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Γιάννης Τροχόπουλος: 
Μεγαλύτερη προσπάθεια 

για να φέρουμε το βιβλίο κοντά 
στον μέσο αναγνώστη

«Είναι σημαντική η 
συμβολή της Δημόσιας 

Βιβλιοθήκης Βέροιας 
στην επαφή και την 
κοινωνικότητα των 

ανθρώπων» τόνισε χθες 
στον ΑΚΟΥ 99.6
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Και φέτος ο “ΕΡΑΣΜΟΣ”…
Στο πλευρό των κοινωνικά ευπαθών 

συμπολιτών μας με τη διανομή 
85 εορταστικών δεμάτων

Καθιερώθηκε πλέον 
το γλέντι των 

Αδελφών Μεϊμαρίδη

Από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας

Πανηγυρική έναρξη 
του Αργυρού Ιωβηλαίου 

των 25ων Παυλείων στην 
τελετή κοπής της βασιλόπιτας
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Μια πολύ όμορφη βραδιά 
με εκπλήξεις στον ετήσιο 
χορό των Αετών Βέροιας!
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Φορτωμένο το 2019…
αλλά με τι;

  Με το καλό μας ήρθε και το 2019, με ευχές, ελπίδες και 
προσδοκίες να είναι καλύτερο από το 2018. Μια χρονιά 
που σίγουρα θα είναι γεμάτη με εκλογές(αυτοδιοικητικές, 
ευρωεκλογές και βουλευτικές) κάτι που εξιτάρει τον Έλληνα, 
αφού ζει περισσότερο για τις εκλογικές διαδικασίες και ίσως γι’ 
αυτό πολλές φορές εκ των υστέρων απορεί για το αποτέλεσμα. 
Επομένως χορτάστε διαδικασία και μετά τα αποτελέσματα 
οι γνωστές γκρίνιες…Προσοχή επίσης μεγάλη μην πάθετε 
αυτό που συμβαίνει μετά τη νηστεία που πέφτετε στο φαγητό 
και σοκάρεται το στομάχι.  Με το ζωνάρι σφιγμένο από το 
2008 και το πορτοφόλι στραγγισμένο, τώρα που αρχίζουν 
να μοιράζονται λεφτά, αφού βγήκαμε από το μνημόνιο 
και περισσεύουν, μήπως μας έρθει κάπως απότομα; Γι’ 
αυτό αυτοσυγκράτηση εσείς… Και μην ξεσηκωθείτε να 
πάτε Θεσσαλονίκη για βόλτα με το metro, προτιμείστε στα 
σίγουρα το αστικό που θα σας πάει στον προορισμό, γιατί 
εγκαίνια έγιναν στον σταθμό του μετρό, αλλά το μετρό ακόμη 
έχει δρόμο για να φτάσει στην αφετηρία του… Οι δημόσιοι 
υπάλληλοι μην ξεσηκώνεστε για αγορές και επενδύσεις, αφού 
υπήρξε φημολογία ότι θα επιστρέψουν τα δώρα που σας 
πήραν, γιατί είδατε τι έγινε και με τα αναδρομικά… Τελικά 
τα μάτια και τα αυτιά μας σίγουρα θα χορτάσουν το 2019, 
αφού θα είναι μια φορτωμένη χρονιά με εικόνες και λόγια, 
ας ελπίσουμε ότι θα δούμε και χειροπιαστό αντίκρισμα. Και 
μην θεωρήσετε ότι η πρώτη «θέση» της χρονιάς ξεκίνησε με 
γκρίνια, περισσότερο σαρκασμός και χιούμορ που είναι τα 
καλύτερα όπλα για να αντιμετωπίζουμε τις αναποδιές. Υγεία 
να έχουμε! Καλή Χρονιά!
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Μαλαχίου προφ., Γορδίου μαρτ.

Καλό ποδαρικό
για Μπατσαρά και Παυλίδη

Καλόποδαρικόέκανετο2019γιαδύουποψηφίουςδημάρ-
χουςΒέροιας, τηνΓεωργίαΜπατσαρά και τονΠαύλοΠαυ-
λίδη,αφούηπρώτηέτυχετο«φλουρί»στηνΒασιλόπιταπου
έκοψεοΜητροπολίτηςτηνΚυριακή30Δεκεμβρίου2018,κατά
την επετειακή έναρξη τουΑργυρού Ιωβηλαίου τωνΠαυλείων
(25ηχρονιά),πουέγινεστονΧώροΤεχνώνκαιοκ.Παυλίδης
κέρδισεστηνφορολοταρία1000ευρώ.

Τονέονέτοςκαλάξεκίνησεγιαδύοεκτωνυποψηφίων,που
σαφώςπροσδοκούν το γούρι να τουςακολουθήσει  καιστην
κάλπη!ΚαλήΧρονιά!!!

Ο ΛΑΟΣ και ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων
Λίγα λεπτά μετά την

αλλαγή του χρόνου, ο
φακός του ΛΑΟΥμε τον
πρόεδρο τηςΈνωσης α-
στυνομικών Υπαλλήλων
ΣυνοριακήςΦύλαξης Ν.
Ημαθίας (Ε.Α.Υ.Σ.Φ.Η.)
ΜιχάληΤζαφεροπουλο,
βρεθήκαμεστοΤμήμαΔι-
αχείρισηςΜετανάστευσης
Ημαθίας στους Γεωργια-
νούς, για να δώσουμε
ευχέςστους δύο εν υπη-
ρεσία αστυφύλακες και
κάποια εδέσματα.Μπορει
ο περισσότερος κόσμος
ναήτανμε τηνοικογένεια
και φίλους συνοδεία κα-
λού φαγητού και ποτού,
ωστόσοναθυμόμαστεότι
κάποιοι για την δική μας
ασφάλειαβρίσκονταιστην
υπηρεσίατους.

ΟιΜωμόγεροιξεσήκωσαντηΒέροια

ΞεσήκωσετοκέντροτηςΒέροιας,ηΕύξεινοςΛέσχησεσυνεργασίαμετοσύλλογοΑλμωπίαςκαιμετηνστήριξητου
ΔήμουΒέροιας,κατάτηδιάρκειατηςαναβίωσηςτουεθίμουτωνΜωμόγερων.

Από τις11 τοπρωί τουπερασμένουΣαββάτου, ξεχύθηκανστουςδρόμους τηςπόληςοι12μωμογεροι,οΓέρον,η
Ωραία,οΔιάβολος,οιΝύφες,οΤσανταρμάς,οΓιατρόν,οΆρκονκαιοΑρκουδέαςσεέναεντυπωσιακόδρώμενομετησυ-
νοδείαγκάινταςκαινταουλιού.

Οκόσμοςτοδιασκέδασεκαισυμμετείχεμεενθουσιασμόστηνιστορίακαιταπαθήματατωνπρωταγωνιστών..Καιτου
χρόνουμευγεία!!!

ΈσκισεηεκπομπήτηςπαραμονήςΠρωτοχρονιάς
στονΑΚΟΥ99.6!

ΞεπέρασεκάθεπροσδοκίαηεπιτυχίατηςέκτακτηςραδιοφωνικήςεκπομπήςτηνπαραμονήΠρωτοχρονιάςστονΑΚΟΥ
99.6.Ζωντανάστοστούντιο11.00-13.00οΖήσηςΜιχ.ΠατσίκαςκαιοΝίκοςΒουδούρηςμετηνβοήθειατουΣούπερ-
μανΧρήστουσχολίασαν γεγονότα της χρονιάςπουπέρασε και είχανσυνεχή τηλεφωνική επικοινωνίαμε τονΑντώνη
ΜπιδέρηπουγυρνούσεμετοκίτρινομικρόφωνοστοκέντροτηςΒέροιας.ΖωντανάαπότοΕπισκοπείοοΜητροπολίτης
κ.Παντελεήμωνεκτόςαπότιςευχέςκαιευλογίεςτου,έστειλεμήνυμαγιατιςκρίσιμεςεθνικάστιγμέςπουβιώνουμελόγω
τουζητήματοςτηςΜακεδονίας.ΑκολούθησεοδήμαρχοςΚ.Βοργιαζίδηςαπότογραφείοτουπουέστειλετιςδικέςτου
ευχέςπροςτουΒεροιώτεςκαιοαντιπεριφερειάρχηςΚ.Καλαιτζίδης,οοποίοςπαρόλοπουήτανσεσύσκεψη,διέκοψεκαι
έστειλεεγκάρδιεςευχέςσεόλουςτουςημαθιώτες.Απόκεικαιπέρα,έναςμαραθώνιοςστηναγοράτηςΒέροιας,μεευχές
απόκαταστηματάρχεςκαιπελάτεςζωντανάμέσααπότηνσυχνότητατουΑΚΟΥ99,6.Γιαόσουςτοέχασαν,μπείτεστο
laosnews.grκαιακούστετο«κονσέρβα»!



Την συμπλήρωση 25 ετών, των «Παυλείων», που διοργανώνει κάθε χρόνο, γιορτάζει το 2019 η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας. Στο πλαίσιο αυτό, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους θα πραγματοποιηθούν ποικίλες εκδηλώσεις με επίκε-
ντρο τον Ιούνιο, κατά τον οποίο θα λάβει χώρα και το 25ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των Παυλείων.

 Παράλληλα, η Ιερά Μητρόπολη θα εορτάσει φέτος και το χρυσούν Ιωβηλαίο της Ιερωσύνης και το αργυρούν Ιωβηλαίον της 
Αρχιερωσύνης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

 Την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στον κατάμεστο Χώρο Τεχνών Βέροιας η πανηγυρική έναρξη 
του Αργυρού Ιωβηλαίου των 25ων Παυλείων και η τελετή κοπής της βασιλόπιτας για όλους τους συνεργάτες και τα στελέχη του 
πνευματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας. 

 Την εκδήλωση άνοιξε η χορωδία «Αλεξανδρινές Φωνές» του Δήμου Αλεξάνδρειας ερμηνεύοντας επίκαιρα εορταστικά τρα-
γούδια υπό την διεύθυνση της κ. Ελένης Θεοδωρίδου. Στην συνέχεια ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. 
Γεώργιος, ως πρόεδρος της επιτροπής εορτασμού του Ιωβηλαίου απηύθυνε χαιρετισμό και εκφώνησε εισαγωγική ομιλία για το 
επετειακό έτος 2019.

 Ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπιτας από τον Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα με την 
συμμετοχή της Βυζαντινής Χορωδίας του Ωδείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως υπό την διεύθυνση 
του Άρχοντος Μαΐστορος της Μ.τ.Χ.Ε κ. Γεωργίου Ορδουλίδη.

 Μετά το πέρας της τελετής ο Σεβασμιώτατος έκανε αναδρομή στα εκκλησιαστικά γεγονότα του 
χρόνου που φεύγει και ευχήθηκε σε όλους για το νέο έτος. Κλείνοντας ο κ.Παντελεήμων τόνισε ότι 
«η επέτειος αυτή δέν ἀποτελεῖ εὐ¬καιρία ἀναπαύσεως ἤ αὐτο¬προ¬βολῆς, ἀλλά αἴνου καί δοξολο-
γίας πρός τόν Θεό καί τόν ἐκλεκτό του ἀπόστολο, ἀποτελεῖ ἀφορμή μεγα¬λύ¬τερης προσπάθειας 
καί ἀγῶνος, ὥστε ὁ ἀμητός νά εἶναι, μέ τή βοή¬θεια καί τή συνεργασία ὅλων σας, ἀλλά κυρίως μέ τή 
χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου ἐνδό¬ξου ἀποστόλου Παύλου, πλουσιό¬τερος. 

Προσβλέπουμε στήν συσστρά¬τευ¬ση ὅλων σας καί εὐελπισθοῦμε καί στήν ἁρμονική συνερ-
γασία, ὅπως καί μέχρι σήμερα, μέ τίς ἀρχές τῆς πόλεως καί τῆς περιφερείας μας καί ὅλους τούς 
φορεῖς. Γιατί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀπο¬βλέ¬πει στήν ἐπιτυχία ἑνός ἀνθρώπου, ἀλλά στήν 
ὠφέλεια καί τή σωτη¬ρία τῶν ἀνθρώπων καί στή δόξα τοῦ Θεοῦ. 

Καί εὔχομαι ἀπό καρδίας ὁ Θεός νά μᾶς ἐνισχύει, ὥστε νά ἐργα-σθοῦ¬με καί τό νέο ἔτος στόν 
ἀμπε¬λώνα του καί νά χαρίσει τήν και¬νούργια χρονιά εἰρηνική γιά τήν πατρίδα μας, γιά τή Μακεδο-
νία μας καί τόν κόσμο, νά δίδει πλού¬σιες τίς εὐλογίες του σέ ὅλους καί νά μᾶς προστατεύει «ἀπό 
πάσης θλίψεως, κακῶν καί ὀδύνης» καί ἀπό κάθε πειρασμό».

 Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Βουλευτές της Ημαθίας και Β΄ Θεσσαλονίκης, ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, 
Δήμαρχοι των δήμων της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Στρατηγός-Διοικητής της 1ης Μεραρχίας, οι 
Διοικητές της Σχολής Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής και εκ-
πρόσωποι των λοιπών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και πολιτιστικών φορέων, ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ημαθίας, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», άπαντες 
οι Ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως, Εκκλησιαστικοί Επίτροποι, Ιεροψάλτες, Ευπρεπιστές και όλοι οι 
συνεργάτες του πνευματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως.

 Την εκδήλωση παρουσίασε ο Πρωτοσύγκελλος Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας.
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Την καθιερωμένη βασιλόπιτα 
του Αντιπεριφερειάρχη 

ευλόγησε ο Μητροπολίτης

Υποδοχή του νέου χρόνου στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, με τον Σεβασμι-
ότατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων, να ευλογεί και να κόβει την καθιερωμένη 
βασιλόπιτα.

Οι πολιτικές αρχές του τόπου μας, οι επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος πο-
λιτών, μέσα σε γιορτινό κλίμα, αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος, ενώ έκπληξη στους παρευρισκόμενους επεφύλαξε 
ο σύλλογος Δασκιωτών με την επίσκεψή του στο γραφείο.

Την εκδήλωση με οικοδεσπότη τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη, τίμησαν με την παρουσία τους, ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων, ο Βουλευτής Ημαθίας κ. Αντωνίου 
εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ο Βουλευτής Ημαθίας κ. Βεσυρόπουλος εκπροσωπώντας την αξιωματική αντιπο-
λίτευση, ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης, ο Διοικητής της Ι Μεραρχίας Στρατηγός κ. Δεμέστιχας, ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Ημαθίας κ. Σιμούλης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής κ. Παλαμούτης, ο Διοικητής της σχολής Μετεκπαί-
δευσης και επιμόρφωσης Β. Ελλάδος κ. Κούγκας, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Καρατζιούλα, η τέως βουλευτής και 
αντινομάρχης Ημαθίας κ. Μπατσαρά, ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Εμμανουηλίδης, ο Πρόεδρος του Δικη-
γορικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Καραβασίλης

Από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
Πανηγυρική έναρξη του Αργυρού Ιωβηλαίου 

των 25ων Παυλείων στην τελετή κοπή της βασιλόπιτας

Ευχές 
Ν. Καρατζιούλα
Ας πάρουμε 

την πιο όμορφη 
λέξη της ζωής, 
τη λέξη που α-
ποτελεί την α-
φετηρία  κάθε 
νέου, αισιόδο-
ξου, ελπιδοφό-
ρ ο υ . . . » Α λ λ α -
γή»...

Το 2019 ας 
ε ί ν α ι  λο ι π ό ν 
χρονιά αλλαγής, 
στη διάθεσή μας, στην οικονομία μας, στην 
κυβέρνηση...

Νίκη Καρατζιούλα 
περιφερειακή Σύμβουλος
 Κεντρικής Μακεδονίας

Ευχές 
Κ. Καλαϊτζίδη

Ο χρόνος που φεύγει, να πάρει μαζί του 
όλο το σκοτάδι & ο νέος που έρχεται, να γε-
μίσει με φως τις ζωές όλων μας.

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά
Κώστας Καλαϊτζίδης

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
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ΓΟΥΙΛΙ  -  WHEELY  (ΜΕΤΑΓΛ. 
Στα Ελληνικά)

Προβολές : καθημερινά στις 
17.10

Σκηνοθεσία: ΓΙΟΥΣΡΙ Α-
ΜΠΤΟΥΛ ΧΑΛΙΜ Σενάριο: ΓΙΟΥΣ-
ΡΙ ΑΜΠΤΟΥΛ ΧΑΛΙΜ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑ-
ΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΙΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗ, 
ΖΩΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΑΛΚΗΣ 
ΖΕΡΒΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕΡΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ       (Μεταγλ.)
Προβολές: Καθημερινά στις 17.10 μεταγλωττι-

σμένη στα Ελληνικά
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠ ΜΑΡΣΑΛ
Σενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΓΚΙ
Ηθοποιοί: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥΛΙ 

ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΕΜΙΛΙ ΜΟΡΤΙΜΕΡ, ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, 
ΑΝΤΖΕΛΑ ΛΑΝΣΜΠΕΡΙ, ΝΤΙΚ ΒΑΝ ΝΤΑΪΚ, ΜΠΕΝ 
ΓΟΥΙΣΟ, ΛΙΝ-ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΙΡΑΝΤΑ 

THE BACHELOR 3
Προβολές:   : Πέμπτη 3/1 – Παρασκευή 4/1 – Σάβ-

βατο 5/1 – Κυριακή 6/1 στις 19.30 και 21.45 
Δευτέρα 7/1 – Τρίτη 8/1 – Τετάρτη 9/1 στις 21.45
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο: ΙΣΙΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΠΙΜΕ-

ΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΙΔΑΣ
Ηθοποιοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙ-

ΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙ-
ΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑ-

ΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ , ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥ-
ΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΟΥΦΑΚΟΥ, ΤΟΝΙ ΣΦΗΝΟΣ, ΜΕΛΕ-
ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ, ΤΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ, ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, 
ΚΟΡΤΝΕΪ ΠΑΡΚΕΡ, ΗΣΑΪΑΣ ΜΑΤΙΑΜΠΑ

Roma   (Αλφόνσο Κουαρόν)
Προβολές:   Μόνο Δευτέρα 7/1 – Τρίτη 8/1 – Τε-

τάρτη 9/1 στις 19.30
 Σκηνοθεσία: Αλφόνσο Κουαρόν
Σενάριο: Αλφόνσο Κουαρόν 
Ηθοποιοί: Γιαλίτζα Απαρίθιο, Μαρίνα ντε Ταβίρα 

ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ  (THE MULE) του Κλιντ Ίστγουντ
Προβολές: καθημερινά στις 19.00 και 21.30 
Σκηνοθεσία: Κλιντ Ίστγουντ
Σενάριο: Νικ Σενκ
Ηθοποιοί: Κλιντ Ίστγουντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, 

Λόρενς Φίσμπερν, Μάικλ Πένια, Νταϊάν Γουίστ, Άντι 
Γκαρσία, Άλισον Ίστγουντ, Τάισα Φαρμίγκα, Ιγκνά-
σιο Σερίτσι 

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/1/19 - 9/1/19

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας καλεί τα μέλη της σε γενική συνέλευση την Κυριακή 6-1-2019 και ημέρα 
Κυριακή και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της, Ανοίξεως 90 τηλ. 23310 25654 με τα εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 1. Εκλογή Προέδρου γενικής συνέλευσης και 1 γραμματέα

2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2018.
3. Εκλογή νέων προσώπων Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάφορα θέματα εάν προκύψουν.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Κυριακή 13-1-2019 στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και τα 

ίδια θέματα.
Το Δ.Σ.

