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Αγροτικός Σύλλογος 
Γεωργών Αλεξάνδρειας: 
«Όχι στα μπλόκα, ναι 
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διεκδικεί 365 μέρες το χρόνο»
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Τι θα γίνει με την προστασία 
των δανειοληπτών;

 Ξεκίνησαν χθες οι συναντήσεις κυβέρνησης και 
εκπροσώπων των συστημικών τραπεζών για να καταλήξουν 
σε μια φόρμουλα προστασίας των δανειοληπτών που τα 
δάνειά τους έχουν κοκκινίσει. Με την 28η Φεβρουαρίου, 
ημερομηνία που εκπνέει η παράταση του νόμου 
Κατσέλη και τους θεσμούς να έχουν διαμηνύσει ότι δεν 
δέχονται άλλη παράταση, πρέπει μέσα στην ερχόμενη 
εβδομάδα να καταλήξει η κυβέρνηση στο νέο νόμο που 
θα προστατεύει τους δανειολήπτες. Αυτό που ακούγεται 
ειναι ότι οι τράπεζες πιέζουν να πέσει σημαντικά το 
όριο προστασίας της α’ κατοικίας, γεγονός όμως που θα 
αφήσει ακάλυπτους πολλούς δανειολήπτες αν ισχύσει. 
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ενώ μέχρι σήμερα 
την λύση στην μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών 
διαφορά την έλυνε η ελληνική δικαιοσύνη, έστω με τα 
προβλήματα και τις καθυστερήσεις της, τώρα πλέον 
πρωταρχικό και ηγεμονικό ρόλο αναλαμβάνουν οι 
τράπεζες. Το «κούρεμα», η επιμήκυνση και η ρύθμιση 
(μείωση επιτοκίου) του δανείου θα αποφασίζονται από 
την τράπεζα και τον δανειολήπτη, με βάση τον Κώδικα 
Δεοντολογίας που είναι σε ισχύ. Κοντολογίς Γιάννης 
κερνάει Γιάννης πίνει, αφού θα είναι το παιχνίδι στο 
χέρι των τραπεζών. Ας αναλογιστεί η κυβέρνηση ότι σε 
μια ισορροπημένη δημοκρατία πρέπει να λειτουργήσει η 
ασφαλιστική δικλείδα των ελληνικών δικαστηρίων, γιατί 
αλλιώς θα μας πάρουν σβάρνα τα funds και αλίμονο στα 
σπίτια του κοσμάκη… 
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Αγρότες:
Ποιο ακατάσχετο;

Πιστώθηκανταχρήματατωναποζημιώσεωνσελο-
γαριασμούςαγροτώναπό τοdeminimis, όμως, όπως
μαςανέφερανκάποιοιαγρότες,ηΤράπεζακράτησεσε
πολλέςπεριπτώσεις,σχεδόν ταμισάχρήματα, έναντι
χρεώντωνδικαιούχωνπροςτηνΤράπεζα.

Ποιο ακατάσχετο; ρωτάνε οι αγρότες, καιπεριμέ-
νουναπαντήσεις…

Προσοχή, πού τοποθετείτε 
τις αφίσες

Τηφωτογραφία,μαςέστειλεφίλοςαναγνώστης,με
μίασωστήεπισήμανση:Θαπρέπει,όσοιβάζουναφί-
σες ναπροσέχουνπού τις τοποθετούν.Στηνπροκει-
μένηπερίπτωση, τομπάνερ (αφίσα), κρύβει τοσήμα
τηςΤροχαίας,τοοποίοβρίσκεταιστοσημείοαυτόγιατί
κάτιθέλειναδείξειστουςοδηγούς.Εάνδενείναιορατό
πιθανόνναβάλεισεκίνδυνοκάποιοΙ.Χ.

Όλαθέλουντοντρόποτους!

Ο Σάκης Αποστολόπουλος 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
της ΛΑ.Ε. για την Περιφέρεια
Οιζυμώσειςσυνεχίζονταικαιτααυτοδιοικητικάψηφοδέλτια

έχουνανοίξειαπόόλατακόμματα.
ΣταπρώταονόματαγιατηνΠεριφέρειαστοψηφοδέλτιοτης

«ΛαϊκήςΕνότητας»στηνΗμαθίαπουέγινανγνωστά,σύμφω-
ναμε έγκυρεςπληροφορίες, είναι ο δικηγόρος και δημοτικός
σύμβουλοςΣάκηςΑποστολόπουλος(επικεφαλής),οΔημήτρης
ΔέλλαςαπόταΠιέριακαιηΔέσποιναΑνδρεάδου,ενώτην1η
Μαρτίου,θαεπισκεφθείτηΒέροιαοκ.Στρατούλης,γιατοσκο-
πόαυτόκαιπαράλληλαθαδώσεισυνέντευξηΤύπου.

