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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Νέος 
γραμματέας της 

Κεντρικής 
Επιτροπής της 

ΔΗΜΑΡ ο 
ημαθιώτης 

Στέργιος Καλπάκης

Στο πλαίσιο των «Ελευθερίων» της πόλης
Συμπολίτες μας φορείς, 

αθλητές και μαθητές 
βραβεύθηκαν 

από το Δήμο Βέροιας
ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Σελ.  7Σελ.  8-9

Ο υποψήφιος του ΚΙΝ.ΑΛ 
για την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας Χρήστος 
Παπαστεργίου στον ΑΚΟΥ 99.6

Έργα διάνοιξης 
και συντήρησης αντιπυρικών 

ζωνών στα δάση 
Σελίου και «Τσανακτσή»

-Με συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας Κ. Καλαιτζίδη

SPORT SPORT

Χάθηκαν δύο ακόμη πολύτιμοι 
βαθμοί μετά την ισοπαλία 0-0 

της Βέροιας με την Τρίγλια

Σήμερα Τρίτη 16 Οκτωβρίου
Την απελευθέρωση της Βέροιας τιμάει 

ο Δήμος με επίσημες  εκδηλώσεις 

Σελ. 10

Σελ. 4

Σελ. 3

Σελ. 2



«Προεκλογικά» τα φετινά 
Ελευθέρια της Βέροιας

   Τα φετινά Ελευθέρια της Βέροιας, έχουν προεκλογικό 
άρωμα, έστω και πρόωρα, αφού συνέπεσε η φετινή 
16η Οκτωβρίου να είναι κοντά σε ανακοινώσεις 
υποψηφιοτήτων για την διεκδίκηση του δήμου, 
λίγους μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές. Εκτός 
φυσικά από τους επικεφαλής των συνδυασμών, ένας 
χορός ονομάτων έχει ξεκινήσει για την κατάρτιση 
των ψηφοδελτίων και τις πολιτικές συμμαχίες και 
μεταγραφές που ξεκίνησαν να «παίζονται» . Προς τούτο 
είναι φυσικό όσο περνάει ο καιρός να ανεβαίνει το 
πολιτικό θερμόμετρο και να υπάρχουν πιο έντονες 
αντιπαραθέσεις. Ωστόσο θα πρέπει όλοι αυτοί που 
έχουν ήδη μπει στον χορό και αυτοί που σκοπεύουν 
ή το σκέφτονται ακόμη, να έχουν υπόψη τους ότι θα 
πρέπει να λειτουργήσουν για το καλό της Βέροιας. 
Υγιής και θεμιτή η πολιτική αντιπαράθεση με σκοπό 
την βελτίωση της πόλης και όχι για το πώς θα 
μειώσουν τον πολιτικό τους αντίπαλο, παρουσιάζοντας 
ένα πρόσωπο μίζερο που έχει κουράσει πλέον τους 
πολίτες. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας,  είναι η 
ενότητα, η γενναιότητα  και η συνεργασία των Ελλήνων 
που κατάφεραν κάτι πιο δύσκολο, την απελευθέρωση 
από τον τουρκικό ζυγό. Ας αναλογιστούν οι σημερινοί 
διεκδικητές του δημαρχιακού θώκου αυτά τα στοιχεία 
για το καλό της πόλης…και μόνο!
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Λογγίνου εκατοντ.,

Λεοντίου και των συν αυτώ

ΟυποψήφιοςτουΚΙΝ.
ΑΛ.γιατηνΠεριφέρειαΚ.
ΜακεδονίαςστονΑΚΟΥ99.6

Σε άλλη αξιολόγηση των
δεδομένων και όχι του κ.
Τόλκα, εκτίμησε ότι οφείλε-
ται η δική του επιλογή στις
Περιφερειακές εκλογές για
την ΚεντρικήΜακεδονία, ο
γιατρός και δημοτικός σύμ-
βουλοςΘεσσαλονίκηςμετον
Μπουτάρη κ.ΧρήστοςΠα-
παστεργίου, από τοΚίνη-
μαΑλλαγής, μιλώντας χθες

στονΑΚΟΥ99/6(ΛαϊκάκαιΑιρετικά)γιαπρώτηφοράσεραδι-
όφωνοεκτόςΑθηνώνκαιΘεσσαλονίκης.

Όπωςείπε,τιςτελευταίεςημέρεςπριναπότιςδιαδικασίες
επιλογήςπροέκυψεηδικήτουυποψηφιότητα,πουεκτιμήθηκε
θετικάαπότουςπερισσότερουςγραμματείς,χωρίςναυπάρχει
ωστόσοαρνητικήκρίσηγιατονκ.Τόλκα.

«ΟΆγγελοςαντέδρασε γι’ αυτούςπου τουπρότειναν την
υποψηφιότητα χωρίς να έχουνδιασφαλίσει τησυνέχειά της»
είπεοκ.Παπαστεργίου,δηλώνονταςβέβαιοςότι«οΆγγελος
θασυστρατευθεί στηνπροσπάθεια για αλλαγήστηνΚεντρ.
Μακεδονία».

Όσογιατηνεπιλογήυποψηφίωνκαιτησυγκρότησηψηφο-
δελτίου,στηνΗμαθίαθαισχύσειότικαιόλεςτιςπεριφερειακές
ενότητες.

Δηλαδή,μέσααπότιςΟμάδεςΠρωτοβουλίαςκαιστήριξης
τηςΠαράταξηςπουαυτοσυγκροτούνταισεκάθεΔήμοκαιΕνό-
τητα,θαπροέλθουνκαιοιυποψήφιοικαιοιπροτάσεις,επεσή-
μανεοκ.Παπαστεργίου.

Μαςέκανεόμωςεντύπωσηκαιηαναφοράτου,στημεγάλη
διάθεση και ενδιαφέρον, σε τοπικό επίπεδο, για συμμετοχή
σταψηφοδέλτια!

Γιορτή διατροφής με σουβλάκια φρούτων
και υγιεινές προτάσεις

ΓιορτήσωστήςδιατροφήςτοπρωίτηςΚυριακήςστηνΠλατείατης«Εληάς»σεμίαεκδήλωσηπουδιοργανώνουν
σεδιάφορεςπόλειςοιδιατροφολόγοι.

ΜεταξύτωνπόλεωνήτανκαιηΒέροια,μεενημερωτικέςδράσειςκαιπαιχνίδιαγιαταπαιδιάκαιμίαπρωινήπρότα-
σηδιατροφής,μεσουβλάκιαφρούτων,υγιεινάσάντουιτς,ταοποίατίμησανόχιμόνοταπαιδιάαλλάκαιοιμεγάλοι…

ΣτηΒέροιααπότον«δρόμοτουμεταξιού»

Σύνεδρουςαπόόλο τον κόσμο είχε τη τιμή ναφιλοξενήσει ηαντιδημαρχίαΤουρισμού τουδήμουΒέροιας τηνΠα-
ρασκευή12Οκτωβρίου.Οισύνεδροι του8ουΔιεθνούςΣυνεδρίου για τον τουρισμόστον «Δρόμο τουΜεταξιού» του
ΠαγκόσμιουΟργανισμούΤουρισμούεπισκέφτηκαντουςΒασιλικούςΤάφουςτωνΑιγώνκαιτηνπόλητηςΒέροιας,όπουη
αντιδημαρχίαΤουρισμούτούςπαρέθεσεγεύμα.

Οιεπισκέπτεςείχαν τηνευκαιρίαναθαυμάσουντηνυπέροχηθέατουκάμπουτηςΒέροιας, τηθερμήφιλοξενίακαι
τοπικέςγεύσειςκαιπροϊόντααλλάκαιτουπέροχοχορευτικόέκπληξηαπόταμέλητηςΕύξεινουΛέσχηςΒέροιας,γεγονός
πουέκλεψετηνπαράσταση.

Γλέντιστο«τρανόπηγάδι»μεκάστανα,
τσίπουροκαικρασί

Μεμεγάληπροσέλευσητουκόσμου,μιαςκαιοκαλόςκαιρόςβοήθησεγιαμιαμίνιεξόρμησηστηνορεινήΦυτειά,έγινε
ηγιορτήκάστανου,απότονΤοπικόΣύλλογοτουχωριού,στηνπεριοχή«τρανόπηγάδι».

Κάστανα,τοπικότσίπουροκαικρασί,κοψίδια,παραδοσιακήμουσικήκαιχορός,έδωσανκαιπήραν,τοπρωίτης(προ-
χθεσινής)Κυριακής.

Καιόχιμόνοοκόσμος,αλλάκαιπολλοίεπίσημοιανηφόρησανστηγιορτήτουκάστανου.
ΚαιδενπέρασεαπαρατήρητοότιφέτοςεθεάθησανκαιαρκετοίυποψήφιοιγιατιςαυτοδιοικητικέςεκλογέςτουΜαΐου.

Έτσιγιαναμπαίνουνλίγοστοπνεύμα…
ΠαρόντεςήταναπότιςτοπικέςαρχέςοδήμαρχοςΒέροιας,οαντιπεριφερειάρχης,περιφερειακοίκαιδημοτικοίσύμ-

βουλοι,αντιδήμαρχοι,πολιτευτές,οπρόεδροςτουχωριού,μέλητουτοπικούσυμβουλίουτηςΦυτειάς,κ.ά.
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Συντονισμό των έργων διάνοιξης και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών στα δάση Σελίου και «Τσανακτσή» 
στο Βέρμιο, πραγματοποίησε την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαιτζί-
δης, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας. 

Το έργο, αφορά διάνοιξη νέων αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων, μήκους άνω των 
14 χιλιομέτρων και πλάτους από 30 έως 60 μέτρα.

Ειδικότερα οι ζώνες που διανοίχθηκαν ή συντηρήθηκαν είναι οι εξής:

 Δάσος Θέση   Μήκος (μ) Πλάτος(μ)
1 Σελίου Μαγούλα- Ρ. Μπιλίτσα 6.500 60
2 Σελίου Πέτρα- Φυλάκιο  3.000 32
3 Σελίου Καβάλα – Αγκάθι  1.600 30
4 Σελίου Χατζηναντίν – Παλιοπρίονο 2.100 30
5 Τσανακτσή Τρούλος – Ρέπα Υπαπαντή 1.100 50
  
Μετά την περιήγησή του στην περιοχή ο κ. Καλαιτζίδης δήλωσε τα εξής:
Η Π.Ε Ημαθίας αποδεικνύει στην πράξη, για μια ακόμη φορά, ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό των φορέ-

ων, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν την προστασία του φυσικού μας πλούτου, αλλά και των συμπολι-
τών μας. Με την σύμπραξη των υπηρεσιών μας και την διάθεση των μηχανημάτων μας και τη συνεργασία 
μας με τον Συνεταιρισμό Αναγκαστικής Διαχείρισης του Δασοκτήματος Σελίου, ,υπό την καθοδήγηση του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος και των αρμοδίων δασαρχείων, συντηρήσαμε την υφιστάμενη αντιπυρική υποδομή και 
διανοίξαμε νέα, όπου μας ζητήθηκε. Παρά την συνεχή υποβάθμιση των παρεχόμενων πόρων από την κεντρι-
κή διοίκηση για την δασοπροστασία, η εντολή του περιφερειάρχη μας Απόστολου Τζιτζικώστα είναι να συν-
δράμουμε πάση δυνάμει σε οποιοδήποτε έργο προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Θέλω να ευχαριστήσω, 
τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού Αναγκαστικής Διαχείρισης Δασοκτήματος Σελίου, 
την ηγεσία και το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας και του δασαρχείου και τους συνεργά-
τες μου στην διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας για αυτή την προσπάθεια.

Έργα διάνοιξης και συντήρησης αντιπυρικών 
ζωνών στα δάση Σελίου και «Τσανακτσή»

-Με συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κ. Καλαιτζίδη

Το ανακοίνωσε την Κυριακή στη «Εληά»

Με τους «Συνδημότες» κατεβαίνει υποψήφιος 
για τον Δήμο Βέροιας ο Παύλος Παυλίδης

-Σκληρή κριτική στη διοίκηση Βοργιαζίδη, την οποία χαρακτήρισε «το απόλυτο τίποτα»
Μια συμβολική ημερομηνία, παρα-

μονές της επετείου απελευθέρωσης 
της Βέροιας,  καθότι, όπως υπογράμ-
μισε, «το καλό του τόπου απαιτεί να 
απελευθερωθεί ο Δήμος και πάλι», 
επέλεξε ο κ. Παύλος Παυλίδης να α-
νακοινώσει επίσημα την υποψηφι-
ότητά του για το Δήμο Βέροιας, στις 
εκλογές του ερχόμενου Μαΐου, με τον 
συνδυασμό «Συνδημότες» , ένα μέ-
τωπο συνεργασίας χωρίς χρίσματα,  
δαχτυλίδια και ίντριγκες, παρά μόνο 
με τη στήριξη των συνδημοτών, όπως  
τόνισε στη συνέντευξη Τύπου το πρωί 
στην «Εληά», παρουσία της συζύγου 
και των παιδιών του.

Ο κ. Παυλίδης ξεκίνησε με μια 
σκληρή κριτική στην δημοτική αρχή 
Βοργιαζίδη, χαρακτηρίζοντας τους δι-
οικούντες κάκιστους διαχειριστές, «με 
ψυχολογία ηττοπάθειας και τελευταία 
με πανικό, με πολλά φοβικά σύνδρο-
μα, με αδιαφορία, αδράνεια, αμέλεια, 
ασυνέπεια, νωθρότητα, απαξίωση  και αμηχανία… Το απόλυτο τίποτα 
σ ένα Δήμο εγκαταλελειμμένο», είπε. Μίλησε επίσης για εικόνα μι-
ζέριας και εσωστρέφειας, έλλειψη οργάνωσης, προγραμματισμού, 
οράματος για το αύριο και διεκδίκησης στόχων. 

 «Η πόλη έχει γελοιοποιηθεί στα μάτια των επισκεπτών και των 
δωρητών από τα μνημεία ανικανότητας πλέον, που δεσπόζουν ως 
κουφάρια», τόνισε αναφερόμενος στη γέφυρα Κούσιου και στις κυ-
λιόμενες σκάλες και ασανσέρ στο μπαλκόνι της Εληάς.  Πρόσθεσε 
ότι, δεν  πρέπει να  ασχοληθούν με το Δήμο και την πολιτική, άτομα 
που σκέφτονται το  πώς θα λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα 
και όχι το τι θα προσφέρουν, γιατί αυτό το πληρώνουμε και το διαπι-
στώνουμε αργά… Ποιος λογικός άνθρωπος με ορθή κρίση επιθυμεί 
να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση για ακόμα τέσσερα χρόνια;» 
αναρωτήθηκε, για να απαντήσει στη συνέχεια, ότι όλη αυτή η κατά-
σταση, ενεργοποίησε πολίτες που δεν μπορούν να συμβιβαστούν, 
που θέλουν να μπουν μπροστά και αυτοί διαμορφώνουν τη φυσιο-
γνωμία της ομάδας, με την εμπειρία καλών στελεχών, επιτυχημένων 
επαγγελματιών  σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό και την ορμή των 
νέων. «Είμαστε μάχιμοι κι έντιμοι, είμαστε ακέραιοι και αξιοκρατικοί. 
Δεν θα κλαφτούμε για την καμένη γη, γνωρίζουμε τα προβλήματα 

και γι’ αυτό θα είμαστε κοντά στον πολίτη κι όχι θρονιασμένοι στη 
καρέκλα της εξουσίας. Είμαστε η απάντηση και δεν συμβιβαζόμαστε 
με την ευπρέπεια του τίποτα, είμαστε άνθρωποι της πράξης κι όχι 
της θεωρίας..», τόνισε, ενώ με έμφαση επαναλάμβανε: «Τέλος με τα 
παιχνίδια στις πλάτες της πόλης». Στη συνέχεια κάλεσε όλους τους 
συμπολίτες του να τιμήσουν και να στηρίξουν τον συνδυασμό. «Η 
πόλη έχει ανάγκη από συνεργασίες για να βγει από τα αδιέξοδα και 
να αντιμετωπίσει την κρίση σε όλα τα επίπεδα… Η διαφορά μας με το 
σήμερα είναι ότι αγαπάμε αυτό που θα κάνουμε. Η μεγαλύτερη δια-
φορά μας είναι ότι εμείς στην ζωή μας και στην σταδιοδρομία μας, ότι 
λέμε το κάνουμε. Έχουμε μεράκι και θέλουμε να αλλάξουμε τον Δήμο 
μας», πρόσθεσε.

Καταθέτοντας τα διαπιστευτήριά του, επεσήμανε: «Πολλοί με 
γνωρίζουν από την πορεία μου στα κοινά ή λόγω της εργασίας μου 
στον φορέα που εργάζομαι. Είμαι άνθρωπος, της πράξης κι όχι της 
θεωρίας. Θεωρώ ότι πετύχαμε πολλά στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ, εκεί που 
εργάζομαι κι έχουμε επιτύχει πάρα πολλά όταν ασχολήθηκα με τα 
κοινά ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών στα πρώτα χρόνια της κρίσης 
κι αργότερα ως Πρόεδρος του ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας . Όλα όσα 
επέτυχα στην ζωή μου τα επέτυχα με πολύ δουλειά, αμέτρητα πήγαι-

νε-έλα στο Αθηνοκεντρικό κράτος, πολλούς αγώνες. Έως και σήμερα 
πολλοί είναι αυτοί που απολαμβάνουν τα αποτελέσματα των προ-
σπαθειών μου. Είμαι ενωτικός. Θέλω κοινωνική συνοχή, συνένωση 
δυνάμεων, συνεργατικότητα...»

Ο κ. Παυλίδης, δίνοντας ένα πρώτο προγραμματικό  στίγμα υπο-
γράμμισε ότι οι «Συνδημότες» έχουν σχέδιο και στρατηγική, επιθυ-
μούν αναβάθμιση της διοίκησης, δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων 
της πόλης, ουσιαστικές παραγωγικές πρωτοβουλίες, αγώνα για την 
ανάπτυξη, προσανατολισμό για την πόλη, αφύπνιση και προβολή 
των πλεονεκτημάτων, ενώ σε επόμενη συνάντηση θα αναπτύξουν 
συγκεκριμένες προτάσεις του συνδυασμού.

Για την υποψηφιότητα Μπατσαρά
 Ερωτηθείς για την  υποψηφιότητα της Γεωργίας Μπατσαρά 

με τη Ν.Δ. τόνισε ότι ο ίδιος δεν περιμένει από κανέναν «χρίσμα», 
ότι πρόκειται για παλαιοκομματικές και ξεπερασμένες πρακτικές 
και οποιοσδήποτε μπορεί να στηρίξει την δική του υπερκομματική 
προσπάθεια όπου ψηφίζονται άτομα και όχι κόμματα. Σχολίασε, ότι 
«αυτοί έτρεξαν πάνω σε μένα… δεν ξέρω εάν φοβούνται εμένα ή αν 
έπρεπε να ασχοληθούν μ αυτούς που είναι καθεστώς κι όχι με μένα» 
και εκτίμησε , ότι προσωπικά, μετά από μια θητεία βουλευτή δεν θα 
ασχολιόταν με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει πολύ τρέξιμο».