Το έθιμο των 
Μωμόγερων 

από την Εύξεινο 
Λέσχη Νάουσας

Το πανάρχαιο έθιμο των Μωμόγερων θα αναβι-
ώσει η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας – Εθνική 
Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» την Πέ-
μπτη 3 Ιανουαρίου 2019. 

Με έναρξη στις 5:00 μ.μ., από το κτίριο του συλλό-
γου, οι 12 μωμόγεροι, η Νύφη, ο Διάβολον, ο Γέρον, η 
Γραία και οι υπόλοιποι θα ξεχυθούν στους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης της Νάουσας και θα την κάνουν 
να χορέψει στους ρυθμούς τους. 

Το παρόν έθιμο ενέταξε το 2016 η UNESCO στην 
άυλη πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων. 

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Μ.Π.Σ. Νέας Νικομήδειας «Ο Αριστοτέλης».

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας διορ-
γανώνει τον  ετήσιο χορό της την Παρασκευή 4 
Ιανουαρίου 2019, στις 8:30 μ.μ. στο Κτήμα Γκα-
ντίδη ( Άγιος Γεώργιος Βέροιας )

Θα παρουσιαστούν τα τμήματα του συλλό-
γου!

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν :
Παυλίδης Στάθης - Τραγούδι 
Τσιτιρίδης Γιάννης - Τραγούδι 
Αθανασιάδης Χάρης - Λύρα 
Μπαϊραχτάρης Θωμάς - Λύρα 
Ιακωβίδης Γιώργος - Κλαρίνο 
Παπαδόπουλος Γιάννης - Κρουστά 
Φουντουκίδης Δημήτρης - Πλήκτρα 
Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο Τάκης Βαμβα-

κίδης.
Περισσότερες πληροφορίες :6985636960

Ετήσιος χορός της Ευξείνου Λέσχης 
Επισκοπής

Γιάννης Τροχόπουλος: Μεγαλύτερη προσπάθεια 
για να φέρουμε το βιβλίο κοντά στον μέσο αναγνώστη

«Είναι σημαντική η συμβολή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας στην επαφή και την 
κοινωνικότητα των ανθρώπων» τόνισε χθες στον ΑΚΟΥ 99.6

Τον Απρίλιο του 2019 ολοκληρώνεται το «Αθήνα 2018- Παγκόσμια 
Πρωτεύουσα Βιβλίου», μια διοργάνωση που έχει ξεπεράσει μέχρι 
σήμερα τις 400 εκδηλώσεις, επικεφαλής της οποίας είναι ο Βεροι-
ώτης – επί χρόνια διευθυντής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας  
- Γιάννης Τροχόπουλος.

«Τελικοί αποδέκτες των εκδηλώσεων είναι σαφώς  το κοινό, οι δη-
μιουργοί, η βιομηχανία του βιβλίου, αλλά οι εκτιμήσεις λένε ότι σ’ ένα 
μεγάλο βαθμό έχει πετύχει τους στόχους της και αφήνει ένα αποτύπω-
μα που είμαι σίγουρος ότι θα το χρησιμοποιήσει σωστά η επόμενη Δη-
μοτική Αρχή της Αθήνας, επενδύοντας περισσότερο στο χώρο και την 
πρόσβαση στη γνώση» επεσήμανε χθες σε μια σύντομη συνέντευξη 
στον αέρα του ΑΚΟΥ 99.6, στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» ο κ. 
Τροχόπουλος.

-Είναι καλή εποχή αυτή , των social media για το βιβλίο και τη 
φιλοσοφία της ανάγνωσης γενικότερα;

Εάν αντικαταστήσουμε το βιβλίο με την έννοια της ευρύτερης γνώ-
στης, το βιβλίο σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη και ηλεκτρονική) θα έλε-
γα ότι η εποχή εμπεριέχει τις ίδιες προκλήσεις με παλαιότερες εποχές.

Τα νέα παιδιά θέλουν άλλους τρόπους και άλλο περιβάλλον για να 
έχουν πρόσβαση στη γνώση – κι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για 
όλους τους δημόσιους φορείς – κι οι μεγαλύτερες όμως ηλικίες εξακο-
λουθούν απ’ ότι φαίνεται να ενδιαφέρονται και να έχουν πρόσβαση στο 
βιβλίο.

Νομίζω ότι όσο και να μας προβληματίζει η εξάπλωση των κοινω-
νικών μέσων και του ίντερνετ, το βιβλίο και η γνώση παραμένουν στο 
επίκεντρο της προσπάθειας του πολίτη για να βελτιώσει τη ζωή του.

-Είπατε για τη βιομηχανία του βιβλίου… Η Ελλάδα σε σχέση με 
την Ευρώπη και τον παγκόσμιο χώρο του βιβλίου που βρίσκεται;

Κοιτάξτε, το ελπιδοφόρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια – παρά την 
κρίση που έχει επιπτώσεις σε όλους τους τομείς – έδωσε την ευκαιρία 
σε νέους ανθρώπους να μπουν στον εκδοτικό χώρο και να έχουμε πολύ 

καλά βιβλία τα οποία εκδίδονται σχεδόν την ίδια περίοδο που έχουν 
εκδοθεί στο εξωτερικό… Γενικότερα θα έλεγα ότι έχουμε μια πληθώρα 
ικανών μεταφραστών, που είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο στο μυθιστό-
ρημα και την ποίηση που είναι πολύ δύσκολο, αλλά και στα επιστημονι-
κά θέματα.

Βέβαια υπάρχει ακόμα το φαινόμενο της μέτριας διείσδυσης του 
βιβλίου στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα… Αλλά στη Βέροια έχετε 
το πλεονέκτημα της λειτουργίας της  Δημόσιας Βιβλιοθήκης μέσα από 
την οποία μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο σημαντικό είναι να έχουν οι 
άνθρωποι πρόσβαση σε συλλογές και βιβλία και να δημιουργήσουν ένα 
περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει και τα παιδιά τους ώστε να έχουν μια 
καλύτερη εξέλιξη. Αρα, υπάρχουν και θετικά μηνύματα, μηνύματα που 
μας επιτρέπουν να πιστεύουμε ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προ-
σπάθεια για να φέρουμε το βιβλίο κοντά στον μέσο αναγνώστη.

-Αποτελεί επίσης και ένα πλεονέκτημα καλύτερης υγείας και 
ζωής η φιλαναγνωσία…

Πράγματι, η ανάγνωση βοηθάει πολύ στις μεγάλες ηλικίες, ώστε 
να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξάλλου σε μια εποχή που οι 
άνθρωποι αλλάζουν συχνά επαγγέλματα, πρέπει να βρουν νέες δεξιό-
τητες, οπότε η διαρκής εκπαίδευση συνδέεται και με τη γνώση και την 
αξιόπιστη πληροφορία που θα τον βοηθήσει, να είναι πιο ανοιχτός και 
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, επαγγελματικές και προσωπικές.

-Η λογοτεχνία και το μυθιστόρημα, έχει συνήθως την πρώτη θέ-
ση στις επιλογές των αναγνωστών;

Έχει την πρωτιά, με την έννοια ότι συνδέεται κυρίως με τον ελεύθερο 
χρόνο και την δυνατότητα που έχει το κοινό να διαβάζει…

Νομίζω ότι είναι σημαντικό και το περιβάλλον που δημιουργείται σε 
μια κοινωνία, με την ανθρώπινη επαφή... Όπως γίνεται εδώ, στη Δημό-
σια Βιβλιοθήκη που συμβάλλει στην επαφή και την κοινωνικότητα των 
ανθρώπων ώστε να βοηθήσει και στο κομμάτι της αλληλεγγύης. Και 
εκεί είναι που πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, δημιουργώντας 

μεγαλύτερες συμφωνίες και 
προσπάθειες ώστε να βρίσκουν 
οι άνθρωποι κοινά θέματα και 
να μην μένουν στις διαφορές 
που δυσκολεύουν τη ζωή μας.

-Τι είναι αυτό που κάνει 
ένα βιβλίο να ξεχωρίζει, να 
είναι ένα καλό βιβλίο;

Κοιτάξτε, το καλό βιβλίο είναι 
κάτι υποκειμενικό… Εν τούτοις, 
η αυθεντικότητα, ο τρόπος με 
τον οποίο ένας συγγραφέας με-
ταφέρει αυτό που ζει ή νοιώθει, 
είναι αυτό που φέρνει σε επα-
φή τον αναγνώστη με τον ίδιο 
τον συγγραφέα και του δίνει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσει κι 
αυτός τη δική του πραγματικό-
τητα. Ευτυχώς, οι συγγραφείς μας ανανεώνουν, μας πλουτίζουν με πε-
ρισσότερο υλικό και ιδέες. Παρ’ όλα αυτά, ως γνωστόν, μια επιστροφή 
στους αρχαίους συγγραφείς θα μας δείξει πόσο αληθινός είναι ο Πλά-
των, ο Αριστοτέλης ή ο Διογένης Λαέρτιος που κατέγραψε τις βιογραφί-
ες όλων των σημαντικών ανθρώπων της εποχής εκείνης.

Ο κ. Τροχόπουλος αφού εμμέσως πλην σαφώς, μας πρότεινε να 
στραφούμε με περισσότερο ενδιαφέρον στους μεγάλους φιλόσοφους 
και συγγραφείς της αρχαιότητας, κλείνοντας ευχαρίστησε και όλα τα 
ΜΜΕ της περιοχής μας για τη πολύτιμη – όπως είπε – υποστήριξή τους 
στη δημόσια βιβλιοθήκη της Βέροιας, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε 
πολύ υψηλό επίπεδο, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί 
έχουν κοινό όραμα, πίστη και υπομονή.



Και φέτος ο “ΕΡΑΣΜΟΣ”…
Στο πλευρό των κοινωνικά 
ευπαθών συμπολιτών μας 

με τη διανομή 
85 εορταστικών δεμάτων

Ό π ω ς  κ ά θ ε 
χρόνο,  έτσι  και 
φέτος, ενόψει του 
εορταστικού 12η-
μέρου Χριστουγέν-
νων και Πρωτοχρο-
νιάς 2018 – 2019, 
το ΔΣ του Συλλό-
γου Κοινωνικής 
Παρέμβασης “Ε-
ΡΑΣΜΟΣ”,  με την 
ανιδιοτελή στήριξη 
και συνδρομή με-
λών, χορηγών και 
δωρητών, από την 
τοπική μας κοινω-

νία, εξασφάλισε τη συλλογή και προώθησε τη διανομή δεμάτων με βασικά είδη διατρο-
φής σε 85 οικογένειες συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  
Πρόκειται για ακόμη μια καθιερωμένη δράση του «ΕΡΑΣΜΟΥ» στο πλαίσιο της γενικό-

τερης ευαισθητοποίη-
σης και λειτουργίας του 
Συλλόγου, πλάι στους 
ανθρώπους που αντι-
μετωπίζουν προσωπι-
κά, οικογενειακά ή άλ-
λης φύσεως κοινωνικά 
προβλήματα και έχουν 
αυτονόητα το αναφαί-
ρετο δικαίωμα σε μια 
αξιοπρεπή ποιότητα 
ζωής!

Το έθιμο της πρωτοχρονιάτι-
κης ελιάς τήρησε για μιά ακόμη 
φορά στη Βέροια ο γιατρός Ανα-
στάσιος Βασιάδης προσφέροντας 
κλαδιά ελιάς, κατά την παραδο-
σιακή ανταλλαγή ευχών  στην Α-
ντιπεριφέρεια Ημαθίας, μετά την 
πρωτοχρονιάτικη δοξολογία που 
τελέστηκε στον ναό του Αγίου Α-
ντωνίου.

Τα πρωτοχρονιάτικα κλαδιά ε-
λιάς έχουν τον διαχρονικό και πά-
ντα επίκαιρο ευχετήριο συμβολι-
σμό για Παγκόσμια Ειρήνη, Υγεία, 
Αγάπη, Πρόοδο και Ευημερία.

Το έθιμο τηρείται σε πολλά μέ-
ρη της Ελλάδας από τα παλαιότε-
ρα χρόνια. 

Σχετίζεται με την καλλιέργεια του δένδρου, την οικονομική σημασία του και τους πολλα-
πλούς συμβολισμούς με τους οποίους συνδέεται. 

Σύμφωνα με το έθιμο αυτό ο πατέρας του σπιτιού βγαίνει πρώτος από το σπίτι με το 
χάραμα της καινούργιας χρονιάς και επιστρέφοντας φέρνει μαζί του κλαδιά ελιάς τα οποία 
αναρτά σε περίβλεπτες θέσεις και προσφέρει στα μέλη της οικογενείας του με τις ευχές της 
ημέρας. 

Ακολούθως τα μέλη της οικογένειας, τα παλαιότερα χρόνια έριχναν φύλλα ελιάς στο α-
ναμμένο τζάκι και από τον τρόπο που αυτά καίγονταν έκαναν προβλέψεις για την καινούργια 
χρονιά, κατά την πανάρχαια παράδοση της πυρομαντείας.

Η υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας Γεωργία Μπατσαρά 
επισκέφθηκε τις τοπικές αρχές που εδρεύουν στη Βέροια και 
αντάλλαξε ευχές για καλή χρονιά με υγεία και δύναμη.

Η Γεωργία Μπατσαρά συνοδευόμενη από ένα μέρος 
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της, επισκέφθηκε 
τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
Κώστα Καλαϊτζίδη, τον Δήμαρχο Βέροιας Κώστα Βοργια-
ζίδη, τον Μητροπολίτη Βέροιας, Νάουσας και Καμπανίας 
Παντελεήμονα, τον Διοικητή της Μεραρχίας Υποστράτηγο 
Πέτρο Δεμέστιχα, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας Χρή-
στο Σιμούλη, τον Διευθυντή της Σχολή Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης της Αστυνομίας Διονύση Κούγκα και τον 
Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας Αντιπύ-
ραρχο Νίκο Παλαμούτη.  

Η υποψήφια Δήμαρχος στις συναντήσεις με τους έν-
στολους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους διαβεβαίωσε 
πως η επόμενη συνάντησή τους θα γίνει στο άμεσο μέλ-
λον, έτσι ώστε να καταγραφούν ζητήματα που θα έχουν 
μοναδικό στόχο την βελτίωση της συνεργασίας με τον 
Δήμο Βέροιας.  

Τέλος η Γεωργία Μπατσαρά εύχεται σε όλους τους 
πολίτες του Δήμου Βέροιας, το 2019 να είναι μια χρονιά 

καλύτερη από αυτήν που έφυγε και να γιατρέψει κάθε πληγή 
που δημιουργήθηκε το 2018.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ του Ισαάκ και της Ζωής, το 
γένος Μωϋσίδη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΔΕ-
ΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του 
Χρήστου και της Ζαχαρούλας, το 
γένος Σκράπα, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Η υποψήφια Δήμαρχος 
Γεωργία Μπατσαρά αντάλλαξε 

ευχές με τις τοπικές αρχές

Τήρησε και φέτος το έθιμο 
της πρωτοχρονιάτικης ελιάς, 

ο Τάσος Βασιάδης

Βρέθηκαν 
κλειδιά
Βρέθηκαν κλει-

διά στην οδό Βενι-
ζέλου. Όποιος τα 
έχασε ας περάσει 
από τα γραφεία της 
εφημερίδας, Βενιζέ-
λου 10.
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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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
 ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-1-2019 
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΑΠΟ ΩΡΑΣ 18.00 μ.μ ΕΩΣ 19.30μ.μ
 ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ 
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 
ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ε Υ Χ Ε Σ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυ-

ριών Βέροιας, εύχεται  σε  όλους  τους  φίλους  και  συμπολίτες  
μας

   Χ Ρ Ο Ν Ι Α   Π Ο Λ Λ Α,

ΑΓΑΠΗ, ΥΓΕΙΑ , ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΑΜΟΓΕΛΑ  ΚΑΙ  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Το  Διοικητικό Συμβούλιο  της  Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυρι-

ών Βέροιας, ευχαριστεί από καρδιάς :
1) Ανώνυμη οικογένεια για την προσφορά 180 κιλών κιμά.
2) Ανώνυμη οικογένεια για τα δέκα κοτόπουλα και τις εβδομή-

ντα μπριζόλες.
3) Την οικογένεια του Πρόδρομου Χατζόγλου, για τα 400 κιλά 

πατάτες.
4) Την αλλαντοποιία «ΠΑΣΣΙΑΣ» για τα 160 παριζάκια.
5) Τον κ. Γιάγκογλου  Aναστάσιο για τα 160 πακέτα καφέ.
6) Ανώνυμη κυρία για τα πενήντα πακέτα φακές.
και όλους τους συμπολίτες μας που με τις προσφορές τους βο-

ήθησαν, ώστε να ετοιμάσουμε και να διανείμουμε 130 δέματα σε 
άπορες οικογένειες της πόλης μας, με την ευκαιρία των Χριστου-
γέννων και Πρωτοχρονιάς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το  Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Α-

δελφότητος κυριών Βέροιας , ευχαριστούν για την ευγενική τους 
προσφορά :

1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, για τις ανά-
γκες του συσσιτίου.

