας για τα σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης

Για νέο Κίνημα ανατροπής του υπάρχοντος πολιτικού σκηνικού, 
έκανε λόγο ο κ. Γιάννης Χασιώτης, πρόεδρος της Επιτροπής για την 
Ημαθία, που μαζί με μέλη της ΝΟΕ Ημαθίας έδωσαν χθες συνέντευξη 
Τύπου, για το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής «Πιάσαμε το όριο των 
2.500 ψηφοφόρων και είναι πολύ σημαντικό ότι όλος αυτός ο κόσμος 
που αρκετά χρόνια δεν συμμετείχε  στα πολιτικά πράγματα, σηκώθηκε 
από τον καναπέ και ήρθε να ψηφίσει τον επικεφαλής του νέου πολιτικού 
φορέα και μάλιστα στην ουρά, χωρίς να βαρυγγομάει» ανέφερε.

Ο κ. Χασιώτης ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές για την άψογη δι-
εξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας χωρίς προβλήματα και εντάσεις και 
έδωσε μαζί τους ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή για τον β΄ γύρο.

Ο κ. Τάσος Τασιόπουλος, που εκπροσωπεί τον υποψήφιο, Νίκο 
Ανδρουλάκη, χαρακτήρισε την διαδικασία «παράδειγμα και υπόδειγμα» 
και είπε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα προέκυψε από τον κόσμο που θέ-
λει να επανέλθει στην παράταξη. Είπε ότι έχει εξαφανιστεί το δίλλημα 
δεξιά – αριστερά και εκτίμησε ότι «εάν η ενότητα είναι επίπλαστη και 
δεν πάνε κάποιοι για τις καρέκλες, το εγχείρημα πάλι θα αποτύχει».

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, εκπρόσωπος της Φώφης Γεν-
νηματά στην Ημαθία, πίστωσε το υψηλό ποσοστό συμμετοχής, στην 

ανάγκη του κόσμου να εκφραστεί επιζητώντας την χα-
μένη του αξιοπρέπεια «που τσαλακώθηκε από την δεξιά 
και την σημερινή ακροδεξιά υποσχεσιολογία και ανικα-
νότητα».Ετσι, όπως είπε, στράφηκε στην Δημοκρατική 
Παράταξη των ιδεών, των μεγάλων αγώνων, των αξιών, 
της νέας αλλαγής, της ελπίδας και της αναγέννησης του 
τόπου.

Όσο για το προβάδισμα της Φώφης Γεννηματά αυτό, 
ανέφερε, οφείλεται στο πολιτικό της ήθος και την ικανότη-
τά της να τολμά και να ενώνει.«Δεν μένει παρά να δείξου-
με υπευθυνότητα και σοβαρότητα» πρόσθεσε.

Ο Θωμάς Λιόλιος (Ποτάμι) ευχαρίστησε την επιτρο-
πή για την υποδειγματική διαδικασία «που έστειλε το 
πολιτικό μήνυμα ότι η δημοκρατία λειτουργεί και συγκινεί 
τους ανθρώπους» όπως είπε, και συγχάρηκε Γεννηματά 
και Ανδρουλάκη, που έχουν έργο μπροστά τους, να στρέ-
ψουν, δηλαδή, τα πολιτικά πράγματα σε διαφορετικές 
κατευθύνσεις, απ’ ότι μέχρι σήμερα. «Είναι ευκαιρία για 
τη νέα παράταξη να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και να στηρίξει την 

ελπίδα του κόσμου» τόνισε.
Στην «αυγή της νέας εποχής» κινήθηκε ο Κώστας Ασλάνογλου 

(γραμματέας του ΔΗΣΥ) σημειώνοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη πλέ-
ον, να αναδείξει δυνάμεις που αντιστέκονται στον εθνικολαϊκισμό. 
«Το πρώτο βήμα για τον νέο Φορέα έγινε, το πιο δυναμικό κομμάτι 
της κοινωνίας ήρθε στις κάλπες κι αυτό είναι ελπιδοφόρο. Κάτι και-
νούριο γεννιέται και γυρίζει σελίδα στην ελληνική πραγματικότητα» 

πρόσθεσε, προτρέποντας για «δουλειά τώρα» με νέες δυνάμεις και 
ανθρώπους. Απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο επιστροφής κάποιων 
που προκάλεσαν με την συμπεριφορά τους. «Δεν έχουν καμία θέση στο 
νέο Φορέα όσοι προκάλεσαν και έπιασαν στασίδι στον Σύριζα» τόνισε.

Τέος, σημειώνουμε τη φράση του κ. Τασιόπουλου, από τα έμπειρα 
παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι ο νέος 
φορέας εάν στραφεί στα πρόσωπα θα αποτύχει, εάν πάει προς τις πο-
λιτικές θα ζήσει…

Σοφία Γκαγκούση

Με σαφές προβάδισμα της Φώφης Γεννηματά, έκλεισαν το βράδυ 
της Κυριακής οι κάλπες και στην Ημαθία,  για την εκλογή του επικεφα-
λής του νέου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς  (ή μεσαίου χώ-
ρου). Στα εκλογικά τμήματα του Νομού προσήλθαν 2.482 ψηφοφόροι, 
οι οποίοι έδωσαν ένα ποσοστό πάνω από 40% στην κα Γεννηματά, 
με δεύτερο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ακολουθούν ο Γιώργος Καμίνης και 
ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω 4 από τους 9 υποψήφιους έλα-
βαν:

Στον Δήμο Βέροιας
Φώφη Γεννηματά    ..................................................654 ψ.
Νίκος  Ανδρουλάκης    .............................................242
Γιώργος Καμίνης    ...................................................170

Σταύρος Θεοδωράκης   ...........................................152
 
Στον Δήμο Νάουσας
Φώφη Γεννηματά    ..................................................287 ψ.
Νίκος  Ανδρουλάκης    .............................................88
Γιώργος Καμίνης    ...................................................57
Σταύρος Θεοδωράκης    ..........................................32
 
Στον Δήμο Αλεξάνδρειας
Φώφη Γεννηματά      ................................................343 ψ.
Νίκος  Ανδρουλάκης    .............................................175
Γιώργος Καμίνης    ...................................................129
Σταύρος Θεοδωράκης    ..........................................25

Τα αποτελέσματα της Κυριακής

Από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας συνελήφθη 

28χρονος για διακίνηση ηρωίνης
-Στο σπίτι του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 

εντοπίστηκε ποσότητα ηρωίνης περίπου μισού κιλού
Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος 

Ασφάλειας Αλεξάνδρειας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας και της Δι-
εύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνελήφθη την Παρασκευή 10 
Νοεμβρίου 2017 το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 28χρονος 
ημεδαπός για διακίνηση και κατοχή ηρωίνης.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν:

• ποσότητα ηρωίνης βάρους 470 γραμμαρίων,
• το χρηματικό ποσό των 3.030 ευρώ, ως προερχόμενο από διακί-

νηση ναρκωτικών και
• μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ηρωίνης.
Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που 

σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Θεσσαλονίκης.

Στις εκλογές για ανάδειξη επικεφαλής του νέου Φορέα

Ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα 
πάνε δυναμικά στη β΄ Κυριακή

Συνέντευξη Τύπου χθες στη Βέροια από την Επιτροπή Ημαθίας



Ενημερωτική εκδήλως για τον καρκίνο του μα-
στού, την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του, 
πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη στο Χώρο Τεχνών 
Βέροιας, από τον Δήμο και Κοινωνικούς και Επιστη-
μονικούς φορείς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμούς, ομι-
λίες και προβολή βίντεο, ως εξής:

Ώρα Έναρξης 18:00
18:00-18:18 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
18:19-18:27
Βίντεο - Προβολή (μέρος Α’)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙ-

ΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝ. ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
18:28-18:38
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
«Το Ταξίδι Των Γυναικών Με Καρκίνο Του Μα-

στού»
18:39-18:49
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟ-

ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Ο Ρόλος Του Γονιδιακού Ελέγχου Στην Ερμη-

νεία Του Καρκίνου Του Μαστού»
18:50-19:00
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΟΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ-

ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
«Νοσηλευτική Προσέγγιση Στον Καρκίνο Του 

Μαστού»
9:01-19:14
Βίντεο - Προβολή (μέρος Β’)
19:15 -19:25
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
«Η Ακτινοδιαγνωστική - Θεματοφύλακας Στην 

Πρόληψη Του Καρκίνου Του Μαστού»
19:26 -19:36 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΝΙ-

ΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
«Παθήσεις Μαστού -Χειρουργι-

κή Παρέμβαση»
19:37 -19:47
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ 

MD, PhD, PharmaD ΠΑΘΟΛΟ-
ΓΟΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ

«Νεότερα Δεδομένα Στη Θερα-
πεία Του Καρκίνου Του

Μαστού»
19:48 - 20:05 Ερωτήσεις κοινού
20:06
Λήξη Ομιλίας - Βίντεο Προβολή 

(μέρος Γ’)

Μουσική βραδιά στο πλαίσιο 
της εκδήλωση

Ένα μουσικό ταξίδι με τρα-
γούδια και μουσικές αφιερωμένα 
στην αγάπη, στη γυναίκα, στον 
έρωτα θα παρουσιάσουν το βρά-
δυ της Τετάρτης στο Φουαγέ της 
Στέγης σαν Αφιέρωμα στην Η-
μέρα Πρόληψης του Καρκίνου 
του Μαστού, η Μάγδα Πένσου 
στο τραγούδι, ο Πέτρος Ρίστας 
στην κιθάρα, η Νάντια Μοχάμεντ 
στο βιολί, η Σίσσυ Γεωργοπού-
λου στο Φλάουτο, Συμμετέχει και 
η παιδική χορωδία της ΚΕΠΑ του 
Δήμου Βέροιας, τις ενορχηστρώ-
σεις και διασκευές έκανε ο Πέ-
τρος Ρίστας.
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ΝΑΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΜΕΤΑΓΛ.)
GNOME ALONE  
Ώρα προβολής:   Κάθε μέρα: 17.30
Σκηνοθεσία: ΠΙΤΕΡ ΛΕΠΕΝΙΟΤΗΣ Σενάριο: 

ΤΖΑΡΕΝΤ ΜΙΚΑ ΧΕΡΜΑΝ & ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΕ-
ΛΑΝΤ Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 
ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΤΕ-
ΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Συνεχίζει για 3η εβδομάδα)
Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης
Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη, Παντελής 

Βούλγαρης Κάθε μέρα: 19.15
Στο «Τελευταίο Σημείωμα» πρωταγωνιστούν 

ο Ανδρέας Κωνσταντίνου («Ουζερί Τσιτσάνης», 
«Μικρά Αγγλία»), στο ρόλο του Ναπολέων Σου-
κατζίδη, ο Γερμανός ηθοποιός Αντρέ Χένικε 
(«Μια Επικίνδυνη Μέθοδος», «Pandorum», «Η 
Πτώση») ως ο Καρλ Φίσερ και η ελληνοαμερικα-
νίδα ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ («Tyrant», «The 
Borgias») ως η Χαρά Λιουδάκη.

THOR: RAGNAROK
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 21.30  
Σκηνοθεσία: ΤΑΙΚΑ ΓΟΥΑΙΤΙΤΙ
Σενάριο: ΚΡΕΓΚ ΚΑΪΛ & ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΓΙΟΣΤ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙ ΧΟΠΚΙΝΣ, ΚΡΙΣ ΧΕΜ-

ΣΓΟΥΟΡΘ, ΚΑΡΛ ΟΥΡΜΠΑΝ, ΙΝΤΡΙΣ ΕΛΜΠΑ, 
ΤΟΜ ΧΙΝΤΛΕΣΤΟΝ, ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΜΑΡΚ 
ΡΑΦΑΛΟ, ΤΖΕΦ ΓΚΟΛΝΤΜΠΛΟΥΜ, ΤΕΣΑ ΤΟ-
ΜΠΣΟΝ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
Κάθε μέρα: 19.15 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΓΚΡΙΝ
Ηθοποιοί: ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΦΕΡ, ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕ-

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      9/11/17 - 15/11/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Παρουσιάζεται στη Βέροια το βιβλίο 
της Φ. Μεγαλούδη «Στη χώρα των Κιμ»
Το βιβλίο της Φραγκίσκας Μεγαλούδη «Στη 

χώρα των Κιμ» από τις Εκδόσεις «Εντύποις» 
παρουσιάζεται την Κυριακή 19 Νοέμβρη στις 
7μ.μ στον πολυχώρο «ΕΛΙΑ» της Βέροιας . Το 
βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:

Ευγενία Καβαλλάρη, φιλόλογος
Γιάννης Κρανιάς: Εκδόσεις «Εντύποις» και η 

ίδια η συγγραφέας και δημοσιογράφος, Φραγκί-
σκα Μεγαλούδη.

Η δημοσιογράφος Φραγκίσκα Μεγαλούδη 
έζησε στη Βόρεια Κορέα για περίπου δύο χρόνια 
ως συνεργάτης του δημοσιογραφικού τμήματος 
IRIN του ΟΗΕ. Τις πρώτες εντυπώσεις της από 
αυτή τη χώρα τις μετέφερε με συχνές αναρτήσεις 
στο μπλογκ που διατηρούσε τότε, θέλοντας να 
ενημερώσει τον κόσμο για την κατάσταση που 
επικρατούσε εκεί, μια κατάσταση που πολλές 
φορές τα δυτικά ΜΜΕ περιέγραφαν υπερβολικά 
και με τα μελανότερα χρώματα.

Στο οπισθόφυλο του βιβλίου, αναφέρεται:
«Αναχώρησα, από την Πιονγκ Γιανγκ, στις 28 

Φεβρουαρίου του 2014. Είχα φτάσει στη χώρα 
ένα ζεστό πρωινό του Ιουνίου του 2012 και έφευ-
γα, σχεδόν δύο χρόνια μετά, μέσα στον χειμώνα.

Θυμάμαι έντονα εκείνη την ημέρα. Το χιόνι έπεφτε πυκνό και, όσην ώρα το αυτοκίνητο με πή-
γαινε προς το αεροδρόμιο, δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Η Βόρεια Κορέα μου άλλαξε 
τον τρόπο που αντιλαμβανόμουν την κοινωνία. Μου άνοιξε ένα παράθυρο σε μια πραγματικότητα 
που αγνοούσα και που μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστη και παρεξηγημένη. Στο βιβλίο αυτό 
κατέθεσα την δική μου αλήθεια για την χώρα στην οποία έζησα περίπου δύο χρόνια και την οποία 
αγάπησα σαν να ήταν πατρίδα μου. Αυτή την αλήθεια, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και 
παιχνίδια εντυπώσεων, θέλησα να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να το κατάφερα.»

Εύξεινος Λέσχη Νάουσας
Ομιλία για το 

ποντιακό ζήτημα 
από τον 

Θεοφάνη Μαλκίδη 
Ομιλία με θέμα «Το Ποντιακό ζήτημα σήμερα» διοργα-

νώνει η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας την Κυριακή 19 
Νοεμβρίου στις 7μμ στον πολυχώρο πολιτισμού «Χρήστος 
Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς). 

Ομιλητής θα είναι ο κ. Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτωρ 
κοινωνικών επιστημών και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακα-
δημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών.

Αύριο σε Χώρο Τεχνών και «Στέγη»
Εκδήλωση φορέων για την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία 
του καρκίνου στο μαστό



Δήλωση του Θανάση 
Θεοχαρόπουλου για τις εκλογές 

της κεντροαριστεράς
Στο 3ο Γυμνάσιο Αγίας Πα-

ρασκευής συμμετείχε στην ε-
κλογική διαδικασία ανάδειξης 
επικεφαλής του νέου ενιαίου 
φορέα της κεντροαριστεράς ο 
πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανά-
σης Θεοχαρόπουλος.

Για την διαδικασία ο Θα-
νάσης Θεοχαρόπουλος, με 
δήλωση στα socialmedia, α-
νέφερε:

“Η σημερινή ημέρα είναι 
γιορτή για τη δημοκρατία και την προοδευτική παράταξη. Ψηφίζουμε και εκλέ-
γουμε επικεφαλής από τη βάση για έναν ισχυρό ενιαίο φορέα που θα σπάσει 
τους φραγμούς και θα εκφράσει ευρύτερα πλειοψηφικά ρεύματα. Είναι ένα απο-
φασιστικό βήμα για την αναζωογόνηση του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας, του 
προοδευτικού κέντρου και της ανανεωτικής αριστεράς.

Σήμερα, οι πολίτες συμμετέχοντας στη διαδικασία γίνονται συνιδρυτές της 
νέας προοδευτι-
κής παράταξης. 
Είναι πραγματι-
κά στο χέρι μας 
οι  διεργασίες 
στην κεντροα-
ριστερά να α-
ποτελέσουν μια 
σημαντική πολι-
τική εξέλιξη που 
θα  οδηγήσε ι 
στην ανατροπή 
των συσχετ ι -
σμών και σε έ-
να νέο πολιτικό 
σκηνικό. Αυτή 
η ευκαιρία που 
δημιουργήσαμε 
με πολύ κόπο 
δεν πρέπει να 
χαθεί.