Ετοιμάζονται λοιπόνπυρετωδώς για τασχήματα και το
εννοούμε…Καθ’ότιγύρωαπόταμικράκόμματαφαίνεταινα
συσπειρώνονται και διάφορες κινήσεις, ομάδες και κινήματα,
δημιουργώνταςέναευρύτεροσχήμαμετοοποίοθακατέβουν
στιςεκλογές…

Κυκλοφοριακέςρυθμίσεις
στοδρόμοΒέροιας-Κυδωνοχωρίου

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τρο-
χαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και α-
σφάλειατουκοινού,κατάτηδιάρκειααποκατά-
στασηςφθορώνεπίτηςδημοτικής-αγροτικής
οδούΒέροιας-Κυδωνοχωρίου, αποφασίστηκε
από τηνΔιεύθυνσηΑστυνομίας,γιασήμερα
Τετάρτη,απότις08:00΄π.μ.έωςκαιτις5.00
μ.μ. η απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης
καιστάθμευσηςόλωντωνοχημάτων,στοτμή-
μα τηςΔημοτικής -ΑγροτικήςΟδούΒέροιας
-Κυδωνοχωρίου, από τησυμβολή τηςμε την
ΠεριφερειακήΟδόΒέροιας-Νάουσας και για
μήκοςεκατό(100)μέτρων.

Ωςεκτούτου,ηκυκλοφορίατωνοχημάτων
θαπραγματοποιείταιαπόπαρακείμενεςοδούς.

Μιαφοβερήραδιοφωνική
συνάντηση

σήμεραστονΑΚΟΥ99.6
Δύο Βεροιώτες που έχτισαν καριέρα στηνΑθήνα σε

διαφορετικά μετερίζια θασυναντηθούνστην ραδιοφωνική
εκπομπή«ΑΚΟΥΝΑΔΕΙΣ»στις2τομεσημέριστηνσυχνό-
τητατουΑΚΟΥ99,6.ΟλόγοςγιατονΔημήτρηΧριστοφο-
ρίδη, έναναπό τους κορυφαίους standup comedians της
χώρας,πουθαείναιφιλοξενούμενοςτουΑντώνηΜπιδέρη.
Αφορμή της ραδιοφωνικής συνεύρεσης, η παράσταση
StandUpComedyNight που θαπαρουσιάσει οΔ. Χρι-
στοφορίδηςτηνΠαρασκευήτοβράδυστις9στηνΔημόσια
ΚεντρικήΒιβλιοθήκηΒέροιας.Συντονιστείτεμέσωερτζιανών
στηνσυχνότητα99.6ήστοwww.akou996.gr, γιατί τομόνο
σίγουροείναιότιθαδώσουνπαράσταση!

Επι-
κυρώθηκε

και η πρόταση 
για Νόμπελ 

Ειρήνης
σε Τσίπρα-Ζάεφ.
Για να ξαναρίξω 
μια ματιά στο 

θεσμό...
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Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροι-
ας (Μητροπόλεως 46) συνεδριάζει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στη 1.00 το μεσημέρι  
με  πρώτο θέμα το Τελωνείο στην Κουλούρα.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
Θέμα 1ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση 

τμήματος των υποδομών της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ 
Α.Ε.» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), για τη λειτουργία του τελωνείου Ημαθίας, 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 2ο: Έγκριση περιοριστικών μέτρων κυκλο-
φορίας για το έργο «ΣΟΔ / Συντήρηση – επισκευή 
φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού δικτύου Π.Ε. 
Ημαθίας»

Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Κερκίνης και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών για την 
Πράξη  «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λί-

μνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευ-
όμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» και ειδικό-
τερα του υποέργου «Έργα Διαχείρισης στο Εθνικό 
Πάρκο Λίμνης Κερκίνης».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 4ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστή-
τως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της 
Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 5ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστή-
τως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της 
Π.Ε. Κιλκίς.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρ-
χης Π.Ε. Κιλκίς.

 Η παρούσα πρόσκληση ενέχει θέση εντολής με-
τακίνησης καθότι σύμφωνα με το άρθρο171 παρ.1 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως ισχύ-
ει, «οι σύμβουλοι υποχρεούνται να μετέχουν σε 
όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των 
επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το περιφε-
ρειακό συμβούλιο».

