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Σημαντικό διεθνές 
εμπορικό άνοιγμα 

της Ημαθίας 
στο Βερολίνο

H δυναμική συμμετοχή επιχειρήσεων της Ημαθίας  στην 
διεθνή κλαδική έκθεση Fruit Logistica 2019, με την 
στήριξη της Π.Ε. Ημαθίας, του Επιμελητηρίου και της 
Κοινοπραξίας Παραγωγών δείχνει την προσπάθεια να 
καθιερωθεί στις διεθνείς αγορές το ημαθιώτικο brand 
name. Είναι πολύ σημαντικό τα αγροτικά προιόντα που 
είναι το βασικό εξαγωγικό όπλο της περιοχής μας να 
γίνονται γνωστά στις διεθνείς αγορές μέσα από μια τέτοια 
κορυφαία διεθνή έκθεση. Η ένθερμη και ουσιαστική 
στήριξη όλων των φορέων είναι επιβεβλημένη, αφού μια 
τέτοια προσπάθεια στοχεύει στην αύξηση των εξαγωγών 
που θα δημιουργήσουν περαιτέρω ανάπτυξη στην 
ευρύτερη περιοχή. Πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες 
και κομματικά συμφέροντα, είναι μια εθνική υπόθεση, 
αφού θα φέρει ζεστό συνάλλαγμα και θα ξεκολλήσει την 
εθνική οικονομία από την στασιμότητα και την κρίση. 
Επομένως με σωστή οργάνωση από τις επιχειρήσεις 
και σημαντική βοήθεια από τους φορείς πρέπει να 
αξιοποιήσουν ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα της 
περιοχής μας, τα αγροτικά προιόντα του ημαθιώτικου 
κάμπου.
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Ζαχαρίου Προφ.,Θεοδήρου του Στρατηλάτ.

Ραντεβού την Τρίτη 
στην Αθήνα 

για τον ΕΦΚΑ Νάουσας
ΚλείστηκετελικάτοραντεβούτουΔημάρχουΝάουσας

καιτωνφορέωνμετονΥφυπουργόΚοινωνικήςΑσφάλισης
κ.ΠετρόπουλογιατοθέματωνυπηρεσιώντουΕΦΚΑΝά-
ουσας.ΗσυνάντησηκαθορίστηκεγιατηνερχόμενηΤρίτη
στις12τομεσημέρι.

Θα ειδοποιείται από τα ΚΤΕΟ η Τροχαία 
για τα επικίνδυνα οχήματα

Αντιμέτωποιμετηναστυνομίαπιθανόνναβρεθούναπόεδώκαι
πέρα κάποιοι κάτοχοι αυτοκινήτων,πουθαθελήσουν να ταπερά-
σουναπόταΚΤΕΟ.Σεπερίπτωσηδιαπίστωσηςεπικινδύνωνελλεί-
ψεων κατά τη διενέργεια του ελέγχου, τα οχήματαθαπροβλέπεται
ναακινητοποιούνται, ενώθααφαιρούνταιοιπινακίδεςκυκλοφορίας
καιηάδεια.ΣύμφωναμετονπρόεδροτουΠανελλήνιουΣυνδέσμου
ΙΚΤΕΟ,ΚώσταΒήκα:«Αυτόπουαλλάζειπλέονηαπόφασηείναιότι
εμπλέκεταικαιηΑστυνομία.Στοεξής,αντύχειναέρθεικάποιοαυ-
τοκίνητοεπικίνδυνο,ταΚΤΕΟοφείλουνναειδοποιούντηνΤροχαία,
εκτός από το υπουργείοΜεταφορών και τηνΠεριφέρεια.Ωστόσο,
εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να απαγορεύουμεσε ιδιοκτήτη οχήμα-
τοςνατομετακινήσει.ΑυτόείναιζήτηματωναστυνομικώνΑρχών»,
εξηγεί.Ο ενδιαφερόμενοςμπορεί να το μετακινήσει μόνομέχρι το
συνεργείοεπισκευήςμεμέσαασφαλήγιατηνοδικήκυκλοφορίακαι
μετά την επισκευή τουσεΚΤΕΟγια να γίνει ο επανέλεγχος για τη
διαπίστωσηαποκατάστασηςτωνεπικίνδυνωνελλείψεων.

Μέχρικαιτις«πτέρυγες»τουΚοι-
νοβουλίου αλλάζει τοΜακεδονικό,
φέρνοντας νέα πρόσωπα και νέα
κόμματαστοπροσκήνιο.

Ο ΣτρατηγόςΦραγκούληςΦρά-
γκος, ενώ ακουγόταν ότι θα ηγηθεί
νέουπατριωτικού κόμματος, τα σε-
νάριατοφέρουνναμπαίνειστοΕπι-
κρατείας τηςΝ.Δ, ενώ, διοργανωτές
τωνσυλλαλητηρίων για τηΜακεδο-
νία, όπωςδήλωσεχθες ένας εξ’ αυ-
τών,οΜιχ.Πατσίκας,ιδρύουνκόμμα
ονόματι«ΕλληνικήΠολιτικήΣυνείδη-
ση» (Ε.ΠΟ.Σ.) που θα κατέβει στις
προσεχείςβουλευτικέςεκλογές.

Μετάαπότηδήλωσηαυτή,ηΠα-

νελλήνιαΟμοσπονδίαΠολιτιστικών
Συλλόγων Μακεδόνων, που είναι
μέλος του δικτύου τωνΠαμμακεδο-
νικών Ενώσεων Υφηλίου, με ανα-
κοίνωσή τηςδιαχωρίζει τηθέση της,
τονίζονταςότι«δενέχειουδεμίασχέ-
σημετηνίδρυσηκόμματοςπουδια-
τείνεταιότιπροέρχεταιαπότοκίνημα
τωνσυλλαλητηρίων για τηΜακεδο-
νία».Μάλιστα αναφέρουν ότι «Είναι
απαράδεκτο να καπηλεύεται ο αγώ-
νας και η αγωνία αγνώνπατριωτών
δίνοντας την αλγεινή εντύπωση ότι
όλα έγιναν για να δημιουργηθεί ένα
κόμμα».

Μάλισταστησυγκέντρωση των

ΠοντιακώνΣωματείωνπου θα γί-
νει τηνΚυριακήστα γραφεία του
Συλλόγου «ΕυστάθιοςΧωραφάς»
στη Πατρίδα, με αφορμή τις εκδη-
λώσειςπουθαδιοργανώσουνγιατα
100 χρόνια από τη γενοκτονία των
Ποντίων,οΠρόεδροςΑντώνηςΚα-
γκελίδης,θαθέσειπροςσυζήτηση
τοθέμααυτό,τοοποίοκαιοι ίδιοι
καταδικάζουν,ως κίνησηπου εκμε-
ταλλεύεται τονπατριωτικό ξεσηκωμό
τουκόσμουκαιτημεγάλησυμμετοχή
στασυλλαλητήριαγιατηΜακεδονία.

Τελικά, τίποτα χωρίς κόμμα και…
τελεία;

Το κόμμα και η… τελεία(;) 
των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία

Στενός δρόμος…

ΣτοφράχτητουπάρκουΚαρατάσου,απέναντιαπότουςΑγίουςΑναργύρουςΒέροιας,έπεσεένααγροτικόαυτοκί-
νητοχθεςτοπρωί,επίτηςοδούΜεγάλουΑλεξάνδρου.

Τοτμήματουδρόμου,μετάτηνανάπλασηέχειστενέψειαρκετάκαιτααυτοκίνητακινούνταιοριακάστοπλάτοςτου.
Έτσιέναακόμαπεριστατικόσημειώθηκεστοσυγκεκριμένοσημείομεόχημαπουβρέθηκεστο...αυλάκι.
Γιαυτόκαιοιοδηγοίμετησειράτους,θαπρέπειναείναιιδιαίτεραπροσεκτικοίότανπερνούναποτοσυγκεκριμένο

δρόμο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σήμερα στο δρόμο 

Βέροιας – Κυδωνοχωρίου

Εργασίες για την αποκατάστασηφθορώνστον αγροτικό
δρόμοΒέροιας –Κυδωνοχωρίου, θα γίνουνσήμεραΠαρα-
σκευήκαιγιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςκυκλοφο-
ρίας,απότις8.00π.μ.μέχρικαιτις5.00μ.μ.απαγορεύεταιη
κυκλοφορία, στάση και στάθμευσηόλων τωνοχημάτωνστο
τμήμα τηςοδούΒέροιας –Κυδωνοχωρίου, από τησυμβολή
τηςμετηνπεριφερειακήοδόΒέροιας–Νάουσαςκαιγιαμή-
κος100μέτρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, τα οχήματα θα κινούνται απόπαρακείμενες ο-
δούς.

Τοαίτημαγιατηντοποθέτησηλίθωνμνήμηςσεδιάφο-
ρασημείατηςΒέροιας,απ’όπουξεκίνησαντοαμετάκλητο
ταξίδι τουςοιΕβραίοιπου ζούσανστηνπόλημας, έθεσε
ηΟμάδαΠρωτοβουλίας για την τοποθέτηση τωνΛίθων
Μνήμης, στην εκδήλωση τηςΤετάρτης, στοΦουαγιέ της
Στέγης Γραμμάτων&Τεχνών της Βέροιας διεκδικώντας
από κοινού, έναν κύβομνήμης για τουςανθρώπουςπου
δενείχανποτέτοδικαίωμασεέναντάφο.Στοχρονολόγιό
του στο facebook, ο συγγραφές και δικηγόρος Γιώργος
Λιόλιος,γράφει:

«Είναιοιπρώτες"ταφές"πουδιεκδικούμεστηνΒέροια.
Αςδωρίσουμεκάτιαπότηνψυχήμαςσεαυτάταπαιδιά

πουδενέτυχανποτέκανενόςτάφου...
Αςδωρίσουμεαπότηνψυχήμαςένανλίθινοκύβομνή-

μηςσ'αυτάταπαιδιά.Ναείναιοιλίθοιτουςμίαπρόκαστο
μάτιτουφασισμού.

•ΠίντοΙσαάκτουΜπαρούχκαιτηςΜπέλλας,οοποίος
το1943ήταν15χρόνων.Φοιτούσεστην5ητάξητουΓυ-
μνασίου τηςΒέροιας.Εκτοπίστηκε τοΜάιο του1943στο
Άουσβιτςόπουεξοντώθηκε.

• ΠίντοΜωϋσής τουΜπαρούχ και τηςΜπέλλας, ο
οποίος το 1943ήταν14 χρόνων.Φοιτούσεστην 3η τάξη
ΓυμνασίουτηςΒέροιας.ΕκτοπίστηκετοΜάιοτου1943στο
Άουσβιτςόπουεξοντώθηκε.

•ΔανιέλΑσέρ του Ιακώβ και τηςΦλώρας, ο οποίος
το1943ήταν12χρόνων.Φοιτούσεστην1ητάξητουΓυ-
μνασίου τηςΒέροιας.Εκτοπίστηκε τοΜάιο του1943στο
Άουσβιτςόπουεξοντώθηκε.

•ΑζαριάΜισέλ τουΑσσέρ και της Ρασέλ, ο οποίος

το1943ήταν14χρόνων.Φοιτούσεστην4ητάξητουΓυ-
μνασίου τηςΒέροιας.Εκτοπίστηκε τοΜάιο του1943στο
Άουσβιτςόπουεξοντώθηκε.