Ό λο ι  σ τ ι ς 
κάλπες. Για μια 
νέα ισχυρή ενι-
αία προοδευτι-
κή παράταξη”.

ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ 

Στα εγκαίνια της Philoxenia 
ο Τάσος Γιάγκογλου

-Συνάντηση με την Υπουργό Έλενα Κουντουρά

Στην τελετή εγκαινίων της φετινής τουριστικής έκθεσης Philoxenia στις ε-
γκαταστάσεις της Helexpo-ΔΕΘ παραβρέθηκε την Παρασκευή ο υποψήφιος 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας Τάσος Γιάγκογλου, επικεφαλής του συν-
δυασμού «Ημαθία Επιμελείν». Αμέσως μετά το τελετουργικό ο κ. Γιάγκογλου, 
συνοδευόμενος από τον υποψήφιο στο Τμήμα Υπηρεσιών του συνδυασμού 
του Ζαχαρία Βουλουτάκη, επισκέφθηκε τα περίπτερα της Περιφέρειας Κ. Μακε-
δονίας και του Δήμου Βέροιας, όπου για πρώτη φορά συμμετέχει και το Εθνικό 
Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου.

Στη συνέχεια ο κ. Γιάγκογλου είχε συνάντηση και σύντομη συνομιλία με την 
Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, την οποία συνεχάρη για τα εντυπω-
σιακά αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων στον ελληνικό Τουρισμό, με τη 
θεαματική αύξηση των αφίξεων ξένων επισκεπτών. Τόνισε ωστόσο ότι πρέπει 
παράλληλα να ενταθούν πολιτικές προώθησης του θεματικού Τουρισμού σε δω-
δεκάμηνη βάση, ώστε να ενσωματωθούν στο πλάνο της τουριστικής ανάπτυξης 
περιοχές της χώρας που προσφέρουν ελκυστικότατο προϊόν εκτός του διπόλου 
ήλιος και θάλασσα.

Από την πλευρά της η κ. Κουντουρά ευχήθηκε στον κ. Γιάγκογλου καλή επι-
τυχία στις εκλογές του Επιμελητηρίου Ημαθίας στις 3 Δεκεμβρίου.
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Xθες, Δευτέρα 13 Νο-
εμβρίου έγινε η επικύ-
ρωση των ψηφοδελτίων 
των Εκλογών του Επι-
μελητηρίου Ημαθίας που 
θα γίνουν στις 3 Δεκεμ-
βρίου 2017. 

Κατόπιν τούτου αύ-
ριο Τετάρτη 15 Νοεμ-
βρίου στις 7μμ στο κέ-
ντρο «Ακρόπολη» της 
Βέροιας θα πραγματο-
ποιηθεί εκδήλωση πα-
ρουσίασης των υποψη-
φίων του ψηφοδελτίου ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ, καθώς και των 
προγραμματικών θέσεων του συνδυασμού. Θα ακολουθήσει 
συνέντευξη Τύπου.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ  
 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΖΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΑΜΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΡΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΖΗΣΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΛΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ  
ΚΟΝΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ( ΕΦΗ)  
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ  
ΠΡΟΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  
ΣΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
  
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ  
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ  
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ   
ΚΑΠΑΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ 
ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ   
ΜΠΙΝΤΙΒΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΟΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ (ΤΟΥΛΑ)  
ΠΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΕΡΔΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΣΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   
ΒΟΥΛΟΥΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  
ΔΕΔΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΟΥΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ  
ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΑΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
ΜΠΑΝΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΣΑΡΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΣΕΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
  
ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ  
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΗΣ
ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΚΑΡΑΦΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
  
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ  
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
«ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ» ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ
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Ανοιχτό καθημερινά το 
Γραφείο του Γηροκομείου 

Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί γραφείο σε καθημερινή βάση από τις 
11.00 έως 13.00 στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ. Γενηματάς), για 
τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και επίσης υπάρχουν 
τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέ-
ροιας, στην ALPHA  BANK .  

Αρ. Λογ: 8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 
00 10 00 024 και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ,

 Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 
00 10 00 0 70.   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας , 
εκπίπτουν από την Εφορία.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος:
Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χο-

ροστατήσει στον εσπερινό και στην παράκληση 
του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερου-
πόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου το πρωί θα ι-
ερουργήσει επι τη εορτή του Αποστόλου και 
Ευαγγελιστού Ματθαίου στον Παλαιό Πρόδρομο 
Ημαθίας.

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει επι τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας στην Ιερά Μονή Αγίου 
Αθανασίου στην Αγκαθιά.

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου στις 6:30μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Νάουσα ενόψει της ενάρξεως του Φεστιβάλ 
Λαογραφίας και Παραδοσιακών Χορών του Λυκείου Ελληνίδων Ναούσης.

Εθελοντική αιμοδοσία 
από τον πολιτιστικό 

σύλλογο Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» 
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη πολιτισμού και 

ανθρώπινης αλληλεγγύης και αποτελεί έναν από τους ση-
μαντικότερους κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού. Ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» πραγματοποιεί για 
χρόνια εθελοντικές αιμοδοσίες κατανοώντας ότι η προσφο-
ρά αίματος αποτελεί ένα δώρο ζωής για κάποιον που έχει 
απόλυτη ανάγκη. Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Σχολείο 
Βεργίνας από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυ-
νοι αιμοδοσίας: Νίκος Καραμητσόπουλος 6973216457 Έφη 
Κουσίδου 6942414246.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ονόματα για 
το ιερό σαρανταλείτουργο

Το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2017 έως 24 Δεκεμβρίου 2017 θα τελεσθεί στον 
Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βέροιας ιερό σαρανταλείτουργο. 

Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να γράψετε τα ονόματά σας στο ειδικό καρτελάκι 
που θα προμηθευτεί από το Ναό και να το παραδώσετε στους ιερείς του Ναού μέχρι 
την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017.

Εκ του Ιερού Ναού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας, ευχαριστούν 

θερμά, την κ.ΑθηνάΤζιούτζιαΔιακοσμήτρια,που και εφέτος διακόσμησε
αφιλοκερδώς τον Χριστουγεννιάτικο Στολισμό του Χώρου Εκδηλώσεων του Γηρο-

κομείου Βέροιας.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας,ευχαρι-

στούν θερμά:
-Την κ.Όλγα Δημητράκη-ΜπατάνηΟδοντίατρο,για τις οδοντιατρικές υπηρεσίες της, 

στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.
-Τον κ.Ασλάνογλου Ιωάννη ΩΡΛ,για τις ιατρικές υπηρεσίες του ,στους Τροφίμους 

του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη 

Αικατερίνης και Στεργίου.
-Την Οικ.κ.ΔημητρίουΠαζα`ί΄τη,για την δωρεά του ποσού των 200 Ε ,εις μνήμη Αι-

κατερίνης Παζα`ί΄τη, με την συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατό της.
-Τον κ.ΧρήστοΤρίγκα, για την ευγενική προσφορά 30 Kgr Πατάτες ,για τις ανάγκες 

του Γηροκομείου Βέροιας.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.ΙωάννηΤσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Ψαριών 

,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 12,5 Kgr Λάχανα ,για τις ανάγκες του 

Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 15,5 Kgr Χυλοπίτες και 3 Kgr Μακα-

ρόνια ,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας.

Ευχαριστίες για τη 
θεια λειτουργια στο 
Γηροκομειο Γεροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι του Γηροκομεί-
ου Βέροιας ,αισθάνονται την υποχρέωση να  ευχαριστή-
σουν  θερμά τον πατέρα Παναγιώτη Χαλκιά, για την πολυ-
ετή εθελοντική βοήθειά του ως κληρικός στο Γηροκομείο 
Βέροιας, που για μιά ακόμη φορά, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 
,βοήθησε αφιλοκερδώς ,στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γη-
ροκομείου Βεροίας, στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας και 
ετήσιου μνημοσύνου των μεγάλων ευεργετών και τροφίμων 
του Γηροκομείου Βέροιας.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον Ιεροψάλτη κ.Αλέξανδρο 
Τρομπούκη, που αφιλοκερδώς τίμησε με την ωραία και με-
λωδική φωνή του ,την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και του 
ετήσιου μνημοσύνου στο Γηροκομείο Βέροιας.

Iερό 
Σαρανταλείτουργο

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

13 Νοεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας ο Θεόδωρος Πανα-
γιωτίδης σε ηλικία 78 ετών. 

Ανακοίνωση
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου 

Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως  του 
Γηροκομείου Βέροιας

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου
Εκλογές για νέο Δ.Σ. 

στον «ΕΡΑΣΜΟ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ», προσκαλεί 
τα μέλη του σε εκλογο-απολογιστική Συνέλευση, στη διάρ-
κεια της οποίας θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  & της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 στις 6 μ.μ., 
στον 1ο όροφο της πιτσαρίας «Παπαγάλος».

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναλη-
φθεί την επόμενη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, την ίδια 
ώρα & στον ίδιο χώρο. 

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου και όσοι φίλοι/ες επι-
θυμούν να εγγραφούν και να συμπορευτούν μαζί μας στον 
αγώνα για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και την υποστή-
ριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων/ατόμων.

Δημοσιεύεται δε για την ενημέρωση μελών και φίλων 
του Συλλόγου, καθώς και της τοπικής κοινωνίας.

Με τιμή
το Δ.Σ.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου και της 
Δέσποινας, το γένος Γουνελά, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΒΟΥΡΔΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ιω-
άννη και της Δημητρούλας, το 

γένος Βέργου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν στο Μητρο-
πολιτικό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου Βέροιας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και καταστηματαρχών 
Ζαχαροπλαστών Βεροίας, στην προσπάθειά του να 
προασπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών 
του καλεί όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες Τροφο-
δοσίας & Συνεστιάσεων ζαχαροπλαστικών προϊό-
ντων (catering)    χωρίς να κατέχουν την απαιτού-
μενη άδεια να παύσουν άμεσα να παρέχουν τις υπη-
ρεσίες αυτές, άλλως ενημερώνει ότι θα προβεί σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια για την πάταξη του φαινομένου αυτού. 

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 

Χαρ. Τσιφλίδης
Υποψήφιος με την 

«Επιχειρηματική Ανανέωση»
 
Αγαπητοί φί-

λοι και συνερ-
γάτες , ονομά-
ζομαι ΤΣΙΦΛΙ-
ΔΗΣ Σ.  ΧΑ -
ΡΑ Λ Α Μ Π Ο Σ 
και ζητάω την 
ψ ή φ ο  ε μ π ι -
στοσύνης σας 
στο Εμπορι -
κό Τμήμα στις 
03/12/2017 για 
την υποψηφι-
ότητα μου στο 
Εμπορικό Επι-
μελητήριο Η-
μαθίας  με τον συνδυασμό «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ   
ΑΝΑΝΕΩΣΗ» .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ 
Υποψήφιος με τον 

συνδυασμό 
«Επιχειρηματική Ανανέωση»

 Πριν λ ίγο 
καιρό μου προ-
τάθηκε να συμ-
μετάσχω στις 
ε κ λ ο γ έ ς  τ ο υ 
Επιμελητηρίου 
Ημαθίας και να 
είμαι υποψήφιος 
για το νέο Δ.Σ. 
, στο Εξαγωγι-
κό Τμήμα του 
Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, στις 
ε κλογές  που 
θα γίνουν την 

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017, με τον συνδυασμό της 
«Επιχειρηματικής Ανανέωσης» του κ. Γιώργου Μπίκα., 
Η πρόσκληση από τον κ. Γιώργο Μπίκα,έναν άνθρωπο 
που γνωρίζω, εκτιμώ και εμπιστεύομαι, σε επαγγελ-
ματικό και προσωπικό επίπεδο, το γεγονός αυτό και 
επίσης το πάθος και η θέληση αυτής της νέα ομάδας να 
αλλάξει επιτέλους το Επιμελητήριο με βοήθησε να πάρω 
αυτή την απόφαση και ελπίζω να βοηθήσω όσο μπορώ 
περισσότερο αυτή την προσπάθεια.Στις εκλογές θα 
μετέχουν επιχειρηματίες που ήδη έχουν ασχοληθεί με 
τα κοινά αλλά και άτομα που θα εμπλακούν για πρώτη 
φορά με τα κοινά του επιμελητηριακού χώρου. Πιστεύω 
ότι ο συνδυασμός αυτών θα είναι δυναμικός. Με το 
Γιώργο Μπίκα έχουμε επί σειρά ετών κοινή πλεύση και 
καλή συνεργασία. Έχουμε κοινές θέσεις και απόψεις, 
επομένως τίποτε δε μας χωρίζει σε επίπεδο οράματος 
για το μέλλον του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου. Το 
Επιμελητήριο που οραματιζόμαστε θα ενεργεί, θα δρα 
και θα χτυπά την πόρτα των μελών του και όχι ανά-
ποδα. Χρειάζεται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, να 
εγκύψουμε στα πραγματικά προβλήματα των επαγγελ-
ματιών, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επαγ-
γελματιών στο θεσμό του Επιμελητηρίου, ώστε να μας 
δουν πάλι ως αρωγούς στο επιχειρείν και όχι ως ακόμη 
μια εισφορά.

 Το Επιμελητήριο που οραματιζόμαστε είναι μία ου-
σιαστική αλλαγή στο επιχειρείν της Ημαθίας την οποία 
θέλουμε και χρειαζόμαστε όλοι και εύχομαι τα μέλη του 
να πιστέψουν πραγματικά σε εμάς.

 Με εκτίμηση 
Γεώργιος Γκασνάκης 
Τεχνολόγος γεωπόνος 
εταιρεία ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ
αναπαραγωγή πάχυνση τυποποίηση 
εμπορία κρεάτων 
Υποψήφιος Εξαγωγικού Τμήματος 
με τον συνδυασμό της Επιχειρηματικής 
Ανανέωσης-Γιώργος Μπίκας
Επικοινωνία: 2333091493 
κινητό τηλέφωνο: 6936888558 
e-mail: gkaznaki@otenet.gr

Γιώργος Μπίκας: “Ο τουρισμός 
είναι προτεραιότητα”

Στη Philoxenia και Hotelia o επικεφαλής 
της “Επιχειρηματικής Ανανέωσης” 

Τις εκθέσεις τουρι-
στικού ενδιαφέροντος 
Philoxenia και Hotelia 
της ΔΕΘ-Helexpo στη 
Θεσσαλονίκη, επισκέ-
φθηκε με στελέχη του ο 
Γιώργος Μπίκας, υπο-
ψήφιος πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας 
και επικεφαλής του πο-
λυσυλλεκτικού συνδυ-
ασμού “Επιχειρηματική 
Ανανέωση”, ανταποκρι-
νόμενος στο κάλεσμα 
επαγγελματιών-συνεργατών του και σε προσκλήσεις φορέων. Επισκέφθηκε μεταξύ άλλων 
και το περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου συμμετέχει η Αντιπεριφέρεια 
Ημαθίας, το περίπτερο του Δήμου Βέροιας, ενώ πήρε μέρος σε παράλληλες εκδηλώσεις 
τουριστικού ενδιαφέροντος.

To Σάββατο, κατά την επίσκεψη της υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, στο πε-
ρίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, είχε εθιμοτυπική συνάντηση μαζί 
της, ενώ συναντήθηκε και συνομίλησε με τον τομεάρχη Τουρισμού της ΝΔ και βουλευτή 
Δωδεκανήσου, Μάνο Κόνσολα.

Την Παρασκευή, συμμετείχε στην εκδήλωση των εγκαινίων της Philoxenia και είχε συνα-
ντήσεις, με το νέο πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρη Τάσιο, τον 
πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλη Ζορμπίδη, τον θεματι-
κό αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρο Θάνο, τον επ. πρόξενο 
της Λευκορωσίας και ιδιοκτήτη του Ομίλου Mouzenidis Group και της Ellinair Μπόρις Μου-
ζενίδη, κ.α. Την ίδια ημέρα, μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αθήνας και της ΚΕΕΕ 
Κωνσταντίνο Μίχαλο, είχε συναντήσεις με επιχειρηματίες από τον χώρο του τουρισμού της 
Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Γ. ΜΠΙΚΑ
Με αφορμή την επίσκεψή του στις εκθέσεις Philoxenia και Hotelia, ο Γιώργος Μπίκας 

δήλωσε: “Η Ημαθία υπάρχει ως τουριστικός προορισμός και σκοπός είναι να το διεκδικήσει 
ακόμη περισσότερο, σε μεγαλύτερο εύρος και σε μεγαλύτερη θεματολογία. Δε φτάνει μόνο 
να αυξάνονται οι τουρίστες που έρχονται στην περιοχή μας για λίγες ώρες αλλά πρέπει να 
βρούμε τρόπους ώστε να παραμένουν και να διαμένουν, να επισκεφθούν την τοπική αγορά, 
να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα, να αισθανθούν την Ημαθιώτικη φιλοξενία, να τη διαδώ-
σουν και να ξανάρθουν. Ο τουρισμός είναι προτεραιότητα και κύριος στόχος, μ΄ ένα Επιμε-
λητήριο που θα μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό συμμετέχοντας ενεργά στην προσπά-
θεια προβολής της Ημαθίας και στηρίζοντας έμπρακτα τους επαγγελματίες του τουρισμού και 
όλους τους συναφείς κλάδους”.