Συνεδριάζει στη Βέροια το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Επισημοποίησαν την ανεξαρτητοποίηση τους, 
οι Κιρκλιανίδης και Κυτούδης

-Αρνητικός ο Δήμος στη μεταφορά των αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Την επίσημη αποχώρηση τους από τη διοίκηση, γνωστοποίησαν με 
επιστολές που κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Κιρκιλιανίδης και Μ. Κυτούδης, οι οποίοι με ξε-
χωριστές επιστολές, κατέστησαν γνωστό στο Σώμα ότι αποχωρούν από 
τη Διοίκηση, αλλά παραμένουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, χωρίς ωστόσο να 
αναφέρουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην απόφαση τους αυτή. 

Μάλιστα άλλαξαν και θέσεις και πέρασαν πλέον στα έδρανα της 
αντιπολίτευσης. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως μετά την ανα-
γνώστη των επιστολών τους από τον Πρόεδρο της Δημοτικού Συμβου-
λίου κ. Ράπτη, δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση ή τοποθέτηση, από 
κανέναν.

Τοποθετήσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων
Στην προ ημερησίας διάταξη διαδικασία, το λόγο πήρε αρχικά ο κ. 

Βενιόπουλος (απουσίαζε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Δημητριά-
δης) και ζήτησε να ενημερωθεί για την κατάσταση των απορριμματοφό-
ρων που απέκτησε πρόσφατα ο Δήμος.  

Στον κ. Βενιόπουλο απάντησε ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης, ο οποίος και 
τον ενημέρωσε ότι ο Δήμος προχώρησε στην απόκτηση δύο μεγάλων 
οχημάτων και ενός μικρότερου, των οποίων το αμάξωμα είναι μετα-
χειρισμένο αλλά η υπερκατασκευή που έχει τοποθετηθεί σ’ αυτά, είναι 
εντελώς καινούργια, ενώ πρόσθεσε ότι το επόμενο διάστημα, μετά τις 
14  Φεβρουαρίου, θα προχωρήσει η διαδικασία για την απόκτηση ενός 
ακόμη εντελώς καινούργιου απορριμματοφόρου. 

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μίχος ο οποί-
ος ορμώμενος από τον επιτυχία της αθλήτριας του Ημαθίωνα, Γκαγκού-
δη, ζήτησε από το Δήμαρχο το σχηματισμό επιτροπής ώστε να γίνει 
έρευνα για εξεύρεση χώρων στέγασης, τόσο για τον Ημαθίωνα όσο και 
για άλλους συλλόγους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. 

Στη συνέχεια ο κ. Μίχος ζήτησε να ενημερωθεί για το εάν υπάρχει 
στατική μελέτη για τα σχολικά κτήρια, εξηγώντας ότι μετά και τον πρό-

σφατο σεισμό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένο. Τέλος ο κ. Μίχος 
ζήτησε να μάθει για το εάν θα γίνουν παρεμβάσεις πέριξ του Πνευματι-
κού Κέντρου, δεδομένου του ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταστροφές. 

Στις στατικές μελέτες των σχολικών κτηρίων στάθηκε και ο κ. Αλευ-
ράς, ο οποίος επίσης ζήτησε ενημέρωση, ενώ αναφέρθηκε και στο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας από τα κουνούπια, ζητώντας α-
πό το Δήμο να κάνει έγκυρα ενέργειες ώστε να μετριαστεί το πρόβλημα. 
Τέλος ο κ. Αλευράς ζήτησε να κατατεθεί ψήφισμα υπέρ του αγώνα των 
αγροτών, που το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις.

Παρέμβαση στη συνεδρίαση έκανε και ο ανεξάρτητος πλέον Δημοτι-
κός Σύμβουλος κ. Συρόπουλος, ο οποίος κα ζήτησε ενημέρωση για το τι 
συμβαίνει με την προμήθεια γάλατος πρέπει να γίνεται στις σχολικές κα-
θαρίστριες, λόγο του ανθυγιεινού του επαγγέλματος του, η οποία δεν γί-
νεται από το 2017, παρά το γεγονός του ότι τα κονδύλια ήδη υπάρχουν.

Την αγωνία του για τις ζημίες που έχει υποστεί το αρδευτικό δίκτυο 
στην περιοχή της Μελίκης ο κ. Κουτσιαμπασόπουλος, ο οποίος και 
ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Διοίκησης, πριν γίνεται αισθητό το 
πρόβλημα.

