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Πρώτα ο «επιούσιος» 
των αγροτών 

και μετά διάλογος
Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις μεταξύ αγροτών και 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού από τη μια 
πλευρά δεν αποδέχονται την πρόσκληση του υπουργού 
γιατί θεωρούν ότι εμπαίζονται και ζητούν συνάντηση 
με τον πρωθυπουργό, ενώ ο υπουργός μιλά για 
αδιαλλαξία αγροτών και θέτει τους συνδικαλιστές προ 
των ευθυνών τους. Επομένως βρισκόμαστε στον ίδιο 
παρανομαστή και στο ίδιο σκηνικό, με τους αγρότες 
να ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ για τα μπλόκα, 
αφού δεν ζεστάθηκαν οι τσέπες τους και περιμένουν τις 
οφειλόμενες αποζημειώσεις, ενώ το αρμόδιο υπουργείο 
«παίζει» καθυστερήσεις και ζητά διάλογο. Το ζήτημα 
όμως είναι πως, ότι χρώμα και να έχει η εκάστοτε 
κυβέρνηση, τα προβλήματα των αγροτών παραμένουν 
και ζητούν επίλυση. Καλός και χρήσιμος ο διάλογος, 
αλλά όταν πρέπει να εξοφληθούν οφειλόμενες 
αποζημιώσεις, τότε μιλούν τα έργα και όχι τα λόγια. 
Με αυτόν τον τρόπο θα χτιστεί σχέση συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης μεταξύ αγροτών και υπουργείου, αφού 
λυθούν τα περί του «επιούσιου» για να προχωρήσει ο 
σχεδιασμός και η οργάνωση του αγροτικού τομέα. 
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Θεσσαλονικείς υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας 
ξεναγήθηκαν στα μνημεία της Βέροιας

Εκατόυπάλληλοι τηςΕθνικήςΤράπεζας, εν
ενεργεία και συνταξιούχοι, προερχόμενοι από
τηΘεσσαλονίκη, επισκέφτηκαν τηνΚυριακή 3
Φεβρουαρίου τη Βέροια και ξεναγήθηκαν σε
ιστορικάμνημείατηςπόλης.

Μεταξύ άλλων επισκέφτηκαν τοΤζαμί του
Μενδρεσέ, τηνΠαλαιάΜητρόπολη, την εκκλη-
σίατουΧριστούκαιτομεσημέρικατέληξανστο
Δημαρχείο.Εκεί τους υποδέχθηκαν ο Γιάννης
Βαχαλής αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου
Τουρισμού τουΔήμου και ο συνεργάτης της
εφημερίδαςμαςΜάκηςΔημητράκηςοοποίος
στην αίθουσα τουΔημοτικούΣυμβουλίου τους
ενημέρωσε για το ιστορικό της ανέγερσης του
κτιρίουκαιτιςδιαχρονικέςχρήσειςτου.

Οι επισκέπτες-εκδρομείς αναχώρησαν στη
συνέχειαγιατηΒεργίνα.

Επιλεκτική συνέντευξη Τύπου
Τοείδαμεκαιαυτό…ΣυνέντευξητύπουέδωσαντρίαμέλητουΔ.Σ.τουΔΗΠΕΘΕΒέροιαςμεεπιλεκτικήπρό-

σκλησητοπικώνμέσων.
Απότα10(τυχαίοςαριθμός)Μ.Μ.Ε.τηςπόλης,εκλήθησαν4(τυχαίοςαριθμός).
Οιαναγνώστεςήακροατέςτωνυπολοίπων6(τυχαίοςαριθμός)δενυπάρχειλόγοςήσκοπόςναενημερω-

θούν…
Καιδεναναφερόμαστεβεβαίως,σεκαμίαπερίπτωση,στηνπαρουσίατωνσυναδέλφωνπουεννοείταιότι

κάνουντηνδουλειάτους,ανταποκρινόμενοιστηνπρόσκληση.

 Σύντομη και ομόφωνη η διαδικασία
Με11θέματασυνεδρίασεχθεςτοπρωίηΟικονομικήΕπιτροπήτουΔήμουΒέροιαςκαιέναέκτακτοπουαφορούσε

τηνεντολήτουΥπουργείουΟικονομικώνκαιΕσωτερικώνγιαμεταφοράτωνταμειακώνδιαθέσιμωντουΔήμουστην
ΤράπεζατηςΕλλάδος.

ΗΟικονομικήΕπιτροπή, κινήθηκεστηνπρόσφατηαπόφαση τηςΚΕΔΕ (πουαντιδράστημεταφορά τωνδιαθέ-
σιμωνκαιπροσανατολίζεταισεπεραιτέρωενέργειες)καιλόγωτηςσπουδαιότητας τουθέματος, τοπαρέπεμψεστο
ΔημοτικόΣυμβούλιο.

Στηνημερήσιαδιάταξη,«πέρασαν»ομόφωναη2ηαναμόρφωσητουπροϋπολογισμούκαιτουετήσιουπρογράμ-
ματοςδράσηςγιατο2019,ηανάδειξηαναδόχωνγιατηδιαπλάτυνσητηςοδούΠιερίωναπότηνΜανδηλαράμέχρι
τηνΑπόλλωνος,οηλεκτροφωτισμόςτουγηπέδουΦυτειάς,τοέργοαγροτικήςοδοποιίαςστονΆγ.Γεώργιοκαιησυ-
ντήρησηκαιτοποθέτησηστηθαίωνασφαλείαςσεδρόμουςτηςΒέροιας.

Τέλος,αντικαταστάθηκαν,μετάαπό,προκαιρούαίτημάτους,δύομέλητηςΕπιτροπήςδιαγωνισμούτηςΓέφυρας
Κούσιου(Π.ΑγαθαγγελίδηςκαιΧατζηγαβριήλ).

Ησυνεδρίασηκαθυστέρησεκαθώςδενήταν έγκαιρηηπροσέλευση τωνμελώνκαιηδιαδικασία τηςσυζήτησης
ήτανσύντομηκαιομόφωνη,πληνενόςλευκούστοθέματηςΓέφυραςΚούσιου.

Αναβάλλεται 
η αποψινή συναυλία 
της Ελένης Βιτάλη 

και του Π. Μάργαρη 
στη Βέροια

Οισυνθήκεςδενευνόησανγιατουςδύοαγαπημέ-
νουςκαλλιτέχνες,τηνΕλένηΒιτάληκαιτονΠαναγιώτη
Μάργαρη και η συναυλία τουςπου ήτανπρογραμ-
ματισμένη για σήμερα Τετάρτη στο ΧώροΤεχνών,
αναβάλλεται.

Όπωςαναφέρειηπαραγωγή,στοεγγύςμέλλονθα
οριστείνέαημερομηνία,γιατηΒέροια!

Υγρομονώνεται το υπόγειο 
της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας

ΕργασίεςυγρομόνωσηςτουυπόγειουχώρουστοκτίριοτηςΔημοτικήςΑγοράςΒέροιαςξεκίνησεοΔήμος,μετάαπό
προβλήματαπουπαρουσιάστηκαναπότηνυγρασίακαιτιςβροχέςεδώκαιχρόνια.Τουπόγειοπουβρίσκεταιέξω
απότοπερίγραμματηςοικοδομής,έχειακριβώςαπόπάνωτουαίθριοχώρο,φυτεμένομεπράσινοκαιδέντρα(φοίνι-
κες)ταοποίαεννοείταιότιποτίζονταικαιαυτόπιθανόνναεπιβάρυνεκαιτοπρόβλημα.
Τώρατοσυνεργείοτουεργολάβουπουανέλαβετοέργο,στεγανώνεικαιμονώνειτην«ταράτσα»τουυπόγειου,ώστε

νααποκατασταθείκαιναολοκληρωθείμετιςαπαραίτητεςεπιστρώσεις.
Θαπαραμείνειωστόσοηβρύσηστηθέσητης,καθότιείναιέξωαπότονχώροπουεπηρεάζεταιαπότηνεργασία.

Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
σήμερα στην Βέροια 

Σύμφωνα με έγκυρεςπληροφορίες οπρόεδρος του
ΑρείουΠάγουΒασίλειοςΠέππας,θαβρίσκεταισήμερα
στηνΒέροια, αποδεχόμενος τηνπρόσκληση τουπροέ-
δρουτουδικηγορικούσυλλόγουΒέροιαςΦώτηΚαραβα-
σίλη.ΘασυναντηθείμετουςδικαστέςτουΠρωτοδικείου
Βέροιας και με τα μέλη του διοικητικούσυμβουλίου του
δικηγορικούσυλλόγου.Σύμφωναμετιςίδιεςπληροφορίες
θα τον υποδεχθούν και κάποιοι συνταξιούχοι δικηγόροι,
αφούοπρόεδροςτουανωτάτουδικαστηρίουτηςχώρας,
είχε υπηρετήσειωςπρόεδροςστοΠρωτοδικείοΒέροιας
τηνπερίοδο 1982-84. Να θυμίσουμε ότι ο Β.Πέππας
βρίσκεταιστονανώτατοθώκοτηςελληνικήςδικαιοσύνης,
απότονΣεπτέμβριο2017,ότανδιαδέχθηκετηνΒασιλική
Θάνου.Είναιοπωσδήποτεμεγάλητιμήγιατηνπόλημας
καιγιατουςλειτουργούςτηςδικαιοσύνης,ηεπίσκεψητου
προέδρου τουΑρείουΠάγου, ο οποίοςμάλισταανταπο-
κρίθηκεάμεσαστηνπρόσκλησητουπροέδρουτουΔ.Σ.Β.
ΦώτηΚαραβασίλη.
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Από το Γραφείο της Γεωργίας Μπατσαρά, γνω-
στοποιείται ότι η υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας, 
ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα του Αγροτι-
κού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας και συμμετείχε 
στο χθεσινό συλλαλητήριο, καθώς συμπαρίσταται 
στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και συμπορεύεται 
για την «δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων των 
αγροτών μας, που αποτελούν το βασικό πυλώνα 
του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και ανάπτυ-
ξης του Δήμου Βέροιας και της Ημαθίας γενικότε-
ρα». 

«Πρέπει επιτέλους το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και η Κυβέρνηση γενικότερα να σκύ-
ψουν πάνω στα αγροτικά προβλήματα και να 
δώσουν άμεσες λύσεις» είπε χθες Τρίτη η κα 
Μπατσαρά, αμέσως μετά την επίσκεψή της στο 
μπλόκο της Κουλούρας.

Η Υποψήφια Δήμαρχος που επισκέφθηκε το 
μπλόκο των αγροτών στην Κουλούρα για δεύτερη 
φορά σε μια βδομάδα, ενημερώθηκε για τις εξε-
λίξεις και αντάλλαξε απόψεις για την πορεία του 
αγώνα των αγροτών μας.  

Γεωργία Μπατσαρά: Να στηριχθεί
ο πρωτογενής τομέας της Ημαθίας

που είναι ο αγροτικός τομέας

Ανησυχητική μείωση της 
κατανάλωσης κομπόστας 
ροδάκινου στην Ε.Ε. παρου-
σιάζουν τα επίσημα στοιχεία 
των εξαγωγών του προϊό-
ντος, παρά την προσπάθεια 
που γίνεται από την Ένωση 
Κονσερβοποιών Ελλάδας για 
αποκατάσταση του ονόματος 
και της ποιότητας του ελληνι-
κού προϊόντος, με στόχο να 
διεκδικηθεί εκ νέου το μερί-
διο στην αγορά. 

Σημειωτέον, ότι το 60-70% των ελληνικών εξαγω-
γών κομπόστας οδηγείται στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία, η εξέλιξη των ελληνικών 
εξαγωγών κομπόστας ροδάκινου σε μια σειρά α-
πό μεγάλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

πτωτική, αφού σε καμία χώρα οι ε-
ξαγωγές το 2017 δεν είναι υψηλό-
τερες από ό,τι το 2008. Η μείωση 
του ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων 
καταναλωτών για την κομπόστα έχει 
επηρεάσει αρνητικά τις ελληνικές ε-
ξαγωγές στις αντίστοιχες αγορές (α-
πό 297.000 τόνους το 2008 στους 
213.000 το 2017).

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει η αγορά της Γερμανίας, που ήταν 
και παραμένει η μεγαλύτερη για την 
ελληνική κομπόστα. Η Ελλάδα εξή-
γαγε στη Γερμανία περίπου 80.000 
τόνους κομπόστας το 2008 και μόλις 
43.000 το 2017. Σχεδόν 50% είναι η 
μείωση το ίδιο διάστημα στην κατα-
νάλωση κομπόστας και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (12.000 τόνοι το 2017), στη 
Γαλλία (12.000), στην Ιταλία (10.000) 
κ.α. Μοναδική χώρα όπου η κατανά-
λωση κομπόστας παραμένει η ίδια, 
είναι η Ολλανδία (8.000 τόνοι). 

Μιλώντας για την κατάσταση, ο 
πρόεδρος της ΕΚΕ Κώστας Αποστό-
λου αναφέρει ότι συνδυασμός παρα-
γόντων έχουν οδηγήσει σε αυτή την 
ανησυχητική κατάσταση.

«Η μειωμένη παραγωγή και κατά 
συνέπεια η υποβάθμιση της ποιό-
τητας του ροδάκινου που παραλαμ-

βάνουν τα εργοστάσια είναι ένας από τους βασικούς 
λόγους. Παράλληλα, εξετάζουμε την καταναλωτική 
συμπεριφορά των νεότερων ηλικιών που φαίνεται ότι 
δεν εκτιμούν το προϊόν όσο οι μεγαλύτεροι. Εξυπα-
κούεται ότι οι βιομηχανίες του κλάδου εξαντλούν κάθε 
δυνατότητα να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση…» 
σημειώνει ο κ. Αποστόλου.

Μειώνεται η κατανάλωση κομπόστας 
ροδάκινου στην Ε.Ε, με πτωτικές 

συνέπειες και στις ελληνικές εξαγωγές

Το μπλόκο των αγροτών στην περιοχή της Κου-
λούρας επισκέφθηκε χθες ο αντιπεριφερειάρχης Η-
μαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, θέλοντας να εκφράσει 
τη συμπαράστασή του, συμβολικά, και στον χώρο της  
κινητοποίηση που πραγματοποιούν. Είχε προηγηθεί, 
με την έναρξη της κινητοποίησης, συνάντηση στο 
γραφείο του, με τη διοίκηση και εκπροσώπους του 
Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας όπου συζητή-
θηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που απασχολούν τον 
αγροτικό κόσμο της περιοχής, όπως οι επιπτώσεις 
του ρωσικού εμπάργκο και οι τρόποι αναπλήρωσης 
του χαμένου εισοδήματος, το αυξημένο κόστος πα-
ραγωγής, η υπέρμετρη φορολογία, οι πενιχρές απο-

ζημιώσεις από το deminimis και η μεγάλη κα-
θυστέρηση που παρατηρείται στις πληρωμές. 