Συνάντηση φίλων και συζήτηση 
για την Ημαθία και την τουριστική ανάπτυξη

Δύο καλούς φίλους του, εί-
χε την ευκαιρία να συναντή-
σει ο Γιώργος Μπίκας, στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων που 
έγιναν ΔΕΘ για την έκθεση 
Τουρισμού Philoxenia2017. 
Πρόκειται για την Αγγελική 
Χονδροματίδου αντιπρόε-
δρο του Ε.Ο.Τ. και στέλεχος 
του υπουργείου Τουρισμού και 
τον Κυριάκο Ποζρικίδη διευ-
θύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ- 
Helexpo και μέλος στη Διοίκη-
ση της Παγκόσμιας Ένωσης 
Εκθέσεων (UFI). Και στις δύο 
συναντήσεις, συζήτησαν και για την Ημαθία, συμφωνώντας ότι ο τουρισμός δικαίως θεωρεί-
ται για την περιοχή, βασικός μοχλός ανάπτυξης και μπορεί να αποδώσει πολλαπλά οφέλη 
στην τοπική οικονομία. Σε συνεργασία και με το Επιμελητήριο, για αντίστοιχες δράσεις προ-
βολής και εξωστρέφειας.

Να σημειωθεί ότι η Αγγελική Χονδροματίδου, ως αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οργα-
νισμού Τουρισμού, χειρίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία τις συνεργασίες του ΕΟΤ με μεγάλους 
TourOperatorsτου εξωτερικού, με κύριο στόχο το άνοιγμα νέων προορισμών και την επέκτα-
ση της τουριστικής περιόδου.  Ο δε Κυριάκος Ποζρικίδης είναι στέλεχος με αναγνωρισμέ-
νες ικανότητες και διαχρονικά σπουδαίες επιτυχίες, σε θέματα στρατηγικής προβολής και α-
νάπτυξης εκθέσεων, με καθοριστική συμβολή σε σημαντικές επιτυχίες της ΔΕΘ- Helexpoκαι 
με αναγνώριση στην παγκόσμια εκθεσιακή βιομηχανία, μέσω και της πρόσφατης εκλογής 
του, για τρίτη συνεχή θητεία, στο ΔΣ της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων. Δύο τομείς (του-
ρισμός, εκθεσιακή προβολή) με ξεχωριστό ενδιαφέρον για την Ημαθία, στους οποίους το 
Επιμελητήριο μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ανανέωσαν την επικοινωνία τους
Η Έλενα Κουντουρά και ο Γιώργος Μπίκας συνα-

ντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έκθεσης 
τουρισμού Philoxenia και παρόλο που ο χρόνος σε 
τέτοιες περιπτώσεις είναι περιορισμένος, η επικοινωνία 
τους ήταν ουσιαστική. Άλλωστε γνωρίζονται προσω-
πικά κι έχουν συναντηθεί πολλές φορές σε παρόμοιες 
εκδηλώσεις τουριστικής προβολής αλλά και σε εκδη-
λώσεις παρουσίασης προϊόντων του Ομίλου Μπίκα. 
Στη Philoxenia τους δόθηκε η ευκαιρία να έχουν μια 
ακόμη φιλική συνομιλία, να αναφερθούν στις εκλογές 
του Επιμελητηρίου και να ανανεώσουν την επικοινωνία 
τους, σε επόμενη συνάντηση με περισσότερο χρόνο για 
συζήτηση, ειδικά σε θέματα τουριστικής συνεργασίας 
και αντίστοιχων προγραμμάτων, για τις επιχειρήσεις της 
Ημαθίας. (φωτο αρχείου)



Η  Θεατρική  Σκηνή  
Ενηλίκων  «ΕΚΦΡΑΣΗ Β» 
του Τμήματος  Θεατρικής   
Υποδομής   του  ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ.  Βέροιας  παρουσι-
άζει  την  παράσταση «Ι-
στορίες της κρίσης» των 
Νίκου Μανούδη, Zώρ-
ζΚουρτελίν και Ντάριο Φο.

Οι παραστάσεις θα δο-
θούν Τρίτη  21 και  Τετάρ-
τη 22  Νοεμβρίου  2017, 
ώρα 8.30μ.μ. στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών με γενική είσο-
δο 5€.

Προπώληση εισιτη-
ρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ Βέροιας, 3ος όρο-
φος Χώρου Τεχνών, τηλ. 
2331078140.

οι συντελεστές της πα-
ράστασης:

Σκηνοθεσία: Kωνστα-
ντίνος Αποστολίδης

Σκηνικά : Ροδούλα Παπαδάκη
Κοστούμια : ομάδα «ΕΚΦΡΑΣΗ B’»
Πρωτότυπη Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και Λάζαρος 

Μπίντσης
Πνευστά (φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο) : Λάζαρος Μπί-

ντσης
Πιάνο: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος - Kωνσταντίνος Αποστολίδης
Τεχνικός Σκηνής: ομάδα «ΕΚΦΡΑΣΗ B’»
Αφίσα - πρόγραμμα : Σίμος Καραγαβριηλίδης
Οργάνωση παραγωγής – προβολή: Κατερίνα Γρηγοριά-

δου
«Μεγάλες στεναχώριες» του ZώρζΚουρτελίν

Μετάφραση - προσαρμογή :Kωνσταντίνος Αποστολίδης
τους ρόλους ερμηνεύουν:
Ζωή Τσαγκαλίδου – Κατερίνα Σαμαρτσίδου
«Ο κύριος Καρράς» του ZώρζΚουρτελίν
Μετάφραση - προσαρμογή :Kωνσταντίνος Αποστολίδης
τους ρόλους ερμηνεύουν:
Νίκος Μουρτζίλας – Αντώνης Μπιδέρης
«Ανεύρεση εργασίας» του Νίκου Μανούδη
τους ρόλους ερμηνεύουν:
Αλέξανδρος Μανούδης - Γιώτα Σπυρίδου
«Ασανσέρ» του Νίκου Μανούδη
τους ρόλους ερμηνεύουν:
Χαρά Κοντού, Γαβριήλ Μιχαηλίδης
«Σούπερ Μάρκετ» του Νίκου Μανούδη
τους ρόλους ερμηνεύουν:
Κατερίνα Σαμαρτσίδου, Μαίρη Μεγγιάνη
«Εργάτρια» του Ντάριο Φο
τους ρόλους ερμηνεύουν:
Σπύρος Καραγιάννης, Μαρία Στόκα
«Εξεταζόμενος» του Ντάριο Φο
τους ρόλους ερμηνεύουν:
Λευτέρης Κορυφίδης, Γαβριήλ Μιχαηλίδης, Ιωάννα Κοντο-

τάσιου
«Κυνηγοί» του Νίκου Μανούδη
τους ρόλους ερμηνεύουν:
Σπύρος Καραγιάννης, Αλέξανδρος Μανούδης
Σημείωμα σκηνοθέτη
Η Ομάδα «ΕΚΦΡΑΣΗ B’» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας πα-

ρουσιάζει τις «Ιστορίες της κρίσης» του συντοπίτη μας Νίκου 
Μανούδη, διανθισμένες με κείμενα των ZώρζΚουρτελίν και 
Ντάριο Φο. Ένα έργο σπονδυλωτό, αποτελούμενο από αυτο-
τελείς σκηνές με άρωμα επιθεωρησιακό και στοιχεία σουρεα-
λιστικά. Μια παράσταση, που πραγματεύεται το αδιέξοδο στο 
οποίο περιήλθε μια ολόκληρη κοινωνία, χρόνια σε κατάσταση 
καταναλωτικής ύπνωσης.

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Βέροιας συνεχίζει την προσπάθειά της για την ολοκλήρω-
ση της Αποκατάστασης και Ανάδειξης της Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας. Σε αυτό το πλαί-
σιο και μετά από αποστολή ενημερωτικού φακέλου στην Υπουργό Πολιτισμού κα. Λυδία 
Κονιόρδου, την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου είχαμε την τιμή να βρεθούμε στην Αθήνα όπου 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση επί μακρόν με τον διευθυντή της υπουργού, κ. Βαγγέλη 
Πολίτη – Στεργίου, καθώς και ολιγόλεπτη επαφή με την ίδια την κα. Υπουργό.

Για άλλη μια φορά η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Βέροιας μετέφερε σε ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο, το αίτημα των Βεροιωτών να «απελευθερωθεί» το ιστορικό μνημείο της πόλης 
μας από τα εναπομείναντα προσκτίσματα, τα οποία ενώ έχουν απαλλοτριωθεί ώστε να 
αναδειχθεί το μνημείο με όλη του τη μεγαλοπρέπεια, δυστυχώς ακόμα και σήμερα παρα-
μένουν εκεί ντροπιάζοντας το σπουδαίο έργο που έχει συντελεστεί.

Εκ μέρους της Κίνησής, παρόντες στις επαφές ήταν ο ιατρός Θεόδωρος Πολυχρο-
νιάδης, ο ιατρός Αναστάσιος Βασιάδης και ο δημοσιογράφος – δημοτικός σύμβουλος 
Ζήσης Πατσίκας. Μετά 
την εκτενέστατη ενημέ-
ρωση για την πορεία 
του έργου, ανατέθηκε 
σε τεχνικό σύμβουλο – 
πολιτικό μηχανικό του 
Υπουργείου Πολιτισμού 
η περαιτέρω διερεύνη-
ση του θέματος. Τέλος, 
η Κίνηση Ενεργών Πο-
λιτών Βέροιας απηύθυ-
νε πρόσκληση στην κα. 
Κονιόρδου, τον κ. Πολί-
τη - Στεργίου, καθώς και 
υπηρεσιακά στελέχη του 
υπουργείου Πολιτισμού 
να έρθουν στη Βέροια 
και να διαπιστώσουν ι-
δίοις όμμασι την κατά-
σταση.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ του Χρήστου και της Ηλέ-
κτρας, το γένος Ανδρεανίδου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στη Ράχη Ημαθίας και η ΠΡΟ-
ΔΡΟΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΝΝΑ 
του Ευσταθίου και της Καλλιόπης, 
το γένος Σύραλη, που γεννήθηκε 

στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

Στο Υπουργείο 
Πολιτισμού 

η Κίνηση Ενεργών 
Πολιτών Βέροιας 

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

Συνεστίαση στην 
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της, την Κυ-

ριακή 19 Νοεμβρίου 2017 το μεσημέρι θα έχει συνεστί-
αση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ= στην περιοχή Εληάς, 
στις 13.00.

Η συμμετοχή κατά άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμ-
βάνει ουζάκι με μεζέ, σαλάτα, τυρί, κρεατικό.

Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε α-
πό τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοι-
κτή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τις ώρες 10.30 
έως 12.30 το πρωί. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ομάδα «ΕΚΦΡΑΣΗ B’»

«Ιστορίες της κρίσης» των Νίκου Μανούδη, 
Zώρζ Κουρτελίν και Ντάριο Φο στη «Στέγη»



Με μεγάλη συμμε-
τοχή πραγματοποι-
ήθηκε το πρωί της 
Κυριακής στο Επιμε-
λητήριο Ημαθίας η 
επετειακή εκδήλωση 
(50 χρόνια) από την 
πρώτη καλλιέργεια 
των κηπευτικών στα 
θερμοκήπια του Αγίου 
Γεωργίου από τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο του 
χωριού. Με «στόχο να 
θυμηθούμε την ιστορία 
και να ενημερωθούμε 
για τις τελευταίες εξε-
λίξεις» όπως τόνισε 
καλωσορίζοντας τον 
κόσμο ο πρόεδρος 
Φάνης Κουτρουλιάς.

Στην  εκδήλωση 
παραβρέθηκαν μεταξύ 
άλλων: ο βουλευτής 
Χρήστος Αντωνίου, 
ο δήμαρχος Κώστας 
Βοργιαζίδης, ο γ.γ. 
Οικονομικών του υ-
πουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης Δημήτρης 
Τσαγκαλίδης, ο πρόε-
δρος της Κενρικής Α-
γοράς Θεσσαλονίκης 
Δημήτρης Χαμπίδης, 
ο εκπρόσωπος του α-
ντιπεριφερειάρχη Νίκος Τσούντας, ο αντιδή-
μαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, δημοτικοί 
και τοπικοί σύμβουλοι, επιχειρηματίες, παρα-
γωγοί κ.ά.

Τους καλεσμένους χαιρέτισε εκπροσω-
πώντας τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου ο 
πρόεδρος του Μεταποιητικού Τμήματος Τάσος 
Γιάγκογλου, εστιάζοντας στην εξειδίκευση που 
έχει επιτύχει τόσα χρόνια με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα ο Άγιος Γεώργιος, το ισχυρό 
brande που απέκτησε στα κηπευτικά και ιδί-
ως την πιπεριά, τονίζοντας παράλληλα ότι το 
Επιμελητήριο θα είναι πάντα ένα θερμοκήπιο 
για όλους τους επιχειρηματίες προσφέροντας 
εκπαίδευση, συμβουλευτική, ενημέρωση και 
επιμόρφωση.

Στο ότι οι προσπάθειες του Αγίου Γεωργίου 
βοήθησαν ώστε να επιτύχει υψηλή προστι-
θέμενη αξία οι παραγωγοί στάθηκε στον χαι-
ρετισμό του ο βουλευτής Χρήστος Αντωνίου, 
ενώ ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης μίλησε 
για τα ισχυρά brande της Ημαθίας στο πεδινό 
ή ορεινό κομμάτι της, σημειώνοντας ότι πρέ-
πει να είναι τριπλός ο στόχος όλων: η βελτι-
στοποίηση της ποιότητας, η μεγιστοποίηση 
παραγωγής και η μείωση του κόστους. Στη 
στόχευση εκπαίδευσης των νέων αγροτών 
και της ανάδειξης των προϊόντων στάθηκε ο 
εκπρόσωπος του αντιπεριφερειάρχη Νίκος 
Τσιούντας.

Να σημειωθεί ότι ο σύλλογος τίμησε τους 
δύο πρώτους καλλιεργητές κηπευτικών στο 
χωριό, τον Άρη Ταυρίδη και τον Σταύρο Σταύ-

ρογλου.
Ιστορική αναδρομή και προοπτικές

Στη διάρκεια των εισηγήσεων έγινε μεταξύ 
άλλων μια ιστορική αναδρομή στην καλλιέρ-
γεια των κηπευτικών και ιδίως της πιπεριάς 
στον Άγιο Γεώργιο (από τον εκπαιδευτικό 
Γιάννη Ξενιτίδη) και τονίστηκε η διατροφική 
διατροφική αξία των κηπευτικών (από τη δι-
αιτολόγο - διατροφολόγο Πολυξένη-Μαρία 
Παπαναστασίου).

Στις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές για 
αειφορική παραγωγή κηπευτικών υπό κάλυψη 
σε μεσογειακές συνθήκες αναφέρθηκε ο Δρ. 
Κωνσταντίνος Λίτρας, Ομότιμος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μιλώντας για τις 
νέες τάσεις στα θερμοκήπια, τις ενεργειακές 
επιλογές κ.ά.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις γύρω από τις 
τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την καλλιέρ-
γεια και την προώθηση των προϊόντων.

Οι υπόλοιπες εισηγήσεις αφορούσαν τα 
εξής θέματα:

Η Πιστοποίηση Αγροτικών προϊόντων. Η 
διαδικασία, το κόστος και χρησιμότητα της, 
από τον Γεωπόνο Γεώργιο Πεχλιβανίδη.

Τα σχέδια βελτίωσης, επενδυτικό εργαλείο 
για αγρότες, από τη βιολόγο Μαρία Τσιάκα.

Οργανώσεις & Ομάδες Παραγωγών: Δια-
δικασία Αναγνώρισης & Οφέλη, από τον γεω-
πόνο Αντώνη Μέλλιο.

Οι ευκαιρίες, τα εμπόδια και οι δυνατό-
τητες, από τον πρόεδρο της Κοινοπραξίας 
Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας 
Χρήστο Γιαννακάκη.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ)
Στο πλαίσιο της επιστημονικής Εσπερίδας 

«ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ:  Άγιος Ιωάννης Χρυσόστο-
μος – Άγιος Λουκάς Ιατρός» επιθυμούμε να δη-
λώσουμε και να εκφράσουμε από κοινού η Ιερά 
Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, ο 
Δήμος της Ηρωικής πόλεως Ναούσης, ο Ιατρικός 
Σύλλογος Ημαθίας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Ημαθίας, το Σωματείο εργαζομένων της Υγειονομι-
κής Μονάδας Ναούσης και όλοι οι συμμετέχοντες 
σύνεδροι: 

Πρώτον, τον έπαινο και την ευγνωμοσύνη μας 
στη διοίκηση, τους ιατρούς, τους νοσηλευτές και 
όλους τους εργαζομένους του Νοσοκομείου Να-
ούσης οι οποίοι με αυταπάρνηση και φιλοτιμία 
σε καιρούς δύσκολους διακονούν τον ανθρώπινο 
πόνο. Συμπαραστάτης στον αγώνα τους υπάρχει 
ο τιμώμενος από την σημερινή εκδήλωση  Άγιος 
Λουκάς ο Ιατρός, ο οποίος θυσιαστικά έθεσε τον 
εαυτό του στην υπηρεσία του πάσχοντος αδελφού 
και παρόλες τις ελλείψεις και δυσμενείς συνθήκες, 
εκπλήρωνε πάντα το ιατρικό του καθήκον, αντιμε-
τωπίζοντας τον ασθενή ως εικόνα Θεού.