2) Την κ. Τροχοπούλου Έφη για ένα γεύμα στη μνήμη του 
συζύγου της.

3) Τις οικογένειες  Νέτσικα Δημητρίου, Πιλιτσίδου  φωτεινής 
και Πιλιτσίδου Σοφίας, για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη της 
μητέρας τους  Νέτσικας Γιαννούλας , με τη συμπλήρωση  ενός 
έτους από το θάνατό της.

4) Την  κ. Καργατζή Ελπίδα για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, για 
ένα γεύμα στη μνήμη του αδερφού της  Ονούφριου Ζερδαλή, με 
τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατό του.

5) Την κ. Χατζηγιάννη-Νικολοπούλου Μαργαρίτα για τη δω-
ρεά των 100 ΕΥΡΩ, για ένα γεύμα στη μνήμη του πατέρα της , 
με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατό του.

6) Ανώνυμη οικογένεια για τη δωρεά των 30 ΕΥΡΩ, στη 
μνήμη προσφιλούς προσώπου με τη συμπλήρωση σαράντα 
ημερών από το θάνατό του.

7) Τους υιούς  Γ. Γαλλίκα για το κρέας , στη μνήμη του πατέ-
ρα τους Γεωργίου.

8) Ανώνυμο κύριο για τα δύο λίτρα λάδι.
9) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
10) Ανώνυμο κύριο για τα 60 κιλά πατάτες.
11) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι.
12) Ανώνυμο κύριο για τα 75 γιαουρτάκια  και τις χυλοπίτες , 

στη μνήμη των γονέων του.
13) Ανώνυμη κυρία για τα δύο λίτρα λάδι.
14) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα γιαουρτάκια και το κασέρι.
15) Ανώνυμο κύριο για τα οκτώ κιλά κριθαράκι.

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

Το «ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ`` ευχαριστεί:
-Την Οικ. Κωστίκα Γεωργίου για τη δωρεά του ποσού των 200 Ε για οικονομική 

ενίσχυση. 
-Την κα Νιούκα Μαριάνθη για τη δωρεά του ποσού 50 Ε εις μνήμην του συζύγου 

της Νικολάου.
-Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά του ποσού 500 Ε για τις Άγιες ημέρες των εορτών.
-Την Οικ. Γεωργίου και Ευλαμπίας Καραγιάννη για τη δωρεά του ποσού 200 Ε 

αντί στεφάνου εις μνήμην του αγαπημένου τους γαμπρού Κωνσταντίνου Γκαβονά-
τσιου.

-Ανώνυμο Ζαχαροπλαστείο για την ευγενική προσφορά γλυκών.
-Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά του ποσού 80 Ε εις μνήμην της μητέρας της.
-Την κα Τούλα Γκαγκούση για την ευγενική προσφορά πιτών εις μνήμην του α-

δελφού της Βασιλείου Γκαγκούση. 
-Τον κύριο Κόντογλου Νέστορα για τη δωρεά του ποσού των 100 Ε εις μνήμην 

των γονέων του Χρήστου και Ελευθερίας.
-Την κα Έφη Φαντέ για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος.
-Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά 12 κιλά τυρί και 6 κιλά Γκούντα τριμμένο.
-Την «Φρουτοπηγή ΑΣ» Δήμου Δοβρά για την ευγενική προσφορά 10 τεμαχίων 

γαλοπούλας και την προσφορά φρούτων.
-Το Ιχθυοπωλείο «Τσιλιγκερίδη» για την ευγενική προσφορά 20 κιλά ψάρια εις 

μνήμην Χριστόφορου και Αικατερίνης Τσιλιγκερίδου. 
 

Το Δ.Σ.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου το πρωί θα 
ομιλήσει στην Σύναξη ιεροπαίδων και 
αναγνωστών στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά στην Βέροια.

Την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου στις 5:00 
μ.μ. θα παραστεί στη Σύναξη Μοναχών 
και Μοναζουσών της Ιεράς Μητροπόλεώς 
μας στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας. Θα ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. 
Ιερώνυμος.

Το Σάββατο  5 Ιανουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα 
Αγιασμό.

Το Σάββατο 5 Ιανουαρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό των Θεοφανείων στον Ιε-
ρό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας όπου 
θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μάζας.

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό.

Την ίδια ημέρα θα αγιάσει τα ύδατα:
Στις 11:30 π.μ. Βέροια
Στις 12:30 μ.μ. Νάουσα (άλσος Αγίου Νικολάου)
Στη 1:00 μ.μ. στο κολυμβητήριο της Νάουσας
Στις 3:30 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος
Την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Τιμίου 

Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 1 Ιανου-

αρίου 2019 στις 12.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Νίκη Παύλου 
Γκαβάνα σε ηλικία 78 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους της ειλικρινή συλλυπητή-
ρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 30 Δε-

κεμβρίου 2018 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου στον Αγ. Γεώργιο Δοβρά 
Ημαθίας η Ελένη Βασιλείου σε 
ηλικία 68 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 31 

Δεκεμβρίου 2018 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αγγελική 
Νικ. Τζίμα σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 30 Δε-

κεμβρίου 2018 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελισσά-
βετ Γεωρ. Γριατσιάνου σε ηλι-
κία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΙΜΟΥΛΗΣ, απο-
βλέποντας στην ομαλή 
και ασφαλή διεξαγωγή της 
οδικής κυκλοφορίας, την 
πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων, την εξυπη-
ρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού κατά την κυκλο-
φορία οχημάτων, στους 
δύο κλάδους κυκλοφορίας 
της Εγνατίας Οδού, από 
Α/Κ Βέροιας (χ/θ 253,00) 
έως Α/Κ Πολυμύλου (χ/θ 
227,00), έλαβε τα παρακά-
τω μέτρα:

- Την παράταση της ι-
σχύος της ανωτέρω από-
φασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτή είχε 
εκδοθεί, έως την 30-06-2019 ή έως την έκδοση σχετικής Α-
πόφασης από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 230/2007, εφόσον αυτή εκδοθεί νωρίτερα.

- Για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
φορτίων από τις σήραγγες, της εδαφικής μας αρμοδιότητας 
και συγκεκριμένα για τις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13, οι οποίες 
είναι συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων, τα μέτρα που 
θα λαμβάνονται από τα ανωτέρω οχήματα θα είναι: 

 Θα τηρούν απόσταση ασφαλείας εκατό (100) μέτρων με 
τα προπορευόμενα αυτών κινούμενα οχήματα. 

 Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή συμφόρησης εντός των 
σηράγγων, για οποιοδήποτε λόγο, θα τηρούν απόσταση 
ασφαλείας από τα λοιπά οχήματα τουλάχιστον δέκα (10) 
μέτρων (για την αποτροπή δευτερογενών συμβάντων ή/και 
διασποράς τυχόν φωτιάς, για  διευκόλυνση της πρόσβασης 
των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και διευκόλυνση της 
εκκένωσης των χρηστών).   Θα κινούνται με ελάχιστη ταχύ-
τητα εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και μέγιστη ταχύτητα ογδόντα 
(80) χλμ. ανά ώρα.   Θα κινούνται μόνο στη δεξιά λωρίδα 
κυκλοφορίας.  • Δε θα προσπερνούν άλλα οχήματα, παρά 
μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ. ακινητοποιημένο 

όχημα). Θα έχουν τοποθετημένη, στην οπίσθια πλευρά, ειδι-
κή πρόσθετη συσκευή, πορτοκαλί φωτός που αναβοσβήνει 
(φάρος), η οποία θα είναι ενεργοποιημένη σε όλο το μήκος 
της υπόψη διαδρομής.   Σε περίπτωση οιασδήποτε έκτακτης 
κατάστασης, θα ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο Ελέγχου 
Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στον τηλεφωνικό αριθμό 
«1077» ή με τη χρήση των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης 
εντός των σηράγγων.  β) Για την επιβολή των παραπάνω 
μέτρων, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ως διαχειριστής των 
σηράγγων: Θα τοποθετήσει τις κατάλληλες ρυθμιστικές 
πινακίδες του Κ.Ο.Κ (Ρ-26, Ρ-32, Ρ-31, Ρ57), με προσθήκη 
επεξηγηματικών εγγράφων ή συμβολών.  Θα διενεργεί, σε 
τακτικές περιόδους, ενημερωτικές εκστρατείες, με διανομή 
σχετικών φυλλαδίων στο Σταθμό Διοδίων Πολυμύλου ή σε 
άλλες θέσεις, καθώς και με άλλα πρόσφορα μέσα (ηλεκτρο-
νικές πινακίδες, διαδίκτυο). 

 Θα ενημερώνει τους επαγγελματικούς συνδέσμους των 
ιδιοκτητών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμά-
των για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων. • Θα διατη-
ρεί αυξημένη επιτήρηση των σηράγγων με τα κατάλληλα 
εποπτικά μέσα του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας.   Θα 
περιπολεί το ανωτέρω οδικό τμήμα με ειδικά συνεργεία των 
αναδόχων συντήρησης και λειτουργίας.

 - Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, 
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 420 και 458 του 
Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 
52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-
57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας». 

- Η παρούσα απόφαση, ισχύει με την 
δημοσίευσή της έως την 30-06-2019 ή 
έως την έκδοση σχετικής Απόφασης από 
την Διοικητική Αρχή Σηράγγων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ 230/2007, εφόσον 
αυτή εκδοθεί νωρίτερα.  Τα δε οριζόμενα 
από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέ-
τησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, 
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παρα-
πάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με 
τροχονόμους.- 

Την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου στη Νάουσα

Τελετή ονοματοδοσίας του πολυχώρου 
πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς»

Στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη 
τελετή ονοματοδοσίας του πολυχώρου πολιτισμού ‘Χρήστος Λαναράς’, παρουσία μελών 
της οικογένειας του μεγάλου ευεργέτη της Νάουσας.

Η δωρεά των κτιρίων ‘Βέτλανς’ και ‘Έρια’ έγινε από τον αείμνηστο Χριστόδουλο Λα-
ναρά στον δήμο Νάουσας το 2000. Τον ίδιο χρόνο έγινε και  η ανακήρυξη του δωρητή 
ως μεγάλου ευεργέτη της πόλης, ενώ τα εγκαίνια του πολυχώρου έγιναν το 2014.
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Ρυθμίσεις επί της Εγνατίας οδού λόγω 
κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς 

επικίνδυνων εμπορευμάτων 

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα 
στον Αντιπεριφερειάρχη  Ημαθίας

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο 
γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, 
από στρατιώτες της Β’ μοίρας 
καταδρομών, τη φιλαρμονική του 
Δήμου Βέροιας, από μέλη της Ευ-
ξείνου λέσχης Ειρηνούπολης, του 
συλλόγου Βλάχων Βέροιας, του 
συλλόγου κάμπου Νάουσας και 
του συλλόγου κοινωνικής παρέμ-
βασης «Έρασμος». 
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Βέροια, 10 Δεκεμβρίου  2018
Αριθμός πρωτ. 172 / 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να υλοποιήσει την 
Πράξη:«Ίδρυση και λειτουργία προστατευόμενης στέγης η-
μιαυτόνομης διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλει-
τουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής 
προστασίας, στη Βέροια», που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029408 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προ-
κηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:

Α. Ενός (μίας) Εργασιακού Συμβούλου
Β. Δύο  οικόσιτων Φροντιστριών
Αναλυτικότερα ζητούνται:
Θέση Α: Εργασιακός Σύμβουλος πλήρους απασχόλησης 
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για 

αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής ή ΑΤΕΙΘ Κοινω-

νικής Εργασίας ή Ψυχολογίας ή άλλης παρεμφερούς Σχολής της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσω-

πικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που σχετίζονται με 

τη λειτουργία της Δομής (φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο).
4.Ικανότητα στην επικοινωνία.
5.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της 

νοηματικής).
6.Πνεύμα συνεργασίας.
7.Εμπειρία εθελοντισμού.
8.Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
9. Δίπλωμα οδήγησης.
Θέσεις Β: Οικόσιτη Φροντίστρια
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόρι-

στο χρόνο. Θα  παρέχεται  ικανοποιητικός μισθός, στέγη και διατροφή, 
καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και ρεπό).

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 55 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Εμπειρία μητρότητας
2.Απολυτήριο Γυμνασίου
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις Μαγειρικής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης 

και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι τις 10-1- 2019.

• Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org

• Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και 
Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 
23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι Μωμό’εροι από την 
Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας   

«Μοσχοβόλησε ο Γαβουρμάς»

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας  αναβίωσε για πρώτη χρονιά το πανάρ-
χαιο έθιμο των Μωμό’ερων στην Τ.Κ Χαρίεσσας Νάουσας. Την Κυριακή 30 
Δεκεμβρίου 2018 μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας, έκαναν την εμφάνι-
ση στους δρόμους και τα σοκάκια του χωριού τα Μωμο’έρια, παρουσιάζο-
ντας το δρώμενο αυτούσιο και με τον παραδοσιακό τρόπο όπως ακριβώς 
το μετέφεραν οι πρόγονοί μας από τον Πόντο.

  Η Εύξεινος Λέσχης Χαρίεσσας με προσκαλεσμένους τους Μωμό’ερους 
του συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας & Περιχώρων, και τους μουσικούς του 
συλλόγου της Τσοπουρίδη Θωμά στο Αγγείο, Μπράσα Αλέξανδρο στο Ντα-
ούλι, αναστάτωσαν ευχάριστα όλο το χωριό από άκρη σε άκρη! Το δρώμενο 
αγκαλιάστηκε με περίσσεια αγάπη από τους κατοίκους, σκορπώντας χαρά 
και πολλά χαμόγελα εν όψει των εορτών. 

Ο κόσμος μαζί με τους χορευτές και τους μουσικούς κατέληξε αργά το 
μεσημέρι στην αίθουσα του συλλόγου όπου ακολούθησε γλέντι με πλούσια 
ποντιακά εδέσματα, τοπικό τσίπουρο και άφθονο κρασί.  

Το δρώμενο παρακολούθησαν από κοντά ο Περιφερειακός σύμβουλος 
κ. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, μέλη των συλλόγων «Αγίας Παρασκευής» Λευ-
καδίων, ο σύλλογος Ποντίων «Η Ρωμανία» Μαρίνας, οι «Κομνηνιοί» Ροδο-
χωρίου, καθώς και πλήθος κόσμου! 

Ευχαριστούμε το Δήμο Νάουσας για τη συνδιοργάνωση του εθίμου,τον 
σύλλογο ποντίων Αλεξάνδρειας & Περιχώρων, τις κυρίες του συλλόγου για 
τα ποντιακά εδέσματα :Τσάγκα Λίτσα, Μωυσιάδου Λίτσα, Παμπουχίδου 
Χριστίνα, Χαϊτίδου Σοφία, Τσιχλακίδου Κατερίνα, Φωστηροπούλου Θοδώ-
ρα, για τον Γαβουρμά τον Πουτακιδη Αναστάσιο & Δέσποινα, για το τοπικό 
κρασί τους παραγωγούς Αργυρίου Δημήτρη και Διτσόλα Ιωάννη, για το 
άφθονο τσίπουρο τον Παμπουχίδη Ελευθέριο, όλα τα καταστήματα και τους 

χωριανούς για την προσφορά τσιπουρομεζέδων και γλυκισμάτων στους 
Μωμό’ερους και στον κόσμο που συμμετείχε στην παρουσίαση του εθίμου 
και στην άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης.

  Οι Μωμό’εροι έγιναν πλέον έθιμο του χωριού μας!!! «Υείαν κ’ ευλοΐαν 
και καληχρονίαν»

  Με εκτίμηση το Δ.Σ.
 της Ευξείνου Λέσχη Χαρίεσσας

Πιστός στην παράδοση ο Μορφωτικός Σύλλογος Κοπανού  ¨Η ΜΙΕΖΑ¨ 
αναβίωσε , για άλλη μια χρονιά, το καθιερωμένο έθιμο του Γαβουρμά στην 
φιλόξενη αίθουσα του. Το χοιρινό λαχταριστό, συνοδευμένο από πλιγούρι 
και στυπά λάχανου υπήρξε γευστική απόλαυση για κάθε ουρανίσκο. Παρα-
σκευάστηκε με αγνά υλικά και την ίδια παραδοσιακή τεχνική και προσφέρ-
θηκε στους επισκέπτες που κατέκλυσαν την αίθουσα το Σάββατο στις 29 
Δεκεμβρίου 2018. Φυσικά και το κρασί ἐρρεε άφθονο, και το κέφι αμείωτο 
υπό τους μελωδικούς ήχους της ποντιακής λύρας. Έτσι το γλέντι κράτησε 
για πολλές ώρες.