Για Στέργιο Διαμάντη
Σε ερώτηση για την «κόντρα» με τον νυν πρόεδρο του ΚΑΠΑ κ. 

Διαμάντη, απάντησε «δεν θέλω καν να ασχοληθώ μ αυτόν τον …
Κύριο, τον οποίο έβαλα κάποτε σε κάποιες δουλειές, όταν ήταν 
πρόεδρος της Αγίας Βαρβάρας  για να ζήσει την οικογένειά του. Την 
πορεία του την ξέρετε. Αλλά δεν έχει κατανοήσει ακόμη την πολιτική 
της συνεισφοράς, θέλει να το παίξει παράγοντας και λέει αυτά που 
λέει…. Και είναι άηθες να μιλάει εναντίον μου στο δημοτικό συμβού-
λιο, χωρίς να είμαι παρών. Όλοι οι εργαζόμενοι στο ΚΑΠΑ και το δη-
μοτικό συμβούλιο γνωρίζει τι κάναμε… Τόσα χρόνια  για το ΚΑΠΑ δεν 
ακούστηκε τίποτε. Τώρα πετάνε λάσπη… δεν κατήγγειλα κανέναν. 
Παρέλαβα 19 νομικά πρόσωπα, έκανα συγχώνευση χωρίς λογιστή 
και νομικό, χωρίς να εκθέσω κανέναν ποτέ. Τι να πω στον κύριο Δια-
μάντη… «

Τέλος σε ερώτηση εάν προτίθεται να προβεί σε ελέγχους  για υ-
ποθέσεις του Δήμου που σέρνονται στα δικαστήρια ή δεν έχουν ξεκα-
θαρίσει ( μνημείο Βαρώτσου, έργα Σέλι- άνω Σέλι, Συκιά-Παλατίτσια, 
γεφυρα Κούσιου κ.α) σε περίπτωση που εκλεγεί, απάντησε ότι «για 
κάποιους τέτοιους συγκεκριμένους λόγους μπήκε απέναντι από την 
δημοτική αρχή, άρα όλα θα τα γνωρίσει ο κόσμος»
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Το Σωματείο μας τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να 
ενεργοποιήσει ξανά στα μέλη του το αίσθημα της δυναμικό-
τητας, κατόρθωσε  να συσπειρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό 
του κλάδου της εστίασης και να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο 
και συλλογικό μέσο ‘λύσεις’ για όφελος των μελών μας.

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

Εκτός από τα καθιερωμένα θέματα που προβλέπονται 

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

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

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

  Κων/νος Σαμανίδης     Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

Εκδήλωση για τη ζωγράφο Φωτεινή 
Χαμιδιελή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

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

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α.Μ.Ε.Α. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση μελών σε  Γενική Συνέλευση
Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Ημαθίας, καλεί τα μέλη του στην Εκλογοαπολογιστική 
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου  2018,  ημέρα  Τε-
τάρτη  και  ώρα  5:00 μ.μ.,  στο χώρο του κέντρου  « ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ », 
στην Αλεξάνδρεια.

Όσα από τα μέλη,  θέλουν να καταθέσουν κάποια  πρόταση ή θέμα στη γενική 
συνέλευση, να ενημερώσουν εκ των προτέρων, τη Δ/νση του Κέντρου του Φιλανθρω-
πικού Συλλόγου.  

( Ώρες λειτουργίας του Kέντρου  08:00 π.μ – 15:00 μ.μ )
Τα μέλη του Συλλόγου για να έχουν το δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει πρώτα να τα-

κτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες προς τον Σύλλογο.
Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου, θεωρείται απαραίτητη (θέμα απαρτίας 

όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, οι εκλογές θα μετατοπιστούν την Τετάρτη 24 Οκτωβρί-

ου 2018  την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.
Παρακαλούμε να παρευρεθείτε όλοι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας  23330 27212.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

H  Πρόεδρος    Ο  Γεν. Γραμματέας                                        
 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΛΑΖΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Γενική Συνέλευση μελών

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου
Ανάβουν τα φώτα στη μουσική 

σκηνή του VOICE CITY 
με Λαυρέντη Μαχαιρίτσα - 

Μιρέλα Πάχου – Steve Tesser 
Ένα νέο εγχείρημα

 προσθέτει χρώμα στην 
παλέτα της νυχτερινής 

διασκέδασης της πόλης!
 Το VOICE CITY κάθε βράδυ του Σαββάτου αλλάζει χαρα-

κτήρα και υποδέχεται τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής 
έντεχνης, εναλλακτικής και ροκ μουσικής. Καλλιτέχνες και μου-
σικά σχήματα με σπουδαία διαδρομή στα μουσικά δρώμενα της 
χώρας θα πάρουν θέση στη σκηνή του VOICE CITY για να μας 
χαρίσουν στιγμές αυθεντικής διασκέδασης και να αφήσουν το 
στίγμα τους στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Η είσοδος στο χώρο 
θα πραγματοποιείται με την καταβολή αντιτίμου στο χώρο υπο-
δοχής του καταστήματος. 

Η τιμή του εισιτηρίου θα ανακοινώνεται μαζί με τις υπόλοιπες 
πληροφορίες κάθε προγραμματισμένης ζωντανής εμφάνισης. 
Η επιθυμία μας για δωρεάν είσοδο στο χώρο αποδείχτηκε ανέ-
φικτη καθώς το κόστος των παραγωγών που θα φιλοξενηθούν 
στο χώρο του VOICE CITY θα ήταν σε κάθε άλλη περίπτωση 
απαγορευτικό.

 Είμαστε παρ’ όλα αυτά βέβαιοι πως το αντίτιμο του εισιτηρί-
ου θα φανεί τελικά αμελητέο μπροστά στις σπάνιες στιγμές που 
θα ζήσουμε κάθε Σαββατόβραδο!

 Μια νέα επιλογή, μια καινούργια πρόταση, μια ευκαιρία να ταξιδέψουμε από τη σκηνή του VOICE CITY σε όλα τα μήκη και 
τα πλάτη του μουσικού πλανήτη! ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΗ: ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ-ΜΙΡΕΛΑ ΠΑΧΟΥ-STEVE 
TESSER  

Με την παρέλαση 
φορέων, συλλόγων, 
μαθητών και Στρατού 
κορυφώνονται σήμερα 
Τρίτη οι εκδηλώσεις 
για την επέτειο της α-
πελευθέρωσης της πό-
λης που διοργανώνει ο 
Δήμος Βέροιας. 

Το πρόγραμμα έχει 
ως εξής:

Τρίτη 16-10-2018:
Ώρα 07.30: Θα ση-

μάνουν χαρμόσυνα οι 
καμπάνες των εκκλη-
σιών.

Ώρα 08.00: Επίσημη έπαρση της Ση-
μαίας.

Ώρα 10.00: Παράταξη μπάντας Φιλαρ-
μονικής Δήμου Βέροιας.

Ώρα 10.20:  Πέρας προσέλευσης στον 
Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Απο-
στόλων Παύλου και Πέτρου Βέροιας των 
Αρχών και του Λαού.

Ώρα 10.25: Πέρας προσέλευσης επι-
σήμων στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βέροιας.

Ώρα 10.30: Επίσημη Δοξολογία στον 
Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Απο-
στόλων Παύλου και Πέτρου Βέροιας

Ώρα 11.30:   Επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσό-
ντων στην Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου).

Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέ-
ρας από εκπρόσωπο-καθηγήτρια της Δι-
εύθυνσης Β/μιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Σιγή ενός λεπτού – Εθνικός Ύμνος.
Ώρα 12.00:   Παρέλαση προ του Λαού 

και των Επισήμων, των αναπήρων πολέ-
μου, μαθητών και μαθητριών των σχολεί-
ων, προσκόπων, οδηγών κ.λπ. με τις ση-
μαίες τους καθώς και τμημάτων Στρατού.

Ώρα 12:45: Ο Δήμαρχος και το Δημο-
τικό Συμβούλιο δέχονται ευχές στο Δη-
μαρχείο μετά το πέρας της παρέλασης.

Σήμερα Τρίτη 16 Οκτωβρίου

Την απελευθέρωση 
της Βέροιας τιμάει 

ο Δήμος με επίσημες 
εκδηλώσεις



Την υποψηφιότητά του για 
τον Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοί-
νωσε επίσημα χθες το πρωί, σε 
συνέντευξη Τύπου, ο Μιχάλης 
Χαλκίδης, με αυστηρή κριτική 
στη σημερινή διοίκηση και προ-
τάσεις τις οποίες θα καταθέ-
σει αναλυτικότερα σε επόμενο 
χρόνο, για την ανατροπή της 
κατάστασης και της σημερινής 
λειτουργίας του Δήμου.» Όπως 
δήλωσε και στο ΛΑΟ,  μετά τη 
συνέντευξη, αυτός θα είναι ο 
στόχος του συνδυασμού του και 
πρόσθεσε ότι «θέλουμε έναν 
άλλο Δήμο και θα τον έχου-
με…»

Κατά τη διάρκεια της συνέ-
ντευξης που έγινε στην Αλεξάν-
δρεια, μίλησε για κραυγαλέες 
περιπτώσεις κακής λειτουργίας 
του δήμου, αναφερόμενος στη 
φωτιά στα απορρίμματα στο 
ΣΜΑ Νησελίου, με τοξίνες και επιπτώσεις μετά από 
χρόνια, σε χαμένες ευκαιρίες ένταξης σε προγράμ-
ματα εκατομμυρίων -Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης- 
όπου μπήκαν οι δήμοι Βέροιας και Νάουσας, όταν ο 
δήμος υστερεί περισσότερο σε υποδομές, σε εγκλη-
ματική επιπολαιότητα για επενδυτική ‘ευκαιρία’ με 
δύο επιχειρηματίες κάνναβης κ.ά.

 Αναφέρθηκε επίσης σε δυσλειτουργίες της διοί-
κησης, διάλυση της ομάδας της πλειοψηφίας (που 
δεν είναι πλειοψηφία, όπως είπε), φιλονικίες, αντιπα-
ραθέσεις κ.λπ.

«Ήταν η πιο ανίκανη διοίκηση που πέρασε ποτέ. 
Πέντε χρόνια δεν έκανε τίποτε. Εμείς θα απαντή-
σουμε με συνεργασίες και όχι αντιπαράθεση, για την 
ανατροπή όλων όσων μας ενοχλούν και με δίαυλο 

επικοινωνίας με τους δημότες» είπε.
Σε επίπεδο προτάσεων ο κ. Χαλκίδης 

αναφέρθηκε στην καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου για 
την καλύτερη αξιοποίηση και αποτελεσμα-
τικότητα της διοίκησης, με πρακτικούς τρό-

πους και αλλαγές και στους χώρους, 
αξιοποίηση της τεχνολογίας κ.α. Ε-
πίσης, για άδεια λειτουργίας τηλεο-
πτικού σταθμού, για όλα τα μέσα, τον 
δήμο και τους φορείς, με ανεξάρτητη 
φιλοσοφία με απόλυτη ελευθερία λό-
γου και έλεγχος εξουσίας. Αλλά και ε-
πιβάρυνση ενός ευρώ τον μήνα στον 
πολίτη, αν φυσικά συμφωνούν, με τα 
οποία θα μαζεύονται σχεδόν 500.000 
ευρώ τον χρόνο, με τα οποία την 
πρώτη χρονιά θα γίνει αγορά δέκα 
περιπολικών και καυσίμων για την 
ασφάλεια των πολιτών, τη δεύτερη 
ασθενοφόρων, την τρίτη δημόσιων 
παραθαλάσσιων εγκαταστάσεων φι-
λοξενίας πολιτών σε ανάγκη κ.ά.

«Μέσα από την πρόταση αυτή 
επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση της 
κοινωνίας σε έναν κοινό σκοπό, αλ-
λά και ο παραδειγματισμός της νέας 
γενιάς, στην οποία θα αφήσουμε τα 
σκήπτρα μετά την ολοκλή-

ρωση της τετραετίας μας» τόνισε ο κ. Χαλ-
κίδης.

Αναφορικά με το ψηφοδέλτιό του ο κ. 
Χαλκίδης υπογράμμισε ότι είναι έτοιμο και 
πολυσυλλεκτικό, ενώ πρόκειται να ανοίξει 
δύο πολιτικά γραφεία από την 1η Νοεμβρί-
ου, σε Αλεξάνδρεια και Μελίκη, αλλά και να 
κάνει μια ανοικτή συγκέντρωση παρουσία-
σης του συνδυασμού σε επόμενο χρόνο.

«Είμαι περήφανος για την κομματική 
μου ταυτότητα. Ωστόσο είναι έξω από τον 
δήμο, μένει στην άκρη. Όσοι με ξέρουν, 
γνωρίζουν ότι θα συγκρουστώ με όποιον 

δεν στηρίξει τον τόπο 
μας» σημείωσε ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος.

Απαντώντας σε ε-
ρωτήσεις για τους τρεις 
υποψηφίους δημάρ-
χους που προέρχονται 
από τον χώρο της Ν.Δ. 
(Γκυρίνης, Πανταζό-
πουλος, Χαλκίδης) α-
πάντησε:

«Κάντε υπομονή, 
μέχρι το τέλος δεν θα 
είναι τρεις…»

Για τον κ. Γκυρίνη, 
τόνισε:

«Έκανα λάθος στην 
επιλογή Γκυρίνη. Δεν 
υπήρχε σύγκριση Γκυ-
ρίνη-Δημητριάδη. Ένας 
από τους λόγους που 
αποφάσισα να συμμε-
τέχω στα δημοτικά εί-
ναι και αυτός. Το έχω 
βάρος στη συνείδησή 
μου για την πορεία της 
πόλης…»

Για την πρόταση 
υποψηφιότητάς του 
στον δήμο Βέροιας, ο 
κ. Χαλκίδης το επιβε-
βαίωσε και σχολίασε:

«Αν μου το λέγα-
νε νωρίτερα από το 
κόμμα, μπορεί και να 
πήγαινα στη Βέροια. 
Ωστόσο είχα ήδη δε-
σμευθεί ότι θα είμαι 
στην Αλεξάνδρεια, 
πόσο μάλλον όταν ε-
δώ ζει και η οικογένειά 
μου…»

Υπό την πίεση των 
δημοσιογράφων να α-
νακοινώσει ονόματα, 
ο κ. Χαλκίδης αναφέρ-
θηκε σε τρία: Ηλίας 
Παντόπουλος, Άννα 
Μακρή Νίκος Μαμου-
τόπουλος.

Απαντώντας σε ε-

ρώτηση για το γεγονός ότι όποιον δήμαρχο στήριξε, 
στην πορεία ήταν απέναντι (Βενιόπουλος, Καρέλης, 
Γκυρίνης και Δημητριάδης), ο κ. Χαλκίδης απάντησε:

«Η ηθική μου υπόσταση δεν μου επέτρεψε να 
στηρίξω τον Κώστα Καρέλη. Τον Φώτη Δημητριάδη 
τον στήριξα δύο τετραετίες, ο προσωπικός του βου-
λευτής ήμουν, ερχόταν κάθε εβδομάδα στην Αθήνα 
με μελέτες. Η σύγκρουση μαζί του ήλθε λόγω της 
παρουσίας του Αλεξόπουλου, όχι λόγω των ικανοτή-
των του. Για δεν τον Γκυρίνη, έκανα λάθος και θα το 
διορθώσω…»

Για την υποψηφιότητα του Κώστα Ναλμπάντη, 
απάντησε:

«Τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Πήρε την πρωτο-
βουλία να είναι υποψήφιος, στέλεχος πρώτης γραμ-
μής του ΚΙΝΑΛ. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Δεν έχω 
κανένα πρόβλημα μη συνεργασίας μαζί του…»

Απαντώντας τέλος για τον Αργύρη Πανταζόπου-
λο, ο κ. Χαλκίδης είπε:

«Είναι καλό παιδί, πρέπει να δείξει τις δυνατότη-
τές του. Από καλά παιδιά χορτάσαμε. Θα κριθεί από 
τους πολίτες…»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

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

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

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

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

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

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

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

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

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

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΓΚΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Α-
ντωνίου και της Ασημίνας, το γέ-
νος Παπαδοπούλου, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Κουλούρα Ημαθίας και η 
ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ του 
Χαραλάμπους και της Σοφίας, 
το γένος Βενετικίδου, που γεννή-

θηκε στην Ουλιανόβκα Γεωργίας και κατοικεί στα 
Γιαννιτσά Πέλλας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Γιαννι-
τσών Πέλλας.

Και επίσημα υποψήφιος για το Δήμο Αλεξάνδρειας 
Μιχάλης Χαλκίδης: «Στόχος μας η ανατροπή της κατάστασης…

Θέλουμε έναν άλλο Δήμο και θα τον έχουμε»
-Ως την «πιο ανίκανη διοίκηση που πέρασε ποτέ» χαρακτήρισε την παρούσα Δημοτική Αρχή
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00ης 

ΕΩΣ 24:00ης ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ MNHMH
 TOY ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ 

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.

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

θερμά:   
-Την ΕΛΜΕ Ημαθίας , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε αντί στεφάνου,εις μνήμη του 

συναδέλφου τους Χαράλαμπου Παπαχρήστου.
-Την Οικογένεια κ.Στέργιου και κ.Κούλας Καπράρα,για την δωρεά του ποσού των 50 

Ε,αντί στεφάνου,εις μνήμη του γαμπρού τους Χαράλαμπου Παπαχρήστου.  
-Τα Παιδιά της Ελένης Μούρτζιου ,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος 

στους Ηλικιωμένους του Ιδρύματος, εις μνήμη και ανακομιδή των οστών της μητέρας τους.  
-Ανώνυμη Οικογένεια,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,εις μνήμη προσφιλών προ-

σώπων.
-Την κ.Γεράνα Κλημεντίδου,για την ευγενική προσφορά πίτες στους Ηλικιωμένους ,εις 

μνήμη του συζύγου της Νικολάου Κλημεντίδη.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη, για την ευγενική προσφορά 10 Κgr Γαλεό, για τις 

ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας .  

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ο-

κτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΦ. 
ΠΑΖΑΪΤΗ

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

Ο σύζυγος,  Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Η νύφη, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει Δεξίωση στην αίθουσα 

«Γαλήνη» πλησίον Κοιμητηρίου

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ο-

κτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγίου Αντωνίου (Πολιούχου) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΦΥΤΙΚΑ

Συζ. Νικολάου Φυτίκα

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

Ο σύζυγος,  Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει Δεξίωση στην αίθουσα του Ι.Ν.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 15 

Οκτωβρίου 2018 στις 12.00 μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής Πατρίδας η Ελένη Σαβ-
βαντίδου σε ηλικία 54 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 15 

Οκτωβρίου 2018 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Δημήτριος Σπ. Θεοδωρίδης 
σε ηλικία 70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τρίτη 16 

Οκτωβρίου 2018 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου Τριπο-
τάμου Βέροιας η Γεωργία Στολ-
τίδου σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 16 

Οκτωβρίου 2018 στις 5.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου 
και Ελένης στο Μετόχι ο Θεμι-
στοκλής Βασ. Βασιλειάδης σε 
ηλικία 64 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 14 

Οκτωβρίου 2018 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού Λουδία ο Θεο-
δόσιος Δεμουρτζίδης σε ηλικία 
87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύ-
λου και Πέτρου Βεροίας, επί τη εορτή 
πάντων των εν Βεροία Αγίων. Στο τέλος 
θα τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια 
της πόλεως.