•ΑζαριάΛώρα τουΑσσέρκαι τηςΡασέλ, ηοποία το
1943 ήταν 10 χρόνων.Φοιτούσε στο εβραϊκό δημοτικό
σχολείο τηςΒέροιας.Εκτοπίστηκε τοΜάιο του 1943στο
Άουσβιτςόπουεξοντώθηκε.

•ΜπενρουμπήΡασέλ τουΑσσέρκαι τηςΡέινα.ηο-
ποίατο1943ήταν12χρόνων.Φοιτούσεστην1ητάξητου
Γυμνασίου της Βέροιας. Εκτελέστηκε στηΒέροια, όπου
κρυβότανμετηνοικογένειάτης,στις13.01.1944.

Λίθοι μνήμης για τους εβραίους της Βέροιας
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Έχω την τιμή να ανακοι-
νώσω την υποψηφιότητα μου 
ως δημοτικής συμβούλου στο 
πλευρό της υποψηφίας Δη-
μάρχου Γεωργίας Μπατσαρά.  
Με αίσθημα ατομικής ευθύ-
νης, με την εμπειρία μου ως 
ήδη εκλεγμένης συμβούλου, 
με εκφρασμένες ευαισθησί-
ες από μεριάς μου τόσο για 
την τοπική αυτοδιοίκηση όσο 
και για το πολιτικό γίγνεσθαι, 
αλλά και με την αγάπη και 
τη θέρμη που κουβαλά ένας 
νέος άνθρωπος για τον τόπο 
του, θεώρησα χρέος μου τη 
συμμετοχή μου στις επερχόμενες εκλογές για το 
Δήμο Βέροιας, δίπλα σε μία γυναίκα με πολιτική 
εμπειρία και ιδέες, σε μια έντιμο πολιτικό, που ορα-
ματίζεται καλύτερες μέρες για την πόλη μας. 

Οι δημοτικές εκλογές του 2019, θα είναι οι πιο 
κρίσιμες εκλογές των τελευταίων ετών, με την χώ-
ρα μας σε μια πολύπλευρη κρίση, με τη Μακεδονία 
μας να βάλλεται από παντού και με την Βέροια να 
είναι αντιμέτωπη με πολλά χρονίζοντα προβλήμα-
τα. Η κρίση του κεντρικού πολιτικού μας συστή-
ματος, η κρίση θεσμών και αξιών,  δεν πρέπει να 
μεταφερθεί και να σταματήσει τις προτεραιότητες 
και τις αποφάσεις τις οποίες πρέπει να πάρουμε 
με ευθύνη για τον τόπο μας. Η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση καλείται να παίξει πλέον έναν νέο, διαφορε-
τικό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, το νέο πλαίσιο 
«Κλεισθένη» καθιστά πλέον τους δημοτικούς συμ-

βούλους βασικούς παράγο-
ντές στη λήψη αποφάσεων 
και στην  σύνθεση όλων των 
δημιουργικών δυνάμεων για 
το καλό του Δήμου. Είναι γε-
γονός ότι παρά την κρίση του 
πολιτικού μας συστήματος, 
η  Αυτοδιοίκηση ως θεσμός 
εξακολουθεί να έχει την εμπι-
στοσύνη των πολιτών, επειδή 
ακριβώς ακόμα κρίνεται και 
λογοδοτεί για τα πεπραγμένα 
της, έρχεται σε άμεση επαφή 
με την κοινωνία αλλά και με 
τα προβλήματά της.

Καλώ λοιπόν όλους τους 
συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται για τα κοινά και 
έχουν άποψη για τα τοπικά θέματα, να επιλέξουν 
πρόσωπα που τους εκφράζουν και να ασχοληθούν 
ενεργά. Το μεγάλο στοίχημα είναι ο νέος Δήμος 
που θα προκύψει να προσφέρει ποιοτικές υπηρε-
σίες σε όλους τους δημότες του, να αξιοποιήσει τις 
ομορφιές και τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας, 
να λύσει προβλήματα και να δώσει προοπτικές α-
νάπτυξης σε όλα τα τοπικές κοινότητες, με γνώμο-
να  πάντοτε την ανιδιοτελή προσφορά, τον διάλογο 
και τον αλληλοσεβασμό.

Πάμε όλοι μαζί να κάνουμε τη Βέροια Πρωτεύ-
ουσα Πόλη.

Συρμούλα Τζήμα-Τόπη
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ. Ν.Δ. Βέροιας
Δικηγόρος-Εκπαιδευτικός

Αποφάσισα να αποδεχτώ 
την τιμητική πρόταση του Δη-
μάρχου Βέροιας Κώστα Βορ-
γιαζίδη και να μετέχω στο ψη-
φοδέλτιο της δημοτικής πα-
ράταξης «Δράση με γνώση» 
στις επικείμενες δημοτικές 
εκλογές διεκδικώντας το αξίω-
μα του δημοτικού συμβούλου 
Βέροιας. Η επαγγελματική, 
κοινωνική και συνδικαλιστική 
διαδρομή μου, με έχει εφο-
διάσει με προσλαμβάνουσες 
τις οποίες θέλω και μπορώ να 
χρησιμοποιήσω για το καλό 
του τόπου μας. Η πολυετής 
παρουσία μου στη παγκόσμια 
χειροσφαίριση, μου έδωσε 
πολύτιμες εικόνες και εμπει-
ρίες που θα μπορούσα να της μεταφέρω για την 
ανάπτυξη του δήμου μας. Γνώμονας η δυναμική 

της σκληρής δουλειάς και η 
αξία της γνώσης, όταν αυτή 
χρησιμοποιείται σωστά. Έτσι 
λοιπόν, ελπίζω με την στήριξη 
σας, να μου δοθεί η ευκαιρία 
να κάνω το καλύτερο για τον 
Δήμο μας.

   
 

*Ο Μιχάλης Τζαφερόπου-
λος είναι πρόεδρος της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Συνοριακής Φύλαξης Ν. Ημα-
θίας. Είναι εν ενεργεία διεθνής 
διαιτητής χειροσφαίρισης από 
το 2009 με παρουσία σε κο-
ρυφαίες παγκόσμιες και ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις και 
διακρίσεις του με συμμετοχή 

σε τελικούς σε όλο τον κόσμο. 

Ώρα ευθύνης
Ανακοίνωση υποψηφιότητας

Υποψήφιος με τον συνδυασμό
του Κώστα Βοργιαζίδη

ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος

Αμέσως μετά την Κα-
θαρή Δευτέρα ξεκινάνε 
οι εργασίες ανάπλασης 
και αναδιαμόρφωσης της 
οδού Μεγάλου Αλεξάν-
δρου. Το προηγούμενο δι-
άστημα πραγματοποιήθη-
κε σειρά επαφών για την 
ολοκλήρωση των διαδι-
καστικών ζητημάτων που 
αφορούν τη σημαντική 
παρέμβαση, δεδομένου ό-
τι στην κατασκευή θα συμ-
μετέχουν συνεργεία από 
πολλούς φορείς (ΔΕΥΑΝ, 
ΟΤΕ, ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.). 

Υπενθυμίζεται ότι η 
παρέμβαση, προϋπολο-
γισμού 1.000.000 ευρώ, 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: νέα δίκτυα, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, νέο led φωτισμό, νέα στέγαστρα, α-
σφαλτόστρωση κ.ά. 

Με το τέλος του έργου, λίγο πριν το καλοκαίρι, η οδός αλλάζει όψη, γίνεται πιο ασφαλής και λειτουργική, 
πιο όμορφη και πιο σύγχρονη, γεγονός που θα βοηθήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην πόλη, σε 
συνδυασμό με άλλες δράσεις και έργα υποδομής που σχεδιάζονται (ανάπλαση δημοτικού πάρκου, πεζοδρο-
μήσεις στο κέντρο και στην Πλατεία Καρατάσου, γέφυρα νοσοκομείου κ.ά.).

Αμέσως μετά τις Απόκριες 
ξεκινά το έργο ανάπλασης 

στη Μ. Αλεξάνδρου
της Νάουσας

Η παραγωγική Ημαθία 
κερδίζει τις εντυπώσεις στην 
διεθνή έκθεση φρούτων και 
λαχανικών Fruit Logistica 
2019 που άνοιξε και φέτος τις 
πύλες της, στο Βερολίνο, α-
ποτελώντας για μια ακόμη φο-
ρά ένα κορυφαίο παγκόσμιο 
εμπορικό γεγονός. 

Κάτι που έχει μεγάλη ση-
μασία για την προώθηση των 
προϊόντων της περιοχής μας, 
στις διεθνείς αγορές, που για 
μια ακόμη φορά επιχειρείται 
μέσω της συμμετοχής της 
Περιφερειακής Ενότητας Η-
μαθίας στο μεγάλο εκθεσιακό 
χώρο της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, που ανα-
πτύσσεται και στη φετινή Fruit 
Logistica και των κινήτρων 
που δόθηκαν στις τοπικές επι-
χειρήσεις για να συμμετέχουν 
εκεί.

Με το άνοιγμα της έκθε-
σης, ο αντιπεριφερειάρχης 
Κώστας Καλαϊτζίδης, που 
δίνει κι φέτος το παρόν στην 
Fruit Logistica, βρέθηκε στο 
πλευρό των Ημαθιώτικων 
συμμετοχών και συναντήθηκε 
μαζί με τους εκθέτες στα περί-
πτερα των αγροτικών συνεται-
ρισμών, των ομάδων παρα-
γωγών και των εξαγωγικών ε-
πιχειρήσεων, όπως και στους 
χώρους του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας και της Κοινοπραξίας 
Συνεταιρισμών Οργανώσεων 
Παραγωγών του Νομού Ημα-
θίας που επίσης συμμετέχουν 
στην έκθεση.

Με αφορμή την έναρξη της 
έκθεσης, ο αντιπεριφερειάρ-
χης Ημαθίας Κώστας Καλαϊ-
τζίδης δήλωσε τα εξής:

“Οι συμμετοχές της Η-
μαθίας και στη φετινή Fruit 
Logistica τιμούν τον τόπο και προβάλλουν επάξια 
την ποιοτική παραγωγή του. Τους συγχαίρω θερμά 
και τους ευχαριστώ για την ειλικρινή συνεργασία μας. 
Το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μέσω 
αυτής, η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, στηρίζουμε 
ενεργά την προβολή των μοναδικής αξίας τοπικών 
αγροδιατροφικών προϊόντων, φροντίζοντας για την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των συνεταιριστικών και 

ιδιωτικών επιχειρήσεων της περιοχής. 
Με τέτοιες πρωτοβουλίες δημιουργούμε το brand 

name της Ημαθίας.
Μαζί μας, στη φετινή προσπάθεια, είναι και το Ε-

πιμελητήριο Ημαθίας, η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών 
Οργανώσεων Παραγωγών του Νομού Ημαθίας και 
άλλοι φορείς που στηρίζουν την Ημαθία και θεωρώ 
ότι η συλλογική προσπάθεια που κάνουμε όλοι εμείς, 
θα φέρει σύντομα θετικά αποτελέσματα. Το αξίζου-
με και το δικαιουμαστε. Και πάλι συγχαρητήρια σε 
όλους”.