Απαντήσεις του Δημάρχου
Παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης, αρχικά απάντησε στον 

κ. Μίχο, στον οποίο και ανέφερε ότι όντως υπάρχει σοβαρό θέμα με τη 
στέγαση των συλλόγων και αυτό διότι οι σύλλογοι είναι πολλοί, αλλά 
λίγοι οι διαθέσιμοι χώροι. Ωστόσο πρόσθεσε ότι η διοίκηση ήδη προ-
σπαθεί να βρει λύσεις και πως οι σύλλογοι που ήδη έχουν καταθέσει 
σχετικό αίτημα, θα καταφέρουν κάπως να βολευτούνε. Για τις μελέτες 
στατικότητας των σχολικών κτηρίων ο κ. Γκυρίνης αφού αρχικά ανέφερε 
ότι η διοίκηση προχώρησε σε έκδοση άδειας σε σχολικά κτήρια που δεν 
είχαν, στη συνέχεια παρέπεμψε το θέμα στην αρμόδια τεχνική υπηρε-
σία, από την οποία και είπε ότι θα ζητήσει τα παραπάνω στοιχεία.

Για τον αύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου ο Δήμαρχος είπε ότι 
είναι στις βλέψεις της διοίκησης να προχωρήσει σε παρεμβάσεις, ω-

στόσο πρωταρχικός της στόχος ήταν να ολοκληρωθεί και να δοθεί προς 
χρήση, ο εσωτερικός χώρος, διότι όπως είπε, πέρα του ότι θα έπρεπε 
κάποια στιγμή να δοθεί στους πολίτες αυτό το έργο, υπήρξε και σοβα-
ρότατος κίνδυνος να ζητήσει η ευρωπαϊκή ένωση πίσω το κατασκευα-
στικό κόστος που ή ίδια χρηματοδότησε, εάν δεν έμπαινε σε λειτουργία. 

Για τα κουνούπια ο κ. Γκυρίνης τόνισε οτι παρά το γεγονός του ότι το 
συγκεκριμένο ζήτημα είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ο Δήμος 
Αλεξάνδρειας, είναι από τους λίγους Δήμους που συνδράμει στην αντι-
μετώπιση και πρόσθεσε ότι και φέτος είναι προετοιμασμένος να προβεί 
σ’ όλες τις κινήσεις που του επιτρέπονται για να αντιμετωπιστεί ακόμη 
πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα. Τέλος αναφερόμενος στο ψήφισμα 
υπέρ των αγροτών ο κ. Γκυρίνης είπε ότι οι αγρότες έχουν ανάγκη από 
ουσιαστική στήριξη και όχι από τυπικές διαδικασίες, ωστόσο τάχθηκε 
και αυτός υπέρ αυτής της προτάσεως. Σ’ αυτό το σημείο να αναφέρου-
με ότι το εν λόγω ψήφισμα θα εκδοθεί σε επόμενη συνεδρίαση, δεδο-
μένου του ότι δεν είχε ακόμη συνταχθεί, ώστε να γνωρίζουν άπαντες το 
περιεχόμενο του. 

Ημερήσια διάταξη
Την απόφαση του να μην μεταφέρει τα αποθεματικά του Δήμου σε 

λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, ωστόσο μετά από αίτημα του Δήμαρχου το θέμα αποσύρθηκε 
από το συνεδρίαση, διότι όπως είπε αναμένονται εξελίξεις επί του θέμα-
τος και καλό θα είναι να δούνε πρώτα το ποιες θα είναι αυτές. Με την ά-
ποψη του Δημάρχου τάχθηκε και η αντιπολίτευση. Τα υπόλοιπα θέματα 
ήταν κυρίως διαδικαστικού χαρακτήρα, πλην ίσως της χρηματοδότησης 
για την ανακατασκευή του ελαστικού τάπητα σ’ όλο το Δημοτικό Στάδιο 
Αλεξάνδρειας, δεδομένου του ότι ήταν ένα αίτημα χρόνων, το οποίο και 
πλέον γίνεται πραγματικότητα. 

Γεώργιος Κίτσιος 



Tο πρωί της περασμένης Κυριακής, η Λογοτεχνική Συντροφιά Νάουσας πραγ-
ματοποίησε την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Λοξές Ματιές» του Δημήτρη 