Μετά την επίσκεψή του, στο μπλόκο της 
Κουλούρας και τη νέα συνάντηση που είχε 
εκεί, με τη διοίκηση του Αγροτικού Συλλόγου 
Γεωργών Βέροιας (που έχει και την ευθύνη 
της συγκεκριμένης κινητοποίησης) και με άλ-
λους αγρότες, ο Κώστας Καλαϊτζίδη έκανε την 
παρακάτω δήλωση:

“Οι αγρότες της Ημαθίας, όπως και όλοι οι 
αγρότες της χώρας, βρίσκονται σε απόγνωση, 
έχουν όλο το δίκαιο με το μέρος τους, σε σχέ-
ση με τα αιτήματά τους και κανείς δεν μπορεί 
να διαφωνήσει για τον τρόπο που επέλεξαν 
να δώσουν τον αγώνα τους. Η πρωτογενής 
παραγωγή, είναι η ραχοκοκαλιά της Ημα-
θιώτικης οικονομίας, οι αγρότες αποτελούν 
βασική κινητήριο δύναμή της και είναι φυσικό 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν να μετα-
κινούνται και σε άλλους κλάδους της τοπικής 
αγοράς. Συνεπώς όλη η Ημαθία συμμερίζε-
ται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα 
προβλήματα των αγροτών είναι προβλήματα 
όλης της Ημαθίας και όλος ο κόσμος στέκεται 
στο πλευρό τους. Η συμπαράστασή μας είναι 
δεδομένη. Ως αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, 
βρίσκομαι σε συνεχή και ανοιχτή γραμμή επι-
κοινωνίας με τους εκπροσώπους τους και μα-
ζί με την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και 

τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, κάνουμε 
ότι περνάει απο το χέρι μας, για να δοθούν οι λύσεις 
που απαιτούνται, συνυπογράφουμε τα αιτήματά τους 
και ζητάμε πιεστικά από τους αρμόδιους κυβερνητι-
κούς φορείς, την άμεση επίλυσή τους. Το θέμα δεν 
είναι κομματικό, είναι όμως πέρα για πέρα πολιτικό 
και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο διότι εάν δεν δοθούν λύσεις 
τότε οι συνέπειες θα συμπαρασύρουν το σύνολο της 
τοπικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την ά-
μεση παρέμβαση των αρμοδίων. Κάθε καθυστέρηση 
εκ μέρους τους, την εκλαμβάνουμε πλέον ως στυγνή 
αδιαφορία κι αυτό δεν θα το αφήσουμε έτσι”.

“Όλη η Ημαθία συμμερίζεται τα 
προβλήματα των αγροτών” τόνισε ο Κώστας 
Καλαϊτζίδης απο το μπλόκο της Κουλούρας

Δεν θέλουν να δουν τον Υπουργό, 
γιατί βαρέθηκαν τις υποσχέσεις… 
Ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυ-
πουργό οι αγρότες ή με τον Αντιπρό-
εδρο της Κυβέρνησης για να δουν τι 
πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση με 
τα προβλήματά τους. Χθες οι αγρό-
τες των μπλόκων προχώρησαν στο 
πρώτο συμβολικό κλείσιμο δρόμων, 
σκληραίνοντας τη στάση τους.

Στην Κουλούρα, χθες το πρωί οι αγρότες έκλει-
σαν την Εγνατία οδό για μισή ώρα περίπου ενώ 
για σήμερα προσανατολίζονται να ξανακλείσουν  
το δρόμο για λίγη ώρα, αλλά το απόγευμα. Η τελι-
κή απόφαση θα ληφθεί στην πρωινή συγκέντρω-
σή τους στον κόμβο.

Αραχωβίτης: «Όσοι εμμένουν
σε αποκλεισμούς ας αναλάβουν

τις ευθύνες τους»
Μετά την άρνησή τους να συζητήσουν με τον 

υπουργό τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, 
ο κ. Αραχωβίτης εκτίμησε ότι «η αδιάλλακτη στάση 
των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, οι εκπρόσωποι των αγρο-
τών που απαρτίζουν την Πανελλαδική Επιτροπή 
των Μπλόκων αποδεικνύουν ότι δεν θέλουν να 
βρεθεί λύση στα προβλήματά τους».

Να σημειωθεί ότι από τον Υπουργό, κ. Σταύ-
ρο Αραχωβίτη υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση συ-
νάντησης για σήμερα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 
στο γραφείο του, όμως η Πανελλαδική Επιτροπή 
Μπλόκων ζητά να πραγματοποιηθεί συνάντηση 
με τον Πρωθυπουργό ή τον Αντιπρόεδρο της Κυ-
βέρνησης.

«Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων έχει αποδείξει όλο αυτό το διά-
στημα ότι είναι ανοιχτή σε συναντήσεις με όλους 
τους εκπροσώπους των αγροτών και των συνε-
ταιρισμών από ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ από 
τις 14 Δεκεμβρίου έχει απαντήσει γραπτά σε ένα 
προς ένα τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτρο-
πής των Μπλόκων, από την οποία ζητούσε έστω 
και την ύστατη στιγμή να προσέλθει σε διάλογο 
και να εγκαταλείψει την αδιάλλακτη στάση.

Όσοι εμμένουν σε αποκλεισμούς δρόμων και 
σε αποκλεισμούς του διαλόγου, ας αναλάβουν και 
τις ευθύνες τους απέναντι στον αγροτικό κόσμο. 
Ελπίζουμε ότι ο διάλογος δεν θα κλείσει στα μπλό-
κα, αλλά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων».

Χθες, πρωί - σήμερα, απόγευμα

Κλείνουν συμβολικά
την Εγνατία, στην Κουλούρα,
και οι αγρότες της Ημαθίας

Δεν συζητάνε με τον υπουργό,
ζητούν συνάντηση με Τσίπρα



Σε μια αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη με  κλίμα συ-
γκίνησης πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας 
στη φιλόξενη αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου 
«Η ΜΙΕΖΑ» Κοπανού, την Κυριακή 3 Φεβρουα-
ρίου, παρουσία του πατέρα Γεώργιου ιερέα Αγ. 
Παρασκευής Κοπανού, του Αρχιερατικού επιτρόπου 
Ειρηνουπόλεως και εκπροσώπου του Μητροπολίτη 
πατέρα Κωνσταντίνου και του πατέρα Ιωάννη, εφη-
μέριου Άνω Ζερβοχωρίου, του Δ.Σ., μελών, γονέων 
και φίλων του Συλλόγου.

Η κα Διτσόλα Σταυρούλα (γραμματέας του Συλ-
λόγου) και η πρόεδρος κα Γιώτα Στάρχου προλόγι-

σαν την εκδήλωση, ευχήθηκαν καλή 
χρονιά και καλωσόρισαν τους παρευ-
ρισκόμενους. Ακολούθησαν σύντομοι 
χαιρετισμοί του βουλευτή Ν. Ημαθίας 
κ. Α. Βεζυρόπουλου, του αντιπεριφε-
ρειάρχη Ν. Ημαθίας κ. Κ. Καλαϊτζίδη, 
του αντιδημάρχου Πολιτισμού Δ.Νάου-
σας κ. Σ. Βαλσαμίδη και αντιδημάρχου 
Δ. Βέροιας κ. Γ. Σοφιανίδη.

Μέσα από ένα θεματικό βίντεο έγινε 
ένας απολογισμός της απερχόμενης 
χρονιάς με προβολή των δράσεων του 
Συλλόγου για την διατήρηση της πολι-
τιστικής κληρονομιάς, την προώθηση 
των τοπικών προϊόντων, το «επιχει-
ρείν».

Ευχάριστες οι αναμνήσεις αλλά και 
μια κρυφή ικανοποίηση πως οι επόμε-
νες δράσεις θα είναι εξίσου μαζικές και 
επιτυχημένες. Την ατμόσφαιρα έντυ-
σαν ευχάριστα και μελωδικά  τα παιδιά- 
μέλη του Συλλόγου, που τραγούδησαν 
τα Κάλαντα του Πόντου (της Πρωτο-
χρονιάς) με τη συνοδεία του τμήματος 
λύρας και νταουλιού.

Αναμνηστική πλακέτα για την προ-
φορά του στο Σύλλογο δόθηκε στον κ. 
Σπύρο Μπαλτατζίδη( ιδρυτικό μέλος) 
για την αμέριστη και συνεχή στήριξη 
του.

Αξιέπαινη είναι, ακόμη, η πρωτο-
βουλία του να αναγνωρίζονται και να 
επιβραβεύονται τα παιδιά- μέλη που 
διακρίθηκαν στον εκπαιδευτικό τομέα 
( Γυμνάσιο) Γιαλαμά Βασιλική, Πετρά 
Νεφέλη και (Λύκειο) Σέπκα Βασιλική, 
Κασιανίδου Μελίνα, Ιωαννίδου Βιργι-
νία, Δημητρίου Παρασκευή και Καρα-
γιάννη Βασιλική.

Οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν εκλε-
κτά εδέσματα (από Πόντο, Μικρά Ασία, 
Θράκη, Μακεδονία) που έφτιαξαν οι 
γυναίκες του Συλλόγου, ενώ νεαρά μέ-
λη ντυμένα με τις παραδοσιακές φορε-
σιές πρόσφεραν σε όλους ξηρούς καρ-
πούς( φουντούκια, καρύδια, αμύγδαλα, 
στραγάλια και σταφίδες) και φρούτα, 
που συμβολίζουν την καλή ζωή, την 
ευημερία, την υγεία και την μακροζωία, 
την αναγέννηση της φύσης.

Οι τυχεροί που κέρδισαν το φλουρί έλαβαν ως 
αναμνηστικό δώρο ένα βιβλίο( Τα μυστικά του βάλ-
του, Μακεδονικός Αγώνας).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο περιφερειακός 
σύμβουλος κος Θ. Τεληγιαννίδης, ο πρόεδρος Δ.Σ. 
Δ. Νάουσας κος Ι. Παρθενόπουλος, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι κα Νόπη Τσαγκαλίδου, κος Βασίλης 
Τζουβάρας, κος Θωμάς Ορδουλίδης, κα Δώρα 
Μπαλτατζίδου, κος Παύλος Αδαμίδης, κος Θανά-
σης Παντζαρτζίδης, κα Χρύσα Πασχούλα, ο λαο-
γράφος κος Τάκης Μπαϊτσης , ο πρόεδρος τοπικού 
συμβουλίου Κοινότητας Πολυπλατάνου κος Χ. Πρό-

ιος, ο πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Κοινό-
τητας Αγγελοχωρίου κος Ε. Σπαθόπουλος, η 
πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας κα 
Σ. Καλπαξίδου, η Εύξεινος Λέσχη Νάουσας, 
η υποψήφια δήμαρχος Δ. Νάουσας κα Ι. Ιω-
σηφίδου, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 
Δ. Νάουσας  κα Α. Βασιλειάδου, κος Χ. Θα-
νασούλης, και ο υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος Ν. Ημαθίας κος Φ. Φωτιάδης.

Το Δ.Σ. σας εύχεται μια χαρούμενη και 
δημιουργική χρονιά, με ελπίδα, αισιοδοξία 
και πολλές προκλήσεις. Ευελπιστεί στην ε-
νεργοποίηση και αυτοπρόσωπη παρουσία 
παλαιών αλλά και νέων μελών για υλοποίηση 
των στόχων του. Ιδιαίτερα τώρα σε μία περίο-
δο εθνικής κρίσης όταν το έθνος μας «άγεται 
και φέρεται» είναι τόσο επίκαιρα τα λόγια του 
Μίλαν Κούντερα: « Το πρώτο βήμα για να 
εξοντώσεις ένα έθνος είναι να διαγράψεις τη 
μνήμη του. Να καταστρέψεις τα βιβλία του, 
την κουλτούρα του, την ιστορία του. Μετά να 
βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κα-
τασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια 
νέα ιστορία… Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός 
για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο 
είναι και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος 
γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».

Με εκτίμηση το Δ.Σ.
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ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑ-
ΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

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

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Α Λ Ε -
ΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ

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

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

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

19.30 και 21.45

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

Matsuoka

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

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

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

ΓΟΥΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΛΑΡΚ , ΝΤΑΪΑΝ ΛΕΪΝ, ΜΑΘΙΟΥ 
ΜακΚΟΝΑΧΙ 

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΥ προσκαλεί όλα 
τα μέλη του και τους φίλους του 
χωριού στον Ετήσιο Χορό του και 
την Κοπή της Πίτας που θα γίνει 
το Σάββατο 2 Μαρτίου 2018 (με-
τά την Τσικνοπέμπτη) στον πολυ-
χώρο «ΕΛΙΑ», με τη συνοδεία της 
παραδοσιακής ορχήστρας του 
Δημήτρη Παράσχου.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 
20:30. Η πρόσκληση κοστίζει 20 
Ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες 
μενού, ποτό, γλυκό και συμμε-
τοχή στην κλήρωση των δώρων με τον αριθμό της 
κάρτας (δε θα διατίθενται λαχεία).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων, 
παρακαλούμε να προμηθευτείτε εγκαίρως τις προ-

σκλήσεις σας ώστε να διασκεδά-
σουμε για μια ακόμη φορά με ένα 
γνήσιο Ξερολιβαδιώτικο γλέντι με 
πολύ κέφι και ακόμη περισσότερη 
μουσική.

Κρατήσεις προσκλήσεων στα 
τηλέφωνα των μελών του Δ.Σ. του 
Ομίλου:

Χ α σ ι ώ τ η ς  Α .  Β α σ ί λ η ς : 
6970446480

Μπλατσιώτης Α. Δημήτρης: 
6946798126

Κ ε λ ε π ο ύ ρ η ς  Ν ί κ ο ς : 
6972856079

Κουτόβα Δήμητρα: 6986549070
Δημούλας Γιώργος: 6932522999
Βουρδούνης Γ. Νίκος: 6979720749

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΥ

Πρόσκληση στον ετήσιο χορό 
και την κοπή της πίτας

Στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «EMITT» της 
Κωνσταντινούπολης συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος 
Τουρισμού, Βασίλης Λυκοστράτης, εκπροσωπώντας 
το Δήμο Βέροιας που φιλοξενήθηκε στο περίπτερο 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο κ. Λυκοστράτης 
πραγματοποίησε μια σειρά επαφών με ανθρώπους 

του τουρισμού από τη γειτονική χώρα και όχι μόνο 
ενώ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη Βέροια και 
το τουριστικό προϊόν της στην τουρκική τουριστική 
αγορά αλλά και να συζητήσει με επαγγελματίες του 
τουρισμού τις προοπτικές συνεργασίας και προβο-
λής της Βέροιας.

