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Μια εγκύκλιος που άργησε 
σχεδόν 20 χρόνια! 

  Πέρασε σχεδόν μια 20ετία για να δοθεί λύση 
στο ασφαλιστικό ζήτημα των σχολικών φυλάκων. 
Μετά από πολλές περιπέτειες και σαράντα κύματα 
εδραιώνονται οι σχολικοί φύλακες και αποκτούν 
πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, μετά την εγκύκλιο 
που υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός. Υπήρξαν 
περίοδοι που είχε διακοπεί ο θεσμός του σχολικού 
φύλακα και είχαν ανακύψει πολλά προβλήματα, 
αφού στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργεί ως 
πολυεργαλείο και επιλύνει πλείστα λειτουργικά 
ζητήματα των σχολικών συγκροτημάτων. Η 
καθημερινότητα έδειξε την αναγκαιότητα ύπαρξης του 
σχολικού φύλακα, ενώ  έφτασε και το πλήρωμα του 
χρόνου να ολοκληρώσει και νομοθετικά  η κυβέρνηση 
τα κενά στην ασφαλιστική τους κάλυψη. Κινήσεις 
που μπορεί να ερμηνεύονται ως ψηφοθηρικές λόγω 
των επικείμενων εκλογών, ωστόσο όταν επιλύουν τόσο 
ουσιαστικά θέματα που έχουν άμεση επίδραση στην 
εκπαίδευση και στα παιδιά, ας γίνονται κι ας είναι 
και προεκλογικά!
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Μήπως δεν απέμεινε 
αστυνομική δύναμη από

τη φύλαξη των βουλευτών;

Πεδίον δόξης λαμπρό, έχουν οι «δράστες» τον τελευταίο
καιρόπουβρήκανευκαιρίακαιρημάζουν…

Ολόγος για ταπολλαπλάπεριστατικάστηνπεριοχήμας,
μεεπιθέσειςαγνώστωνπουσπάνεαυτοκίνητα,ήμπαίνουνσε
σπίτιακαιαλωνίζουν,γενικώς…

Αναγνώστριά μας, κατήγγειλε συγκεκριμένα το σπάσιμο
τεσσάρων Ι.Χ., μόνο το βράδυ τουΣαββάτου, στηνπεριοχή
ΚόδρουτηςΒέροιας.

Και πώς να μην αλωνίζουν, λένε, αφού μεγάλη δύναμη
τηςΑστυνομίας ασχολείται με την φύλαξη βουλευτών, των
γραφείων, τωνσπιτιών τους, κυρίωςμετά τηνΣυμφωνία για
τηΜακεδονία,ήμετηναστυνόμευσησεμπλόκακαιπολιτικές
εκδηλώσεις…

Καιδυστυχώς,δεναπέχεισχεδόνκαθόλουηεκτίμησήτους
καιοιδιαμαρτυρίεςτους,απότηνπραγματικότητα!

Με πολιτικές επαφές κι έναν καφέ
στον χειμωνιάτικο ήλιο της Βέροιας

ΤηνΒέροιαεπισκέφθηκετηνπερασμένηΚυριακήοευρωβουλευτήςκ.ΜανώληςΚεφαλογιάννης,επικεφαλής
τηςκοινοβουλευτικήςομάδαςτηςΝέαςΔημοκρατίαςστοΕυρωπαικόΚοινοβούλιο,συνοδευόμενοςαπότονβουλευτή
Ημαθίαςκ.ΑπόστολοΒεσυρόπουλο.Μεαφορμήτηνπαρουσίατου,έγινεευρείασύσκεψηστελεχών,πουοργανώ-
θηκεαπότονπρόεδροτηςΝΟΔΕΗμαθίαςΠαναγιώτηΠαλπάνα,γιατιςτελευταίεςεξελίξειςσταεθνικά,σεαγροτικά
καιάλλα ζητήματα,πουαφορούν τηνπεριοχή.Οκ.Κεφαλογιάννηςπαρουσία τοπικώνστελεχών τηςΝ.Δ.,πρώην
βουλευτών,πολιτευτώντουΝομούαλλάκαι τουκ.Χρ.Γιαννακάκηεκμέρους τουαγροτικού τομέα, επισκέφθηκε το
εκκοκκιστήριοτηςοικογένειαςΚρουστάλλη,τηνεξαγωγικήμονάδαVENUS,τονΜητροπολίτηΒεροίας,Ναούσηςκαι
Καμπανίαςκ.Παντελεήμονα,ταείπεγιαλίγομετηνυποψήφιατηςΝ.Δ.στοΔήμοΒέροιαςΓεωργίαΜπατσαράκαι
απόλαυσετονκαφέτουμεμιαμεγάληπολιτικήπαρέαστηνΕληάκαιμάλιστασετραπεζάκιαέξω,αφούοήλιος,έστω
καιχειμωνιάτικοςήτανιδιαίτεραευχάριστος!

Τηνπίτατου2019έκοψε
ηΔιεύθυνσηΑ/θμιαςΕκπαίδευσης

Τηνκαθιερωμένητουςεκδήλωσηγιατηνκοπήτηςπίταςτουνέουέτους,είχανχθεςοιεργαζόμενοιτηςΔιεύθυνσης
Α/θμιαςΕκπαίδευσηςΗμαθίαςμεπολλέςευχέςγιαυγεία,πρόοδοκαιδημιουργίασεόλητηνεκπαιδευτικήκοινότητα.Το
φλουρίέπεσεστηνεκπαιδευτικόΔέσποιναΚαραγιάννηστηνοποίαευχήθηκανόλοικαλοτυχία,ενώτηνπίταέκοψεο
προϊστάμενόςτουςΔιονύσηςΔιαμαντόπουλος,τουοποίουηθητείαλήγειφέτος.Όμως,θαείναιάραγεητελευταίαπίτα
πουέκοψεοκ.ΔιαμαντόπουλοςγιατηνΥπηρεσίαήμήπωςθακόψει–ελέωεκλογών-καιτηνπίτατου2020;

Κλειστάσήμερα,
τωνΤριώνΙεραρχών,
όλαταΣχολεία

ΚλειστάσήμεραΤετάρτη30 Ιανουαρίου,ημέ-
ρατωνΤριώνΙεραρχών,όλατασχολείατηςχώ-
ρας,αφούηγιορτήμετατράπηκεσεαργίαγιατα
νηπιαγωγείακαιταΔημοτικά,όπωςορίζειηπα-
ράγραφος3τουάρθρου26τουνομοσχεδίουγια
τηνίδρυσητουΠανεπιστημίουΔυτικήςΑττικής.

ΧθεςΤρίτη29Ιανουαρίουυπήρχεηδυνατό-
τηταστουςεκπαιδευτικούςναπρογραμματίσουν
εκκλησιασμότωνμαθητώνστηνενορίαπουανή-
κουνκαισήμερα, τωνΤριών Ιεραρχώναντιπρο-
σωπείες σχολείων (σημαιοφόροι -παραστάτες)
θαπαραβρεθούνκανονικάστηντελετήστονΑγ.
ΑντώνιοΒέροιας και θα ακολουθήσει κατάθεση
στεφάνωνστοάγαλμα τουΔημητρίουΡακτιβάν
(ευεργέτη σχολείων επίΤουρκοκρατίας), μπρο-
στάστοΔημαρχείοτηςΒέροιας.
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Στο μπλόκο της Κουλούρας χθες η υποψήφια δήμαρχος Βέροιας

Γεωργία Μπατσαρά: «Την επομένη 
των εκλογών δεσμεύομαι 

να δώσω νέους αγώνες για την 
αγροτική ζωή του τόπου μας»

Το μπλόκο των αγροτών της Ημαθίας 
στον κόμβο της Κουλούρας επισκέφθηκε  
χθες Τρίτη η υποψήφια Δήμαρχος Βέροι-
ας Γεωργία Μπατσαρά. Αφού άκουσε με 
μεγάλη προσοχή τα αιτήματα των αγρο-
τών, μετά από εκτενή συζήτηση που είχε 
με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα 
του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροι-
ας Τάσο Χαλκίδη και Θόδωρο Παπακων-
σταντίνου αντίστοιχα, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:

«Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα δί-
καια αιτήματα των αγροτών μας τα οποία 
όχι μόνο χρονίζουν, αλλά και αυξάνονται 
με κινδύνους να πλήττεται η οικονομία 
ολόκληρου του Δήμου Βέροιας, αλλά και 
της Ημαθίας. Οι χαμηλές τιμές των ρο-
δακίνων και των νεκταρινιών, το υψηλό 
κόστος παραγωγής, η υψηλή και άδικη 
φορολογία και η καθυστερημένη πληρω-
μή των αποζημιώσεων, αποτελούν τρο-
χοπέδη στη βιωσιμότητα του αγροτικού 
πληθυσμού μας και την ανάπτυξή του.

Ως υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας συ-
μπαρίσταμαι στον δίκαιο και δύσκολο α-
γώνα που κάνουν και καλώ όλους τους 
αγρότες να συστρατευτούν για την τελική 
δικαίωση. Δεσμεύομαι πως την επομένη 
των αυτοδιοικητικών εκλογών να δώσω 
νέους αγώνες για την αγροτική ζωή του 
τόπου μας».       

 Με την υφυπουργό Κ. Παπανάτσιου 
συναντήθηκαν, Φρόσω 

Καρασαρλίδου και εκπρόσωποι  
Συνεταιριστικών Οργανώσεων, 

για τη μαύρη αγορά και τη 
φορολόγηση των αγροτών

Συνάντηση εκπροσώπων Συνεταιριστικών Οργανώσεων της Ημαθίας με την Υφυ-
πουργό Οικονομικών κα Κ. Παπανάτσιου πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία 
της Βουλευτού Ημαθίας κας Φρ. Καρασαρλίδου.

Κατά την συνάντηση η κα Καρασαρλίδου έθεσε το ζήτημα της υψηλής φορολόγησης 
των Αγροτών, το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον Αγροτικό κόσμο ιδιαίτερα 
της περιοχής μας, ο οποίος επλήγη από την επιβολή του Ρώσικου εμπάργκο και τις 
διαρκείς ζημίες από τις καιρικές συνθήκες. Κατά την συνάντηση, οι Συνεταιριστικές Ορ-
γανώσεις ανέλυσαν τα ζητήματα των πολύ χαμηλών τιμών πώλησης λόγω του αθέμιτου 
ανταγωνισμού από την παράνομη διακίνηση, την αδυναμία προσέγγισης των αγορών 
της Δυτικής Ευρώπης λόγω μικρών εμπορικών μεγεθών των Ελληνικών εξαγωγικών 
φορέων, τον χαμηλό βαθμό οργάνωσης της Ελληνικής παραγωγής και την έλλειψη προ-
γραμματισμού στις φυτεύσεις των δενδρωδών καλλιεργειών.

Η κα Παπανάτσιου ζήτησε να υπάρξει συνεργασία στα θέματα της αρμοδιότητας 
της και κάλεσε τις Οργανώσεις να υποβάλουν τις προτάσεις τους στις υπηρεσίες του 
Υπουργείου για να τύχουν επεξεργασίας. Ταυτόχρονα ενημέρωσε τους παριστάμενους 
ότι έχει συσταθεί σχετική Επιτροπή με την συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία επεξεργάζεται μέτρα για την ελάφρυνση της φορολογίας 
των Αγροτών με αναπτυξιακή προοπτική έτσι ώστε η ωφέλεια να είναι πολλαπλάσια για 
τον Αγροτικό κόσμο.

Στήριξη στους αγώνες τους 
δήλωσε ο Κώστας Καλαϊτζίδης 

στη συνάντηση με εκπροσώπους 
του Αγροτικού 

Συλλόγου Γεωργών Βέροιας

Με εκπροσώπους του Αγροτικού συλλόγου γεωργών Βέροιας συναντήθηκε χθες  
Τρίτη 29-01-2019 στο γραφείο του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, 
όπου ζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της 
περιοχής μας, όπως οι επιπτώσεις του Ρωσικού εμπάργκο και οι τρόποι αναπλήρωσης 
του χαμένου εισοδήματος, το αυξημένο κόστος παραγωγής, η υπέρμετρη φορολογία, οι 
πενιχρές αποζημιώσεις από το deminimis και η  μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται 
στις πληρωμές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης σε δήλωσή του τόνισε τα εξής:
« Είμαστε δίπλα στους αγρότες, σε όποια μορφή κινητοποίησης αποφασίσουν για την 

υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων τους. Προβλήματα που χρόνια τώρα ταλανίζουν τον 
αγροτικό κόσμο της περιοχής μας, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ να επιλυθούν.

Οι πνεύμονες της οικονομίας μας, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, αντί να ενισχυ-
θεί και να χρησιμοποιηθεί για την οικονομική αναγέννηση της περιοχής και της χώρας 
γενικότερα, στοχοποιείται και συμπιέζεται συνεχώς από τις κυβερνήσεις των τελευταίων 
ετών» 

Με εγκύκλιο που υπέγραψε χθες ο Υφυπουργός

Πλήρη ασφαλιστικά 
δικαιώματα παρέχονται 

στους σχολικούς φύλακες
Εγκύκλιο με την οποία 

διευκρινίζεται ότι, σε εφαρ-
μογή του άρθρου 4 του 
ν. 4554/18,  παρέχονται 
πλήρη ασφαλιστικά δικαι-
ώματα στους σχολικούς 
φύλακες, υπέγραψε χθες 
ο Υφυπουργός Κοινωνικής 
Ασφάλισης Τάσος Πετρό-
πουλος. 