Τρωαδίτη, στον κατάμε-
στο όροφο του καφέ ΝΕ-
ΟΝ. Ο ποιητής εντυπω-
σιάστηκε από την προ-
σέλευση του κόσμου, 
που όπως ομολόγησε 
ήταν περισσότερος από τις παρουσιάσεις του βιβλίου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Δημήτρης Τρωαδίτης, απόδημος Έλληνας της Αυστραλίας, μίλησε για την ποίησή του και τις πη-
γές της έμπνευσής του και αναφέρθηκε σε αγαπημένους του ποιητές. Επίσης, μίλησε για τους Έλληνες 
ποιητές της Αυστραλίας. Για την ποιητική συλλογή μίλησε η εκπαιδευτικός κα Λίνα Βαταντζή που τόνισε 
ότι η υπαρξιακή ποίηση του Δημήτρη Τρωαδίτη είναι ευρυφασματική περιγραφή της πραγματικότητας 
και στοχεύει στην αφύπνιση και βελτίωση της ζωής του αναγνώστη. Η κα Πόπη Γιόκαλα αναφέρθηκε 
στο βιογραφικό του ποιητή που ζει και εργάζεται στην Μελβούρνη σαν διορθωτής εφημερίδας, οργα-
νώνει ποιητικές εκδηλώσεις και αχολείται με την ποιητική 
μετάφραση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ποιήματα από τη νέα του 
συλλογή διάβασαν οι Μερκούριος Γιάντσης, Γιώργος Αγγελι-
δάκης, Πόπη Γιόκαλα, Μαρία Ρέντη – Κολτσάκη, Δημήτρης 
Ντίκας, Ντίνα Παλιομπέη και Γρηγόρης Σακαλής, ενώ ο ίδιος 
ο ποιητής διάβασε ποιήματα από παλαιότερες συλλογές του.

Την εκδήλωση επένδυσαν μουσικά, με επιλογές από με-
γάλους Έλληνες συνθέτες οι Μαριάμ Σεπιτάνου (τραγούδι) 
και Δέσποινα Μιχαηλίδου (κιθάρα).
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ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ  -  COLD PURSUIT
Προβολές:   Πέμπτη 7/2 – Δευτέρα 11/2– 

Τρίτη 12/2 – Τετάρτη 13/2 στις 21.00
Παρασκευή 8/2– Σάββατο 9/2 – Κυριακή 

10/2 στις   19.30 και 21.45
Σενάριο : ΦΡΑΝΚ ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΙΝ
Σκηνοθεσία: ΧΑΝΣ ΠΕΤΕΡ ΜΟΛΑΝΤ
Ηθοποιοί: ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ, ΕΜΙ ΡΟΣΑΜ, ΛΟ-

ΡΑ ΝΤΕΡΝ, ΤΟΜ ΜΠΕΪΤΜΑΝ, ΤΖΟΝ ΝΤΟΜΑΝ 

 «Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα  
Δευτέρα 11/2– Τρίτη 12/2 – Τετάρτη 13/2 

στις 20.30  Σενάριο / Σκηνοθεσία: Βασίλης 
Τσικάρας Ηθοποιοί: Δημήτρης Παπαδόπου-
λος, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Γιώργος Ζώης, 
Λευτέρης Δημηρόπουλος, Τατιάνα Μελίδου, 
Σοφία Μανωλάκου, Βασίλης Κανελλόπου-
λος, Αντώνης Σιώπκας, Μανώλης Σαββίδης, 
Γιώργος Χατζηθεοδώρου, Θανάσης Μπριά-
νας, Χριστίνα Λιόλιου, Γιάννης Περδίκης, 
Δημήτρης Δήμου, Δημήτρης Κατσιδονιώτης, 
Κώστας Λιόλιος, Αριστείδης Σιναπίδης, Δη-
μήτρης Κύρτσος, Σταύρος Καραγεωργιά-
δης, Στέργιος Κωνσταντζίκης, Βαγγέλης Μά-
γειρος, Γιώργος Τούλης, Σάκης Κολότσιος, 
Σταύρος Δουκουζγιάννης, Γιάννης Λαζαρί-
δης, Γιώργος Βαβούρας, Βασίλης Βεργι-
νάδης, Γιώργος Κολοζάκης, Ζωή Γιαννέτα, 
Βασίλης Τελίδης, Φώτης Λουριδάς, Γιάννης 
Μπάρλος, Δημήτρης Ανδρόνογλου, Φώτης 

Βερβίτας, 
Μ ά κ η ς 
Τάντσης , 
Σ τ α ύ ρ ο ς 
Β α φ ε ι ά -
δης,  Πα-
ναγιώτης 
Σαββίδης, 
Γ ι ώ ρ γ ο ς 
Σ ο υ μ ε λ ί -
δης, Χρι-
στίνα Καραγρηγορίου, Δανάη Πολυκάρπου, 
Βάσω Βλασσίου, Γιάννης Νικήτας, Βασίλης 
Κόκκαλης, Κώστας Ράλλης, Παυσανίας Θε-
οδωρακόπουλος, Σπύρος Κατσίρας, Σοφία 
Δούση, Βασίλης Κουκούτσης, Βασιλική Δαφ-
νά, Μιχάλης Αναγνώστου.