Δεύτερον, τη διαμαρτυρία μας προς κάθε υπεύ-
θυνο για την έλλειψη ιατρών σε συγκεκριμένες κλι-
νικές και την από τεσσάρων ετών έλλειψη αξονικού 
τομογράφου στο Νοσοκομείο μας. Η διοίκηση του 
Νοσοκομείου και ο Δήμος Νάουσας με τις ενέργειές 
τους αγωνίζονται αποτελεσματικά για την κάλυψη 
των ελλείψεων. Δυστυχώς, όμως, οι χρονοβόρες 
διαδικασίες της γραφειοκρατίας δεν επιτρέπουν την 
άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών. Ευχής έργο θα 
ήταν να γίνει το Νοσοκομείο της Νάουσας και πάλι 
αυτόνομο.

Τρίτον, επειδή η διακονία του πάσχοντος αδελ-
φού είναι έργο όλων μας καλούμε όλους τους πο-
λίτες της Νάουσας να εργάζονται στην απόκτηση 
των αρετών της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού 
και να βρίσκονται δίπλα στο Νοσοκομείο στηρίζο-
ντας το έργο της Διοίκησης, των ιατρών, των νοση-
λευτών και των εργαζομένων. 

Ο Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
 Παντελεήμων

Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας
 Ιωήλ

Ο Γρεβενών Δαβίδ
Ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου 

Στέφανος
Νικόλαος Κουτσογιάννης, Δήμαρχος

 Ηρωϊκής πόλεως Ναούσης
Ιωάννης Παρθενόπουλος, Πρόεδρος

 Δημοτικού Συμβουλίου Ναούσης
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος

 Χατζηδήμου, ιατρός
Βασιλική Κώστα, ομότιμη καθηγήτρια 

Νευρολογίας ΑΠΘ
Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος 

Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας
Σοφία Κατή, Πρόεδρος Φαρμακευτικού

 Συλλόγου Ημαθίας
Ελένη Κεχαγιά, Πρόεδρος Σωματείου 

Εργαζομένων Υγειονομικής 
Μονάδας Ναούσης,

οι εφημέριοι κληρικοί της πόλεως Ναούσης
και άπαντες οι σύνεδροι.

Συνεργασία του 
Δήμου Βέροιας 

με την Αστυνομία για 
την εγκατάλειψη 

δεσποζόμενων ζώων

Έναν ηλεκτρονικό σαρωτή ανάγνωσης microchip (scanner) 
παρέδωσε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος στον διοι-
κητή του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας Θωμά Μοσχόπουλο, 
στην προσπάθεια του Δήμου να διευκολύνει το έργο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας στον έλεγχο της τήρησης  των υποχρεώ-
σεων των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, όπως 
αυτές απορρέουν από την νομοθεσία.

Με τη συνδρομή αυτή του Δήμου Βέροιας στην προσπά-
θεια των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών για αποτελε-
σματικότερους και ουσιαστικότερους ελέγχους, συνεχίζεται 
η προσπάθεια για μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς και εξάλειψη του φαινομένου εγκατάλειψης 
δεσποζόμενων ζώων από τους ιδιοκτήτες τους.

Η αρμόδια Αντιδημαρχία υπενθυμίζει στους δημότες να με-
ριμνούν για τη σήμανση και καταγραφή των ζώων τους, προ-
σκομίζοντάς τα σε πιστοποιημένο κτηνίατρο και ακολούθως να 
ενημερώνουν το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου (τη-
λέφωνα επικοινωνίας 2331350563 και 2331071336), διότι σε 
αντίθετη περίπτωση τα πρόστιμα που επιβάλουν οι ελεγκτικές 
αρχές  είναι ιδιαίτερα αυστηρά.

Σύλληψη 
53χρονου για 

λαθραία τσιγάρα
Συνελήφθη στις 10-11-2017 

το απόγευμα σε περιοχή της Η-
μαθίας, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
53χρονος ημεδαπός, καθώς 
στην κατοχή του βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 66 πακέτα τσιγά-
ρων, τα οποία δεν έφεραν την 
ειδική ταινία φόρου κατανάλω-
σης του ελληνικού Δημοσίου.

Η ιστορία των 
θερμοκηπίων του 

Αγ. Γεωργίου και η δυναμική 
εξέλιξη στα κηπευτικά 



Τη χειρότερη εμφάνιση έκανε 
την Κυριακή η ομάδα της Βέροι-
ας και δίκαια γνώρισε την 

ήττα με 0-2 από τη φιλόδοξη ομάδα 
του Καραΐσκάκη, που θα μπορούσε 
να πετύχει και άλλα γκολ. Η εμφά-
νιση της Βέροιας ήταν πολύ άσχημη 
και οι νεαροί παίκτες έδειξαν ότι δεν 
μπορούν να σηκώσουν το βάρος  της 
φανέλας μιας ομάδας με λαμπρή ιστο-
ρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η εικό-
να που παρουσίασαν αν όχι όλοι αλλά 
οι περισσότεροι παίκτες ανησύχησαν 
τους λίγους φιλάθλους που ήταν στο 
Δημοτικό Στάδιο, ότι αν συνεχίσουν 
με τέτοιες εμφανίσεις τότε το μέλλον 
της ομάδας δεν θα είναι το καλύτερο.

Ο κόσμος ξέρει πως έγινε αυτή η ομάδα μέσα
σελίγουςμήνες  έδωσεκαιθαδώσειστήριξηαλλά
και οιπαίκτεςπρέπει ναφανούναντάξιοι της εμπι-
στοσύνηςσε αυτούςπου τους έφερανστηΒέροια.
Διαφορετικά τώραπου είναι αρχή ακόμη να ξεκα-
θαρίσουντιμπορούνκαιγιαπόσοείναισεθέσηνα
προσφέρουν.Ησημερινήαπόδοσηήταντραγικήκαι
δενπρέπειναεπαναληφθεί,γιατοκαλότηςομάδας
αλλά και των ίδιων τωνπαικτών. ΣτηνΒέροια δεν
περιμένουναπότουςσημερινούςπαίκτεςνακάνουν
πρωταθλητισμό,αλλάόχικαιναχάνουντόσοεύκολα
από μία ομάδαπου ανέβηκε την τελευταία στιγμή
στην κατηγορία συμπληρώνοντας το ρόστερ της
με ό,τι «απέμεινε»στην αγορά.Από την αρχή του
αγώναοιφιλοξενούμενοιβλέπονταςτατραγικάλάθη
στηνάμυνατηςΒέροιαςβγήκανμπροστάπιέζοντας
την εστία του Γιαγκιόζη ναπετύχουν κάποιο γκολ.
Δεν τα κατάφερανστοα’ ημίχρονοαλλάαυτό έγινε
στηνεπανάληψηκαιστο52’λεπτόότανδύοπαίκτες
τηςΒέροιας δεν μπόρεσαν να διώξουν μία εύκολη
σέντρα και μόνοςοΧούσος έστειλε τηνμπάλαστα
δίκτυατηςΒέροιαςγράφονταςτο0-1.Πριντογκολ
ηΒέροιαστο46’είχεκαλήευκαιρίαμετονΜπαστιά-
νοαλλάημπάλααπόπολύπλάγιαβρήκετοδοκάρι
καιστηνσυνέχειακατέληξεκόρνερΣτο83’ηΒέροια
ζήτησεναμετρήσειτογκολτουΡούνειαφούημπά-
λαπέρασε την γραμμήχωρίς να το κατακυρώσουν
επόπτηςκαιδιαιτητής.Καιστιςκαθυστερήσειςδεύ-
τερο τραγικό λάθος του τερματοφύλακαπροσπάθη-
σενααπομακρύνειτηνμπάλααυτήβρήκετηνπλάτη

τουαντιπάλουστρώθηκεστονΧούσοο οποίος για
δεύτερηφορά την έστειλε στα δίκτυα τηςΒέροιας
κάνοντας το τελικό 0-2.Η λήξηβρήκε τουςφιλοξε-
νούμενους ναπανηγυρίζουν μία ιστορική νίκη και

μαλιστα εκτός έδρας ενώ οι φίλαθλοι της
Βέροιαςαπογοητευμένοιτόσοαπότοαπο-
τέλεσμαόσοκαιαπότηνεμφάνισηαποδο-
κίμασαντουςπαίκτεςκαιτονπροπονητή.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Τζουβάρας,
Τζιαμπάσης)

ΒΕΡΟΙΑ: (Χαραλαμπίδης)Γιαγκιόζης,
Σουλιώτης,Καψάλης,Κοζάκης,(78’Γιαμόα)
Δαμιανάκης,Λάσκαρης,Μπλέτσας,(58’Ο-
φέι)Λίταινας(46’Νύκταρης),Μπαστιάνος,
Ρούνεϊ,Ουνγιαλίδης.

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ: (Παπαβασιλείου)
Μέλκα, Καραγιαννίδης,Θεολόγου,Παπα-
νίκου,Τσιοντάκης(24’Χούσος),Κόλινς(89’
Μουκίδης),Μακρής, Γυφτοκώστας,Μακρί-
δης,Λουκίνας(81’Ευαγγέλου),Κυριάκης.

ΑπόστολοςΧαραλαμπίδης:Δίκαια
χάσαμε.ΣάκηςΠαπαβασιλείου:Μπορού-

σαμεκαιάλλαγκολ
ΑναγνώρισεοτιηΑΕΚαραϊσκάκηςκέρ-

δισεδίκαιαστηνΒέροιαοπροπονητήςτης
βασίλισσας του βορράΑπόστολοςΧαρα-
λαμπίδης. «Είχαμε πολύ κακή ημέρα και
πετάξαμε το διπλό τηςΛάρισας. Κάναμε
ένα άσχημο πρώτο μέρους. Κυριάρχησε
το άγχος. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε με
άλληδιάθεσηκαιείχαμετηνευκαιρίαμετον
Ουνγιαλίδη νασκοράρουμε.Απόμια κακή
τοποθέτηση δεχθήκαμε γκολ. Είχαμε την
ευκαιρία να ισοφαρίσουμεμετάανοιχτήκα-
με και δεχθήκαμε και δεύτερο γκολ.Ήμα-

σταν κακοί, ήταν δίκαιη η νίκη τουαντιπάλου.Ηο-
μάδαχρειάζεταιυπομονήκαιστήριξη.Τουςβαθμούς
πουχάσαμεθα τουςπάρουμεαλλού».Σε ερώτηση
για την κακή εικόνα της ομάδας ο κ.Χαρλαμπίδης
είπε. «Όλα αυτά ταπαιδιά είναι  μέχρι 23 χρόνων
καιπέρσιόλοιέπαιζανσεομάδεςΚ-20.Χρειάζονται
χρόνο και στήριξη για να συνεχίσουν.» Από την
πλευρά του οπροπονητής τουΚαραισκάκηΣάκης
Παπαβασιλείου  δήλωσε.  «ΗΒέροιαπροερχόταν
απόέναμεγάλο«διπλό»στηνΛάρισακαιέπρεπενα
υπερβάλουμεεαυτούςγιανακερδίσουμεμιαομάδα
με αξιόμαχουςπαίκτες και καλόπροπονητή.Ήμα-
στανπειθαρχημένοι και είχαμεστόχο τη νίκη.Είναι
από τα καλύτεράμας ματς.Είχαμε την κατοχή της

μπάλας, τιςευκαιρίεςγιαγκολ,είχαμεκαλέςσυνερ-
γασίεςκαιτοσκορείναιπλασματικό.Θαέπρεπενα
πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Εμείς χρειαζόμαστε
ακόμηπίστωσηχρόνου.ΗΒέροια έχει καλούςπαί-
κτες και χρειάζεται τηνστήριξη».Απόπλευράς των
παικτώνμίλησανοιΓιώργοςΜπλέτσαςκαιΠαντελής
Θεολόγου. Ο ΓιώργοςΜπλέτσας τηςΒέροιας δή-
λωσε: «Ήρθαμεαπό έναμεγάλοδιπλό.Θέλαμε να
συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις και μπήκαμε αγ-
χωμένοι.Μπορούσαμεναπροηγηθούμε.Τοέκαναν
οιφιλοξενούμενοι.Εμείςήμαστανάτυχοι».

ΟΠαντελήςΘεολόγου τηςΑΕΚαραϊσκάκηςση-
μείωσε: «Ήτανμια δίκαιη νίκη.Όλααυτάπουβγά-
λαμεστο γήπεδο τα δουλέψαμεστηνπροπόνηση.
Στόχος μας η γρήγορη παραμονή Εύχομαι καλή
συνέχειαστηνΒέροια».ΟΘεολόγου εξέφρασε και
έναπαράπονο: «Πέρσι ήρθαστηνΒέροια να υπο-
γράψω.Έκαναένανμήναπροπονήσειςκαιδενέμα-
θαγιατίδενυπέγραψα.Κανείςδενμουείπετίποτα.
Είχαμείνειξεκρέμαστος«.
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Football League
Τα αποτελέσματα

Κισσαμικός-Αχαρναϊκός.............................. 4:1
ΑναγέννησηΚαρδ-Παναιγιάλειος................ 1:0
Βέροια-Καραϊσκάκης................................... 0:2
ΟΦΗ-Αιγινιακός.......................................... 6:0
Παναχαΐκή-Εργοτέλης................................. 2:1
Πανσερραϊκός-ΑπόλλωνΠ......................... 3:3
Σπάρτη-ΑπόλλωνΛ.................................... 2:0
ΆρηςΘ-Καλλιθέα........................................ 2:0
ΔόξαΔρ-Τρίκαλα......................................... 0:0

Ηβαθμολογία
1.ΆρηςΘεσσαλονίκης...................................... 9
2.Παναχαΐκή..................................................... 9
3.ΟΦΗ............................................................. 7
4.Α.Ο.ΧανιάΚισσαμικός............................... 7
5.ΔόξαΔράμας................................................. 7
6.Καραϊσκάκης................................................. 6
7.Σπάρτη.......................................................... 5
8.ΑπόλλωνΠόντου.......................................... 5
9.ΑναγέννησηΚαρδίτσας................................. 4
10.Παναιγιάλειος.............................................. 4
11.Βέροια......................................................... 3
12.Εργοτέλης................................................... 2
13.Πανσερραϊκός............................................. 1
14.Τρίκαλα....................................................... 1
15.Καλλιθέα..................................................... 1
16.ΑπόλλωνΛάρισας....................................... 0
17.Αιγινιακός.................................................... 0
18.Αχαρναϊκός..............................................-24

ΑγνώριστηηΒέροιαέχασε0-2απότηνΑΕΚαραισκάκης
Αποδοκιμασίες των φιλάθλων σε παίκτες και προπονητή

Δηλώσεις προπονητών - παικτών



Μπορεί στο 
α’ ημί-
χρονο η 

γυναικεία ομαδα 
του Φιλίππου να 
«κοντράρισε» στα 
ίσα την πανίσχυ-
ρη ομάδα της Ν. 
Ιωνίας και μάλι-
στα σε δύο δεκά-
λεπτα βρέθηκε 
και μπροστά στο 
σκορ 9-5 και 9-8, 
όμως η διαφορά 
φάνηκε στο β’ 
ημίχρονο όπου οι 
φιλοξενούμενες έδειξαν την ανωτερό-
τητα τους και πήραν στο τέλος δίκαια  
την νίκη με το καθαρό 22-33.

Ευχάριστη στιγμή για τις παίκτριες τουΦιλίπ-
που στο ξεκίνημα του αγώνα όπου μετά
τοπρώτο5λεπτόόχιμόνοπήρανπροβά-
δισμαστοσκοραλλά έκαναν και μία δια-
φορά τεσσάρων γκολ 9-5.Φαίνεται όμως
οτι μετά απόαυτό «πείσμωσαν» οι φιλο-
ξενούμενες και με ένασερί 0-5 έκαναν το
σκορ΄9-10.Τελικάτοα’ημίχρονοέληξεμε
νίκητηςΝ.Ιωνίας10-13.Όμωςστοβ’η-
μίχρονοφάνηκεηδιαφοράδυναμικότητας
μεταξύτωνδύοομάδων,μετηνομάδατης
Ν. Ιωνίας να δείχνει οτι δίκαια βρίσκεται
στην κορυφή του Ελληνικού γυναικείου
χαντ μπολ, αφού πολύ γρήγορα ξέφυγε
στοσκορ΄και«κλείδωσε»τηννίκη.Μετάτο
45’βρισκότανμπροστάαπό8-έως10γκολ
χωρίςνακινδυνεύσειαπότιςγηπεδούχες.