Εντυπωσιακές οι συμμετοχές 
της Ημαθίας και στη φετινή 

Fruit Logistica 2019



Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στηρίζοντας 
σταθερά τη σύγχρονη νεοελληνική δραματουργία, πα-
ρουσιάζει τη νέα παραγωγή «Δάφνες και Πικροδάφνες» 
των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνο-
θεσία  Αντρέα Κουτσουρέλη, που θα παρουσιαστεί σε 
μεγάλη περιοδεία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με την στή-
ριξη του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης.

Στη Νάουσα η παράσταση έρχεται την  Παρασκευή 
15 Φεβρουαρίου 2019 στο Δημοτικό Θέατρο στις 21:00 
με τη συνεργασία του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Τιμή εισιτη-
ρίου: 10 ευρώ

Φοιτητικό/Ανέργων/άνω των 65:  8 ευρώ
Προπώληση: Viva.gr, CITY ESPRESSO BAR (Ζα-

φειράκη 11, Νάουσα, τηλ.:23320 21999)
Στη Βέροια η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάβ-

βατο 16 Φεβρουαρίου 2019, στις 20.30, στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, με την υποστήριξη:  
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας  & Κ.Ε.Π.Α  Δ. Βέροιας. Εισιτήρια: 
10€., φοιτητικό, μαθητικό και ανέργων, άνω των 65 ε-

τών 8€. Ισχύον εισιτήρια ΟΓΑ.
Ο Αντρέας Κουτσουρέλης, μετά την εξαιρετική επιτυ-

χία που σημείωσε πέρυσι με την «Ασκητική» του Νίκου 
Καζαντζάκη, αναλαμβάνει να ανεβάσει ένα έργο σταθμό 
της νεοελληνικής δραματουργίας. Πρόκειται για μια 
οξυδερκή κριτική της σύγχρονης πολιτικής σκηνής, δο-
σμένης με κωμικό τρόπο, που προβάλλει το σκοτεινό-
τερο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, την αλυσιδωτή 
διαπλοκή που επιβιώνει μέσω των πιο ευτελών τρόπων 
άσκησης εξουσίας: του εκβιασμού και του ρουσφετιού. 
Πρόσωπα έρμαια των παθών τους, φιλόδοξα, ημιμαθή, 
συνένοχα, που εκβιάζουν, απειλούν και προδίδουν με 
μεγάλη ευκολία σχέσεις και αξίες, αποτελούν ένα ση-
μαντικό γρανάζι του τοπικού πολιτικού συστήματος.

Το έργο
Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περιόδου, 

τέσσερις άντρες που έχουν άμεση εμπλοκή με συγκε-
κριμένους υποψηφίους της ίδιας κομματικής παράτα-

ξης στην Τρίπολη, συζητάνε για τις επερχόμενες 
εκλογές. Η κουβέντα παρεκτρέπεται, όταν τα 
προσωπικά συμφέροντα τους διασταυρώνονται 
και ο καθένας προσπαθεί με την παράθεση 
πληροφοριών, στοιχείων ή ενόχων μυστικών 
του παρελθόντος να «βγάλει από τη μέση» τον 
άλλον υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού. Όλοι 
νομίζουν ότι κινούν ή μπορούν να κινήσουν τα 
νήματα της εξουσίας προς όφελός τους αλλά, 
ταυτόχρονα, διαπιστώνουν πως είναι δεμένοι 
και οι ίδιοι στο πλέγμα των νημάτων αυτών. Μια 
γυναικεία μορφή, που δεν εμφανίζεται στη σκη-
νή, μοιάζει να κατευθύνει πρόσωπα και πράγ-
ματα (ή μήπως αποτελεί και αυτή ένα ακόμα 
ασταθές θεμέλιο του ίδιου πολιτικού οικοδομή-
ματος).

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο αυτού 
του έργου, δεν είναι η απολύτως ρεαλιστική 
αποτύπωση της πολιτικής πραγματικότητας και 
το διεφθαρμένο πολιτικό παρελθόν της χώρας, 
αλλά το σημείο της προβολής της αστάθειας αυ-
τού του φαύλου συστήματος, το οποίο εμφανίζε-
ται στη δυνατότητα ανατροπής και αλλαγής του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία- Μουσική Επιμέλεια: Αντρέας 

Κουτσουρέλης,
Σκηνικά – Κοστούμια: Χρήστος Μπρούφας,
Φωτισμοί: Τάσος Δαηλίδης,

Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Βούτος,
Φωτογράφιση παραγωγής: Τάσος Θώμογλου, 
Οργάνωση παραγωγής: Ηλίας Κοτόπουλος
Βοηθοί σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκη-

σης): Λουκία Κοίλια, Γιώργος Σαμαρινίδης
Παίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Βούτος (Αλέκος), Κώ-

στας Ίτσιος (Τάσος), Νίκος Νικολάου (Βασίλης), Δημή-
τρης Παλαιοχωρίτης/ Βασίλης Σεϊμένης (Κώστας)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, Χώρος Τεχνών, 3ος 

όροφος, τηλ: 2331078140, 142

Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 36, τηλ. 
2331024612

Πληροφορίες: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 2331078142, 
140

Ιδιαίτερα θετικά αποτιμάται 
η ανάπτυξη του συγχρηματο-
δοτούμενου προγράμματος 
«Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη 
Μαθητείας» των Επαγγελμα-
τικών Λυκείων, το οποίο ξεκί-
νησε το σχολικό έτος 2016-2017, δίνοντας μεγάλη 
βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτι-
κής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ. 

Πιο συγκεκριμένα, καταγράφεται συνεχής αύξηση 
του αριθμού μαθητευόμενων (+231% σε σχέση με το 
σχολικό έτος 2016-17), διεύρυνση των διαθέσιμων 
ειδικοτήτων (από 6 το σχ. έτος 2016-2017, σε 21 την 
τρέχουσα χρονιά), αύξηση του αριθμού των σχολι-
κών μονάδων που έχουν εντάξει τη μαθητεία στην 
εκπαιδευτική τους διαδικασία (+ 49% σε σχέση με το 
σχ. έτος 2016-2017), καθώς και αύξηση του αριθμού 
των τμημάτων μαθητείας που λειτουργούν σε αυτά 
(+128% σε σχέση με το σχ. έτος 2016-2017).

Κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχή συνέχιση 
του θεσμού αποτελεί η ενεργός συμμετοχή των εκ-

παιδευτικών, καθώς και η εμπλοκή δημόσιων και 
δημοτικών οργανισμών, ιδιωτών και κοινωνικών 
φορέων. Για το τρέχον σχολικό έτος, η κατανομή των 
θέσεων μαθητείας καταγράφεται στο 52% (1.944 θέ-
σεις) για τον δημόσιο τομέα και 48% (1.762 θέσεις) 
για τον ιδιωτικό. 

Η κατανομή των μαθητευομένων στις ειδικότητες 
που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ τη σχολική χρονιά 2018-
2019: 

Υπενθυμίζεται πως το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη 
Μαθητείας» αποτελεί μια προαιρετική εναλλακτική 
εκπαιδευτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση από 
το ΕΠΑΛ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενήλικες 
αποφοίτους να εκπαιδευτούν σε χώρο εργασίας με 
αμοιβή ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου 
και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι από-
φοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότη-
τας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, έπειτα από εξετάσεις 
πιστοποίησης που διενεργούνται από τον ΕΟΠ-
ΠΕΠ. Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφί-
ων-αποφοίτων προσφέρεται το Προπαρασκευαστικό 
Πρόγραμμα Πιστοποίησης, διάρκειας 35 ωρών, το 
οποίοι υλοποιείται με ευθύνη των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά 
Λύκεια ή τα Εργαστηριακά Κέντρα από τη Δευτέρα 4 
Φεβρουαρίου 2019 έως την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 
2019.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν στις 
17 Φεβρουαρίου 2019 από τον ΕΟΠΠΕΠ. Στο πλαί-
σιο αυτό έχουν συγκροτηθεί 336 προπαρασκευαστι-
κά τμήματα, στα οποία συμμετέχουν 1.624 απόφοιτοι 
του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας των 
Επαγγελματικών Λυκείων.
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Αυξάνονται συνεχώς οι μαθητευόμενοι
και διευρύνονται οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ

Ενίσχυση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας και εξετάσεις πιστοποίησης

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

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι «Δάφνες και Πικροδάφνες» του Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης
Χαβιαρά σε Νάουσα και Βέροια 15 και 16 Φεβρουαρίου



Η ομιλία του ‘’φέρελπι’’ υπ. 
δημάρχου, προφανώς προορι-
ζόταν για «εσωτερική κατανά-
λωση» αφού απευθύνονταν σε 
συγκεκριμένη μερίδα δημοτών 
του πρώην δήμου Μελίκης, και 
αφορούσε στα ‘’έργα και τις 
ημέρες’’ του. 

Ανάμεσα σε πολλά ανεδαφικά που 
είπε, όμως, ξεχώρισα την αναφορά που 
έκανε στο ‘’έργο’’ του προς τους αγρότες 
της περιοχής: Ούτε λίγο ούτε πολύ, προ-
σπάθησε εκβιαστικά να τους θυμίσει πό-
σα του χρωστάνε και παράλληλα να μας 
δείξει και τον τρόπο που προσδοκά να 
πολιτευτεί: «Μήπως ξεχάσατε οι αγρότες 
ότι παίρναμε λεφτά από το κλαδοσπόρι; 
τους είπε. Μήπως ξεχάσανε οι αγρότες 
του Νεοκάστρου ότι παίρνανε αποζημιώ-
σεις από τα καπνά από την ‘’αρρώστια’’ 
κηλιδοτός υιός; Έτσι τον χαρακτηρίζαμε 
για να μπορούμε να δώσουμε αποζημί-
ωση»… 

Θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν τόσο 
σοβαρά και επιλήψιμα τα όσα με θρά-
σος ξεστόμιζε. Έγινε σαφές όμως, ειδικά 
στους νέους αγρότες, μετά την επική ο-
μιλία που άκουσαν για το μέλλον του τό-
που τους, ότι δεν πρέπει να έχουν καμιά 
αμφιβολία πλέον, όσον αφορά το τι πήγε 
λάθος και έφτασε ο αγροτικός τομέας σ 
αυτό το σημείο. Δυστυχώς, αυτές ήταν 
οι τακτικές που διάβρωσαν την εμπιστο-
σύνη μεταξύ αγροτών και οργανισμών. 
Αυτές ήταν οι ‘’συνταγές’’ που άδειαζαν 
τα ταμεία του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα οι 
σημερινοί νέοι αγρότες να μην μπορούν 
να αποζημιωθούν όπως τους αξίζει και 
να αντιμετωπίζονται με καχυποψία ή α-
κόμα και ως κοινοί απατεώνες.

Ο ‘’φέρελπις’’ δήμαρχος λοιπόν, προ-
σπάθησε να περάσει μια πρόταση τάχα 
καινούργια, που δεν είναι άλλη από αυ-
τή που μας έφερε στην σημερινή κατά-
σταση. Κανένας φυσικά δεν έπεσε από 
τα σύννεφα και κανένας δεν πείστηκε 
για τις αγνές του προθέσεις. Αν δει κα-
νείς τα βίντεο της ομιλίας του, μπορεί 
να διαπιστώσει στα πρόσωπα των πα-
ρευρισκομένων την απογοήτευση από 
τα όσα άκουγαν από τον κομιστή του 
‘’καινούργιου’’. Θα μπορούσε μάλιστα 
κάποιος να συνοψίσει την ομιλία του σε 

έναν τίτλο: «Εμπρός… πίσω!», μιας και 
η πρότασή του, μόνο πίσω μπορεί να 
πάει τον τόπο και μάλιστα με σίγουρα 
αποτελέσματα. Άλλωστε, το ‘’πίσω’’ είναι 
μια κατεύθυνση που την γνωρίζει καλά 
ο συγκεκριμένος. Την έχει διανύσει ξανά 
και στο παρελθόν. 