Ο Δήμος Βέροιας στη Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού 23η Διεθνή Έκθεση 

Τουρισμού της Κωνσταντινούπολης

Η ΜΙΕΖΑ έκοψε την πίτα 
του 2019



Παρουσία πλήθους κόσμου, που κατέ-
κλυσε το κέντρο «Αρχοντικό» στη Μελίκη, 
μίλησε χθες βράδυ στην «πρώτη» του προ-
εκλογική συγκέντρωση ο υποψήφιος δή-
μαρχος  Αλεξάνδρειας, Μιχάλης Χαλκίδης.

Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, 
αφορούσε κατά κύριο λόγο στον πρώην 
Δήμο Μελίκης. Ο ίδιος ωστόσο ξεκαθά-
ρισε ότι από τη στιγμή που η αφετηρία 
του προεκλογικού του αγώνα, γίνεται από 
εκεί, δεν μπορεί να μην δώσει έμφαση 
στα όσα έχουν γίνει σ’ αυτόν. Δεσμεύτηκε 
πάντως, ότι το ίδιο θα κάνει και για τους 
υπόλοιπους τρεις «πρώην» Δήμους, σε 
ξεχωριστές ομιλίες στο μέλλον.

Κατά την ομιλία του ο κ. Χαλκίδης, 
άσκησε δριμύτατη κριτική στην «απερχό-
μενη» όπως είπε διοίκηση Γκυρίνη, χωρίς 
να αποφύγουν τα πυρά και οι υπόλοιποι 
πολιτικοί του αντίπαλοι.

Συγκεκριμένα ο κ. Χαλκίδης την κρι-
τική του προς τη σημερινή διοίκηση, τη 
χώρισε σε τρεις κατηγορίες.

Αρχικά έκανε λόγο για «κάκιστες 
σχέσεις» που έχουν οι εργαζόμενοι του 
Δήμου με τους αιρετούς της σημερινής 
διοίκησης, γεγονός που όπως ο ίδιος εί-
πε, οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας της 
διοίκησης, η οποία έχει εσφαλμένα «ξε-
χωρίσει» του υπαλλήλους σε δικούς της 
και μη δικούς της, με αποτέλεσμα την μη 
ομαλή λειτουργία όλου του συστήματος.

Εν συνεχεία έκανε αναφορά σε «μη-
δενικό έργο» που έχει να παρουσιάσει η 
σημερινή διοίκηση, τονίζοντας με νόημα 
ότι δεν έχει κάνει τίποτα που να μπορεί 
αφήσει ως παρακαταθήκη στον τόπο. 
«Μοναδικό ίσως έργο που θεωρεί η δι-
οίκηση Γκυρίνη ότι αφήνει, είναι το απο-
χετευτικό στη Μελίκη, το οποίο όμως και 

αυτό το βρήκε έτοιμο και χρηματοδοτη-
μένο από τη διοίκηση Δημητριάδη», είπε 
χαρακτηριστικά και συνέχισε «απλά θα το 
υλοποιήσει, χωρίς μάλιστα να έχει φρο-
ντίσει για την μετέπειτα ασφαλτόστρωση 
των σημείων όπου θα γίνει το έργο, γε-
γονός που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους 
για την μετέπειτα εικόνα των δρόμων 
όπου θα έχει υλοποιηθεί  αυτό το έργο».

Αμέσως μετά ο υποψήφιος Δήμαρ-
χος αναφέρθηκε και στην καθημερινότητα 
του Δημότη, για την οποία όπως είπε, 
«η σημερινή διοίκηση είναι αμέτοχη και 
αδρανής σ ’όλους τους τομείς». Ανέφερε 
μάλιστα ως παράδειγμα τον τομέα της 
καθαριότητας τον οποίο και χαρακτήρισε 
ανύπαρκτο.

« Ο Δήμος μας σήμερα παρουσιάζει 
σημάδια πλήρους εγκατάλειψης…» είπε 
μεταξύ άλλων ο κ. Χαλκίδης κλείνοντας 

ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι που α-
φορούσε στη σημερινή διοίκηση.

Δεσμεύσεις
Στη συνέχεια  ο κ. Χαλκίδης δε-

σμεύτηκε για μια σειρά έργων που 
θέλει να υλοποιήσει στην περιοχή, 
αφού όμως πρώτα είπε: «είμαι αυ-
τός που έχει τις δυνατότητες και τις 
διασυνδέσεις, τόσο λόγω των αποδε-
δειγμένων ικανοτήτων μου, όσο και 
λόγο της πολιτικής μου σταδιοδρομί-
ας, να φέρω τον τόπο εκεί που αξίζει 
να είναι. Όλοι οι αυριανοί Υπουργοί 
είναι προσωπικοί μου φίλοι από το 
παρελθόν, είμαι λοιπόν αυτός που 
θα τους χτυπήσω την πόρτα για να 
διεκδικήσω για τον τόπο μας και θα 
το πετύχω» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια επανέλαβε τα όσα εί-
χε παρουσιάσει στην συνέντευξη τύπου 
που παραχώρησε προ μηνών όταν και 
ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του, ότι 
δηλαδή στις προθέσεις του είναι η αγορά 
τεσσάρων ασθενοφόρων, πέντε έξι περι-
πολικών και ενοικίαση χώρων στην πα-
ραλία Κατερίνης, για την παροχή δωρεάν 
διακοπών σε ευπαθείς ομάδες, νέους και 
φοιτητές. Τέλος ανέφερε ότι στις προθέ-
σεις του είναι και μια σειρά μικρότερων 
έργων που δεσμεύεται να υλοποιήσει 
στον πρώην Δήμο Μελίκης και όχι μόνο.

 
Απολογισμός και αυτοκριτική

Στη δεύτερη ενότητα της ομιλίας του ο 
κ. Χαλκίδης, πραγματοποίησε μια σύντο-
μη αναδρομή στα δικά του πεπραγμένα, 
τόσο ως Δήμαρχος του παλιού Δήμου 
Μελίκης, αλλά και ως Βουλευτής. Ανα-
φέρθηκε στο μεγάλο αρδευτικό έργο της 
Μελίκης, στις ασφαλτοστρώσεις και γέ-
φυρες που γίναν επί των ημερών του, 
στο γυμναστήριο – γήπεδο Μελίκης, στο 
2ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης και σε άλλα 
υποδεέστερα αλλά εξίσου σημαντικά για 
την καθημερινότητα έργα που έλαβαν 
χώρα επί των ημερών του.

Κάνοντας την αυτοκριτική του, είπε ότι 
παραδέχεται το ότι έχει κάνει και λάθη 
στη πολιτική του σταδιοδρομία, ωστόσο 
συμπλήρωσε ότι δεν θα ήταν δυνατό μετά 
από μια πορεία 22 ετών στην πολιτική, 
με σκληρή δουλειά να μην είχε κάνει και 
λάθη, τα οποία και χαρακτήρισε «πολιτικά 
λάθη σε πρόσωπα».

Αναφέρθηκε μάλιστα και σε ονόματα, 
τονίζοντας ότι αδίκησε τον νυν δημοτικό 
σύμβουλο κ. Βενιόπουλο, για τον οποίο 
είπε ότι ήταν πάντα στο πλευρό των Δη-

μοτών, γι’ αυτό και του ζήτησε ανοιχτά 
να συστρατευτεί μαζί του σ’ αυτή του 
την προσπάθεια, διότι όπως είπε «ο κ. 
Βενιόπουλος γνωρίζει πολύ καλά ποιος 
πρέπει να είναι ο αυριανός Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας, για το καλό του…». Μια 
ακόμη αναφορά που έκανε σε πρόσωπο 
και που σίγουρα δεν θα μπορούσε να 
περάσει απαρατήρητη ήταν αυτή στον 
πρώην Δήμαρχο Μελίκης κ. Καρέλη. Για 
τον κ. Καρέλη είπε ότι το λάθος που έ-
κανε γι’ αυτόν, ήταν ότι υπερεκτίμησε τις 
δυνατότητες που είχε «ο κ. Καρέλης ήταν 
έναν πολύ καλό παιδί, αλλά δεν ήταν σε 
θέση να διαχειριστεί το βάρος του να εί-
ναι δήμαρχος» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος χαρακτήρισε λάθος πολιτική του 
επιλογή, το ότι στις τελευταίες δημοτικές 
εκλογές στήριξε τον κ. Γκυρίνη, του οποί-
ου το έργο για ακόμη μια φορά χαρακτή-
ρισε «μηδενικό».

 
«καρεκλοκένταυροι και φυτευτοί»…..
Κλείνοντας την ομιλία του και αφού 

έδωσε ραντεβού σε μια μεγάλη συγκέ-
ντρωση που θα κάνει στο «Αλεξάνδρειο 
Μέλαθρον» προς τα τέλη του μήνα, αρ-
χές του άλλου, όπου και θα παρουσιάσει 
ολοκληρωμένο το πρόγραμμά του, ανα-
φέρθηκε και στους τρεις πολιτικούς του 
αντιπάλους.

Συγκεκριμένα για τους κ.κ. Γκυρίνη και 
Ναλμπάντη, ότι στόχος τους είναι απλά 
και μόνο να διατηρήσουν τις καρέκλες 
της εξουσίας, ενώ για τον κ. Πανταζό-
πουλο είπε ότι είναι ένας υποψήφιος που 
τοποθετήθηκε μπροστά από ανθρώπους 
που απλά τους αρέσει να ορίζουν το μέλ-
λον του τόπου.

 Γεώργιος Κίτσιος 
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Μιχάλης Χαλκίδης: «Έχω τη δυνατότητα και μπορώ
να αλλάξω την πορεία του τόπου μας»

Κατάμεστο το «Αρχοντικό» της Μελίκης στην πρώτη ανοιχτή του ομιλία

ΑΔΕΔΥ  Ν.Τ. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ψήφισμα καταδίκης

των δικαστικών διώξεων και
των «αγροτοδικείων» που 

στήνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Το NΤ Ημαθίας  της  ΑΔΕΔΥ  εκφράζει την αγωνιστική συμπαράσταση στο δίκαιο α-

γώνα των αγροτών και των μπλόκων που έχουν στηθεί σε μια σειρά περιοχές σε όλη τη 
χώρα.

Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις πρωτοφανείς συνδικαλιστικές 
διώξεις σε βάρος των αγωνιζόμενων αγροτών και των νέων αγροτοδικείων που εν ριπή 
οφθαλμού έστησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν καλά – καλά στηθούν τα μπλόκα. Αυτές 
οι ενέργειες αποκαλύπτουν το πραγματικό και αυταρχικό πρόσωπο της κυβέρνησης. 
Είναι το ίδιο πρόσωπο που έδειξε στους απεργούς συμβασιούχους εκπαιδευτικούς που 
διεκδικούσαν μόνιμη και σταθερή εργασία, λίγες εβδομάδες πιο πριν στο Σύνταγμα, όταν 
τους έπνιξε στα χημικά, στην άγρια καταστολή, στέλνοντας τους στα νοσοκομεία. 

Ο αγώνας των φτωχών και μικρομεσαίων αγροτών είναι και δικός μας αγώνας, όλων 
των εργαζομένων, μιας 
και η αιτία των προβλη-
μάτων μας είναι κοινή. 
Κυβέρνηση και Ε.Ε. 
φορτώνουν στις πλά-
τες των μικρομεσαίων 
αγροτών αλλά και των 
υπόλο ιπων  λα ϊ κών 
στρωμάτων δυσβάστα-
χτους φόρους και χα-
ράτσια, πετσοκόβουν 
μισθούς, συντάξεις, δι-
καιώματα . 

Δηλώνουμε ότι τέ-
τοιες ενέργειες καταστο-
λής και ποινικοποίησης 
δεν μας τρομοκρατούν 
δεν μας φοβίζουν. Συ-
νεχίζουμε ακόμα πιο 
μαζικά, ακόμα πιο α-
ποφασιστικά όλοι μαζί, 
εργαζόμενοι, αγρότες, 
αυτοαπασχολούμενοι 
ενάντια στις αντιλαϊκές 
πολιτικές για μια ζωή με 
δικαιώματα. 

Εκ του Ν.Τ. 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  Ημαθίας  



ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ιερά Μονή Αγίου 

Αθανασίου Σφηνίτσης
και Αρχαιολογικοί Τάφοι Βεργίνας

Ώρα αναχώρησης 8 το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2019 από την πλατεία 
Εληάς και λίγο αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή, εκκλη-
σιασμός, κατόπιν επίσκεψη στους τάφους της Βεργίνας, γεύμα σε ταβέρνα της Βεργίνας. 
Επιστροφή στη Βέροια 3.30 περίπου το απόγευμα.

Πληροφορίες στα γραφεία της λέσχης μας Ανοίξεως 90, τηλ.: 2331- 25654. Τα γραφεία 
μας είναι ανοικτά καθημερινά Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 10.30-12.30.

Το Δ.Σ.
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 
24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς.  Για πληρο-
φορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση 
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK.  1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας 
Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70  2. 
Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 
90 82 90 02 00 10 00 024

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμα-

κα που δεν χρειάζονται, μπορούν να τα  
προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροι-
ας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  
καθημερινά από 11.00 έως 13.00.    Το 
Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
Tηλ.επικ. 6979 221680.

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου
Εθελοντική
Αιμοδοσία
στο Δήμο

Αλεξάνδρειας
 

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί όλους τους Δημότες, 
να συμμετέχουν στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διορ-
γανώνει, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου Βέροιας και τις τοπικές ενορίες του Δήμου 
Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 από τις 
09:00 π.μ. έως  12:00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάν-
δρειας. Σκοπός είναι η ενίσχυση του αποθέματος της 
Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών, που εξυπηρετεί την κά-
λυψη έκτακτων κυρίως, περιστατικών ασθενείας ή ατυ-
χήματος δημοτών μας. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια 
χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς 
τον συνάνθρωπο μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο 
απ’ την εθελοντική αιμοδοσία, αφού στην πραγματικότη-
τα  είναι ένα δώρο δύναμης και ελπίδας γι’ αυτόν που το 
δέχεται. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής 
και ο δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για 
την υγεία του.  Προσφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο 
μας γινόμαστε πρότυπα κοινωνικής αλληλεγγύης και 
κοινωνικής προσφοράς. Για να γίνει κάποιος εθελοντής 
αιμοδότης χρειάζεται:

• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

των μελών
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, σας  καλεί 

στη Γενική  Συνέλευση  των μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ , την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
2019 , ώρα 10.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μητρο-
πόλεως, Βενιζέλου 29, με τα παρακάτω θέματα:

1.Απολογισμός-Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου  Δ.Σ..

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος - ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-

μων:  
Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουρ-

γήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βεργίνης.
Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουρ-

γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βε-
ροίας επί τη εορτή του Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου,  
προστάτου των καρκινοπαθών.