Η «Πολιορκία», βασίζεται σε αληθινά γε-
γονότα και δη στη μάχη της Μονής Δοβρά 
στη Βέροια, το Μάρτιο του 1822. Η ιστορία 
όμως επαναλαμβάνεται. Δύο αξιωματικοί του 
Ελληνικού στρατού στο οχυρό Ρούπελ, το 
Μάρτιο του 1941, έχουν να αντιμετωπίσουν 
τις ίδιες προκλήσεις λίγες μέρες πριν την 
επίθεση των Γερμανών. 

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»     7/2/19 - 13/2/19

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Όμιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας 

σας προσκαλεί 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 πρό-
σκλησης 15 ευρώ.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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 ΧΟ-
ΡΟ– 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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ»

Σκηνοθεσία ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 
*ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ*
Η Παιδική Παράσταση Του Φετινού Χειμώνα

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ

ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ – ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  - ώρες 16.30 & 18.30
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΑΡ – 

τηλ 23310 22373 
Προπώληση 8€ - Ταμείο 10€ -

 INFO - 6974797109  
VIVA.GR

Το Σάββατο 11 Μαΐου
23η Ετήσια 
Συνάντηση 

Χορωδιών στο 
Δήμο Αλεξάνδρειας
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρει-

ας θα διοργανώσει και φέτος την καθιερωμένη ετήσια 
Συνάντηση Χορωδιών στην Αλεξάνδρεια, το Σάββατο 
11 Μαϊου 2019.

Μπορούν να συμμετάσχουν κάθε είδους χορωδίες 
(παιδικές, νεανικές, μικτές κλπ), με ελεύθερο πρό-
γραμμα διάρκειας 20΄.

Στην αίτηση συμμετοχής χρειάζονται:
-Ονομασία και είδος της χορωδίας
-Σύντομο βιογραφικό της χορωδίας και του Μαέ-

στρου (8-10 σειρές)
- Το μουσικό πρόγραμμα 20΄.
- Ο αριθμός των χορωδών και συνοδών.
-Αναφορά για μουσικά όργανα συνοδείας και πιά-

νο.
-Ονόματα: Μαέστρου, πιανίστα, σολίστ
Δηλώσεις συμμετοχής ως 30 Μαρτίου  2019.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις 

των χορωδιών!
Διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Οδός Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο,  Τ.Κ. 

59300-Αλεξάνδρεια
E-MAIL: keda@alexandria.gr
E-MAILμαέστρου:   theodeleni@gmail.com
e-mailυπεύθυνου: kirelgrego@yahoo.gr.
Τηλ. 2333053450 και 53442.

Δωρεάν μαθήματα 
μπαλέτου 

στην  Εύξεινο Λέσχη 
Νάουσας

Εβδομάδα δωρεάν μαθημάτων στο τμήμα μπα-
λέτου, θα πραγματοποιήσει η Εύξεινος Λέσχη Ποντί-
ων Νάουσας, με σκοπό την γνωριμία με το μάθημα. 
Το πρόγραμμα αναφέρεται σε παιδιά από 4 έως 7 
ετών και έχει ως εξής:

• Για παιδιά 4-5 ετών:
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 17:00-17:45
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, 10:00-10:45
• Για παιδιά 6-7 ετών:
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, 17:45-18:30
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 17:45-18:30

«Λοξές Ματιές» του Δ. Τρωαδίτη από 
τη  Λογοτεχνική Συντροφιά Νάουσας

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ 

ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 
Έρχονται απόκριες και θέλεις να ζήσεις στιγμές 

διασκέδασης και γέλιου; 
Τότε δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, παρά να έρθεις 

στον αποκριάτικο χορό που διοργανώνει το Τμήμα 
Νεολαίας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας το Σάββατο 
23 Φεβρουαρίου,  στο Πνευματικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο Πανόραμα. 

Για τους μικρούς μας φίλους: Ώρα έναρξης: 17:00 
μ.μ. Κέφι, ξεφάντωμα, παιχνίδια και χορός με ειδική 
ψυχαγωγό. 

Για τα πιο μεγάλα παιδιά: Ώρα έναρξης 21:00 μ.μ. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΡΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την είσοδο σας 

είναι η μεταμφίεση σας.
Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας!

Με τιμή Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία



Πρώτα απ΄όλα καλό θα ήταν καλό να είναι 
ξεκάθαρο σε όλους το εξής: Με βάση την συμ-
φωνία των Πρεσπών μπορεί να αναφέρεται ως 
brand name ενός προϊόντος η χώρα προέλευ-
σης, εν προκειμένω δηλαδή η ονομασία «Βό-
ρεια Μακεδονία» και όχι ο όρος « Μακεδονία».  