Ευχαριστίες
Το Δ/Σ ευχαριστεί όσους τους τίμησαν με την παρουσία τους τον αντιπε-

ριφερειάρχη κο. Κ. Καλαϊτζίδη,τον περιφερειακό σύμβουλο κο. Θ. Τεληγιαν-
νίδη, τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ημαθίας κο. Ν. Παλαμούτη, 
τον καθηγητή κο. Κ. Παραστατίδη, τον πρόεδρο της Ε. Λ. Νάουσας κο. Φ. 
Φανιάδη, τον Λαογραφικό Σύλλογο Θρακομακεδόνων « ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 
τους Δημοτικούς Συμβούλους κα. Στ. Αραμπατζή, Β. Τζουβάρα, Δ, Μπαλ-
τατζίδου και τον υποψήφιο δήμαρχο Νάουσας κο. Ν. Καρανικόλα. Ευχα-
ριστούμε θερμά και τον δημοσιογράφο της εφημερίδας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 
κ.Γρηγόρη Κυριακίδη που για ακόμη μια φορά έδωσε το παρών, δίπλα στο 
Σύλλογο.
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Τα βιβλία που διαβάστηκαν 
περισσότερο το 2018
από τους αναγνώστες 

της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Βέροιας

Λίγο πριν αποχαιρετίσουμε αυτή τη χρονιά, η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 
μας έδωσε τη λίστα με τα πολυδιαβασμένα βιβλία του 2018.  Τα μυθιστορήματα 
(ιδιαίτερα τα αστυνομικά και οι ιστορίες αγάπης) και τα παιδικά βιβλία είναι πρώτα 
στις προτιμήσεις των αναγνωστών της.  Ακολουθούν τα βιβλία αυτοβελτίωσης, 
ανθρωπίνων σχέσεων, εκμάθησης ξένων γλωσσών, τα σχολικά βοηθήματα και 
τα βιβλία εκπαίδευσης.Η συλλογή της Βιβλιοθήκης συνεχώς εµπλουτίζεται τόσο 
µε νέες εκδόσεις, µε βιβλία αιχµής αλλά και µε βιβλία μεγάλης αξίας, αποτέλεσµα 
σημαντικών δωρεών.Από τον Ιανουάριο του 2018 έως και σήμερα 28/12 η Βιβλιο-
θήκη δάνεισε 154.306 τεκμήρια.  

Τα πολυδιαβασμένα βιβλία του 2018 από όλες τις κατηγορίες είναι:
• Η υπέροχη φίλη μου/ Έλενα Φερράντε
• Οι κόρες των αστεριών/ Lucinda Riley
• Assassin’s Creed / Oliver Bowden 
• Η καρδιά θυμάται / Καίτη Οικονόμου
• Το τίμημα της προδοσίας /Γιώτα Φώτου
• Έρωτας σαν βροχή / Λένα Μαντά
• Ιστορία της Βέροιας και της περιοχής, με παράλληλη τοπιογραφία της πόλης 

/ Αντώνης Μιχ. Κολτσίδας 
• Δυσλεξία / Παύλος Ν. Αδαμόπουλος, Βασιλική Χατζημπάλογλου-Αδαμοπούλου
• Να ζείς, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις / Λέο Μπουσκάλια 
• Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ / Banscherus, Jurgen
• Φρουτοπία /Ευγένιος Τριβιζάς
• Τικ και Τέλα /Axel Scheffler 
Αναλυτικότερα:
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 2018
1. Η υπέροχη φίλη μου/ Έλενα Φερράντε/ Πατάκης
2. Οι κόρες των αστεριών/ Lucinda Riley/ Διόπτρα
3. Assassin’s Creed / Oliver Bowden / Διόπτρα
4. Η σιωπή του φάρου / Kimberley Freeman / Διόπτρα
5. Η δίψα / Jo Nesbo / Μεταίχμιο
6. Ο κοκκινολαίμης /Jo Nesbo / Μεταίχμιο
7. Το νέο όνομα / Έλενα Φεράντε / Πατάκης
8. Άμμος στα μάτια / Λαρς Κέπλερ / Πατάκης
9. Η κόρη του κεραυνού / Lucinda Riley / Διόπτρα
10. Ο φαντομάς / Jo Nesbo / Μεταίχμιο
 ΠΟΛΥΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 2018
1. Η καρδιά θυμάται / Καίτη Οικονόμου / Ψυχογιός
2. Το σκουλαρίκι της τύχης / Καίτη Οικονόμου / Ωκεανίδα
3. Έρωτας σαν βροχή / Λένα Μαντά / Ψυχογιός
4. Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι / Λένα Μαντά / Ψυχογιός
5. Έρωτας πόλεμος / Καίτη Οικονόμου / Ψυχογιός
6. Τα πέντε κλειδιά / Λένα Μαντά /Ψυχογιός
7. Το τίμημα της προδοσίας /Γιώτα Φώτου /Ψυχογιός
8. Το φιλί του δράκου / Χρύσα Δημουλίδου / Λιβάνη
9. Χιόνι στη φωτιά / Χρυσηίδα Δημουλίδου / Ψυχογιός
10. Η άλλη πλευρά του νομίσματος / Λένα Μαντά / Ψυχογιός
 ΠΟΛΥΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2018    
1. Ιστορία της Βέροιας και της περιοχής, με παράλληλη τοπιογραφία της πόλης 

/ Αντώνης Μιχ. Κολτσίδας / Αφοί Κυριακίδη
2. Δυσλεξία / Παύλος Ν. Αδαμόπουλος, Βασιλική Χατζημπάλογλου-Αδαμοπούλου / Σαββάλας
3. Να ζείς, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις / Λέο Μπουσκάλια / Γλάρος
4. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης / Μάρθα Πατλάκουτζα / Έξη
5. Ο δρόμος της ευτυχίας / Χόρχε Μπουκάι / Opera
6. Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες / Σταυρούλα Πολυχρο-

νοπούλου / Ατραπός
7. Αυτισμός / Ευφροσύνη Καλύβα / Παπαζήση
8. Ιστορία της Μακεδονίας / N.G.L. Hammond και G.T. Griffith / Μαλλιάρης-Παιδεία
9. Ο δρόμος της συνάντησης / Χόρχε Μπουκάι / Opera
10. Το μικρό βιβλίο της φύσης / Τζερόνιμο Στίλτον / Κέδρος
 ΠΟΛΥΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2018                            
1. Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ / Banscherus, Jurgen /Μεταίχμιο
2. Φρουτοπία /Ευγένιος Τριβιζάς /Πατάκης
3. Τικ και Τέλα /Axel Scheffler / Ίκαρος
4. Ο μικρός φιλόσοφος /Piquemal, Michel, Baas, Thomas / Μεταίχμιο
5. Ώρα για ύπνο / Giovanna Zoboli / Κόκκινο
6. Το ανθρώπινο σώμα / Λιβάνης
7. Ώρα για παιχνίδι / Ψυχογιός
8. Barbie / Μοντέρνοι Kαιροί
9. Guinness world records 2018 / Μίνωας
10. Αν σου πέσει ένα βουβάλι στο κεφάλι /Ευγένιος Τριβιζάς /Μεταίχμιο

Επίσκεψη Προσκόπων στις Ειδικές Δυνάμεις 
της ΕΛ.ΑΣ και στα Πυροσβεστικά Αεροπλάνα 

 «Ελεγχόμενη έκρηξη σε πέντε δευτερόλεπτα: 
5,4,3,2,1, ΠΥΡ!!!». Ένας εκκωφαντικός θόρυβος ακολου-
θεί. Η βόμβα εξουδετερώθηκε. Ο κίνδυνος εξαλείφθηκε. 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ακόμη μια επιχείρηση του 
Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που 
υπάγεται στην ΕΛ.ΑΣ. 

Δεν πρόκειται για σκηνή κάποιας χολιγουντιανής α-
στυνομικής ταινίας αλλά για το τελευταίο στάδιο της  ε-
πιχείρησης - επίδειξης που πραγματοποιήθηκε κατά την 
επίσκεψη  του 5ου Συστήματος Προσκόπων Βεροίας το 
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στην Θεσσαλονίκη (στην 
οποία συμμετείχαν και μέλη του 3ου Σ.Π.Β ) όπου τα 
Λυκόπουλα οι Πρόσκοποι , οι Ανιχνευτές και οι συνοδοί 
Βαθμοφόροί μας, μπήκαν στα άδυτα των χώρων της Υ-
ποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου 
Ελλάδος (Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε) και συγκεκριμένα στην ομάδα Κ9 
των αστυνομικών σκύλων, και του Τμήματος Εξουδετέ-
ρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ).

Είχε προηγηθεί η επίδειξη των ικανοτήτων των τε-
τράποδων λαγωνικών της Ομάδας Κ9 (Γερμανικοί Ποι-
μενικοί, Labrador retrievers και Βελγικά Μαλινουά) σε 
ανιχνεύσεις εκρηκτικών και ναρκωτικών καθώς και περι-
πολίες  με την «Γουίνι», τον «Μπάντιτ», την «Κρίστι», τον 
«Μπρούνο», την «Έρα» και τον «Μαξ» να κλέβουν την 
παράσταση (και τις αγκαλιές) από τους συνοδούς τους. 

Τα παιδιά  έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία κατά την επα-
φή τους με την ομάδα των αστυνομικών Κ9 & ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για το έργο & τις μεθόδους του Τμήματος 
Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ).

Στην συνέχεια ακολούθησε η επίδειξη του σύγχρονου 
τεχνολογικού εξοπλισμού ( τηλεχειριζόμενα οχήματα, 
αντιβομβικές στολές, ανιχνευτές μετάλλων διαφόρων τύ-
πων, ανιχνευτές εκρηκτικών, ακτινογραφικά κ.α. ) καθώς 
και  των στελεχών που επανδρώνουν το τμήμα Εξουδετέ-
ρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και η επίδειξη ολοκλη-
ρώθηκε με μια άσκηση εξουδετέρωσης βόμβας (όπως 
περιγράφεται παραπάνω)  όπου έκοψε την ανάσα όλων 
μας.  ΕΡΤ3 - ΒΙΝΤΕΟ: https://bit.ly/2Ac4hJR

Η εκδρομή συνεχίστηκε σε κάποιους ακόμα αφανείς 
ήρωες που τους θυμόμαστε κάθε καλοκαίρι και δεν είναι 
άλλοι από το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό της 113 
Πτέρυγα Μάχης όπου εδρεύουν τα πυροσβεστικά αερο-
πλάνα CANADAIR.Στους εκδρομείς υπήρξε ενημέρωση 
με οπτικοακουστικό  υλικό (στην αίθουσα ενημερώσεως 
ιπταμένων) και επίδειξη των πυροσβεστικών αεροσκα-
φών στον αεροδιάδρομο .Έτσι έληξε μια ακόμα δράσή 
μας όπου παιδιά ήρθανε κοντά σε ανθρώπους , οι οποίοι 
για την ασφάλεια του πολίτη δεν διστάζουν να διακινδυ-
νεύσουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Τους ευχαρι-
στούμε πολύ από τα βάθη της ψυχής μας.

Ευχαριστίες
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και όσους μας βοήθη-

σαν με οποιοδήποτε τρόπο  για την πραγματοποίηση της δρά-
σης μας και είναι οι εξής:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα τον Υπαρχηγό 

της  Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη.
Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού , 

Ελληνικής Αστυνομίας.
Διεύθυνση επικοινωνίας , τμήμα εθιμοτυπίας και δημοσίων 

σχέσεων Ελληνικής Αστυνομίας.
Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμε-

ων Βορείου Ελλάδος και κ.Μπασμανά Γεώργιο. 
Διοικητή του Τμήματος Εξουδετέρωσης εκρηκτικών Μηχα-

νισμών ( Τ.Ε.Ε.Μ ) και ιδιαίτερα τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή 
κ.Ράλλη Νικόλαο.

Διοικητή του Τμήματος Συνόδων Αστυνομικών Σκύλων Θεσ-
σαλονίκης ( Ομάδα Κ9 ) , Αστυνόμο Β’ κ.Οικονόμου Βασίλειο. 

Τμηματάρχη του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων 
( Ομάδα Κ9 ) της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων 
Αττικής , Αστυνόμο Α΄ κ.Σαρλάμη Παναγιωτη. 

Όλους τους πυροτεχνουργούς του Τ.Ε.Ε.Μ., συνοδούς – 
χειριστές Αστυνομικών Σκύλων ( Ομάδα Κ9 ) των οποίων τα 
ονόματα δεν δημοσιεύονται για ευνόητους λογούς και τους ευχό-
μαστε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο τους. 

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Την Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) , Αεροπορική 

Βάση Ελευσίνας.
Την 383 Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων & Δασοπυρόσβεσης 

και ιδιαίτερα τον Επισμηναγό (Ι) κ.Νικόλαο Τζιούκαλια.
113 Πτέρυγα Μάχης και ιδιαίτερα τον Διοικητή της 113 Πτέρυ-

γα Μάχης Σμήναρχο κ.Αθανάσιο Σέξτο
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της 113 Πτέρυγας Μάχης και 

ιδιαίτερα τον Υποσμηναγό (ΤΟΠ) κ.Γεώργιο Αθανασιάδη
Τον Σμηναγό (Ι) Μ.Κ , Υποσμηναγό (Ι) Κ.Ξ , Υποσμηναγό (Ι) 

Ν.Γ ( τα ονόματα των πιλότων δεν δημοσιεύονται για ευνόητους 
λόγους ) 

Όλο το προσωπικό της Μοίρας που μας υποδέχτηκε με μεγά-
λη χαρά και τους ευχόμαστε καλές προσγειώσεις και καλή δύνα-
μη στο δύσκολο έργο τους 

Τον Δήμο Βεροίας και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Βορ-
γιατζίδη Κων/νο & τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Λυκοστράτη 
Βασίλη

Την Ελληνική Τηλεόραση ΕΤ3
Τον κ.Τόκα Μιχάλη 
Ανώνυμη φίλη του 5ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας για 

την πολύτιμη βοήθεια της.
Την εταιρεία ΝΕΟΓΑΛ και ιδιαίτερα την κ.Σταμπουλή Αλεξία - 

Νάουσα 
Εταιρεία Donuts Mr. Tony , Νούσιος Αντώνιος & ΣΙΑ Ο.Ε- Λα-

ζοχώρι Βέροιας 
Εταιρεία ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΕΓΟΥΣΗ Ο.Ε , Εμ.Παππά 30 , ( 

Χονδρικό εμπόριο ειδών καπνιστού-Ψιλικών )
Κατάστημα ΕΔΕΣΜΑ του κ.Πέτρου Γεώργιου , Σιμανίκα 29 , 

Νάουσα.
Ιχθυοπωλείο κ.Τσιλιγκερίδη Ιωάννη , Μεγάλου Αλεξάνδρου 9 

,Βέροια .
Εταιρεία Αλεξίου Δημήτριου Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Εμπορία 

&και διανομή τροφίμων, logistics) , Άμμος-Βέροια.
Την εταιρεια Φιλιππιδης Tours - Ticket4all.Gr ( Φιλιππίδης 

Δαμιανός Δ.) , Γραφείο Γενικού Τουρισμού , Μητροπόλεως 12 , 
Βέροια , 2331022020 

To Ζαχαροπλαστείo Special ,  Σαμψούντος 1 , Βέροια , 
2331025700 και ιδιαίτερα τον κ.Ζαγάρη Δημήτριο και την κ.Ιωαν-
νίδου Μαρία 

Το κατάστημα Φούρνος Φραντζή , Μιαούλη 17 , Βέροια , 
2331061575 και ιδιαίτερα τον κ.Φραντζή Δήμο 

Οινοποιείο Θυμιόπουλος , Τρίλοφος Ημαθίας
κ. Αστανάστα Ευτύχιο - Αρχηγό της δράσης  ο οποίος  αφιέ-

ρωσε χρόνο , ενέργεια , γνώσεις και δεξιότητες , δούλεψε συνερ-
γατικά και οργανωμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα , με καλή 
διάθεση και χαμόγελο,  με στόχο την επιτυχία της δράσης και 
αναδεικνύοντας προς τα έξω το δύσκολο έργο κάποιων ανθρώ-
πων που δίνουν και την ίδια τους την ζωή για τον συνάνθρωπο 
τους , καθώς επίσης και το επιτελείο της δράσης :

κ..Δαφνόπουλο Ανέστη ( Υπαρχηγό Δράσης ) , κ.Στεργιόπου-
λο Στέφανο ( Υπαρχηγό Δράσης ) , κ.Τόκα Παύλο ( Υπαρχηγό 
Δράσης ) , κ.Γκασνάκη Μαρία , κ.Δαφνοπούλου Ράνια , κ.Μπα-
μπανέλο Αθανάσιο , κ.Παπαδημητρίου Άρτεμις , κ.Θεοδωρίδη 
Κώστα

Οι οποίοι συνόδευσαν τους 95 εκδρομείς μας (λυκόπουλα 
,προσκόπους ,ανιχνευτές ,μέλη ΕΚΣ) και εμπιστεύτηκαν το 5ο 
Σύστημα Προσκόπων Βεροίας , για αυτήν την φανταστική εκ-
δρομή.

Παντελίδης Ανέστης 
Αρχηγός 5ου Σ.Π.Βεροίας
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Καθιερώθηκεπλέοντογλέντι
τωνΑδελφώνΜεϊμαρίδη

Το γιορτινό αντάμωμα 
φίλων και συνεργα-
τών, που πριν από χρό-

νια καθιέρωσε ο αείμνηστος 
Βασίλης Μειμαρίδης συνεχί-
ζεται και διευρύνεται  από τα  
παιδιά του Στέλιο και Γιώρ-
γο. Πάρα πολλοί φίλοι, από 
τον επαγγελματικό, πολιτικό 
και αθλητικό χώρο, τίμησαν 
με την παρουσία τους την 
εκδήλωση που για μία ακόμη 
φορά στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία.

Άφθονοιμεζέδες,σουβλάκια,παντσέ-
τες, λουκάνικα και κρασί για τους καλε-
σμένους τους,που κάθε χρόνο γίνονται
καιπερισσότεροι!

Τα φετινάΧριστούγεννα μάλιστα λό-
γω και των επικείμενων δημοτικών και
περιφερειακών  εκλογών, η εκδήλωση
προσφέρθηκεγια...επαφέςκαιγνωριμίες
τωνυποψηφίων.