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα 
ιερουργήσει στην Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναού-
σης, επί τη εορτή της αποδόσεως της Υπαπαντής 
του Κυρίου.

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Πως 
θα γνωρίσουμε τον ευατό μας» στο πλαίσιο των συ-
νάξεων με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής Κυδωνιάς, επί τη εορτή του Αγίου Χαραλάμπους. 

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βε-
ροίας (πλησίον του Βήματος του Αποστόλου Παύλου) θα ευλογήσει την βασιλόπιτα του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ - Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και 20.00 επί τη μνήμη του εν 

Αγίοις Πατρός Ημών Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του 
Θαυματουργού Προστάτου των Καρκινοπαθών.

Μετά το πέρας της Ιεράς Αγρυπνίας θα διαβαστούν οι ευχές 
του Αγίου για τους καρκινοπαθείς και κατά της μαγείας.

*Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί προς προ-
σκύνηση τμήμα από την χαριτόβρυτη χείρα του Αγίου.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Όμιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας σας προ-

σκαλεί στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 7.00 μ.μ. στο κέντρο 
«Ελιά» στη Βέροια. Την εκδήλωση θα πλαισιώνει ζωντανή μου-
σική. Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευχαριστήριο
Πριν από λίγες ημέρες είχα ένα καρδιακό επεισόδιο. Αμέ-

σως καλέσαμε το ΕΚΑΒ το οποίο ήλθε σε πέντε (5) λεπτά. 
Τα παιδιά με μετέφεραν στο Γ.Ν.Β. καθ’ οδόν έδειχναν το 
ενδιαφέρον τους με χαμόγελο και ευγένεια.

Θέλω να ευχαριστήσω, τόσο το νοσηλευτικό, όσο και το 
επιστημονικό προσωπικό του καρδιολογικού τμήματος για 
τις βοηθητικές και επιστημονικές παροχές.

Δείχνοντας έτσι την αξιοπρέπεια και το σεβασμό στο 
επάγγελμα-λειτούργημα.

Εύχομαι ο Θεός να τους έχει καλά, αλλά και η πολιτεία να 
τους αμείβει καλά.

Δημ. Κακαβέλας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Την κυρία Μαριάννα Κατσαβού για την παραχώρηση 

της δωροεπιταγής αξίας 100€ που κέρδισε στη λαχειοφόρο 
αγορά της εκδήλωσης κοπής πίτας του Συλλόγου Δικαστι-
κών Υπαλλήλων. Ήταν μία ακόμη χειρονομία προσφοράς 
στη σειρά πολλών άλλων της κυρίας Κατσαβού προς τον 
Σύλλογο και το έργο μας.

2.Τον διεθνή εικαστικό κύριο Αστέρη Γκέκα, που –α-
φού πληροφορήθηκε για τον Οργανισμό μας, τις Δομές 
του και το έργο τους και εκδήλωσε τη συγκίνηση και την 
εθελοντική προσέλευσή του σε αυτό- χάρισε στο Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας ένα εμβληματικό «λάβαρο», που θα 
αποτελεί στο εξής συμβολικό λογότυπό μας.

3. Την κυρία Κατίνα Μπίκα για τη δωρεά στοιχείων εξο-
πλισμού κουζίνας.

4.Την «Κεχαγιάς Ο.Ε.»  για την προσφορά κρέατος.
5. Την κυρία Ειρήνη Στεργιοπούλου για την προσφορά 

ποικιλίας αναγκαίων ειδών.
6. Την κυρία Αντωνία Κοκοφτοπούλου, για την προσφο-

ρά ρουχισμού, παπουτσιών και γλυκών.
7. Το ζαχαροπλαστείο «Νίκος» για την προσφορά γλυ-

κών, ψωμιών και αβγών.
8. Τους κυρίους Γεώργιο και Χρήστο Σερδαρίδη, ιδιοκτήτες 

του καταστήματος “Covery” για την προσφορά παντελονιών και 
μπλουζών.

9. Τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, της Pizza Gustoza, για 
την προσφορά ειδών του καταστήματος.

10. Την Εταιρεία Connect C.C.C.S. L.T.D. για την προ-
σφορά οικιακών μικροσυσκευών.

11. Τους «Συνεργαζόμενους Παντοπώλες Α.Ε.», Τα 
«Ελληνικά market” και τα Market «Πρόοδος» για την προ-
σφορά αλεύρων, κρουασάν και χυμών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

«Έφυγε» ξαφνικά ο Νίκος Ματάκης 
Προχθές Δευτέρα έφυγε από την ζωή ο Νίκος 

Ματάκης, πατέρας της Φανής Ματάκη, εργαζό-
μενης στο ΛΑΟ, χτυπημένος από τον καρκίνο, σε 
ηλικία μόλις 68 ετών. Ένας μειλίχιος άνθρωπος και 
εξαιρετικός οικογενειάρχης, που μεγάλωσε τα τρία 
παιδιά του δουλεύοντας ως μαραγκός, που είχε την 
χαρά να τα δει να προοδεύουν και να του χαρίζουν 
εγγόνια που υπεραγαπούσε. Η κηδεία του θα γίνει 
σήμερα Τετάρτη στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου στον 
Τρίλοφο Ημαθίας στις 13.30.  

Η οικογένεια του ΛΑΟΥ συμπαραστέκεται στο 
πένθος της οικογένειας και στην «δική» μας Φανή 
που του είχε ιδιαίτερη αδυναμία, της εύχεται να τον 
κρατά ζωντανό για πάντα στην μνήμη της. 



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει 
ενεργά την προβολή των ποιοτικών αγροτικών 
προϊόντων της περιοχής της, συμμετέχοντας στην 
PROWEIN 2019 - Διεθνή Έκθεση για τον κλάδο 
του οίνου και των αλκοολούχων ποτών, που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Μαρτίου 
2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο Düsseldorf Exhibition 
Centre στο Ντίσελντορφ, στη Γερμανία. 

Η Δ.Ε. PROWEIN αποτελεί τη μεγαλύτερη 
και πιο δημοφιλή διεθνή έκθεση για τον κλάδο 
του οίνου και των αλκοολούχων ποτών. Οι πε-
ρισσότεροι ανά τον κόσμο επαγγελματίες και α-
γοραστές του κλάδου επισκέπτονται την έκθεση, 
χρησιμοποιώντας την ως εργαλείο για την αναζή-
τηση συνεργατών από τη διεθνή αγορά οίνου και 
αλκοολούχων ποτών. Η διοργάνωση του 2018 
φιλοξένησε 6.870 εκθέτες από περισσότερες από 
64 χώρες. Την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότε-
ροι από 60.000 επαγγελματίες από 133 χώρες 
του κόσμου. Το 50% των επισκεπτών της έκθε-
σης ήταν εκτός Γερμανίας. 

Είναι η Τρίτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη 
αυτή έκθεση οίνου και αλκοολούχων ποτών δί-
νοντας τη δυνατότητα σε σημαντικούς και ποι-
οτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να πα-
ρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα και δεί-

χνοντας τον επαγγελματισμό των παραγωγών 
της Περιφέρειάς μας που στοχεύουν σε αγορές 
διαχρονικά αυξάνοντας το κύρος τους. Για την 
συμμετοχή της η Π.Κ.Μ. έχει προβεί σε ενοικίαση 
ειδικά διαμορφωμένου εκθεσιακού χώρου 40 τ.μ. 
ειδικής κατασκευής και ιδιαίτερης αισθητικής, τα 
οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες προβολής 
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας μας. 

Στην έκθεση μπορούν να προβληθούν: κρα-
σιά, κρασιά με ονομασία προέλευσης, αφρώδη 
κρασιά, βιολογικά κρασιά, γλυκά 
κρασιά, fruit wines, kosher wines, 
μη αλκοολούχα κρασιά και ποτά, 
ποτά βασισμένα σε κρασί, σαμπά-
νια, αποστάγματα όπως ούζο, ρακί, 
τσίπουρο, λευκά αλκοολούχα ποτά, 
λικέρ, μπύρες, ανθρακούχο νερό, 
μεταλλικό νερό, αξεσουάρ για μπαρ 
και κάβες, εξοπλισμός, περιοδικά 
του κλάδου κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να 
αποστείλουν τη συνημμένη φόρ-
μα συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 
07 Φεβρουαρίου 2019. Οι Δηλώ-
σεις συμμετοχής θα πρέπει να α-
ποστέλλονται συμπληρωμένες 
και υπογεγραμμένες στα email: 

g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr ή στο 
fax 2313330044. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση 
για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και 
για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης 
του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων 
στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καρα-
λή, 2313330395 κος. Γεώργιος Γκανάτσιος και 
2313330428 κος Γεώργιος Φανέλης. 

Συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις
•Συνελήφθη στις 4 Φεβρουαρίου 2019, το πρωί στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήμα-

τος Ασφάλειας Βέροιας, 50χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικα-
στικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, σύμφωνα με τις οποίες του ε-
πιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 ετών και 2 μηνών, για παράβαση της νομοθεσίας περί επιταγών.

•Συνελήφθη επίσης την ίδια ημέρα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 45χρονη ημεδαπή, διότι σε βάρος της εκκρε-
μούσε καταδικαστική 
απόφαση του Πλημ-
μελειοδικείου Χαλκί-
δας, σύμφωνα με την 
οποία της επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης 16 
μηνών, για το αδίκη-
μα της κλοπής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡ. 3/2019

Ανακοινώνεται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού 
και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) (NUTS:EL51-EL52),Καθη-
γητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, η διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 
34300000-0), τη συντήρηση-επισκευή (CPV 50112000-3) των οχη-
μάτων των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. για την περίοδο 2019-2020, 
με προϋπολογισμό Εκατόν Εξήντα Επτά Χιλιάδες Ευρώ και Τριάντα 
Λεπτά (167.000,30€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή Εκατόν Τριά-
ντα Τέσσερις Χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Επτά Ευρώ και Εξήντα 
Έξι Λεπτά (134.677,66 €) χωρίς Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτω-
σης επί τοις εκατό % επί της προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α. σε ευρώ. 

Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού 
και Κρατικών Οχημάτων Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. (Πλη-
ροφορίες: Νικήτας Γεώργιος, Ελένη Αβραμίδου τηλ: 2313 309-
437,151,388, e-mail: tpdy@damt.gov.gr).

Μετά την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 04/02/2019 το πλήρες κείμενο 
της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 
www.damt.gov.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 
06/02/2019 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Δευ-
τέρα 04/03/2019 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: Παρασκευή 
08/03/2019 11:00 π.μ.

Με εντολή του
Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

O Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών 
Βορείου Ελλάδος και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας 
δημιούργησαν και αναπτύσσουν το Δίκτυο Ενημέρωσης και 
Κοινωνικής Προστασίας του Καταναλωτή το οποίο τελεί υπό 
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φιλοδοξεί να βρί-
σκεται δίπλα στους πολίτες, σε όλη την Ελλάδα. 

Προσφέρεται εντελώς δωρεάν ενημέρωση και υπεύθυνη 
συμβουλευτική καθοδήγηση επαγγελματικού επιπέδου σε 
καταναλωτές , επαγγελματίες, εργαζομένους, ανέργους, συ-
νταξιούχους, κληρονόμους και δανειολήπτες, για ένα ευρύ 
φάσμα προβλημάτων, όπως είναι: Η σχέση τράπεζας-κα-
ταναλωτή, τα «κόκκινα» δάνεια, η προστασία προσωπικών 
δεδομένων, τα εργασιακά, ασφαλιστικά, κληρονομικά, νο-
μικά ζητήματα και η διεκδίκηση δικαιωμάτων απέναντι σε 
ενδεχόμενες αδικοπραξίες. 

Στο πλαίσιο του Δικτύου, διοργανώνονται ανοικτές ενη-
μερωτικές εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό και ειδικές συνε-
δρίες προσωποποιημένης υποστήριξης για εξατομικευμένη 
συμβουλευτική με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Γι’ 
αυτό το λόγο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται 
τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου καθημερινά ενώ υπάρχει 
δυνατότητα για  τηλεφωνική προκαταρκτική ενημέρωση και 
πληροφόρηση, στο τηλέφωνο: 2310 522126

Ίδρυση Δικτύου
Ενημέρωσης

και Κοινωνικής
Προστασίας

του Καταναλωτή

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας, σε 
συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Περιφερειακού 
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας, 
συνδιοργανώνει ομαδικό εργαστήριο συμβου-
λευτικής με θέμα: «Τεχνικές Πλοήγησης στην 
αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής Προσω-
πικού»

Το εν λόγω εργαστήριο απευθύνεται σε α-
νέργους, άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελ-
ματικό επαναπροσανατολισμό/επαγγελματική 
κινητικότητα, εγκλωβισμένους μισθωτούς ή σε 
όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις δεξι-
ότητες διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας. 
Στόχος του εργαστηρίου είναι να καλλιεργήσου-

με τις δεξιότητες αυτοπαρουσίασης και κατ’επέ-
κταση να ενταχθούμε ή να ισχυροποιήσουμε τη 
θέση μας στην αγορά εργασίας. Το εργαστήριο 
εστιάζει στις δεξιότητες ανάδειξης προσόντων, 
τη συνέντευξη με τον εργοδότη και τη δυνατό-
τητα να ανταποκρίνεται κανείς στις απαιτήσεις 
της διεθνούς αγοράς εργασίας σχεδιάζοντας τη 
σταδιοδρομία του σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό 
πλαίσιο. Απώτερος στόχος είναι οι ωφελούμενοι 
να εντοπίζουν τις πιθανές ερωτήσεις που γίνο-
νται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης επιλογής 
προσωπικού και να βελτιώνουν τα λάθη τους.

Το εργαστήριο είναι δωρεάν, απευθύνεται 
σε όλους τους κατοίκους και δημότες του Δήμου 

Βέροιας. Θα υλοποιηθεί την Τρίτη 26 Φεβρουα-
ρίου στις 11:00, μέσα σε ένα δίωρο, στον χώρο 
του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Περιφερειακού Παραρτήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας, που στεγάζεται στην 
διεύθυνση Σ. Πετρούλα 5, Βέροια.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 
Γ ι α  δ η λώ σ ε ι ς  σ υ μ μ ε τοχ ή ς  α π ε υ -

θυνθε ί τε  στο  Κέντρο Κο ινότητας  Βέ -
ροιας κα ι  συγκεκρ ιμένα στα τηλέφω -
να:2331353815/2331353826/2331353834. 

Δηλώσεις συμμετοχής: από 01/02/2019 έως 
15/02/2019

Ώρες επικοινωνίας: 09:00 έως 14:00. 

Από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής
για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό

Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α. Αντωνιάδη 19- Βέροια
Τηλ.23310/78108

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με τις αποφάσεις 2 και 3 του 2019 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α. 