Με βάση την εγκύκλιο, 
η οποία επιλύει ένα χρο-
νίζον από το 2001 πρό-
βλημα: 

- Οι καταλογιζόμενες 
στους Δήμους εργοδοτι-
κές εισφορές, κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, 
απαλλάσσονται των επι-
βληθέντων πρόσθετων τε-
λών, τόκων, προσαυξήσε-
ων και επιβαρύνσεων και 
θα εξοφληθούν σε δόσεις, 
κατόπιν απόφασης των 
Δ.Σ. του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ.

- Δεν θα αναζητηθούν, για λόγους χρηστής διοίκησης, οι 
μη καταβληθείσες εισφορές των εργαζομένων για κύρια και 
επικουρική ασφάλιση, χωρίς, ταυτόχρονα, να θιγούν τα ασφα-
λιστικά δικαιώματά τους.

- Τυχόν καταβληθείσες εργατικές εισφορές δεν επιστρέφο-
νται αλλά θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του αντα-
ποδοτικού μέρους της σύνταξης. Όσοι, ωστόσο, επιθυμούν,  
μπορούν υποβάλλοντας αίτηση εντός εξαμήνου από την 

έκδοση της εγκυκλίου, να καταβάλουν τις αναλογούσες εργα-
τικές εισφορές χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, 
προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερη σύνταξη.

- Ο χρόνος απασχόλησης που τυχόν έχει εξαγοραστεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 του ν. 4281/2014, 
δεν θα προσμετράται στον πλασματικό χρόνο ασφάλισης 
αφού λογίζεται ως πραγματικός χρόνος απασχόλησης. Ως 
εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν το 
σύνολο του επιτρεπόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης. 



Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
«Ίκαρος Ποντίκαρος, the musical» 

της Εύας Ιεροπούλου 
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, 7 το απόγευμα, στο 
Χώρο Τεχνών στη Βέροια, ο Σύλλογος γονέων και Κη-
δεμόνων της Εστίας Μουσών παρουσιάζει τη μουσική 
παράσταση «Ίκαρος Ποντίκαρος the musical».

Κείμενα και μουσική: Εύα Ιεροπούλου
Σκηνοθεσία και μουσική διδασκαλία: Νεφέλη Μπρα-

βάκη
Διδασκαλία ορχήστρας: Νίκη Μπραβάκη
Πρωταγωνιστούν: Αρσένιος Γαβριηλίδης, Νίκη 

Μπραβάκη, Φωτεινή Γεωργουδάκη.
Διεύθυνση ορχήστρας: Ερμιόνη Καϊσερλή
Παίρνουν μέρος περισσότεροι από 150 χορωδοί-χο-

ρευτές των 3 ομάδων του Filippos Glee (Ωδείο Φίλιπ-
πος, Δημοτικό Ωδείο Νάουσας, Ωδείο Σείριος Θεσσαλο-
νίκης) και η ορχήστρα του Ωδείου Φίλιππος, καθώς και 
οι μαθητές της Μουσικής Προπαιδείας των τάξεων της 
Εύας Ιεροπούλου (Ωδείου Φίλιππος, Δημοτικού Ωδείου 
Νάουσας).

Υπόθεση: 
Ο Ίκαρος Ποντίκαρος είναι ένας γενναίος  ποντικός 

που ονειρεύτηκε να απαλλάξει τη γενιά των ποντικών από την τυραννία  της γάτας και να γίνει 
έτσι ο βασιλιάς όλων των ποντικών -ή ακόμα και όλων των ζώων. Το σχέδιό του είναι μεγαλοφυές, 
αλλά, κάπου στην πορεία, αποδεικνύεται ότι είναι κάπως δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Γιατί -ό-
πως και να το κάνουμε- το ν’ αλλάξεις αυτό τον κόσμο δεν είναι και τόσο εύκολο...

*Αρχικά η ιστορία του Ίκαρου Ποντίκαρου κυκλοφόρησε ως μουσικό παραμύθι σε CD με συ-
ντελεστές τους ηθοποιούς Μελίνα Μποτέλλη και Θοδωρή Αθερίδη και τους μουσικούς/ερμηνευτές 
Μανώλη Φάμελλο, Καίτη Κουλλιά, Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη, Όλγα Αθανασιάδου, Τάσο Δημέγγε-
λη και Δημήτρη Μπασλάμ.

Είσοδος: 5 ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων: 
Μουσικός Οίκος Πετσάβα, Αντ. Τσουπέλη 5 (πεζόδρομος), Βέροια
Δημοτικό Ωδείο Νάουσας Εστία Μουσών, Νάουσα
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ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ

Πρόσκληση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγαθοερ-

γού Αδελφότητος Κυριών Ναούσης καλεί 
τα μέλη και τις φίλες του στο καθιερωμένο 
απογευματινό της Υπαπαντής την Δευτέρα 
4 Φεβρουαρίου 2019 στις 4 μ.μ. στο εξο-
χικό κέντρο Αγίου Νικολάου «Πέστροφα» 
Μπρούβαλης. Οικονομική ενίσχυση 7 ευ-
ρώ. Θα χαρούμε να μας τιμήσετε με την 
παρουσία σας.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ‘Ενωση 
Ραδιοερασιτεχών

κόβει πίτα 
Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου  

Ε.Ρ.Β.Α.Ν   ( ΕΝΩΣΗ  ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕ-
ΧΝΩΝ  ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ)  κόβουν  την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα τους την Κυριακή  10-02-2019 και 
ώρα 20.00 μ.μ στο Κέντρο Μεϊντάνι. Τιμή 
πρόσκλησης 12 ευρώ με πλήρες μενού και 
απεριόριστο ποτό.
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ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑ-
ΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

Προβολές:  Πέμπτη 31/1 – Παρα-
σκευή 1/2 - Σάββατο 2/2 – Κυριακή 
3/2 στις 17.30 μεταγλωττισμένη στα 
Ελληνικά

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Α Λ Ε -
ΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ

Ηθοποιοί: Τ Ι Σ  Φ Ω Ν Ε Σ 
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡ-
ΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΤΑΣΟΣ 
ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ

Κλέφτες Καταστημάτων – Shoplifters
Προβολές:   Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη 

5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις   

19.30 και 21.45

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-‘Εντα
Ηθοποιοί: Lily Franky, Sakura Andô, Mayu 

Matsuoka

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ  -  SERENITY 
Προβολές:   Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη 

5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις   

19.30 και 21.45
Σενάριο / Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΝΑΪΤ
 Ηθοποιοί: ΤΖΙΜΟΝ ΧΟΥΝΣΟΥ, ΑΝ ΧΑΘΑ-

ΓΟΥΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΛΑΡΚ , ΝΤΑΪΑΝ ΛΕΪΝ, ΜΑΘΙΟΥ 
ΜακΚΟΝΑΧΙ 

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     31/1/19 - 6/2/19

Οι Γυναίκες του 
Συλλόγου Βλάχων 

Βέροιας
 κόβουν την πιτα τους

Η κοπή πίτας του τμήματος Γυναικών 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας θα γίνει στο 
<<Σπίτι των Βλάχων>> την Τετάρτη  30 Ια-
νουαρίου στις 6μμ.

Οι γυναίκες του συλλόγου σας καλούν να 
παραβρεθείτε στη εκδήλωση τους.

Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας: 
Ανεπιθύμητοι οι ψηφίσαντες υπέρ 

της Συμφωνίας των Πρεσπών
 
Κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης , το Διοικητικό Συμβού-

λιο της Ευξείνου Λέσχη Επισκοπής Νάουσας αποφάσισε 
ομόφωνα να κηρύξει ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥΣ τους ψηφίσαντες 
υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών , βουλευτές του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου, στις εφεξής εκδηλώσεις και δραστηρι-
ότητες του συλλόγου.

Είναι χρέος και ευθύνη μας να προασπιζόμαστε όχι 
μόνο τις παραδόσεις και την πολιτιστική μας κληρονομιά 
αλλά και την ιστορία και την ταυτότητα μας έτσι ώστε να τα 
παραδώσουμε ατόφια στις επόμενες γενιές όπως τα κλη-
ρονομήσαμε και εμείς από τους προγόνους μας.

Η παραχώρηση του όρου Μακεδονία καθώς και η 
αναγνώριση «Μακεδονικής γλώσσας» και «Μακεδονικού 
έθνους» στους Σκοπιανούς ισοδυναμεί με διαστρέβλωση 
της αλήθειας και παραχάραξη της ιστορίας .

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!!!
Το Δ.Σ.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας υποδέχεται την 
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 
9.15μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των & Τεχνών την παράσταση «Οι κάτω απ’ 
τα’ αστέρια». Μετά από συνεχή sold out σε 
Αθήνα, Πάτρα, Καβάλα, Ηράκλειο. Θεσσα-
λονίκη, Γιάννενα κ.ά., συνεχίζουν το ταξίδι 
τους - εκτός από την σκηνή του Άλφα.Ιδέα 
- σε όλη την Ελλάδα.

Η παράσταση

Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς. Ελληνική 
επαρχία, πόλη νησιού. Η Μένια και ο Νικο-
λής πάνε μαζί σχολείο, γίνονται αχώριστοι, 
ονειρεύονται, μεγαλώνουν, κάνουν έρωτα, 
ερωτεύονται «για πάντα». 

Αλλά τα χρόνια περνούν και η πραγμα-
τικότητα – όπως συνηθίζει – επιβάλλει τον 
εαυτό της. Οι δύο ήρωες όμως ποτέ δεν 
παύουν να σημαδεύουν ο ένας τον άλλο. 
Παρά τις επιλογές που έχουν κάνει στις ζω-
ές τους, ανάμεσά τους, εξακολουθεί να καίει 
μια πυρκαγιά άγρια.  

Η ιστορία των «κάτω απ’ τ’ αστέρια» εί-
ναι γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση, τρυφερό-
τητα και απόρριψη, σύγκρουση και νοσταλ-
γία.  Είναι η τελική αναμέτρηση ενός μεγάλου 
εγκλωβισμένου έρωτα. Είναι η συνάντηση που 
χρωστούσε ο Νικολής στην Μένια και η Μένια 
στον Νικολή!

Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης, για τις 
πολύ μεγάλες προσδοκίες και την πολύ σκληρή 
πραγματικότητα, με φόντο τη μικρή κοινωνία της 
επαρχίας, τις παραλίες του καλοκαιριού και την 
ξέγνοιαστη εποχή της αθωότητας.

“Μέσα στα μάτια του κάτι σκοτεινό λαμπύριζε. 
Αλλά η κοιλιά μου, μέσα της, με γαργαλούσε. Και 
σε αυτές τις περιπτώσεις οι κοιλιές δεν κάνουν 
λάθος.”

 Συντελεστές: 
Ερμηνεία -  Σκηνοθεσία: Λίλα Μπακλέση, 

Κωνσταντίνος Μπιμπής
Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άρτεμις Γρύμπλ
Φωτισμοί: Σεσίλια Τσελεπίδη
Δ/νση Παραγωγής: Λευτέρης Πλασκοβίτης 
Παραγωγή: K2L ΑΛΦΑ – ΙΔΕΑ Ε.Ε
Σε συνεργασία: με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Διάρκεια: 70 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
Viva.gr 
Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, Χώρος Τεχνών, 

3ος όροφος, τηλ: 2331078140, 142
Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 36, τηλ. 

2331024612
«Στάσου Μύγδαλα», Μητροπόλεως 12, τηλ. 

2331120327
Πληροφορ ί ε ς :  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Βέρο ιας , 

2331078142, 140
Τιμές Εισιτηρίων 10€ (άνεργοι, φοιτητές Α-

ΜΕΑ) 14€ κανονικό

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου
 «Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια»
 του Τηλέμαχου Τσαρδάκα 
στην Αντωνιάδειο Στέγη

-Με τη Λίλα Μπακλέση  και τον Κωνσταντίνο Μπιμπή
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θερμότατα ευχαριστούμε για την συμπαράσταση και πα-

ραμυθία τους ιερωμένους, τους συγγενείς, τους φίλους, τους 
συναδέλφους και συνεργάτες της αγαπημένης μας αδελφής 
Ευμορφίας (Φούλας) Γανοπούλου, που αναπαύθηκε εν 
Κυρίω.

Οι αδελφές της

Πρώτη δημόσια ομιλία 
του υποψήφιου για τον  

Δήμο Αλεξάνδρειας 
Μιχάλη Χαλκίδη 

Τη Δευτέρα 4 Φε-
βρουαρίου, στις 6 
το απόγευμα, στο 
«Αρχοντικό,» στη 
Μελίκη, θα κάνει την  
πρώτη δημόσια ομι-
λία του, ο υποψήφιος 
δήμαρχος Αλεξάν-
δρειας Μιχάλης Χαλ-
κίδης  για θέματα του 
Δήμου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βέ-

ροιας και το Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Βέροιας, ευχαριστούν τον κύριο 
Σιακαβάρα Αθανάσιο, Πρόεδρο 
της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας 
Εκπ/σης του Δήμου Βέροιας, για 
τη διάθεση παιδικού αναπηρικού 
αμαξιδίου για τις ανάγκες των μα-
θητών τους.