Όσον αφορά τώρα τις συνεχείς α-
ναφορές του στην Νέα Δημοκρατία και 
στις «άκρες» με μελλοντικούς υπουρ-
γούς που δήθεν θα έχει στην επόμε-
νη κυβέρνηση, θυμίζω ότι αυτή του την 
‘’δυνατότητα’’ την έχασε από την στιγμή 
που παραιτήθηκε και άρχισε να χτυπά-
ει πόρτες συμπολιτών μας, υπέρ των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αυτός άλλωστε 
ήταν και ένας από τους λόγους –ίσως ο 
κύριος- που δεν επιλέχτηκε για τον δήμο 
Βέροιας και όχι για την αγάπη του προς 
τον δήμο Αλεξάνδρειας. 

Η σημερινή διοίκηση, όσο και αν δεν 
θέλουν να το δεχτούν κάποιοι, έκανε 
έργο, νοικοκύρεψε τα οικονομικά του 
δήμου, δημιουργώντας πλεόνασμα ενός 
εκατομμυρίου ευρώ. Και αυτό ήταν το 
αποτέλεσμα της χρηστής διαχείρισης, 
που ήταν πρωταρχικός αλλά και απαραί-
τητος στόχος για να προχωρήσουμε πα-
ραπέρα. Και το κάναμε όχι «χτυπώντας 
πόρτες» υπουργών ή χρησιμοποιώντας 
«άκρες», αλλά με δουλειά και προσήλω-
ση στον στόχο μας. Το ότι δεν άρεσε σε 
κάποιους αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. 

Όταν, σε παλαιότερη δήλωσή μου, 
έλεγα ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε ο 
δήμος Αλεξάνδρειας να ξανακυλήσει σε 
συνταγές που τον κατέστρεψαν, αυτό 
ακριβώς εννοούσα. Οφείλουμε όλοι μα-
ζί να αντισταθούμε στο παλιό μοντέλο 

διοίκησης που μας έ-
φερε ως εδώ. 

Η ώρα ευθύνης 
για όλους μας, είναι 
τώρα.

Έχουμε υποχρέ-
ωση να αποτρέψου-
με κάθε μεθοδευμέ-
νη προσπάθεια που 
σκοπό έχει το πισω-
γύρισμα στους ‘’χα-
μένους παραδείσους’’ 
του κυρίου Χαλκίδη 
και των συν αυτώ, και 
να κοιτάξουμε μπρο-
στά. Να σταθούμε με 
αίσθημα ευθύνης α-
πέναντι σε ό,τι θέλει 
να μας γυρίσει πίσω 
στην αναξιοκρατία και 
την κακοδιαχείριση, 
που τόσο πολύ μας 
κόστισαν.

Παναγιώτης
Γκυρίνης  

Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας 
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Επικουρικός 
Γυναικολόγος

στο Νοσοκομείο 
Νάουσας

 Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας 
καλωσορίζει τον επικουρικό ιατρό Μαιευτι-
κής-Γυναικολογίας κ. Χορόζογλου Γεώργιο, ο 
οποίος εντάχθηκε στη δύναμη του προσωπι-
κού του νοσοκομείου την 1-2-2019. 

Επιπλέον, ενημερώνει τους πολίτες του 
Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής 
του Νομού Ημαθίας ότι εφεξής θα πραγματο-
ποιείται Τακτικό Εξωτερικό Μαιευτικό-Γυναι-
κολογικό Ιατρείο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή και ότι θα είναι δυνατή η διενέρ-
γεια μικροεπεμβάσεων κατόπιν συνεννόησης 
με τους ιατρούς του ανωτέρω Ιατρείου.

Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντε-
βού γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτε-
ρικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα 
τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις 
ώρες 07:00 έως 15:00. 

Μια απάντηση
στον ‘’φέρελπι’’ υποψήφιο 

Δήμαρχο Μ. Χαλκίδη

Την επέκταση του προγράμματος “Σχο-
λικά Γεύματα” σε επιπλέον 104 σχολικές 
μονάδες όλης της χώρας ανακοινώνει με 
εγκύκλιο του προς τις Διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 

Πρόκειται για Δημοτικά Σχολεία των Περι-
φερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδο-
νίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοπον-
νήσου. 

Στο δήμο Βέροιας προστίθενται τα Δημο-
τικά Σχολεία Αγ. Γεωργίου, Μαρίνας – Τριλό-
φου, Ν. Νικομήδειας, Ν. και Π. Λυκογιάννη, 
Λαζοχωρίου και Ταγαροχωρίου

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργα-
σία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επέκταση του προγράμματος 
“Σχολικά Γεύματα” σε 104

σχολικές μονάδες όλης της χώρας
Μεταξύ αυτών και του Δήμου Βέροιας

DJ Disco πάρτυ διοργανώνουν 
φαρμακοποιοί και γιατροί

στη Βέροια

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας συνδιοργανώνει μαζί με τον Ιατρι-
κό και Οδοντιατρικό Σύλλογο DJ Disco πάρτυ για τους υγειονομικούς και 
τους φίλους τους, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου και ώρα 9 μ.μ. στο ξενοδο-
χείο “ Αιγές Μέλαθρον” στη Βέροια.

 Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ – (πλήρες μένου, 1 φιάλη κρασί στα 2 άτο-
μα).  Η πρόσκληση συμμετέχει σε κλήρωση με ΔΩΡΟ ένα ταξίδι

 Παρακαλείστε να προμηθευτείτε έγκαιρα τις προσκλήσεις σας από 
τα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας. (Πλ. Ρακτιβάν 1, τηλ. 
2331121183)



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.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύετε σήμερα Παρασκευή 8 

Φεβρουαρίου 2019 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η

Στυλιανή Παν. Μπιλαδέρη.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ
*Ο Λαός εκφράζει ειλικρινή

συλλυπητήρια στους οικείους της

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ 
και καλούμε όλους όσους 

τιμούν τη μνήμη του να προσέλ-
θουν και να ενώσουν μαζί μας 

τις δεήσεις τους προς το Θεό.
Τα τέκνα, τα εγγόνια

τα δισέγγονα, τα ανίψια
οι λοιποί συγγενείς

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο ΑΙΓΕΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

ντελεήμων:  
•Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 9:00 

π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας 
θα τελέσει Αγιασμό, θα χαιρετίσει και θα κάνει 
την πρώτη εισήγηση στο Επιμορφωτικό Σεμι-
νάριο των Κληρικών που διοργανώνεται από 
το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία 
με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας.

•Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 9:00 
μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά Αγρυπνία στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Ναούσης, επί τη εορτή της απο-
δόσεως 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 εαυτό μας» στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο «Επι-
σκοπικός Λόγος».

•Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Χαραλάμπους Κυδωνιάς.

•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 Μητροπόλεώς μας.

•Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου Βλα-
σίου.

•Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατα-
σκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

•Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως στην Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας, επί τη εορτή των συνεργατών του Αποστόλου Παύλου Αγίων Ακύλα και 
Πρισκίλλης. Θα συμμετάσχουν οι συνεργάτες του ποιμαντικού και πνευματικού έργου 
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 

•Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίουστις 10:30 π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιερέων στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

•Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας, επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Κουλακιώ-
του.

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 
μουσική. Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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 10 Φεβρουαρίου 
2019 , ώρα 10.00 π.μ. έως 3.00 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..
Εάν   δεν  γίνει  απαρτία,  η  Γενική  Συνέλευση, θα επαναληφθεί  την  επομένη   

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου  2019 ,  στον  ίδιο  τόπο , την  ίδια  ώρα  με τα   ίδια  θέματα.
Όσα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη θέλουν να βάλουν  υποψηφιότητα για το Διοι-

κητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή , πρέπει να υποβάλουν δήλωση  στην 
Γραμματεία του Γηροκομείου Βέροιας , από 4 έως 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 08.00 
π.μ. έως 2.00 μ.μ. 

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος - ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Αποκριάτικος  
χορός του Ομίλου 

Προστασίας Παιδιού 
Βέροιας 

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί 
στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 7.00 μ.μ. στο κέντρο 
«Εληά» στη Βέροια.Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ζωντανή 
μουσική. Τιμή πρόσκλησης 15 €

Ετήσιος χορός και κοπή 
βασιλόπιτας του ΚΑΠΗ Βέροιας

                  
ΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ– 
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ Πέμπτη 
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 8:00 μμ  Στην ΕΛΙΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 13 Ευρώ το άτομο
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
Φαγητό – άφθονο ποτό – καλή  μουσική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

Ο «Προμηθέας κόβει πίτα

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του κόβει ο πολιτιστικός σύλ-
λογος «Προμηθέας.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 
στις 11.00πμ στο χώρο του συλλόγου. 



Η Νέα Δημοκρατία πιστεύ-
ει στην Ελληνική περιφέρεια 
και στις σημαντικές αναπτυξι-
ακές δυνατότητές της.

Στόχος μας είναι να βοη-
θήσουμε τους αγρότες μας 
να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό 
άλμα και να αφήσουν πίσω 
ξεπερασμένες πρακτικές του 
παρελθόντος, περνώντας σε 
μια νέα εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, το πλά-
νο που επεξεργαζόμαστε στη 
ΝΔ στηρίζεται σε υπεύθυνες 
και ειλικρινείς προτάσεις.

Το σχέδιο της Νέας Δημο-
κρατίας για τον αγροτικό το-
μέα έχει ως άξονες:

•την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας και

•τη μετάβαση σε ένα νέο 
πρότυπο αγροτικής επιχειρη-
ματικότητας

Κύριες Δράσεις για την 
Υλοποίηση της Αγροτικής 

μας Πολιτικής
•Φορολόγηση των αγρο-

τικών συλλογικών σχημάτων 
με συντελεστή 10%.

•Νέο θεσμικό πλαίσιο για 
τους συνεταιρισμούς.

•Για μισθωτούς, ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και αγρό-
τες ο εισαγωγικός συντελε-
στής του φόρου εισοδήματος 
θα μειωθεί από το 22% στο 
9%, με τη διατήρηση του α-
φορολογήτου και με επιπλέον 
αφορολόγητο 1.000 ευρώ για 
κάθε παιδί.

•Μειώνουμε το φόρο των 
επιχειρήσεων, από το 29% 
στο 20%, σε δύο χρόνια.

•Μειώνουμε τη φορολογία 
στα μερίσματα από το 15% 
στο 5%.

•Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ 
κατά 30% σε δυο χρόνια.

•Μείωση του ΦΠΑ με καθι-
έρωση δύο συντελεστών 11% 
και 22%, από 13% και 24% 
σήμερα.

•Κατάργηση του Ειδικού 

Φόρου Κατανάλωσης στο 
κρασί.

•Μείωση των κύριων α-
σφαλιστικών εισφορών, α-
πό το 20% στο 15%, εντός 
μίας τετραετίας.

•Απλοποίηση και επι-
τάχυνση των διαδικασιών 
αδειοδότησης των σταυλι-
κών εκμεταλλεύσεων.