Έχουμε και λέμε:Από πλευράς του
ΔήμουΒέροιας ήταν όπωςπάντα ο δή-
μαρχοςΚώσταςΒοργιαζίδης καθώς και
οι αντιδήμαρχοι,  κ.κ Παπαδόπουλος,
Ασλάνογλου,ΛυκοστράτηςκαιΚορωνάς.
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Καγκελίδης,
Σουμελίδης, Σιακαβάρης, Τραπεζανλής
,Γουλτίδης,Αγγελίνας,Τέτος,οπρόεδρος
τηςΠατρίδας Γιάννης Σιδηρόπουλος, ο
Διοικητής τηςσχολήςΑστυνομίαςΔιονύ-
σηςΚούγκας, οΔιοικητής της τροχαίας
Βέροιας κ. ΙωσήφΠαρούτογλου, ηπρώ-
ηναντινομάρχηςκ.ΜαρίαΑλδάκουόπως
και οπρώηνπρόεδρος τουΔικηγορικού
ΣυλλόγουΒέροιαςκ.ΑλέκοςΤσαχουρίδης
που θεωρείται σίγουρος υποψήφιος με
τονσυνδυασμότουκ.Βοργιαζίδη.Δυνα-
μικόπαρόνκαιαπόπλευράς  της  υπο-
ψήφιας  δημάρχου ΓεωργίαςΜπατσαρά
μετονΔ.Πυρινόστοπλευρότης,επίσης
ηπρόεδροςτηςΔΗΜΤΟΒέροιαςτηςΝ.Δ
κ.ΣυρμούλαΤζήμα-Τόπη, ο υποψήφιος
για τοΔήμοΝάουσας κ.Καρανικόλας, ο
πρόεδροςτηςΠανελλήνιαςΈνωσηςΚτη-
νοτρόφωνΕλλάδαςκ.ΣτέργιοςΚύρτσος,
και ο υποψήφιος για τονΔήμο κ. Παύ-
λος Παυλίδης πουσυνοδευόταν  από
υποψήφιους τουσυνδυασμού του,όπως
οι κ.κ Κώστας Σαμανίδης καιΘόδωρος
Καζαντζίδης.

Επίσης η επιχειρηματίας και ιδιοκτή-
τρια του κινηματογράφου ΣΤΑΡ  Ιφιγέ-
νεια Βλαχογιάννη καθώς και ο πρώην
πρόεδρος τουΔικηγορικού Συλλόγου
Βέροιας κ.Δημήτριος Ζυγουλιάνος , ο
πρώην αντιπερειφεριάρχηςΚώσταςΚα-
ραπαναγιωτίδης,οπρόεδροςτουΑΣΜέ-
σης καιΔημοτικόςΣύμβουλος Ιορδάνης
Κυρατλίδης,οπρόεδροςτηςΒΕΝΟΥΣκ.
ΑντώνηςΜαρκοβίτης, και οπρώηναντι-
δήμαρχοςΜιχάληςΣακαλής,καιοεπιχει-
ρηματίαςκαιμέλοςτουΕπιμελητηρίουκ.
ΑργύρηςΣακαλής.

Απότηνκεντρικήπολιτικήσκηνήήταν
οΒουλευτής τηςΝ.ΔΑπόστολοςΒεσυ-
ρόπουλος οπρώηνΒουλευτήςΛάζαρος
Τσαβδαρίδης τηςΝΔ,καιΚώσταςΓιοβα-
νόπουλοςπρώηνβουλευτής τωνΑΝΕΛ,
καθώς και οπολιτευτήςΑπόστολοςΕμ-
μανουηλίδης

Τηνπεριφέρεια εκπροσώπησεηΝίκη
Καρατζιούλα και οΘεόφιλοςΤεληγιαννί-

δης ενώ η υποψήφια για τις προσεχείς
εκλογέςμετονΑπόστολοΤζιτζικώσταΟ-
λυμπίαΣουγιουλτζήέκλεψετηνπαράστα-
σημετιςγνωριμίεςκαιτααισθήματασυ-
μπάθειαςπου απεκόμισε.  Επίσης ένας
ακόμη υποψήφιος του κ. Τζιτζικώστα ο

ΑπόστολοςΝεστορόπουλοςήτανπαρέα
μετονπρώηνΑντιδήμαρχοΒασίληςΓιαν-
νουλάκηκαιτουςΤάκηΠαπατζίκο,Θωμά
Τρούπκο και ΘωμάΠαπαδόπουλο των
παλαιμάχωνΒέροιας.

Από τονΑθλητισμό  τοπαρόν έδωσε

οπρόεδρος τηςΒέροιαςΣτέφανοςΑπο-
στολίδης με τονΝίκο Νούλα , οπρόε-
δρος τηςΕΠΣΗμαθίαςΒασίληςΦωτιά-
δης και ο αντιπρόεδρος κ.Μουρτζίλας
καθώςκαισύμβουλοιτουΔ.Σ

Τα κάλαντα στους καλεσμένους και
στουςοικοδεσπότεςέψαλλετοχορευτικό
συγκρότημα της ΕυξείνουΛέσχης Επι-
σκοπήςΝάουσαςπουχόρεψεκαιποντι-
ακούςχορούς.



Πολλές διακρίσεις για τους
αθλητές και αθλήτριες τουΦι-
λίππουΒέροιας και τουΖαφει-
ράκη Νάουσας   που διακρί-
θηκαν ατομικά, στο τουρνουά
παμπαίδων–παγκορασίδωνΑ’
που ολοκληρώθηκεστις Συκιές
Θεσ/νίκης .Απέδειξε γιαμίαα-
κόμη φορά πόσο σωστή δου-
λειάγίνεταιστατμήματαυποδο-
μήςστουςδύοσυλλόγους

ΣτουςπαμπαίδεςΑ’ κύπελ-
λα και μετάλλια απονεμήθηκαν
στουςΛεωνίδαΑγίωνΑναργύ-
ρων, Ζαφειράκη Νάουσας και
ΔιομήδηςΆργους.

Στις παγκορασίδες Α’ τις
τρειςπρώτεςθέσειςκατέκτησαν
οι Εθνικός Κοζάνης,Φίλιππος Βέροιας καιΑΕΣΧ
Πυλαίας.Τις απονομές στις ομάδες έκαναν ο αντι-
πρόεδρος της ΕλληνικήςΟλυμπιακής Επιτροπής
ΣτέλιοςΑγγελούδης, οπρόεδρος τηςΟ-
ΧΕΚώσταςΓκαντής και οπρόεδρος των
ΕκπαιδευτηρίωνΦρυγανιώτη, Θανάσης
Φρυγανιώτης.

Οιατομικέςβραβεύσεις
Τερματοφύλακες: Κούλαλης (Φοίβος

Συκεών),Καπρινιώτη(ΕθνικόςΚοζάνης)
Αριστερό εξτρέμ:Καλύβας (Λεωνίδας),

Β.Φλώρου(ΕθνικόςΚοζάνης)
Αριστερό ίντερ:Μπλιούρης (Ζαφειρά-

κης),Τσιγαρίδα(Ζαφειράκης)
Πλέι μέικερ:Μουμτζιδέλης (Αερωπός),

Κουκμίση(ΑΕΣΧΠυλαίας)
Δεξίίντερ:Χιόνης(Διομήδης),Παπαδο-

πούλου(ΦίλιπποςΒέροιας)
Δεξί εξτρέμ: Τσορτέκης (Λεωνίδας),

Μπανάση(Λεωνίδας)
Πίβοτ: (Πετρίδης (Ζαφειράκης),Τσιγα-

ρίδα(Πυλαία)
Καλύτερος-ηαμυντικός:Κουτουλογιάν-

νης (Λεωνίδας),Τζουβάρα (ΦίλιπποςΒέ-
ροιας)

MVP:Βασιλείου (Λεωνίδας),Αθ.Φλώ-
ρου(ΕθνικόςΚοζάνης)

Τιςαπονομέςστιςατομικέςβραβεύσεις
έκαναν οπρόεδρος τηςΕΣΧΘΔημήτρης
Σαουλίδης, ο αντιδήμαρχοςΝεάπολης –
Συκεών καιπρόεδρος τουΦοίβουΑντώ-
νηςΣαουλίδης,οομοσπονδιακόςτεχνικός
ΝίκοςΓεωργιάδης,οπροπονητήςτουΠΑ-
ΟΚΣτέλιοςΣεϊρεκίδης,οπροπονητήςτου
ΦοίβουΑντώνηςΤσολάκος,οπροπονητής
τουΑερωπού, ΓιάννηςΠηλαλίδης και οι

αθλητέςΜέτσης,ΚαλόμοιροςκαιΑλατσατιανός.
Έπαθλο προσφοράς απονεμήθηκε στον πρό-

εδρο των εκπαιδευτηρίωνΦρυγανιώτη,Αθανάσιο
Φρυγανιώτη.

πηγή.e-handball .gr

CMYK
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Με τον καλύτερο τρόπο 
«έκλεισε» το 2018 για τους 
Αετούς Βέροιας! Ο ετήσι-

ος χορός που διοργανώθηκε στο 
Κέντρο «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» είχε την επι-
τυχία που στόχευσε η διοίκηση και 
με την παρουσία πολλών εκλεκτών 
καλεσμένων και φίλων της ομάδας, 
αποχαιρέτησαν άπαντες μια πολύ 
σπουδαία χρονιά για τον σύλλογο.

Μια χρονιά στην οποία οιΑετοί κατέκτησαν
τον τίτλοστηΒΕΚΑΣΚΕΜ (και μάλιστααήττητοι)
και μέσα σε έναν χρόνο ζωής κατάφεραν να α-
γωνιστούν στην ανώτερη κατηγορία του τοπικού
πρωταθλήματος της ΚεντρικήςΜακεδονίας, ενώ
δημιουργήθηκαν ταπρώτατμήματαυποδομής, τα
οποίατίμησανμετηνπαρουσίατους40παιδιάτης
περιοχής,παραπάνωδηλαδήαπό τονστόχοπου
έθεσεηδιοίκησηγιατονπρώτηχρόνολειτουργίας
της.Η χθεσινή βραδιά, εκτός τουπρογράμματος
που ετοίμασε η ορχήστρα για τους καλεσμένους,
είχεκαιαρκετέςεκπλήξεις.

ΠαρουσίατουΔημάρχουτηςπόληςκ.Κωνστα-
ντίνουΒοργιατζίδη,τηςΠεριφερειακήςΣυμβούλου
καςΝίκηςΚαρατζιούλα, τουπροέδρου τουΚΑΠΑ
Βέροιας κ. ΣτέργιουΔιαμάντη και τουπροέδρου
τωνΑστικώνΚΤΕΛ και υποψήφιουΔημάρχου κ.
ΠαύλουΠαυλίδη,ηδιοίκησητηςομάδαςπραγμα-
τοποίησετέσσεριςβραβεύσεις.

Ειδική τιμητικήπλακέταπαρέλαβαν οι Σάκης
Ιατρού,ΚώσταςΚασάπης καιΜάκης Ιωσηφίδης,

για τηνπροσφο-
ρά τους στον
σύλλογο αλλά
και γενικότερα
για τηνπολυετή
προσφορά τους
στο μπάσκετ ,
ενώ τη φανέλα
με το νούμερα4
των Αετών Βέ-
ροιας παρέλαβε
ο Σάκης Σπέ-
τσας, ιδιοκτήτης
των καταστημά-
των Mikel στη
Βέροια, μεγάλου
υποστηρικτή της
ομάδας τη φετι-
νήχρονιά.

Στησυνέχεια,
τα παιδιά της
Ακαδημίας που
έδωσαν το πα-
ρών στην εκδή-
λωση, συμμετεί-
χανστηνκλήρω-
σηγιαδύοδώρα
της διοίκησης
τωνΑετών, ένα

tablet Lenovo και έναρολόι χειρός τελευταίας τε-
χνολογίας.Τυχεροί της βραδιάς οΦώτηςΝτάκος
και ηΣοφίαΚασάπη, οι οποίοι καιπαρέλαβαν τα
δώρα τους. Στα αξιοσημείωτα της εκδήλωσης, η
εντυπωσιακήπροσφοράτουΚέντρουΔιαΒίουΜά-
θησης«EasyEducation»πουπαρέδωσεσεόλους
τους αθλητές τηςΑκαδημίας τωνΑετώνΒέροιας,
μίαυποτροφίααξίας600€για τηπαρακολούθηση
δωρεάν εκπαίδευσης χρήσηςΤεχνολογιώνΠλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών επιπέδουStandard
ήProficeincy για την απόκτηση επίσημουπιστο-
ποιητικού!Ακολούθησεηκλήρωσηγιαταπλούσια
δώρα των χορηγών, διαδικασίαπου ναι μεν κού-
ρασε λόγω τηςπληθώρας τωνδώρωνόμως είχε
ενδιαφέρον καθώς κληρώθηκαν ένα ταξίδι στην
Κωνσταντινούπολη,προσφοράτουVerginaTravel,
μίατηλεόρασηSmartLEDTV43’’προσφοράτων
ΑετώνΒέροιαςκαιμίαμηχανήEspressoτελευταίας
τεχνολογίαςμαζίμε90κάψουλεςILLY,προσφορά
τηςεταιρίας«ΑΦΟΙΜΕΪΜΑΡΙΔΗ».Τοπρώτοκέρ-
δισε ο κ.Χαραλαμπίδης και η κόρη τουΚωνστα-
ντίνα, μέλος του γυναικείου τμήματος τωνΑετών
Βέροιας, η οποία και το χάρηκε με τηνψυχή της
ενώ την τηλεόραση κέρδισε έναακόμημέλος της
Ακαδημίας,οκ.Πελαλίδηςμετονγιο τουΓιώργο.
Ημηχανήτουespressoδόθηκεσελαχείοπουείχε
διανεμηθείπριντηνεκδήλωση.

ΗδιοίκησητωνΑετώνΒέροιαςευχαριστείθερ-
μά τους εκλεκτούς καλεσμένουςαπό τηΔημοτική
αρχήαλλάκαιτηνΠεριφέρειαπουέδωσαντοπα-
ρών,τουςυποστηρικτέςκαιχορηγούςτηςομάδας,
τους προπονητές, τους αθλητές και τους γονείς
που αγκάλιασαν τη φετινήπροσπάθεια και τους
εύχεταιμιακαλήκαιδημιουργικήχρονιά!

Η εφηβική ομάδα τουΑ.Ο.Κ.Βέροιαςπήρε την
νίκη στην τελευταία αγωνιστική αυτής της χρονιάς
επικρατώντας εύκολα εκτός έδρας του ΓΑΣΑλε-
ξάνδρειας με σκορ 19-76,παραμένοντας μόνη και
αήττητηστον1οόμιλογιατηνκανονικήπερίοδο.Το
παιχνίδιδεναντέχεισεκριτικήμιαςκαιηδυναμικό-
τητατωνδύοομάδωνείναιεμφανής.Έτσιοπροπο-
νητήςΚαπνάςγιαμίαακόμηφοράχρησιμοποιώντας
όλους τους διαθέσιμουςπαίκτες δοκίμασε διάφορα
σχήματακλείνονταςμιαεπιτυχημένηχρονιά.

Ευχαριστούμε τους ανθρώπους της ομάδας του
ΓΑΣΑλεξάνδρειαςγιατηνφιλοξενίακαιγιατιςεγκάρ-
διες ευχές τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του
παιχνιδιού.

ΤέλοςηεφηβικήομάδατουΑ.Ο.Κ.Βέροιαςεύχε-

ταισεόλουςγιατηννέαχρονιάυγεία,ευημερίααλλά
καιόμορφεςμπασκετικέςστιγμέςσταπαρκέ.

Πρώτοισκόρερτων¨Λύκων¨ήτανοΒοργιαζίδης
Χ. με 20(1τρ.),ΚαραθανάσηςΦ.με 11(1τρ.)Χαρα-
λαμπίδηςΠ.με10(2τρ.)

Επόμενος αγώνας και τελευταίος της κανονικής
διάρκειαςείναιεκτόςέδραςμετον

ΦΟΑριδαίας.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:8-11,10-34,15-51,19-76
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΑΠΝΑΣ Κ): Αβραμίδης Ι.

9(1τρ.),ΚαραθανάσηςΦ.11(1τρ.),
ΒοργιαζίδηςΧ. 20(1τρ.), ΣτογιαννόπουλοςΚ. 4,

ΚαραισαρίδηςΛ.4,ΙωαννίδηςΦ.2,
ΓκίτκοςΚ. 9,ΟρφανίδηςΘ. 5,ΑσλανίδηςΘ. 2,

ΧαραλαμπίδηςΠ.10(2τρ.).

Μιαπολύόμορφηβραδιά
μεεκπλήξειςστονετήσιοχορό

τωνΑετώνΒέροιας!

Πρωτάθλημα Εφήβων Νέα νίκη του 
ΑΟΚ Βέροιας 19-76 στην Αλεξάνδρεια

ΟιαπονομέςστοHandballClimax
Πολλές διακρίσεις για τον Φίλιππο και Ζαφειράκη
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Δυνατό φιλικό παιχνίδι, με την 
ευκαιρία της διακοπής των 
πρωταθλημάτων λόγω των 

εορτών, έδωσαν στο ΔΑΚ Νάουσας ο 
τοπικός ΦΑΣ με αντίπαλο τη ΒΕΡΟΙΑ, 
στα πλαίσια της μεταγραφής του Αλέ-
ξανδρου Ζούρκου το περασμένο καλο-
καίρι από τους «κυανόλευκους» στους 
«κυανέρυθρους».

ΟιπροπονητέςτωνδύοομάδωνΓιώργοςΣγούρ-
δαςκαιΣάκηςΘεοδοσιάδηςχρησιμοποίησανόλους
τους ετοιμοπόλεμουςποδοσφαιριστές τους, ενώ το
ανεπίσημο ντεμπούτο του έκανε με τηφανέλα της
ΝΑΟΥΣΑΣοΧρήστοςΚαραγιάννηςκαιμεαυτήτης
ΒΕΡΟΙΑΣοΔημήτρηςΜελικιώτης.