Από το Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας

Εκδήλωση σήμερα του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας και της 

Επιτροπής «Αναστασίου Κάππου»
-Πνευματικό μνημόσυνο,  χρηματικό έπαθλο και ομιλία 

Μοσχόπουλου για την  «απαρχή του Μακεδονικού ζητήματος»
Την καθιερωμένη εκδήλωσή του την ημέρα των τριών Ιεραρχών, πραγματοποιεί ο Δικηγορικός 

Σύλλογος Βέροιας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχειρίσεως Περιουσίας Κληροδοτήματος Ανα-
στασίου Κάππου,  σήμερα Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στις 7.30 μ.μ., στη Λέσχη του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας. Στην εκδήλωση θα τελεσθεί το ετήσιο πνευματικό μνημόσυνο υπέρ των απο-
βιωσάντων δικηγόρων και θα απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο, από τον κ. Δήμαρχο Βέροιας, στον 
απόφοιτο Λυκείου της Βέροιας που πρώτευσε στη σχολική περίοδο 2017-2018.

Ομιλητής  θα είναι ο δικηγόρος  κ. Ιωάννης Μοσχόπουλος, με θέμα :
«Η απαρχή του Μακεδονικού ζητήματος»

Συγχαρητήρια σε μαθητές
Το  ΕΚΦΕ  Ημαθίας, συγχαίρει 

τους  μαθητές: Γατοπούλου Μα-
ρία, Γεωργιάδου Νίκη και Ναβροζί-
δου Αικατερίνη,  που αποτέλεσαν 
την τριμελή ομάδα του 1ου ΓΕΛ 
Βέροιας που συμμετείχε στον Πα-
νελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό της 
Ολυμπιάδας Επιστημών EUSO 
2019 που διεξήχθη το Σάββατο 26 
Ιανουαρίου 2019 στους εργαστηρι-
ακούς χώρους του 1ου Γυμνασίου 
Σερρών, εκπροσωπώντας  επάξια 
τα σχολεία της Ημαθίας .

Η Υπεύθυνη 
του ΕΚΦΕ  Ημαθίας,
Δεληγιάννη Φωτεινή 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟY ΕΤΟYΣ 2003

Από το ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗ-
ΞΙΑΡΧΕΙΟΥ του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι: 
Οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2003, οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 
ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ) ανεξάρτητα από τη 
Δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους, 
υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα Δημοτικής 
Κατάστασης του Δήμου για την κατάρτιση του Στρατολο-
γικού Πίνακα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθ. 
16 του Ν.Δ. 2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων», από 
29/1/2019 έως και τις 8/3/2019 Δευτέρα έως και Παρα-
σκευή από τις 08:00 έως και 14:00 

 Πληροφορίες για το κοινό: κα Ζαρκάδα Ολυμπία, στο 
τηλέφωνο: 2333350150.
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Έναρξη υποβολής 
αιτήσεων στο Υπομέτρο 

6.3 «Ανάπτυξη 
μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων» 

του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας 2014-2020 
 
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας ανακοινώνεται ότι ξεκινά η υποβολή 
αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Α-
νάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 
(Υπομέτρο 6.3 του Π.Α.Α. 2014-2020), που 
αφορά στην παροχή κατ΄αποκοπή οικονο-
μικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες 
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ούτως 
ώστε αυτές να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
γεωργικές τους δραστηριότητες και να κατα-
στούν «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική 
επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους 
στη γεωργία.

Δικαιούχοι του υπομέτρου είναι:
Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκ-

μεταλλεύσεων, που έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν υπερβεί 
το 61ο έτος και είναι μόνιμοι κάτοικοι δημοτι-
κών και τοπικών κοινοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με πληθυσμό έως και 
5.000 κατοίκους με σημαντική αγροτική δρα-
στηριότητα. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων 
στήριξης ορίζεται η περίοδος από 4 Μαρτίου 
2019 έως 15 Μαϊου 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγ-
ματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.
gr/mis

Το Υπομέτρο εφαρμόζεται στο σύνολο της 
εδαφικής επικράτειας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, με εξαίρεση τη Δημοτική Κοι-
νότητα του 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμε-
τοχής τόσο για τους υποψήφιους δικαιού-
χους όσο και για τις γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις τους, καθώς και η αίτηση μαζί με τα α-
παιτούμενα δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=35&pressid=18320
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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.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :  

Την Τετάρτη 30 Ιανου-
αρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου του Νέου Πολι-
ούχου Βεροίας, επί τη εορ-
τή των Τριών Ιεραρχών.

Την Τετάρτη 30 Ιανου-
αρίου στις 7:00 μ.μ. στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Βεροίας (πλησίον 
του Βήματος του Αποστό-
λου Παύλου) θα ομιλήσει 
στην εκδήλωση της Ιεράς 
Μητροπόλεως με τίτλο: 
«Τρείς Ιεράρχες και Παι-
δεία». Συμμετέχει η Βυζα-
ντινή Χορωδία της Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Την Πέμπτη 31 Ιανου-
αρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων 
Βεροίας επί τη εορτή των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου που είναι 
οι προστάτες των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Νομού Ημαθίας. Στο τέλος 
της Θείας Λειτουργίας θα ομιλήσει ο Ιερομόναχος Αιμιλιανός Προδρομί-
της.

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Βαρβάρας, του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος του 
Δήμου Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου Τρύφωνα.

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυ-
ρίου στην Πατρίδα του Δήμου Βεροίας.

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου Βεροίας.

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πολυ-
αρχιερατικό Εσπερινό επί τη εορτή των Τριών Νεομαρτύρων στις Σπέ-
τσες.

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου το πρωί θα προεξάρχει στο Πολυαρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο επί τη εορτή των Τριών Νεομαρτύρων στις Σπέτσες.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 30 

Ιανουαρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας ο Χριστόφορος Ηλ. Μα-
κρίδης σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Βέροιας, ευχαρι-

στούν τον κύριο Σιακαβάρα Αθανάσιο, Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/
σης του Δήμου Βέροιας, για τη διάθεση παιδικού αναπηρικού αμαξιδίου για τις ανάγκες 
των μαθητών τους.

Από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τον φαρμακοποιό Αντώνη Ποταμόπουλο  
για την δωρεά φαρμάκων με σκοπό την ενίσχυση του φαρ-
μακείου της Μέριμνας. Ευχαριστούμε θερμά!!

 
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Εκδήλωση για 
τους Τρεις Ιεράρχες

Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο εκδήλωση 
αφιερωμένη στους Τρεις Ιεράρχες στην οποία θα ομιλήσει ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων με θέμα: 
«Τρεις Ιεράρχες και Παιδεία». Θα συμμετέχει Βυζαντινός 
Χορός της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μη-
τροπόλεως.

Ι Ε Ρ Ο Σ    Ν Α Ο Σ
Υ Π Α Π Α Ν Τ Η Σ   Τ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ  Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 

Τό Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 πανηγυρίζει 
ἡ ἐνορἰα τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ Βεροίας.  Τό 
πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἐξῆς:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
18:00 ἔως 19:30 : Πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑ-

σπερινός καί ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Θε-
οφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. κ. Νικηφόρου.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:00 ἔως 10:30 : Πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία 

Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Βεροίας Ναούσης  καί Καμπανίας κ.κ. 
Παντελεήμονος.

17:30 ἔως 18:30 : Μεθέορτος πανηγυρικός ἑ-
σπερινός καί παράκλησις τοῦ ἁγίου Συμεῶν τοῦ 
Θεοδόχου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:00 έως 10:30 : Πανηγυρική  Θεία Λειτουργία, 

ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Συμεῶν τοῦ Θεοδόχου.

Ο  Σύλλογος Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» , στο 
πλαίσιο του έργου «Υποστήρι-
ξη της λειτουργίας του χώρου 
προσωρινής φιλοξενίας ατό-
μων που βρίσκονται σε κίν-
δυνο η έχουν άμεση ανάγκη 

του Κέντρου στήριξης οικογένειας του συλλόγου 
κοινωνικής παρέμβασης Έρασμος» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προκηρύσσει 
την παρακάτω θέση:

Μία (1) θέση  Ψυχολόγου (Ιδ. Σύμβαση μερι-
κής απασχόλησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο ανώτερης σχολής. 
2. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων 

Η/Υ 
3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία 
4. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση ή εθελοντισμός σε κοινωνικές υπηρεσίες , 
ΜΚΟ, συμμετοχή σε δράσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 2. Επικυρω-

μένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος 3. Πιστο-
ποιητικό γέννησης 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης 5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών 6. Α-
ποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων 
και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμε-
να σχετικά έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους 
θα γίνεται αυτοπροσώπως  στην οδό Βούλας 
Χατζίκου 10 από 28/01/2019 μέχρι 4/02/2019 
καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής από 
την 10.00 π.μ. έως 2.00μ.μ ή ακόμη και ηλεκτρο-
νικά στο email, erasmos.veria@gmail.com. Για 
πληροφορίες, απευθυνθείτε στο email ή  στο τηλ. 
2331-74073.

 Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Προκήρυξη θέσης 
εργασίας από 
τον «Έρασμο»



Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και 
Εφαρμογών της 
Διεύθυνσης Κτη-
νιατρικής της Πε-
ριφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας 
α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι 
ότι παρατείνεται η 
συλλογή δειγμά-
των θανατωμένων 
κόκκινων αλεπού-
δων έως τις 31 
Μαρτίου 2019 σε 
όλες τις Περιφερει-
ακές Ενότητες της 
Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδο-
νίας, στο πλαίσιο 
της  αξιολόγησης 
της εφαρμογής του 
προγράμματος της 
ενεργητικής επι-
τήρησης της λύσ-
σας, με σκοπό τον 
έλεγχο της απο-
τελεσματικότητας 
του εμβολιασμού 
και της επιτυχούς 
ανοσοποίησης των 
ζώων-στόχων.

Υπενθυμίζουμε 
ότι ο ελάχιστος α-
ριθμός αλεπούδων 
ανά Περιφερειακή 
Ενότητα που πρέ-
πει να εξετασθούν 
είναι:

Μ.Ε .  Θεσσα -
λονίκης: 130, Π.Ε. 
Ημαθίας: 66, Π.Ε. 
Κιλκίς: 89, Π.Ε. 
Πέλλας: 96, Π.Ε. 
Πιερίας: 56, Π.Ε. 
Σερρών: 133, Π.Ε. 
Χαλκιδικής: 126.   

Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε 
το υπ’ αριθ. 166 
/12568/ 22.01.2019 
έγγραφο του Υ-
πουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, οι δικαι-
ούχοι (κυνηγοί και 
φύλακες θύρας) θα 
αποζημ ιώνοντα ι 
με το ποσό των 50 
ευρώ για την προ-
σκόμιση θανατω-
μένων αλεπούδων 
και εντός του 2019 
(ενεργητική επιτή-
ρηση).
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Ανοιχτή πρόσκληση δηλώσεων συμμετοχής στη Σχολή Γονέων του «Έρασμου»
Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», που αναμένεται να λειτουργήσει από τις αρχές Φε-

βρουαρίου του 2019, αποτελεί  έναν νέο κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας ομάδων γονέων και ειδικών επιστημόνων του 
συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα που αφορούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογένεια αλλά και ειδικότερης θεματολογίας και 
προβληματικής γύρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις 
φοβίες, την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.

Η οικογένεια ως το πλέον σημαντικό  πλαίσιο παροχής ασφάλειας και σταθερότητας στο παιδί, χρειάζεται υποστήριξη και 
καθοδήγηση, ώστε να είναι σε θέση να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα εφόδια για την ψυχική του υγεία και να το βοηθήσει να 
αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Σχολή Γονέων στοχεύει, στην στήριξη αυτού του θεσμού και στην προστασία της ψυχικής υγείας, ανηλίκων και ενηλίκων α-
τόμων, μέσα στο σύστημα της οικογένειας, με σκοπό να υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους. Η γονεΐκή συμπεριφο-
ρά διδάσκεται, καθώς το να γίνει κανείς γονιός χρειάζεται πολλά περισσότερα από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Πρόκειται 
για μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή.

Ο «Έρασμος» εγκαινιάζει τη νέα του αυτή δράση, εναρμονιζόμενος πάντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας του που 
είναι ο αγώνας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοινωνικής ομάδας.

Δηλώσεις συμμετοχής γονέων έως και την 28/2/2019
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00 στα τηλ.. 23310 74073 και 697 699 6699 
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος  Φωστηροπούλου Γεωργία   Emai: erasmos.veria@gmail.com  Website: erasmosverias.com

Ανεπιθύμητοι στις δράσεις 
του Συλλόγου όλοι όσοι 

υπέγραψαν την 
Συμφωνία των Πρεσπών 

Με μεγάλη λύπη και παρά τις επί 
του αντιθέτου ύστατες ελπίδες μας 
παρακολουθήσαμε να ψηφίζεται στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο η επαίσχυντη 
Συμφωνία των Πρεσπών. 