•Καθιερώνουμε τακτικό 
διάλογο με τις διεπαγγελ-
ματικές οργανώσεις των 
παραγωγών.

•Ίδρυση ενιαίας αδειο-
δοτικής αρχής σε επίπεδο 
υφυπουργού, ώστε, όταν 
υπάρχουν καθυστερήσεις, 
να έχει τη δυνατότητα αυτή 
η αρχή να αδειοδοτεί τις ε-
πενδύσεις.

•Επικαιροποίηση του 
κανονισμού του ΕΛΓΑ και υι-
οθέτηση αποτελεσματικών δι-
οικητικών διαδικασιών.

•Για την εξισωτική αποζη-
μίωση επαναφορά των ουσι-
αστικών κριτηρίων επιλογής 
των πραγματικών δικαιούχων 
κτηνοτρόφων.

•Για τις παράνομες ελλη-
νοποιήσεις δεσμευόμαστε για 
καθεστώς πλήρων και αποτε-
λεσματικών ελέγχων.

•Αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων εργαλείων για 
επαρκή χρηματοδότηση του 
αγροτικού τομέα (ΠΑΑ, ανα-
πτυξιακός νόμος).

•Ενεργοποίηση της συμ-
φωνίας μεταξύ της DG AGRI 
και της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων για τη δημι-
ουργία εγγυητικών κεφαλαίων 
για την αγροτική παραγωγή

•Προωθούμε την παρου-
σία του ιδιωτικού ασφαλιστι-
κού τομέα στην υπηρεσία του 
αγρότη για την κάλυψη των 
ζημιών στους παραγωγούς

•Προωθούμε ένα νέο σή-
μα ιδιαίτερων προϊόντων, 
που παράγονται σε οικολογι-
κά ευαίσθητες περιοχές της 

χώρας μας
•Για τους νέους αγρότες 

η πολιτική μας είναι η ουσι-
αστική ενίσχυση των νέων 
αγροτών, στη βάση μακρο-
πρόθεσμων πολιτικών ανα-
ζωογόνησης του αγροτικού 
μας πληθυσμού.

•Δημιουργούμε Εθνικό 
Αγροτικό Επιμελητήριο κατά 
τα πρότυπα της Γαλλίας.

•Προωθούμε τη στοχευ-
μένη χρήση των κονδυλίων 
του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης.

•Δίνουμε ιδιαίτερη σημα-
σία στην Ελληνική ορεινή 
κτηνοτροφία αιγοπροβάτων.

•Το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
αποκτά νέα δομή ώστε να 
έχει επιτελικό ρόλο.

•Ολοκληρώνουμε τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και 
τη διαδικασία καθορισμού 
χρήσεων γης ανά περιοχή.

Αυτές είναι οι κύριες 
δράσεις μας για την υλο-
ποίηση της αγροτικής μας 
πολιτικής τις οποίες επιμε-

λείται με κάθε λεπτομέρεια η 
Γραμματεία Αγροτικών Φορέ-
ων της ΝΔ.

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΛΠΑΝΑΣ
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 
του Γεωργίου και της Μαρίας, 
το γένος Αραφαηλίδου, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Κουλούρα Ημαθίας και η 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
του Μερκουρίου και της Φρειδε-

ρίκης, το γένος Ραμπέλη, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στη Βεργίνα Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

 «Ο πρωτογενής τομέας
για τη Νέα Δημοκρατία»

Γενική συνέλευση μελών καλεί 
ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας

Ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση στην αί-
θουσα του πρώην Δημαρχείου στο Μακροχώρι την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 
και ώρα 11 π.μ. έως και 2 μ.μ. με θέμα «εκλογές αγροτικού συλλόγου για την ανάδει-
ξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων. 

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το σύλλογο 
μέχρι και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο 

Βασιλόπιτα κόβει
την Κυριακή
η Ε.Μ.Ι.Π.Η

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτι-
σμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) κόβει την Πρωτοχρονιάτι-

κη Βασιλόπιτα την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, στις 18:00 στην έδρα της Εταιρεί-
ας στο Αρχοντικό Μπέκα, Όλγάνου 22 (περιοχή Μπαρμπούτα).

 Θα ακολουθήσει για τα μέλη η ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατά τη δι-
άρκεια της οποίας θα γίνει ο απολογισμός του προηγούμενου έτους (2018). 

Ευχαριστίες προς τον Πατριάρχη 
κ.κ.Βαρθολομαίο και τον Μητροπολίτη 

Παντελεήμονα για το οφφίκιο του Άρχοντα 
Νοταρίου του Οικουμενικού Θρόνου

Αισθάνομαι την υποχρέωση ως 
Έλληνας (ποντιακής καταγωγής) Ορ-
θόδοξος Χριστιανός να ευχαριστήσω 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρ-
θολομαίο και τον Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη Βέροιας Ναούσης και Καμπά-
νιας κ.κ. Παντελεήμονα για την τιμητι-
κή διάκριση που μου απένειμε, με το 
οφφίκιο* του Άρχοντα Νοταρίου του 
Οικουμενικού Θρόνου. Η τιμή ανήκει 
σε όλους που συλλογικά εργαζόμαστε 
για το κοινό καλό, τα ήθη, τα έθιμα, τις 
παραδόσεις και την Ελληνικότητα της 
Μακεδονίας. Σε εποχές τέτοιες η ενό-
τητα είναι αναγκαία. 

(*) Τα οφφίκια είναι εκκλησιαστικοί 
τιμητικοί τίτλοι, που απονέμονται σε 
λαϊκούς και στον ανώτερο ή τον κατώ-
τερο κλήρο, από Πατριάρχη. Σε αυτό 
το λήμμα, αναπτύσσονται τα οφίκια 
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 
που απονέμει το Οικουμενικό Πατρι-

αρχείο Κωνσταντινουπόλεως.Ο θεσμός των Αρχόντων ανάγει την ιστορία του στους 
πρώτους Βυζαντινούς χρόνους. Οι οφικιάλιοι βοηθούσαν τον Πατριάρχη και συντε-
λούσαν στην εύρυθμη λειτουργία του Πατριαρχείου και των διαφόρων διακονημάτων 
και υπηρεσιών, μ’ άλλα λόγια ήταν οι λαϊκοί συνεργάτες του Πατριάρχη, και πρόκειται 
για τον ανώτερο τίτλο ή οφίκιο που δίνεται από τον Πατριάρχη σ’ ένα λαϊκό μέλος της 
Εκκλησίας.

Ευχαριστώ
Καγκελίδης Ι.Αντώνης



CMYK
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CMYK

Με ένα γκολ του
Χολέβα στο 80' το
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πήρε
τη νίκη με 1-0 στην
έδρατουαπότηνΑ-
ΓΚΑΘΙΑ, την οποία
υποχρέωσε στην
πρώτη της ήττα σε
επίσημοπαιχνίδι την
φετινήπερίοδο.Φυ-
σικά το 1-0 μπορεί
στον επαναληπτικό
αγώναναανατραπεί
από τουςπαίκτες τηςΑγκαθιάςαφούοΣταύροςΚωστογλίδηςθέλησε να ξεκουράσει αρκετούςβασικούς
.όμωςήήττααυτήτηςστέρησετοαήττητοπουείχεφέτοςσεεπίσημουςαγώνεςΟαγώναςπουέγινεσε
έναβαρύτερέν,ήτανμοιρασμένος,μετουςφιλοξενούμενουςνααγωνίζονταιμεκάποιεςεφεδρείες,ενώο
ΣταύροςΚωστογλίδηςστηνεπανάληψη,πήγεναδιορθώσειτηνεικόνατουπρώτουμέρουςτηςομάδαςτου,
ρίχνονταςστοπαιχνίδιτρειςβασικούς,όμωςτελικάδεναπέφυγετηνήττα.

ΤοΜακροχώριπαράτηνπίεσηκαιτηνανωτερότητατωνφιλοξενουμένωνκράτησεστηνάμυνακαιπήρε
στοτέλοςτηννίκημε1-0Είνιαμίαφτωχήαλλάιστορικήνίκηπουαφήνειέστωκαικάποιεςελπίδεςπρόκρι-
σηςστηνεπόμενηφάση

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ:Θεοδοσιάδης,Δημητριάδης,Ηλιάδης,Τσολακίδης,Δαλιγκάρος,Τσακαλίδης,Τσιάμπας,
Πίκος(90'Δημούλας),Λιλιόπουλος(88'Βύζας),Γκιλιόπουλος(75'ΨάλτηςΝ.),Βοργιαζίδης(65'Χολέβας).

ΑΓΚΑΘΙΑ:Διακόπουλος,Ρογγότης,Γιανόπουλος,Κασαπίδης(46'Προβατίδης).Σακαλής,Σιούκας,Πέ-
τκος(46'Ζαρογιάννης),Μούδιος,ΚίτσαςΕυγ.,Πατσιαβούρας,Ηλιάδης(46'Χατζόπουλος).

Κύπελλο ΕΠΣ Ημαθίας 

Το Μακροχώρι κέρδισε 1-0 
την Αγκάθια "σπάζοντας το αήττητο της

Ορίστηκεεπιτέλουςτο"πολύπαθο"ματςτηςΒΕΡΟΙΑΣσταΓιαννιτσάκόντραστηντοπικήομάδα,τοο-
ποίοαναβλήθηκετρειςφορέςλόγωτηςκακοκαιρίας.

ΣύμφωναμετηνενημέρωσητοπαιχνίδιθαδιεξαχθείτηνΠέμπτη21Φεβρουαρίουστις3μμστογήπεδο
τωνΓιαννιτσών.

ΈτσιηΒέροιαθαπαίξειτηνΚυριακήεντόςέδραςμετονΠΑΟΚουφαλίων,τηνεπόμενηαγωνιστικήθα
πάειστηνΜελίτη,παίζεισταΓιαννιτσάκαιυποδέχεταιτονΕδεσσαικόπρινπάειστηνΑγκαθιά.

ΝασημειωθείότιοεπαναληπτικόςαγώναςκυπέλλουμετονΠΑΟΚΑλεξάνδρειας,πουήτανναδώσειη
"Βασίλισσα"στις20/2,θαοριστείπλέονσενέαημερομηνία.

Στις 21 Φεβρουαρίου ημέρα 
Πέμπτη το παιχνίδι της ΒΕΡΟΙΑΣ 

στα Γιαννιτσά

ΕξαιρετικήεμφάνισηκαιεπιδόσειςέκανανοιαθλητέςδρόμωναντοχήςτουΕΟΣΝάουσαςστοβαλκανι-
κόκύπελλοκαικύπελλοΕλλάδας,ΑΓΕΝκαιΠ-Κστα3-5Πηγάδια,2-3/2/19.

Σεμίαάριστηδιοργάνωση,χάριςσταστελέχητουσυλλόγου,καιμεσύμμαχοτονκαιρό,έδωσαντον
καλύτερό τους εαυτό,ώστε ναπραγματοποιηθούν οι καλύτεροι αγώνεςμέχρι τώρα, καθ’ ομολογία της
ΚροάτισαςτεχνικούεκπροσώπουτηςFIS.

Οι αθλητές τουΕΟΣΝά-
ουσας  πρωταγωνίστησαν
στις 3από τις 4 κατηγορίες(
πλην των αντρών), κερδί-
ζοντας συνολικά 10 χρυσά
μετάλλια , 4 αργυρά και 1
χάλκινο.