Δήμου Βέροιας, καθιερώθηκε υπερωριακή εργασία κατά 
τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
καθώς και αποζημίωση για εργασία των εργαζομένων ΙΔΑΧ 
της επιχείρησης για το 2019, έως 120 ώρες για υπερωριακή 
απογευματινή απασχόληση ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο και 
έως 96 ώρες για απασχόληση κατά τις νυχτερινές-Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο, για την κάλυψη 
αναγκών της επιχείρησης.

Οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενο τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ:66 Ε2ΟΕΘΦ-6ΩΓ και 
ΨΕΥ0ΟΕΘΦ-6ΤΧ).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λεωνίδας Ακριβόπουλος

Στη Διεθνή Έκθεση για τον κλάδο του οίνου
και των αλκοολούχων ποτών PROWEIN 2019 η Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας
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Στην σημερινή συνεδρίαση τουΔ.Σ της ΕΠΣ
Ημαθίαςέγινεκαιεπίσημαηαλλαγήφρουράςστην
προεδρία της ‘Ενωσης και την θέση τουΒασίλη
ΦωτιάδηπήρεοΣτέργιοςΜουρτζίλας.

Αυτό  προέβλεπε η συμφωνία που είχε γίνει
στιςεκλογέςτης11ηςΔεκεμβρίου2016,να«μοιρα-
στεί»δηλαδήηθητείαμεταξύτουΒασίληΦωτιάδη
και του ΣτέργιουΜουρτζίλα.Ένας ακόμηΜουρ-
τζίλας μετά τον Γιάννη στην προεδρία της ΕΠΣ
Ημαθίας

Σεμήνυμά τουστα socialmediaο νέοςπρόε-
δροςτηςΈνωσης,ΣτέργιοςΜουρτζίλαςανέφερε:

«Συγκινητικές στιγμές σε αυτή την «αλλαγή
φρουράς»στηνΈνωσηΠοδοσφαιρικώνΣωματεί-
ωνΗμαθίας.

Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον
ΚΥΡΙΟΒασίληΦωτιάδη για όλα όσαπροσέφερε
στοποδόσφαιροτουτόπουμαςκαινατουευχηθώ
ναείναιπάνταγερόςκαιδυνατός.

ΟΒασίλης, ένας άνθρωπος με ήθος και εντι-
μότητα,υπηρέτησεκαιθαυπηρετείστομέλλοντα
αθλητικάκαιόχιμόνοκοινά,μετοναυθορμητισμό
καιτηνέμφυτητουκαλοσύνη.

Βασίλησεευχαριστούμεγιαόλακαισεθέλουμε
στοπλευρόμας,σεαυτήτηνδύσκοληπροσπάθεια
για την αναβάθμιση του αθλητικούποδοσφαίρου
τηςΗμαθίας.

Θαήθελα επίσης να ευχαριστήσωκαι ταμέλη
του διοικητικού συμβουλίου τηςΕΠΣΗ,που μου
εμπιστεύτηκαντηνθέσητουπροέδρου.

Τους διαβεβαιώ, όπως και όλους τουςποδο-
σφαιριστές,προπονητές και παράγοντες της Η-
μαθίας, ότι ηπόρταμου και το τηλέφωνομουθα
είναι ανοικτό όλο το 24ωρο, για όποιοπρόβλημα
αντιμετωπίσουν.»

Σύμφωνα με πληροφορίες σε λίγες μέρες θα
γίνουνσημαντικέςαλλαγέςσεεπιτροπέςκαιπρό-
σωπατουΔ.Σ

Συγχαρητήριο του ΠΑΟ Κουλούρας 
στον νέο πρόεδρο Στέργιο Μουρτζίλα
ΗΣχολήΠοδοσφαίρουΠΑΟΚΚουλούρας εύχεται

στονέοΠρόεδροτηςΈνωσηςΠοδοσφαιρικώνσωματεί-
ωνΝ.Ημαθίαςκ.ΣτέργιοΜουρτζίλαΚαλήΕπιτυχίαστο
νέοθεσμικότουρόλο.

Το ερασιτεχνικόποδόσφαιρο είναι αναγκαίο για την
ύπαρξη του επαγγελματικούποδοσφαίρου, καιπρέπει
νααποκτήσειξανάτηναίγληπουτουαρμόζει.

Ταπροβλήματα είναιπολλά, αλλά γνωρίζοντας την
πολυδιάστατη προσωπικότητα και τις ικανότητες του
νέουΠροέδρουκ.Μουρτζίλα,θεωρούμεότιμπορούννα
βρεθούνλύσειςπουθαανεβάσουντοκύροςτουερασι-
τεχνικούποδοσφαίρου!

ΟΠΑΟΚΚουλούραςθαείναισυμπορευτήςτωνπρο-
σπαθειών τουκ.Μουρτζίλα,όπωςθα
έκανεμεοποιονδήποτεπουθααγωνι-
ζότανγιαναφέρειξανάτηνοικογένειά
σταγήπεδα!

Επίσης θέλει να ευχαριστήσει και
τον απερχόμενοΠρόεδρο τηςΕΠΣΗ
κ. ΒασίληΦωτιάδη, για τα όσαπρό-
σφερεστοσύντομοχρόνοτηςθητείας
τουστοποδόσφαιρομας!!

Γιώργος Σκαθαρούδης: "Ο νέος 
προπονητής μας πέρασε νέα φιλοσοφία"
Συνέντευξηστην εφημερίδα «Metrosport»πα-

ραχώρησεοεπιθετικόςτηςΒέροιαςΓιώργοςΣκα-
θαρούδης που πέτυχε μάλιστα την Κυριακή το
γκολμετοοποίοηΒέροιαπήρετηννίκηκαιτους
τρειςβαθμούςΣυγκεκριμέναδήλωσεταεξής

«ΗΒέροια κατάφερε να νικήσει τονΑλμωπό
Αριδαίας (1-0) και ναφτάσει έτσι στις οκτώσερί
νίκες.Έχειπλέοντηντύχησταχέριατης,διότιαν
κερδίσειτοεξαναβολήςπαιχνίδιμετονΑ.Σ.Γιαν-
νιτσάπερνάστηνπρώτηθέση.

«Έχουμεκτίσειαναμφίβολακαλόσερίμετάαπό
τηνέλευσητουκ.Θεοδοσιάδη.Άλλαξεηψυχολο-
γίαμας.Δείχνουμεότιείμαστεομάδα.Πιστεύωότι
αξίζουμε να είμαστεψηλά και όχι όπωςήμασταν
στην αρχή.Ο νέοςπροπονητής μαςπέρασε νέα
φιλοσοφία»,υποστηρίζειμέσωτης«Metrosport»ο
ΓιώργοςΣκαθαρούδης.

Σ«Αφομοιώνουμετηφιλοσοφίατουπροπονη-
τήστογήπεδοκαιέρχονταιτααποτελέσματα.Συν
τοιςάλλοις,υπάρχειοικογενειακόκλίμαστηνομάδα.Ηφιλοσοφίαμαςείναινακοιτάμετοκάθεματςξεχωρι-
στά.Μπορείναακούγεταιτετριμμένο,αλλάπάμεβήμα-βήμα,χωρίςτυμπανοκρουσίες.Απότηνάλλη,όταν
οιομάδεςπαίζουνμετηΒέροιαδείχνουνκαλύτεροπρόσωπο.Εμείςσυνεχίζουμετημεγάληπροσπάθεια,με
δουλειάκαιταπεινά.Πιστεύω,ότιστοτέλοςθαπετύχουμετονστόχομας»,υπογράμμισεμενόημαοΣκαθα-
ρούδης.

ΌσογιατηνέντασηστοφινάλεμεταξύτωνποδοσφαιριστώνστοναγώναμετηνΑριδαίατόνισε«Έγινεέ-
νασκληρόφάουλ,οπότεκαιυπήρξεμικρήένταση.Δενασχολούμαστεμεαυτά.Δενείναιτίποτατοιδιαίτερο,
συμβαίνουναυτάστοποδόσφαιρο»,ήτανταλόγιατουΣκαθαρούδη.

Ανακοινώθηκε τοπρόγραμμα και οι διαιτητές του κυπέλλου ερασιτε-
χνών.

Αναλυτικά:
ΔΑΚΑλεξάνδρειας3μ.μΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-ΠΣΒέροιας
Θαοριστούνδιαιτητέςαπόάλλοσύνδεσμο(ΜάλλονΜακεδονίας)λό-

γοτιμωρίαςτουΠΑΟΚΑλεξάνδρειας.
ΔΑΚΝάουσας3μ.μΦΑΣΝάουσαςΜ.Αλεξ.Τρικάλων
Διαιτητήςοκ.Παρασίουβοηθοίοικ.κΚωστούληςκαιΝησελίτης
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ3μ.μΈνωσηΑπ.Παύλου-ΝίκηΑγκαθιάς
Διαιτητήςοκ.Μελτζανίδηςβοηθοίοικ.κΠαπαδάκηςκαιΜπέκας
ΓΗΠΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ3μ.μΓΑΣΡοδοχωρίου-ΠΑΟΚουλούρας
Διαιτητήςοκ.Καραντώνηςβοηθοίοι κ.κ ΚαραγκιοζόπουλοςκαιΠα-

ζαρτζικλής
-ΜεανακοίνωσηπουεκδόθηκεαπότηνΔιοίκησητηςΕΠΣΗμαθίαςη

έναρξητωναγώνωνθαγίνειστις3μ.μκαιόχιστις14.30μ.μ
Αυτόθαγίνει(14.30μ.μ)στουςεπαναληπτικούςτης20Φεβρουαρίου

πουθαυπάρχειπερίπτωσηπαράτασης.
Αλλαγήώραςέναρξηςαγώνωνκυπέλλουκαιπρωταθλήματος
1.-ΗΕπιτροπήΠρωταθλήματος και Κυπέλλου τηςΈνωσης ανακοι-

νώνειότιόλοιοιαγώνεςτουΚΥΠΕΛΛΟΥτηςΤΕΤΑΡΤΗΣ06.02.2019θα
έχουνώραέναρξηςτην15.00αντίτηςαρχικάορισθείσης14.30.

2.-Από το ερχόμενοΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ9&10.2.2019όλοι οι αγώ-
νεςτωνπρωτ/τωνΥΠΟΔΟΜΩΝΚ-14&Κ-16θαέχουνώραέναρξηςτην
11.30αντίτηςαναγραφομένηςστοπρογραμμα11.00.

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές 
των αγώνων κυπέλλου 

της Τετάρτης 6/2

ΕΠΣ Ημαθίας

Νέος πρόεδρος για τα επόμενα δύο χρόνια 
ο Στέργιος Μουρτζίλας
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Διακρίσεις της Ολυμπιακής Ελπίδας Βέροιας 
στο Πανελλήνιο τζούντο παίδων - κορασίδων
ΗΟλυμπιακήΕλπίδαΒέροι-

ας συμμετείχε στοΠανελλήνιο
Πρωτάθλημα JUDOΠαίδων &
Κορασίδων,πουπραγματοποι-
ήθηκε στηΛάρισα 2 και 3Φε-
βρουαρίου2019μεμιααποστο-
λή (10) συνολικά αθλητών σε
διάφορεςκατηγορίες.

Τα μέλη της αποστολής της
ΟλυμπιακήςΕλπίδας, απέναντι
σε συνολικά (860) αθλητές-α-
θλήτριες από περισσότερους
των(70)συλλόγουςαπ’όλητην
Ελλάδα(!), κατάφεραν να απο-
σπάσουν 2 χρυσά, 1 ασημένιο
και3χάλκιναμετάλλια!

Πρωταθλητής Ελλάδος στα
κιλάτου,γιατηνκατηγορίαΠαί-
δων«Α», αναδείχθηκε οΟΝΙΑΝΙΣωτήρης ενώαντίστοιχαΠρωταθλήτριαΕλλάδοςστα κιλά της, για την
κατηγορίαΚορασίδων«Β»,αναδείχθηκεηΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚατερίνα.

Τουςδύοανωτέρωαθλητέςπλαισίωσανστις επιτυχίες, ηΜΕΣΚΑΆνναπουκατέλαβε τη2ηθέσηκαι
πήρετοασημένιομετάλλιοστακιλάτης,στηνκατηγορίαΚορασίδων«Α»,οιΠΑΣΒΑΝΗΣΠαναγιώτηςκαι
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΔημήτρηςπουκατέλαβαντηντρίτηθέσηστηνκατηγορίαΠαίδων«Β»καιστακιλάτουςαντί-
στοιχαόπωςκαιοΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣΝίκοςπουέφερεέναακόμηχάλκινομετάλλιοστηνΟμάδαστακιλάτου
καιστηνκατηγορίαΠαίδων«Α»!

ΤηναποστολήτηςομάδαςσυμπλήρωσανοιΣΚΟΥΦΙΑΣΑθανάσιος,ΚΟΓΚΕΖΟΣΙωάννης,ΜΕΣΚΑΣΆγ-
γελοςκαιΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣΔημήτρηςπουεκπροσώπησανάξιατηνΟμάδαόμωςδενκατάφερανναδιακρι-
θούν.ΑισθητήήτανκαιηαπουσίατηςΤΑΞΙΔΟΥΕλένηςπουλόγωασθένειαςδενμπόρεσεναακολουθήσει
τηναποστολή.

ΜετιςπρώτεςκαιδεύτερεςθέσειςπουκατάφερανστοΠρωτάθλημα,εισάγονταιστηνΕλληνικήΕθνική
ΟμάδαJUDOοιαθλητέςτης«ΟλυμπιακήςΕλπίδας»,ΟΝΙΑΝΙΣωτήρης,ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚατερίνακαιΜΕ-
ΣΚΑΆνναοιοποίοικαιθαεκπροσωπήσουντηχώραμαςστοΒαλκανικόπρωτάθλημαJUDO.

Μια ιδιαίτερη
βραδιάθαφιλοξε-
νηθεί στοΜέγαρο
ΜουσικήςΑθηνών
σήμερα Τετάρτη
6 Φεβρουαρίου
2019. Μια εκδή-
λωση τιμής της
υπεράνθρωπης
προσπάθειας των
αθλητώνκαιαθλη-
τριών με αφορμή

τησυμπλήρωση20
χρόνων από την
ίδρυση της Ελλη-
νικήςΠαραολυμπι-
ακής Επιτροπής
(ΕΠΕ).

ΟιΑθλητές και
οι Αθλήτριες που
έχουν κατακτήσει
μετάλλια σεΠαρα-
ολυμπιακούςΑγώ-
νες,θαπαραστούν
καιθαπαραλάβουν
το βραβείο για τη
διάκρισή τους. Η
εκδήλωσηθαφιλο-
ξενηθεί τηλεοπτι-
κά από το κανάλι
NovaSpor ts1HD
καιηαπευθείαςμε-
τάδοσή της θα ξε-
κινήσει στις 19:00
( καθώς και LIVE
μέσωWEBTVτου
novasports.gr δι-
αθέσιμη σε όλους
τουςΈλληνες).