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Η ΜΙ-
ΕΖΑ» με γνώση, συνέπεια και χωρίς 

παροξυσμούς, έχει ταχθεί εξαρχής εναντίον οποιασδήποτε 
συμφωνίας εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία ή παραγωγό του.

Θεωρούμε ότι η παρούσα συμφωνία δημιουργεί τετελεσμέ-
να στον χώρο της ελληνικής Μακεδονίας και ανοίγει την πόρτα 
σε καιροσκόπους και αργυρώνητους, προκειμένου να δημιουρ-
γήσουν εντάσεις σε αυτή.  

Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο οι γείτονες μας, εφόσον ανα-
γνωρίζουν, όπως διατείνονται οι ιθύνοντες, την ελληνικότητα 
της ιστορικής Μακεδονίας, εμμένουν στην χρήση ενός όρου, 
που ουδεμία συνάφεια έχει με τη σλαβική – αλβανική καταγω-
γή τους; 

Θλιβόμαστε γιατί η Συμφωνία αυτή διαγράφει, με μια μο-
νοκονδυλιά, όλα όσα προσέφεραν για την Μακεδονία χιλιάδες 
Έλληνες, γηγενείς Μακεδόνες και μη.

Πιστεύουμε, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, 
ότι με τη συμφωνία αυτή παραχωρούμε ένα μεγάλο κομμάτι 
της ελληνικής ιστορίας και αναγνωρίζουμε μια γλώσσα και μια 
ταυτότητα, δημιουργήματα των μέσων του 20ου αιώνα, ως 
ιστορικά.

Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του πολιτιστικού 
συλλόγου «Η ΜΙΕΖΑ» αποφάσισε, ομοφώνως, να δηλώσει ότι 
είναι ανεπιθύμητοι, στις μελλοντικές εκδηλώσεις και δραστηριό-
τητες του συλλόγου, όλοι όσοι με την υπογραφή τους στήριξαν 
την Συμφωνία των Πρεσπών. 

Με τιμή  
Για το Δ.Σ

Ανεπιθύμητοι οι ψηφίσαντες υπέρ 
της Συμφωνίας και στην Εύξεινο 

Λέσχη Χαρίεσσας Νάουσας
Με  ομόφωνη απόφασή του, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου 
Λέσχη Χαρίεσσας Νάουσας, κη-
ρύσσει ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥΣ τους 
ψηφίσαντες υπέρ της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, βουλευτές του Ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου, στις εφεξής 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

του συλλόγου. Με βαθύ αίσθημα της ευθύνης που ανα-
λάμβανε οφείλουμε να προασπιζόμαστε την ιστορία, τις 
παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά στο συνολό 
της αλλά και απέναντι στις μελλοντικές γενιές και του χρέ-
ους μας στους προγόνους μας που θυσίασαν τη ζωή τους 
υπερασπιζόμενοι τη μία και μοναδική Μακεδονία από τους 
κατά καιρούς επιβουλείς της, χωρίς πολιτική τοποθέτηση 
και κομματικές σκοπιμότητες.

- Επειδή η οποιαδήποτε συμφωνία που συμπεριλαμ-
βάνει τον όρο Μακεδονία-Μακεδόνας- Μακεδονικός και 
παράγωγα, ισούται με εκχώρηση μέρους της ιστορίας των 
Ελλήνων και παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας,

- Επειδή η αναγνώριση «μακεδονικής γλώσσας» και 
«μακεδονικού έθνους» στους Σκοπιανούς είναι κορυφαίο 
εθνικό θέμα,

- Επειδή σεβόμαστε και οφείλουμε να προστατεύουμε 
την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου 
μας, σύμφωνα με το καταστατικό μας, και δεν εκχωρούμε 
σε κανέναν την «ταυτότητά» μας, 

- Επειδή αφουγκραζόμαστε και είμαστε κοινωνοί της 
θέσης και της άποψης της πλειοψηφίας των μελών μας,

Δηλώνουμε και αποφασίζουμε
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥΣ τους ψηφίσαντες υπέρ της Συμ-

φωνίας των Πρεσπών, βουλευτές του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου, στις εφεξής εκδηλώσεις και δραστηριότητες του 
συλλόγου μας. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την εναντί-
ωση της πλειοψηφίας της κοινωνίας, την οποία οφείλουν 
να εκπροσωπούν, είτε από τη θεσμική θέση τους δεν 
προέβησαν στις νόμιμες ενέργειες για την αποτροπή της 
εθνικής τραγωδίας που βιώνουμε.

Οι Έλληνες βουλευτές όφειλαν να δράσουν προς υπε-
ράσπιση όλων αυτών, αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν το 
μεγαλύτερο μέρος της γνώμης των πολιτών.

Με εκτίμηση το Δ.Σ

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε Γενική 
Συνέλευση των μελών

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟ-

ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, σας  καλεί στη Γενική  Συνέλευση  των 
μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ , την Κυριακή 10  Φεβρουαρίου 
2019 , ώρα 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου Μητροπόλεως, Βενιζέλου 29, με τα 
παρακάτω θέματα:

1.Απολογισμός-Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου  Δ.Σ..
Εάν   δεν  γίνει  απαρτία,  η  Γενική  Συνέλευση, θα επα-

ναληφθεί  την  επομένη   Κυριακή 17 Φεβρουαρίου  2019 ,  
στον  ίδιο  τόπο , την  ίδια  ώρα  με τα   ίδια  θέματα.

Όσα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη θέλουν να βάλουν  
υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτι-
κή Επιτροπή , πρέπει να υποβάλουν δήλωση  στην Γραμ-
ματεία του Γηροκομείου Βέροιας , από 4 έως 8 Φεβρουαρί-
ου 2019 και ώρα 08.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. 

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 

το πρόγραμμα ενεργητικής 
επιτήρησης της λύσσας

 στις κόκκινες αλεπούδες



Στην αίθουσα sala της Ελιάς 
οι παλαίμαχοι του ΓΑΣ -ΠΑΕ 
Βέροια έκοψαν την πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα τους και τίμησαν παλαι-
ούς παίκτες και παράγοντες.

Τηνεκδήλωσητίμησανμετηνπαρουσίατουςπά-
ραπολλοίπαλαίμαχοιπαίκτεςαπότηνομάδαπουα-
νέβασανγιαπρώτηφοράστηνΑ’Εθνικήτο1966μέ-
χρικαιπρόσφατα.Ήτανεπίσηςοαντιπεριφεριάρχης

ΚώσταςΚαλαιτζίδης,ηυποψήφιαΔήμαρχοςΒέροιας
κ. ΓεωργίαΜπατσαρα, οιπεριφερειακοί σύμβουλοι
κ.κΤεληγιαννίδηςκαιΚαρατζούλα,επίσηςηυποψή-
φιοι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κΝεστορόπουλος
και  Σουγιουλτζή ο πρόεδρος του ΚΑΠΑΣτέργιος
Διαμάντηςως εκπρόσωπος τουΔημάρχουπου α-
πουσίαζε στηνΑθήνα,  Η πρόεδρος τηςΔΗΜΤΟ
κ. Συρμούλα -Τζήμα-Τόπη οπρόεδρος της ΕΠΣ
Ημαθίαςκ.ΦωτιάδηςκαθώςκαιοΓ.ΓΒαγγέληςΚο-
σκερίδης,όπωςκαιοταμίαςκ.ΠέτροςΑνδρεανίδης.
ΉτανεπίσηςοπρόεδροςτηςΒέροιαςκ.ΣτέφανοςΑ-

ποστολίδηςμεπολλάμέλητουΔ.Σ.καθως
καιοπρόεδροςτουΔικηγορικούΣυλλόγου
ΒέροιαςΦώτηςΚαραβασίλης.

ΑπότηνΑθήναήρθεγιαμίαακόμηφο-
ράοΕισαγγελέαςΠαρΆρειοΠάγοΘανά-
σηςΑκριτίδης .Επίσηςδιακρίναμε και τον
πρώην πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμ-
βουλίουκ.ΓιώργοΜηνάμετηνπαρέατου,
τονπρόεδρο του τοπική συμβουλίου της
ΦυτείαςΝίκοΑγγέλουένθερμοπαλιόοπα-
δό τηςΒέροιαςπαρέα  με τουςαδελφούς
Σακελλαρίου.Στονχαιρετισμό τουοπρόε-
δρος τουπαλαιμάχωνΒέροιαςΤάκηςΠα-
πατζίκοςτόνισεμεταξύτωνάλλωνταεξής:

«ΕκμέροςτουΔ.Στωνπαλαιμάχωνπο-
δοσφαιριστώνΓΑΣ /ΠΑΕσας καλωσορίζω
και σας ευχαριστώ για την σημερινή σας
παρουσία.Μίαπαρουσίαπουμαςτιμάιδι-
αίτερακαιμαςσυγκινεί.Θαήθελαόμωςνα
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τουςπαλαίμαχους
παίκτεςπουέρχονταιαπόμακριά.

Ευχέςγιαμίακαλήνέαχρονιά
Εύχομαισεόλουςναείναιευτυχισμένος

ο καινούργιος χρόνοςμε υγεία αγάπη και
προκοπήσεσαςκαιτιςοικογένειεςσαςκαι
ποδοσφαιρικέςεπιτυχίεςαφούοιπερισσό-
τεροιασχολούμαστεμετοποδόσφαιρο.

Γιατηνχρονιάπουμαςπέρασεθαήθε-
λανακάνωμερικέςσημαντικέςαναφορές.

Αρχικάθαήθελανασυγχαρώκαιναευ-

χαριστήσωόλουςτουςπαλαίμαχουςποδοσφαιριστές
πουσύσσωμοι με δική τουςπρωτοβουλία μαζί με
όλουςτουςπαράγοντεςκαιφιλάθλους,συμμετείχαν
στηνμεγάληποδοσφαιρικήσυγκέντρωσηπου έγινε
στηνΕλιάστις30-7-2018μεένασκοπό.Τηνενεργο-
ποίησητουερασιτέχνηκαι τηνσωτηρίατηςομάδας
της θρυλικής βασίλισσας του βορρά από το τέλμα
στοοποίοβρέθηκε.

Στην συνέχεια θέλω να συγχαρώ τους Κώστα
ΤσιμόπουλοκαιΒίλυΓαλανομάτηπουσυνέβαλαντα
μέγισταμαζίμαςέτσιώστεησυγκέντρωσηναπραγ-
ματοποιηθείμεεπιτυχία.

Επίσηςθέλωνασυγχαρώ τηνπροσω-
ρινήδιοίκησηπουορίστηκεαπόπρωτοδι-
κείο και μεπρόεδρο  τονΜιχάληΣακαλή
ο οποίος ολοκλήρωσε με τονπιο ιδανικό
τρόπο την θητεία τηςπραγματοποιώντας
μεαπόλυτηεπιτυχίατηνγενικήσυνέλευση
των μελών απ’ όπου αναδείχθηκε η νέα
διοίκηση του ερασιτέχνη μεπρέοδρο τον
σημερινόπρόεδροΣτέφανοΑποστολίδη ο
οποίος επιφορτίστηκε νααναστήσει τηνο-
μάδακαινατηνφέρεικαιπάλιστονδρόμο
τωνεπιτυχιών.

Τέλοςθέλωναευχαριστήσωθερμάτους
εκπροσώπουςτουτοπικούτύπουπουμας
προβάλουνκαθημερινά.Δυστυχώςηχρο-
νιάπουμαςπέρασε χαρακτηρίστηκε από
τηναπώλεια του δημοσιογράφουΓιώργου
Γαλανομάτη.

Εμείςοιπαλαίμαχοιποδοσφαιριστέςευ-
χόμαστεαπότηνκαρδιάμαςκαλήεπιτυχία
στοπρόεδροτοδ.στουςσυνεργάτεςτους
καιτουςπαίκτεςκαιθαείμαστεδίπλατους
γιαότιχρειαστούνώστεναξαναπάρειγρή-
γοραηΒέροια τοστέμμα τηςμε το οποίο
καθιερώθηκεπανελλήνιαωςΒέροια βασί-
λισσατουβορρά».

Τιμητικέςδιακρίσεις
Μεσυντονιστή τον δημοσιογράφοΚώ-

σταΜπλιάτκα ξεκίνησε η απονομή των

τιμητικώνπλακετώνσεπαίκτεςκαιπαράγοντες.
Έτσι τιμήθηκανγια τηνπροσφορά τουςοιπαλαί-

μαχοιπαίκτεςΝίκοςΤσιρέλας καιΧάρηςΜπλατσιώ-
της, ο επίσειρά ετώνπρόεδρος τουΣυνδέσμουΦι-
λάθλωνΒέροιαςΔάνοςΦιλιππίδηςκαθώςκαιοσημε-
ρινόςπρόεδροςτηςΒέροιαςΣτέφανοςΑποστολίδης

Ακολούθησε η κοπή τηςπίτας από τονπιόπα-
λαιόβετεράνοπαίκτητονΘωμάΠαπαδόπουλουενώ
μοιράστηκαν τσουρεκάκια όπου 16 τυχεροί πήραν
πολύτιμα δώρα,Ηβραδιάσυνεχίστηκε με ελαφρο-
λαικήορχήστρα.
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OιπαλαίμαχοιτηςΒέροιαςέκοψαντηνπίτατους
στηνsalaτηςΕλιάς
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Φουλ αγωνιστική δράση για 
τους Αετούς Βέροιας, μετά την 
απόφαση της διοργανώτριας! 