Από τους «κυανέρυθρους» δεν αγωνίστηκαν
προληπτικά οιΜπακάλης καιΛεφίδης, ο Ζούρκος
που είναι κλινήρης και οΤσουλχάιπουπήρεάδεια
γιαπροσωπικούς λόγους, ενώαπό τους γηπεδού-
χουςδενέπαιξανοιΑργυρίουκαιΝίρλαςλόγωενο-
χλήσεων.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 5-1 υπέρ της «Βα-
σίλισσας», με τέρματαπουπέτυχανοιΜεληκιώτης
(2),Καράμπελας,ΚανούλαςκαιΒασίλτσηςγιατους
Βεροιώτες και οΠερηφανόπουλος για τουςΝαου-
σαίους.

Οιφιλοξενούμενοι,πουαγωνίζονταικαισεμεγα-
λύτερηκατηγορία, ήτανανώτεροιστο γήπεδο, επέ-
βαλαναπότοξεκίνημασχεδόνστονρυθμότουςκαι
έφτασανχωρίςδυσκολίαστηντελικήεπικράτηση..

Τοσκοράνοιξεστο21ολεπτό,ότανοΜελικιώτης
εκμεταλλεύθηκε λάθοςσυνεννόηση τουΝομικούμε
τονΛαφάρακαιαπόκοντάέστειλεμεσουττημπάλα
σταδίχτυαγιατο0-1.

ΟιΒεροιώτες διπλασίασαν τα τέρματα τουςστο
32’ όταν ο Καράμπελας εκτέλεσε φάουλ λίγο έξω
απότηνπεριοχήκαιδεξιά,μετημπάλαναχτυπάει
στοσώμα τουΚουκουράκη, να ξεγελάει τοΝομικό
καινακαταλήγεισταδίχτυατουγιατο0-2!

Δύο λεπτάαργότεραη «Βασίλισσα»πέτυχε και
τρίτο τέρμα, όταν οΤρούπκος έβγαλεσέντρααπό
δεξιά, οΝομικός έχασε μέσααπό τα χέρια του τη
μπάλα και οΜελικιώτης από κοντά σε κενή εστία
έγραψετο0-3.

Στο 37’ ο ίδιοςπαίκτης λίγο έλειψε ναπετύχει
χατ-τρικαλλάτοσουτπουεπιχείρησεαπότούψος
τηςπεριοχήςκατέληξεστηναγκαλιάτουΝομικού.

Στην επανάληψη έπεσε κάπως ο ρυθμός του
αγώνα,λόγωκαιτωνπολλώναλλαγώνπουέγιναν,
με τους γηπεδούχους να έχουν ένα καλόσουτστο
48’μετονΛαμπριανίδηπουδενανησύχησε ιδιαίτε-
ρατονΚοντογουλίδη.

Στο64’ οι γηπεδούχοι μείωσαν τοσκορ, ότανο
Μαντώςέβγαλετησέντρααπόαριστεράκαιοαφύ-
λαχτοςΠερηφανόπουλοςστην«καρδιά» τηςΒεροι-
ώτικηςάμυναςέστειλεμεέξυπνηκεφαλιάτημπάλα
σταδίχτυαγιατο1-3.

Στο73’ οΜαντώςμεωραίαπροσπάθειαμπήκε
απόδεξιάστηνπεριοχήαλλάτοδιαγώνιοσουτπου
επιχείρησεμπλόκαρεοΚοντογουλίδης.

Δύο λεπτάαργότεραοιφιλοξενούμενοιπέτυχαν
το τέταρτο τέρμα τους, όταν οΤσικόπουλοςμπήκε
απόδεξιάστηνπεριοχή τηςΝΑΟΥΣΑΣκαι την κα-
τάλληληστιγμή έβγαλε τημπαλιάστονΚανούλα, ο
οποίοςαπόκοντάμεεναέριοσουτέστειλετημπάλα
σταδίχτυαγιατο1-4.

Στο 81’ οι Χαντζάρας καιΚανούλας δεν μπόρε-
σαννασκοράρουναπόκοντά,ενώστο89’οΒασίλ-
τσηςμεκοντινόπλασέδιαμόρφωσετοτελικό1-5.

Διαιτητές του αγώνα ήταν οι Καραντώνης,Χρι-
στοδούλουΓ.καιΜπογιατζόγλου.

ΝΑΟΥΣΑ (Γιώργος Σγούρδας): Νομι-
κός, Παπακωνσταντί-
νου,Περηφανόπουλος,
Δασκαλάκης,Παντζαρ-
τζίδης, Μαντώς, Κερ-
μανίδης,  Λαφάρας,
Τόσιος, Κουκουράκης,
Καραγιάννης.

Στο δεύτερο μέρος
έπαιξαν και οι Γιαμα-
λ ίδης ,  Στογ ιάννης,
Ζάχος,Λαμπριανίδης,
Γατουρτζίδης, Βασιλει-
άδης,Πετρίδης.

ΒΕΡΟΙΑ (Σάκης
Θεοδοσιάδης):Μπλα-
τσιώτης, Τρούπκος,
Κυριακίδης,Μαραγκός,
Τσότρας,Παπουτσίδης,
Μπλέτσας, Καράμπε-
λας,Μυλωνάς,Μελικι-
ώτης,Σκαθαρούδης.

Στην επανάληψηα-
γωνίστηκαν και οι Κο-
ντογουλίδης, Μουχά-
λης,Φωτόπουλος,Βα-
σίλτσης, Μουρατίδης,
Σοφιανίδης, Ιωάννου,
Βεργώνης, Κανούλας,
Τσικόπουλος, Χαντζά-
ρας.

πηγή: kerkidasport.

Σύμβαση για τη δωρεά τροφί-
μων στον Δήμο Βέροιας κατά 
την περίοδο των εορτών υπέ-

γραψαν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού 
Θεόφιλος Κορωνάς και οι εκπρόσω-
ποι του Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ, με σκοπό την 
ανακούφιση άνω των 1000 οικογε-
νειών του Δήμου που βρίσκονται στα 
όρια της φτώχειας και αδυνατούν 
να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για τη 
διαβίωσή τους.

Οαντιδήμαρχος κ.ΘεόφιλοςΚορωνάς , με
τηνευκαιρίατηςυπογραφήςτηςσύμβασηςανέ-
φερε: «Ευχαριστούμε θερμά τονΠ.Σ. ΒΕΡΟΙΑ

για τηνπροσφορά του με την οποία ενώνουμε
στηνπράξη τιςδυνάμειςμαςσεμίακοινήπρο-
σπάθεια για την ενίσχυση της κοινωνικήςαλλη-
λοβοήθειαςκαιαλληλεγγύης.

ΟΔήμος θαφροντίσει για την διάθεση των
τροφίμωνστουςωφελούμενους δημότες –που
έχουν ανάγκη , δίνοντας προτεραιότητα στις
μονογονεϊκέςκαιπολύτεκνεςοικογένειες,νοικο-
κυριά χωρίς εισοδήματα καιπολίτεςπου έχουν
πληγείαπότηνανεργία».

Οιεκπρόσωποιτηςομάδας,αφούσυνεχάρη-
σαν τονΑντιδήμαρχο, για τηνανάληψηπρωτο-
βουλιώνκαι δράσεωνπροςόφελος τωναδύνα-
μωνπολιτών ,πρόσθεσαν:«Είναι καθήκονμας
που υλοποιούμεωςσύλλογος την δράσηαυτή
για την ανακούφιση εκατοντάδων οικογενειών
τουΔήμουμαςπουμαστίζονταιαπότηνκρίση».

Στοχθεσινόφιλικό
ΦΑΣΝάουσα-Βέροια1-5

Δύο γκολ ο Μελικιώτης

Σύμβαση για τη δωρεά τροφίμων στον 
Δήμο Βέροιας υπέγραψαν ο αντιδήμαρχος 

Θ. Κορωνάς και οι εκπρόσωποι
του Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ

Με σκοπό την ανακούφιση άνω των 1000 οικογενειών
του Δήμου που βρίσκονται  στα όρια της φτώχειας
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Στο διεθνές τουρνουά Academic 
Winter Cup που διοργανώθη-
κε στην Σόφια της Βουλγαρίας 

με συμμετοχές από Ελλάδα, Κύπρο, 
Ρωσία, Βουλγαρία, Σουηδία, Ιταλία, 
Ισπανία, Φινλανδία και Μεξικό  έλαβε 
μέρος η αγωνιστική ομάδα του ΑΟΡΓ 
Βέροιας, με τις εξής αθλήτριες : Χωμα-
τά Ελισάβετ, Βέργου Σοφία, Παυλιδου 
Μαρία – Στυλιανή, Δουλκεριδου Ελένη, 

Καλοϊδου Κωνσταντίνα και Ιντου 
Αντωνία. 

Μετάλλιααπότηνπρωτοεμφανιζόμενηστηνκατη-
γορίατωνΓυναικώνΧωματάΕλισάβετηοποίααφού
ξεπέρασε τοάγχος τηςπρεμιέρας,που τηνοδήγησε
σελάθηστοπρώτοτηςπρόγραμμαμεμπάλακαιτην
5ηθέση,κατάφερεναεπανακάμψεικαινακατακτήσει
την2ηθέσηστιςκορίνεςκαιτην3ηθέσηστηνκορ-
δέλα,οδηγώνταςτηνκαιστην5ηθέσηστοσύνολο.

Μετάλλιοκαιστηνκατηγορία τωνκορασίδωναπό
την Καλοϊδου Κωνσταντίνα  που κατέκτησε την 3η
θέσηστιςκορίνες,ενώκαιηίδιαδεναπέφυγεκάποια
λαθάκιαστοστεφάνικαιστηνμπάλαπου τηνπεριό-
ρισανσεδυο6εςθέσεις.Στηνίδιακατηγορίααγωνί-
σθηκεκαιηΔουλκεριδουΕλένηκάνονταςτοντεμπού-
το της για φέτος και πραγματοποίησε πολύ καλές
εμφανίσεις,μεκάποιαμικράλαθάκιαλόγωάγχουςκαι
κατέκτησε την4ηθέσηστοσχοινί, την5η θέσηστο
στεφάνικαιτην7ηθέσηστηνμπάλα.

Στην κατηγορία των νεανίδων αγωνίσθηκαν για
πρώτηφοράηΒέργουΣοφίακαιηΠαυλιδουΜαρία.
Νέεςστην κατηγορία και με τοάγχος τηςπρεμιέρας
σεκαινούριαπρογράμματαπραγματοποίησαναξιόλο-
γεςεμφανίσειςπολύκοντάσταμετάλλια.Τακαλύτερα
τουςπρογράμματαήτανστηνκορδέλαόπουηΠαυλι-
δουκατετάγη4ηκαιηΒέργου5η.Μιαανάσααπότο
μετάλλιο βρέθηκε ηΠαυλιδου και στις κορίνες όπου
κατέλαβετην4ηθέση,ενώστοίδιοόργανοηΒέργου
ήταν6η .Μέσαστηνοχτάδα και συγκεκριμέναστην
8ηθέσηηΒέργουστοσχοινί,ενώηΠαυλιδουσεμια
εμφάνισημακριάαπότονσυνηθισμένοκαλότηςεαυ-
τόβρέθηκεστην12ηθέσηστηνμπάλα.

Αξιοσημείωτη εμφάνιση για την ΙντουΑντωνία
(πρώτηςχρονιάςκορασίδα)ηοποίααγωνίσθηκεγια
πρώτηφοράσεδιεθνέςεπίπεδοκατακτώνταςτην6η
θέσηστηνμπάλακαιτην8ηστοστεφάνι.

Οιπροπονήτριες τουσυλλόγουΣανσαριδουΜα-
ρία,ΧωματάΚυριακή καιΔίντσηΒασιλική, δήλωσαν
απόλυτα ευχαριστημένες από τις εμφανίσεις των
αθλητριών τους,σε ένα τουρνουάπολύυψηλού επι-
πέδου., δεδομένου ότι βρίσκονται ακόμασε στάδιο
προετοιμασίας και αγωνιζόμενεςως επί τοπλείστον
σε νέες κατηγορίες, με καινούριαπρογράμματα και
συνυπολογίζονταςπάντατοάγχοςτηςπρεμιέρας.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 
πλέον θεσμός η διεξαγωγή 
των Πτολεμαϊκών Αγώνων 

κολύμβησης λίγες μέρες πριν τα Χρι-
στούγεννα. Έτσι και φέτος στις 15 
και 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθη-
καν και πάλι στο Δημοτικό κολυμβη-
τήριο Πτολεμαΐδας.

ΟΠήγασος Ημαθίας πιστός στο ραντεβού,
συμμετείχεμε5αθλητές,οιοποίοι κατάφεραννα

πετύχουνπολύσημαντικέςδιακρίσειςκαινααπο-
σπάσουν μετάλλια, τοσημαντικότερο όμως ήταν
ότιείχανγιορτινήδιάθεσηκαιδιασκέδασανμετην
ψυχή τους.Πρόκειται γιαπαιδιάπουπρώτααπό
όλαχαίρονται τις εμπειρίεςπουαποκτούνμε την
ομάδασεσυνδιασμόμε τη βελτίωση των επιδό-
σεώντους!

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά και
στις οικογένειές τους που ακολουθούν αυτούς
τουςκανόνες.

Στους αγώνες συμμετείχαν οι αθλητές και οι
αθλήτριες: ΓιαννιώτηςΝικόλαος, ΖέζιουΚωνστα-
ντίνα,ΠασίδουΔέσποινα,ΡογγότηΑντωνία,Μπαϊ-
ρακτάρηΕυφροσύνη

Μετάλλιακαιεμπειρίεςστιςαποσκευές
τουΑΟΡΓΒέροιαςαπότοACADEMIC

WINTERCUPστηΣόφιατηςΒουλγαρίας

Ο Πήγασος στους 10ους Πτολεμαϊκούς 
Αγώνες σε γιορτινό κλίμα με πολλά 

μετάλλια και διακρίσεις

Σε σχέση με την 16αδα του 
Οκτωβρίου κόντρα στην ΠΓΔΜ, 
ο ομοσπονδιακός προπονητής 

Γιάννης Αρβανίτης προχώρησε σε 
τέσσερις αλλαγές, αφού στις θέσεις 
των Δομπρή, Καλόμοιρου, Γουργού-
μη, Ιωάννου κλήθηκαν οι Κρητικός, 
Μπασμαλής, Μπάγιος και Ζλατάνος.

Μίαβασική διαφοροποίηση είναι ότι στην απο-
στολή βρίσκονται δύο αριστερόχειρες ίντερ (Ηλιό-
πουλοςκαιΜπασμαλής)σεσχέσημεταπροκριμα-
τικάτουΕURO2020.

Ο ΓιάννηςΜπασμαλής επιστρέφει στηνΕθνική

Ανδρώνμετάαπόένανχρόνο,
ότανκαιείχευποστείρήξηχια-
στώνστοφιλικόμε την Ιταλία
στοΟΑΚΑ.Ο32χρονοςπερι-
φερειακός μπήκε σε κανονι-
κούςρυθμούςαγώνωντονΟ-
κτώβριομετηνΛιμόζ,ηοποία
διανύειπολύκαλήσεζόνστην
ΠρολιγκτηςΓαλλίας,όνταςμε
17πόντουςστην5ηθέσητης
βαθμολογίας.

Ο Βεροιώτης τερματοφύ-
λακαςΝίκοςΖλατάνοςθαέχει
τηνδική του ευκαιρίαστηνΕ-
θνικήΑνδρώνμετάαπόπέντε
χρόνια.ΕίχεκληθείτονΙανου-
άριο του 2014 για ταπαιχνί-
διαμε τηνΚύπρο για τον 1ο-
προκριματικόγύροτουEURO
2018 σε Πάτρα (27-25), και

Λευκωσία(23-17)καιμάλισταστοδεύτεροματςείχε
συμπεριληφθείστην16αδα.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας που έκανε έναν
εξαιρετικόπρώτογύρομε τηνφανέλα τουΔιομήδη
Άργουςμίλησεστοe-handball.gr:

«Αρχικάθέλωνα ευχηθώκαλή χρονιάμε υγεία
σε όλο τον κόσμο.Είναιπολύ ευχάριστο για μένα
πουεπιστρέφωμετάαπόπέντεχρόνιαστηνΕθνική.
Είναι επιβράβευσηκαιανταμοιβήγιατηνπροσπά-
θειαμου.Ελπίζωναπάνεόλακαλά,ηομάδανασυ-
νεχίσειναδουλεύεισκληρά,ώστεναείμαστεέτοιμοι
τονΑπρίλιογια ταματςμε τηνΤουρκία.Έχωκάνει
μία επανεκκίνησηστην καριέραμου, η επιλογή να
πάωστονΔιομήδηκαιναασχολούμαιαποκλειστικά
με το χάντμπολσε καθημερινό επίπεδο, είναι κάτι
πουβγαίνειστοναγωνιστικόχώρο».

Νίκος Ζλατάνος «Είναι μία ανταμοιβή
η πρόσκληση μου στην Εθνική Ανδρών» Πετυχημένη ήταν η ελληνική 

παρουσία στον τελευταίο διε-
θνή αγώνα Δρ. Αντοχής του 

2018 που διεξήχθη στη Sjenica της 
Σερβίας τις 29 και 30 Δεκεμβρίου.  
Στα αγωνίσματα των 5 χλμ με ελεύ-
θερη τεχνική, η Ναουσαία πρωταθλή-
τρια Μαρία Ντάνου τερμάτισε στην 
τρίτη θέση κερδίζοντας εκτός των 
δύο χάλκινων μεταλλίων, σημαντι-
κούς βαθμούς FIS. 

ΠολύκαλήεπίσηςήτανηεμφάνισητηςΓεωργί-
αςΝιμπίτηςηοποία κατετάγη τέταρτηκαιπέμπτη
σεδιαδοχικάαγωνίσματακαι έκανεατομικόρεκόρ
συγκομιδήςβαθμών(157,97).Τέλος,στουςαγώνες
συμμετείχαν και άλλοιΈλληνεςαθλητές και αθλή-
τριες οι οποίοι βελτίωσαν τη διεθνή βαθμολογία
τους.