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

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

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό 

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Αγρυπνία την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου στις 9.00 μ.μ. εορτή Αγ. Αρτεμίου - Αγ. 

Γερασίμου - Αγ. Ματρώνης Χιοπ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΒΕΡΟΙΑΣ`` κ.Μαίρη Κάτσιου και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ κ.Μούρτζιου-Χατζηευστρα-
τιάδου Ευδοξία , ευχαριστούν θερμά την Πιτσαρία ``ΠΑ-
ΠΑΓΑΛΟΣ`` κ. Απόστολου Θυμιόπουλου καθώς επίσης 
και όλους τους επώνυμους και ανώνυμους δωρητές 
που μερίμνησαν για την σίτιση των Ηλικιωμένων του 
Ιδρύματος ,  λόγω ανακαίνισης του χώρου μαγειρεί-
ου-κουζίνας  του Γηροκομείου Βέροιας.



Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 
ΔΗΜΑΡ η εισήγηση του προέδρου του κόμματος, 
Θανάση Θεοχαρόπουλου, ψηφίσθηκε από την 
Κεντρική Επιτροπή με μεγάλη πλειοψηφία ( 5 
λευκά στην 80μελή Κ.Ε.). Νέος γραμματέας της 
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος εκλέχθηκε 
ο Στέργιος Καλπάκης με ποσοστό 95% (και 5% 
λευκά) .

 Εκλέχθηκε επίσης η νέα Εκτελεστική Επιτρο-
πή του κόμματος. η οποία αποτελείται από τους:

1. Θεοχαρόπουλο Θανάση, πρόεδρο
2. Καλπάκη Στέργιο γραμματέα Κ.Ε.
3. Αμοιρίδη Γιάννη
4. Αναστασίου Φωτεινή
5. Γεωργάτο Γεράσιμο
6. Δαρσινό Τάσο

7. Μαντίκο Θάνο
8. Μαργαρίτη Θόδωρο
9. Μοβσεσιάν Χάρη
10. Μώρου Ισμήνη
11. Παπανικολάου Φίλιππος
12. Ρεβίθη Στέλιο
13. Σιακαντάρη Γιώργο
14. Σπίγγο Χρήστο
15. Τσούκαλης Νίκος
16. Χαλαζωνίτη Δημήτρη
17. Χατζησωκράτη Δημήτρη
 

  Δήλωση του γραμματέα 
της Κ.Ε.  της ΔΗΜΑΡ Στέργιου Καλπάκη 
«Το Σεπτέμβριο του 2015 ο Πρόεδρος της 

ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, και η Πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, με την 
υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας 11 
σημείων έκαναν το πρώτο βήμα για την ανασυ-
γκρότηση του χώρου της κεντροαριστεράς.

Η συμμετοχή 212.000 πολιτών με την ανάδει-
ξη της επικεφαλής ήταν το επόμενο βήμα που 
ολοκληρώθηκε με το συνέδριο του Κινήματος 
Αλλαγής.

Σήμερα η ΔΗΜΑΡ, με το σχέδιο οργανωτι-
κής ανασυγκρότησης που ενέκρινε η Κεντρική 
Επιτροπή, φιλοδοξεί να συμβάλει  
με όλες τις δυνάμεις της στην υλο-
ποίηση των στόχων του Κινήματος 
Αλλαγής τη δύσκολη χρονιά που 
βρίσκεται μπροστά μας.

Από τη θέση του Γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής δεσμεύομαι 
ότι θα δουλέψω σκληρά και θα υ-
πηρετήσω τη συλλογικότητά μας, 
με στόχο έναν ισχυρό πόλο της σο-
σιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής 
αριστεράς και του προοδευτικού 
κέντρου, πρωταγωνιστή στις πολι-
τικές εξελίξεις».

 Το βιογραφικό του 
νέου γραμματέα της Κ.Ε.
Ο Στέργιος Καλπάκης είναι 28 

ετών, εκπαιδευτικός  με μεταπτυ-
χιακό στις Επιστήμες της Αγωγής 
και ειδίκευση στις  Ανθρωπιστικές 
Σπουδές και τις Νέες Τεχνολογίες.

Το 2012 αποφοίτησε από το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας, όπου το 2016 
ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές 
του σπουδές στις Επιστήμες της 
Αγωγής, με ειδίκευση Ανθρωπιστι-
κές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
επικεντρώνονται στην εμπλοκή 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας στη διδασκαλία της 
Ιστορίας.  Τα τελευταία 4 χρόνια 
εργάζεται ως υπάλληλος στον ιδι-
ωτικό τομέα.

Η πολιτική και κοινωνική του 
δράση αρχίζει από τα φοιτητικά 
του χρόνια όπου διετέλεσε πρόε-
δρος του Φοιτητικού Συλλόγου του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης Φλώρινας, ενώ 
στη συνέχεια συμμετείχε ενεργά 
σε τοπικό επίπεδο σε αντιρατσιστι-
κές πρωτοβουλίες και σε δράσεις 
υποστήριξης στις δομές φιλοξενίας 
προσφύγων.

Τον Ιούνιο του 2015, στο 4ο Συνέδριο του 
κόμματος, εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Έκτοτε, 
συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες της Δημοκρα-
τικής Συμπαράταξης, ως μέλος του Τομέα Νέας 
Γενιάς, και πλέον στο Κίνημα Αλλαγής, ως μέλος 
του Τομέα Πρόνοιας.

Έχει ενεργή κοινωνική δράση σε μια ευρεία 
σειρά ζητημάτων, όπως ο εκσυγχρονισμός της 
εκπαίδευσης και η διαγενεακή δικαιοσύνη, ο 
διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας και  η αντιμε-
τώπιση της Χρυσής Αυγής.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
Ένας εκλεκτός συνάδελφος, ένας δάσκαλος με ήθος 

και συνέπεια στην επαγγελματική του πορεία, ο Ευάγγε-
λος Δεληβός, έφυγε πριν λίγες ημέρες πρόωρα από τη 
ζωή. Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Για το Δ.Σ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΥΡΙΝΟΣ     
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό  Συμβούλιο και οι τρόφιμοι 

της Φιλοπτώχου Αδελφότητος κυριών Βέροιας, 
ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:

1) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τη δωρεά 
των 120 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.

2) Την οικογένεια της κ. Δαβόρα-Μαζαρά-
κη  Κατερίνας, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη Χαράλαμπου Παπαχρήστου , αντί 
στεφάνου.

3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥ-
ΡΩ, υπέρ προσφιλών νεκρών.

4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥ-
ΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.

5) Την κ. Πάπαρη Σύρμω για τη δωρεά των 
30 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.

6) Τον κ. Πουρνάρα Αστέριο για τη δωρεά 
των 20 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.

7) Την  κ. Ιντζεβίδου Ελένη για τα δεκαπέ-
ντε κιλά φακές και σαράντα ψωμιά.

8) Ανώνυμη κυρία για τα τρία κιλά κιμά.
9) Ανώνυμο κύριο για τα δεκαπέντε κιλά 

φακές.
10) Aνώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι.

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου
Θυρανοίξια στο 
παρεκκλήσι της 

Αστυνομικής 
Ακαδημίας Βέροιας

Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω-
σης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας 
της Αστυνομικής Ακαδημίας  την Δευτέρα 22 
Οκτωβρίου στις 12:00μ. στις εγκαταστάσεις 
της Σχολής στο Πανόραμα Βέροιας, θα πραγ-
ματοποιηθεί η τελετή Θυρανοιξίων του Ιερού 
Παρεκκλησίου των Αγίων Κωνσταντίνου & 
Ελένης, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου 
Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης  & Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων και ιερουργούντος του Προ-
ϊσταμένου της Υπηρεσίας Θρησκευτικού  της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιοτάτου 
Αρχιμανδρίτη κ. Νεκταρίου Κιούλου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 

‘’ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ’’ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε. ΔΗ.

ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης, 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού 
Διευθυντή Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε επί θητεία με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για διάστημα τριών 
(3) ετών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα 
δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την προκήρυξη, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομέ-
νη ημέρα της λήξης της ενημέρωσης για την συμπλήρωση του 
«Φακέλου με τις  Γενικές και Ειδικές προτάσεις για τη λειτουρ-
γία της Επιχείρησης και το Γενικό Πλάνο – Δραματολόγιο» και 
συγκεκριμένα:

Α. Ενημέρωση-διευκρινίσεις: Από 17.10.2018 έως και 
26.10.2018 

Β. Υποβολή Αιτήσεων:  Από 27.10.2018  έως και  
05.11.2018

Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και 
από ώρα 8.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας,  Παύλου Μελά και Μπιζανίου (έναντι Τράπεζας Πειραι-
ώς) 3ος όροφος. 

Πληροφορίες: στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
κ. Μαυροκεφαλίδη Νικόλαο, τηλ. 2331078141, 6972623853 ή 
στην υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Γρηγοριάδου Κατερίνα: 23310-
78142, 40 και κιν. 6956331385.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
της υπ. αρ. 6357/2018 διακήρυξης 

 
Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφο-

ρεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο 
∆ιαγωνισµό µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβά-
σεων µε προϋπολογισµό κατώτερο του ορίου της ενωσιακής 
νοµοθεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για 
την επιλογή αναδόχου για την «Αναβάθµιση και επέκταση των 
συστηµάτων ασφαλείας σε επιλεγµένους χώρους ευθύνης της 
υπηρεσίας» (cpv 35120000-1 Συστήµατα και διατάξεις επιτή-
ρησης και ασφάλειας και 5061000-4: Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης εξοπλισµού ασφαλείας) 

 Ο προϋπολογισµός είναι 73.805,00 € (µη συµπεριλαµβα-
νοµένου Φ.Π.Α.).  

 Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό 
πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται α-
πό Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει 
να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογι-
σθείσας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί  σε χρονικό 
διάστηµα τριών µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη 
ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. ∆εν γίνονται 
εναλλακτικές προσφορές. 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον Τακτιικό Προϋπολογισµό 
(21/110) και Κ.Α.Ε. 5142 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη 
του διαγωνισµού. 

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  και 
στην ιστοσελίδα : www.yppoa.gr και www.aigai.gr   την  15-10-2018. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδο-
νται στα τηλ.2331022145-2331029737 , Fax 2331071725, αρµόδιοι 
υπάλληλοι, Ελένη Τουπαρλάκη- Τηλέµαχος Παπαζώης_ Ρήγα Φε-
ραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 

ΒEΡΟΙΑ, 15-10-2018                                                                                                             
Η Νόµιµος εκπρόσωπος                                                                                                  

Η Προϊσταµένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Αγγελική Κοτταρίδη                                                                                                                       

Αρχαιολόγος 

Νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής 
της ΔΗΜΑΡ ο ημαθιώτης Στέργιος Καλπάκης
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-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
«ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ»
-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «ΑΙΓΕΣ»
-ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
-ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ
-Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (Judo)
-ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
-Α.Σ ΝΗΡΕΑΣ
-Α.Σ. ΕΡΜΗΣ
-Ο.Α.ΒΙΚΕΛΑΣ
-«ΗΜΑΘΙΩΝ»
-ΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
-ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)
-ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
-ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
-ΡΥΘΜΙΚΗ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
-KickBoxing (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
  (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ) 
-ΣΤΙΒΟΣ (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
-ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ  
ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ
-2ο ΓΕΛ Βέροιας 
- 5ο ΓΕΛ Βέροιας 
- 3ο ΓΕΛ Βέροιας
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
 «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ»
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΕΑ
 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2018 
-ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ
• ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕ-

ΛΗΣ  2Η ΘΕΣΗ 
• ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟΝ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ 
ΣΤΗΝ    1Η  ΘΕΣΗ ΚΑΙ   2Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΟΠΑΠ 2018) 

• ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ     
2Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ

• ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ    2Η ΘΕΣΗ
• ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2Η ΘΕ-

ΣΗ - 3Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 
ΚΑΙ 2Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ PARABADMINTON

• ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ    3Η ΘΕΣΗ 
ΖΟΝΝΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ     2Η ΘΕΣΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΣΤΙΒΟΥ ΟΠΑΠ 2018
• ΚΟΛΙΣΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1Η ΘΕΣΗ 

ΣΤΟΝ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ ΑΝΔΡΩΝ
• ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 2Η ΘΕΣΗ 

ΣΤΟΝ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ ΑΝΔΡΩΝ
• ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1Η 

ΘΕΣΗ 100 μ ΚΑΙ 2Η ΣΤΑ 400μ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ   ΦΕΡΦΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-Winter Paraolympic Games 
Pyeongchang 2018
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
 «ΑΙΓΕΣ»
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΣΤΙΒΟΥ ΟΠΑΠ 2018
ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΑ 

10 ΧΛΜ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΡΕΚΟΡ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ (ΔΕΝ Ε-
ΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ)KAI 2H ΘΕ-
ΣΗ ΣΤΑ 5χλμ

ΚΑΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΑΚΟΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΠΕΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙ-
ΚΗΦΟΡΟΣ

ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
(VERIA DANCE COMPETITION)
-Γ΄ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 8-10 ετών
• ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
• ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ
-Γ΄ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΤΟΥΕΤΟ 8-10 ετών
• ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
• ΧΕΙΜΩΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
-Γ΄ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΟΜΑΔΙΚΟ 7-8 ετών
• ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
• ΓΚΑΒΑΝΑ ΝΙΚΗ 
• ΓΚΑΛΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
• ΔΟΜΠΡΗ ΖΩΗ
• ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ
• ΖΟΥΜΠΟΛΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
• ΚΩΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΑΝΝΑ
• ΠΕΛΤΕΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΛΕΝΙΚΑΚΗ ΜΑΥΡΕΤΑ

ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ
• ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  - ΧΡΥΣΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΟ (ΚΟΥΜΙΤΕ U 21)
• ΚΛΕΒΑΡ ΠΑΡΙΣ-ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛ-

ΛΙΟ (ΚΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ)
• ΜΠΑΛΤΖΗ  ΙΩΑΝΝΑ 2Η ΘΕΣΗ (ΚΟΥ-

ΜΙΤΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
•  ΜΠΑΛΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕ-

ΤΑΛΛΙΟ (ΚΟΥΜΙΤΕ ΝΕΑΝΙΔΩΝ) ΧΡΥΣΟ 
(ΚΑΤΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ)

• ΤΣΑΓΚΕΡΑ ΣΟΦΙΑ- ΧΡΥΣΟ (ΚΟΥΜΙ-
ΤΕ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ)

• ΚΟΛΙΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΧΡΥΣΟ ΜΕ-
ΤΑΛΛΙΟ (ΚΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) -ΧΡΥΣΟ 
(ΚΟΥΜΙΤΕ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ)

• ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ( ΚΟΥΜΙΤΕ ΠΑΙ-
ΔΩΝ)

• ΑΜΒΡΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΡΥΣΟ ΜΕ-
ΤΑΛΛΙΟ(ΚΟΥΜΙΤΕ ΕΦΗΒΩΝ)

• ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕ-
ΤΑΛΛΙΟ (ΚΟΥΜΙΤΕ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ)

• ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ –ΑΣΗΜΕ-
ΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (ΚΟΥΜΙΤΕ ΝΕΑΝΙΔΩΝ)

• ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΧΑΛΚΙΝΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ (ΚΟΥΜΙΤΕ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ)

• ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΧΡΥΣΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ (ΚΟΥΜΙΤΕ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ)

• ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΩΜΑΣ- ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕ-
ΤΑΛΛΙΟ(ΚΟΥΜΙΤΕ U21)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΕΤΣΙ-
ΔΗΣ-ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΣΙΩΤΟΥ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑ-
ΝΕΤΣΙΔΗΣ

Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
(Judo)
• ΠΑΣΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1Η ΘΕΣΗ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -60 ΚΙΛΑ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΚΑΙ   3Η 
ΘΕΣΗ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -60 ΚΙΛΑ) ΣΤΟ ΒΑΛ-
ΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

• ΜΕΣΚΑ ΑΝΝΑ  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -40 ΚΙ-
ΛΑ) 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’

• ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΑΤ. -48 
ΚΙΛΑ) 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩ-
ΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄

• ΚΟΓΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΤ. -46 ΚΙ-
ΛΑ) 3Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β΄ 

• ΣΑΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΑΤ. -38 ΚΙ-
ΛΑ) 3Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ 

• ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
• ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 2Η ΝΙΚΗ ΜΙ-

ΚΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙ-
ΚΩΝ 3Η  ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ

• ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 3Η ΝΙΚΗ ΜΟΝΟΥ 
ΣΤΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ: ΠΑΛΑΙΣΤΗ ΝΤΕΠΗ

Α.Σ ΝΗΡΕΑΣ
Τέννις
• ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ      
1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
1Η ΚΑΙ  2Η ΘΕΣΗ ΣΕ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ   (ΚΑΤ. ΔΙΠΛΟ  ΑΓΟΡΙ-
ΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΠΛΟ  ΜΙΚΤΟ)

1Η ΚΑΙ 3Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε1 

2Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΤΗΣ ΔΙΕ-
ΘΝΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ITF

• ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ    
1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ Ε2  

• ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ-ΕΛΕΝΗ  1Η 
ΚΑΙ 2Η ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ Ε2

Κολύμβηση
• ΦΥΚΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΑ 

50μ,  ΣΤΑ 100μ και ΣΤΑ 200μ ΥΠΤΙΟ   στο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙ-
ΔΩΝ (ΚΑΤΟΧΟΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΡΕ-
ΚΟΡ ΣΤΑ 50 και 100μ ΥΠΤΙΟ ΣΕ 50ΑΡΑ 
ΚΑΙ 25ΑΡΑ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑ-
ΜΠΑΙΔΩΝ)

• ΦΥΚΑΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2Η ΘΕΣΗ ΣΤΑ 
200μ ΜΙΚΤΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗΣ και 3Η ΘΕΣΗ 
ΣΤΑ 400μ ΜΙΚΤΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ/Ε-
ΦΗΒΩΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΕ-
ΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Σ. ΕΡΜΗΣ
• ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε1 ΚΑΙ 
3Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΜΑ  
• ΝΤΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     
 3Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΡΩ-

ΤΑΘΛΗΜΑ Ε2  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΟ 
ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

Ο.Α.ΒΙΚΕΛΑΣ
• Πατσίκας Μιχαήλ  3η Θέση στο Πα-

νελλαδικό Πρωτάθλημα Ε2 Αντισφαίρι-
σης Διπλό Αγοριών

• Πατσίκα Αικατερίνη 3η Θέση στο Πα-
νελλαδικό Πρωτάθλημα Ε2 Αντισφαίρι-
σης Διπλό Κοριτσιών

«ΗΜΑΘΙΩΝ»
• Θεοδωρίκα Αυγή  3η Θέση (Χάλκινο 

Μετάλλιο) στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα  Παγκρατίου αθλήματος.