Σήμερα Τετάρτη 30/1 και ώρα 20.00, 
η ομάδα της Ημαθίας θα υποδεχτεί 
στο ΔΑΚ «Βικέλας» τον Αιγινιακό, 
στο εξ αναβολής ματς της τελευταίας 
αγωνιστικής (13η) του πρώτου γύρου. 
Η αναμέτρηση είχε αναβληθεί στις 5/1 
λόγω των κακών καιρικών συνθηκών 
και με απόφαση της ΕΚΑΣΚΕΜ, θα 
διεξαχθεί σε δύο 24ωρα, όπως επίσης 
και όλα τα ματς του προγράμματος.

Γιατολόγοαυτό,ηπροπόνησητηςΤρίτης(29/1)
αποκτά βαρύνουσασημασία για τονΝτάνηΤυρια-
κίδηκαιτουςπαίκτεςτου,ώστεναδιαπιστώσειτην
κατάστασητουςμετάτοδύσκολοματςπουπροηγή-
θηκεαλλάκαιενόψειτηςαμέσωςεπόμενης,τοΣάβ-
βατοστηνΚατερίνημεαντίπαλοτοΓΑΣΠάνθηρες.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης13ηςαγωνιστικής
ΑετόςΚιλκίς-ΖαφειράκηςΝάουσας(18.00)
Βατανιακός-Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών(20.00)
ΑετοίΒέροιας-ΑΟΚΑιγινιακός(20.00)
ΊκαροιΓιαννιτσών-ΓΑΣΑλεξάνδρειας(20.00)
ΓΑΣΠάνθηρες-ΠιερικόςΑρχέλαος(21.30)
Εδεσσαϊκός-ΦΟΑριδαίας(21.45)
Ρεπό:ΑΓΕΠιερίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ
της30.01.2019

ΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ)(15ηαγωνιστική)

ΚΛΕΙΔΙΟΥ 15.00ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ

Δια ι τησ ία :  ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ
-ΜΠΕΚΑΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ15.00ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ - ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥ-
ΛΟΥ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ -ΧΑΛΑ-
ΤΖΙΟΥΚΑΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2οςΟ-
ΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) (7η
αγωνιστική)

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ15.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ -
ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΒΑΛΚΑΝΟΣ -ΠΟΖΙΑ-
ΔΗΣ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ15.00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-
ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ -ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ -ΤΣΙΟΥΓΓΑ-
ΡΗΣ

Σήμερα Τετάρτη το εξ αναβολής ματς 
των Αετών Βέροιας με τον Αιγινιακό

ΕΠΣ Ημαθίας
Οιδιαιτητέςτωνσημερινώναγώνων

σταεξ’αναβολήςπαιχνίδια

Η ρεβάνς των κυπέλλων Ελλάδος στο χαντ
μπολ με τον Βεροιώτη διεθνή διαιτητήΜιχάλη
Τζαφερόπουλο και τονΜπέτμαν νασφυρίζουν το
ντέρμπιΠΑΟΚ-Ολυμπιακούστο κλειστό τηςΝε-
άποληςστηνΘεσ/νικηστις 19.15 και απ’ ευθείας
απότηνΕΡΤ3.

Τετάρτη30Ιανουαρίου2019
ΚύπελλοΑνδρών(ημιτελικά)

ΝέαΚίος18:00,ΔιομήδηςΆργους-ΑΕΚ
(Συρεπίσιος-Μερτινιάν,Νικολίτσας-Δημάκης)
Νεάπολης19:15,ΠΑΟΚΒεργίναTV-Ολυμπια-

κόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή(ΕΡΤ3)
(Μπέτμαν-Τζαφερόπουλος,Μεϊμαρίδης-Αγγελίδης)
Α2Ανδρών(2ηαγωνιστική)
Σαλαμίνας20:00,Τελαμώνας-Πανελλήνιος
(Τόλιος-Γιακαλής)

Χάντμπολ
Πρόγραμμα και Διαιτητές (30/1/2019)
ΣτοντέρμπιοδιεθνήςδιαιτητήςΜιχάληςΤζαφεροπουλος

Πρώτηκαιμεκαλέςεπιδόσεις
ηΣοφίαΡάλλητουΕΟΣΝάουσας

ΤηνσκυτάληαπότονΑντωνίουστουψηλότεροσκαλίτου
βάθρουπήρεηΣοφίαΡάλληστοBorovitsτηςΒουλγαρίας,
τις 25 Ιανουαρίου2018.ΗΝαουσαίαπρωταθλήτρια έκανε
καταπληκτικές κούρσες στο αγώνισμα της τεχνικής κατά-
βασης και με συνολικό χρόνο 1:41,83πέτυχε επίδοσημε
99,95βαθμούςFISκαιδενάφησεπεριθώριασεκαμίαάλλη
αθλήτριανατηναπειλήσει.Στηνκατηγορίααντρών,στοίδιο
αγώνισμα, ο καλύτερος έλληνας αθλητής ήταν οΒασίλης
Μαντσιος,οοποίοςτερμάτισεστηνδέκατηθέσηκαιοι73,95
βαθμοίFISπουπέτυχε,τουβελτίωσανπεραιτέρωτηδιεθνή
βαθμολογία του.Πολύ καλές επιδόσεις, επίσης, έκαναν οι
ΑθανάσιοςΚατσάνης (82,71 βαθμούςFIS) καιΑθανάσιος
Τσιτσέλης(86,81βαθμούςFIS).

Στην κορυφή της Παγκόσμιας 
Χιονοδρομίας το μέλος του ΣΧΟ 

Βεροίας Ανδρέας Παντελίδης
Στην κορυφή τηςπαγκόσμιαςΧιονοδρομίας

αναρριχήθηκε οΈλληναςΤεχνικόςΠαντελιδης
Ανδρεας.Ο κ. Παντελιδης επιλέχθηκεαπό την
ΔιεθνήΟμοσπονδίαΧιονοδρομίας (FIS)ωςμέ-
λος τηςΕλλανοδίκουΕπιτροπήςΑγώνωνγια το
Παγκόσμιο πρωτάθλημα χιονοδρομίας που θα
διεξαχθείστοAREτηςΣουηδίας,στηνκατηγορία
τωνΑνδρώνγιατααγωνίσματαταχύτηταςκαθώς
καιτατεχνικά,μαζίμεάλλουςτρειςσυναδέλφους
τουαπότηνΝΟΡΒΗΓΙΑ,ΑΥΣΤΡΙΑκαιΕΛΒΕΤΙΑ.

Η τοποθέτηση τουΒεροιώτηΤεχνικού έρχε-
ταιως επισφράγισμα τηςπολυετούς επιτυχούς
παρουσίας του στηνΔιεθνήΧιονοδρομία.Μαζί
του θα ακολουθήσει και μια ομάδα εθελοντών
τουΣΧΟΒέροιας οι οποίοι θαβοηθήσουνστην
διεξαγωγήτωναγώνωνστηνπίστα,αποδεικνύο-
νταςγιαάλλημιαφοράτηνυψηλήτεχνικήκατάρ-
τισητωνμελώντουΣΧΟΒέροιας.Οιεθελοντική
ομάδα είναι οιΤΣΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣκαιΠΙΤΟΥΛΙΑΣΣΩ-
ΤΗΡΙΟΣ.
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Πλούσια η αγωνιστική δράση 
για τους αθλητές της Γυμνα-
στικής Ένωσης Νάουσας που 

πήραν μέρος:

1. ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΑΓ. ΚΟ-
ΣΜΑ-ΑΘΗΝΑ)

Σεημερίδακλειστούστίβουπουέγινετοαπόγευ-
ματηςΚυριακής27/1στονΆγιοΚοσμάστηνΑθήνα
συμμετείχεοαθλητήςτηςΓΕΝΣαραντινόςΣαράντης
πουκατέλαβετην2ηθέσηστα60εμπ.με8΄΄85.

2.Μίτιγκκλειστούστίβου(Μπρατισλάβα-Σλοβακία)
Την4ηθέσηστοαγώνισματουΜήκουςμεεπίδο-

ση5.88 (πουαποτελεί νέοατομικό ρεκόρ κλειστού
στίβου)κατέλαβεηαθλήτριατηςΓΕΝΙωάνναΙωάν-
νουπου αγωνίστηκε την  Κυριακή 27/1 σε μίτινγκ
στηΜπρατισλάβα(Σλοβακία).

3.Περιφεριακόςανώμαλοςδρόμος-αποτελέσματα
ΤηνΚυριακή27/1σταΓιαννιτσά έγινεοπεριφε-

ρειακόςαγώναςανωμάλουδρόμουμετησυμμετοχή
συλλόγων της Βόρειας Ελλάδας. Η Γ.Ε.Νάουσας
συμμετείχεμε28αθλητές-τριεςκαιτααποτελέσματα
πουέφερανήταν:

6.000μ.ΑΝΔΡΩΝ
2οςΣτεφανήςΓιώργος(27΄22΄΄)

4.000μΠΑΙΔΩΝ
ΚαλαΐτζεβΓιώργος(εγκατέλειψε)

3.000μΠΠΑ΄:

2οςΚοσμαρίκος Γιάννης(11΄32΄΄) ,10ος  Κασα-
πίδηςΑθανάσιος (13΄15’’),ΚαλαΐτζεβΑλέξανδρος
(εγκατέλειψε)

1.500μΠΠΒ΄:
8οςΓατάλοςΝικόλαος(6΄53’’),15οςΑποστολάκης

Αναστάσης (8΄06’’),16ος Κυριακίδης Παναγιώτης
(8΄07΄΄)

4.000μΓΥΝΑΙΚΩΝ:
1ηΣτεφανήΙωάννα(34΄27’’)
2.000μΠΚΑ΄:
8ηΚουτσουπιάΜαρία(9΄08΄΄),12ηΤσέλιουΕφη

(10’22’’),19ηΣίσκου Γεωργία (12΄15΄΄),20ηΝέγρου
Κυριακή(12΄21΄΄),

21ηΠίπιλαΈλλη(12΄22΄΄)

1.500μΠΚΒ΄:
6ηΛούκαΜπριγκίτα(6΄56΄΄) ,8ηΟσλανίτουΝι-

κολέτα(6΄58’’), 13η ΦαρμάκηΔήμητρα(7΄33΄΄),16η
ΜπόσιΜαρία(7΄50’’),21ηΛαζαρίδουΑγάπη(8΄34΄΄),
31ηΦειδάντσηΣοφία(9΄36΄΄),33ηΚασαπίδουΕλε-
νη(9΄37΄΄).

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ4Χ1.000μ(μεικτή):
3η Α΄Ομαδα Γ.Ε.Νάουσας(Τζουβάρα Βασιλι-

κή-Μάντσος Ιάκωβος –ΛαζάρουΑμαλία –Σαντίκο-
γλουΚων/νος)19’03’’

8ηΒ΄ΟμάδαΓ.Ε.Νάουσας(Χ΄΄ιωαννίδουΕλευθε-
ρία-ΛεφούσηςΆγγελος –Αποστολίδου –Ευθυμιάδης
Γιάννης)20΄59΄΄

Έγινε την Κυριακή τοπρωίστονΠλατανότοπο
ΓιαννιτσώντοπεριφερειακόπρωτάθλημαΑνωμάλου
δρόμουόλωντωνκατηγοριώντηςΕΑΣ-ΣΕΓΑΣΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.Στουςαγώνεςσυμμετείχαν
καιπολλοίνεαροίβεροιωτεςαθλητέςπουδιακρίθη-
καναφούόλοιτουςαγωνίστηκανκαιξεπέρασαντους
εαυτούςτουςκερδίζονταςπέντεπρωτιές,δέκασυ-
νολικάμετάλλιααλλάκαιπολλάπλασαρίσματαστις
πρώτεςοκτάδεςτωναγωνισμάτωντους.