ΕπιτυχίεςτηςΝτάνουκαιΝιμπίτη
τουΕΟΣΝάουσας

Γιορτή του Στίβου στον Σείριο
στις 12 Ιανουαρίου του 2019

ΜετηνπρωτοβουλίατουΣυλλόγουΔρομέων
Βέροιαςδιοργανώνεταιγιορτήστίβουστοκέντρο
ΣείριοςτοΣάββατο12Ιανουαρίουτου2019.

ΕκείθαείναιόληηαφρόκρεματουΒεροιώτι-
κουστίβουπου τόσες επιτυχίες έχειφέρει στην
πόλητηςΒέροιας,παρότι(τοέχωγράψειπολλές
φορέςκαιθατοξαναγράψω)δενέχειτιςκατάλ-
ληλεςεγκαταστάσεις .Όμωςκόντρασεόλουςοι
πρωτιέςκαι ταρεκόρκαιοιμεγάλεςσυμμετοχές
(ΟλυμπιάδαΝεότητας)είναιμερικέςαπότιςεπι-
τυχίες τωνΑθλητών-τριών  μΠρέπει να γεμίσει
το κέντροώστε να δώσει κουράγιο τόσοστους
διοργανωτέςόσοκαιστουςαθλητές.
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Το δημογραφικό 
πρόβλημα δεν είναι 

συντηρητική εμμονή!
Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Η δημογραφική συρρίκνωση της 
Ελλάδας είναι μια ζοφερή πραγμα-
τικότητα, που αναγνωρίζεται ακόμη 
και απ’ όσους έως  πρόσφατα, φο-
ρώντας ιδεοληπτικά γυαλιά, απαξί-
ωναν το πρόβλημα. Το δημογραφικό 
είναι μείζον εθνικό ζήτημα και όχι 
συντηρητική εμμονή. Ο μέσος όρος 
της ολικής γονιμότητας έπεσε στο 
1,26 ανά γυναίκα, όταν απαιτείται 
τουλάχιστον 2,1 για την σταθερότητα 

ενός συνόλου. Το 2017, οι θάνατοι ήταν σχεδόν 36.000 περισσότεροι 
από τις γεννήσεις. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε με την φυγή πλέον 
των 300 χιλιάδων νέων μας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου αλλά και 
αναπαραγωγικής ηλικίας, στο εξωτερικό. Αν αυτοί δεν επιστρέψουν 
στην επόμενη δεκαετία και κάνουν οικογένεια στα ξένα, είναι πολύ 
δύσκολος ο επαναπατρισμός τους. 

Οι προβλέψεις για το μέλλον άκρως δυσοίωνες!  Από τα 11 εκα-
τομμύρια που ήμασταν το 2013, θα  περιοριστούμε σε 8,3 το 2050, 
2,5 εκ. λιγότεροι, και πρωταθλητές στους ηλικιωμένους. Μια χώρα 
γηρασμένη με περισσότερους παππούδες από εγγόνια, με ότι αυτό 
συνεπάγεται σε εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο! Οι συνέ-
πειες του δημογραφικού θα είναι καταλυτικές για την οικονομική ανά-
πτυξη, το ασφαλιστικό, αλλά και το σύστημα υγείας της χώρας.

Ως εκ τούτου, απαιτείται άμεσα μια συνεκτική δέσμη μέτρων σε 
κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, με στόχο σε 
πρώτη φάση την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης. 

Η ΝΔ, με αίσθημα ευθύνης, κατέθεσε στην αρμόδια Διακομματική 
Επιτροπή της Βουλής, μια δέσμη προτάσεων που κατανέμονται σε 6 
άξονες:

1. Μείωση του κόστους απόκτησης παιδιού.
2. Στήριξη των εργαζομένων γονέων και κυρίως των γυναικών.
3. Θεσμικά μέτρα για την γενικότερη προετοιμασία της κοινωνίας 

και της πολιτείας στις δημογραφικές εξελίξεις και την αντιμετώπιση 
των σύγχρονων προκλήσεων.

4. Μέτρα προώθησης της ενεργού γήρανσης και της διαγενεακής 
αλληλεγγύης.

5. Στήριξη των μεγάλων οικογενειών.
6. Αντιστροφή του brain drain, της φυγής των νέων.
Τα σημαντικότερα από τα προτεινόμενα σημεία αφορούν στην 

δυνατότητα των ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά, με μέτρα οικονο-
μικού χαρακτήρα, ενίσχυση προς τις μεγάλες οικογένειες και αποφά-
σεις που θα σταματήσουν το φαινόμενο της φυγής των νέων και, ει 
δυνατόν, θα δρομολογήσουν την επιστροφή όσων έφυγαν.  

Όσον αφορά την μείωση του κόστους απόκτησης παιδιού προτεί-
νουμε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του αφορολογήτου για κάθε παιδί 
της οικογένειας, ειδικό οικονομικό βοήθημα, σε περίπτωση γέννησης 
επόμενου παιδιού εντός 30 μηνών από την προηγούμενη γέννα, την 
υπαγωγή των βρεφικών ειδών πρώτης ανάγκης και ειδών γυναικείας 
υγιεινής στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.

Για να στηριχθούν οι εργαζόμενοι γονείς, μεταξύ άλλων, προ-
τείνουμε για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό 
σταθμό, η οικογένεια του να λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ το 
μήνα, το όποιο θα εξαργυρώνεται σε βρεφονηπιακό σταθμό της ε-
πιλογής της. Επίσης, σταδιακή εφαρμογή της διετούς υποχρεωτικής 
προσχολικής αγωγής και καθιέρωση του θεσμού «Νταντά της γειτο-
νιάς», ώστε οι ενδιαφερόμενοι/-ες να μπορούν να πιστοποιούνται, 
και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλι-
κίας. Επιπλέον, επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών και 
Ολοήμερα σχολεία. 

Επιβεβλημένη είναι η στήριξη στις μεγάλες οικογένειες. Δεσμευ-
όμαστε για την επαναφορά των επιδομάτων πολυτέκνων στα προ 
του ν. 4512/2018 επίπεδα, και την αύξηση του αφορολογήτου για 
την αγορά πρώτης κατοικίας, με δεδομένη την ανάγκη μεγαλύτερου 
εμβαδού για την πολυμελή οικογένεια. 

Τέλος, για το brain drain, την επιστροφή των νέων που μετανά-
στευσαν, εκτός από μέτρα προσέλκυσης επενδύσεων και μείωση 
των φορολογικών συντελεστών, συνιστούμε στήριξη στις νεοφυείς 
και καινοτόμες επιχειρήσεις, που θα δημιουργήσουν ποιοτικές και 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, για 
να δημιουργήσουν οι νέοι οικογένεια και να κάνουν παιδιά, είναι η 
αίσθηση της ασφαλείας, οικονομικής και κοινωνικής, αλλά και η αισι-
οδοξία για το μέλλον της χώρας. Αναγκαία, λοιπόν, είναι μια πολιτική 
που θα επανεκκινήσει την οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης και συνθηκών επανόδου της χώρας στην  κανονικότη-
τα.  

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αντιπρόεδρος της Διακομ-
ματικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, βουλευτής Λαρίσης της 
Νέας Δημοκρατίας. 

Απ. Τζιτζικώστας: 
«Ιστορική ευθύνη των βουλευτών 

να καταψηφίσουν τη 
Συμφωνία των Πρεσπών»

«Οι βουλευτές του ελληνικού 
Κοινοβουλίου έχουν μια ιστορική 
ευθύνη. Να πάρουν την τύχη της 
Συμφωνίας των Πρεσπών στα χέρια 
τους και, όταν αυτή έρθει στην Βου-
λή προς κύρωση, να την καταψηφί-
σουν», δήλωσε χθες σε συνέντευξή 
του στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» 
του ΣΚΑΪ και στον δημοσιογράφο 
Γιάννη Ντσούνο, ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας άσκησε σκλη-
ρή κριτική στη «Συμφωνία των Πρε-
σπών», μια συμφωνία που όπως 
είπε «είναι προβληματική και εθνικά 
επιζήμια, ιδίως σε ό,τι αφορά το ό-
νομα, τη γλώσσα και την εθνότητα των Σκοπίων». «Η “Συμφωνία 
των Πρεσπών” όχι απλά δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά ενισχύει 
τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων. Αυτά τα προβλήματα που υπο-
τίθεται ότι λύνει τώρα αυτή η συμφωνία, θα τα βρούμε μπροστά 
μας τα επόμενα πολλά χρόνια. Πολύ φοβάμαι ότι αν προχωρήσει, 
θα δημιουργήσει στο άμεσο μέλλον τεράστια προβλήματα απο-
σταθεροποίησης σε ολόκληρη την περιοχή της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης».

          Σημείωσε ότι από την 
ημέρα που υπεγράφη η «Συμφω-
νία των Πρεσπών», «ούτε από τον 
πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ αλλά 
ούτε και από κάποιον άλλο κυβερ-
νητικό αξιωματούχο των Σκοπίων 
ακούσαμε ποτέ τον όρο ‘’Βόρεια 
Μακεδονία’’, αλλά μόνο το “Μακε-
δονία”, όταν αναφέρονται στη χώρα 
τους. Αυτό δείχνει ότι έχουν παραβι-
άσει ήδη τη συμφωνία», επισήμανε 
ο κ. Τζιτζικώστας, ενώ κάλεσε τους 
βουλευτές αλλά και όλο το πολιτικό 
σύστημα της χώρας να αναλάβουν 
τις ιστορικές ευθύνες τους. «Η κυ-
βέρνηση δεν πρέπει να επιμείνει 
στο λάθος της κυρώνοντας τη “Συμ-

φωνία των Πρεσπών” και πρέπει να την σταματήσει. Αλλιώς, να 
δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να εκφραστούν με 
ένα δημοψήφισμα για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Όλοι οι βου-
λευτές και ειδικά εκείνοι που εκλέγονται στη Βόρεια Ελλάδα και 
στη Μακεδονία και γνωρίζουν ότι αυτή η συμφωνία είναι βαθιά 
προβληματική, όταν και αν έρθει στη Βουλή για κύρωση, θα α-
ναμετρηθούν με την ίδια τους τη συνείδηση και θα πρέπει να την 
καταψηφίσουν».  

  Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαρι-
στεί θερμά τα μέλη του, τους χορηγούς, καθώς και τους δωρητές 
από την κοινωνία της Βέροιας, για την απλόχερη και ανιδιοτελή 
προσφορά τους στη συλλογή και τη διανομή 85 εορταστικών 
δεμάτων με βασικά είδη διατροφής σε οικογένειες ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων.

Αναλυτικότερα για τη χορηγία τροφίμων ευχαριστούμε τους:
Υιούς Γαλίκα ΟΕ (Εμπόριο Κρεάτων)
ΑΡΩΜΑ - ΦΑΡΜΑ Κουτσιωφτη (Εμπόριο Κρεάτων)
Νικόλαο Κακαφίκα (Πρόεδρο της Συντεχνίας Κρεοπωλών 

Βέροιας)
Δημήτριο Κόγια (Αρτοσκευάσματα – Είδη ζαχαροπλαστικής)
Αναστάσιο Γιάγκογλου (Εμπόριο Καφέ)
Μαρία Βλαχογιάννη Α.Ε. («Goody’s Burger House» - Γάλατα)
Πρόδρομο Χατζόγλου (300Kg πατάτες)
Λευτέρη (Είδη Μαναβικής)
Άρη Ιωσηφίδη (Είδη Μαναβικής)
Αφούς Μαυρίδη (Ζάχαρη – σοκολάτες)
Αγροτικό Συνεταιρισμό Μέσης (Φρούτα)
Αγροτικό Συνεταιρισμό «Αλιάκμων» (Φρούτα)

Διονύσιο Κουλουριώτη (Φρούτα)
Ανώνυμο παραγωγό (Ρύζι)
Θεόδωρο Τσανακτσίδη (γλυκά)
Super Market «Σκλαβενίτη» (Δωρο-επιταγή 100ευρώ)
Super Market “Lidl” (Δωρο-επιταγή 100ευρώ)
Τέλος ο Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά για την καταβολή 

χρηματικών δωρεών τους:
Ειρήνη Κοτρίδου (100ευρώ)
Αναστασία Γεωργίου Καταφυγιώτη (100ευρώ)
Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Νομού 

Ημαθίας και εργαζόμενοι (400ευρώ)
Φωτεινή Φωστηροπούλου (50ευρώ)
Μαρία Ρούσου (40ευρώ)
Σοφία Ραφαηλίδου (40ευρώ) 
Ευτυχία Ράδη (50ευρώ)
Μυροφόρα Λογγινίδου (30ευρώ)
Διαμαντούλα Κατσαμακίδου (100ευρώ)
Στέλλα Μπασμανά Λαζαρίδου (100ευρώ)
Δωρεές Ανωνύμων (115ευρώ)

Το Δ.Σ.

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»
 Ευχαριστήριο
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό28-12-2018 μέχρι6-1-
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

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
Πέμπτη 3-1-2019

13:30-17:30 ΠΑΠΑΡΗ -

ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕ-

ΝΙΤΗ23310-23360

21 :00 -08 :00  ΧΕ ΙΜΩ-

ΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31

(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

Στην Κύπρο βρέθηκε 
26 με 30 Δεκεμβρί-
ου για επαγγελμα-

τικούς λόγους ο εκπαι-
δευτής του Αθλητικού 
Συλλόγου ‘Τέτραθλον’ 
Παναγιώτης Δημητριάδης 
5 DAN, μετά από σχετική 
πρόσκληση της Παγκύ-
πριας Ομοσπονδίας. Τον 
Ναουσαίο εκπαιδευτή 
υποδέχτηκε θερμά στη 
Λεμεσό ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Αλέξανδρος 
Ναζίρης 6 DAN, γνωρί-
ζοντάς τον σε μέλη και 
αθλητές του τοπικού συλ-
λόγου.

Κατά το διάστημα της εκεί δι-
αμονής του, είχε την ευκαιρία να
γνωρίσει τόπους μεγάλου ιστορι-
κού ενδιαφέροντος και φυσικά να
συμμετάσχει σε προπονήσεις μαζί
με Κύπριους και ξένους αθλητές.
Μάλιστα,σεμίααπόαυτές,είχετην
ευκαιρία ναδιδαχτεί από τονΆγγλο
Grand Master Donato Nardizzi 9
DAN, με τον οποίο συνδέονται φι-
λικά από τον Νοέμβριο του 2015,
οπότε και είχαν συναντηθεί σεΔιε-
θνές Σεμινάριο Προπονητικής στο
TampereτηςΦινλανδίας.

ΟΕκπαιδευτής τουΑ.Σ. ‘Τέτρα-
θλον’αποχαιρέτησεμετιςκαλύτερες
εντυπώσεις τηνΚύπρο και δέχτηκε
νέα πρόσκληση για τον ερχόμενο
Απρίλιο, οπότε είναι προγραμματι-
σμένοναδιεξαχθείτριήμεροσεμινά-
ριοπροπονητικήςστηνΠάφο.

Tο χάλκινο μετάλλιο
κέρδισε στον διεθνή α-
γώνα αλπικών αγωνι-
σμάτων στο Μπάνσκο
της Βουλγαρίας η Σο-
φία Ράλλη! Η αθλήτρια
τουΕΟΣΝάουσας, χω-
ρίς να βρίσκεται ακόμη
στην καλύτερη αγωνι-
στική της κατάσταση,
κατάφερε με την εμπει-
ρίατηςνακερδίσειστην
τεχνική κατάβαση (SL)
τηντρίτηθέσημεχρόνο
1.38.76.

Χάλκινο μετάλλ ιο
κέρδισε στο ίδιο αγώ-
νισμα και ο ΓιάννηςΑ-
ντωνίου του ΕΟΣΚαρ-
πενησίου, με συνολικό
χρόνο1.25.26.

Φαρμακεία

Προσκεκλημένοςτης
ΠαγκύπριαςΟμοσπονδίας

οΑ.Σ.“Τέτραθλον”

Χάλκινο για την Σοφία 
Ράλη στην Βουλγαρία

Συνεχίζειτηνμεταγραφική
τηςενίσχυση

ηΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
Δύο ακόμη σημαντικές προσθήκες, μετά από αυτή του 
Γρηγόρη Κασαπίδη που σας ενημερώσαμε πριν από 
λίγες μέρες, έκανε η ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ, η οποία δυνα-
μώνει ακόμα περισσότερο ενόψει της συνέχειας του 
πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα,σταασπρόμαυραντύθηκανο25χρονοςεπιθετικόςΧρή-
στοςΠροβατίδηςκαιο19χρονοςεπίσηςεπιθετικόςΜιχάληςΠατσιαβού-
ρας.ΟπρώτοςαγωνιζότανστονΠΑΟΚουφαλίων,απότονοποίοέμεινε
ελεύθερος, ενώ έχει παίξει ακόμησεΠαλαιόχωρα,ΆρηΠαλαιοχωρίου,
Καμπανιακό,Πανσερραϊκό,Αιγινιακό,Αγρ.Αστέρακαιστιςμικρέςομάδες
τουΠΑΟΚ.

Οδεύτερος έμεινε ελεύθεροςπριν λίγο καιρό από τηΒΕΡΟΙΑ, ενώ
αγωνίστηκεακόμηστονΜ.ΑλέξανδροΤρικάλων.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 80 τ.μ. στη Σκύ-
δρα, στον 1ο όροφο,
κοντά στο κέντρο,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο,70.000ευρώ.Τηλ.:
6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ράστονΠρομηθέακα-
τοικία 1ου και άνω ο-
ρόφουμε2ΔΣΚWCα-
πό40.000έως50.000
ευρώ.Τηλ.επικοινωνί-
ας:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο-
οικόπεδο 14.500 τ.μ.
επί τηςπεριφερειακής
οδούσεεξαιρετιήτιμή.
Μόνοσοβαρέςπροτά-
σεις.Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.:
6945122583.

ΝΗΣΙΗΜΑΘΙΑΣ οι-
κόπεδο 1 στρέμμα σε
κεντρικόδρόμοπωλεί-
ται σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6973658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο-
τεμάχιο 5 στρ. στην
περιοχή Άμμου-Αγ.