Μέγας χορηγός
επικοινωνίας της
ΕΠΕ (Ελλην ική
Παραολυμπιακή
Επιτροπή) ε ιναι
η Nova με στό-
χο την ανάδειξη
των πραγματικών
αξιών του αθλητι-
σμού,αλλάκαι της
δύναμης και της
αισιοδοξίαςπουδι-
απνέειτιςπροσπά-
θειες τωναθλητών
και αθλητριών με
αναπηρία.

Την επετειακού

χαρακτήρα εκδή-
λωσηθαπαρουσι-
άσουν οι δημοσι-
ογράφοιΔιονύσης
ΣτρούμποςκαιΒα-
σίλης Κωνσταντό-
πουλος.

Στην εκδήλω-
ση  βράβ ευσης

τω ν  Παραολυ -
μπιονικών,  από
το σωματείο,Α.Σ.
ΑμεΑ «Εν Σώματι
Υγιεί Βέροιας, θα
παρεβρεθούν η
Πρόεδρος τουΔ.Σ.
κ. Γούσια Ευαγγε-
λία, ο Ιδρυτής και

Τεχνικός Διευθυ-
ντήςκ.Καραϊωσήφ
Αλέξανδρος και ο
αθλητής Πετρά-
κηςΚωνσταντίνος,
προσκεκλημένοι
από την Ελληνική
ΠαραολυμπιακήΕ-
πιτροπή.

Προκήρυξη εκλογών Αθλητικού Σωματείου 
ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ <<ΑΙΓΕΣ>>

ΣεεκλογέςγιατηνανάδειξηνέουΔιοικητικούΣυμβουλίουθαπροχωρήσειτοΑθλητικόΣωματείοΑμεα
ΑΙΓΕΣστις20Φεβρουαρίου

Αναλυτικάηανακοίνωση
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΩΜΑΤΕΙΟΑμεΑΝ.ΗΜΑΘΙΑΣΑΙΓΕΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ8
ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ6944733081(ΜατσάκαςΝικόλαος)
ΠροςταμέλητουΑθλητικούσωματείουΑμεΑΝΗμαθίας

ΘΕΜΑ :Προκήρυξη εκλογώνγια τηνανάδειξηνέουΔιοικητικούΣυμβουλίουΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ.

ΤοΑθλητικόΣωματείοΑμεΑΝ.ΗμαθίαςΑΙΓΕΣκαλείταμέλητουναπαρευρεθούνστηνΤακτικήΓενική
ΕκλογοαπολογιστικήΣυνέλευσηηοποίαθαπραγματοποιηθείστογραφείοτουΣωματείουΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
8,ΒΕΡΟΙΑστις20-2-2019ημέραΤετάρτηκαιώρα4:30μ.μ.

ΣεπερίπτωσημηαπαρτίαςηΓενικήΣυνέλευσηκαιοιεκλογέςθαπραγματοποιηθούνστις
27-2-2019ημέραΤετάρτη,τηνίδιαώρακαιστονίδιοχώρο.
ΗπαρουσίαόλωντωνμελώντουΣωματείουκρίνεταιαπαραίτητη.
ΕγγραφέςΝέωνΜελώνμπορούνναπραγματοποιηθούνως20/2/2019.

ΜεεκτίμησηΤοΔ.Σ

Πρωταθλήτρια Κεντροδυτικής Μακεδονίας 
η ομάδα σκακιού του 5ου Δ.Σ. Νάουσας 
στο 12o ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα 

σκακιού της Ένωσης Σκακιστικών 
Σωματείων ΕΣΣΚΕΔΥΜ

Την1ηθέσηανάμεσασε21ΔημοτικάΣχολείααπόδιάφορουςΝομούςτηςΚεντροδυτικήςΜακεδονίας
απέσπασετο5οΔημοτικόΣχολείοΝάουσας,στο12οΟμαδικόΣχολικόΠρωτάθλημαΣκάκιτηςΈνωσης
ΣκακιστικώνΣωματείωνΚεντροδυτικήςΜακεδονίας(ΕΣΣΚΕΔΥΜ),πουπραγματοποιήθηκετηνΚυριακή3
Φεβρουαρίου2019,στοξενοδοχείο«Παντελίδης»,πουβρίσκεταιστο1οχιλιόμετροΠτολεμαΐδας-Φλώρι-
νας.

Στο τουρνουά το5οΔημοτικόΣχολείοΝάουσαςσυμμετείχεμε δύοομάδες.ΗΑομάδααναδείχτηκε
ΠρωταθλήτριατηςΈνωσης,αήττητη,με5νίκεςσε5αγώνες,ενώηΒομάδακατέλαβετην12θέσηανά-
μεσασε21σχολείααπότουΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Πιερίας,ΚοζάνηςκαιΓρεβενών.ΑπότηνΗμαθία
συμμετείχαν τα εξήςσχολεία: 10οΔημοτικόΣχολείοΒέροιας,ΔημοτικόΣχολείοΠατρίδας, 5οΔημοτικό
ΣχολείοΝάουσαςκαιΔημοτικόΣχολείοΕπισκοπήςΝαούσης.

Οιμαθητέςκαιμαθήτριες
πουσυμμετείχανήταν:

ΑΟμάδα
1.ΚαραμίχοςΜιχάλης
2.ΠέιοςΧρήστος
3.ΤελληγιαννίδηςΣτάθης
4.ΤσαρνούχαΑντωνία
ΒΟμάδα
1.ΣερδαρίδηςΆγγελος
2.ΤσαρνούχαΔήμητρα
3.ΠέιοςΓιώργος
4.ΣουρλάμταΕλεάννα
5.ΠέσιοςΠέτρος
ΗΔ/ντρια του σχολείου

καΑβραμίδου Βέρα και ο
ΣύλλογοςΔιδασκόντωντουσχολείουσυγχαίρειταπαιδιάγιατηνεπιτυχίατουςκαιεπιθυμείναευχαριστή-
σειτονΣύλλογοΓονέωνκαιΚηδεμόνωντουσχολείουγιατιςμπλούζεςτωναθλητών/τριώνπουπροσέ-
φερε,καθώςκαιγιατηδιαρκήστήριξήτου,τουςγονείςτωναθλητών/τριώνμας,γιατηνυπομονήκαιτην
ανταπόκρισήτους,όπωςκαιτουςπροπονητέςΣκακιούκ.ΜπίτζιοΒαγγέληκαικ.ΣωτήρηΦιλίππουγιατη
βοήθειάτους.ΟισκακιστέςκαισκακίστριεςπροπονούνταιστοΣκακιστικόΤμήματηςΕυξείνουΛέσχηςΠο-
ντίωνΝάουσας,ενώομαθητήςΚαραμίχοςΜιχάληςξεκίνησεαπότηνΕύξεινοΛέσχηΠοντίωνΝάουσας
καιτώραανήκειστοδυναμικότουΣκακιστικούΣυλλόγουΘεσσαλονίκης«ΑΜΟΟΓΑΛΑΞΙΑΣ».

Γνωριμία
μετοKick-
boxing

Ουπεύθυνοςπροπονητής
του τμήματοςKick-boxing του
ΑΣΡωμιός , ΣαμψώνΜωρα-
ϊτης και οι αθλητές του σας
περιμένουνναγνωρίσετεαπό
κοντάτοάθλημα.

Αντιπροσωπεία του "Εν Σώματι Υγιεί" στην 
εκδήλωση βράβευσης των Παραολυμπιονικών
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Συλλυπητήριο της επιτροπής 
του γυναικείου χαντ μπολ 

Φιλίππου
ΗΔιοικούσαΕπιτροπή τουΓυναικείου τμήμα-

τοςHandball τουΦιλίππουΒέροιας,οιπαίκτριες
καιοιπροπονητέςτηςΓυναικείαςομάδαςεκφρά-
ζον την οδύνη και τα θερμά τουςσυλλυπητήρια
στηναρχηγό ΧριστίναΑνθίτση,για τηναπώλεια
τηςμητέραςτηςηοποίαέφυγεμετάαπόπολυή-
μερηνοσηλεία.

Καλόπαράδεισο
ΦΙΛΙΠΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ

Συλλυπητήρια 
ανακοίνωση των Αετών Β.

Ηδιοίκηση, το τεχνικό τιμ τηςΑκαδημίας και
όλοιοιαθλητέςτωνΑετώνΒέροιαςεκφράζουντη
βαθιά τους οδύνη και τα ειλικρινάσυλλυπητήρια
για την απώλεια της μητέρας του προπονητή,
ΝτάνηΤυριακίδη.

Κουράγιο και δύναμη στους οικείους της, ας
είναιελαφρύτοχώμαπουθατησκεπάζει…

Η Ακαδημία 
ποδοσφαίρου Βέροιας 

κόβει την πίτα 
...και διασκεδάζει

Την κοπή της βασιλόπιτας έχει προγραμματίσει για
τις16ΦεβρουαρίουηΔιοίκησητηςΑκαδημίαςΒέροιας.
Ησχετικήπρόσκλησηαναφέρει

«Σαςπροσκαλούμεστην ετήσια διοργάνωση κοπής
βασιλόπιτας τηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιας,που
θαπραγματοποιηθεί τοΣάββατο16Φεβρουαρίουστον
πολυχώρου«Μειντανι»στιςΣαραντοβρυσες.

Θαχαρούμε νασαςδούμεσεμιαβραδιάδιασκέδα-
σηςγιαεμάςκαιταπαιδιάμας!

Πλήρεςμενού -Απεριόριστοποτό -Ζωντανήμουσι-
κή.ΤιμήΕισόδου12€»

ΠρώτηνίκηγιατηνεανικήομάδαγυναικώντουΠοσειδώναΒέροιας.Νίκησανμε0-3σεττηναξιόμαχη
ομάδατουΑρίωναμέσαστηνΠτολεμαίδα.Έγινεέναπαιχνίδιακατάλληλογιακαρδιακούς,μεπάθοςκαι
μαχητικότηταεκατέρωθενπουεξελίχθηκεευχάρισταγιατηνομάδατηςΒέροιας.

Τοματςήτανδιαφήμισητουβόλεϊκαιοιφίλαθλοιπουπαραβρέθηκανχειροκρότησανόλατακορίτσια.
ΤακορίτσιατηςΒέροιαςμεπερίσσιοπάθος,κυνήγησαντοαποτέλεσμαανκαιβρέθηκανδύοφορέςσε
ισάριθμασετμετηνπλάτηστοντοίχο,(21-15στοπρώτοσετκαι24-19στοδεύτερο)καιέδειξανότιοιψυ-
χικέςαλλάκαιοιαγωνιστικέςτουςικανότητεςδίνουνυποσχέσειςγιατομέλλον.

Τασετ21-25,24-26και28-30.
Μετάτοτέλοςτουαγώνα,οπροπονητήςτουΠοσειδώνακ.ΣτέργιοςΛουκάςδήλωσε:Συγχαρητήρια

σεόλατακορίτσιαμουπουδώσανεκαιτηψυχήτουςγιανακερδίσουντοπαιχνίδι.Είμαστεμιακαινούρ-
γιαομάδαμενέακορίτσιαμεπολύταλέντοκαιείναιθέμαχρόνουηομάδαμαςναπρωταγωνιστήσεικαι
πάλι.

ΑπότιςνικήτριεςδιακρίθηκανοιΓρηγοριάδουΑρχοντή,ΖησιούΚορνηλία,ΣαράφηΜαρίακαιΜπαντή
Διονυσία.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙΟΣΛΟΥΚΑΣ)ΜπέηΒασιλική,ΠάντσιουΕλένη,ΖησιούΚορνηλία,
ΜπαντήΔιονυσία,ΤσιώτραΜαρία,ΣαράφηΜαρία,ΓρηγοριάδουΑρχοντή,ΚύρτσιουΑιμιλία.

HΚΕΔγνωστοποίησετουςδιαιτητέςγιαταπρώτα
παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου
Ελλάδας,πουθαδιεξαχθούντοδιήμερο6-7Φεβρου-
αρίου.

Τηναναμέτρηση τουΑτρόμητουμε τηνΑΕΚστο
Περιστέρι θα διευθύνει οΤάσοςΣιδηρόπουλος, στο
Λαμία-ΟλυμπιακόςδιαιτητήςείναιοΜανώληςΣκου-
λάςκαιστοΠανιώνιος-ΠΑΟΚοΆρηςΔιαμαντόπου-
λος. ΣτοΕργοτέλης -ΑστέραςΤρίπολης ορίστηκε ο
ΤάσοςΠαπαπέτρου.

Αναλυτικά:
Τετάρτη6/2
17:00Λαμία -Ολυμπιακός:Σκουλάς (βοηθοί οι

Απτόσογλου,Ευθυμιάδης,(4οςΒρέσκας)
19:00Πανιώνιος -ΠΑΟΚ:Διαμαντόπουλος (βο-

ηθοί οιΠετρόπουλος,Νικολακάκης,( 4ος Κουτσιαύ-
της)

Πέμπτη7/2

17:00Εργοτέλης -ΑστέραςΤρίπολης:Παπα-
πέτρου (βοηθοί οιΦωτόπουλος,Δέτση, (4ος  Γκά-
μαρης)

19:30Ατρόμητος -ΑΕΚ:Σιδηρόπουλος (βοηθοί
οιΚωσταράς,Λ.Δημητριάδης,(4οςΦωτιάς)

Παγγούρας: "Αντιμέτωπος με την ομάδα που λατρεύω"
ΣτηνδυνατήέδρατουΠΑΟΚστηνΑλεξάνδρεια,θααγωνιστείσήμεραηΒΕΡΟΙΑγιατηνπρώτηαγωνι-

στικήτηςπροημιτελικήςφάσηςτουΚυπέλλουτηςΕΠΣΗμαθίας.
ΟπροπονητήςτηςΒασίλισσας»ΣάκηςΘεοδοσιάδης,στοσυγκεκριμένοπαιχνίδικαιχωρίςναυποτιμάει

τονθεσμότουκυπέλλου,αλλάκαιτηνδυναμικήτουαντιπάλουτου,θαχρησιμοποιήσειπαίκτεςπουέχουν
λίγαλεπτάσυμμετοχήςστοπρωτάθλημα,προκειμένουναμηνεπιβαρύνεικιάλλοτουςβασικούς,ενόψει
τουδύσκολουπρογράμματοςπουακολουθεί.Μάλισταπήρεμαζίτουστηναποστολήκαιδύομικρούςπου
προέρχονταιαπότηνΚ16,τουςΠαπαστεργίουκαιΚώττα.