Τα5λεπτά1-1,5-2,9-5,9-8,10-11,10-
13ημ,11-15,13-19,16-25,19-28,19-31,
22-33τελ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΓιώργοςΤσικί-
νας):Νάκο,Κατσικαρώνη,Εμμανουηλίδου
1,Ντόβα,Παπαδοπούλου5,Χρ.Ανθίτση,
Καραχαρίση2,Β.Θεοδοσοπούλου,Σπυρι-
δοπούλου,Καλμουκίδου1,Μπατζαρακού-
δη 11,  Γεωργιάδου, Σ.Θεοδοσοπούλου,
Στεφανίδου,Νοχουσίδου,Πιτούλια.

ΟΦΝΙ (Ναϊσίδου- Ζιβούλοβιτς):Κε-
πεσίδου,Κερλίδη,Στεφάνοβιτς ,Μίλατσιτς
1, Παπανικολάου 6, Πάπα 7, Πανούση,
Ζυγούρα 7,Μακρή, Βαφειάδου 5,Διακο-
γιάννη,Κοντοστεργίου,Σαραντάκου,Ζηνο-
νίδου1,Χρονοπούλου3,Στουγιαννίδου3.

Διαιτητές:Πατιός,Τσιάνας,Δίλεπτα: 7-

6,Πέναλτι:7/7-3/3.

Ευχαριστήριο
ΗΔιοικούσαΕπιτροπή
τουΓυναικείουτμήμα-
τοςΧειροσφαίρισηςτου
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας,
οιπροπονητέςκαιοιπαί-
κτριεςτηςγυναικείαςο-
μάδαςεύχονταιταχείακαι
γρήγορηανάρρωσηστην
παίκτριατηςγυναικείας
ομάδαςΌλγαΖουμπουλί-
δου,μετάτηνεγχείρηση
πουπραγματοποιήθηκε
στογόνατοτηςγιατην
αποκατάστασητουτραυ-
ματισμούτουπρόσθιου
χιαστούκαιμηνίσκου.
«Ευχαριστούμε θερμά

τονΔιευθυντήτηςΟρθοπεδικήςΚλινικήςτουΝοσο-
κομείουΝάουσας,κ.Ελευθερόπουλοκαθώςκαιτην
ομάδα των ιατρώνπουσυμμετείχαν εγχείρηση της
αποκατάστασης του τραυματισμού της αθλήτριας
μας»αναφέρειηανακοίνωση.
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Μετά από ένα μέτριο α’ ημίχρο-
νο ο Φίλιππος αντέδρασε αλλά 
δεν μπόρεσε να πάρει ούτε 

την ισοπαλία και βρέθηκε ηττημένος 
στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας από την έμπειρη 
ομάδα του ΠΑΟΚ με 22-24. Η κακή 
απόδοση από την αρχή του αγώνα 
έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να 
φθάσει στο 1-8  στο 12’ λεπτό που 
ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στον 
αγώνα.

Από κει και μετά οι παίκτες τουΦιλίππουπιο
ψυχωμένοι και με λιγότερα λάθη περιόρισαν την
διαφορά και μάλιστασε κάποιασημεία τουαγώνα
ηδιαφοράέφθασεμόλιςστοέναγκολ,ενώείχαμε
προβάδισμα για τονΦίλιππο με 21-20.!Προς το
τέλος όμως του αγώνα «μίλησε» η εμπειρία των
παικτώντουΠΑΟΚπουκράτησαντηνδιαφοράκαι
πήραντηνπολύτιμηνίκημε22-24.

Ταπεντάλεπτα:1-4,1-6,2-8,4-10,7-13,10-14
(ημχ),12-17,16-18,17-19,20-20,21-21,22-24

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΘεόδωροςΠαυλίδης):
Ευαγγελόπουλος,Ζλατάνος1,Ψωμιάδης,Ζευγαρό-
πουλος,Τριανταφυλλίδης,Χαραλαμπίδης 1,Σειρε-
κίδης2,Τζιμπούλας,Κωστακίδης2,Αποστολίδης5,
Αρσενασβίλι 1, Γρηγοριάδης 5, Σ.Παπαδόπουλος
5,Κουκουτσίδης,Α.Παπαδόπουλος,Φιλόσογλου.

ΠΑΟΚ (Στέλιος Σειρεκίδης):Αραμπατζής 2,
Πατραμάνης,Παλάσκας5,Γουργούμης,Νικολαϊδης
6,Κοκώνης1,Αποστόλου,Πετρίδης1,Οικονόμου,

Καλόμοιρος 2,Μαστορογιάννης,Πέγιοβιτς 1, Κυ-
πραίος,Κολοβός,Βεσελίνοβιτς6,Κοτανίδης.

Διαιτητές:Πατιός-Τσιάνας.Δίλεπτα:3-5,Πέναλ-
τι:3/4-2/2.

Κόκκινη30:62Αρσενασβίλι (για επικίνδυνοπαι-
χνίδι)

Τααποτελέσματα
ΓΣΔράμα1986-ΑερωπόςΈδ.................25-34
ΦίλιπποςΒέροιας-ΠΑΟΚ........................22-24
ΓΑΣΚαματερού-ΧΑΝΘ...........................23-24
ΦοίβοςΣυκ-Πανελλήνιος........................26-23
ΑΕΚ-Δούκας............................................24-27

Ηβαθμολογία
1Ολυμπιακός.............................................. 11
2ΠΑΟΚ....................................................... 11
3Δούκας.....................................................10
4Διομήδης.....................................................8
5Αερωπός.....................................................8
6ΑΕΚ.............................................................6
7Φίλιππος.....................................................6
8ΧΑΝΘ.........................................................6
9Φοίβος........................................................4
10Καματερό..................................................1
11Δράμα1986..............................................1
12Πανελλήνιος..............................................0

ΔηλώσειςΤέοΠαυλίδη:Μαςστοίχισε
τονεαρότηςηλικίας

Στονεαρότηςηλικίαςτωνπαικτώντουστάθηκε
στιςδηλώσειςτουμετάτοπαιχνίδιΦίλιππος-ΠΑ-
ΟΚοπροπονητήςτωνγηπεδούχωνΤέοΠαυλίδης

«Για άλλη μια φορά πληρώνουμε το
νεαρό της ηλικίας μας και το ρόστερ μας
που δεν έχει μεγάλο βάθος.Κάναμεπαι-
δαριώδηλάθη.Ότανπερνάςμπροστάκαι
ειδικάσεεκείνοτοσημείο,απαγορεύονται
ταλάθηκαιταδίλεπτακαιπαίζειςσταίσια
έναν αντίπαλοπου είναι το φαβορί στην
αναμέτρηση»σχολίασεοΤέοΠαυλίδης.

Ο τεχνικός τουΠΑΟΚΣτέλιος Σεϊρεκί-
δηςυπογράμμισεότιοιπαίκτεςτουεκνευ-
ρίστηκανστοδεύτερομέρος καισυνάντη-
σανδυσκολίεςστηνάμυνατουΦιλίππου.:

«Σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε
μιαπολύ δύσκολη και με ταλέντο ομάδα
πουδίνεισεόλα ταπαιχνίδια τον καλύτε-
ρό του εαυτό.Αυτόπου κρατάμε είναι οι
δυο βαθμοί. Ενώ ξεκινήσαμε καλά, στην
διάρκεια τουαγώνα εκνευριστήκαμε, ίσως
απόμόνοι μας, κάναμε κάποια λάθη, μας
δυσκόλεψεηπροωθημένηάμυνα τουΦι-
λίππουκαιαυτόμαςστοίχισε».

Χάνντμπολ Α1 Ανδρών

ΉττατουΦιλίππου22-24
απότονΠΑΟΚ

Χάντμπολ Α1 Γυναικών

Στοβ’ημίχρονοφάνηκεηδιαφορά

Φίλιππος-Ν.Ιωνία22-33
Ευχαριστήριο του Φιλίππου
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Πολύ πιο εύκολα απ’ οτι αναμε-
νόταν κέρδισε ο Φίλιππος τον 
ΑΣ Ιωαννίνων με ξέσπασμα 

στο τέταρτο 10λεπτό με 75-62. Παρότι 
στο ξεκίνημα του αγώνα οι φιλοξενού-
μενοι αιφνιδίασαν τον Φίλιππο, έλεγ-
ξαν τον ρυθμό και προηγήθηκαν με 
12-19 λίγο πριν το τέλος του  δεκάλε-
πτο. Ο Φίλιππος κάλυψε την εις βάρος 
του διαφορά βρίσκοντας λύσεις στην 
επίθεση. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν 
ξανά μπροστά με 24-29 στο 18’ όμως 
οι Βεροιώτες  με τρίποντο του Παρα-
πούρα και δίποντο του Σουτζόπουλο 
ισοφάρισαν στο 19’ και με τρίποντο 
του Μαθιόπουλου στην εκπνοή πήραν 
προβάδισμα με 34-33.

Στο3ο  δεκάλεπτο οΦίλιπποςπροσπάθησε να
πάρει τοπάνω χέρι και πέρασε με 45-40 στο 27’
αλλάήτανάστοχοςστις βολές και δεν κατάφερε να
ξεφύγειακόμηπερισσότεροστοσκορ..Ηκαλήάμυ-
νατουΦιλίππουκράτησετοπροβάδισμαστοσκορ
και στο τέλος του δεκαλέπτου οΦίλιπποςπέρασε
με48-42.

Στο32’ οΦίλιππος εκμεταλλεύτηκε αντιαθλητικό
φάουλ και τεχνικήποινή και με τονΚοθρά ανέβα-
σε την διαφορά στους δέκα πόντους (55-45). Η
διαφορά έγινεακόμημεγαλύτερη   με τρίποντο του
Μαθιόπουλου και στο 34’ τοσκορ έγινε 60-47. Στο
35’ οΚαβαργύρης με δυο βολές έγραψε το 62-47
καιοΚοθράςμετζαμπσουττο64-47.Τοματςπήρε
διαστάσεις θριάμβουστο36’ με λέι απ τουΣουτζό-
πουλου (66-47).  Στα υπόλοιπα λεπτά οΦίλιππος
συντήρησετηνδιαφοράτουκαιέδωσεχρόνοσυμμε-
τοχήςσεόλουςτουςπαίκτες.

Διαιτητές :ΠαπαδόπουλοςΧ. -Αγραφιώτης Ιω-
άννης

Δεκάλεπτα:14-19,34-33,48-42,75-62

ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας -Μπλατσιώτης):
Κοθράς 10,Μόρας, Τσιαγκλάκανος, Παραπούρας
10(3), Σουτζόπουλος 18, Καντάρκος 17,ΤόκαςΑ,
ΤόκαςΠ,Βάλλιος2,Τσεσμετζίδης2,Μαρκόπουλος
9(3),Καβαργύρης7.

ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης): Γεωργίου 6,
Ζαμπέτης 3(1),Μπαρτζώκας21,Καλφαλίδης,Καν-
νής2,Παπαγιάννης3,Τσίγκας,Mάκης7,Παπανικο-
λάου,Εξαρχόπουλος12(3),Φίλιος2,Θώδης6

ΔημήτρηςΓκίμας.«Κερδίσαμεδίκαιαμίακαλή
ομάδα»

ΜετάτοτέλοςτηςαναμέτρησηςΦίλιπποςΒέροι-
ας-ΑΓΣΙωαννίνωνοΔημήτρηςΓκίμαςκαθώςκαιο
παίκτης τουΦιλίππουΣτέργιοςΜαρκόπουλοςμίλη-

σανστουςδημοσιογράφους.
Αναλυτικάταόσαείπαν:
ΔημήτρηςΓκίμας:«Κερδίσαμεδίκαια.Βέβαιαδεν

είμαστανκαλοίστοπρώτοημίχρονο.Είμασταννευ-
ρικοίκαιείχαμε11λάθη,ταοποίαείναιπάραπολλά
γιαέναημίχρονο.Στηνεπανάληψηταλάθηπεριορί-
στηκαν και αμυνθήκαμε καλύτερα.Υπήρχανβέβαια
διαστήματαπουπαίξαμεπολύκαλόμπάσκετ.Κερδί-
σαμε,κρατάμετηννίκηκαισυνεχίζουμεμεμοναδικό
σκοπό την άνοδο. Επόμενοπαιχνίδι στοΑγρίνιο.
Δύσκολοπαιχνίδιαγωνιστικάαλλάκαιαπόγεωγρα-
φικήςάποψης.Θαπροετοιμαστούμεκατάλληλαάλ-
λωστεηομάδατώραείναιπλήρηςκαιευελπιστούμε
ότιόσοπερνάειοκαιρόςθαγινόμαστεκαλύτεροι.»

ΣτέργιοςΜαρκόπουλος:«Δενμπήκαμεκαλάστο
παιχνίδι.Στοημίχρονοόμωςηομάδασοβαρεύτηκε.
Δενείχαμεπεριθώριαγιανέαήτταμέσαστηνέδρα
μας.Δώσαμε το 100% του εαυτούμας καιπήραμε
τηνπολύτιμηνίκη».

Τααποτελέσματατης5ηςαγωνιστικής:
ΦαίακαςΚέρκ-Πτολεμαϊδα....................... 70-49
ΝικόποληΠρ-ΑΟΚΒ............................... 77-69
ΦίλιπποςΒ-ΑΓΣΙωαννίνων..................... 75-62
ΝίκηΒ-ΓΕΑγρινίου................................100-72
ΠρωτέαςΓρ-Ζέφυρος.............................. 67-62
ΙκαροιΤρικ-ΕύαθλοςΠολυκ..................... 67-65

Ηβαθμολογία
1.ΦαίακαςΚέρκυρας................................... 10
2.ΝίκηΒόλου................................................. 9
3.ΦίλιπποςΒέροιας....................................... 9
4.ΑΓΣΙωαννίνων........................................... 8
5.ΊκαροιΤρικάλων......................................... 8
6.ΕύαθλοςΠολυκάστρου............................... 6
7.ΠρωτέαςΓρεβενών..................................... 6
8.ΝικόποληΠρέβεζας.................................... 6
9.ΑΠΣΠτολεμαΐδας....................................... 6
10.ΑΟΚΒέροιας............................................ 6
11.Ζέφυρος.................................................... 6

Την τέταρτη ήττα του σε πέντε 
παιχνίδια υπέστη σήμερα ο 
ΑΟΚ Βέροιας στην Πρέβεζα, 

σε ματς στα πλαίσια της 5ης αγωνι-
στικής της Γ Εθνικής. Η ομάδα του 
Κωνσταντίνου Ηλιάδη δεν κατάφερε 
να διατηρήσει στην παράταση την 
ανοδική απόδοση που είχε κατά τη 
διάρκεια του αγώνα και σημειώνο-
ντας μόλις 4 πόντους στο διάστημα 
αυτό, γνώρισε την ήττα από την 
τοπική Νικόπολη.

Οι γηπεδούχοι, που αγωνίστηκαν τελευταία

στιγμή χωρίς τον ψηλό τους (σ.σ. οΜπάλλας
ένιωσεπόνουςστημέσηκαι έμεινεστονπάγκο),
έπαιξανμεπάθοςκαιδύναμη,μπροστάστοκοινό
τους.

Απότηνάλληπλευράοι«λύκοι»θαμπορού-
σαν ναπανηγυρίσουνστο τέλοςμιαμεγάλη νίκη
αν εκμεταλλευόταν την ορμήπου επέδειξανστο
τελευταίο δεκάλεπτο, όταν καιπήραν γιαπρώτη

φοράτοπροβάδισμαστοναγώνα.
Ωστόσο ταάστοχασουτστοπεντάλεπτο της

παράτασηςαλλάκαιηευστοχίατωνγηπεδούχων,
έγειρε τηνπλάστιγγαπρος τηνπλευρά τηςΝικό-
πολης,μετελικόσκορτο77-69

 Εντυπωσιακός για τους φιλοξενούμενους ο
Βαγγέλης Σισμάνης, ο οποίος πραγματοποίησε
την καλύτερη του εμφάνιση με τα χρώματα του
ΑΟΚκαιτονακολούθησανσεαπόδοσηοιΜαυρί-
δης(18π)καιΒλάχος(15π)

Επόμενοπαιχνίδι για τονΑΟΚ, τηνΚυριακή
19/11στοΔΑΚ«Βικέλας»μεαντίπαλοτονΠρωτέα
Γρεβενών


Τα δεκάλεπτα: 19-13, 37-31, 49-46, 65-65

(παρ.77-69)

ΣΚΝικόποληΠρέβεζας (Παπίρης):Βαγενάς

17,Αργυρός, Σουλιώτης,Τσιτσώνης 13, Σταμού-
λης, Κακιούζης 6, Παπαμιχαήλ 4, Γεωργάκης,
Νίκας16,Μακρόπουλος21,Μπακάλης,Μπάλλας.