Ως προς τις ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ το θεσμικό 
πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο η γειτονική χώρα δε-
σμεύεται να ακολουθεί καλύπτει όλα τα γεωργι-
κά προϊόντα και τρόφιμα, τα αμπελοοινικά προϊ-

όντα και τα αλκοολούχα ποτά 
ενώ σε ότι αφορά τους οίνους 
υπάρχει και το Πρωτόκολλο 3 
της Συμφωνίας Σύνδεσης με 
το οποίο η γείτονα δεσμεύεται 
ως προς το κοινοτικό κεκτη-
μένο. 

Η χώρα μας έχει προ-
στατεύσει μέσω του ενωσια-
κού δικαίου (Καν. 110/2008 
για τα αλκοολούχα ποτά  και 
1308/2013 για την Κοινή 
Οργάνωση των Γεωργικών 
Αγορών)  τρείς γεωγραφικές 
ενδείξεις. Το «Τσίπουρο Μα-

κεδονίας», το «Ούζο Μακεδονίας» και την Προ-
στατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη «Μακεδονία» 
για τους οίνους ή αλλιώς τον «Μακεδονικό Τοπι-
κό Οίνο».

Σε ότι αφορά στα δύο πρώτα προϊόντα και 
με δεδομένο ότι προστατεύονται και οι ενδεί-
ξεις «Τσίπουρο» και «Ούζο» χωριστά (δηλαδή 
ως αυτόνομες Γεωγραφικές Ενδείξεις) για το 
σύνολο της χώρας, είναι εύκολα αντιληπτό ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει καμία δυνατότητα αντι-
γραφής και αιτήματος προστασίας τέτοιων ΓΕ 
(Γεωγραφικών Ενδείξεων) από πλευράς της 
Γείτονος χώρας.

Σε ότι αφορά στον Μακεδονικό Τοπικό οίνο 
(ΠΓΕ Μακεδονία) το ζήτημα έχει δύο πτυχές.

1.Η πρώτη αφορά στο πως η γείτονα χώρα 
θα αναγράφει στις ετικέτες της, την χώρα προ-
έλευσης του προϊόντος. Είναι αλήθεια ότι στο 
παρελθόν είχε επιχειρηθεί η εξαγωγή οίνων 
από την πΓΔΜ ως «Μακεδονικός» στην αγορά 
χώρας μας και η ενδιάμεση συμφωνία μας έδω-
σαν τα νομικά εργαλεία να απαντήσουμε και να 
διεκδικήσουμε την απόσυρση αυτών των οίνων. 

2.Η Συμφωνία μας παρέχει ισχυρότερα νομι-
κά επιχειρήματα για να αντιμετωπίσουμε παρό-
μοια φαινόμενα που θα εμφανιστούν στο μέλλον 
δεδομένου ότι η ονομασία της χώρας για όλους 
θα είναι «Βόρεια Μακεδονία» και έτσι ακριβώς 
θα πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα όλων των 
προϊόντων της, ως χώρα προέλευσης. 

Επομένως καμία επιχείρη-
ση δεν μπορεί να πάρει την ί-
δια πιστοποίηση όχι μόνο σε 
άλλη χώρα αλλά ούτε στην ίδια 
χώρα.

Πράγματι στο Αλικάντε της Ισπανίας είναι 
η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
κατοχύρωση ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΣΗΜΑΤΟΣ,  και 
στη Γενεύη είναι η έδρα του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού προστασίας πνευματικής ιδιοκτησία ό-
που γίνεται η κατοχύρωση εμπορικών σημάτων 
,γεωγραφικής ένδειξης  ( π.χ. μπορεί κάποιος 
παραγωγός να αναγνωρίσει τα ακτινίδια του ως 
πατέντα) και δεσμεύονται μόνο οι χώρες οι ο-
ποίες είναι μέλη του συγκεκριμένου οργανισμού. 
Αυτό ουδεμία σχέση έχει με την συμφωνία των 
Πρεσπών και την ονομασία « Μακεδονία».

Ακόμη ο φόρος που επιβλήθηκε στο κρασί, 
ο οποίος ήταν μια μνημονιακή δέσμευση, ήταν 
άδικος. Η κυβέρνηση μας αποκατέστησε πά-
ραυτα αυτήν την αδικία και με την έξοδο από 
τα μνημόνια τον κατάργησε. Μπορεί κάποιος 
αν θέλει να ασκήσει « μικροπολιτική» και να το 
αναφέρει ΟΜΩΣ αδιαμφισβήτητα αυτό θα το 
κάνει διότι έχει  ένδεια επιχειρημάτων έναντι 
αυτής της κυβέρνησης, η οποία ενσκήπτει στα 
προβλήματα και τελικά δίνει λύσεις.  Και βέβαια 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να 
αναφέρει ως επιχείρημα την διαφορά στην τιμή, 
διότι πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Φουντούλης πως 
αυτό οφείλεται στους κανόνες της ελεύθερης 
αγοράς  και μόνο. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Νέο Δ.Σ. στον 
Όμιλο Inner 

Wheel Βέροιας 
   Στον Όμιλο Inner Wheel Βέροιας πραγμα-

τοποιήθηκαν εκλογές στις 30 Ιανουαρίου 2019 για το Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της χρονιάς 2019 – 2020.