Σταενδιαφέροντατουσημερινούπαιχνιδιού,είναιηπαρουσίαστονπάγκοτουΠΑΟΚΑλ.,τουέμπειρου
τεχνικούΣάκηΠαγγούρα,ενόςανθρώπουπουείναιγέννημαθρέμματουΒεροιώτικουποδοσφαίρου,έχει
ανδρωθείστην«Βασίλισσα»καιόπουβρεθείκαισταθείδενκρύβειτηνμεγάλητουαγάπηγιααυτήν.Aρκεί
νααναφέρουμεότιστοδεξίμπράτσοτουχεριούτου,έχειαπότότεπουαγωνιζότανμε ταχρώματάτης,
τατουάζτοσήματης!

Γιααυτόφιλοξενούμετιςδηλώσειςτου,τόσογιατοενδιαφέρονπαιχνίδιπουθαγίνειαύριο,όσοκαιγια
τηνσχέσητουμετηνομάδατηςκαρδιάςτου.

«Είναι έναπαιχνίδι γιορτήγια εμάς.Έρχεταισε έναδύσκολοχρονικόδιάστημαμεμια4αδααγώνων
πουθακρίνεικατάπολύτηνσυνέχειατουπρωταθλήματος.Έναματςτοοποίοστηνπαρούσαφάσητοβλέ-
πουμεωςέναπαιχνίδιδιαδικαστικούχαρακτήρα,γιατίπαίζουμεμεμιαομάδαδύοκατηγορίεςπάνω.Και
λέωδύογιατίηΒΕΡΟΙΑαυτήτηστιγμή,μεαυτότοτιμδιοίκησης,μεαυτότοτεχνικόεπιτελείοκαιπροπο-
νητήκαιαυτούςτουςπαίκτες,είναιομάδαΒ’εθνικής,ηοποίαθαήτανκαιμέσαστην5αδα.

Όσο για μένα, είναι τιμήμουπουθαβρεθώαντίπαλοςμε την ομάδαπου λατρεύωκαι νιώθωπολύ
όμορφακαιποδοσφαιρικάευλογημένος.Γιαάλλουςμπορείναακούγεταιγραφικό,μαγιαμέναείναιπολύ
σημαντικό.ΤηνΒΕΡΟΙΑτηναντιμετώπισα2φορέςσαναντίπαλοςποδοσφαιριστής,δύοφορέςστηνΑ’ε-
θνικήμετονΙωνικόΝίκαιαςκαικερδίσαμεμέσαστηΒέροιακαιεγωέκλαιγα.

Όνειρόμουνακαθίσωκάποιαστιγμήστονπάγκοτης.ΑνμεαξιώσειοΘεός..Ηκόρημουείναιτομεγα-
λύτερο«ερωτακι»τηςΒασίλισσας».

Νασημειωθείότιοαγώναςθααρχίσειστις15:00καιότιοεπαναληπτικόςθαγίνειτηνΤετάρτη20Φε-
βρουαρίουστογήπεδοτηςΒέροιας.

Ηαποστολήτης«Βασίλισσας»:
Μπλατσιώτης,Παντός,Ζούρκος,Λεφίδης,Μουρατίδης,Τσιότρας,Παπουτσίδης,Σοφιανίδης,Καράμπε-

λας,Τσικόπουλος,Μεληκιώτης,Μυλωνάς,Βασίλτσης,Τρούπκός,Παπαστεργίου,Κώττας.
ΤΑΑΛΛΑΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Νάουσα-Τρίκαλα(Παρασίου,Κωστούλης,Νησελίτης)
Μακροχώρι-Αγκαθιά(Μελτζανίδης,Παπαδάκης,Μπέκας)
Ροδοχώρι-Κουλούρα(Καραντώνης,Καραγκιζόπουλος,Παζαρτζικλής)

Πηγή:kerkidasport.gr

Βόλεϊ 

Κέρδισε στην Πτολεμαΐδα 
ο Ποσειδώνας 0-3 τον Αρίωνα

Κύπελλο Ελλάδας

 Ατρόμητος - ΑΕΚ διαιτητής ο κ. Σιδηρόπουλος

Με "εφεδρείες" 
στην Αλεξάνδρεια η ΒΕΡΟΙΑ 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό4-2-2019 μέχρι10-2-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΟΑγγέληςΑπόστολος και ηΜαρίαΝτάνου
ήτανοιδύοΈλληνεςαθλητέςπουκέρδισαναπό
ένααργυρόμετάλλιοστοΒαλκανικόκύπελλοΔρ.
Αντοχήςπουδιεξάγεταιστα3-5Πηγάδιατις2και
3Φεβρουαρίου.Στα10χλμΕΤοΑπόστολοςΑγ-
γέληςμεχρόνο28:25,7και108,53βαθμούςFIS
κέρδισε έναμετάλλιοσε ένα δύσκολοαγώναα-
φούείχενααγωνιστείσεαγώναΔρ.Αντοχήςδύο
μήνεςκαιείχενασυναγωνιστείτουςΒούλγαρους
αθλητέςπουήτανσεεξαιρετικήκατάσταση.Πρώ-
τοςνικητήςήτανοΒούλγαροςΠέντσεφΜάρτιν.

ΗΜαρίαΝτάνουτουΕΟΣΝάουσαςστα5χλμ

ΕΤείχεέντονοσυναγωνισμόμετηντρίτηνικήτρια
από τηΒοσνία (ΚούσμουκΣανια) και κατάφερε
στατελευταίαμέτρανακερδίσειτηδεύτερηθέση
με χρόνο 16:29,3 ενώπέτυχε 151,20 βαθμούς
FIS.ΤοχρυσόμετάλλιοκέρδισεηΜάλεκΒεντρά-
νααπότηνΚροατία.

Στηνκατηγορίαπαίδωνκαικορασίδωνκαιστα
3 χλμΕΤο ΓιώργοςΑναστασιάδης και ηΜαρία
ΔήμητραΤσιάρκααντίστοιχαήτανοιμεγάλοινικη-
τέςτηςημέρακαιανέβηκανστουψηλότεροσκαλί
τουβάθρουγιαακόμημιαφορά.

Μετάλλιο στο Βαλκανικό κύπελλο Δρ. 
Αντοχής η Μαρία Ντάνου του ΕΟΣ Νάουσας

Τετάρτη 6-2-2019
14:30-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968
14:30-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ2623310-29101
19:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Φαρμακεία

Ύστερα από 256 μέρες, οΜαρίνοςΟυζου-
νίδης αποτελεί παρελθόν από τηνΑΕΚ και το
Sport24.grκάνειτοναπολογισμότηςθητείαςτου
στονπάγκοτηςΈνωσης.

Ολόκληρο χρόνο δεν πρόλαβε να κλείσει.
Αποχώρησε παραμονή του ματς Κυπέλλου με
τονΑτρόμητο.Όπως είχε γίνει και με τον Γκας
Πογέτ τονΑπρίλη του 2015.Μόνοπου τότε ο
Ουρουγουανός είχεφύγει κακήν κακώς, από το
ξενοδοχείο της ομάδας,παραμονή τουματςστο
Περιστέρι.

ΤώραοΜαρίνοςΟυζουνίδηςπήρεοίδιοςτην
απόφαση ναπαραιτηθεί, μετά την χθεσινή (4/2)
προπόνηση.ΔυομέρεςπριντοπαιχνίδιστοΠε-
ριστέρι.ΤοSport24.grκάνει τοναπολογισμότων
256ημερώντουΟυζουνίδη,στονπάγκοτηςΑΕΚ.

ΗΑΛΗΘΕΙΑΤΩΝΑΡΙΘΜΩΝ
Μπορείκάποιοι ναεπιμένουνπωςοιαριθμοί

είναι ο καλύτερος τρόπος για ναπεις ψέματα.
Όμωςστοποδόσφαιρο τιςπερισσότερεςφορές
οιαριθμοίλένετηναλήθεια.ΟΟυζουνίδηςέκανε
ωςπροπονητής τηςΑΕΚσυνολικά 34 επίσημα
παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις μετρώντας.
Και τα ματς που κέρδισε, είναι σχεδόν ίδια μ’
εκείναπουδενκέρδισε.Έκανε18νίκες,7ισοπα-
λίεςκαι9ήττες.Στοπρωτάθλημαείχε12νίκες,4
ισοπαλίεςκαι3ήττες.ΣτηνΕυρώπηείχε2νίκες,

2 ισοπαλίεςκαι6ήττες.Στοκύπελλο4νίκεςκαι
μιαισοπαλία

ΤΑΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
Οι σχέσεις ενός προπονητή με τους ποδο-

σφαιριστές, είναιπάντα το κλειδί για τηνπορεία
μιας ομάδας. Στην περίπτωση τουΟυζουνίδη
έγινεπολύμεγάληκουβένταγιαυτότοζήτημα.Η
αλήθειαείναιπωςδενυπήρξανμεγάλεςεντάσεις,
ούτεγενικώς,ούτεειδικώςμεποδοσφαιριστές.Η
τεράστιαέκρηξητουΟυζουνίδησταΣπάτα,μετά
τοντέρμπιμετονΠαναθηναϊκόστοΟΑΚΑ,ήταν
η εξαίρεση.Όπως και το επεισόδιο με τονΤσό-
σιτςμετάτοματςσταΓιάννενα.Συνήθωςυπήρχε

ηρεμία.Ίσωςμεγαλύτερηαπ’ότιθαχρειαζόταν.
Έλειψαν οι ομιλίες που θα μπορούσαν να

«φτιάξουν»ψυχολογικά τους παίκτες.Έλειψαν
ακόμα και τα «γκάζια»μετάαπόστραβάαποτε-
λέσματα, που θα μπορούσαν να «τσιτώσουν»
τους παίκτες.Από ένα σημείο και μετά, σχετι-
κά νωρίς στη σεζόν, φαινόταν να μην υπάρχει
«connection» ανάμεσα σε παίκτες και προπο-
νητή.Και απλώςη ομάδα ναπροχωρά ευθεία.,
οτιδήποτεκαιανσυνέβαινε.

ΤΟCHAMPIONSLEAGUE
Σίγουρα ο Ουζουνίδης φεύγοντας από την

ΑΕΚ, αφήνει την παρακαταθήκη της μεγάλης
επιτυχίας της επιστροφής στους ομίλους του
Champions League, μετά από 12 χρόνια.Μά-
λιστα έγινε και οπρώτοςΈλληναςπροπονητής
που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Όπως επίσης και
ήτανηπρώτηφορά,πουηΑΕΚπροκρίθηκεσε
ομίλουςChampionsLeague,απόδυοπροκριμα-
τικούςγύρουςτονΑύγουστο.

ΤΑΝΤΕΡΜΠΙ
ΗαποτυχίατουΟυζουνίδη,ήτανσταντέρμπι.

ΠρόλαβεωςπροπονητήςτηςΑΕΚναπαίξειδυο
φορές με τονΠΑΟΚ, μια με τονΟλυμπιακό και
μια με τονΠαναθηναϊκό.Μέτρησε μια ήττα και
τρειςισοπαλίες.ΚαιοιτρειςισοπαλίεςστοΟΑΚΑ,
ημιαωςτυπικάφιλοξενούμενος.

Οι 256 κιτρινόμαυρες μέρες του Ουζουνίδη
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοι-
κία72 τ,.μ.σεοικόπεδο

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 80 τ.μ. στη Σκύ-
δρα, στον 1ο όροφο,
κοντά στο κέντρο,

πλήρως ανακαινισμέ-
νο, 70.000 ευρώ.Τηλ.:
6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στονΠρομηθέακατοικία
1ουκαιάνωορόφουμε

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικό-
πεδο14.500τ.μ.επί της
περιφερειακής οδούσε
εξαιρετιή τιμή.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσεις.Ώρεςε-

πικοινωνίας:09.00-14.00.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό
ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ,περιοχήΒαυα-
ρίαςΓερμανίας,σελειτουρ-
γία36χρόνιαμεσταθερή

πελατείακαιτοίδιοαφεντι-
κό.Τηλ.: 004994011339
από9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Αϊ-
βαλίου 9, ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 30 τ.μ.,
μπαλκόνια πίσω και
μπροστά, 1ος όροφος.
Τηλ.:6978657013.

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7,
ενοικιάζεται διαμέρισμα
140τ.μ.,5οςόρ.καιγια
επαγγελματική στέγη,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο, ατομική θέρμαν-
ση (pellet). Τηλ.: 6977
753373.

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

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

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

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

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

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

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο
της Βέροιας (δωμάτιο,
σαλόνι, κουζίνα, W.C.),

πλήρως ανακαινισμένο,
4ος όροφος ρετιρέ, κεντρι-
κή θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται

επαγγελματικοίχώροι,γρα-
φεία,μεατομικήθέρμαν-
ση. Πληροφορίες στο
τηλ.:2332024784&6971
779135.

ΠΑΤΡΙΔΑενοικιάζεται
κατάστημα 100 τ.μ., με
μπαλκόνι180τ.μ.και1ος
όροφος διαμέρισμα 90
τ.μ.σεχωραφοοικόπεδο
2.315τ.μ.,κεντρικήθέρ-
μανση, ηλιόθερμο.Τιμή
λογική.Τηλ.:6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματική στέγη,
εμβαδού45 τ.μ.,αποτε-
λούμενηαπό2χώρους,
πλήρως ανακαινισμέ-
νους(δίπλασταΑστικά),
1οςόροφος.Τηλ.:23310
60632&6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στηνΑνοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος) κατάλληλαδιαμορ-
φωμένος, γωνία,φωτει-
νός, με θέα το πάρκο,
πλήρωςανακαινισμένος,
αυτόνομη θέρμανση,
a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαί-
οςπολύμεγάλοςχώρος,
χωλ, μπάνιο, κουζινα
εξοπλισμένη, μπαλκόνι
περιμετρικό (ελάχιστα
κοινόχρηστα).Τηλ.:6948
744632, 6976 769046
(απόγευμα18.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

κωδ.23693ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,Επιπλω-
μένοδιαμέρισμα70τ.μ.,κατασκευή2001,2
υ/δ,1οςόροφος,νεόδμητοκαιμεεξωτερικά
κουφώματακαινούργια,μεκαινούριοκλιματι-
στικόinverter,διαθέτεικαιόλεςτιςηλεκτρικές
συσκευέςκαθώςκαιμία ντουλάπα,σεπο-
λύκαλήγειτονιάκαιμεπολύλίγακοινόχρη-
στα,μίσθωμα240€.Θαείναι ελεύθεροαπό
1/03/2019.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
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.112795ΜεγάληΓκαρσονιέρα5ου
ορ.στηνπεριοχήΡόδων , κατασκευής του
2004ρετιρέμε85τ.μ.μικτάκαι72τ.μ.καθ.
με1δσκλκατοικήθηκεμόνοαπό ιδιοκτήτες ,
διαθέτειαυτόνομηθέρμανσηπετρελαίουμε
ογκομετρητές ,μεγάληβεράντα,μεθέασε
ενοίκιο230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλόνικουζίναξεχωριστήκαι μπάνιο .Κα-
τασκευή του1978διαθέτειδεθέρμανσημε
ξυλόσομπα.ΚουφώματαΑλουμινίου,Ανοιχτό
Πάρκινγκ,Τιμή200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

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

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας35 τ.μ. 1οςόροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό1 ενιαίοχώροκαιWCκαι
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυ-
στήραΤιμή:120€.