ΑΟΚΒέροιας(Ηλιάδης):Τρομπούκης4,Ου-
σούλτζογλου, Σισμάνης 20, Γκανάς, Βλάχος 15,
Μαυρίδης 18,Βοργιαζίδης, Γιαννόπουλος,Ντου-
λαβέρης, Μπαρμπαρούσης, Χατζηλαμπρινός,
Γιαννουζάκος12.

Μπάσκετ Γ’ Εθνικής

ΘρίαμβοςτουΦίλιππου75-62
τονΑΓΣΙωαννίνων

Μπάσκετ Γ’ εθνική
Ήτταστηνπαράταση77-69(65-65)
γιατονΑΟΚΒέροιαςστηνΠρέβεζα

Το πιο δύσκολο παιχνίδι
από την αρχή της  σεζόν έ-
δωσαν οιΑετοί Βέροιας,που
αντιμετώπισαν στο Κλειστό
τηςΚατερίνης τον ΓΑΣΠΠάν-
θηρες.ΗομάδατουΝτάνηΤυ-
ριακίδηδυσκολεύτηκεαπότην
τοπική ομάδα,ωστόσοπήρε
τηνίκημε62-50καιμετάαπό
5 αγώνες, συνεχίζει αήττητη
στοπρωτάθλημα τηςΒΕΚΑ-
ΣΚΕΜ.

Στοπρώτο δεκάλεπτο, το
ματς ήταν αμφίρροπο και οι
δύο ομάδες συμβάδιζαν στο
σκορ.Στησυνέχειαόμως,ηε-
πιθετικήλειτουργίατωνΑετών
βελτιώθηκεαισθητάωστόσοοι γηπεδούχοισυνέ-
χισανναβρίσκουντιςλύσειςκαιολοκλήρωσαντο
πρώτομέροςστο-4.

 Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, η ομάδα της
Ημαθίας βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό την άμυνα
τους καιπήρεπολλάριμπάουντ, με αποτέλεσμα
νασημειώσειαρκετούςπόντουςστοναιφνιδιασμό.

Επόμενοπαιχνίδι για τους «ασπρόμαυρους»
τοΣάββατο18/11στοΔΑΚ«Βικέλας»μεαντίπαλο
τονΜέγαΑλέξανδροΛεπτοκαριάς.

Διαιτητές:ΤαρενίδηςΚ.-Γιανκίδης.
Δεκάλεπτα:12-12,27-31,33-50,50-62.
ΓΑΣΠΠάνθηρες (Χρυσίδης):Βάτος, Κεσε-

σίδης,Κεραμιδάς 4, Σκρέτας 3 (1),Καρακασίδης
1,Λαγαμτζής2, Γκαβοτάσιος 9,Αδαμόπουλος6,
Μπούσμπουρας 11,Πολυχρόνης 6 (2), Ιορδανί-
δης,Βάτος8(2).

ΑετοίΒέροιας (Τυριακίδης):Τσιμτσιρίδης 5,
Ιωσηφίδης 22 (5),Παπαδόπουλος 3 (1),Ουζού-
νης, Γκεκόπουλος 22, Πάππου 10, Χρυσάφης,
Κασάπης,Βλαχάκης.

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Πέρασαν και από την Κατερίνη

οι Αετοί Βέροιας 50-62 τους Πάνθηρες
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Δύσκολες στιγμές για το ιστο-
ρικό σωματείο της Χαλάστρας 
ύστερα και από την σημερινή 

εντός έδρας ήττα από την Νάουσα με 
0-1. Σε ένα τόσο κρίσιμο ματς για τη 

μετέπειτα πορεία του συλλόγου ΟΛΟΙ 
αποδείχθηκαν κατώτεροι της τόσο 
σοβαρής κατάστασης. Δεν έγινε καθό-
λου καλό παιχνίδι,ίσως το χειρότερο 
και των δυο ομάδων.

Τηνουσίαόμωςτηνπήρανοιφιλοξενούμενοιμε
έναγκολπουπέτυχανστο90+3μετονΚωτσιόπου-
λοκυριολεκτικάστοτελευταίοδευτερόλεπτο.

Τοάγχοςπου κυριάρχησεαπό τηναρχή τουα-
γώναστουςποδοσφαιριστέςτουΚαμπανιακούήταν
πράγματι καταστροφικό,χωρίς καθαρό μυαλό δεν
μπορείςναφτάσειςσεθετικόαποτέλεσμαότανπαί-
ζειςτονυπέρπάντωναγώναεπιβίωσις.

Από την άλλη ηΝάουσαπροφανώς και παρα-
σύρθηκε από το κακό παιχνίδι των γηπεδούχων
και δεν μπόρεσε να δείξει τα χαρίσματά της που
σίγουρασανομάδαδιαθέτει.Σημασίαπάντωςέχειη
νίκηγιατηνομάδατηςΝάουσαςπουανέβηκεακόμη
περισσότεροστηνβαθμολογίακαιβλέπει τομέλλον
μεαισιοδοξία.Ηομάδα τουΔημήτρηΧριστοφορίδη
έπαιξε σοβαρά και δεν επέτρεψε στους γηπεδού-
χουςνααπειλήσουντηνεστίατουΓρηγοριάδη.

Καμπανιακός:Γιαρμάς,Παπάζης(63′Καλογιάν-
νης),Αλμπάνης(58′Αριζάνης),Χριστοδουλίδης,Ρα-
καβίνας,Κιβρακίδης,Χατζηβασιλειάδης,Παγωνίδης,
Λατινόπουλος(46′Τσιότσκας),Μπάλιος,Χουζούρης.

ΦΑΣΝάουσα: Γρηγοριάδης, Ζούρκος,Τούφας,
Μουρατίδης,Τζημογιάννης, Γιαννόπουλος,Μουρίκι
(60′Παντζαρτζίδης), Κυζιρίδης (72′Μτσεντλισβίλι /
88′Μαντώς), Κωτσόπουλος, Χατζόπουλος (82′Νί-
κου),Περηφανόπουλος.

ΔημήτρηςΧριστοφορίδης:Πήραμεδύσκολα
μίασημαντικήνίκη

Ηχαρά και η ικανοποίησηήταν ταστοιχείαπου
έβλεπεκάποιοςσταπρόσωπαπαικτώνκαιτεχνικής
ηγεσίαςμετάτηνλήξητουνικηφόρουαγώνατηςΝά-
ουσαςστηνΧαλάστρακαιτηννίκηεπίτουουραγού
Καμπανιακού.Στιςδηλώσειςτουοπροπονητήςτης
Νάουσαςκ.ΔημήτρηςΧριστοφορίδηςείπεταεξής

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία
ομάδαηοποία έπαιζε το τελευταίο τηςχαρτί.Εμείς
δενμπορώναπωότιείμαιικανοποιημένοςαπότην
εικόνα μας σε ό,τι αφορά τοπαιχνίδι στην κυκλο-
φορία τηςμπάλας, είμαι όμως ικανοποιημένοςαπό
τηνπροσπάθεια τωνπαιδιώνκαιαπό τηναμυντική
λειτουργία.Σεό,τιαφοράτηδύναμηπατήσαμεκαλά
καικλείσαμεκαλάτουςχώρους.Είχαμεδιαβάσειτον
αντίπαλοσεπαιχνίδιαπουείχαμεδεικαιπροσαρμο-
στήκαμεσύμφωναμε ταδεδομένα τουαγωνιστικού
χώρου.Θέλωναδώσωσυγχαρητήριαστηδιαιτησία,
δεναδίκησεκαμίαομάδα.Ναευχηθώό,τικαλύτερο
στην ομάδα τουΚαμπανιακού. Συνεχίζουμε τον α-
γώναμας,έχουμεέναδύσκολοπαιχνίδιτηνΚυριακή
με τονΗρακλή.Κοιτάμεπαιχνίδι μεπαιχνίδι να γι-
νόμαστεόσογίνεταικαλύτεροικαιπάνταναείμαστε
ανταγωνιστικοίσεσχέσημετοναντίπαλο».

ΟπροπονητήςτουΚαμπανιακούκ.ΧρήστοςΖί-
φκαςδενθέλησενακάνειδηλώσεις.

Ο Φίλιππος επικράτησε 2-1 του 
Κιλκισιακού και πήρε βαθ-
μολογική ανάσα ,  Στο 8’ ο 

Μυλωνάς μετά από ασίστ του Μπε-
νίσκου έκανε το 1-0, ενώ στο 45’ ο 
Παπαδημητρίου έφερε το ματς στα 
ίσα (1-1). Στο 75’ σε χέρι του Ματε-
τζίδη οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλ-
τι. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Ραχίμ για 
να κάνει το 2-1. Από την πλευρά 
τους, οι φιλοξενούμενοι έχασαν 
πέναλτι στο 80’ με τον Πιπερτζή.

8’Μυλωνάς, 73’ (πεν.)Ραχήμ-44’Παπαδημη-
τρίου.

Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο αφού οι
γηπεδούχοιήτανκαλύτεροιστηνμεγαλύτερηδιάρ-
κειατουαγώνα.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Νίκος Ανα-
στασόπουλος):Καρακούτσης, Κόλα,Αργυρίου,
Κουτσόπουλος,Δημητρίου,Δημητρουλόπουλος,
Μπενίσκος,Σκοπελίτης (85’Καρατζάογλου),Σκλι-
οπίδης(66’Ραχίμ),Αβραμόπουλος,Μυλωνάς(89’
Τάκος).

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ (ΜάκηςΚατσαβάκης): Κολιο-
φούκας,Ρετσινάς (58’Παπουρτζής),Ραφαηλίδης,
Παλάσκας,Ματετζίδης,Πολύζος,Δοξάκης(34’λ.τ.
Νικολαΐδης),Λογγινίδης,Παπαδημητρίου,Μοσχά-
κης,Πιπερτζής.

Γ’ Εθνική

ΜεγάληνίκητηςΝάουσας
στονΚαμπανιακό0-1μεγκολ
τουΚωτσόπουλουστο90΄!

Δηλώσεις Δ. Χριστοφορίδη

Γ’Εθνική

Νίκη-ανάσα για τον Φίλιππο 
Αλεξάνδρειας 2-1 τον Κιλκισιακό

ΒαριάήττατωνΤρικάλων5-1
στοΠαλαιοχώριΧαλκιδικής

Εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα 
ο Αρης Παλαιοχωρίου. Επικράτη-
σε εύκολα 5-1 του Μ. Αλεξάνδρου 

Τρικάλων. Ο Καρλόπουλος στο 12’ έκανε 
το 1-0, ενώ δύο λεπτά μετά είχε δοκάρι. 
Πάλι ο ίδιος παίκτης με πέναλτι στο 40’ 
έκανε το 2-0. Ο Ταΐρης στο 52’ έκανε το 
3-0, ενώ στο 60’ μείωσε ο Παρσόπουλος. 
Στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι σημεί-
ωσαν δύο ακόμη γκολ με τον Προβατίδη 
(91’, 93’).

12’,42(πεν.)Καρλόπουλος,52’Ταΐρης,90+1’,90+3’
Προβατίδης-60’Παρσόπουλος

ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΛεωνίδαςΜπίλης): Πα-
λαβράκης,Τσιντογιάννης, Κουκουρώνας,Τσότρας (64’
Αποστόλου),Αποστολάς, Ταΐρης,Μανωλιάς (46’ Κω-
τάκης), Κουκουλέκης, Κωνσταντίνου (60’Προβατίδης),
Καρλόπουλος,Σαπιασβίλι(76’Γκιάτας).

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΓιώργοςΝτάμτσιος):Νικολαΐδης, Συμπεθέρης (60’Παπαδόπου-
λος),ΚίτσαςΛ.,Πετκάκης,Τσουλχάι(36’λ.τ.Τερζής),Ταταρίδης,Ζαχαριουδάκης,Παρσόπουλος,Κίτσας
Γ.,Ποτουρίδης(65’Βαφειάδης),Βλάχος(52’Ζωγράφος)

ΕΠΣ Ημαθίας
Νίκησανοιπρωτοπόροι

Μεεύκολες νίκεςσυνέχισαν τηνπορεία τους
στοφετινόπρωτάθλημα τηςΑ1 ερασιτεχνικήςοι
δύοπρωτοπόροιτηςβαθμολογίαςηΑγκαθιάκαι
οΠΑΟΚΑλεξάνδρειας.ΗΝίκηΑγκαθιάςσυνέτρι-
ψετονΚοπανόμε5-1καιοΠΑΟΚπέρασεεύκο-
λααπότοΜακροχώρικερδίζανταςεύκολαμε0-4.

Αναλυτικάτααποτελέσματατης8ης
αγωνιστικήςκαιηβαθμολογία

Παλαιοχώρι–ΝέαΝικομήδειας............... 5-0
ΑγίαΜαρίνα–Λιανοβέργι....................... 5-0
Επισκοπή–Ροδοχώρ.............................2-1
ΆγιοςΓεώργιος–ΑχιλλέαςΝάουσας....... 0-3
Μακροχώρι–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας.......... 0-4
Αγκαθιά–Κοπανός.................................5-1
Άραχος–Χαρίεσσα.................................0-0
ΡεπόοΑτρόμητοςΔιαβατού.

Βαθμολογίασε8αγωνιστικές
ΑΓΚΑΘΙΑ.................................................. 22
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ.................................... 21
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ................................................ 15
ΡΟΔΟΧΩΡΙ............................................... 14
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ........................................... 14
ΑΡΑΧΟΣ................................................... 13
ΧΑΡΙΕΣΣΑ................................................ 11
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ.............................. 10
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ............................................. 8
ΚΟΠΑΝΟΣ.................................................. 7
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ............................................ 6
ΕΠΙΣΚΟΠΗ................................................. 6
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ.............................................. 5
ΔΙΑΒΑΤΟΣ................................................. 4
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ.............................................. 1

Ηπαρουσία τριώνομάδων της ΓΕθνικήςστην
κλήρωση τουΚυπέλλουΗμαθίας,προμήνυε τηνπι-
θανήανάδειξηντέρμπιόπωςκαιτελικάέγινε!

Ηκληρωτίδαανέδειξεπρώτοτοζευγάριανάμεσα
στονΦίλιπποΑλεξάνδρειας και τονΦΑΣΝάουσα,
δύο εκ των τριών εκπροσώπων του νομού στη Γ
Εθνική,σεμιαδιπλήαναμέτρηση (όπωςκαιόλα τα
ματς)στις22/11καιστις6/12αντίστοιχα.

ΟΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνθαμεταβείστο
γειτονικόΚλειδίμετονΕθνικότηςΑ2.γιανααντιμε-
τωπίσειτοντοπικόΕθνικόενώταάλλαδύοζευγάρια

αφορούνομάδες τηςΑ1καισυγκεκριμένααυτά του
ΑτρόμητοΔιαβατούμε τονΠΑΟΚΑλεξάνδρειας και
τουΜέγαΑλέξανδρουΑγίαςΜαρίνας με τονΆρη
Παλαιοχωρίου.Οι αγώνες θα έχουνώρα έναρξης
στις14.30.

Ταζευγάρια
ΦίλιπποςΑλεξ.-Νάουσα
Κλειδί-Τρίκαλα
Διαβατός-ΠΑΟΚ
Αγ,Μαρίνα-Παλαιοχώρι

ΕΠΣΗμαθίας
Ντέρμπι στο Κύπελλο Φίλιππος Αλεξ.- Νάουσα



Το κοινωνικό μέρι-
σμα που θα διανε-
μηθεί φέτος από 

τη δημοσιονομική υπερα-
πόδοση ανέρχεται σε 1,4 
δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιο 
από πέρυσι, τόνισε σε 
διάγγελμά του ο πρωθυ-
πουργός. Αλέξης Τσίπρας. 

Με τους ανέργους, τους νέους
καιτουςχαμηλοσυνταξιούχουςναα-
ποτελούνπροτεραιότητα, 720 εκατ.
ευρώ θα δοθούν με τη μορφή «έ-
κτακτηςενίσχυσης»σεπερίπου3,4
εκατ.πολίτες,βάσει εισοδηματικών,
περιουσιακώνκαι κριτηρίωνοικογε-
νειακής κατάστασης, είπε, δίνοντας
παραδείγματα.

Ποσό 315 εκατ. ευρώ θα δια-
τεθούν σε συνταξιούχους στους
οποίους έχουνπαρακρατηθείπα-
ρανόμως«μεευθύνηπροηγούμενων
κυβερνήσεων»υψηλότερεςεισφορές
υγείας για τηνπερίοδο 1η Ιουλίου
2012 έωςκαι30 Ιουνίου2016.Η ε-
πιστροφήτωνπαρανόμωςπαρακρα-
τηθέντωνποσώνθαγίνειάμεσαδη-
λαδήμε τηνκαταβολή τηςσύνταξης
Δεκεμβρίου,τόνισεοπρωθυπουργος.

Τέλος,ποσό360 εκατ. ευρώθα
καταβληθείστηΔΕΗγιακάλυψητου
κόστους τωνYπηρεσιώνKοινήςΩ-
φέλειας, που συμπεριλαμβάνονται

στους λογαριασμούς,ώστε να δια-
σφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουναυ-
ξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος
το 2018, αλλά και να δημιουργηθεί
περιθώριο γιαπεραιτέρωμειώσεις
στατιμολόγιατουρεύματοςγιατους
δικαιούχουςΚοινωνικούΤιμολογίου.