Η κορυφαία αθλήτρια
ΜαρίαΝτάνου, κατετάγη 2η
καιτιςδύομέρεςστοβαλκα-
νικό, πίσω από την ασυνα-
γώνιστη Κροάτισα αθλήτρια
VedranaMalec,κατακτώντας
2 χρυσάμετάλλια αντίστοιχα
στοκύπελλοΕλλάδας.

Η Στελλίνα Γιαννακοβίτη
πήρετην4ηθέσηκαιτιςδύομέρεςστοβαλκανικό,χάνονταςτοχάλκινογιαλίγαδευτερόλεπταστα5χλμ,
πραγματοποιώνταςαλματώδηβελτίωσηστιςεπιδόσειςτης,καικέρδισε2αργυράστοκύπελλοΕλλάδας,
ενώηΓωγώΝιμπίτηκατετάγη6ηστοβαλκανικόκαι3ηστοκύπελλοτηνδεύτερημέρα.

Στημικρήκατηγορίαchildτουβαλκανικούκυπέλλου,οιαθλητέςΓιώργοςΑναστασιάδηςστααγόρια,
καιΜαρία-ΔήμητραΤσιάρκαστα κορίτσια, δενάφησαν κανέναπεριθώριοστους υπόλοιπους νααμφι-
σβητήσουντηνκυριαρχίατους,καικέρδισαναπό2χρυσάστοβαλκανικόκαιαπό2χρυσάστοκύπελλο
Ελλάδαςσεισάριθμουςαγώνες,επιβεβαιώνονταςτουψηλόαγωνιστικόκαιτεχνικότουςεπίπεδο.

ΣτοκύπελλοΕλλάδας,ηΌλγαΜπιτέρναβγήκεδύοφορές4ηστιςκορασίδεςκαιηΕύαΜπράβου5η
και6ηαντίστοιχα.

ΟπρόεδροςκαιτοΔΣτουΕΟΣΝάουσαςευχαριστούνόλαταμέλητουσυλλόγουπουβοήθησαν,κα-
θώςεπίσηςκαιτηνδιοίκησητουχιονοδρομικούκέντρουγιατηναμέριστηκαιαπρόσκοπτηβοήθειάτους
στηνυψηλούεπιπέδουτέλεσητωναγώνων.

«ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ» για τους αθλητές 
του ΕΟΣ Νάουσας στο Βαλκανικό 

που έγινε στα 3-5 Πηγάδια

Τους πρώτους πό-
ντους με την ανδρική
ομάδα του Ζαφειράκη
στο τοπικό ντέρμπι με
τηνΑλεξάνδρειαπέτυ-
χεο11χρονοςΒασίλης
Πουρλίδας.

Η  συμμετοχή  του
σεαγώνατηςανδρικής
ομάδας είναι σίγουρα
ρεκόρ για την ομάδα
του Ζαφειράκη ,ίσως
και για όλη την ΕΚΑ-
ΣΚΕΜ. Η συμμετοχή
τουαυτήέρχεταισεσυνέχειατηςσυμμετοχήςκαιάλλωνπαιδιώντηςομάδαςμίνι(Μώ-
καςΖήσηςετ.γεν.2004,ΠουρλίδαςΔημήτριοςετ.γεν.2005).

ΟπροπονητήςτηςομάδαςτουΖαφειράκηκ.ΝίκοςΤούφαςήδηστιςπροπονήσειςτης
ανδρικήςομάδαςχρησιμοποιείκαιάλλουςπαίκτεςτηςομάδαςμίνι,μεσκοπότηνστα-
διακήανανέωσήτης.

Ηδουλειάπουγίνεταιστιςακαδημίεςέχειωςαποτέλεσματηνκαλήεικόνασταηλι-
κιακάπρωταθλήματαπουσυμμετέχουνκαι τηνπροώθησητωνπαιδιών στηνανδρική
ομάδα.

Τα πρώτα καλάθια 
με το ανδρικό του Ζαφειράκη  
έβαλε ο “μικρός” Β. Πουρλίδας



CMYK
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ΑλλαγήημερομηνίαςγιατοναγώνατουΦιλίππουμετονΕρμήΛάγκαδάκαιαυτόγιατίοαγώναςθα
διεξαχθείτοΣάββατοστις5μ.μ

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
2οςΌμιλος
Σάββατο9Φεβρουαρίου
Βικέλας17.00ΦίλιπποςΒέροιας-ΕρμήςΛαγκαδάΝτούρας-Ζαχαριάδης(Μελανίδης)
Κυριακή10Φεβρουαρίου
Μ.Τσίκινας19.00ΧΑΝΘ-ΕλευθερούποληΤαρενίδηςΚ.-Παπαγερίδης(Φωτιάδης)
Γέφυρας17.00Γέφυρα-ΑνατόλιαΘεοδώρου-Γαζέτας(ΔέλλαςΤρ.)
Αγρινίου17.00Αγρίνιο-ΠροποντίςΧαλκηδόναΚαλογερόπουλοςΛ.-Τσουμαχίδης(Μπέστιας)
Φαρσάλων17.00Φάρσαλα-ΈσπεροςΓΣΛαμίαςΣιμητόπουλος-ΑγραφιώτηςΙ.(ΒαρνάςΓ.)
Πεύκων17.00Μαχητές-ΣτρατώνιΠαπαγεωργίου-Εκίζογλου(Τζιοπάνος)
Ν.ΙωνίαςΒόλου(κθ)17.00ΝίκηΒόλου-ΦαίακαςΚοϊμοτζόγλου-Λουλουδιάδης(Μηναρετζόπουλος)
Μακεδονικού17.00Μακεδονικός-ΊκαροιΣερρώνΕλευθεριάδης-Ντόγκας(Πολυχρονίδης

Μπάσκετ B' εθνικής 

Σάββατο ο αγώνας του Φιλίππου 
με τον Ερμή Λαγκαδά

ΚανονικάσυνεχίζεταικαιτοπρωτάθλημαμπάσκεττηςΓ'εθνικήςμετις
ομάδεςτουνομούναείνιαγηπεδούχες.ΟΑΟΚθαυποδεχθείτηνέμπειρη
ομάδα τηςΔόξαςΛευκάδαςενώηΜελίκη θα αντιμετωπίσει στο γήπεδο
τηςτονΠΑΣΓιάννενα

Aναλυτικάτοπρογραμμακαιοιδιαιτητές
3οςΌμιλος
Κυριακή10Φεβρουαρίου
Βικέλας17.00Βέροια-ΔόξαΛευκάδαςΠαζώλης-Γκέκας(Καλότσης)
Βλαχάβειο17.00Καλαμπάκα-ΝικόποληΠρέβεζαςΤσιαπλής-Λυγούρας

(Κουσαϊτης)
Μελίκης17.00Μελίκη-ΠΑΣΓιάννιναΒασιλόπουλος-Κόννης(Σαμάλης)
ΝέοΚΓΙωαννίνων17.00ΑΓΣΙωαννίνων-ΕύαθλοςΚοντογιάννης-Γεωρ-

γούλης(Καραδήμας)
Παλαμά17.00Τιτάνες-ΜαντουλίδηςΚατωτικίδης-Παπανικολάου (Μα-

νάσης)
Γρεβενών17.00Πρωτέας Γρεβενών-ΟλυμπιακόςΒόλουΚουκουλεκί-

δης-Τσάνταλη(Μπαταούλα)

Μπάσκετ Γ' Εθνικής

Γηπεδούχοι ΑΟΚ Βέροιας και ΓΑΣ Μελίκης

Μπάσκετ Γ’ Εθνικής

Την Λευκάδα υποδέχεται την Κυριακή 
ο ΑΟΚ Βέροιας

ΤηνΔόξαΛευκάδαςαντιμετωπίζειηομάδαμπάσκεττουΑ.Ο.Κ.τηνΚυριακή10/2στοΔ.Α.Κ.Βικέλαςστο
πλαίσιοτης15ηςαγωνιστικής.

ΗΔιοίκησημεανακοίνωσήτηςαναφέρει«Περιμένουμετουςφίλουςτηςομάδαςκαιτονκόσμοτηςπόλης
ναδώσειπαρόνστογήπεδοκαιναστηρίξειτηνπροσπάθειατουνεανικούμαςσυνόλου.»

ΕίναιέναδύσκολοπαιχνίδιπουμοναδικόςστόχοςγιατονΑΟΚείναιηνίκηανθέλειναπαραμείνειστην
κατηγορία.Δύσκολο μεν όχι
ακατάρθωτο γνωρίζοντας και
την εμπειρία των αντιπάλων
πουπιρνλίγαχρόνιααγωνιζό-
τανεστηνΑ2κατηγορία.

Θα γίνει σκληρή μάχη και
αν οι παίκτες τουΑΟΚ βρε-
θούν σε καλή μέρα γιατί να
μηνκατακτήσουνκαιτηνίκη.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:Παζώλης-Γκέ-
κας.

B:17:00
ΓΗΠΕΔΟ:Δ.Α.Κ.ΒΙΚΕΛΑΣ



Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποι-
ήθηκε με μεγάλη επιτυχία, από την Ελληνική Βιομη-
χανία Χυμών  ΑΣΠΙΣ ΑΕ,  στο «ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» 
στη Βέροια, ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης, με θέμα: ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Η συνεισφορά της στην αγροτική παραγωγή και 
το περιβάλλον- Καλλιεργητικές φροντίδες 
και μέτρα προστασία της, στα πλαίσια των 
δράσεων του προγράμματος “Beeproject 
2018”. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνερ-
γασία με μεγάλες Ομάδες Παραγωγών και 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, με στόχο την 
περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση για την προστασία της μέλισσας 
κατά την άσκηση της γεωργίας και των 
καλλιεργητικών φροντίδων των οπωροφό-
ρων. 

Την ημερίδα παρακολούθησε μεγάλος 
αριθμός δενδροκαλλιεργητών, μελισσοκό-
μων, γεωργικών σύμβουλων, γεωπόνων, 
στελεχών συνεταιριστικών οργανώσεων 
και πλήθος συνεργατών της εταιρείας από 
την ευρύτερη περιοχή. 

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι παρα-
κάτω εισηγήσεις από στελέχη της ΑΣΠΙΣ 
ΑΕ και ειδικούς ερευνητές:

-Χαιρετισμός  - Ιωάννης Μπουλμέτης , 
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΣΠΙΣ Α.Ε.

•Παρουσίαση Εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΑΕ - 
Μάριος Χρόνης, Γενικός Διευθυντής Α-
ΣΠΙΣ Α.Ε.

•Bee Project 2018. Παρουσίαση προ-
γράμματος. Αναγκαιότητα, σκοποί και στό-
χοι  - Μιχάλης Παράφορος, Γεωπόνος 
ΑΣΠΙΣ ΑΕ.

•Σημασία της μέλισσας στη ζωή και 
στο περιβάλλον - Δρ. Παπαχριστοφόρου 
Αλέξανδρος -Καθηγητής Τεχνολογικού Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επαγγελματι-
ών Μελισσοκόμων Ε.Ρ.Β.Α.  

•Κοινές μέλισσες και μοναχικές μέλισ-
σες - Η βιολογία και η συμπεριφορά τους 
- Δρ. Λεωνίδας Χαριστός  - Ελληνικός Γε-
ωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» -  Ιν-
στιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  
- Τμήμα Μελισσοκομίας.