• Καφετζής Πέτρος 1η Θέση (Χρυσό 
Μετάλλιο) στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα Παγκρατίου αθλήματος 

• Κοτσογιαννίδου Χριστίνα 1η Θέση 
(Χρυσό Μετάλλιο) στο Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα Παγκρατίου και   3η Θέση (Χάλ-
κινο Μετάλλιο) στο Πανευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα Παγκρατίου αθλήματος

• Μπουτιονίδης Γιώργος 3η Θέση 
(Χάλκινο Μετάλλιο) στο Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα Παγκρατίου αθλήματος

Προπονητής  Παπαδόπουλος Βασί-
λειος 

ΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΙΚΟΥ 

(ENSEMBLE) ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ    
B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

• ΜΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
• ΤΣΙΡΙΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
• ΖΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
• ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
• ΒΡΑΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
-ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ -1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΣΚΟΙΝΙ
Προπονήτριες  τουs: 
• Ατανάσοβα Μαργαρίτα
• Δίγκα Αναστασία 
• Τσέου Δροσιά
• Τηλιοπούλου Βασιλική 

ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
 ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
 2016-2017
• ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ 
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ 
Γ ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΒΕΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΚΑΛΟΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ

• ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ  ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ 
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
• ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
APHRODITE CUP

ΧΩΜΑΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ: ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑ-

ΡΙΑ -  ΧΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΔΙΜΤΣΗ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ

• ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Αθλήτρια της 
Βέροιας

Για την 1η Θέση (Χρυσό Μετάλλιο) 
στο Ακόντιο Γυναικών στο Πανευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα  

Για την 1η Θέση (Χρυσό Μετάλλιο) 
στο Έπταθλο Γυναικών  στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα

Και για τη 2η Θέση (Αργυρό Μετάλλιο) 
στο Ακόντιο στου Βαλκανικό  Πρωτά-
θλημα

ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
• ΝΤΑΓΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

• ΣΑΑΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ –ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ 
ΡΑΦΑΗΛΙΑ- ΚΕΦΑΛΑ ΝΕΦΕΛΗ  ΤΡΙΑ-
ΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -1Η ΘΕΣΗ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΡΟ-
ΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ

• ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ –ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑ-
ΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

• ΚΟΛΕΤΣΑ ΣΟΦΙΑ –ΝΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩ-
ΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ  ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ

ΡΥΘΜΙΚΗ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
(ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
• ΠΙΝΑΚΟΥΔΗ ΡΟΔΟΠΗ 3Η ΘΕΣΗ 

ΧΑΛΚΙΝΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

• ΑΦΕΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1Η ΘΕΣΗ 
ΧΡΥΣΟ ΣΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟ-
ΡΑΣΙΔΩΝ

• ΜΗΤΡΙΤΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2Η ΘΕΣΗ 
ΣΚΟΙΝΙ ΚΑΙ 3Η ΣΤΙΣ ΚΟΡΙΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

• ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΛΚΙΝΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡ-
ΓΑΝΟ, ΣΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΠΑΛΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Δ’

• ΝΤΟΚΑ ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ: ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕ-
ΡΙΝΑ ,ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

KickBoxing (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
• ΔΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1Η  ΘΕΣΗ ΠΑ-

ΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KICKBOXING  
ΠΑΙΔΩΝ   (ΚΑΤ.  -70kgr)

• ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1Η  ΘΕ-
Σ Η  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  Π Ρ Ω ΤΑΘ Λ Η Μ Α 
KICKBOXING  ΕΦΗΒΩΝ   (ΚΑΤ.  -85kgr)

• ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    1Η  ΘΕΣΗ ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KICKBOXING  
NΕΩΝ   (ΚΑΤ.  -80kgr)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:  ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ) 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΣΗΜΕΝΙΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΟ
8-10 χρονών
• ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΚΕΛΛΥ

• ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
• ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
• ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
• ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ
• ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
• ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑ ΜΑΡΙΑ
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
• ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
• ΣΤΗΘΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
• ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
• ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑ ΜΕΛΙΝΑ
10-12
• ΑΦΕΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
• ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 
• ΚΙΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
• ΚΡΙΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ
• ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
• ΝΙΚΟΛΤΣΗ ΕΛΛΗ
• ΠΑΠΑΖΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
• ΦΑΣΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
14-16
• ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ 
• ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
• ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΝΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
• ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
• ΠΑΠΑΝΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  
• ΠΙΝΑΚΟΥΔΗ ΡΟΔΟΠΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ: ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΓΥΡΩ  ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΤΙΒΟΣ (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
• ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ    ΧΡΥΣΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΟ  ΣΤΑ 10.000μ ΒΑΔΗΝ ΠΑΙ-
ΔΩΝ( ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) - ΚΑΙ ΑΣΗ-
ΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΑ 10.000μ ΒΑΔΗΝ 
ΕΦΗΒΩΝ

•  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ    ΑΣΗΜΕΝΙΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ   ΣΤΑ 800μ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΟ-
ΡΑΣΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΑ 
800Μ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

•  ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΑ 400μ ΝΕΩΝ ΑΝ-
ΔΡΩΝ  - ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΑ 400Μ 
ΑΝΔΡΩΝ – 

• ΣΤΑΜEΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΧΑΛ-
ΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ  ΣΤΑ 50.000μ ΒΑΔΗΝ 
ΑΝΔΡΩΝ

•  ΣΤΑΜΟΣ ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟ   ΜΕ-
ΤΑΛΛΙΟ  ΣΤΑ 1.000μ ΒΑΔΗΝ ΕΦΗΒΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

• ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ   ΧΑΛΚΙΝΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΑ 110μ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΩΝ 
ΑΝΔΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

•  Μ Ε Λ Ι Ο Π ΟΥΛΟΥ  Γ Ι Α Ν Ν ΟΥΛ Α       
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ  ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟ-
ΡΑΣΙΔΩΝ

• ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ      ΧΑΛΚΙ-
ΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΑ 3000μ ΒΑΔΗΝ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑ-
ΣΙΔΩΝ 

• ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ   ΧΑΛΚΙΝΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ  
- ΜΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ        1Η ΘΕΣΗ 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
• ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
• ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
• ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
• ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
• ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΗΡΕΑΣ-ΘΩΜΑΣ
• ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΜΟΥΠΑΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
• ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΝΙΩΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
• ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
• ΠΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
• ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
• ΣΤΑΝΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
• ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
• ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΚΥΡΟΣ- ΠΑΠΑ-

ΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΤΣΙΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στο πλαίσιο των «Ελευθερίων» της πόλης

Συμπολίτες μας φορείς, αθλητές και μαθητές 
Και φέτος ο Δήμος Βέροιας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους βράβευσε και απένειμε «εύφημο μνεία» σε συμπολίτες μας για τις υπηρεσίες τους στην 

πόλη και τους δημότες, αθλητές και μαθητές που διακρίθηκαν και συλλόγους για το έργο τους. Δικαίως, βραβείο δόθηκε από τον δήμαρχο και στον πρωταθλητή κολύμβησης Βεροιώτη Σάββα Θώμογλου, ενώ στο χαιρε-
τισμό του ευχαρίστησε όλους για την εθελοντική προσφορά τους στο Δήμο και τις κοινωνικές του υπηρεσίες και συγχάρκε τους διακριθέντες. Πριν τις απονομές μια ομάδα του τμήματος χορού της ΚΕΠΑ με δασκάλα την 
Μαυρέτα Λενικάκη, παρουσίασαν σύγχρονο χορό για την αγάπη. Βραβείε και «εύφημος μνεία» δόθηκε στους:
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Έξι αθλητές από το τμήμα παίδων του 
Φιλίππου Βέροιας κλήθηκαν στην προετοι-
μασία της Εθνικής Ομάδας Παίδων Βορεί-
ου Κλιμακίου.

Πρόκειται για τον Πετρομελίδη Ιωακείμ, 
τον Τζωρτζίνη Νικόλαο, τον Στεφανόπου-
λο Αλέξανδρο – Δημήτριο, τον Παπαγιάν-
νη Χρήστο, τον Στανκίδη Κωνσταντίνο 
και τον Νιώπα Αχιλλέα.

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε 
καλή επιτυχία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
• ΒΑΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
• ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
• ΚΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΙΝΟ
• ΚΑΝΤΑΡΚΟΣ ΡΙΖΟΣ
• ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
• ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
• ΜΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
• ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ ΦΑΙΔΩΝ
• ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
• ΤΟΚΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
• ΤΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
• ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΤΣΙΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΣΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΓΚΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΝ 3Ο Ο-

ΜΙΛΟ ΤΗΣ Γ’ 1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
2017-2018

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ  
ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ
 -2ο ΓΕΛ Βέροιας 
 Αντωνιάδου Φανή –Στυλιανή   3η Θέ-

ση στα 50μ Κολύμβησης στους πανελλή-
νιους Σχολικούς αγώνες Κολύμβησης 

Νοβάκη Διονύσιο 1η Θέση στους Πα-
νελλήνιους Σχολικούς αγώνες ΤΑΕΚΒΟ-
ΝΤΟ.

- 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Αισιοπούλου Μαρία 1η Θέση στους 

Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες ΤΑΕΚ-
ΒΟΝΤΟ.

Στην Ιωαννίδου Ελένη  2η Θέση στο 
αγώνισμα των 800μ στο Πανελλήνιο Σχο-
λικό Πρωτάθλημα Στίβου. 

- 5ο ΓΕΛ Βέροιας 
Στάμο Αναστάσιο 2η Θέση στους Πα-

νελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Βάδην 
10Km. 

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ
-Στο Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων 

για την Ψυχική Υγεία Ημαθίας Για την 
κατάκτηση του πανελληνίου Βραβείου  « 
HealthcareBusinessAward 2018»  και την 
κοινωνική του προσφορά στον τομέα της 
ψυχικής υγείας.

-Στον Όμιλο Φίλων Θεάτρου και Τε-
χνών Βέροιας 

Για την κατάκτηση  πέντε Βραβείων στο 
19ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου Ορεστιάδας , μεταξύ άλλων, του 
1ου Βραβείου Καλύτερης Παράστασης Κοι-
νού και του 2ου Βραβείου Καλύτερης Πα-
ράστασης Κριτών για το θεατρικό έργο «Δε-
σποινίς Τζούλια».

-Στον Κατσαβό Δημήτριο
Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου 

Κουλούρας για τις πρότυπες εκπαιδευτι-
κές δράσεις και την αξιοσημείωτη εξωστρέ-
φεια που έχει αναπτύξει το Δημοτικό Σχολείο 
Κουλούρας υπό τη διεύθυνσή του.

-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ Ε-
ΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Για την παροχή δωρεάν διδασκαλίας σε 
οικονομικά αδύναμους μαθητές κατά το σχο-
λικό έτος 2017-2018

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΑΖΗ  ΗΛΙΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΛΗ  ΚΑΛΟΥΔΑ 
ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ  ΑΘΗΝΑ 
ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΛΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
 ΜΟΣΧΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΜΠΑΤΙΑΚΑ  ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΖΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ  ΕΛΠΙΔΑ 
ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ 
ΧΗΜΙΚΟΙ
ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΡΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΗΡΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕΤΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΒΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΡΙΓΓΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Στους εθελοντές  του Δημοτικού Ιατρεί-
ου Βέροιας.

Για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθ-
μιας υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης 
σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ανασφάλι-
στους , απόρους, οικονομικούς  μετανάστες, 
πολιτικούς πρόσφυγες) κατά την χρονική 
περίοδο  από  τον Οκτώβριο του 2017 έως 
τον Σεπτέμβριο του 2018.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΚΟΛΒΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ    
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΠΡΑΡΑ ΑΘΗΝΑ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ
ΒΕΛΛΙΟΥ ΕΥΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
ΜΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ
ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ
ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΙΡΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΕΚΑ ΧΡΥΣΑ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΥΒΕΛΗ
ΩΡΛ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΛΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΡΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ –
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΕΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ- ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ –(ΙΣΤΟΡΙΑ –
ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ)

ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ –ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΚΑΚΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΣΤΡΗΣ
ΑΝΘΟΥΣΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΛΔΗΡ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΗΡΤΣΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ –ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΜΠΕΤΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ –ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ- 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΥΡΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΛΑΚΗ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ  ΕΛΛΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ –
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ –
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΗ ΥΑΚΙΝΘΗ
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ- 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
 ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ –ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ  
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΕΥΗ –ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧ/ΚΗΣ
ΚΟΥΤΜΗΡΙΔΟΥ-ΜΕΤΑΞΑ  ΟΛΓΑ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΑ)
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ –
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΑ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΡΙΤΙΚΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ –ΔΑΣΚΑΛΑ
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ –
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ –
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΤΖΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ –ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ- 
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΔΑΣΚΑΛΑ
 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΑΝΑΜΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
–ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- 
ΔΑΣΚΑΛΑ
ΤΟΜΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  -
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΣΙΟΛΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ –ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΤΣΙΑΜΗ ΣΟΦΙΑ –ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΜΠΡΑΒΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ- ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΝΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΧΡΥΣΑ ΓΩΤΑ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ
ΕΠΑΙΝΟΙ
-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ  
ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ
-Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου – Λυκείου Βέροιας
-Μουσικό Σχολείο Βέροιας   
Γυμνασίου Μακροχωρίου
-Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου – Λυκείου Βέροιας
3ο Βραβείο Ηλεκτρονικής Επεξεργα-

σίας  στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγω-
νισμό «FREE MOBILITY».

• Ανδρεάδη Αθανάσιο  
•  Αραφαηλίδη Ραφαήλ-Γεώργιο  
• Λιλιόπουλο Θωμά 
• Ντάγκα Αντώνιο  
• Ορφανίδη Αναστάσιο-Ιωάννη  
• Σαζακλίδη Βασίλειο 

-Μουσικό Σχολείο Βέροιας   
 2ο Βραβείο Μουσικής Έκφρασης   

στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
«ECOMOBILITY» 2017-18.

• Νάγια Γεώργιο 
• Δημάκα Αλέξανδρο 
• Δημάκα Δημήτριο 
• Δημόπουλο Αργύριο 
• Ιωσηφίδου Άννα  
• Καλφόπουλος  Εύφημος-Μερκούριος
• Μπαντή Αλεξάνδρα 
• Παπαγιάννη Αλίκη 

-Γυμνασίου Μακροχωρίου 
 Μουρατίδου Πολυτίμη-Σουμέλα   3ο 

Βραβείο  στον Β΄ Πανελλήνιο μαθητικό 
καλλιτεχνικό διαγωνισμό ΕΠΟΚ Ελλά-
δας-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.

ΟΜΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ             

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙ-

ΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙ-
ΚΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟ 
ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑΣ. 

1Η ΦΑΣΗ : 3Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ.

• ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
• ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
• ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
• ΤΣΕΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
• ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ : 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                                     

 Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟΝ  2Ο ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥ-
ΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛ-
ΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ 
ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΚΥΠΡΟ»

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ   3Η ΘΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
• ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
• ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
• ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
• ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΓΕΓΙΤΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
• ΓΙΟΒΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
• ΓΚΙΛΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
• ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
• ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
• ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
• ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ
• ΚΑΛΟΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
• ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
• ΚΑΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
• ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ
• ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
• ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΚΩΣΤΑΛΑΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
• ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
• ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
• ΜΕΛΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
• ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΝΝΑ
• ΜΗΤΣΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
• ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
• ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
• ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
• ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ
• ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ
• ΠΑΣΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΠΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
• ΠΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΠΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
• ΣΑΑΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
• ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
• ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
• ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΤΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
• ΤΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
• ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
• ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
• ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Υπεύθυνοι  Δάσκαλοι  για την καθοδή-

γηση των παιδιών
• ΜΠΑΜΠΙΝΑ ΈΛΕΝΑ   Εκπαιδευτικός 

Φυσικής Αγωγής του 9ου Δημοτικού Σχο-
λείου  Βέροιας  όπου είχε αναλάβει την 
σκηνοθεσία.

• ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ
• ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

βραβεύθηκαν από το Δήμο Βέροιας



Ισοπαλία 0-0  έληξε ο αγώνας  της 
ΒΕΡΟΙΑΣ με τον πρωτοπόρο ομάδα 
της Τριγλίας που έχει στον πάγκο 

της τον πρώην άσσο της Βέροιας 
Κώστα Γεωργιάδη, στο πλαίσιο της 
3ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής κατη-
γορίας. Έπειτα από ένα δυνατό αλλά 
και πολλές φορές σκληρό παιχνίδι 
αφού ο διαιτητής του αγώνα έδειξε 
αρκετές κίτρινες κάρτες  κράτησε σε 
αγωνία τους   1000 περίπου  φιλά-
θλους (ανάμεσά τους και περίπου 100 
άτομα από την Τρίγλια) οι δύο ομάδες 
παρά τις ευκαιρίες στο τέλος καμμία 
από τις δύο δεν χάρηκε την νίκη. 

ΗΒέροιαμπορεί να ξεκίνησε  τοναγώναμε ευ-
καιρίεςμόλιςστο8’λεπτόκαιστο10’λεπτόμετους
ΒεργώνηκαιΜουρατίδη,απόκεικαιμετάοιφιλοξε-
νούμενοιήταναυτοίπουεκμεταλεύτικαταλάθητων
παικτώντηςΒέροιαςπουέδειξεκάποιεςχτυπητέςα-
δυναμίεςκαισεαυτότοπαιχνίδι,και΄όσοείναινωρίς
η ομάδαπρέπει να ενισχυθεί στην μεσαία γραμμή
αλλάκαιστονεπιτελικόχάφ.

Ευτυχώς το λάθος του τερματοφύλακαΜπλα-
τσιώτηστο14’ λεπτόδεν το εκμεταλεύτικε ο επιθε-
τικός τηςΤρίγλιας ΓιάννηςΝτούνκαπουμόνος του
πλάσαρε μέσα από τηνπεριοχή αλλά απέκρουσε
με ταπόδιαογκολκίπερ τηςΒέροιαςσώζοντας την
εστίατουαπόβέβαιηπαραβίαση

Στο25’ογκολκίπερτης«Βασίλισσας»έδιωξεσε
κόρνερτοσουττουΣουάνη,ενώτρίαλεπτάμετάνέα
απόκρουσητουΜπλατσιώτησεδιαγώνιοσουτπάλι
τουδραστήριουτουΝτούνκα.

ΣτηνεπανάληψηοιΒεροιώτεςμπήκανπιοδυνα-
τά και στο 49’ έχασαν καλή ευκαιρία όταν οΜπλέ-
τσαςπροτίμησε νασουτάρει απόπλάγια θέσηαντί
ναπασάρει στον επερχόμενοΜυλωνά, δίνοντας τη
δυνατότηταστονΠαλαβράκηναδιώξει με ταπόδια
στηνκλειστήτουγωνία.

Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησανστηνσυνέχεια,
χωρίς όμως να γίνονται ιδιαίτερααπειλητικοί, εκτός
από τηνφάσηστο 60’ λεπτό όταν οΣουάνης από
ελεγχόμενη θέση οφσαίτ έπιασε δυνατό σουτπου
πέρασε δίπλα από τα δοκάρια τηςΒέροιας ενώοι
αμυντικοίτηςΒέροιαςέκαναναβίασταλάθη.

Αντίθετα,μετάτο70’λεπτόαυτοίπουείχαντιςευ-
καιρίεςήτανοιπαίκτεςτουΝίκουΠαπανώτα,μετον

Βεργώνηναπιάνεικοντινήκεφαλιάστο72’στέλνο-
νταςτημπάλαλίγοάουτ.