Αναλυτικά
6000μ.εφήβων
1οςΆνθιμοςΚελεπουρης22’07’’[Φίλιππος]

4000μ.παίδων
1οςΣτεργιουΑντώνης14’43’’[Φίλιππος]
3οςΠαπανικολαουΔημήτρης15’13’’[Βικέλας]
9οςΚελεπουρηςΜιχάλης18’13’’[Βικέλας]

3000μ.παμπαιδ.Α’
1οςΑθανασάκηςΠαναγιώτης11’30’’[Φιλιππος]
3οςΑποστολιδηςΓιωργος11’38’’[Φιλιππος]
8οςΕμμανουηλιδηςΑλεξανδρος12’51’’[Φιλιππος]

1500μ.παμπαιδ.Β’
2οςΛιοβαςΔημήτριος6’13’’[Βικέλας]
3οςΜεταξοπουλοςΑλκής6’19‘’[Βικέλας]
4οςΚαραγιαννηςΑλεξανδρος6’41’’[Φιλιππος]
7οςΠαναγιωτιδηςΓιώργος6’51’’[Βικελας]
10οςΧριστογιαννακηςΒασιλειος7’11’’[Βικελας]

17οςΠαυλιδηςΔημητρης8’19’’[Βικελας]
18οςΑκριβοπουλοςΔημήτρης8’21’’[Βικελας]
23οςΖησιοπουλοςΑχιλλεας8’56’’[Βικελας]

6000μ.ανδρών
3οςΠαναγιωτιδηςΔημήτριος34’27’’[Φιλιππος]

3000μ,κορασίδων
1ηΙωαννιδουΕλενη11’40’’[Βικελας]
6ηΤζημαΔεσποινα15’05’’[Φιλιππος]

2000μ,παγκοπασ.Α
5ηΒενετικιδουΘεοδωρα8’48’’[φιλιππος]

1500μ.παγκορασ,Β’
1ηΛάζουΕμμα6’37’’[Βικελας]
9ηΣτιμουΜαρια7’05’’[Βικελας]
15ηΓραματικοπουλουΑντωνια7’44’’[Βικελας]
30ηΜπρανιωτηΙωαννα9’15’’[Βικελας]

4χ1000μστυταλη
4η Γκαλαβου Ξενια-ΧριστουγιαννηςΑχιλλε-

ας-ΚουρτσιδουΔεσποινα-ΒενετικιδηςΘεοδωρος
19’23’’[βικελας]

9η Μεταξοπουλου Αναστασια-Παπανικολα-
ου γιαννης-Βρανα Μαρια-ΜεταξοπουλοςΑρης
20’50’’[φιλιππος]

14ηΜητσουΠασχαλινα-Ακριβοπουλος Γιωρ-
γος-Παπαλεξιου Ιολη-ΜπαρτζωκαςΧαρης  22’09’’
[βικελας]

Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ Διακρίσεις σε Ελλάδα 
και εξωτερικό

ΠέντεπρωτιέςΚελεπούρης-Στεργίου
-Αθανασάκης(Φίλιππος)Ιωαννίδου-Λάζου
(Βικέλα)καισυνολικά10Μετάλλιαγιατους

ΒεροιώτεςαθλητέςστονΑνώμαλοΠεριφερειακό
πρωτάθλημαΑνωμάλουΔρόμουσταΓιαννιτσά

ΤηνήτταγνώρισανκαιοιδύοομάδεςτουΝομού
που αγωνίζονται στοπρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής
στομπάσκετ.ΟΑΟΚΒέροιαςέχασεμε73-79στο
ΔΑΚΔ.ΒικέλαςαπότηνΚαλαμπάκαενώηΜελίκη
έχασεμε85-62στηνΛευκάδααπότηντοπικήΔόξα.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της13ηςαγωνιστικής

ΑΟΚΒέροιας-ΑΟΚαλαμπάκας................73-79
ΔόξαΛευκάδας-ΓΑΣΜελίκης...................85-62
ΝικόποληΠρέβεζας-ΑΓΣΙωαννίνων........50-86
ΠΑΣΓιάννινα-ΤιτάνεςΠαλαμά.................92-66
ΕύαθλοςΠολυκ-ΠρωτέαςΓρεβ.................. 54-75
Μαντουλίδης-ΙκαροιΤρικάλων.................74-77
Ρεπό:ΟλυμπιακόςΒόλου

Ταφύλλααγώνα:
ΔόξαΛευκάδας-ΓΑΣΜελίκη85-62
Διαιτητές:Γεωργούλης-Γκέκας
Δεκάλεπτα:25-12,50-31,68-45,85-62
ΔόξαΛευκάδας (Δημητριάδης): Νικολόπουλος

10(1),Αργυρός 12(2),Φέτσης,Αναγνωστόπουλος
18,Τσιαβές10,Βαγενάς16(2), Γεωργάκης4,Μα-
κρόπουλος 4, Βλαχάκης 1, Κόγκας, Ζαμπάκης 8,
Κελάριου2.

ΓΑΣΜελίκη (Ασλανίδης):Λιόλιος 21(1),Μαυρί-
δης Β. 21(2), Κυριακού, Καποδίστριας,Λέφας 7,
Μαγαλιός,Καρατζάς 2,Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης
2,Κοτζαμπάσης2,Λαπατούρας4,Ρογγότης3(1).

ΆδικηήττατουΑΟΚΒέροιας
Παρά το εξαιρετικό ξεκίνημαη ομάδα τουΑΟΚ

Βέροιας (προηγήθηκε μ 14-0 στο 4’ λεπτό) η συ-

νέχεια δεν ήταν αυτή
που έπρεπε με απο-
τέλεσμαοι φιλοξενού-
μενοι εκμεταλευόμενοι
ταλάθητωνγηπεδού-
χων μέσασε τρία λε-
πτάστο 7’ λεπτό ισο-
φάρισανσε14-14.

Στο τρίτο 10λεπτό
άλλαξαν όλα αφού η
ομαδα της Καλαμπά-
κας εκτός που πήρε
το προβάδισμα στο
σκορ 40-46 και παρά
την ισοφάριση τουΑ-
ΟΚ στο 29’ ήταν πιο
ψύχραιμη και το τρίτο
10λεπτό τελείωσε με
54-59.

Παρά την πίεση που άσκησαν οι παίκτες του
ΑΟΚδενμπόρεσανναπα΄ρουντηννλίκηκαιγνώ-
ρισαντηνήτταμε73-79τελικόσκορ

10λεπτά22-23,40-43.54-59.73-79τελικό
ΑΟΚΒέροιας(Ηλιάδης)Τρομπούκης2Ουσουλ-

τζόγλου6(2) ,ΚαραθανάσηςΓκανάς11(3)Βλάχος

18(1)Μαυρίδης 21(2)Ντουλάβέρης,Κασαμπαλής
6. Ιωαννίδης 3,Χαραλαμπίδης 6,Στοίτσης,Χατζη-
λαμπρίνός

Ηεπόμενηαγωνιστική(14η,3/2)
ΔόξαΛευκάδας-ΑΟΚαλαμπάκας
ΝικόποληΠρέβεζας-ΓΑΣΜελίκης
ΠΑΣΓιάννινα-ΑΓΣΙωαννίνων
ΕύαθλοςΠολυκάστρου-ΤιτάνεςΠαλαμά
Μαντουλίδης-ΠρωτέαςΓρεβενών
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΙκαροιΤρικάλων
Ρεπό:ΑΟΚΒέροιας

Ηβαθμολογία
1.ΠρωτέαςΓρεβενών...................................23
2.ΠΑΣΓιάννινα............................................22
3.ΔόξαΛευκάδας.........................................22
4.ΑΓΣΙωαννίνων.........................................21
5.Μαντουλίδης.............................................18
6.ΙκαροιΤρικάλων........................................18
7.ΤιτάνεςΠαλαμά........................................18
8.ΕύαθλοςΠολυκάστρου.............................17
9.ΟλυμπιακόςΒόλου...................................16
10.ΓΑΣΜελίκης...........................................16
11.ΑΟΚαλαμπάκας.....................................15
12.ΑΟΚΒέροιας..........................................15
13.ΝικόποληΠρέβεζας................................13

Μπάσκετ Γ’ Εθνικής
ΉττεςγιαΑΟΚΒέροιας73-79απόΚαλαμπάκα,Λευκάδα-Μελίκη85-62
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό28-1-2019 μέχρι3-2-
2019 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
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
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

Ανακοινώθηκαν από την 
ΚΕΔ της ΟΧΕ οι διαιτητές 
που θα διευθύνουν τα 

παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. 
Η ανδρική ομάδα του Φιλίππου 
θα παίξει την Κυριακή στις 5 μ.μ 
στην Νίκαια με τον Άρη και το 
παιχνίδι θα μεταδοθεί από την 
ΕΡΤ3.

Σάββατο2Φεβρουαρίου2019
HandballPremier(15ηαγωνιστική)
Συκεών16:00,ΦοίβοςΣυκεών-Ολυμπι-

ακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή
(Νάσκος-Χαρίτσος,Μεϊμαρίδης)

Δαϊς18:00,ΑΣΕΔούκα-ΧΑΝΘ

(Σκλαβενίτης- Τόλιος,
Μπεμπέτσος)

Κραχτίδης 18:00, Bianco
MonteΔράμα-ΔιομήδηςΆρ-
γους

(Τζαφερόπουλος- Μπέ-
τμαν,Χατζηγεωργίου)

ΔΑΚΈδεσσας18:00,Αερω-
πόςΈδεσσας-ΑΕΚ

(Λινάρδος- Νικολαϊδης,
Σίσκου)


Κύπελλο Γυναικών (ημι-

τελικά)
Γιαννιτσών 16:00,Μέγας

Αλέξανδρος- ΦέταΉπειροςΑναγέννηση
Άρτας

(Καζαντζίδης-Μπουγιάκας,Δημόλας)

Πανοράματος 16:30,HondaΠανόραμα-
ΠΑΟΚMateco

(Γρηγοριάδης-Τομίδης,Παρτεμιάν)

Κυριακή3Φεβρουαρίου2019
HandballPremier(15ηαγωνιστική)
Σπίτι τουΧάντμπολ16:00,ΑΕΣΧΠυλαί-

ας-ΠΑΟΚΒεργίναTV
(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Αγγελίδης)

Νίκαιας 17:00,ΆρηςΝίκαιας-Φίλιππος
Βέροιας(ΕΡΤ3)

(Συρεπίσιος-Μερτινιάν,Μίγκας)

Χάντμπολ

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές
(2-3/2/2019)

Την Κυριακή στη Νίκαια ο Φίλιππος ΕΡΤ3

Τετάρτη 30-1-2019
14:30-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594
14:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601
19:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770
21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-
65770

Φαρμακεία

SuperLeague
Οι διαιτητές

της 15ης αγωνιστικής 
εμβόλιμης σήμερα 

Τετάρτη & αύριο Πέμπτη 

ΟΦωτιάδης από την Καστοριά θα διευθύνει τον
αγώναΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα για την εξ αναβολής 15η
αγωνιστική τηςSuper League, ενώοΚομίνης από τη
ΘεσπρωτίαθαείναιστοΟλυμπιακός-ΑΕΛ.

ΟΚοτσάνηςορίστηκεστοΑΕΚ-Λεβαδειακός,οΒρέ-
σκαςστοΠαναιτωλικός-Παναθηναϊκός και οΜανούχος
στοΟΦΗ-Ατρόμητος.

Αναλυτικάοιδιαιτητέςτηςαγωνιστικής:
Τετάρτη30/1
15:00 Πανιώνιος-Αστέρας Τρίπολης: Τσαμούρης

(Πειραιά)
15:00Λαμία-ΑπόλλωνΣμύρνης:Σέζος(Κιλκίς)
17:15ΑΕΚ-Λεβαδειακός:Κοτσάνης(Δράμας)
17:15ΠΑΟΚ-ΠΑΣΓιάννινα:Φωτιάδης(Καστοριά)
19:00Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός:Βρέσκας(Πιερίας)
19:30Ολυμπιακός-ΑΕΛ:Κομίνης(Θεσπρωτίας)

Πέμπτη31/1
17:15ΟΦΗ-Ατρόμητος:Μανούχος(Αργολίδας)
19:00Ξάνθη-Άρης:Τάσης(Ηπείρου)
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοι-
κία72 τ,.μ.σεοικόπεδο

800 τ.μ.στοΓιανναχώρι
Νάουσας,μεκεραμοσκε-
πή, κουφώματααλουμι-
νίου,μεκαλοριφέρ.Τιμή
συζητήσιμη.Τηλ.: 6971
539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2κατα-
στήματααπό24 τ.μ. το
καθένα, μεW.C., συνε-
χόμενα, ανακαινισμένα,
επίτηςοδούΠίνδου.Τηλ.:
6948386833.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι α -
μέρισμα 80 τ.μ. στη
Σκύδρα, στον 1ο όρο-

φο, κοντά στο κέντρο,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο, 70.000 ευρώ.Τηλ.:
6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά

στονΠρομηθέακατοικία
1ουκαιάνωορόφουμε
2ΔΣΚWCαπό40.000έ-
ως50.000ευρώ.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310τ.μ.,εντόςσχεδίου,
μεσυντελεστήδόμησης
0,8,χτίζει240τ.μ.,γω-
νιακό κοντά σταΠολυ-
κλαδικά, σε οικοδομμέ-
νο σημείο. Τηλ.: 6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικό-
πεδο14.500τ.μ.επί της

περιφερειακής οδού σε
εξαιρετιή τιμή.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσεις.Ώρεςε-
πικοινωνίας:09.00-14.00.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο τηςΒέροιας
μεσταθερήπελατεία.Μό-
νοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6932740996.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Περίπτε-
ρο-Παντοπωλείοσεκομ-
βικόσημείολόγωσυντα-
ξιοδότησης. Ευκαιρία.
Τηλ.:6942855780.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό

ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ,περιοχήΒαυα-
ρίαςΓερμανίας,σελειτουρ-
γία36χρόνιαμεσταθερή
πελατείακαιτοίδιοαφεντι-
κό.Τηλ.: 004994011339
από9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7,

ενοικιάζεται διαμέρισμα
140τ.μ.,5οςόρ.καιγια
επαγγελματική στέγη,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο, ατομική θέρμαν-
ση (pellet). Τηλ.: 6977
753373.