•Οι επιδράσεις των φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων στις μέλισσες- Μέτρα 
προστασίας - Δρ. Φανή Χατζήνα - Ελληνι-
κός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
- Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγω-
γής - Τμήμα Μελισσοκομίας.

•Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
μέλισσες Πρωτοβουλίες της ΕΕ. Κοινο-
τική και εθνική νομοθεσία - Κωνσταντί-
νος Μπονάνος – Γεωπόνος, Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 
Ημαθίας/ Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειο-
νομικού Ελέγχου.

•Πρωτοβουλίες Ε.ΣΥ.Φ για την ορθή 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων - 
Μηνάς Πελεκάνος - Γεωπόνος,  Ελληνικός 
Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.).

•Αίτια μειωμένης παραγωγής πυρηνο-
κάρπων που καταγράφηκαν τα τελευταία 
έτη στην Ημαθία - Συστάσεις για επιτυχη-
μένη επικονίαση  - Δρ. Παυλίνα Δρογού-
δη - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
«ΔΗΜΗΤΡΑ»  - Ινστιτούτο Γενετικής Βελ-
τίωσης & Φυτογενετικών Πόρων/ Τμήμα 

Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων.
•Αποτελέσματα μελετών επί της εμφάνισης 

σπασμένων πυρήνων στα ροδάκινα - Δρ. Γεώργι-
ος Παντελίδης - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
«ΔΗΜΗΤΡΑ»  - Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & 
Φυτογενετικών Πόρων /Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωρο-
φόρων Δένδρων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες:  Ε. Τσίλη
Τηλέφωνο: 2331350570

Βέροια 7-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 3302

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
220/4-1-2019

Με την αριθ. 220/4-1-2019 απόφαση Δημάρχου Βέροιας, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40Β΄, καθιερώνεται για 
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019 απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120)  ώρες για κάθε 
έναν από τους πέντε (5) μόνιμους υπαλλήλους-Ληξιάρχους 
του Δήμου μας που θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου εργασίας τους προκειμένου να ασκή-
σουν τα ληξιαρχικά τους καθήκοντα στις Δημοτικές Ενότητες 
του Δήμου Βέροιας:

Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΨ04Ω9Ο-Η9Τ) και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.   

                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
221/4-1-2011

Με την αριθ. 221/4-1-2019 απόφαση Δημάρχου Βέροιας, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40Β΄, καθιερώνεται για 
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019 απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120)  ώρες για τον 
τακτικό υπάλληλο του Δήμου Βέροιας που θα εργαστεί καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του για την 
τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέροιας.

Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 62ΔΑΩ9Ο-ΓΗΨ) και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλ-
λογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδι-
κών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον 

Διοικητή της Τροχαίας Βέ-
ροιας κ. Παρούτογλου, τον 
Προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  κ. Διαμαντό-
πουλο,  την κ. Έφη Αντωνιά-
δη & την Δημοτική Σύμβολο 
Βέροιας κ. Θωμαή Στίοκα 
για την παρουσία τους την 
Τετάρτη 6-2-19 στην συνά-
ντηση του Κέντρου με σκο-
πό την συνεννόηση για ενός  
project   με τίτλο «ΕΝΑΣ 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ» που αφορά την 
προσβασιμότητα στην ανα-
πηρία. Ευχαριστούμε πολύ 
για την προθυμία & την ευ-
αίσθητη αντιμετώπιση.       

Η Πρόεδρος
του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 
στη Νάουσα

Ομιλία του Θωμά
Τσουκαλά για την

«Κβαντική θεωρία:
από τη φυσική 

στη μεταφυσική»
Συνεχίζεται η επιτυχημένη 
σειρά των ομιλιών «Αστέρια και 
Άνθρωποι στη νέα χιλιετία» που 
διοργανώνουν ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας και η Εταιρεία 
Αστρονομίας και Διαστήματος 
Βόλου - παράρτημα Νάουσας.

Η επόμενη ομιλία με τίτλο «Κβαντική θε-
ωρία: από τη φυσική στη μεταφυσική» θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Φεβρου-
αρίου 2019 και ώρα 20:00 στον Πολυχώρο 
Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα 
«Βέτλανς»). Ομιλητής θα είναι ο κ. Θωμάς 
Τσουκαλάς, Φυσικός, από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που έχει ασχο-
ληθεί με την Ακουστική και τη Φυσική της 
Μουσικής καθώς και τη δημιουργία μοντέλων 
στην Οικονομία μέσω της μεθοδολογίας της 
Φυσικής και της Στατιστικής. Εργασίες του 
επάνω στην ανάλυση της ανατολικής μουσι-
κής έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια Φυσι-
κής αλλά και μουσικολογίας. Ασχολείται για 
πολλά χρόνια με τη διδασκαλία της Φυσικής 
στην ιδιωτική εκπαίδευση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. :591 00
ΤΜΗΜΑ:Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ :Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α. Πασιόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2331 3 51314/ 51157
FAX:2331 0 59315
E-mail:prom1@verhospi.gr

Βέροια,  06 Φεβρουαρίου 2019
Α.Δ.:   1/2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 01η/15-01-
2019 (Θέμα 3ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Συσκευ-
ών και Οργάνων Χειρουργείου» (CPV: 33162000-3) για τις 
ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, 
στο πλαίσιο του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών 
έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι πέντε 
χιλιάδων ευρώ (125.000,00€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 12-02-2019 και ώρα 08:00 π.μ. 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 01-03-2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 08-03-2019 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέ-
ροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 
είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός 
αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 
69488. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 
(ΦΕΚ 147/Α/2016). 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμή-
θειας. 
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κατα-
θέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξή-
ντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας – 
Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

Ενδιαφέρουσα ημερίδα
της ΑΣΠΙΣ ΑΕ για την προστασία

της μέλισσας

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 
Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία τέθηκε σε λειτουρ-
γία στις 22 Ιουλίου 2018, είναι, πλέον, διαθέσιμη 
από τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και για τη 
σύσταση προσωπικών εταιρειών, δηλαδή των Ο-
μορρύθμων και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ 
και ΕΕ). Η Υπηρεσία σύντομα θα είναι διαθέσιμη 
και για τις υπόλοιπες νομικές μορφές. Συγκεκριμέ-
να, οι ΕΠΕ θα μπορούν να συστήνονται μέσω της 
e-ΥΜΣ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και οι ΑΕ εντός 
Μαρτίου 2019.

Τα δείγματα των πρώτων έξι μηνών λειτουργίας 
της e-ΥΜΣ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς 
μέσω της πλατφόρμας έχουν συσταθεί, ήδη, 1.665 
εταιρείες, εκ των οποίων οι 1.629 είναι ΙΚΕ, οι 20 
είναι ΕΕ και οι 16 είναι ΟΕ.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης αποτελεί 

μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς  μειώνει σε με-
γάλο βαθμό το κόστος και το χρόνο σύστασης μιας 
εταιρείας. Η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά 
και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποια-
δήποτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δι-
καιολογητικών εγγράφων, καθώς συμπληρώνονται 
μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
η εταιρεία αποκτά Αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΦΜ και απο-
στέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα 
αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοί-
νωσης σύστασης της εταιρείας.

Υπογραμμίζεται ότι ο ελάχιστος χρόνος σύστα-
σης που έχει καταγραφεί είναι 8 λεπτά και 39 δευ-
τερόλεπτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 
αναλυτικότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο 
της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

διαθέσιμη και για τη σύσταση ΟΕ και ΕΕ
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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
Παρασκευή 8-2-2019

13:30-17:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
20-ΚΤΕΛ23310-27355
21:00-08:00
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ 8 (στενό Ν.Δημαρχείου)
23310-25669

Φαρμακεία

Ο Χορός του Πήγασου Ημαθίας στις 17 Φεβρουαρίου 2019
Οεκπολιτιστικόςαθλητικόςσύλλογος«ΠήγασοςΗμαθίας»σαςκαλείστονετήσιοχειμερινό

χορότου,πουθαγίνειστοφιλόξενοχώροτουξενοδοχείουΛοζίτσι(1,5χλμ.Βέροιας-Σελί-
ου),τηνΚυριακή17Φεβρουαρίου2019καιώρα19:00.

Κατάτηδιάρκειατουχορούναγίνειηβράβευσητωναθλητώνπουέχουνδιακριθείκατάτη
χρονιά2018,απονομήμεταλλίωνστουςνεαρούςαθλητέςτωνακαδημιώντουσυλλόγουκαι
κλήρωσητωνδώρωντηςλαχειοφόρου.

Τιμήπρόσκλησης;10€(Μεπλήρεςμενούκαικρασί)
Ταπαιδιάως3ετώνΔωρεάν.
ΠροσκλήσειςμπορείτεναπρομηθευτείτεαπότηνγραμματείατουκολυμβητηρίουΠήγασος

AquaCenter,γιατηνέγκαιρηκράτησηθέσεων.
Σαςπεριμένουμεναδιασκεδάσουμεμαζί!

Η Ακαδημία 
ποδοσφαίρου 
Βέροιας κόβει 

την πίτα ...
και διασκεδάζει

Τηνκοπήτηςβασιλόπιταςέχειπρογραμματίσει
γιατις16ΦεβρουαρίουηΔιοίκησητηςΑκαδημίας
Βέροιας.Ησχετικήπρόσκλησηαναφέρει

"Σαςπροσκαλούμε στην ετήσια διοργάνωση
κοπής βασιλόπιτας τηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρου
Βέροιας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
16Φεβρουαρίουστονπολυχώρου"Μειντανι"στις
Σαραντοβρυσες.

Θαχαρούμενασαςδούμεσεμιαβραδιάδια-
σκέδασηςγιαεμάςκαιταπαιδιάμας!

Πλήρες μενού -Απεριόριστοποτό - Ζωντανή
μουσική.ΤιμήΕισόδου12€"
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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.

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
με σταθερή πελατεία.
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.Τηλ.:6932740996.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Περ ί -
πτερο-Παντοπωλείο σε

κομβικόσημείολόγωσυ-
νταξιοδότησης.Ευκαιρία.
Τηλ.:6942855780.

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.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 60 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας
(δωμάτιο, σαλόνι, κου-
ζίνα, W.C.), πλήρως
ανακαινισμένο, 4ος ό-
ροφος ρετιρέ, κεντρική
θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται

επαγγελματικοί χώροι,
γραφεία,μεατομικήθέρ-
μανση.Πληροφορίεςστο
τηλ.:2332024784&6971
779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται
κατάστημα 100 τ.μ., με
μπαλκόνι180τ.μ.και1ος
όροφοςδιαμέρισμα90τ.μ.
σεχωραφοοικόπεδο2.315
τ.μ., κεντρικήθέρμανση,
ηλιόθερμο. Τιμή λογική.
Τηλ.:6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματική στέγη,
εμβαδού45 τ.μ., αποτε-
λούμενηαπό2χώρους,

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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πλήρως ανακαινισμένους
(δίπλασταΑστικά), 1ος ό-
ροφος.Τηλ.:2331060632&
6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-

παγγελματικήστέγηστηνΑ-
νοίξεως, έναντιπάρκουΑγ.
Αναργύρων χώρος 90 τ.μ.
(ημιόροφος) κατάλληλα δι-
αμορφωμένος, γωνία, φω-

τεινός, με θέα τοπάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος,
αυτόνομη θέρμανση, a/c,
1 δωμάτιο, 1 ενιαίοςπο-
λύ μεγάλος χώρος, χωλ,
μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη, μπαλκόνι περι-
μετρικό (ελάχιστα κοι-
νόχρηστα). Τηλ.: 6948
744632, 6976 769046
(απόγευμα  18 .00 -
20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετρο-
συγκολλητής από την
εταιρία «Τζάκια-Φωτιά-
δης»στηνΠατρίδα.Τηλ.:
6976 791774 & 23310
72872.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  T S I F L I - D I S
SECUR I TY  ζ η τ ά ε ι
π ισ τοπο ιημένο  κα ι
αδε ιοδοτημένο προ-
σωπικός  ασφαλε ίας
γ ια  μόν ιμη  εργασ ία
όπως επίσης και μία
κοπέλα γ ια  ημ ιαπα-
σχόληση.  Πληροφο-
ρίες στα γραφεια της
εταιρίας μας Θεσσα-
λονίκης 45 και  απο-
στολή  β ιογραφ ικών
στο  e-mai l :  sa les@
securitytsiflidis.gr.