Στο 79’ η μοναδική καλήστιγμή τωνφιλοξενού-
μενωνστηνεπανάληψη,ότανοιΝτούνκακαιΛιόνης
δενμπόρεσανναπαραβιάσουντηνεστίατηςΒέρο-
αιςαπόπλεονεκτικήθέσηαφούπρόλαβετηντελευ-
ταίαστιγμήοΜπακάλης.

ΗΒέροιαστο83’έφτασεμιαανάσααπότο1-0,
αλλάτογυριστόσουττουΜουρατίδημέσααπότην
περιοχή κατέληξεβασανιστικάστοαριστερόδοκάρι
τηςεστίαςτωνφιλοξενούμενων!

Το τελικόσφύριγμα τουδιαιτητήΠολυχρόνη (Πι-
ερίας), ο οποίος είχε βοηθούς τους Πραχάλη και
ΒογδόπουλοαπότηνΚοζάνη,βρήκετιςδύοομάδες

ισόπαλεςχωρίςτέρματα
ΒΕΡΟΙΑ (Ν. Παπανώτας):Μπλατσιώ-

της,Μούχαλης,Ζούρκος,Μουρατίδης,Μα-
ραγκός,Μπλέτσας (86’ Ιωάννου), Βεργώ-
νης,Ζυγγερίδης(46’Μυλωνάς),Κυριακίδης
(77’Τσικόπουλος), Κανούλας (46’ Σκαθα-
ρούδης),Μπακάλης.

ΤΡΙΓΛΙΑ (Κ. Γεωργιάδης):Παλαβράκης,
Ζώτος, Προκοπίου (90’ Σπάσιτς),Μπέσ-
σας,Μιλκούδης, Καρατζάογλου, Σουάνης
(74’Μενεγκάλι), Σαρβανίδης, Σταυρόπου-
λος (66’Πάλλας),Ντούνκα (84’Μαλακασι-
ώτης),Λιόνης.

Δηλώσειςπροπονητώνμετάτον
αγώναΒέροιας-ΠΟΤρίγλιας

ΝΙΚΟΣΠΑΠΑΝΩΤΑΣ(προπονητήςΒέ-
ροιας)

«Πρινπωοτιδήποτεγια τοπαιχνίδιθέ-
λωναευχαριστήσωεκμέρουςτουπροπο-
νητικούτιμκαιτωνπαικτώντιςευχαριστίες
μας στους φιλάθλους μας οι οποίοι μας
στήριξανκαισήμερα.

Θέλαμε τους τρεις βαθμούς της νίκης
γιαπολλούςλόγους,μετάτηναπώλειατων
βαθμώνστονΜακεδονικό, δυστυχώς δεν
τακαταφέραμεκαιαυτόμαςπεισμώνειπε-
ρισσότερογιατηνσυνέχεια.

Τοπαιχνίδισεόλη τηδιάρκεια του είχε
έναν πολύ καλό ρυθμό και από τις δυο
ομάδες και θέλω να δώσωσυγχαρητήρια

καιστους28παίκτες.Εμείςστοπρώτοεικοσάλεπτο
κινηθήκαμε καλά, όμως στη συνέχεια η ΤΡΙΓΛΙΑ
μέχρι το τέλος του ημιχρόνου ήταν καλύτερη και
δημιούργησε ευκαιρίες από δικά μας εύκολα,προ-
σωπικά λάθη. μΣτην επανάληψη δείξαμε έναπολύ
καλόπρόσωποαλλά καιπάλι τα λάθημαςστοίχη-
σανκάποιογκολκαισυγχρόνωςναδεχθούμετέρμα.
Μαςέλειπαντόσοοιτελικέςπάσεςόσοκαιηκάθετη
πάσα.Πιστεύωοτιοποίοςέβαζεγκολθαήτανκαιο
νικητήςτουπαιχνιδιού\.

Σίγουραθέλουμεένανπαίκτηστοκέντροπουνα
κρατάειμπάλακαιναδημιουργεί,αυτήτηλύσημπο-
ρείναμαςτηδώσειοΠεδρίνιο,όμωςοιδιαδικασίες
για τηνμπλεκάρτας του είναι χρονοβόρες.Είμαστε
υποχρεωμένοι ναπεριμένουμε.Τοπρω-
τάθλημα είνια ένας μαραθώνιος και από
αγώνασεαγώναβλέπουμεδιαφορετικάα-
ποτελέσματα.Νομίζωοτιείνιαέναδύσκολο
πρωτάθλημαμε8-9ομάδεςναξεχωρίζουν.

ΚΩΣΤΑΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ(ΤΡΙΓΛΙΑ):
«ΈχωξαναπαίξειαντίπαλοςμετηνΒΕ-

ΡΟΙΑτόσοσανπαίκτηςόσοκαισανπρο-
πονητής και τασυναισθήματαδενμπορεί
ναήτανδιαφορετικά.Ευχαριστώπροσωπι-
κάγιατηνφιλοξενίαγιατίηΒέροιαείναιμία
ομάδαπου αγαπώ.Με τονΝίκο είμαστε
φίλοιμόνοιστα90’λεπτάτουαγώναοκα-
θέναςθέλωτοκαλότηςομάδαςτου

Αν και νεοφώτιστη ομάδα αντίπαλος
της «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ», δεν είχαμε φόβο α-
πέναντί τηςπαρά μόνο σεβασμό και κα-
ταφέραμε έτσι να πάρουμε ένα θετικό
αποτέλεσμα.Στα πρώτα σαράντα πέντε
λεπτά είμασταν κυρίαρχοι ενώηΒΈΡΟΙΑ
προσπαθούσε για κάτι καλόαπόστατικές
φάσεις. Στην επανάληψη δώσαμε κατοχή
μπάλαςστηναντίπαλόμας,παρόλααυτά
δημιουργήσαμεκαιπάλιευκαιρίεςτιςοποί-
εςδυστυχώςδεναξιοποιήσαμε.

Γιαεμάςπουκάνουμεμιαπροσπάθεια
νακοιτάμετουςαντίπαλουςκατάματαήταν
ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, το οποίο σε
συνδυασμό με τα δυοπροηγούμενα μας
κρατάνεαήττητουςκαιπρωτοπόρους.

ΕύχομαιστηΒΈΡΟΙΑναπετύχειστουςστόχους
της,ναεπιστρέψεικαιπάλιστηνφυσικήτηςθέσηκαι
προσωπικάστοΝίκο(Παπανώτας)ναπετύχειότικα-
λύτερο».μΣεερώτησηγια τοπώςβλέπει τηνεξέλιξη
τουπρωταθλήματοςμεταπολλάαλλοπρόσαλλααπο-
τελέσματααπάντησε:μ«Είναιέναςδύσκολοςόμιλοςμε
ιστορικέςομάδεςκαιπολύδυναμική.Όποιοςαντέξεισε
πολλάπράγματααυτόςθαπάρεικαιτοντίτλο.»

Όλατααποτελέσματατης3ηςαγωνιστικής
2οςόμιλος

ΠΑΟΚουφαλίων-ΑλμωπόςΑριδαίας............0-0
ΆρηςΠαλαιοχωρίου-ΑΠΕΛαγκαδά.............. 1-0
Βέροια-ΠΟΤρίγλιας......................................0-0
ΟλυμπιακόςΚυμίνων-ΕρμήςΑμυνταίου.......0-0
ΜελιτέαςΜελίτης-Μακεδονικός.................... 3-2
ΑγροτικόςΑστέρας-ΝίκηΑγκαθιάς................0-1
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Σύσκεψημετάτοναγώνα
Μετά τη λήξη του αγώνα της Κυριακής και το

ατυχοαποτέλεσματηςομάδαςτηςΒέροιαςέγινεσύ-
σκεψη τηςΔιοίκησης και άλλωνπαραγόντωνόπου
συζητήθηκε όχι μόνο το προχθεσινό αποτέλεσμα
αλλά και η εν γένει εμφάνιση της ομάδας.Όπως
έγινεγνωστόυπάρχειανησυχίακαιείναισίγουροότι
σύντομαθαπαρθούνμέτραώστεηομάδανα είναι
μέσα στους στόχους της. Εμείς κάνουμεπρόταση
πάντως να μην παρθούν αποφάσεις εν βρασμώ
διότι τοπρωτάθλημαείναιακόμηστην3ηαγωνιστι-
κή και υπάρχει χρόνος για να έρθουν και ταθετικά
αποτελέσματα.Επίσηςέγινεγνωστόότιεντόςτηςε-
βδομάδαςθακλείσεικαιτοθέματηςονομασίαςπου
εδώκαιμήνεςταλανίζειτηνομάδα.

Β.Β.
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Την δεύτερη ήττα του στο πρω-
τάθλημα έκανε η ανδρική ομάδα 
του Φιλίππου Βέροιας που αντι-

μετώπισε στον Λαγκαδά τον τοπικό 
Ερμή. Η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα 
βρέθηκε από το πρώτο δεκάλεπτο 
πίσω στο σκορ 23-14 (10’) και παρά 
την προσπάθεια που κατέβαλε δεν 
μπόρεσε να καλύψει την διαφορά που 
είχαν εξασφαλίσει οι γηπεδούχοι και 
ηττήθηκε με 79-71.

Διαιτητές:ΠαγώνηςκαιΞέρας
Δεκάλεπτα:23-14,42-34,57-51,79-71
ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας -Μπλατσιώτης):Πα-

παδόπουλος 8, Σουτζόπουλος 12, Σισμάνης 3(1),
Τσιακλάγκανος,Βαλλιος3(1),Κοθράς25(2),Καβαρ-
γύρης,Παραπούρας17(4),Καντάρκος3.

Μ.Α.Σ. ΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ (Τσούρμας):Μήνου
2,Παπαπασχάλης,Μάρουσιτς 22(3),Τσιρογιάννης
13(1), Ράπι,Παρίτσης 6, Καμαριώτης 7,Πλιούκας
14(4), Γκαμούρας 11, Χριστοδούλου, Κωνσταντινί-
δης.

ΔημήτρηςΓκίμας.»Δενείμασταν
απογοητευτικοίαλλάάστοχοι»

«ΜετάτοτέλοςτουαγώναΕρμήςΛαγκαδά-Φί-
λιπποςΒέροιας για την 2η αγωνιστική τουπρωτα-
θλήματοςοτεχνικόςτουΦιλίππουΔημήτρηςΓκίμας
μίλησεστοfilipposbc.gr.Αναλυτικάταόσαείπε:

«Συγχαρητήριαστηνομάδα καιστον κοουτς του
ΕρμήΛαγκαδά για τη δίκαιη νίκη. Ευχαριστούμε
πολύγιατηφιλοξενίαενώσυγχαρητήριααξίζουνκαι
στουςδιαιτητέςκυρίουςΠαγώνηκαιΞέρα. Αυτήτη
φορά ανεξαρτήτως απόδοσης εμφανιστήκαμε στο
γήπεδο.Ήμασταν άστοχοι σε ελεύθερα σουτ από
καλούςσουτέρταοποίαθαμπορούσαννααλλάξουν
τηντύχημας.

Σήμεραδενήμασταναπογοητευτικοί αλλάάστο-
χοι.Διεκδικήσαμε τοπαιχνίδι μέχρι το 36. Κάναμε
λάθηαλλάαγωνιστήκαμε. Χάνοντας ταδυοπρώτα
παιχνίδια χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε ομάδα
έκπληξη.Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι τουπρωτα-
θλήματος.

Τώραπερνάμε  σταδύσκολα καθώς τηνΚυρια-
κήαρχίζουν ταπρέπει.Τοπρωτάθλημα είναι όπως

ακριβώςπεριμέναμε.Σκληρό, ανταγωνιστικό και με
εκπλήξεις.Θαδικαιωθεί οποίοςδουλεύει, έχει υπο-
μονή και μπορεί να διαχειριστεί  ήττες και κρίσεις,
όποιοςέχειστομάχιγαλβανισμένο.

Οι φίλοι μας έχουν κάθε δικαίωμα να απογοη-
τεύονται  όταν χάνουμε με τον τρόποπου χάσαμε
πριν από μια εβδομάδα όχι όμωςσήμερα.Δεν εί-
μαστε ομάδαανόδου.Ας είμαστε ρεαλιστές.Ήττες
θα έλθουν όπως και νίκες.ΤηνΚυριακή οπρώτος
τελικός».

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
Ελευθερούπολη-ΧΑΝΘ69-72
Ανατόλια-Γέφυρα76-60
ΕρμήςΛαγκαδά-ΦίλιπποςΒέροιας79-71
Χαλκηδόνα-Αγρίνιο65-67
ΈσπεροςΛαμίας-Φάρσαλα86-55
Στρατώνι-ΜαχητέςΠειραματικού56-63
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΝίκηΒόλου78-77
ΊκαροιΣερρών-Μακεδονικός81-65

ΗΒαθμολογία(2ηΑγωνιστική):
1.Ανατόλια(2-0).............................................. 4
2.ΜαχητέςΠειραματικό(2-0).......................... 4
3.ΊκαροιΣερρών(2-0).................................... 4
4.Αγρίνιο(2-0)................................................. 4
5.ΦαίακαςΚέρκυρας(2-0).............................. 4
6.ΈσπεροςΛαμίας(1-1)................................. 3
7.ΧΑΝΘ(1-1).................................................. 3
8.ΝίκηΒόλου(1-1).......................................... 3
9.ΕρμήςΛαγκαδά(1-1)................................... 3
10.Ελευθερούπολη(1-1)................................ 3
11.Φάρσαλα(1-1)........................................... 3
12.Χαλκηδόνα/Προποντίς(0-2)...................... 2
13.Στρατώνι(0-2)............................................ 2
14.Μακεδονικός(0-2)..................................... 2
15.ΦίλιπποςΒέροιας(0-2)............................. 2
16.Γέφυρα(0-2).............................................. 2

ΗΕπόμενηΑγωνιστική(3η-
21/10)

ΧΑΝΘ-Ανατόλια
Γέφυρα-ΕρμήςΛαγκαδά
ΦίλιπποςΒέροιας-Χαλκηδόνα
Αγρίνιο-ΈσπεροςΛαμίας
Φάρσαλα-Στρατώνι
Μαχητές-ΦαίακαςΚέρκυρας
ΝίκηΒόλου-Μακεδονικός
ΊκαροιΣερρών-Ελευθερούπολη

CMYK
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Στο κατάμεστο «Φιλίππειο» πραγ-
ματοποιήθηκε ένα πολύ ενδια-
φέρον παιχνίδι ανάμεσα στον  

Φίλιππο Βέροιας και Άρη Νίκαιας. Οι 
φιλοξενούμενοι έλεγχαν το παιχνίδι 
στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας διαφο-
ρά ασφαλείας που έφτασε ακόμα και 
τα 6 γκολ (7-13) στο 21’ με τέρμα του 
Λαδάκη. Οι γηπεδούχοι βελτιώθηκαν 
και έφτασαν κοντά (12-14) στο ημί-
χρονο.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους οΆρης ανέ-
κτησεκαιπάλιδιαφορά4γκολ(12-16)μετονΧουρ-
σουντιάν, αλλά από εκείνο το σημείο και έπειτα οι
Βεροιώτεςανέβασαν…ταχύτητα.

Με κορυφαίους τουςΤάσοΤριανταφυλλίδη και
ΔιογένηΑποστολίδη,πραγματοποίησανσερί5-0και
επιμέρουςσκορ10-3,γιαναπροηγηθούν17-16στο
37:16.

ΟιΠειραιώτεςεπέστρεψανκαιμετονΒλάχοστο
44:50πήραν…κεφάλι στο σκορ με δύο γκολ (19-

21),αλλάησυνέχειαδενήτανανάλογη.
ΟΦίλιππος έκανε ένα εντυπωσιακό 15λεπτο,

κράτησετονΆρηΝίκαιαςχωρίςγκολγιαπολλήώρα,
ενώσημείωσε μόλις ένα έως το τέλος!Μεσερί 6-0
έφτασεστο25-21με τονΤριανταφυλλίδηστο54:15
καιολοκλήρωσετηννίκητουστο29-22μεσυνολικό
επιμέρουςσκορ10-1!

ΟιΒεροιώτεςέφτασαντουςτέσσεριςπόντουςστο
πρωτάθλημα,ενώοΆρηςέμεινεστουςδύο.

Ταπεντάλεπτα:0-3,2-5,4-8,7-12,10-13,12-14
(ημχ.),15-16,17-17,19-21,22-21,26-22,29-22

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Γιούπης):Τζίμπουλας,Ταραμονλής,
Παντελίδης,Τσούλος,Χαραλαμπίδης1,Καλλιαρίδης,
Παπαδόπουλος5,Τσαμουρίδης1,Δ.Τριανταφυλλί-
δης1,Κωστακίδης5,Αποστολίδης6,Κουκουτσίδης
3,Δάσκαλος,Κορωνάς,Φιλόσογλου,Τ.Τριανταφυλ-
λίδης7.

ΑΡΗΣ (Μελετάκος):Λαδάκης 6,Αθανασίου 1,
Βλάχος1, Γ.Μελετάκος2, Γρηγοράκης,Μουλιάτος,
Δ.Μελετάκος 5, Χρηματόπουλος, Πετράκος, Κα-
μπουράκης,Ταβλαρίδης,Χαρμπής,Μιμίκος3,Χουρ-
σουντιάν4,Αμανατίδης,Βλαχοθανάσης.

Διαιτητές:Πατιός-Τσιάνας,Κόκκινη: 52:14Μιμί-
κος(τρίαδίλεπτα),Δίλεπτα:3-7,Πέναλτι:4/6-3/6

ΜπάσκετΒ’Εθνική
Ερμής Λαγκαδά - Φίλιππος 79-71

HANDBALL PREMIER

Μεανατροπήκαιψυχή
οΦίλιπποςΒέροιαςκέρδισε29-22

τονΆρηΝικαίας
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Πολύ δυναμικό ξεκίνημα στο νέο 
πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών 
έκανε το Πανόραμα που επι-

κράτησε 20-19 του Φιλίππου Βέροιας. 
Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό 
ντέρμπι αφού και το σκορ δείχνει οτι 
η διαφορά δεν ξέφυγε πάνω από ένα 
γκολ Αμανατίδου με 7 γκολ και Αργυ-
ροπούλου με 4 τέρματα ήταν κορυ-
φαίες για το Πανόραμα, ενώ για τον 
Φίλιππο ξεχώρισε η Ανθίτση (6 γκολ).

Οι φιλοξενούμενεςπάντως είχαν δύο ευκαιρίες
να ισοφαρίσουνστοφινάλε,αλλάδεντακατάφεραν

αφούτοπιοδίκαιοαποτέλεσμαήτανηισοπαλία.
HONDAΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ20-19
Ταπεντάλεπτα:1-2,4-5,5-4,6-6,8-8,10-11 (η-

μχ.),12-11,12-12,15-14,17-16,18-18,20-19
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Χριστοδουλίδης): Μπελζέμοβα,

Σπανού, Νταντίρα,Αργυροπούλου 4, Ιωαννίδου,
Χριστοδουλίδου,Καραβέλη 2,Αναστασιάδου,Αμα-
νατίδου7,Μεντεσίδου3,Δημητρακοπούλου1,Κυρι-
κλίδου1,Τσερέπη2,Σεβδίλη,Αλυγιζάκη

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Τσικίνας):Νάτσο,Κατσικαρώνη,Εμ-
μανουηλίδου 1, Ντόβα, Γιαννοπούλου,Ανθίτση 6,
Καραχαρίση4,Θεοδοσοπούλου,Σπυριδοπούλου1,
Ζουμπουλίδου, Γεωργιάδου,Θεοδοσοπούλου,Νού-
σια3,Λούρη4,Πιτούλια.