ΚΕΝΤΡΟ  ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 2ος
όροφος, πλήρως ανα-
καινισμένη. Τηλ.: 6988
985663.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα καινούργιομε
3ΔΣΚΑΘμε γκαράζ και
αποθήκη στην περιοχή
Ωρολογίου, 350 ευρ-
πω. Euromesitiki 6945
122583.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

λούνται χώροι γωνιακοί κατάλληλοι για
αποθήκεςαλλάκαιμεανάλογη(εσωτερική
διαρρύθμιση)γιακατοικίαπολύκαλή.

α)ΣεπολυκατοικίαΕμμ.Παπά32, εμ-
βαδό100τ.μ.καθαρόκαι

β) σεπολυκατοικίαΜ.Μπότσαρη 77,
εμβαδό115τ.μ.καθαρά,σεπροσιτήτιμή.

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέρι-
σμα60τ.μ.στοκέντροτης
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.),πλήρωςα-

νακαινισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ, κεντρική θέρμανση.
Πληρ.τηλ.:6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματικήστέγη, εμβα-
δού45 τ.μ., αποτελού-
μενη από 2 χώρους,
πλήρως ανακαινισμέ-
νους(δίπλασταΑστικά),
1οςόροφος.Τηλ.:23310
60632&6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγιαε-
παγγελματικήστέγηστην
Ανοίξεως,έναντιπάρκου
Αγ.Αναργύρων χώρος
90 τ.μ. (ημιόροφος) κα-
τάλληλαδιαμορφωμένος,
γωνία,φωτεινός,μεθέα
τοπάρκο,πλήρωςανα-
καινισμένος, αυτόνομη
θέρμανση,a/c,1δωμάτιο,
1 ενιαίοςπολύμεγάλος
χώρος,χωλ,μπάνιο,κου-
ζιναεξοπλισμένη,μπαλ-
κόνιπεριμετρικό(ελάχιστα
κοινόχρηστα).Τηλ.:6948
744632,6976769046(α-
πόγευμα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργά-
τηςγια τονφούρνο«ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ»στηΒέροια.
Τηλ.:6976310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-
γκολλητήςαπό την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στηνΠατρίδα.Τηλ.:6976
791774&2331072872.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέρα Studio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο ,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής,ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαι
κλιματιστικό,ενοίκιομόνο120€.

κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-
σονιέραεπιπλωμένημικρή27τ.μ.,μικτάκαι
22τ.μ.καθ.κατασκευή78,2οςόροφος,σε
μέτρια κατάσταση , έχει ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι το ενοίκιο της120€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα29τ.μ.,κατασκευή1984,1υ/δ,1
οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα,σεεξαιρε-
τικήκατάστασηκαιμεκαινούργιααλουμινίου
κουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,έχεικεντρική
θέρμανσηπετρελαίουκαι είναι επιπλωμένο
κομπλέ,μεανελκυστήρακαιμεμίαντουλάπα,
εκπληκτικό,μόνο160€.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατά-
σταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζά-
μια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμε
μίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ:115532 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας81τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
.Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλεί-
αςμε τρίαινα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,A/C,Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.
Χωρίςταέπιπλα.Διαθέσιμοαπό20/1/2019.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

.Κωδ.112795ΜεγάληΓκαρσονιέρα5ου
ορ.στηνπεριοχήΡόδων , κατασκευής του
2004ρετιρέμε85τ.μ.μικτάκαι72τ.μ.καθ.
με1δσκλκατοικήθηκεμόνοαπό ιδιοκτήτες ,
διαθέτειαυτόνομηθέρμανσηπετρελαίουμε
ογκομετρητές ,μεγάληβεράντα,μεθέασε
ενοίκιο230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3υ/δ,πολυτελούςκατασκευής,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι , ηλιακό ,
BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη , έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή,τιμή350€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοικι-
άζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,με

μεγάληαυλή , σε εξαιρετική κατάσταση ,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκη ισόγειασυνολικής επιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23657 -ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-

κήςεπιφάνειας28 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1979καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μικήμε Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,Δι-
πλάτζάμια-Τιμή:150€

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείοσυνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1οςορ. Αποτελείται από2Χώρους, .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειγια
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου
είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

Κωδ: 23610 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-

ασμένο το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

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

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο
καιμεWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθωματου290€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23538-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας70τ.μ. ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1990καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Αποθήκη -Ενοίκιομόνο150€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέ-
σηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησης οικοπέδου και κήπο, Τιμήμόνο
35.000€.

Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-
κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται γιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέ-
λειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
ξυλολέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακό
θερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκ
και αναφέρεται μόνοσεαπαιτητικούςαγο-
ραστές , είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,

ζητούμενο τίμημα178.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ,πωλείταιυπό-

γειααποθήκη,μεγάλη468τ.μ.,κατάλληλη
και γιαπολλέςχρήσεις , ημιυπόγειο, ξεχω-
ριστόακίνητο, τιμή60.000€.Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13605-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας19τ.μ.ΗμιώροφοςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις , τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ,κοντάστις

γραμμέςπωλείταιφάρμαμεκεράσια,δένδρα
σεπλήρηπαραγωγήκαιδίπλαστοκανάλιμε
νερόάφθονο,πωλείται5στρ.,στηνεκπληκτι-
κήτιμήτων12.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο δίπλαστοκανάλι
άδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.στηντι-
μήΤιμή:19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

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

ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
16.000€.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ., εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο , εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,η τιμή τουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310 τ.μ.,μεάριστηπροβολή ,σεπρονο-
μιακή τοποθεσία , καταπληκτικόοικόπεδο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμήπράγματι
χαμηλήμόνο17.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
ση και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

Πασακιόσκισυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.με
πολύάνετηπρόσβαση , ισόγειοοικοδομής ,
τιμή:7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

αμέρισμα84 τ.μ.σε ημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

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.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχοςπτυχιούχος τουΤμήμα-
τοςΜουσικήςΕπιστήμης&Τέχνηςτου
ΠανεπιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευση
στημονωδία,διδάσκει τραγούδι.Διδά-
σκονταιόλαταείδηελληνικούκαιξένου
ρεπερτορίου (έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,

μιούζικαλ, κλασσικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαι
κιθάραγιατησυνοδείατουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισα-
γωγήσεμουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
εργασίας και παρακολούθησηςπου χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχεισταθερόπελατολόγιομεσταθεράανοδικήπορεία&
ενδείκνυται γιαμία οικογενειακή επιχείρησημεαρκετά καλές
μηνιαίεςαπολαβές

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας
με πτυχίο και προϋπη-
ρεσία και κοπέλα για
λάντζα. Τηλ. :  23310
70846&ωρες5.00μ.μ.
-8.00μ.μ.
ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ά τ ο μ ο

γ ια  De l ivery  κα ι  κο-
πέλα για τύλιγμα στο
ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.
Πληροφορίες κ. Γιώρ-
γος-6984472747.

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΤΑ Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητούνται
φύλακες με άδεια ερ-
γασίας και πιστοποίη-
ση γαι μόνιμη εργασία.
Τη λ .  επ ι κο ι νων ί α ς :
6937226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-
λης για εργαστήριο κρε-
άτων. Πληροφορίες κ.
Γιώργος6984472747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ
220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα
300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ43τ.μ.καλό23.000€
ΡΟΛΟΪ45τ.μ.καλόμεκόπλαν18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ42.000€
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.ευκαιρία8.500€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.25ετώνπολύκαλό75.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό24.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.14ετίαςκαλό67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένοπολύκαλό40.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ.10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ25τ.μ.καλό400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.πολύκαλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΔΕΗ120τ.μ.καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμεελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ7.000μέτρα+3.000διαθέσιμαστοδρόμο
18.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ11.500μέτραευκαιρία16.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα40.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές30.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ160μέτραευκαιρία14.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτραμεάδειαγια2μεζονέτες75.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα25.000€
ΠΑΤΡΙΔΑ500μέτρα12.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτραευκαιρία32.000€

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο160€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟμεθεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορταασφ.2ΔΣΚ
350€-300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚΘερμ/τες,θεακουκλι270€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚ+Αποθηκηκαινουριο350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ1ΣΔ-Σ-Κανακαινισμενο200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μ.ομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο
12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ
22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία,ως ε-

σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων,γιαπρωίήγιααπόγευμα,κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαι

εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλί-
ας αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε
παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές
πολύπροσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980
973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήμα-
τα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή
πτυχιούχο ΜαθηματικούΑΠΘ σε φι-
λικές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6906
471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300

κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύ-
ητες, 30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατά-
σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρεςφοιτητικό δω-

μάτιολευκόμεστρώμα,πλυντήριορού-
χων 45άρι, διπλή ντουλάπα, καναπές
που γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με
λευκό τζάμι αμμοβολή και συρταριέρα
γραφείου.Τηλ.:6978335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τρα-
πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενοσυσκέψεων,
ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί),ντουλάπα-ράφια
(μελί),καναπέδες,όλασε
άριστη κατάσταση.Τηλ.:
2331021210,Κιν.: 6978
004183.

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
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,έχει2Υ/Δ,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλείταιχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000ευρώ.

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.

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

άριστη γνώσηυπολογιστικώνπρογραμμάτων και απο-
θήκηςεμπορευμάτωνγιαμόνιμηεργασία,θαπροτιμηθεί
εμπειρία.Βιογραφικόμεραντεβούστοτηλ.6937226565.

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου»,Βενιζέλου28,Βέροια,προσφέρειεργα-
σίασεκοπέλαστοτμήμακαλλυντικώνμεπροϋ-
πηρεσίαστοχώρο.Αποστολήβιογραφικώνστην
ηλεκτρονικήδ/νση:zoi_mouratidou@yahoo.gr

Από την κατασκευαστική εταιρίαΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικόςΤΕΙ,μεγνώσεις
Η/Υ,autocadκαιΑγγλικά.Τηλ.:6936805053κ.Ραφαη-
λίδου.Αποστολήβιογραφικώνστο:info@matsalas.gr.



Ως «χρονιά – ορόσημο» και 
«χρονιά εξωστρέφειας» για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας χαρακτήρισε το 2018 ο Πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
στην ομιλία του, κατά την ειδική 
συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου για τον απολογισμό 
των πεπραγμένων του προηγού-
μενου έτους.

«Το 2018 ήταν ορόσημο για-
τί η εξωστρέφεια είναι το βασι-
κό στοιχείο της ταυτότητας, της 
σύγχρονης Περιφέρειας που ο-
ραματιστήκαμε. Της Περιφέρειας 
κόμβου εμπορίου, ενέργειας, και-
νοτομίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Της Κεντρικής 
Μακεδονίας που θα είναι Πρωτεύουσα Εξωστρέφει-
ας για όλη τη χώρα», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι το κλειδί για την 
επιτυχή πορεία της Περιφέρειας, αλλά και για την υ-
ποδειγματική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβου-
λίου είναι η συνεργασία, ο ενιαίος και στοχευμένος 
σχεδιασμός και η υλοποίηση με αποφασιστικότητα.

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδο-
νίας έδωσε πραγματικές μάχες, βρέθηκε κάθε φορά 
στην πρώτη γραμμή, ποτέ δεν κρύφτηκε, ποτέ δεν 
αδιαφόρησε, για κάθε ζήτημα, όσο μικρό ή μεγάλο 
και αν ήταν αυτό. Υπήρξαν και στιγμές έντασης, 
υπήρξαν και υπάρχουν διαφορές, όμως συνολικά η 
λειτουργία μας ήταν υποδειγματική. Προσωπικά, δεν 
κοίταξα την αντιπολίτευση ως αντίπαλο. Ήμασταν 
συνοδοιπόροι στο δρόμο για να κάνουμε καλύτερο 
τον τόπο μας. Δεν είδα την κριτική που ασκήθηκε ως 
εμπόδιο. Ήταν για εμένα εργαλείο για να γίνει ακόμα 
καλύτερη η διοίκησή μας, για να μπορέσει να αντα-
ποκριθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες και 
τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Όπως επίσης, 
προσωπικά ποτέ δεν κοίταξα από πού προέρχεται 
πολιτικά ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο κάθε συμπο-
λίτης μου. Κοιτούσα πάντα το στόχο και το πως θα 
δουλέψουμε μαζί, για να τον κατακτήσουμε. Αυτός 
ήταν, είναι και θα είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας 
και της πολιτικής μας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας προσπάθησε να είναι πάντα, είτε μέρος της 
λύσης ενός προβλήματος, είτε ακόμα περισσότερο, 
εκφραστής ενός συλλογικού οράματος για τον τόπο 
μας. Και στην κατεύθυνση αυτή, αναζητήσαμε τη 
συνεργασία, καλλιεργήσαμε ευρύτερες συναινέσεις, 
επενδύσαμε στο διάλογο. Με όλους τους τοπικούς 
φορείς. Σχεδιάσαμε ενιαία και στοχευμένα, γνωρίζο-
ντας καλά τα προβλήματα, τις ανάγκες, αλλά και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Συνδια-
μορφώσαμε μαζί με την ίδια την κοινωνία, πολιτικές 
που ξεκινούσαν από τη βάση και πήγαιναν προς τα 
επάνω. Σχεδιάσαμε σωστά, υλοποιήσαμε αποφασι-
στικά. Και αποδείξαμε ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκη-
ση μπορεί να σηκώσει το βάρος της υλοποίησης των 

μεγάλων έργων και μπορεί να πετύχει πιο γρήγορα, 
καλύτερα αποτελέσματα. Τη συνεργασία την κάναμε 
πράξη, όχι γιατί μας την επέβαλε κάποιος νόμος, 
αλλά γιατί γνωρίζουμε ότι φέρνει γρήγορα καρπούς. 
Γιατί πιστεύουμε στην ένωση δυνάμεων. Γιατί βάζου-
με τον τόπο και τα συμφέροντα των συμπολιτών μας 
πάνω απ’ όλα», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος στις μείζονες παρεμβάσεις εξω-
στρέφειας που πέτυχε η διοίκηση της Περιφέρειας ο 
κ. Τζιτζικώστας εστίασε στα εξής:

-Πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε εξαγωγές αγρο-
τικών προϊόντων και τροφίμων.