Τακριτήριαγιατηδιανομή
των720εκατ.ευρώ

Από τα 1,4 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ, 720 εκατομμύρια θα διανεμη-
θούνμετη«μορφήέκτακτηςενίσχυ-
σης»,ηοποίαθαείναιαφορολόγητη

καιακατάσχετη,προς3,4εκατομμύ-
ριασυμπολίτεςμας.

Τα κριτήριαπουθα τεθούν είναι
εισοδηματικά,περιουσιακάκαιοικο-
γενειακής κατάστασης, «έτσιώστε
να γίνει στοχευμένα και ναωφελη-
θούν σημαντικά όσοι και όσες το
έχουνπραγματικά ανάγκη», όπως
είπεοπρωθυπουργός.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αφο-
ρούν μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
ύψοςεισοδήματοςμέχρι9.000ευρώ
καιπολυπρόσωπαμεανώτατοόριο
τα18.000ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια προσαυ-
ξάνονταικατά50%γιακάθεεπιπλέ-
ον ενήλικα και κατά 25% για κάθε
παιδί.

Παράλληλα, δικαιούχοι θα είναι
και όσων τα νοικοκυριά διαθέτουν
ακίνητη περιουσία με ανώτατο ό-
ριοσε κάθεπερίπτωση τα180.000
ευρώ.

Παραδείγματα:
Γιαοικογένειεςμεδύοπαιδιά:
για εισόδημα 6.000 ετησίως θα

δοθείενίσχυση900ευρώ,
για εισόδημα 12.000, ενίσχυση

700ευρώκαι
για εισόδημα 18.000 ενίσχυση

ύψους500ευρώ.

Γιαένανοικοκυριόπουαποτελεί-
ταιαπόέναζευγάριχωρίςπαιδιά:

για εισόδημα4500 ευρώθαδο-
θείενίσχυση675ευρώ,

γιαεισόδημα9000ευρώ,ενίσχυ-
ση525ευρώκαι

για εισόδημα 13.500, ενίσχυση
375ευρώ.

Γιαταμονοπρόσωπανοικοκυριά:
για ετήσιο εισόδημα3000 ευρώ,

δίδεταιενίσχυση450ευρώ
γιαεισόδημα6000ευρώ,ενίσχυ-

ση350ευρώκαι
γιαεισόδημα9000ευρώ,ενίσχυ-

ση250ευρώ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό13-11-2017 μέχρι19-11-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Τρίτη 14-11-2017

13:30-17:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)
23310-65770

20:30-01:00+διαν.ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής
69)23310-24534

Τσίπρας:1,4δισ.ευρώτοκοινωνικόμέρισμαφέτος
Πώςθαδιανεμηθεί

315 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε συνταξιούχους
στους οποίους έχουν παρακρατηθεί παρανόμως 

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ για αγορά δια-
μέρισμα από 80 έως 90
τ.μ.,σεοικοδομήέως20ε-
τίας, από ιδιώτη,στιςπε-
ριοχές:Καλλιθέα,Προμη-
θέαςήΑνοίξεως, από2ο
όρ.καιπάνω.Τηλ.:23310

43365&6946765029.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόροφη

οικοδομή με όλα τα κον-
φόρκαιπολλάέξτραστην
οδόΓρεβενώνστηΒέροια.
Τιμή λογική. Τηλ.: 6982
993632, 6949 215864,
6934971109.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  γραφείο
προσόψεως που μετα-
τρέπεται σε στούντιο,
30τ.μ.,στηνΠλ.Πλατά-
νων, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στο κέντρο της Βέ-
ροιας(Κεντρική5-δίπλα
στο Επιμελητήριο), με

πατάρι 30 τ.μ., αυτόνομη
θέρμανση και θέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 95 τ.μ. με θέα το
Αρχαιολογικό Μουσείο,
μεΑτομ.Θέρμανση, 2Δ-
ΣΚ, καινούργιο ασανσέρ,
2ος όροφος, 40.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583.
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΡΑΧΙΑπωλούνταιτρία
οικόπεδα από 400 τ.μ.
το καθένα, μεμονωμένα
ή όλα μαζί, στο κέντρο

του χωριού, πίσω από
το Σχολείο. Τηλ.: 23310
20051.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  πω-
λείται οικοπεδοχώραφο
4.750μέτρα, έγινεΠράξη
Σχεδίου, κοντάστοΛύκειο
Μακροχωρίου.Τηλ.: 6979
083821.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός με
ροδάκινα και πομώνα
στην άσφαλτο 7.500 τ.μ.,
κοντάστην.Αγ.Μαρίνακαι
Αγ. Γεώργιο. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

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

κισμού Κυδωνοχωρίου
(ΜΟΥΣΤΑΛΙ). Τηλ. επι-
κοινωνίας: 23310 23184,
6976  631156 ,  6977
511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ74, ενοικι-
άζεται διαμέρισμα55 τ.μ.,
3οςόρ., κεντρικήθέρμαν-
ση,πάρκιγκ, ηλιακό.Τηλ.:
2331051102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -
αμέρισμα 65 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας, πά-
ροδος Μερκουρίου Κα-
ρακωστή 1, 1ος όροφος,
σαλόνι, κουζινα, δωμά-

τιο, W.C.-μπάνιο, χωλ,
μπαλκόνι, με αυτόνομη
θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
23310 65745 & 6976
688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα (πραγμα-
τικός λουλουδότοπος) με
εξωτερικήθέακαιμπαλκόνι
στηνοδόΓρεβενών11και
Ερμού (γωνία)μεατομική
θέρμανση (καλοριφέρ), η-
λιακόθερμοσίφωνο (ζεστό
νερό)καιμεκλιματισμόκαι
πολλά έξτρα. Τηλ.: 6982
993692, 6943 215864,
6934571105.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 2ΔΣΚ κοντά

στηνΑνοίξεως μεΑ.Θ.,
2ος όροφος, 250 ευ-
ρώ. Τηλ. 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 1ΔΣΚ,Α.Θ.
στηΒενιζέλου επιπλωμέ-
νο 160 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολο-
καίνουργιο studio 35 τ.μ.

πλήρως επιπλωμένο και
εξοπλισμένο με τηλεόρα-
ση, κλιματισμό, ηλ. θερ-
μοσίφωνα, Wi-Fi, θέση
πάρκιγκκαιπλυντήριοσε
νεόδμητη οικοδομή, στο
κέντροτηςΒέροιας.Πλη-
ροφορίες στο τηλ : 6948
457059.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ,  Κα -
ζαντζάκη 21, ενοικιάζεται
γκαρσονιέραΔΚWC,μεγάλο
μπαλκόνι, σε νέα οικοδομή,
1οςόρ., ντουλάπα, έξτραα-
ποθήκη.Τηλ.: 23310 71653
&6984427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα (δωμάτιο-σαλοκου-
ζίνα) πλήρως επιπλωμένη
και με όλες τις ηλεκτρικές
συσκευές σε διώροφο, χω-
ρίς κοινόχρηστα στην πε-
ριοχή Ωρολογίου. Ενοίκιο:
220 ευρώ. Τηλ.: 23310
68080.

ΠΙΕΡΙΩΝ6,ενοικιάζεται
κατάστημα, δίπλα στην Ε-
θνικήΤράπεζα,περίπου60

τ.μ.,μευπόγειο60τ.μ.Τηλ.:
6945543578.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  πρώην

εξουσιοδοτημένο συνεργείο
OPEL,πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο. Τηλ.:
6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητοπωλείο
στηΒέροια,μεσταθερήπελα-
τεία.Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία
ΟλύμπιαΓη,μεέδρατοΔιαβα-
τό, κοπέλα για το λογιστήριο.
Τηλ.: 6987 791718 & 23310

41499.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία ή

κύριος για φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμένου.
Τηλ.:2331025176&6998
027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από
εταιρίααυτοκινήτωνγια το
τμήμα ανταλλακτικών με
πολύ καλή γνώση Η/Υ,
αγγλικώνκαι γνώσειςμη-
χανολογίας. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρεο-
πωλείο στηΒέροια, κρε-
οπώλης γιαπλήρη εργα-
σία. Τηλ. επικοινωνίας:
2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτωναπόεπιχείρη-
σηστηΒέροια,γιαπλήρη
απασχόληση.Ικανοποιητική
αμοιβή.Ώρες επικοινωνία
από9.00π.μ.έως6.00μ.μ.
Τηλ.:2331071553&23310
62900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-
τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι
φροντίδα κυρίας με σο-
βαρό κινητικόπρόβλημα,
με καροτσάκι μεταφορικό
μέσοθα εκτιμηθεί.Τηλ ε-
πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝζητείταιάνδραςαπό
22 έως 40 ετών, δίπλω-
μα οδήγησης Γ΄ κατηγο-
ρίας, γνώστης χειρισμού
κλαρκ. Τηλ.: επικοινωνί-
ας:6976777999.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητείται κύριοςά-
νωτων30ετώνμεάνεση
λόγου και ευχέρεια στις
δημόσιεςσχέσειςναανα-
λάβει εταιρία στο Νομό.
Τηλ.: 6934 888738 κος
Κώστας.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  κ οπ έ -
λα για εργασία σε sport
cafe σαν σερβιτόρα για
πρωινή ή απογευματι-
νή εργασία, στο κέντρο
της Βέροιας. Τηλ.: 6998
027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
με μεταφορικό μέσο για
καφέ ουζερί στοΜακρο-
χώρι απέναντι από το
παλιό κρατικόΚΤΕΟ, για
απογευματινέςώρεςαπό
4.00 μ.μ. έως 01.00μ.μ.
Τηλ.:6977755040,6983

469968&2331041541.
ZHTEITAIκοπέλαγιαερ-

γαστήριο ζαχαροπλαστικής
στηΒέροια.Ηλικία από 25-
35ετών,ελληνίδα.Οποιαδή-
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

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

-Εμπειρία
-Ηλικίαέως35ετών
-Χρήση ηλεκτρικού

ανυψωτικού(Κλαρκ)
-Κάτοχοςμεταφορι-

κούμέσου
-Βιογραφικόσημείωμα
Τηλ. επικοινωνίας:

2331070401.
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ποτεεμπειρίαθαληφθείυ-
πόψιν.Τηλ.:2331022174,
ώρες για πληροφορίες
8.00-13.00.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται
κοπέλες για εργασία.Τηλ.:
6984472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει

τηνπεριποίησηκαιφροντί-
δαεντόςτουδικούτηςσπι-
τιού στηΝάουσα, ηλικιω-
μένης κυρίας.Τηλ.: 23320

23475.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφύ-

λαξη καιπεριποίησηηλικιωμέ-
νωνσε24ωρηβάση.Τηλ:6993
678697&6947705456.

ΚΥΡΙΑ βοηθός νοσηλεύ-
τριαςαναλαμβάνει τηφροντίδα
και περιποίηση ασθενών στο
Νοσοκομείοήστοσπίτι(νοσού-
ντων-νοσηλευομένων)ασθενών
γιαόλεςτιςώρες(ημέρα-νύχτα).
Τηλ.:6944278448καΕύα.

ΚΥΡΙΑζητείεργασίαγιαφύ-
λαξημωρούή καθαρίστριασε
σπίτι και γραφεία.Τηλ. επικοι-

νωνίας:2331073642.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

με πείρα και αγάπη για τα
παιδιά, με ειδίκευση στην
ψυχολογία του παιδιού, α-
ναλαμβάνει τη φύλαξη και
το διάβασμα παιδιών. Τηλ.:
6987180655.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδαηλικιωμένων&καθαρι-
σμασπιτιών,γραφείωνκαισκά-
λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ,  πτυχιού-
χοςΑΠΘμεειδικότηταστα
Αρχαία, παραδίδει μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνα-
σίου-ΛΥκείου, μεμνωμένα
καισεγκρουπ.Διανέμονται
σημειώσεις. Τηλ.:  6980
160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθη-
ματικός με πολυετή πεί-

ρα παραδίδει μαθήματα για
όλα τα επίπεδα σε μαθητές
Γυμνασίου, Λυκείου και Ε-
ΠΑΛ.Αναλαμβάνει προετοι-
μασία για τις Πανελλαδικές
εξετάσεις.Τιμέςλογικές.Τηλ.:
6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-
ΓΟΣ με φροντιστηριακή πεί-
ρακαι ειδικότηταστηνΈΚθε-
ση,παραδίδειιδιαίτεραμαθή-
ματα σε μαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου, μεμο-
νωμένα και σε γκρουπάκια.
Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973
707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμαθή-
ματασεπαιδιάΔημοτικού-Γυ-
μνασίου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:
6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα

σεμαθητέςδημοτικού,γυμνα-
σίουκαιλυκείου.Τιμέςπροσι-
τές. Τηλ. επικοινωνίας: 6976
802836.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών
απόφοιτος Α.Π.Θ., κάτοχος
Proficiency, με πολυετή πεί-
ρα,παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα γαλλικών και αγγλικών
σεόλαταεπίπεδα.Ενισχυτικη
διδασκαλία για τα μαθήματα
του σχολείου. Τιμές προσι-
τές. Τηλ. επικοινωνίας: 6907
042956.

ΔΑΣΚΑΛΑ  Πτυχιούχος
του Παιδαγωγικού Α.Π.Θ.,
κάτοχος πτυχίου Proficiency,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές/τριεςΔημοτικού,
σε όλα τα μαθήματα και στα
Αγγλικά.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.
Επικοινωνίας:6943908929.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24092 -ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότα-

τηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
ΚλιματισμόInverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά,έχει
ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,πολύ
φωτεινή.Τιμή:180€

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια.Ηθέατου
εκπληκτική.  -Τιμή:200€.Θαείναιελεύθερο
καιεπισκέψιμοαπό1/12/2017.

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990,διαθέτειθέρμανσηκεντρικήη
οποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια.Διαθέτειμία
πολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινΠυλωτήςμίσθωμα220€.

Κωδ:115726-ΠΑΝΟΡΑΜΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙμίασπάνιακαιμεεξαιρετικόγούστοεπι-
πλωμένηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
63 τ.μ..ΑποτελείταιαπόμίαΣαλονοκουζίνα
πολύάνετημε τζάκι ,1Υπνοδωμάτιοκαι έ-
ναφανταστικόμπάνιο.Όλαταέπιπλατηςσε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση ,διαθέτειηλιακό
θερμοσίφωνα,ατομικήθέρμανσημεA/C,θω-
ρακισμένηπόρτα ,Ηλ.Συσκευέςκομπλέκαι
πλυντήριορούχων.Είναικατασκευασμένητο
1999καιδιαθέτειαπεριόριστηθέακαιαυλήμε
BBQ,τακουφώματατηςσυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιΣίτες,αποθήκη8τ.μ.Χωρίςκοινό-
χρηστα.Απευθύνεταιμόνοσεπολύσοβαρόμι-
σθωτή.Τιμή:250€.Εγγύησηδύομισθώματα.

Κωδ:24305-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας77τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
με Πετρέλαιο.Έχει κουφώματααλουμινίου
συρόμενα,Ανελκυστήραμίααποθήκηκαιμία
πολύμεγάληβεράντα,καθώςκαιτέντες-Τιμή:
200€

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

Κωδ:115564 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
άνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας90
τ.μ.στον3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό

2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή
καιΜπάνιοανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανση
ανεξάρτητη,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-
ναμεδιπλάτζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρακαινούργιοκαιδύοαποθήκες ,
μίσθωμα280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία

75τ.μ.,μεαυλή300τ.μ.περ.με2υ/δ,σαλόνι
ξεχωριστήκουζίνακαιμπάνιο,μεωραίοκήπο
καιχωρίςκοινόχρηστα,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο
170€

Κωδ:24534ΛΟΖΙΤΣΙ,μικρήκαινούργια
ωραιότατημονοκατοικία80τ.μ.,σεεκπληκτικό
5.000τ.μ.οικόπεδο ,σεεξαιρετικάκαλόση-
μείο,ηκατασκευήτηςέγινετο2001,διαθέτει
2υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,έχειμέσα
τζάκι,διαθέτειιδιωτικήπισίναμεγάλη,BBQ,
περίφραξη ,πλήρηανεξαρτησίακαιησυχία ,
προσφέρεταιστηντιμήτων360€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικήςεπιφάνει-
ας23τ.μ.Ισόγειαμεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση
.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Ενοίκιο140€.

Κωδ:24291-ΣτοΚέντροτηςΒέροιας,α-
ποθήκησυνολικήςεπιφάνειας330τ.μ.σεημιυ-
πόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1985.Μίσθωμα400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105074ΩΡΟΛΟΙ,Γραφειακόςχώρος

27τ.μ.,καθ.και36τ.μ.μικτά,κατασκευή87,α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,2οςόροφος,
εξωτερικάκουφώματακαινούργια,προσεγμέ-
νηςκατασκευήςκαισεόμορφηπολυκατοικία,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές,μετου-
αλέταδικήτου,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφι-
βολίακαιδιατίθεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέ-
ρουσα,μόνο130€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115739-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1ο
όροφοανακαινισμένο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘωρακισμένηκαι
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,μίσθωμα200€.

ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο82τ.μ.,κατασκευή70,
1οςόροφος,4χώροι ,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιμεδρύιναδάπεδα,μεάριστη
προβολήκαισεπρονομιούχοθέση ,γωνια-
κό,μεμεγάληπρόσοψησεκεντρικόδρόμο,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίαπολύσπάνια
ευκαιρίαενοίκιο280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα80τ.μ.,κατα-

σκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένομερικώς ,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμε-

γάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύ
μεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ:105748 -ΠΙΕΡΙΩΝκατάαποκλει-
στικότηταΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
105τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,
και2WC.Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια,Προαύ-
λιο-Μισθωτικήαξίατα500€.

Κωδ105042ΠΑΤΡΙΔΑ,επίτουκεντρικού
δρόμουκατάστημα130τ.μ.,Ισόγειο,μεμεγά-
ληπροβολήκαικατάλληλογιαάπειρεςχρήσεις
,σετιμήπροσφοράς250€,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105043-ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σπάνιογωνιακόκατάστημαμεπολύμεγάλη
βιτρίνακατάαποκλειστικότητα,συνολικήςεπι-
φάνειας160τ.μ.στο ισόγειο.καιπατάριάλλα
80 τ.μ.περ.καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1982καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
μεΔιπλάτζάμια,καιχώροφορτοεκφόρτωσης
μπροστά-Μίσθωμα800€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολικής
επιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:115410-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας81τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1979καιδιαθέτειανελκυστήρακαι
αποθήκη-Τιμή:50.000€.

Κωδ:115627 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταέναγωνιακόπολύφω-
τεινόδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή,μπάνιοκαι
μίααποθήκη6τ.μ..Είναικατασκευασμένοτο
1990καιδιαθέτειθέρμανσηκεντρικήηοποία

λειτουργείάψογακαιπολύοικονομικάαποδε-
δειγμένα , τακουφώματατουσυνθετικάμες
διπλά τζάμια , έχει επίσηςανελκυστήρακαι
τέντες.ΗαπεριόριστηΘέαστονκάμποέστω
καιπλαγίωςεντάσσεταιεπίσηςσταπλεονεκτή-
ματατου,τιμή70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105081ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιμο-

νοκατοικία100 τ.μ.,σε516 τ.μ.οικόπεδο ,
κατασκευή8,2υ/δ,σαλόνι ,κουζίναξεχωρι-
στήκαιμπάνιο,νεοαναγειρόμενη,απλάονει-
ρεμένηκαισεάψογηκατάσταση,αλουμινίου
κουφώματαμεδιπλά τζάμια, επιμελημένης
κατασκευής ,ατομικήθέρμανση ,υποδοχή
γιατζάκι,ιδανικήγιακατοικία,μεγάλοςκήπος
,σεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο80.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ:105082ΡΑΧΗ,Μονοκατοικία216
τ.μ.,και108τ.μ.υπόγειοσε1000τ.μ.οικόπεδο
στη ζώνη , κατασκευή2005,4υ/δ,σεδύο
επίπεδαμεζονέτα ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
καιεντυπωσιακή ,ολοκαίνουργιακατοικίαμε
ωραιότατηκατασκευή,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματακαιδιπλάτζάμια, ιδιαίτερηςαρχι-
τεκτονικής,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
BBQ,διαθέτει τζάκικαιμίααποθήκη,μεδύο
ντουλάπες ,είναι ιδανικόγιακατοικίακαιγια
απαιτητικούςαγοραστές ,σετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα,280.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80τ.μ.,κατεβαίνεις5σκα-
λοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλήτιμή
μόνο15.000€.

Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότηταΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000€

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας45 τ.μ.στον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΑνελκυστήρα
-Τιμή:21.000€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην

ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:114963 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙστην
αρχήτηςΒενιζέλουγραφείοεξαιρετικήςπρο-
βολής ,συνολικής επιφάνειας90 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,και
Μπάνιο .Ανακαινίστηκετο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑνεξάρτητη,τακουφώματατουείναι
καινούργιααλουμινίουμεδιπλά τζάμιαηδε
πόρτατουΘωρακισμένη.Έχειανελκυστήρα
καινούργιοκαιμεγάλο , είναικατάλληλογια
διπλόιατρείοκαιόχιμόνο.Έχειεπίσηςκαιδύο
αποθήκες6τ.μ.,Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,
Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
20.000€,

Κωδ:115092-ΤριπόταμοςΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας80τ.μ.ισόγειομεάφθονοαύλιοχώρο
.Είναικατασκευασμένοτο2003καιπωλείται
στις60.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘ

ΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13147ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στοκάτωμέρος

τουπροςτηΒέροιαπωλείταιχωραφοοικόπεδο
,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο4.875τ.μ.,
πάνωστηνάσφαλτο,μεφάτσα61μ.,άμεσα
οικοδομήσιμο,κατάλληλογιαανέγερσηπολυ-
τελούςβίλας,τιμή220.000€,

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

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-
λαιώνας11.500τ.μ.,σεπλήρηπαραγωγήγια
οικονομικούςλόγουςτιμή3.000€/στρη34.500
€,συνολικά , εξαιρετικήευκαιρία .Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:115478 -ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑεντόςσχε-

δίουπόλεωςοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
862 τ.μ. κτίζειάμεσα.Τιμή130.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα

γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομήσι-
μο.Τιμή:30.000€.

Κωδ.105089.ΦΥΤΕΙΑ,πωλείταιέναοικό-
πεδο1.165τ.μ.,πουβρίσκεταιεντόςσχεδίου
καιέχειμίαυπέροχηθέα,απευθύνεταισεαπαι-
τητικούςαγοραστές,αμφιθεατρικόκαιμεπολύ
ωραίοσχήμα,μόνο30.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο25.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρ-

κινγκστοΠασακιόσκι συνολικήςεπιφάνειας
15τ.μ.μεπολύάνετηπρόσβασητιμή:7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ105436ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεσημείοεξαιρετικό,για
λόγουςαναχώρησηςαπότηΒέροια,κομπλέ
ωςέχειτιμή45.000€μόνοκαιμεπολύλογικό
μίσθωμαστα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτά-
σειςθασυζητηθούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:115695 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιοκαιελάχισταχρησι-
μοποιημένοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90τ.μ.διαμπερέςστον1οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,Τακουφώ-
ματατουκαινούργιααλουμινίουσυρόμενακαι
μεδιπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαι-
ρίασίγουρη.

Κωδ:114902-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
Ανελκυστήρα-Τιμή:14.000€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:115708-ΣπάνιαΕυκαιρία ,επί της
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας46 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροκαι2WC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1965.Προαύλιομπροστά35
τ.μ.περίπουκαιπροσφέρεταισε εξαιρετικά
χαμηλήτιμήμόνο75.000€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΔΙΑΘΕΣΗτου
ακινήτουαυτού.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κομ-

μωτές-κομμώτριες και

μανικιουρίστεςγιακαι-

νούργιο κομμωτήριο

στοκέντροτηςΒέροιας,

στηνπεριοχήπλατείας

Αγ.Αντωνίου.Τηλ.:6972

168686&2351032210.
ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,

2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791
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ΙΤΑΛΙΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχι-
ούχοςπανεπιστημίου Ιταλίας,μεμε-
ταπτυχιακέςσπουδέςστοΑΠΘ,πα-
ραδίδει μαθήματα ιταλικών.Όλα τα
επίπεδα,ιδιαίτερακαισεgroups,προ-

ετοιμασία για εξετάσεις, υποστήριξη
σεφοιτητές.Τηλέφωνο:6937844084.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,πτυχιούχος
τουΠαιδαγωγικούΤμήματοςΕΙδικής
ΑγωγήςΒόλου,αναλαμβάνει τηνπα-
ράλληληστήριξηνηπίωνκαιμαθητών
Δημοτικού, ιδιαίτεραμαθήματακαθώς
καιδημιουργικήαπασχόληση-φύλαξη.
Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6955331841.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
απόφοιτη τουΑΠΘπαραδίδει ιδιαί-
τεραμαθήματασεπαιδιάΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου και ενήλικε επί-
σης, αναλαμβάνει την καθημερινή
μελέτη σε παιδιάΔημοτικού. Τιμές
πολύπροσιτές.Τηλ.:6972119753.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,Πτυχι-
ούχος τουΠαιδαγωγικούΤμήματος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΚΕΝΤΡΟανώγειο1Δ-ΚΛ.30τ.μΕυκαιρία7500€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ60000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.3ος 105 τ.μ μεΘεση,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ 120 τ.μ 2ΔΣ-Κ  Θέα,αποθ. Α.Θ ανα-
καιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφοδιαμερισμα3ΔΣΔΚΑ.ΘΘεα
καιαερα80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο  30 τ.μμε θεα,προ-
σοψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35 τ.μ ευχαριστο,τελικη τιμη
10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ καινουριο με θεα, 3ος 92 τ.μ +γκαρα-
ζ,Α.Θ85000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1ΔΣΚεπιπλωμενοΑυτ.Θερμ.ξυλ.παραθ.160€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ4ΔΣΚΩΡ/ΣΗΠαρκιγκκαινουριο400€

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1Δ-Σ-Κ προσοψη, ξυλιν πα-
ραθ.Α.Θ170€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κοντα στου Τσεσμελη 19 στρ.με
επιτραπεζια, μετοχήΠομόνας κ μπεκακια 2800€ το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6500 τ.μ. κοντα στο χωριο 30.000€
ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 10στρ 20000€ -  ΣΤΑΥΡΟΣ 15 στρ.
37000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝ καταστ.25 τ.μ κατάλληλο και για γκαραζ
23000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833
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ΕιδικήςΑγωγήςΒόλου, αναλαμβά-
νειτηνπαράλληληστήριξηνηπίων
και μαθητών τωνπρώτων τάξεων
τουΔημοτικού, καθώς και κατ’ οί-
κον μαθήματα. Τιμές προσιτές.
Τηλ.:6979818703.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) πλυντήρια

ρούχων, ψυγείο και ηλεκτρική
κουζίνα ελαφρώς μεταχειρισμένα
και β) πλήρες φοιτητικό δωμάτιο
λευκό, καναπέδες ΙΚΕΑ και διά-
δρομος γυμναστικής. Πληρ. τηλ.:
6978 335129 & 2310 813678 κα
Χριστίνα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕσε
άσπρο χρώμα, με στρώμα και υ-
φασματάκια προστατευτικά, σχε-
δόν αχρησιμοποίητο. Τι-
μή ευκαιρίας 150,00
ευρώ.  Τηλ . :  6977
430658.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ε ξο -
πλισμός καφετέριας
(καφετιέρα ASTORIA
MONH),  πλυντήριο

πιάτων (DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα
(επαγγελματική-βαρέως τύπου), το-
στιέρα (επαγγελματική2 εστιών), 2
στρογγυλάτραπέζια,7καρέκλες(με
κουπαστή)και8ψηλάσκαμπό.Πω-
λούνταισετιμήευκαιρίας.Τηλ.:6974
867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυριαα-

πό 50 ετών έως 70 για σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος με α-
νώτερη μόρφωση ζητεί γνωριμία
με κοπέλα ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣζητάναβρεικυρίαχω-
ρίς υποχρεώσεις με χαμηλά εισο-
δήματα για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υπο-
χρεώσεις ζητά κυρία μέχρι 50 ε-
τώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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



Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Κ.Βοργιαζίδης, μετά τη συνάντηση στο ΥΠ.ΠΟ
 Στη Βέροια το νέο έτος η υπουργός Πολιτισμού για το 
θέμα της αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου

Στην πρόσφατη συνάντησή του 
(την περασμένη Παρασκευή) με 
την υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κο-
νιόρδου για το θέμα της αναοριο-
θέτησης του αρχαιολογική χώρου 
Βέροιας, παρουσία των βουλευτών 
Ημαθίας, της κ. Κοτταρίδη και υπη-
ρεσιακών στελεχών, αναφέρθηκε 
στη χθεσινή συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης. Ο δήμαρχος 
σημείωσε ότι το υπουργείο δεν δέ-
χθηκε κάποια πράγματα από τον 
κ. Μπαλτά για τις τρεις ζώνες. «Υπήρξε ένα κομμάτι που συμφωνήσαμε και 
είναι η ανάγκη γύρω από τα μνημεία να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. 
Η πρόταση έγινε αποδεκτή και θα δουλευτεί από το υπουργείο. Την τάξη την 
θέλουμε όλοι. Συνεχίζουμε να διαφωνούμε στο θέμα της αναοριοθέτησης. Η 

αρχαιολογική υ-
πηρεσία επιμένει 
ότι θέλει την αναοριοθέ-
τηση για τον έλεγχο των 
ανασκαφών. Η επιλογή 
της αναοριοθέτησης έγι-
νε από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία σε συνεργασία 
με το υπουργείο. Καλέ-
σαμε την υπουργό στη 
Βέροια και από τον και-
νούργιο χρόνο την περι-
μένουμε για διαβούλευση 
με τους φορείς», τόνισε ο 
δήμαρχος.

Είπε επίσης ότι από 
την πλευρά της η υπουρ-
γός ενημέρωσε για την 
ένταξη των Δίδυμων 
Λουτρών σε πρόγραμμα 
χρηματοδότησης. «Είναι 
κάτι που μας ικανοποιεί 
ιδιαίτερα. Κι εμείς έχουμε 
προβλέψει χρήματα για 
τη διαμόρφωση του αύ-
λειου χώρου» σχολίασε ο 
κ. Βοργιαζίδης.
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PΧθες νωρίς το πρωί, οι πλανήτες Αφροδίτη 
και Δίας βρέθηκαν πολύ κοντά στον ουράνιο θό-
λο. Κάπου εκεί, δίπλα στο χρέος μας...

PΗ γειτνίαση των δύο πλανητών ουδόλως 
επηρεάζει το διαστημικό πρόγραμμα της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

 
PΚαι από πού αλλού θα ξεκινούσε ο Παππάς 

την εφαρμογή του ελληνικού διαστημικού προ-
γράμματος, αν όχι από τη Venus (Αφροδίτη);

PΕμπρός Μαρς!
 
PΙγκόγκνιτο η επίσκεψη του υπουργού ψηφι-

ακής πολιτικής. Τύπου εδώ Παππάς, εκεί ο Παπ-
πάς, πού είναι ο Παππάς.

 

PΗ μόνη ιδεοληψία πάντως που δεν φο-
βούνται στον ΣΥΡΙΖΑ είναι το να πέσει ο ου-
ρανός να μας πλακώσει.

 
PΠαρότι έπεσε.

PΕίναι τρελοί αυτοί οι Συριζαίοι!

PΜε τη χώρα σε επιτροπεία 99 ετών, το μόνο 
βέβαιο είναι ότι για το διαστημικό μας πρόγραμμα 
έχουμε μεγάλο διάστημα.

 
PNight flight to Venus!
 
PΚαι μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι ουρανοί είναι 

δικοί μας.

PΑπορώ πώς και δεν 
ενεπλάκη με σχετικές δη-
λώσεις ο Πάνος Καμένος.

 
PΣτο θέμα της Eldorado 

στη Χαλκιδική, στον ΣΥΡΙΖΑ 
πρέπει να έβαλαν ισχυρή δό-
ση αντισκουριακού.

P Η διαφορά πάντως 
μεταξύ αριστερών και δεξι-
ών πολιτικών, είναι ότι οι 
πρώτες διώχνουν τις επι-
χειρήσεις και οι δεύτερες 
τις κλείνουν.

 
PΜπρος γκρεμός και πί-

σω ρέμα.
 
PΗ 11η βραδινή ώρα 

Γκρίνουιτς της 29ης Μαρ-
τίου 2019 (1πμ της 30ής 
Μαρτίου 2019 ώρα Ελλά-
δας) είναι η ακριβής στιγ-
μή που θα υλοποιηθεί το 
Brexit. Και εκεί δεν ανακά-
λυψαν ακόμη τον από μη-
χανής Θεό.

PΆρα μην χολοσκάτε για το Grexit. Στα exits 
τηρείται σειρά προτεραιότητας.

PΧωρίς κανένα πρόβλημα στις κάλπες του 
νέου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς. 
Αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι στο ΠΑ-
ΣΟΚ ξέρουν να κάνουν εκλογές.

PΟυρές και συνωστισμός στις εκλογές της 
Κυριακής. Η χαρά του εφαψία.

PΌπως στα καλά χρόνια του ΠΑΣΟΚ στις 
τράπεζες, τμήμα δανείων. Ακουμπητά.

PΚαι:
Στην πόρτα του Παραδείσου, ο κλειδοκράτο-

ρας Άγιος Πέτρος ρωτάει έναν που φουριόζος 
πηγαίνει να μπει μέσα:

-Εσύ τι είσαι;
-Γιατρός!
-Εντάξει! Πέρασε μέσα. Για τους προμηθευτές 

μας η είσοδος είναι ελεύθερη!
Κ.Π.
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