Διαιτητές:Τόλιος-Θεοδοσίου,Δίλεπτα: 4-6,Πέ-
ναλτι:3/6-2/2

Στο Φιλίππειο κλειστό γυμνα-
στήριο ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε αντί-
σταση από την Βέροια 2017, 

την οποία νίκησε εύκολα με 38-21 
στην πρεμιέρα της Α1 Γυναικών. Η 
Σλοβένα Φερφόλια με 7 γκολ ήταν 
πρώτη σκόρερ για τον «Δικέφαλο» 
του Βορρά, ενώ Γκάτζιου και Χατζη-
παρασίδου ακολούθησαν με 6 τέρ-
ματα. Για την Βέροια η Τσιομπάνου 
πέτυχε 7 γκολ και 4 η Νταβίντοβιτς. 
Η νεοφώτιστη στην κατηγορία δεν 
μπόρεσε να αντισταθεί στις έμπειρες 
παίκτριες του ΠΑΟΚ και με΄τα το 15’ 
λεπτό η διαφορά συνεχώς αυξανόταν 

.Το ημίχρονο έληξε με ντάμπλ σκορ 
8-16. Φυσικά αυτό το παιχνίδι ήταν η 
αρχή αφού οι άνθρωποι της ομάδας 
έχουν άλλους στόχους για φέτος .  

Ταπεντάλεπτα: 1-1, 3-6, 5-8, 5-13, 7-15, 8-16
(ημχ.),11-19,13-22,16-23,19-29,20-35,21-38

ΒΕΡΟΙΑ2017(Χαραλαμπίδης):Καλμουκίδου1,
Νταβίντοβιτς 4,Ταϊρίδου,Τσιομπάνου 7, Βαφειά-
δου,Ματαρώνα 3,Δελησσάβα 1,Ανδρονικίδου,
Κοτζαχρήστου, Ζντραβέφσκα 2, Τουλουμτζή 3,
Μπάντη.

ΠΑΟΚ (Δημητρούλιας): Νίκολιτς 3, Ράτσικα,
Τσιτλακίδου,ΝτεΟλιβέιρα,Βαφειάδου4,Ζυγούρα
5,Μπατζαρακούδη4,Κρίτζαλη,Γκάτζιου6,Σαμο-
λαδά2,Ευμορφίδου,Χατζηπαρασίδου6,Παναγιω-
τίδου1,Κουρκουλάκη,Φερφόλια7.

Διαιτητές:Πατιός-Τσιάνας,Δίλεπτα:4-3,Πέναλ-
τι:2/2-7/7

Α1 Γυναικών

ΆδικηήτταγιατονΦίλιππο20-19
στοΠανόραμα

ΧάντμπολΑ1Γυναικών

Βέροια 2017 - ΠΑΟΚ 21-38

Άνετο ήταν το πέρασμα 
του ΓΑΣ  Αλεξάνδρει-
ας από τη Νάουσα 

αφού επικράτησε με 60-83 
και βρέθηκε στην 6η θέση. Οι 
φιλοξενούμενοι με τον αέρα 
του Κυπελλούχου της Ένω-
σης παρουσιάζει φέτος άλλο 
πρόσωπο και φυσικά έχει 
και υψηλότερους στόχος. 
Ο ΓΑΣ  Αλεξάνδρειας  ήταν 
καλύτερος  από την αρχή και 
μάλιστα ξέφυγε στο σκορ, 
δημιούργησε μία διαφορά με 
διψήφιο σκορ  και δεν επέ-
τρεψε σε κανένα σημείο του 
ματς στον Ζαφειράκη να επιστρέψει 
στην διεκδίκηση της νίκης.

Ταδεκάλεπτα:11-20,26-39(ημ),39-59,60-83.
Ζαφειράκης Νάουσας(Τούφας): Βάιγκαντ 8(1),

Καπνάς4,Μουρατίδης8,Τούφας12(1),Σκουλαριώ-
της 10, Σιδηρόπουλος 4(1),Πράπας 1,Πίντζης 4,
Ζαχαριάδης4,Παυλίδης2,Βαδόλας.

ΓΑΣΑλεξάνδρεια(Οκλαλιώτης):Μπίσκας 23(1),
Μπαλιάκας 17(1), Σιδηρόπουλος 11(1), Πουρλιο-
τόπουλος 6(2), Γιοβανόπουλος 2, Παντοφλίδης 2,
Σιτσάνης5,Παπαγερίδης3(1),Χερκελετζής,Πρόιος
4,Καραγιάννης5,Καρκάρας5.

Τααποτελέσματα
Βατανιακός-ΑετοίΒέροιας...................... 58-65
Αιγινιακός–ΊκαροιΓιαννιτσών................ 68-58
Αριδαία–ΑΓΕΠιερίας............................. 70-65
ΖαφειράκηςΝάουσας–Αλεξάνδρεια....... 60-83
ΜΑλέξανδροςΓιανν–Εδεσσαϊκός.......... 71-54
Πιερικός-ΑετόςΚιλκίς............................. 60-42

Βαθμολογία(3αγώνες)
1.ΑετοίΒέροιας...............................................6
2.Αιγινιακός.....................................................6
3.Αριδαία........................................................6
4.Πιερικός.......................................................5
5.ΖαφειράκηςΝάουσας..................................5
6.λεξάνδρεια...................................................4
7.ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών....................4
8.Βατανιακός..................................................3
9.Πάνθηρες.....................................................3
10.ΑΓΕΠιερίας...............................................3
11.ΊκαροιΓιαννιτσών......................................3
12.ΑετόςΚιλκίς...............................................3
13.Εδεσσαϊκός................................................3

Ηεπόμενηαγωνιστική
Εδεσσαϊκός–Βατανιακός
ΑετόςΚιλκίς–ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών
ΊκαροιΓιαννιτσών–Πιερικός
Αλεξάνδρεια–Αριδαία
ΑετοίΒέροιας–Πάνθηρες
ΑΓΕΠιερίας–Αιγινιακός

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
ΕύκοληνίκητουΓΑΣΑλεξάνδρειας
60-83τονΖαφειράκηστηνΝάουσα

Την 3η τους νίκη σε ισάριθμα ματς και τις 29
συνεχόμενεςσεαγώνεςπρωταθλήματοςαπό την
περσινήχρονιά,σημείωσανοιΑετοίΒέροιας.

ΗομάδατουΝτάνηΤυριακίδη,παράτημέτρια
εμφάνισηαλλάκαιταπολλάάστοχασουτ,κατάφε-
ρεναπεράσειαλώβητηαπότηδύσκοληέδρατου
Βατανιακού και να κάνει το 3x3στο ξεκίνημα του
πρωταθλήματος. Στοπρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα
τηςΠιερίας(πουαπέδειξεπωςαποτελείμια ισχυ-
ρήμπασκετικήπαρουσίαστηνκατηγορία)είχετον
έλεγχοτουαγώνακαιπροηγήθηκεμε13-8.

Σταδιακά όμως, οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν τα
πατήματα τους (κυρίως αμυντικά) και με «μπρο-
στάρη»τονΔημήτρηΠαπαδόπουλοπέρασεμπρο-
στάστοσκορμε28-27.Στοτρίτοδεκάλεπτοόμως,

ηομάδατηςΗμαθίαςδημιούργησε
τιςβάσειςγιατηντελικήτηςεπικρά-
τηση, με την αμυντική λειτουργία
να υπερκαλύπτει την επιθετική δυ-
στοκία (χαρακτηριστικό το γεγονός
πωςχάθηκαν13βολές)καιτηδια-
φοράναφτάνειστο+12.

Στα τελευταία λεπτά τηςαναμέ-
τρησης, ο Βατανιακός επιχείρησε
την αντεπίθεση και κατάφερε να
μειώσει το σκορ,ωστόσο οιΑετοί
βρήκαν τιςλύσειςγια το τελικό65-
58.

Πρώτος σκόρερ για τους φιλο-
ξενούμενους οΔημήτρηςΠαπαδό-
πουλος,πουέφτασε τους26 (με5
τρίποντα, όλα καθοριστικά) και τον

ακολούθησανοιΣωκράτηςΧατζηχαρίσηςμε15και
ΜάκηςΙωσηφίδηςμε9.Επόμενοπαιχνίδιγιατους
Αετούς, τοΣάββατο20/10στοΔΑΚ«Βικέλας»με
αντιπάλουςτουςΠάνθηρεςΠιερίας.

Ταδεκάλεπτα:13-8,27-28,37-49,58-65.
Βατανιακός/Σάρισα:Κοτσίμπελης7 (2), Σιαπά-

κας6(2),Λάλλας5(1),Τερζόπουλος6,Γιαμούζης,
Αργυρόπουλος,Μέσκουρης, Γαζέτης, Τζήμας 1,
Μαρινόπουλος 5,Ακερμανίδης 5 (1),Μπίσμπας
23(3).

Αετοί Βέροιας:Τσιμτσιρίδης 1, Κασάπης,Πα-
παδόπουλοςΔ.26(5),Γκεκόπουλος4,Φωτιάδης,
Χρυσάφης 5 (1), Γαβριηλίδης,Παπαδόπουλος Γ.,
Χατζηχαρίσης15(1),Ιατρού5,Ιωσηφίδης9.

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Μέτρια εμφάνιση αλλά νίκη για τους 
Αετούς Βέροιας στην Κατερίνη 58-65 

τον Βατανιακό



Στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής ένας 
από τους τρεις πρωτοπόρους ο Μ. Αλέ-
ξανδρος Τρικάλων άφησε 2 βαθμούς 

μετά την ισοπαλία 1-1 που είχε στην έδρα του 
με τον Μ. Αλέξανδρο Αγ. Μαρίνας 

Αντίθετα ηΝάουσα κέρδισε 0-2 τονΑ-
χιλλέαΝάουσαςενώτοΡοδοχώριπέρασε
εύκολαμε0-3απότονΚοπανό

Όλατααποτελέσματα
Αγρ.ΑστέραςΠλατέως-ΑΕΧαρίεσσας

4-1
ΠΑΟΚ-ΦίλιπποςΜελίκης5-2
Επισκοπή-Αγ.Βαρβάρα4-0
ΑχιλλέαςΝαουσας-ΦΑΣΝάουσας0-2
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-Μ.Αλέξαν-

δροςΑγ.Μαρίνας1-1
Κοπανός-Ροδοχώρι0-3
ΑΟΜαρίνας-Μακροχώρι0-3
ΆρηςΠαλαιοχωρίου- ΕθνικόςΚλειδίου

3-2

Έκανε το 3Χ3 στο πρωτάθλημα 
εφήβων ΕΚΑΣΚΕΜ η ομάδα 
του Α.Ο.Κ. Βέροιας επικρατώ-

ντας στο Δ.Α.Κ. Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ επί του 
Αετού Κιλκίς με το ευρύ σκόρ 71-33. 
Όπως μαρτυρά και το τελικό αποτέ-
λεσμα η διαφορά δυναμικότητας των 
δύο ομάδων στο συγκεκριμένο παι-
χνίδι ήταν εμφανής. (Να σημειωθεί 
πάντως ότι και οι δύο ομάδες είχαν 
ελλείψεις στις συνθέσεις τους).

Έτσι οπροπονητήςΚαπνάς έδωσε την ευκαιρία

να παίξουν παίκτες που είχαν μικρότερη χρονική
συμμετοχήσεπροηγούμεναπαιχνίδια με αποτέλε-
σμα να έχουνσημειώσει πόντους και οι 9παίκτες
πουήτανδιαθέσιμοι.

Πρώτοισκόρερ των ¨Λύκων¨ήτανοΧαραλαμπί-
δηςΠ.με16πόντους(2τρ.),ΓκίτκοςΚ.με12,Ιωαν-
νίδηςΦ.με11(3τρ.)καιοΚαραθανάσηςΦ.με10.
ΕπόμενοςαγώναςείναιεκτόςέδραςμετονΚεραυνό
Άσπρου.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ(Α.Ο.Κ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ):
19-5,41-13,58-19,71-33

ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΑΠΝΑΣΚ): ΓιοβανόπουλοςΦ.
4,Αβραμίδης Ι. 3, ΚαραθανάσηςΦ. 10, Καραισα-
ρίδηςΛ. 5, ΙωαννίδηςΦ. 11(3 τρ.), ΓκίτκοςΚ. 12,
ΟρφανίδηςΘ.2,ΑσλανίδηςΘ.8,ΧαραλαμπίδηςΠ.
16(2τρ.)
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Μία ακόμη εκτός έδρας 
«βόμβα» έριξε η ΝΙΚΗ ΑΓΚΑ-
ΘΙΑΣ, η οποία μετά το διπλό 

της πρεμιέρας στο Παλαιοχώρι, πέρα-
σε σήμερα και από τον Εύοσμο νικώ-
ντας με 1-0 τον Αγροτικό Αστέρα! 
Η ομάδα του Σταύρου Κωστογλίδη, 
που έπαιξε με πολλές και βασικές 
απουσίες, αγωνίστηκε με έξυπνη 
τακτική, προσέχοντας περισσότερο 
τα νώτα της και χτυπώντας στην 
κόντρα επίθεση.

Οι γηπεδούχοι είχαν τηνπρωτοβουλία των κι-
νήσεωναλλάήτανφλύαροι και δεν κατάφεραν να
απειλήσουνιδιαίτερατηνεστίατουΤόλιου.

Μοναδική μεγάλη ευκαιρία για τονΑγροτικό
ΑστέραήταντοδοκάριτουΚαμπεράιστο5ομόλις
λεπτό.

Το«χρυσό»γκολγιατηνομάδατηςΑΓΚΑΘΙΑΣ
πέτυχεστο71ο λεπτόοΜανώληςΓκελοσάνι, χα-
ρίζονταςάλλημίασπουδαίαεκτόςέδραςνίκηστην
ομάδατου!

Διαιτητής τουαγώναήτανοΣουλίδηςαπό την
Κοζάνη με βοηθούς τουςΜηνούδη (Πιερίας) και
Καλορογιάννη(Κυκλάδων).

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤ.: Παναγόπουλος, Γραικός,
Κουκουλέκης (79’Ανδρεάκος),Καραντασιάδης (7’
λ.τ.Μήτογλου),Καραμανλής, Ιβανίδης, Σουλίδης,
Ρούτσης, Στεφανίδης,Αμαραντίδης (65’ Καπρέ-
τσος),Καμπεράι(76’Αθανασιάδης)

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ: Τόλιος, Ρογγότης,Λιόλιος,
Γιαννόπουλος, Γιαζιτζόγλου,Αβραμόπουλος, Πέ-
τκος(64’Τζερεμές),Σιδηρόπουλος(72’Ε.Κίτσας),
Γκελοσάνι,Χατζόπουλος,Λ.Κίτσας.

ΠρωτάθλημαΕφήβωντηςΕΚΑΣΚΕΜ

Τρίτη νίκη για τον ΑΟΚ Βέροιας
Γ’ Εθνική
ΝέαεκτόςέδραςνίκητηςΑγκαθιάς

0-1στονΕυόσμο!

ΕΠΣ Ημαθίας

ΝίκεςγιαΝάουσακαιΡοδοχώρι.
«Σκόνταψαν»ταΤρίκαλα

Σε ένα αθλητικό εορταστικό 
κλίμα ολοκληρώθηκε το Σάβ-
βατο 13 Οκτωβρίου ο Νυχτερι-

νός Ημιμαραθωνιος και τα 5χλμ.

Οι21δρομείςτουΣυλλόγουδρομέωνΒέροιας
πέρασαν την γραμμή τερματισμούστονΗμιμαρα-
θώνιοκαι8στα5χλμπραγματοποιώνταςοιπερισ-
σότεροιατομικέςεπιδόσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Συλλόγου
δρομέωνΒέροιαςστονΗμιμαραθώνιο

76ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣΑΝΤΩΝΗΣ1:25:35
89 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Sportstraining-

Karagiannis1:26:55
180ΠΟΥΡΛΙΔΑΣΒΑΣΙΛΗΣ1:31:57
202 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣSportstraining-

Karagiannis1:32:55
309ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣΛΕΥΤΕΡΗΣ1:36:46
319ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣMinascoaching

team1:36:53
349 ΒΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Sportstraining-

Karagiannis1:37:14
371ΤΟΛΙΚΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ1:38:26
380ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ1:38:42
419ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣSportstraining-

Karagiannis1:39:53
465 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣSportstraining-

Karagiannis1:41:01
551 ΞΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Sportstraining-

Karagiannis1:42:21
662ΜΑΥΡΑΓΚΑΝΟΣΒΑΣΙΛΗΣ1:45:32
764 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Sportstraining-

Karagiannis1:47:47
8 4 5  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο ΠΟΥΛΟ Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Sportstraining-Karagiannis1:50:18
980ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΑΝΤΩΝΗΣ1:52:41
1025 ΣΑΜΑΡΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ Sportstraining-

Karagiannis1:53:54
1095 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Sportstraining-

Karagiannis1:55:12
ΜΟΥΣΕΝΑΣΓΡΗΓΟΡΗΣ1:56:00
2349ΤΣΙΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ2:16:30
2350ΣΙΜΙΤΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ2:16:32

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Συλλόγου
δρομέωνΒέροιαςστα5χιλ.

30ΣΤΕΡΓΙΟΥΑΝΤΩΝΗΣΦιλιπποςΒεροιας17:55
78ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΓΙΩΡΓΟΣ19:55
73ΒΛΑΧΟΣΓΙΩΡΓΟΣΦιλιπποςΒεροιας19:59
130ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΜΙΧΑΛΗΣΦιλιπποςΒεροιας21:21
145ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑΣΤΑΥΡΟΣ22:04
225ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ25:55
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΜΥΡΣΙΝΗΦιλιπποςΒεροιας
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΚΑΤΕΡΙΝΑΦιλιπποςΒεροιας

Οι επιδόσεις των αθλητών του Συλλόγου 
Δρομέων Βέροιας στο Νυχτερινό 
Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης



Εντυπωσιασμένο το κοινό από
την ξενάγηση της Αγγ. Κοτταρίδη 

στο Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών 
-Στους Βασιλικούς Τάφους ξεναγήθηκαν 
από την αρχαιολόγο Εύα Κοντογουλίδου

Την Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή μελών η πρώτη εκδήλωση του Σω-
ματείου «Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών και του Δικτύου  του». Όπως ενημερώνει το Δ.Σ. του Σωματείου, Το πρόγραμμα 
της εκδήλωσης, που είχε σκοπό της την γνωριμία των μελών μεταξύ τους αλλά και την επαφή και διεξοδική ξενάγησή τους στο χώρο των 
Βασιλικών Τάφων και του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών, περιελάμβανε ξενάγηση αρχικά στους Βασιλικούς Τάφους από την υπεύ-
θυνη αρχαιολόγο κα Εύα Κοντογουλίδου και στη συνέχεια ξενάγηση στους χώρους του Πολυκεντρικού Μουσείου από την Έφορο Αρχαιο-
τήτων Ημαθίας κα Αγγελική Κοτταρίδη. 