Κωδ: 23819 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό3Χώρους,είναικατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειδικήτουθέρμανση
μεκλιματιστικά ,έχεικουφώματααλουμινίου
συρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά , έχειΚουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C -Μί-
σθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€ .Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23626 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ: 23750 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ: 23665 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας33 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1974 -
Τιμή:180€.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπο-
λύκαλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
μίσθωμα1.500€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικής επιφάνειας119 τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Απο-

τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα
καιδύοΜπάνια .Είναι κατασκευασμένο το
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρε-
λαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστή-
ριο κλειστόκαιμεγάλο ,κήποκοινόχρηστο
καιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ
,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβε-
ράντες-Τιμή:πολύπροσιτή150.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14039-ΤσερμένιΠΩΛΕΙΤΑΙΜονο-

κατοικίασυνολικήςεπιφάνειας85τ.μ.ισόγεια
σεσχετικάκαλήκατάσταση.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτιασαλονοκουζίνα καιμπάνιο
Διαθέτει επίσης θέρμανσηΑτομικήμεΠε-
τρέλαιο, -Τιμή: από55.000€ τώραμόνο
27.000€.

Κωδ.14052 ΠωλείταιΜονοκατοικίασε
εξαιρετικάκαλήκατάστασηστονΣταυρόΗ-
μαθίαςμεγέθους94 τ.μ.καθαράμε3δσκ2
wcμεβεράνταωραίακαικήπο1800τ.μ.με
αποθήκη60 τ.μ.περίπουκαιπαραδοσιακό
φούρνο.Όλατακτοποιημένακαινόμιμα.Τιμή
εξαιρετικάσυμφέρουσα60.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13613 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας69 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται

ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο
8.000 τ.μ. , κατάλληλοκαι γιαυγειονομικού
ενδιαφέροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστη
φύση, ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεται
σεεξαιρετικόσημείο,είναικατάλληλοκαιγια
άλλεςχρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευτα
χαμηλή τιμή,πολύσπάνια ευκαιρία, μόνο
70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810 Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο , ευκαιρία τιμή
μόνο36.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386 τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στην
οδόΣαλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,
μεσυντ. δόμησης0,8 ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο  , μοναδική ευκαιρία , τιμή70.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13875 -Σ.ΣΤΑΘΜΟΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2280 τ.μ. επάνωστοδρόμο,σε
πολύκαλόσημείο,είναιάρτιο,οικοδομήσιμο,
μενερόκαιρεύμα,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςμόνο130.000
€.Υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμή ευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

Κωδ.13882 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω
χωριόμεγάλοοικόπεδο3.000 τ.μ.στο νέο
σχέδιοπόλεωςδημιουργεί έναοικοδομικό
τετράγωνομόνο του , είναι τρίφατσοειδικά
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμήόλο
μαζίμόνο95.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

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

Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-
κινγκ144  τ.μ., 4  θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσεισόγειοχώροοικοδομής,
μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη ,
τιμή21.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.23019ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΟροφοδια-

μέρισμα88τ.μ.,μικτάκαι75τ.μ.καθ.κατα-
σκευή1980,2υ/δ,2οςόροφος.Ουσιαστικά
πρόκειται γιαδιπλοκατοικίαγωνιακήμε α-
νοιχτωσιά.Είναι έναδιαμέρισμααξιώσεων,
χρήζειόμωςανακαίνισης,έχεισυνθετικάκου-
φώματαμεδιπλά τζάμια,υψηλώνποιοτικά
προδιαγραφών,οιχώροιτουλειτουργικοί,με
κεντρικήθέρμανση,μεκλιματιστικά,μεντου-
λάπες,τιμήμόνο:45.000€.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
πωλείταιμίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονο-
κατοικίασυνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.ισόγεια.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκου-
ζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατασκευασμένη το
1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέ-
λαιοκαιξυλολέβητα,Ανοιχτωσιά,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,
Διπλάτζάμια,ΗλιακόθερμοσίφωναΜπαλκό-
νια15τ.μ.-Τιμή:80.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

γκολλητής από την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στηνΠατρίδα.Τηλ.:6976
791774&2331072872.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLI-
DIS SECURITY ζητά-
ε ι  πιστοποιημένο και
αδε ιοδοτημένο  προ-
σωπ ικός  ασφαλε ί ας
γ ι α  μόν ιμη  εργασ ία
όπως επίσης και  μ ία
κοπέλα  γ ια  ημ ιαπα-
σχόληση .  Πληροφο-
ρίες στα γραφεια της
ετα ιρ ίας μας Θεσσα-
λον ίκης  45 κα ι  απο-
σ τολή  β ι ο γραφ ι κών
στο  e -ma i l :  sa l es@
securitytsiflidis.gr.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ
220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα
300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ–Μονοκατοικια+οικ.500τ.μ24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑΗμιτελεςδιαμερισμα68τ.μ17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ1Δ-Σ-Καποθ.Α.ΘανωγειοΛΟΥΞ250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚμεθερμοπομπους300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΠΙΕΡΙΩΝΛΟΥΞπροσοψης1ΔΣΚWC,ΑΘκαιΑιρκοντ.
200€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ1ΣΔ-Σ-Κανακαινισμενο200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€

ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενε-
ρο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ22
000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο
1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπρο-
τασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια
550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50
τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ    ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με πτυχίο και
προϋπηρεσία και κοπέλα για λάντζα.
Τηλ.: 23310 70846&ωρες 5.00 μ.μ. -
8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαDeliveryκαικο-
πέλαγιατύλιγμαστοψητοπωλείοΓΙΑΝ-
ΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984
472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστή-
ριο κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος
6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία,ως ε-

σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτεραμαθήματα

Αρμονίου &Ακορντεόν για αρχάριους
καιπροχωρημένους.Τηλ.:6946364695
&2331021842.

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτεραμαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπό καθηγητήπτυ-
χιούχο ΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές
τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300

κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόματο, με τα-

χύητες, 30.500 χιλιόμετρα, σε
καλή κατάσταση, μαύρο. Τηλ.:
2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώ-
μα, πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλάπα,
καναπές που γίνεται δι-
πλό κρεβάτι, γραφείο με
λευκότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέρα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβάτιμο-
νό με το στρώμα.Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα
σε άριστη κατάσταση. 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.στοκέντρο74τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,έχει2Υ/Δ,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλείταιχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000ευρώ.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

Από την κατασκευαστική εταιρίαΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικόςΤΕΙ,μεγνώσειςΗ/Υ,
autocadκαιΑγγλικά.Τηλ.:6936805052&2331093440κ.
Ραφαηλίδου.Αποστολήβιογραφικώνστο:info@matsalas.gr.



Από την 1/2/2019 οι ρυθμίσεις 
για την καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών στον ΕΦΚΑ με παραστατικά 
παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρό-
πουλος, υπέγραψε εγκύκλιο η οποία προβλέπει ότι οι ρυθ-
μίσεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον 
ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων 
υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής 
δαπάνης), θα έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις που καταρτίζο-
νται από την 1/2/2019. 

Η νέα ημερομηνία εφαρμογής των ρυθμίσεων ορίστηκε για λόγους ασφάλειας δικαίου, 
με δεδομένη την αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650 ευρώ από την 1/2/2019, καθώς και 
το γεγονός ότι η υπουργική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης των εισφορών, 
το χρόνο και τον τρόπο δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από 
τον εκδότη στον ΕΦΚΑ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6182/31-12-2018, το οποίο κυκλοφόρη-
σε στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 2019.  

Με βάση την εγκύ-
κλιο:

•Για γραπτές συμ-
βάσεις  που έχουν 
καταρτ ισθε ί  μέχρ ι 
31/01/2019, ανεξάρτη-
τα εάν το παραστατικό 
παρεχόμενων υπη-
ρεσιών εκδοθεί πριν 
ή μετά την 1/2/2019, 
εφαρμόζεται το προγε-
νέστερο καθεστώς.

•Σε  περ ίπτωση 
που υπάρχει προφο-
ρική συμφωνία μετα-
ξύ ασφαλισμένου και 
αντισυμβαλλόμενου, 
ακόμη και αν αυτή έ-
χει γίνει πριν από την 
31/1/2019 ή δεν υπάρ-
χει σύμβαση, οι νέες 
ρυθμίσεις εφαρμόζο-
νται για παραστατικά 
που εκδίδονται μετά 
την 1/2/2019. 

•Για λόγους χρη-
στής διοίκησης, δεν 
αναζητούνται ασφαλι-
στικές εισφορές που 
έχουν καταλογισθεί για 
τίτλους κτήσης οι οποί-
οι έχουν εκδοθεί κατά 
το παρελθόν. 

Ποιος ατμός; Όλα είναι καρέκλα…
 
Ποιος το φανταζόταν στην εποχή του καναπέ.
 
Άλλοι με ζεστά τα οπίσθια, κι άλλοι με ένα πιάτο 

άδειο στο τραπέζι.
 
Τώρα και βουλευτές με λίζινγκ. Πάρε κόσμε!
 
Κι εγώ που νόμιζα ότι μόνον χώροι δύνανται να 

είναι κοινόχρηστοι.
 
Η δε ημερομηνία των εκλογών με βάση το συμ-

φέρον μας, δεν είναι τίποτε άλλα παρά κοινόχρηστος 
χρόνος.

 
Πάει ο παλιός ο χρόνος.

 
Ποιο μάστερ σεφ; Στη Βουλή να δεις εσύ μαγει-

ρείο.
 
Κι έχει κι από καμιά γκαζόζα στο καφενείο αν θες 

να ενεργηθείς.
 
Να δείτε που μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλος θα 

κατηγορηθεί για διαπλοκή και ο Άκης Πετρετζίκης.
 
Κι άντε μετά με τόσα μαγειρέματα, να μην γίνει 

άλλος τόσος ο Καμένος.
 
Πάντως στη Βουλή και στα τηλεπαιχνίδια μειώνε-

ται επικινδύνως ο δείκτης ευφυίας.
 
Πώς κατάφερε και πήρε τους έξι ξέμπαρκους ο 

ΣΥΡΙΖΑ; Ήταν στουκ.
 
Σε λίγα χρόνια από τώρα θα διαβάζουμε θαρρώ 

όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα και δεν θα τα πι-
στεύουμε.

 
Ποιος να το πίστευε ότι θα ‘ρχόταν ώρα…
 
Κατά τα λοιπά. Αν ξαναγραφτεί η παλαιά διαθήκη, 

η Εύα θα ζητήσει τροπικό φρούτο και ο Αδάμ θα 
λείπει λόγω του μπλόκου στον κόμβο της Γης της 
Επαγγελίας.

 
Να λέτε καλά που δεν χτυπούσε εκείνο τον καιρό 

χαλάζι. Ακόμη θα περίμενε το μήλο η Εύα.

 
Θα είχε προλάβει να το δαγκώσει ο σκώληκας και 

η μονίλια.
 
Κι ο Αδάμ θα ήταν στο περίμενε αποζημίωση από 

τα de minimis.
 
Το φίδι; Τα φίδια να λέτε! Θα τα είχαν πολλαπλα-

σιάσει οι μπαγλαμάδες οι οικολόγοι.
 
Ζούμε στη νέα Γη της απαγγελίας.

 
Και:
 
Πάει θορυβημένος ο σύζυγός στο σπίτι και λέει 

στη γυναίκα του:
–Άκου Μαρία! Ο ταχυδρόμος λέει ότι έχει κοιμηθεί 

με όλες τις παντρεμένες γυναίκες της πολυκατοικίας 
μας, εκτός από μία! Τι έχεις να πεις γι’ αυτό;

Σκέφτεται λίγο η Μαρία και απαντά:
–Βάζω στοίχημα πως θα είναι αυτή η ψηλομύτα 

του τρίτου!
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CMYK

Μετα το περας των δυο μεγαλυτερων 
κλαδικων εκθεσεων για την Ημαθιωτικη 
επιχειρηση σχεδον ολο τον Ιανουαριο 
στο Metropolitan Expo στην Αθήνα , τις 
Παρουσιες 2019 και την Athens Fashion 
trade Show 2019 η χρονιά εμφανίζει 
σημάδια περαιτέρω ανάπτυξης για τα 
χειροποίητα κοσμήματα linasexclusive 
jewels by Toupektsi.

Ποια ηταν ομως τα μεχρι τωρα συ-
μπεράσματα για τον κορμο της Ελλη-
νικής οικονομίας, την μικρομεσαία ε-
πιχείρηση, την μικρή αλλα κ μεγάλη 
βιοτεχνια;  Η κα Τουπεκτση μας αναφε-
ρει:  Ηταν η δυσκολότερη χρονια απο 
θεμα ανταγωνισμού καθως πάρα πολυ 
εισαγόμενο κοσμημα εχει βγει στην α-
γορά απο μεγάλους εισαγωγείς αλλά 

κ η δυσκολότερη απο 
πλευράς παραγγελιων. 
Οι πολιτικές εξελίξεις έ-
φεραν μια αστάθεια αλ-
λα κ ανασφάλεια στο ε-
μπορικό κοινό που απο 
τη μια ηθελε να γραψει 

μεγαλες κ αξιόλογες παραγγε-
λίες αλλα απο την αλλη ενα αί-
σθημα φόβου τους σταματούσε 
σε μικρα ποσα.

Παλεψαμε κ στις δύο εκθέ-
σεις με μεγαθήρια στο χώρο 
του κοσμήματος, χειροποίητο κ 
μη και κατορθωσαμε να δημι-
ουργήσουμε μια μεγάλη και α-
ξιολογη μαγιά συνεργαζομενων 
καταστηματων λιανικής σε ολη 
την Ελλαδα, την Κύπρο καθως 
κ ενα παραθαλάσσιο θερετρο της Πορ-
τογαλίας. Εξαργυρωσαμε τον κοπο κ την 
αναγνωρισιμοτητα που προσπαθούμε 
με την εξωστρέφεια μας τοσα χρονια και 
καταφεραμε να μιλαμε για θετικό πρόστι-

μο και για το 2019»
Αυτο που περιμένει τώρα την Ημαθι-

ωτικη επιχείρηση είναι σίγουρα η σκλη-
ρη δουλειά καθώς καθε κοσμημα είναι 
δουλεμένο εξ ολοκλήρου στο χερι. Καλη 
σεζον.

lina’s exclusive jewels:
Δύσκολη αλλά εξαιρετική αρχή

για τη νέα σεζόν
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