Βαρβάρας με λωτούς
«τσίρο» σεπαραγωγή
μεπομώνα.Τηλ.:6987
610180.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-
οικόπεδοστηνπεριοχή
«Φούρνοι»Ασωμάτων
4.370 τ.μ., περιφραγ-
μένο,άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο, κτίζει 200 τ.μ.,
επίπεδο, με εξαιρετική
θέα στον Αλιάκμονα,
με ελιές, στις 50.000
ευρώ.  Τηλ . :  6944
561244.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ελλη-

ν ικό  ρεστοράν στο
Ρέγκεσμπουργκ, πε-
ριοχή Βαυαρίας Γερ-
μανίας,σελειτουργία
36 χρόνια με σταθε-
ρή πελατε ία και  το
ίδιο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339 από
9.30π.μ. - 2.00μ.μ.
& 4.00 μ.μ. - 11.00
μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόρα λόγω σύ-
νταξηςσεκαλήτμή.Κά-
θε έλεγχοςδεκτός.Με-
σιτικό ΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.:
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα καινούργιο
με3ΔΣΚΑΘμεγκαράζ

και αποθήκη στηνπε-
ριοχήΩρολογίου, 350
ευρπω. Euromesitiki
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 60 τ.μ. στο

κέντροτηςΒέροιας(δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα,
W.C.),πλήρωςανακαι-
νισμένο,4οςόροφοςρε-
τιρέ,κεντρικήθέρμανση.
Πληρ.τηλ.:6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα με δωμάτιο,
σαλόνι, κουζίνα,W.C.,

υπνοδωμάτιο, αυτό-
νομη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστα κοντάστο
ΒυζαντινόΜουσείο.Κος
Δημήτρης6973551477.

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.



17ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

γελματική στέγη, εμβαδού

45 τ.μ., αποτελούμενη
από 2 χώρους, πλή-
ρως ανακαινισμένους
(δίπλα στα Αστικά),
1ος όροφος. Τηλ. :
23310 60632 & 6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγια
επαγγελματική στέγη
στηνΑνοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύ-
ρωνχώρος90τ.μ.(η-
μιόροφος) κατάλληλα
διαμορφωμένος, γω-
νία, φωτεινός, με θέα
το πάρκο, πλήρως α-
νακαινισμένος, αυτό-
νομη θέρμανση, a/c,
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος
πολύ μεγάλος χώρος,
χωλ, μπάνιο, κουζινα
εξοπλισμένη, μπαλ-
κόνι περιμετρικό (ελά-
χιστα κοινόχρηστα).
Τηλ.: 6948 744632,
6976 769046 (από-
γευμα18.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-

νιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές , κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής,
ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλι-
ματιστικό,ενοίκιομόνο130€.

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.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ ,έχεικουζίναανεξάρ-
τητηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,
ελάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Ενοικιάζεται
διαμέρισμα85τ.μ.μικτάκατασκευή1992,2
υ/δ,3οςόροφος,πολύφωτεινό ,διαμπερές
καιάψογασυντηρημένο, καλαίσθητο,σεό-
μορφηπολυκατοικία ,απίστευταεργονομικό
και θέρμανσημεκλιματιστικά καινούργια ,
ενοίκιο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ από
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23021ΚΕΝΤΡ0στηνΜητρόπολη
κοντά ενοικιάζεται διαμέρισμα85 τ.μ. 3ος
όροφος,2δσκλ,κατασκευή1975,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφω-
νακαιμεμίαπολύμεγάληβεράντα κοινό-
χρησταελάχιστα,ενοίκιο270€.Αποκλειστική

ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλιακό
,BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη,έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή  , τιμή350€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή ,σε εξαιρετικήκατάσταση
,πρόκειται για κατασκευή2006,με3υ/δ,
μεγάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος , δια-
θέτειεπιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένα
κλειστόγκαράζ ,έχειδικότουκήπομεγάλο
όπουμπορείνααναπτυχθείκαιλαχανόκηπος
,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη , τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
.Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπι-
πλα,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.13867 Ενοικιάζεται κάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. ένας ενιαίος
χώρος,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματιστι-
κότοδεμίσθωματουμόνοστα125€.

Κωδ.22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέα-
νακαινισμένογραφείο37τ.μ.έναςμεγάλοςενιαίος
χώροςστον1οόρ.χωρίςασανσέρ,ηθέρμανση
τουμεκλιματιστικότοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958 -ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,ισόγειο

Κατάστημαμε35 τ.μ., και με επιπλέον35
τ.μ.υπόγειο ,στηνοδόΜητροπόλεως , σε
λίγο ελεύθερο . ενοίκιο800€.Αποκλειστική
ανάθεση για υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευ-
ασμένο το1965  καιμεπολύκαλόμίσθω-
μαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροι
τουλειτουργικοί, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22771Κατάστημαεπί τηςΚεντρι-
κήςσυνολικά140 τ.μ. δε δύο επίπεδα , ι-
σόγειο καιπατάρι , κομπλέ καιπολυτελώς
ανακαινισμένο ,βαμμένοέτοιμοκαιμεπολύ
λογικόμίσθωμαστα500€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙπο-

λύάνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμε-
νοστον2οόροφο.Αποτελείται από2 /υ ,
σαλονοκουζίνα ,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναι
κατασκευασμένο το1995, έχειΚουφώματα
Αλουμινίου,μεδιπλάτζάμιαΑνελκυστήρα,Α-
ποθήκη4τ.μ.,καιΗλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή
ευκαιρίαςμόνο35.000€.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένο το1995 και διαθέτει θέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσηςπάρ-
κινγκπυλωτής  ,αποθήκημέσακαιηλιακό
θερμοσίφωνα-Τιμή:50.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713 -ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο καιWC.Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειο κατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι
κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη

θέα,μεπολύωραίοκήπο ,οιχώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας280 τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
με εύκοληπρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τογραφείοδύοχώρων ,μεγάληςπροβολής
καισυνολικής επιφάνειας42 τ.μ.στον2ο
όροφο.Είναι κατασκευασμένο το1991και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό, και
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,κα-
θώςκαιμίαθέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

Κωδ.12948ΣτοΚΕΝΤΡΟτηςΒΕΡΟΙΑΣ,
Γραφείομε80 τ.μ., καθ. και92 τ.μ.μικτά ,
κατασκευή1991,2χώροι,1οςόροφος,μεύ-
φοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστον
χώρο,σεεξαιρετικήκατάστασηκαισεπολυκα-
τοικίααξιώσεων,διαθέτειατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικάκαιανελκυστήρακαινούργιο,ευρί-
σκεταισεπρονομιακήτοποθεσίακαιμάλιστα
υψηλήςπροβολής.Διαθέτεικαιμίαθέσηστάθ-
μευσηςδικήτου,Τιμή99.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις ,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Τιμή140.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στηνάκρη
τουσχεδίουπόλεωςΤιμήεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδο και με θέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο100.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 , τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται
οικόπεδοστην είσοδο τουχωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμό-
νο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντός ζώνης, με εκπληκτική θέαστον
κάμπο,αξίζει να τοδει κανείς, γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σε τιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

κινγκ144  τ.μ., 4  θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσεισόγειοχώροοικοδομής,
μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη ,
τιμή21.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 13295 - ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:22757 -Κέντρο στονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοκατάστη-
μααποτελούμενοαπότρία επίπεδαχώρου
πωλήσεων90τ.μισόγειο90τ.μυπόγειοκαι
90τ.μ.1osόρ.καιέναεπίπεδοβοηθητικών
χώρωνδηλ.άλλα70τ.μ..Όλοιοιχώροιείναι
πολυτελώςανακαινισμένοι , εξοπλισμένοιμε
κεντρικόσύστημαψύξηςθέρμανσης,μερά-
φια ,πανέτοιμοιγιαεπαγγελματικήεμπορική
δραστηριότητα.Μίσθωμαόλοτοοίκημαμαζί
στα2.500€.

Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ
ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

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

ΟΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ«SuperCourseELTPublishing»στη
Βέροια,αναζητάπροσωπικόγιατηστελέχωσητωνεξής9θέσε-
ωνεργασίας:

-Γραφίστας
-Τεχνικόςυπολογιστών&δικτύων
-MotionDesigner(AfterEffects)
-FullStackDeveloper
-JuniorDeveloper
-JuniorERPDeveloper
-SeniorERPDeveloper
-UnityDeveloper
-WebDeveloper
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες/αποστολήβιογραφικού,στεί-

λεe-mailστοcv@supercourse.grαναφέρονταςτηθέσηπουσε
ενδιαφέρειή επισκέψου την ιστοσελίδαμας,www.supercourse.
gr/careersμέχρικαιτις04/01/19.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
στην οδόΑγ. Πατα-
πίου 10 στη Βέροια
κατάστημα εμβαδού
100 τ.μ., με ημιυπό-
γειο χώρο εμβαδού
30 τ.μ., κατάλληλο
για επαγγελματική
χρήση (τέως Γυμνα-
στήριο). Πληρ. τηλ.:
23310 24939, κιν.:
6973015833.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΑριστούχοςπτυχιούχοςτουΤμήματοςΜουσικήςΕπιστήμης
&ΤέχνηςτουΠανεπιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευσηστημο-
νωδία, διδάσκει τραγούδι.Διδάσκονται όλα τα είδη ελληνικού
και ξένουρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό,ποπ, ροκ, μιούζικαλ,
κλασσικό κ.ά.).Προαιρετικά διδάσκεται κιθάρα καιπιάνο για
τηνσυνοδεία του τραγουδιού.Προετοιμασία για εισαγωγήσε
μουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
γιαDeliveryκαικοπέλα
για τύλιγμα στο ψητο-
πωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Πλη-
ροφορίες κ. Γιώργος -
6984472747.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ  ταχυμεταφορών
«SPEEDEXCOURIER
Βέροιας»ζητάμεδύο(2)
άτομαγιαεργασίαμεδί-
πλωμα αυτοκινήτου και
μηχανής. Πληροφορίες
στα γραφεία μας Θεσ-
σαλονίκης 45 κύριος
Τσιφλίδης Σ. Χαράλα-
μπος. Τηλ. επικοινωνί-
ας:6937226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΜΠΕΙΡΗ νοση-
λεύτριαζητάεργασία
σειατρείοτηςΒέροι-
ας ή της Νάουσας.
Πληρ. τηλ.: 6970
123208.

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,αποθηκηκαινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
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.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο160€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θθέα350€
ΩΡΟΛΟΙ1ΔΣ-Κισογειομεαυλη,κοπλαμ150€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟμεθεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορταασφ.2ΔΣΚ350€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚΘερμ/τες,θεακουκλι270€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚκαινουριο350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςκονταστις
παλλετεςΣτεργιου
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο16στρστηναασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΤΑΥΡΟΣδευτεροαπόασφαλτο14στρ.2500€τοστρεμμα
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ12στρ.2200€τοστρεμμα
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενε-
ρο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ22000€

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

Ηεταιρείαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδο-
ειδώνΗΡΑ ΕΠΕζητάειάντρεςκαιγυναίκεςάνωτων18
ετώνγιαεργασίαωςεργάτες.Αιτήσειςσταγραφείατης
εταιρίας καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 9:00π.μ
έωςτις2:00μ.μ.Τηλέφωνοεπικοινωνίας2331093066–
6974020056.

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσε

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζας.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας.
Διαβατήριο.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείουπλή-
ρουςαπασχόλησης.Άριστηγνώσηλογιστι-
κής(βιβλίαΓ΄κατηγορίας),αγγλικών,Η/Υ
(ERP,Excel,Word).Αποστολήβιογραφικών:
fakutsio@otenet.gr,τηλέφωνοεπικοινωνίας
2331071803.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητούνταιφύλακεςμεάδεια
εργασίαςκαιπιστοποίησηγαιμόνιμηεργα-
σία.Τηλ.επικοινωνίας:6937226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρεά-
των.Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα καλοσυνάτη, πολύ

φτωχιά, πεπειραμένη, με άριστες συ-
στάσεις, ζητά δουλειά για φύλαξη ηλικι-
ωμένων, για καθαριότητα μαγαζιών και
σκάλεςοικοδομών.Τηλ.:6972410205.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως ε-
σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαι ε-

ξειδίκευσηστιςμαθησιακεςδυσκολίεςκαθώς
και κάτοχοςάδειαςδιδασκαλίαςαγγλικών
παραδίδειμαθήματασεπαιδιάδημοτικούκαι
γυμνασίου.Τμέςπολύπροσιτές.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπό καθηγητήπτυχι-
ούχοΜαθηματικούΑΠΘσεφιλικέςτιμές.
Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS1.300κ.ε.,

μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,
30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση,
μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικόδωμάτιο

λευκόμεστρώμα,πλυντήριορούχων45άρι,
διπλήντουλάπα,καναπέςπουγίνεταιδιπλό

κρεβάτι,γραφείομελευκότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέραγραφείου.Τηλ.:6978335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έ -
π ιπλα  γραφε ι ου ,
σαλόνι SATO μπλε,
4 καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (με-
λί), καναπέδες, όλα
σεάριστηκατάσταση.
Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

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.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-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.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

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
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

διόροφοκατάστημα,70τ.μ.μεμεγάληπρό-
σοψη,ΜΟΝΟ75.000ευρώ.

-ΣΧΕΔΟΝΤΖΑΜΠΑ:Διαμέρισμα60τ.μ.με
2ΔΣΚWC,διαμπερές,πλήρωςανακαινισμέ-
νο,μεακριβάυλικά,33.000ευρώ.

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.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.
ζητάπροσωπικό για τις ανάγκες
της μονάδας παραγωγής της,
που βρίσκεται στο 5ο χλμ.Αλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Συγκεκριμέναζητούνται:
•Εργάτες και εργάτριες για το

τμήμαπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό(γεωπόνους,χημικούς,τεχνο-

λόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέ-

τουναιτήσειςστην έδρα της επιχείρησης,στο5ο χλμ.Αλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόαπλήφωτογρα-
φίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



Τέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα «τρέξουν» 
το πρώτο τρίμηνο του 2019 και αφορούν συνολικά 
την πρόσληψη 24.933 ανέργων που είναι εγγεγραμ-
μένοι στα μητρώα του Οργανισμού.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν καταρτιστεί 
από το υπουργείο Εργασίας και θα υλοποιηθούν 
από τον ΟΑΕΔ.  Τα προγράμματα αφορούν θέσεις 
πλήρους απασχόλησης αλλά και στοχεύουν στην κα-
τάρτιση ανέργων σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Ειδικότερα: 
1) Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας σε 51 

δήμους και πέντε περιφέρειες για 8.933 ανέργους
Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να προκηρυχθεί 

νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από τον 
ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 8.933 ανέργων σε θέσεις 
πλήρους απασχόλησης σε 51 δήμους και 5 Περιφέ-
ρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα προετοιμάζεται από το υπουργείο 
Εργασίας και πέρα από την κάλυψη θέσεων στους 
δήμους και τις Περιφέρειες θα καλυφθούν και θέσεις 
σε κέντρα πρόνοια της χώρας.

Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμε-
τώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που 
πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέ-
ρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμε-
τεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη 
τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμ-
μετοχής θα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μη-
τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία του-
λάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζε-
ται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις ο-
ποίες δεν εργάζεται κανείς

• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μη-
τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

• άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τε-
χνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέρ-
γων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων 
με βάση τα τυπικά προσόντα τους

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του 
ΟΑΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Οι ωφελούμενοι θα μπουν σε Πίνακες Κατάταξης 
Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτή-
ρια μοριοδότησης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμέ-
νης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 
60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους 
αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμ-
μένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της 
πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημό-
σιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και 
άνω.

4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Γονέας προστατευόμενου ή προ-

στατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων 
ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω.

8. Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της 
μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.

9. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνι-
κού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

2) Πρόγραμμα νέων πτυχιούχων 
θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής 
κατεύθυνσης για 3.000 ανέργους ηλι-
κίας 24-29

Το πρόγραμμα θα καλύψει 3.000 
ανέργους και αναμένεται να ξεκινήσει 
εντός του Ιανουαρίου ή στις αρχές Φε-
βρουαρίου.

Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχε-
τικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού.

Στόχος είναι να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα στην 
κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης και του 
παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας. Το 
πρόγραμμα έχει στόχο τη στήριξη ανέργων απόφοι-
των θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυν-
σης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχε-
ται σε 40,2 εκατ. ευρώ.

3) Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης 
για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-29

Το πρόγραμμα αναμένεται να βγει στον «αέρα» 
εντός του Φεβρουαρίου και θα αφορά κατάρτιση, 
πρακτική, πιστοποίηση στους τομείς της αγροδια-
τροφής, μεταποίησης, κυκλική οικονομία. Συγκεκρι-
μένα:

•Ωφελούμενοι: 10.0000
•Η δράση αφορά άνεργους απόφοιτους δευτερο-

βάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους 

αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν 
σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτι-
κές ανάπτυξης.

•Ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελλη-
νικής οικονομίας – γέφυρες ανάμεσα σε κρίσιμους 
τομείς όπως ο τουρισμός με την αγροδιατροφή.

 
4) Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση 

3.000 ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλά-
δους αιχμής (22-29)

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει από τον 
ΟΑΕΔ τον Μάρτιο του 2019 και αφορά συνοπτικά:

•Ωφελούμενοι: 3.000
•Η δράση έχει ως ομάδα στόχου ανέργους απο-

φοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 
ετών.

•Δημιουργεί νέες επαγγελματικές διεξόδους σε 
άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων.

•Ενδεικτικές ειδικότητες:
o διαχείριση κοινωνικών δικτύων,
o marketing πολιτιστικών οργανισμών,
o διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών,
o συμβουλευτική τρίτης ηλικίας,
o αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.
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Τέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ
για 24.933 θέσεις το πρώτο τρίμηνο του 2019
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