Πριν την ξενάγηση στο Πολυκεντρικό Μουσείο, παρασχέθηκε μικρή δεξίωση προς τιμήν των μελών στη διάρκεια της οποίας η πρό-
εδρος του σωματείου κα Αναστασία Τούρτα, ενημέρωσε τα μέλη για τις προγραμματισμένες δράσεις του σωματείου μέχρι τη λήξη του 
2018, αυτόνομες αλλά και υποστηρικτικές στις δράσεις της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Στη συνέχεια ακολούθησε η ξενάγηση στους χώρους 
του Μουσείου και η ενημέρωση για τη τωρινή αλλά και μελλοντική τους χρήση. Η παρουσίαση εκ μέρους της κας Κοτταρίδη των αιθου-
σών και των ευρημάτων των ανασκαφών της Ημαθίας και η περιδιάβαση από την κλασσική αρχαιότητα έως και τον εικοστό αιώνα, εντυ-
πωσίασαν τους παρευρισκόμενους, όπως επίσης και η ενημέρωση για τα έργα και τις δραστηριότητες της Εφορίας που βρίσκονται σε ε-
ξέλιξη. Σύντομα τα περισσότερα από αυτά θα ολοκληρωθούν, με πρώτο και καλύτερο όλων το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών το οποίο 
θα είναι η έδρα του  Σωματείου και έδρα του Ψηφιακού Μουσείου  «Μέγας Αλέξανδρος από τις Αιγές στην οικουμένη».
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα τοῦ Θεοῦ 
πρός τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἐλευθερία. Γι᾽ αὐτό 
καί ὁ πόθος τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν ἐλευθε-
ρία καί ἡ θέλησή του νά ἀγωνισθεῖ γιά νά 
τήν ἀποκτήσει, ὅταν κάποιος τοῦ τήν στερεῖ, 
εἶναι στοιχεῖα σύμφυτα μέ τή ζωή καί τήν 
προσωπικότητά του. Καί δέν θά μποροῦσε 
νά συμβαίνει διαφορετικά καί μέ τούς πατέρες 
μας, δέν θά μποροῦσε νά συμβαίνει διαφορε-
τικά μέ τό εὐσεβές μας Γένος, πού τίμησε καί 
ὕμνησε ὅσο κανένα ἄλλο Ἔθνος στόν κόσμο 
τήν ἰδέα καί τήν ἀξία τῆς ἐλευθερίας.

«Θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευθερία», γράφει ὁ Ἀνδρέας Κάλβος. Καί 
αὐτή τήν ἀρετή καί τήν τόλμη τήν διέθεταν οἱ πατέρες μας πού ἀγωνίσθη-
καν γιά νά ἀποκτήσουν τήν ἐλευθερία μετά ἀπό αἰῶνες σκλαβιᾶς, μετά ἀπό 
αἰῶνες πικροῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Τήν διέθεταν οἱ πατέρες μας, καί γι᾽ αὐτό 
δέν ἔπαυσαν ποτέ νά ἀγωνίζονται γιά νά τήν ἀποκτήσουν καί νά τήν κληρο-
δοτήσουν καί στά παιδιά τους, ἔστω καί ἄν κάποιες προσπάθειές τους στό 
παρελθόν δέν εἶχαν εὐοδωθεῖ. Τήν διέθεταν οἱ πατέρες μας, γι᾽ αὐτό καί 
ἐπέτυχαν τελικά, πρίν ἀπό 106 χρόνια, νά ἐλευθερώσουν τήν αἱματοβαμ-
μένη γῆ τῆς Μακεδονίας μας, τίς πόλεις καί τά χωριά μας, πού ὑποδεχόταν 
τέτοιες ἡμέρες ἀλαλάζοντας ἀπό ἐνθουσιασμό, ἀπό χαρά καί ἀπό συγκίνη-
ση τόν ἑλληνικό στρατό ὁ ὁποῖος περνοῦσε θριαμβευτής καί ἐλευθερωτής 
καί ἔσπευδε νά φθάσει ὅσο πιό γρήγορα μποροῦσε καί νά ἐλευθερώσει 
τή Θεσσαλονίκη, καί ἄν ἦταν δυνατόν καί ὁλόκληρη τή Μακεδονία, πού 
περίμενε τή χαρμόσυνη ἡμέρα τῆς ἀπαλλαγῆς της ἀπό τόν ἀλλόθρησκο καί 
σκληρό δυνάστη.

«Θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευθερία». Καί τή θέλει ὄχι μόνο γιά νά τήν 
κερδίσεις ἀλλά καί γιά νά τή διατηρήσεις. 

Θέλει ἀρετή, γιατί ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀρετή· γιατί αὐτός πού τήν διεκδικεῖ 
καί θέλει νά τήν ἔχει δέν μπορεῖ νά εἶναι δέσμιος τῶν μικροσυμφερόντων 
του, δέν μπορεῖ νά ἀδιαφορεῖ γιά τούς συνανθρώπους του καί τό κοινό 
καλό, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἰδιοτελής καί ἐγωιστής, δέν μπορεῖ νά ἱεραρχεῖ 
τό κέρδος καί τά ὑλικά πράγματα ὑψηλότερα ἀπό τίς ἰδέες, τίς ἀρχές καί 
τίς ἀξίες. Γιατί ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι δέσμιος τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ του, 
εἶναι δέσμιος τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν του, καί δέν μπορεῖ νά ζήσει 
ἐλεύθερα, δέν μπορεῖ οὔτε κἄν νά ἀνεχθεῖ νά βλέπει τούς ἄλλους νά ζοῦν 
ἐλεύθερα.

Θέλει ὅμως καί τόλμη ἡ ἐλευθερία, γιατί πρέπει νά ἔχει κανείς τό θάρρος 
νά ὑπερβεῖ τά ὅρια καί νά θυσιάσει ἀκόμη καί τή ζωή του γι᾽ αὐτήν. Θέλει 
νά ἔχει τή δύναμη τῆς ψυχῆς γιά νά προσφέρει τά πάντα, χωρίς ὑπολογι-
σμούς, γιά νά κερδίσει τήν ἐλευθερία, πού εἶναι, γιά ὅσους μποροῦν νά τό 
συνειδητοποιήσουν, ὁ χῶρος στόν ὁποῖον εὐδοκιμοῦν καί ἀναπτύσσονται 
ὅλα τά ἀγαθά, καί κυρίως καρποφοροῦν οἱ εὐγενεῖς ἰδέες καί τά ὑψηλά 
ἰδανικά.

«Θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευθερία». 
Χάρη στήν ἀρετή καί τήν τόλμη τῶν πατέρων μας εἴμαστε καί ἐμεῖς σέ 

θέση σήμερα νά ἀπολαμβάνουμε τήν ἐλευθερία μας. Πόση ὅμως ἀρετή καί 
πόση τόλμη διαθέτουμε γιά νά τήν διατηρήσουμε; Γιατί ἡ ἐλευθερία εἶναι 
ἕνα ἀγαθό τό ὁποῖο πρέπει διεκδικοῦμε συνεχῶς, ὄχι γιά νά φθάνουμε στά 
ὅρια τῆς ἀσυδοσίας καί νά καταπατοῦμε τελικά τήν ἐλευθερία τῶν ἄλλων, 
ἀλλά γιά νά ὑψώνουμε τό ἀνάστημά μας ἀπέναντι σέ αὐτούς πού σέ κάθε 
ἐποχή τήν ἐποφθαλμιοῦν. Καί εἶναι ἀνάγκη νά τό κάνουμε καί σήμερα καί 
πάντοτε, γιατί παρά τίς μεγαλόστομες διακηρύξεις τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, 
ἡ ἐλευθερία δέν εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ἀγαθό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ὅμως πού 
τήν κερδίσαμε μέ τό αἷμα καί τή θυσία τῶν πατέρων μας, τήν δικαιούμεθα, 
ἀλλά καί ἔχουμε χρέος καί εὐθύνη νά τήν ὑπερασπιζόμεθα μέ ἀρετή καί 
τόλμη, γιά νά μήν λείψει ποτέ ἀπό αὐτόν τόν τόπο, ἀπό τήν πατρίδα μας 
καί τά παιδιά μας.

Διάπυρος πρός τόν ἐλευθερώσαντα ἡμᾶς Θεόν εὐχέτης
† Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Οκτώβριος, μήνας πρόληψης 
κατά του καρκίνου του μαστού

-Ενημερωτικές εκδηλώσεις στη Βέροια
Για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στην εκστρατεία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. 
Ο Οκτώβριος είναι μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού , διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα προκει-

μένου να διαδοθεί το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες. Η πρόληψη εξάλλου είναι η καλύτερη θεραπεία.
Συγκεκριμένα:  - Στις 12 και 13 Οκτωβρίου συμμετείχε στο πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου, της Ελληνι-

κής Αντικαρκινικής Εταιρείας που στηρίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε. . Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν περίπου 100 μα-
στογραφίες σε γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  Η δράση υλοποιήθηκε από τις δομές του Δήμου 
Βέροιας (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου) και του Ν.Π. ΚΑΠΑ (Δημοτικού Ιατρείου).

 - Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου μέλη του εμπορικού συλλόγου στόλισαν με ροζ φιόγκους το Δημαρχείο και το ίδιο 
βράδυ φωταγωγήθηκε «ροζ».

- Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 5.00μ.μ. στο ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ  θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέ-
μα: «Ενδυνάμωση της ζωής και της ψυχής των ανθρώπων με καρκίνο» 

Ομιλήτρια θα είναι η Δρ. Αναγνώστου – Κελεπούρη Ειρήνη Σχολική Σύμβουλος .
-Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο κέντρο της πόλης , μαζί με τα 

παιδιά του ΚΕΜΑΕΔ και τα παιδιά της Άνοιξης .
- Η καθιερωμένη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αρχές Νοεμβρίου.
Οι παραπάνω δράσεις  γίνονται  από τον Δήμο Βέροιας σε συνεργασία με το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ. Το Ν.Π. ΚΑΠΑ (δημοτικό 

ιατρείο), τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας , τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Βέροιας ‘ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ’ και την Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία (παράρτημα Βέροιας).  

Συνελήφθησαν 2 αδέλφια 
στην Ημαθία για 

κλοπή μετασχηματιστών 
της ΔΕΔΔΗΕ

-Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 2 ακόμα συνεργοί 
των οποίων τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί

Συνελήφθησαν στις 12 Οκτωβρίου, το μεσημέρι, σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 2 αδέλφια ηλικίας 26 και 31 ετών, ημεδαποί, για 
διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε ακόμα 2 ημεδαπούς συνεργούς τους 
ηλικίας 28 και 38 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών με τη συνδρομή και αστυ-
νομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, εντοπίστηκαν τα παρα-
πάνω άτομα να προβαίνουν σε αποσυναρμολόγηση μετασχηματιστών της ΔΕΔΔΗΕ, που 
είχαν αφαιρέσει νωρίτερα.

Άμεσα ακινητοποιήθηκαν τα 2 αδέλφια και συνελήφθησαν, ενώ οι 2 συνεργοί τους διέ-
φυγαν και αναζητούνται.

Στον χώρο βρέθηκαν περίπου 300 κιλά χαλκού, τμήματα πηνίων μετασχηματιστών και 
τμήματα ηλεκτρολογικού καλωδίου, τα οποία αποδόθηκαν σε αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΔ-
ΔΗΕ, με την αξία των κλεμμένων μετασχηματιστών να εκτιμάται στις 10.000 ευρώ.

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για 
την απεγκατάσταση, αφαίρεση και αποσυναρμολόγηση των μετασχηματιστών.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμε-
τοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-

πικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 
Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιο-
τήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά  
τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Τους ιδιοκτήτες των καταστη-
μάτων ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ για την 
δωρεά τους σε παντόφλες για το Κέ-
ντρο.

2. Τον κ. Γιαννακάκη & την 
VENUS για την δωρεά χυμών και 
κομπόστες 

3. Την επιχείρηση ΕΥΓΕ για την 
δωρεά σαλατών για το γεύμα των 
παιδιών του Κέντρου 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και 
Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου

 Μελίνα

Eκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Καλούνται οι γιατροί του Νομού Ημαθίας να προσέλθουν στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 
2018 ημέρα διεξαγωγής αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκ-
προσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΙΣΗ τηλ. 2331024740 και στην ιστοσελίδα isimathia@gmail.com.
Ο Πρόεδρος

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



Με μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε η εκπαιδευτική ημερίδα
τουΦαρμακευτικούΣυλλόγουΗ-
μαθίας, που διοργανώθηκε στη
Βέροιαστις14Οκτωβρίου.

Το θέμα της ημερίδας ήταν
“Εμβολιασμοί Παιδιών & Ενηλί-
κων –Ασφάλεια&Αποτελεσμα-
τικότητα Εμβολίων –Αντιμετω-
πίζοντας την Εμβολιοφοβία στο
Φαρμακείο”

Μεγάλος αριθμός φαρμακο-
ποιών και επαγγελματιών υγείας
παρακολούθησε και συμμετείχε
ενεργά στην ημερίδα μένοντας
ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το επίπεδο των
γνώσεωνπου τουςπροσέφερε ο ομιλητής της
εκδήλωσης κ.ΔιαμαντήςΚλημεντίδης,MSc κλι-
νικόςφαρμακοποιός τονοποίοκαι ευχαριστούμε
θερμά.

Επίσηςευχαριστούμεγια τηνπαρουσία τους,
τονΔιευθυντή τηςΠαθολογική κλινικής του Γε-

νικούΝοσοκομείουΒέροιας κ. ΧρήστοΚούτρα,
τηνΔιευθύντρια τουΚέντρουΥγείαςΒέροιας κα
Μαρία Χατζή, την πρόεδρο τουΟδοντιατρικού
Συλλόγου καΑλίκηΚαλοΐδου, τηνπρόεδρο του
ΦαρμακευτικούΣυλλόγουΚοζάνηςκαΕλισσάβετ
Δερβενιωτάκηκαιόλουςόσουςπαρεβρέθηκαν.

ΗΠρόεδρος-ΚατήΣοφία
ΗΓ.Γραμματέας-ΟικονομοπούλουΑικατερίνη

15ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

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

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό15-10-2018 μέχρι21-10-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία
Τρίτη 16-10-2018

08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

Τετάρτη 17-10-2018
14:30-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
14:30-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ3223310-22968
19:00-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥ-

ΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξίας) 23310-
75180

21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥ-
ΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξίας) 23310-
75180

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος  Ημαθίας 
ευχαριστεί για την ημερίδα σχετικά με τους 

εμβολιασμούς

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ευχαριστίες

γιατηνεκδήλωση
«Εμβολιασμοί

καιΛοιμώδηΝοσήματα

Με επιτυχίαπραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
πουδιοργάνωσετοΚέντροΚοινότηταςμεΠαράρ-
τημαΡομά τουΑυτοτελούςΤμήματοςΚοινωνικής
Προστασίας,Παιδείας καιΠολιτισμού τουΔήμου
ΑλεξάνδρειαςσεσυνεργασίαμετοΚέντροΥγείας
τηνΠαρασκευή, 12Οκτωβρίου 2018 στο χώρο
του2ουκαι6ουΔημοτικούΣχολείουΑλεξάνδρειας
μεθέμα«Εμβολιασμοί-ΛοιμώδηΝοσήματα».

ΟΔήμος ευχαριστεί θερμά τηΔιεύθυνση του
ΚέντρουΥγείαςΑλεξάνδρειαςκαι τουςΔ/ντες του
2ουκαι6ουΔημοτικούΣχολείουΑλεξάνδρειαςγια
τηνάριστησυνεργασία.

Από το Κοινωνικό παντοπωλείο τουΔήμου
Βέροιας,γνωστοποιούνταιταεξής:

«Θαθέλαμεναεκφράσουμετιςθερμέςευχα-
ριστίες μας στις ΕλληνικέςΥπεραγορές ΣΚΛΑ-
ΒΕΝΙΤΗΣ για την ευγενικήπράξη αλληλεγγύης
ναδιαθέσουνδωροεπιταγέςσυνολικήςαξίας150
ευρώγιατηνενίσχυσητωνειδώντουΚοινωνικού
Παντοπωλείου τουΔήμου Βέροιας. Επίσης θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό των
ΕλληνικώνΥπεραγορών Σκλαβενίτης τουΤμή-
ματοςΔημοσίωνΣχέσεων και τωνδύο καταστη-
μάτων τηςΒέροιας για τηνάριστη εξυπηρέτηση,
τηνπροθυμίακαιτηνευγένειάτου.ΤοΚοινωνικό
παντοπωλείο τουΔήμουΒέροιας λειτουργεί από
την 1ηΝοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της πρά-
ξης  «ΔομήΠαροχήςΒασικώνΑγαθών:Κοινω-

νικόΠαντοπωλείο,ΚοινωνικόΦαρμακείοΔήμου
Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΚεντρικήΜακεδονία 2014-2020».ΗΔομή του
ΚοινωνικούΠαντοπωλείου τουΔήμου Βέροιας
λειτουργεί μεσταθερόωράριοαπόΔευτέρα έως
Παρασκευή,9:00έως17:00.

Επικοινωνία: ΚοινωνικήΛειτουργός/Συντονί-
στρια:ΑθανασίαΛαμπριανίδου

Διοικητικόπροσωπικό:ΔήμητραΚαρατζά
Τηλέφωνα:2331353824&2331353811
E-mail:koinoniko.pantopoleio@veria.gr
Facebook: www.facebook.com/koinoniko.

pantopoleio.veria
ΔιεύθυνσηΚοινωνικούΠαντοπωλείου:Σταδίου

51(κτίριοπαλαιώνσφαγείων),Βέροια

ΤοΚοινωνικόΠαντοπωλείοΔήμουΒέροιας
ευχαριστείτον«Σκλαβενίτη»γιατηνενίσχυση
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2διαμερί-
σματα, ισόγειο και 1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80 τ.μ.,μεαυλήκαι τα
δύο μαζί, καλοριφέρι,
σκεπή, σε καλή κατά-
στασηκαιτιμήευκαιρίας
58.000ευρώκαιταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284
&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρομέχρι «Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου,μεασανσέρ,που
να χρίζει ανα καίνιση

μέχρι40.000ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ ενοικι-

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

720807&6978009149
κοςΠαναγιώτης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα
1ος όροφος, ανακαι-
νισμένο, με θέα. Τηλ.:
23310 24817 & 6945
852826.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ερ -
γάτες για το συσκευ-
αστήριο Τυροκομικών
TRONIK στο Μακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.:
2331070401.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κο-
πέλεςαπότοψητοπω-
λείο «Φίνα Κότα» στο
Μακροχώρι για κου-
ζίνα και σέρβις. Τηλ.:
2331043222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια
ολιγόωρηφροντίδαηλι-
κιωμένης με κατάκλιση
στις Βαρβάρες. Τηλ.:
6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
φαρμακοποιού με πι-
στοποίηση για εργασία
σε φαρμακείο στη Βέ-
ροια. Προϋπηρεσία θα
ληφθείυπόψη.Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο:
pharmacybio@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «ε-
σωτερική» για φύλαξη
ηλικιωμένης μερικώς
αυτοεξυπηρετούμενης,1
ρεπό την εδομάδα, 550
ευρώ.Τηλ.επικοινωνίας:
6995706651.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

Κωδ:23788ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Γκαρσονιέρα
28τ.μ.,κατασκευή1980,1υ/δ,Ισόγειο,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένομερικώς
,σεκαλήκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμε διπλά τζάμια, επιπλωμένο
μερικώς,μεμεγάληβεράντα,γωνιακό,χω-
ρίςκοινόχρηστα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο
130€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζε-
ταιμίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα
1ουορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχι-
σμένηντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλι-
ματιστικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,
σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο180€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/11/2018.