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας

με πτυχίο και προϋπη-

ρεσία και κοπέλα για

λάντζα. Τηλ. :  23310

70846&ωρες5.00μ.μ.

-8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για

Delivery και κοπέλα για

τύλιγμαστοψητοπωλείο

ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφο-

ρίες κ. Γιώργος - 6984

472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-

ληςγιαεργαστήριοκρε-

άτων. Πληροφορίες κ.

Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη

εργασία, ως εσωτερική,

για φροντίδα ηλικιωμέ-

νων.Τηλ.:6993678697.
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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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ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση

γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,

καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-

λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήμα-

ταΑρμονίου&Ακορντεόν για αρχάρι-

ους και προχωρημένους. Τηλ.: 6946

364695&2331021842.

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαι

εξειδίκευσηστις μαθησιακες δυσκολίες

καθώςκαι κάτοχοςάδειαςδιδασκαλίας

αγγλικώνπαραδίδει μαθήματασεπαι-

διάδημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπο-

λύπροσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980

973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙιδιαίτεραμαθήματα

σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθηγητήπτυ-

χιούχοΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές

τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS 1.300

κ.ε.,μοντέλο2007,αυτόματο,μεταχύ-

ητες,30.500χιλιόμετρα,σεκαλήκατά-

σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώμα,πλυντήριο

ρούχων 45άρι, διπλή ντουλάπα,

καναπέςπου γίνεται διπλό κρε-

βάτι, γραφείο με λευκό τζάμι αμ-

μοβολήκαισυρταριέραγραφείου.

Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβά-

τι μονό με το στρώ-

μα. Πληρ. τηλ.: 6973

777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα

γραφειου, σαλόνι SATO

μπλε, 4 καρέκλες, τρα-

πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι

πτυσσόμενοσυσκέψεων,ντουλάπαμεκλειδαριά

(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.



Κορυφαία στιγμή για τις δράσεις του 
δικηγορικού συλλόγου Βέροιας μπορεί να 
χαρακτηριστεί η προχθεσινή επίσκεψη του 
προέδρου του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πέπ-
πα, μετά από πρόσκληση του προέδρου 
Φώτη Καραβασίλη. Ο ανώτατος δικαστι-
κός της χώρας, συνοδευόταν από τον αρε-
οπαγίτη επιθεωρητή Γεώργιο Παπαηλιάδη 
και τους υποδέχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του 
συλλόγου στο γραφείο του προέδρου Φ. 
Καραβασίλη. Την ιδιαίτερη σημασία της επί-
σκεψης του προέδρου του Α.Π. σηματοδοτεί 
η παρουσία όλων των εν ζωή διατελεσάντων 
προέδρων του Δ.Σ.Β. με χρονολογική σει-
ρά εκλογής Γιάννης Καπανίδης, Στέφανος 
Κυριαζόπουλος, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης 
και  Δημήτρης Ζυγουλιάνος. Στην υποδοχή 
επίσης ήταν παρόντες οι δικαστές του Πρω-
τοδικείου, Ειρηνοδικείου και οι Εισαγγελείς 
με τους οποίους αργότερα ο κ. Πέππας συ-

σκέφθηκε στην βιβλιοθήκη του Πρωτοδικεί-
ου. Παρόντες επίσης και δύο συνταξιούχοι 
δικηγόροι ο Βασίλης Δέλλιος και ο Συλβέ-
στρος Παπαδόπουλος, που δίκαζαν με τον 
κ. Πέππα την περίοδο 1982-84, όταν υπη-
ρέτησε ως πρόεδρος στο Πρωτοδικείο Βέ-
ροιας. Ιδιαίτερα προσιτός και φιλικός ο πρό-
εδρος του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, 
αντάλλαξε χαιρετισμούς, και ο πρόεδρος του 
Δ.Σ.Β. του προσέφερε έναν πίνακα με θέμα 
την διακαιοσύνη του σύμπαντος, του Γιάννη 
Ναζλίδη. Ακολούθησε ξενάγηση στους χώ-
ρους του δικαστικού μεγάρου Βέροιας, στις 
αίθουσες των ακροατηρίων, όπου φάνηκε να 
εντυπωσιάζεται ο κ. Πέππας από την αρτιό-
τητα των υποδομών και τόνισε την σημασία 
τους στην καλύτερη και ταχύτερη εξέλιξη της 
δικαστικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα ολο-
κληρώθηκε με την παράθεση γεύματος στις 
«Φλαμουριές», σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.   

-Οκτώ επικήρυξαν στην Τουρκία. Εδώ να δεις…
 
-Εδώ επικηρύσσουμε κόσμο εν δήμω και εν οίκω. 

Ντουμπλ φας.
 
-Προχθές βράδυ μαλώσαμε με την αγάπη και 

βρήκα την ευκαιρία και βγήκα έξω. Είναι κι αυτό μια 
λύση.

 
-Αρκεί να μην προλάβει να βγει πρώτη.
 
-Κι αν κάνω άτακτη φυγή, δικός μου είναι λογα-

ριασμός.
 
-Από τους ελάχιστους λογαριασμούς που δεν 

έχουν μόνιμη ή τακτική χρέωση.
 
-Δεν ξεχνάω την άλλη φορά, που έφυγα για τσι-

γάρα και κατέληξα Κωνσταντινούπολη.
 
-Εννοούσα ναργιλέ, δικαιολογήθηκε τότε με επι-

τυχία.
 
-Τρεις μέρες είχα κάτσει στην Πόλη, δεν ακούστη-

κε να γκρεμίζεται ούτε φούρνος.
 
-Αντιθέτως, μια μέρα κάθισε ο Αλέξης στην Κων-

σταντινούπολη, κι έπεσε πολυκατοικία.
 
-Λογικό, αν σκεφτείς ότι τέσσερα χρόνια τώρα 

στην Ελλάδα δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο.

 
-Κάποτε είχαμε γκαντέμη τον Κωνσταντίνο Μη-

τσοτάκη. Ανά περιόδους θα έχουμε και έναν εξολο-
θρευτή με διεθνή δράση.

 
-Το βέβαιο πρέπει να είναι ότι στις… τετράποδες 

ειδήσεις, μαύρη γάτα είδε έναν Αλέξη Τσίπρα στην 
Αγια-Σοφιά.

 
-Κατά τα λοιπά επιστημονικά. Ανακαλύφθηκε ο 

πλανήτης HD 189733b, 63 έτη φωτός από τη Γη. 
Ένα τσιγάρο δρόμος.

 
-Ενδιαφέροντα γεωπολιτικά στοιχεία του νέου 

πλανήτη για τουρίστες. 1.100 βαθμοί Κελσίου και ά-
νεμοι 7.000 χλμ. την ώρα. Με άλλα λόγια, θέρμανση 
δωρεάν αν δεν σε πάρει και σε σηκώσει. 

 
-Σημειώνουμε ότι ο μεγαλύτερος άνεμος που έχει 

καταγραφή στη Γη ήταν 408 χιλιόμετρα την ώρα. Κι 
έπαιρνε τα σώβρακα μέσα από το πανταλόνι.

 
-Λόγω του πυριτίου που υπάρχει στην ατμό-

σφαιρα του HD 189733b, βρέχει γυαλιά και με τον 
τόσο δυνατό άνεμο διαλύει τα πάντα. Λογικά, και την 
πιτυρίδα.

 
-Φαντάσου στον HD 189733b να απαγορεύεται 

το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους. Πώς θα ανά-
ψεις τσιγάρο στους ανοικτούς;

 

-Και:
Ο Γιωρίκας μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας στη 

ΝΑSA καλείται να συμμετάσχει σε μια επανδρωμένη 
επικίνδυνη αποστολή στο διάστημα. Όλο χαρά για 
την εκπλήρωση των ονείρων του, ακούει τις οδηγίες 
από τον προϊστάμενο της αποστολής:

-Γιωρίκα, η αποστολή είναι ΑΠΟΡΡΗΤΗ και σε 
αυτήν εκτός από εσένα θα συμμετέχει και μία μα-
ϊμού. Στην κονσόλα του σκάφους υπάρχουν δύο 
τηλέφωνα, ένα άσπρο και ένα κόκκινο, όταν χτυπάει 
το άσπρο θα το σηκώνει η μαϊμού και όταν κτυπάει 
το κόκκινο θα το σηκώνεις εσύ για να σου δίνουμε 
οδηγίες για την αποστολή.

Πράγματι μισή ώρα μετά την εκτόξευση κτυπάει 
το άσπρο τηλέφωνο, το σηκώνει η μαϊμού ακούει τις 
οδηγίες, πατάει ένα κουμπί στρέφει ένα μοχλό και 
αποσυνδέεται το πρώτο διαμέρισμα καυσίμων.

-Απλές λειτουργίες… σκέφτεται ο Γιωρίκας.
Μετά από μία ώρα κτυπάει ξανά το άσπρο τη-

λέφωνο, το σηκώνει η μαϊμού κρατάει κάποιες ση-
μειώσεις, βάζει κάποια στοιχεία στον υπολογιστή, 
κατεβάζει δύο μοχλούς δεξιά και έναν αριστερά και 
το διαστημόπλοιο αφήνει ομαλά τη στρατόσφαιρα.

-Απλές διαδικασίες… σκέφτεται ξανά ο Γιωρίκας, 
και περιμένει τη σειρά του για να εκπληρώσει το ση-
μαντικό του έργο.

Το σκηνικό αυτό επαναλαμβάνεται αρκετές φο-
ρές, με τη μαϊμού να έχει τον έλεγχο του σκάφους 
και τον Γιωρίκα να περιμένει τη δική του σημαντική 
αποστολή. Τελικά, μετά από δέκα ώρες πτήσης 
κτυπάει το κόκκινο τηλέφωνο. Περιχαρής ο Γιωρίκας 
σκέφτεται ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να αποδείξει 
τις ικανότητές του, συμβάλλοντας στην επιτυχία της 
αποστολής, και σηκώνει το τηλέφωνο.

-Γιωρίκα, του λέει ο προϊστάμενος της αποστο-
λής. Στο δεξί ντουλαπάκι έχει μπανάνες. Βγάλε δύο 
και τάισε την μαϊμού!
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CMYK

Ιστορική στιγμή για τον Δ.Σ.Β. η επίσκεψη
του Προέδρου του Αρείου Πάγου στην Βέροια
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