-Πρώτη σε αύξηση συνολικά των εξαγωγών τα 
τελευταία οχτώ χρόνια.

-Μέσα στην κρίση οι εξαγωγές της Κεντρικής Μα-
κεδονίας αυξήθηκαν κατά 50%, 20% πάνω από τον 
εθνικό μέσο όρο που κυμάνθηκε στο 30%.

-Στην Κεντρική Μακεδονία εκτελείται το 70% της 
εθνικής, οδικής μεταφορικής δραστηριότητας.

-Για τρίτη συνεχή χρονιά πρώτη Περιφέρεια στην 
Ελλάδα σε αφίξεις τουριστών. Η Κεντρική Μακεδονία 
κερδίζει χρόνο με το χρόνο, το στοίχημα της καθιέ-
ρωσης του δωδεκάμηνου τουρισμού.

-Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η πρώτη Περιφέρεια 
στην Ελλάδα και μία από τις πρώτες Περιφέρειες σ’ 
ολόκληρη την Ευρώπη, σε απορρόφηση ευρωπαϊ-
κών πόρων και υλοποίηση έργων.

-Το 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση της συνεργασίας 
με τον κορυφαίο ευρωπαϊκό ερευνητικό οργανισμό 
CERN, που υπέγραψε η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, αποτελώντας τον έναν από τους τέσσερις 
αυτοδιοικητικούς οργανισμούς παγκοσμίως που υπέ-
γραψαν σύμφωνο συνεργασίας.

-Το 2018 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
αναδείχθηκε ομόφωνα από το Ευρωκοινοβούλιο και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «Επιχειρηματική Περι-
φέρεια της Ευρώπης».

-Δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις Βρυξέλλες.

-Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί α-
πό το 2015 μια θέση στο προεδρείο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών, μια θέση αντιπροέδρου 
στο «ευρωπαϊκό κοινοβούλιο της αυτοδιοίκησης».

«Το 2018, πέρα από τη συνεργασία και την ε-

ξωστρέφεια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
αναδείχθηκε και ως ισχυρή δύναμη διεκδίκησης και 
ισχυρή μεταρρυθμιστική δύναμη», σημείωσε ο Περι-
φερειάρχης.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Τζιτζικώστας στις ση-
μαντικές διεκδικήσεις της διοίκησης της Περιφέρειας 
το 2018 και κυρίως στα ζητήματα της ένταξης των 
νέων αγροτών στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων 
γεωργών, όπου η Περιφέρεια πέτυχε να μη μείνει κα-
νένας νέος αγρότης που πληρούσε τα κριτήρια εκτός 
προγράμματος, εκτός χρηματοδότησης, αλλά και στο 
ζήτημα της ματαίωσης δημιουργίας νέων διοδίων και 
αύξησης του αντιτίμου διέλευσης, για το οποίο ήδη 
η Περιφέρεια προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας και στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και την 
Επιτροπή Μεταφορών. Επίσης, ο Περιφερειάρχης 
αναφέρθηκε και στην προσφυγή της Περιφέρειας 
στη Δικαιοσύνη για την αναζήτηση ευθυνών, για τις 
απαράδεκτες και τριτοκοσμικές συνθήκες που βίωσε 
η Θεσσαλονίκη, η οποία έμεινε χωρίς νερό για μία 
και πλέον εβδομάδα πέρσι τέτοια εποχή.

Με έμφαση ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και 
στο θέμα του μνημείου της Αμφίπολης: «Τελειώ-
νουμε με τις ανώνυμες και γενικόλογες ευθύνες. 
Στα λάθη, στις παραλείψεις, στις αστοχίες και τις 
πραγματικές ευθύνες ζητούμε πλέον να μπει ονομα-
τεπώνυμο. Γι’ ακόμα μία φορά θα είμαι ξεκάθαρος: 
Επανειλημμένα καταστήσαμε απόλυτα σαφές ότι 
δεν θα ανεχτούμε κανένα παιχνίδι, καμία ιδεοληπτι-
κή ή μικροκομματική σκοπιμότητα, στην Αμφίπολη. 
Καλέσαμε δύο φορές το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτι-
σμού να αναλάβει τις ευθύνες του και να 
ξεκινήσει τις εργασίες στον Τύμβο Καστά. 
Δεν θα αφήσουμε να χαθεί άλλος χρόνος. 
Δεν θα επιτρέψουμε να χαθούν συνολικά 
2,5 εκ. ευρώ που εξασφάλισε η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν θα αφήσουμε 
αυτό το σπουδαίο μακεδονικό μνημείο που 
συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον 
να ρημάξει, επειδή κάποιοι δεν μπορούν ή 
δεν θέλουν να κάνουν καλά και σωστά τη 
δουλειά τους».

Στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που 
υλοποίησε η διοίκηση στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας 
περιέλαβε τις εξής:

-Πλήρης εφαρμογή του Διπλογραφικού 
Συστήματος στην Οικονομική Διαχείριση 
της Περιφέρειας.

-Πλήρης απογραφή της περιουσίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Επικαιροποίηση του Μητρώου Δεσμεύ-
σεων της Περιφέρειας.

-Επιτυχής ανταπόκριση στον έλεγχο 
συστημάτων συμμόρφωσης και χρηματοοι-
κονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο.

-Επέκταση της χρήσης των νέων τεχνο-
λογιών και των διαδικτυακών υπηρεσιών 
όπως για παράδειγμα την Ηλεκτρονική 

Διακίνηση Εγγράφων.
-Μείωση των χρόνων εξυπηρέτησης αιτημάτων 

εξυπηρετώντας περισσότερους από 300.000 πολίτες 
στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών.

«Η συνεργασία, η εξωστρέφεια, η διεκδίκηση, 
οι μεταρρυθμίσεις, χρειάζονται γερές βάσεις για να 
αναπτυχθούν. Χρειάζονται σταθερό έδαφος, δυνατά 
θεμέλια. Στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε αυτή την ι-
σχυρή βάση, αυτά τα γερά θεμέλια και δεν είναι άλλα 
από το έργο μας στην πράξη, σε όλους τους τομείς. 
Έργο που κάνει καλύτερη την καθημερινότητα και 
την ποιότητα της ζωής για όλους τους συμπολίτες 
μας. Έργο που ανοίγει δρόμους για να αναπτυχθεί 
η επιχειρηματικότητα. Έργο που κάνει πιο ελκυστι-
κή την Περιφέρειά μας στους επενδυτές και τους 
τουρίστες. Έργο που διευκολύνει την πρόσβαση 
των συμπολιτών μας στα δημόσια αγαθά, που στη-
ρίζει στην πράξη τους πιο αδύναμους και ευάλωτους 
συνανθρώπους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας είναι εκείνη που μετατρέπει τα απρόσωπους 
ευρωπαϊκούς πόρους από τις Βρυξέλλες, σε έργο 
μετρήσιμο και χειροπιαστό στη Μακεδονία. Εμείς δεν 
φορτώσαμε με νέα βάρη και φόρους τους πολίτες 
για να παινευόμαστε μετά ότι τα καταφέραμε. Εμείς 
δουλέψαμε σκληρά, μεθοδικά και με σχέδιο αξιοποι-
ώντας πόρους που φέραμε απ’ έξω, από την Ευρώ-
πη, από τις Βρυξέλλες. Και ταυτόχρονα φροντίσαμε 
να πιάσουν τόπο, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο 
ευρώ από τους εθνικούς πόρους, έχοντας μάλιστα 
ψαλιδισμένους προϋπολογισμούς έως και 70%», 
τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.
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CMYK

P Αυξήθηκε ο κατώτατος 
μισθός. Ωστόσο παραμένει κατώ-
τατος…

 
P Μπορεί η υπογεννη-

τικότητα να ακμάζει μέσα στην 
κρίση, ωστόσο η αγάπη απο-
δεικνύεται το πιο δυνατό κριτή-
ριο για να επιβιώσεις. Μισθοί 
μόνο για ζευγάρια.

 
P Προώθηση σύσφιξης 

δεσμών, δωρεάν, από την κυβέρ-
νηση.

 
P Ήταν δίκαιο, έγινε γάμος.
 
P Το να μιλάς μόνος σου είναι ιδιοφυές, λένε 

οι επιστήμονες. Φαντάσου να κυβερνάς μόνο σου.
 
P Κι εγώ που νόμιζα ότι πρόβλημα είναι 

να δεις τα ραδίκια ανάποδα. Απείρως πιο θανα-
τηφόρα είναι η οικονομία ανάποδα.

 
P Ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης σε 

διαρκές ξεπούλημα. Διαλέχτε!
 
P Ποιος να μας το έλεγε ότι είναι τελικά η 

άμαξα που σέρνει το άλογο.
 
P Και καλά οι αριστεροί δεν ξέρουν ότι στην 

κρίση αυξήσεις μισθών σημαίνει δυνάμει αύξηση 
ανεργίας. Δεν το ξέρουν κι οι Ευρωπαίοι;

 
P Ή μήπως το ξέρουν;
 
P Η ανεπάρκεια της επιχειρηματικής αντίλη-

ψης και η έχθρα απέναντι στην επιχειρηματικότητα, 

συνθέτει τον καμβά της σύγχρονης 
εργαστηριακής-ακαδημαϊκής οπτι-
κής για την οικονομία. Κάπου το διά-
βασα. Δεν το κατάλαβα, αλλά μου 
άρεσε.

 
P Ο Κέινς φιλούσε υπέρο-

χα.
 
P Σα δεν φτάσει ο άνθρωπος 

στην άκρη του γκρεμού, δεν βγάζει 
στην πλάτη του φτερούγες να πετάξει, 
έλεγε ο Καζαντζάκης. Παλιά θυμόταν.

 
P Τώρα αν πετάξουμε από 

γκρεμό, όχι μόνο θα γκρεμοτσακι-
στούμε, αλλά θα μας έλθει και κατα-
κέφαλα ο καναπές.

 
P Σύζυγος στην Κρήτη σκότωσε την εν δια-

στάσει σύζυγό του επειδή τη ζήλευε. Τόσο πια να 
μην ζηλεύω;

 
P Η αγάπη ενόψει Υπαπαντής άρχισε 

νηστεία και τα σπανακόριζα. Πάλι Ποπάι θα με 
κάνει.

 
P Και:
 Ο Μήτσος γνωρίζει σε ένα μπαρ μια κοπέλα. 

Αφού τα είπαν, προσφέρθηκε να τη συνοδέψει ως 
το σπίτι της. Στον δρόμο αγκαλιές φιλιά ώσπου να 
φτάσουν στο σπίτι της, ήταν έτοιμη η κατάσταση. 
Λέει η κοπέλα ότι μέσα στο σπίτι είναι οι γονείς της, 
κι ο Μήτσος προτείνει να κάνουν ό,τι κάνουν στα 

όρθια. Αυτή όμως είναι πολύ κοντή. Τη σηκώνει στα 
χέρια, δεν τον βολεύει. Κοιτάζει γύρω του, βλέπει ένα 
γάντζο στον τοίχο. Πιάνει και την κρεμάει από κει και 
γίνεται η δουλειά τους. Αμέσως μετά την ξεκρεμάει ο 
Μήτσος και κύριος, χτυπάει το κουδούνι να παραδώ-
σει το κορίτσι στους γονείς του.

Ανοίγει η μάνα και μένει έκπληκτη. Δεν έχει λό-
γους να ευχαριστήσει το παλικάρι. Ακούει τη συ-
νομιλία ο πατέρας και λέει στη γυναίκα του, ότι δεν 
υπάρχει λόγος για τόσες ευχαριστίες. Στο κάτω κάτω 
δεν ήταν και σπουδαία δουλειά που τους έφερε την 
κόρη τους μέχρι την εξώπορτα. Μάλλον υποχρέωση 
του ήταν.

-Μα τι λες Γιώργο μου, λέει η γυναίκα. Ξεχνάς ότι 
όλοι οι προηγούμενοι την άφηναν όλη τη νύχτα κρε-
μασμένη από το γάντζο;

K.Π.

Τον απολογισμό των πεπραγμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2018 παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας
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