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

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

Κωδ:115743-ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο2005καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑυτόνομη -Πετρελαίου,έχεικουφώματα
συνθετικάκαιΔιπλάτζάμια.Ηθέατουεκπλη-
κτική,σεπολύκαλήτιμήμόνο200€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο

240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψι-
μοαπό10/10/2018.

Κωδ.115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρι-
σμα75τ.μ.,καθ.κατασκευή2001,2υ/δ,1
οςόροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα,σεπολύ
καλήκατάσταση,καινούργιααλουμινίουκου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατο-
μικήθέρμανσημευπέρυθρες,μεαποθήκη
στουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρηστα.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ:23023ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
80τ.μ., ισόγειο ,κομπλέεπιπλωμένο ,κα-
τασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη, είναιάψογασυντηρημένο ,με
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,
πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτόπάρκινγκ,
σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίςκοινόχρη-
στα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερό-
μενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ:23309ΠΙΕΡΙΩΝ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτά,διαμπερές,κατα-
σκευή2005,2υ/δ,1οςόρ.ψηλός.Πρόκειται
γιανεοαναγειρόμενο διαμέρισμααξιώσεων,
μεσυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,α-
ριστούργημακατασκευής,αυστηρώντεχνικών
προδιαγραφών,μευλικάανώτερηςποιότητας
,έχειαυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,
έχειτέντες,διαθέτει ηλεκτρικέςσυσκευές,με
ντουλάπες ,σίγουραγιααπαιτητικούςενοικι-
αστές,επιπλωμένοκομπλέστα340€χωρίς
έπιπλαστα300€.Από1/11/2018διαθέσιμο
καιεπισκέψιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

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

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

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ. ,

μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικής
επιφάνειας23τ.μ. Ισόγειαμεεξαιρετικάκα-
λήπρόσβαση .Αποτελείταιαπό1Χώρο .
Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24152-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-

όδμητογραφείοσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους.
Είναικατασκευασμένοτο1996καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπούς,ταΚουφώμα-
τατουΣυνθετικά,καινούργιαμεδιπλάτζάμια
καιμεμεγάλοανελκυστήρα.Μίσθωμα150€.

Κωδ:24214-Κέντροεπί τηςΒενιζέλου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας35τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπόένανενιαίο χώρο.Διαθέτει
θέρμανσημεΚλιματισμός, τα κουφώματα
αλουμινίουκαιμεδιάφοραέπιπλαγραφείου
-Τιμή:200€.

Κωδ: 24228 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σταΚΤΕΛκοντάκατάαποκλειστικότηταα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
37τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
έναν ενιαίο χώρο, .Διαθέτει θέρμανσημε
Κλιματιστικά , ταΚουφώματατουΣυνθετικά
καιηΠόρταείναιΘωρακισμένη-Τιμή:170€.

Κωδ:24161-ΚέντροστηνΕληάκοντάΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοεξαιρετι-
κήςπροβολήςσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό3ΧώρουςκαιWC.Διαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,τακουφώμα-
τατουΑλουμινίουκαινούργιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη.Μηνιαίομίσθωμα350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€ .Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ: 23559 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

Κωδ:23750-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ: 23665 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας33τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο, .Είναικατασκευασμένοτο1974 -
Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475 ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεται

στοΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σε
ημιυπόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλε-
χειριστήριο,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγά-
λομπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,Ανελκυ-
στήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή ,
έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προ-
σφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14297 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.στον2οόρο-

φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθε-
τικά,Πάρκινγκ,Κήπο,Τζάκι,Διπλά τζάμια,
Ηλιακόθερμοσίφωνα,Σκαλιάεισόδου,BBQ
-Τιμή:150.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνει-
ας50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ ,Σαλονο-
κουζίνακαιμπάνιο .Είναικατασκευασμένη
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Ηλεκτρικό,ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγά-
λουπόλοιποδόμησηςοικοπέδουκαικήπο,
Τιμήμόνο35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14039-ΤσερμένιΠΩΛΕΙΤΑΙΜονο-
κατοικίασυνολικήςεπιφάνειας85τ.μ. ισόγεια
σεσχετικάκαλήκατάσταση.Αποτελείταιαπό
2ΥπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔι-
αθέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
-Τιμή:από55.000€τώραμόνο28.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη,μεγάλη468τ.μ.,κατάλλη-
ληκαιγιαπολλέςχρήσεις,ημιυπόγειο,ξεχω-
ριστόακίνητο, τιμή60.000€.Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13605-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικής επιφάνειας 19 τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειο κατάστημα28 τ.μ., με28 τ.μ.πα-
τάρικαιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.με
εσωτερικόασανσέρ , κατασκευήapos;72,
διατίθεταιπροςπώληση ,με εγγυημένηα-
πόδοση,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
ευκαιρίαςσίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ.13804 ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα 65
τ.μ., ισόγειομε35 τ.μ.υπόγειο ,διατίθεται
σετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-

ΟΥΣΑΣ:Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά 9.700 τ.μ.,μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310τ.μ.,μεάριστηπροβολή,σεπρονομι-
ακήτοποθεσία,καταπληκτικόοικόπεδο,ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματιχαμηλή
μόνο22.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13752 ΡΑΧΗ,πωλείται ένα οι-
κόπεδο εντός ζώνης5.100 τ.μ. είναισεα-
νοιχτωσιά,κατατμείταικαισεδύοοικόπεδα
άρτια και οικοδομήσιμα, εκπληκτικόπραγ-
ματικά και σε άριστοσημείο, αλλά και σε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225

τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€,

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

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

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

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης ο-
χημάτων με προϋπηρε-
σία για εργασία σε συ-
νεργείοστηΒέροια.Τηλ.:
6977425077.

ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι  η λ ε -
κτρολόγος και μηχανικός
αυτοκινήτων και βοηθός
μηχανικού από συνερ-
γείο στη Βέροια. Τηλ.:

2331071553.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο

για τη Γερμανία, να δου-
λέψεισεκουζίναελληνικού
εστιατορίου. Παρέχεται δι-
αμονή και διατροφή. Τηλ.:
2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως 60
ετών, για βοήθεια ηλικιω-
μένου87ετώνωςεσωτερι-

κήκαιγιαδουλειέςσπιτιού.
Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή.Μισθός συζητήσι-
μος.Τηλ.:6949849305.

ZHTEITAIφαρμακοποιός
(άντραςήγυναίκα)ήβοηθός
φαρμακείουγιαφαρμακείο
στο χωριό ΞΕΧΑΣΜΈΝΗ
ΗΜΑΘΙΑΣ(Δήμοςαντιγονι-
δων).Αποστολήβιογραφι-
κούμεφωτογραφίαστοmail
ksexasmenipharm@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χωρίς
οικογενειακέςήάλλεςυπο-
χρεώσεις για να εργασθεί
σεκουζίναεστιατορίουστη
Γερμανία.Μισθός,ασφάλι-

ση, διαμονή και διατροφή.
Τηλ.:6972816816.

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΑΝΟΙΞΕΩΣ4οςδιαμπερεςμεθεαΑ.Θ70τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερεςΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ0001€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματικο69000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκατοικια67τ.μμεοικοπ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ90000€
AΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.ΜανωγειοανακαινισμενοΛουξ26000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριο85τ.μ2ΔΣΚ+παρκιγκ73000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ2ΔΣ-Κανακαινισμενοκοπλαμ,250€
ΠΙΝΔΟΥ50τ.μ1ΔΚανακαινισμενο170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.Μανακαιν.1ΔΣ-Κ250€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΑ/Cανακαιν.προσοψη180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚWCχωριςθερμανση120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚχωριςασανσερΑ.Θ160€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣ-ΚΚ.Θ.Θεα,καλο240€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμοΠαλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδασεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0200510€

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια
13000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μ.απόπαραλια,αγροτεμ.γιατροχοσπιτο
12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια
2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρμεεπιτραπεζια120000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6Ιατρεια.
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣαποθηκες100τ.μ200€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙκονταστηνΒεροια600τ.μ-1300τμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΠΟΘΗΚΗ50τμστοκεντρο100€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€

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

•εργάτεςκαιεργάτριες
•επιστημονικόπροσωπικό

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

γουςγεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr
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κών.Τηλ.:6948457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο γιαdeliveryμεδι-

κό του μηχανάκι για το ψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:6984472747κ.Γιώρ-
γος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα γ ια εργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.:
6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτε-

ρική,γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993
678697.

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητασπιτιών,γραφείων,σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτος ΑΠΘ,

με μεταπτυχιακέςσπουδέςστηνΕιδική
Αγωγή και μαθησιακές δυσκολίες, πα-
ραδίδει μαθήματαΜαθηματικών,Φυσι-
κής &Χημείας σε μαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου.Τηλ.:6978003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικής Εκπαίδευσης του
ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας, αναλαμβά-
νει την προετοιμασία και μελέτη μα-
θητών τουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται,
επίσης, η φύλαξη και δημιουργική α-
πασχόληση παιδιών προσχολικής και
σχολικήςηλικίας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣπαραδίδει ιδιαίτεραμα-
θήματαΒιολογίαςσεμαθητέςΛυκείου.
Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ μεπολυετή εμπειρία και
εξειδίκευσηστις μαθησιακές δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδειμαθήματαελληνικών
και αγγλικώνσεμαθητές δημοτικού και
γυμνασίου.Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος καθηγητήςπα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματαΑγγλικών και Ιταλι-
κών.Τιμέςφιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φραγκόκοτες, κότες χωριάτικες,

άγριες και ήμερεςπά-
πιες, χήνεςστηΜέση
Ημαθίας. Τηλ.: 6946
287771κ.Κώστας.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  σ ό -
μπα-καυστήρας πέλ-
λετμάρκαςECOSPAR
23KWσεπολύ κατά-
σταση.Τιμή900ευρώ.
Τηλ.:6987434643.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλή-
ρες φοιτητικό δωμά-
τιο λευκό με στρώμα,
πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλά-
πα, καναπές που γί-
νεται διπλό κρεβάτι,
γραφείομελευκότζάμι
αμμοβολή και συρτα-
ριέρα γραφείου. Τηλ.:
6978335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα
γραφειου,σαλόνιSATO
μπλε,4καρέκλες, τρα-
πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενοσυσκέψεων,
ντουλάπαμε κλειδαριά
(κερασί),ντουλάπα-ράφια
(μελί),καναπέδες,όλασε
άριστηκατάσταση.Τηλ.:
2331021210,Κιν.:6978
004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υποχρεώσεις ζητά

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

ΚΥΡΙΟΣζητάγιαγνωριμίακυρίααπό50έως
55ετώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6974862936.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ψυκτικοί
θάλαμοιγιααποθήκευσηακτι-
νιδίων.Τηλ.:6945105091.



Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με το σω-
στό τρόπο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης εν 
όψει της χειμερινής περιόδου 2018 – 2019.

1. Η παραλαβή πρέπει να γίνεται από κάποιον 
που γνωρίζει τη σχετική διαδικασία.

2. Η δεξαμενή στην οποία παραλαμβάνεται το 
καύσιμο πρέπει να έχει ογκομετρηθεί, ώστε να είναι 
γνωστό πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό-
μετρο ύψους της δεξαμενής: 

3. Παραδείγματος χάριν:
Για ορθογώνια παραλληλεπίπεδα σχήματα:

λίτρα ανά εκατοστόμετρο ύψους = [μήκος (σε 
εκατοστά)  πλάτος (σε εκατοστά)] / 1000

Για όρθια (όχι οριζόντια) κυλινδρικά σχήματα 
δεξαμενών  (πχ όρθια βαρέλια)   : λίτρα ανά εκατο-
στόμετρο ύψους = {3,14 [διάμετρος (σε εκατοστά) 
/2]2} / 1000

4. Να πραγματοποιείται μαζί με τον οδηγό του 
βυτιοφόρου μέτρηση και καταγραφή στην απόδειξη 
του ύψους του πετρελαίου που υπάρχει στη δεξαμε-
νή πριν και μετά την παράδοση, ανεξάρτητα από το 
σχήμα της δεξαμενής ή τη δυνατότητα ογκομέτρησής 
της. Η ανωτέρω μέτρηση αποτελεί, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση των εμπλε-
κόμενων στην παράδοση και διανομή πετρελαίου 

θέρμανσης. 
Η ανωτέρω μέτρηση γίνεται τοποθετώντας μια ευ-

θύγραμμη βέργα κατακόρυφα στη δεξαμενή και με-
τρώντας το ύψος της στάθμης του καυσίμου που πε-
ριέχεται στη δεξαμενή πριν και μετά την παράδοση.

5. Ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι υποχρεωμένος 
να γράφει στην απόδειξη, εκτός των άλλων, τα λίτρα 
που κατέγραψε ο μετρητής του βυτίου, το ύψος του 
πετρελαίου στη δεξαμενή που καταμετρήθηκε πριν 
και μετά την παράδοση, καθώς και την ώρα παρά-
δοσης. Η απόδειξη συνυπογράφεται από τον οδηγό 
και τον παραλήπτη του πετρελαίου θέρμανσης που 
συμφωνούν με τα αναγραφόμενα σε αυτή στοιχεία.

6. Το ύψος σε εκατοστά του πετρελαίου που πα-
ραδόθηκε στη δεξαμενή επί τα λίτρα 
ανά εκατοστόμετρο πρέπει να αντι-
στοιχούν στα λίτρα της απόδειξης.

7. Μικροδιαφορές στον υπολο-
γισμό δύναται να προκύψουν λόγω 
σφάλματος του μετρητή (±0,5%), διό-
γκωσης των πλευρικών τοιχωμάτων 

στης δεξαμενής, κλίσης της δεξαμενής σε σχέση με 
την οριζόντια θέση και μη κανονικού σχήματος δεξα-
μενής (οβάλ σχήματα, οριζόντιοι κύλινδροι κτλ.).  

8. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
σωστό τρόπο παραλαβής του πετρελαίου θέρμαν-
σης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στα τηλέφωνα: 2313 330080, 2313 330030, 2313 
330076.

P Αν είχαμε άλμπουμ στις μέρες μας θα 
γράφαμε: Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει 
δεν έχω λεφτά...

P Πλην εξαιρέσεων φυσικά.

P Αυτοί των ΑΝΕΛ και ο Καμένος π.χ., 
που θέλουν 29 μέρες του μήνα να κάνουν την 
επανάστασή τους, αλλά στο τέλος του μηνός 
βλέπουν +7.000 ευρώ στον λογαριασμό τους 
και τους περνάει.

P Έχω δει φάρμακα και φάρμακα, σαν το 
χρήμα κανένα.

P Σε κρίση, κι αυτοί ακόμη παίρνουν 
7.000 ευρώ τον μήνα. Τελικά μάς ψεκάζουν, 
δεν εξηγείται.

P Κατά τα άλλα. Παγκόσμια ημέρα διατρο-
φής σήμερα. Φάτε!

P Την περασμένη Κυριακή 10 με 2 είχε 
γιορτή καλής διατροφής από τους διαιτολό-
γους στην Εληά. Μετά πήγαμε για φαί.

P Σουβλάκι με φρούτα, και σάντουιτς με 
αγγουροντομάτα. Κι έπειτα λένε ότι δεν έχει καλό 
φαί ο στρατός.

P Καλά τα ζαρζαβάτια, αλλά κάποια ώρα 
να το χορτάσουμε κιόλας ε;

P Άσε που υπάρχει πια και ο φόβος του βα-

τράχου...

P Κι αυτοί βάλανε βάτραχο στη σακούλα. 
Χάθηκε να βάλουν κάνα κουνέλι να βγάλουμε 
το στιφάδο;

P Πας μη Έλλην βάτραχος!

P Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς βατρά-
χους; Ήταν κι αυτοί μια λήξη.

P Διαμαρτυρήθηκε η άλλη επειδή βρήκε βά-
τραχο στη σαλάτα της. Περίμενε πρίγκιπα.

P Ελπίζω πάντως φέτος να είναι πρώιμη 
η χρονιά στα μελομακάρονα.

P Αν και εγώ μπήκα νωρίς σε κλίμα εορτα-

στικό σπίτι. Δεν στόλισα. Πάχυνα!

P Πρωτοφανές: Μία ολόκληρη πόλη 
4.000 κατοίκων στην Ισπανία κάνει δίαιτα. Εί-
ναι από τις στιγμές εκείνες που δοξάζεις τον 
Θεό που σου έχει λήξει το διαβατήριο.

P Και:
Οι εκπαιδευόμενοι αλεξιπτωτιστές ετοιμάζονται 

να κάνουν την πρώτη ρίψη τους με αλεξίπτωτο. Ο 
εκπαιδευτής τούς δίνει τις τελευταίες εντολές και 
οδηγίες για την πτώση τους.

-Μόλις πηδήξετε, θα μετρήσετε μέχρι το 10 και 
θα πατήσετε το πράσινο κουμπί που βρίσκεται 
μπροστά σας και θα ανοίξει αμέσως το αλεξίπτω-
το.

-Αν δεν ανοίξει; ρωτάνε τρέμοντας οι εκπαιδευ-
όμενοι.

-Αν δεν ανοίξει σε 30΄΄, μην ανησυχείτε, θα 

πατήσετε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται δεξιά 
σας και το αλεξίπτωτο θα ανοίξει σίγουρα!

-Κι αν δεν ανοίξει; ρωτάει κάποιος.
-Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξει. Αλλά, 

αν δεν ανοίξει, θα πατήσετε το μαύρο κουμπί που 
βρίσκεται αριστερά και τότε χωρίς αμφιβολία το 
αλεξίπτωτο θα ανοίξει.

-Κι αν δεν ανοίξει ούτε τότε; ρωτάει ο πιο φο-
βιτσιάρης.

-Ε! Τότε να φωνάξετε Jeronimo!
Αρχίζουν ένας-ένας να πηδάνε οι αλεξιπτωτι-

στές. Όταν είχε πηδήξει και ο τελευταίος ακούγε-
ται στο πιλοτήριο ένα δυνατό κτύπημα στο τζάμι. 
Γυρίζουν οι πιλότοι και βλέπουν έναν από τους 
αλεξιπτωτιστές που έπεσαν να αιωρείται στον 
αέρα κουνώντας τα χέρια του σαν πουλί και να 
φωνάζει:

-Πώς τον είπες εκείνον στο τέλος;
Κ.Π.
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CMYK

Ενημέρωση των καταναλωτών 
Ποιος είναι ο σωστός τρόπος παραλαβής 

του πετρελαίου θέρμανσης εν όψει του χειμώνα
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