Εκλέχθησαν:
Πρόεδρος: ΒΙΒΗ ΓΚΟΥΝΤΗ
Αντιπρόεδρος: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
Γραμματέας: ΑΔΕΛΛΑ ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ταμίας: ΒΙΒΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Κοσμήτορας: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΒΟΡΑ
Εκδότρια: ΒΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Υπεύθ. Internet: ΟΛΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εκπρόσωποι: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΒΟΡΑ
ΤΟΥΛΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
Σύμβουλοι: ΓΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΤΣΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Όλα τα μέλη του Ομίλου Inner Wheel Βέροιας εύχονται στο νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς του Διε-
θνούς Inner Wheel «ΦΙΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ».

Ομιλία του Μιχάλη 
Χαραλαμπίδη 

για το Μακεδονικό 
σήμερα στη Στέγη

Ομιλία του Μιχάλη Χαρα-
λαμπίδη με θέμα: μακεδονικός 
λόγος, μακεδονικότητα- ελλη-
νικότητα - οικουμενικότητα, 
κεντρική βαλκανική δημοκρατί-
α,οργανώνει η Επιτροπή Πολι-
τιστικών Συλλόγων - Σωματεί-
ων και Κοινωνικών Φορέων Ν. 
Ημαθίας, στη Βέροια.

Η εκδήλωση θα γίνει σήμε-
ρα, Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 
στις 7.00 μμ στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Μήπως κάποιοι κάνουν ακόμα τον Κινέζο;
Σχετικά με την επίσκεψη Κινέζων τουριστών στη Βέροια, η 

Αντιδημαρχία Τουρισμού, αναφέρει τα εξής:
Ποιος το φανταζόταν πως όταν η Αντιδημαρχία Τουρισμού 

ξεκινούσε την προσπάθεια για την ανάδειξη της Βέροιας και την 
ένταξή της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, θα μιλούσαμε σή-
μερα για κινέζους επισκέπτες στη Βέροια. 

Μια αναφορά κινέζων τουριστών έγινε την περίοδο των Χρι-
στουγέννων, όπου κινέζοι τουρίστες επισκέφτηκαν την Συναγωγή, 
το Βήμα Απόστολου Παύλου και το Καράβι των Ξωτικών. Γεγονός 
που τελικά δεν αποτελούσε μεμονωμένο περιστατικό μιας και το 
σαββατοκύριακο που μας πέρασε (δεύτερη φορά τον τελευταίο 
μήνα) Κινέζοι τουρίστες έκαναν την εμφάνιση τους στο Χιονοδρο-
μικό Κέντρο Σελίου. 

Πολλοί είναι αυτοί που είτε ειρωνεύτηκαν είτε σχολίασαν αρ-
νητικά τις πρωτοβουλίες του Αντιδημάρχου Τουρισμού κυρίου 
Λυκοστράτη για το άνοιγμα προς την αγορά της Κίνας. Η πραγ-
ματικότητα όμως, όπως αποδεικνύεται, είναι διαφορετική. 

Σύμφωνα με τον κύριο Λυκοστράτη, «κατά την προεκλογική 
περίοδο ακούγονται πολλά για τον τουρισμό, κάνοντας όλοι οι 
υποψήφιοι σχεδιασμούς και προτάσεις πώς να βγει η Βέροια από 
την αφάνεια και πως να γίνει πόλος έλξης σε παγκόσμιο επίπε-
δο». 

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν σημαντι-
κή αύξηση των επισκέψεων και των διανυκτερεύσεων αλλά και όπως 
ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί εξ ιδίας αντίληψης, βλέποντας τους 

τουρίστες που επισκέπτονται 
τον Δήμο μας, αυτά που προτάσσουν ως στόχους οι συνυποψήφιες 
παρατάξεις εμείς τα έχουμε σχεδιάσει, τα υλοποιούμε με τεχνοκρατική 
αντίληψη και στρατηγικό σχεδιασμό και τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει 
να γίνονται ορατά». Τελικά κάποιοι όντως κάνουν ακόμα τον Κινέζο.

Απάντηση στον Γ.Φουντούλη για την ένδειξη «Μακεδονία» σε ετικέτες κρασιών 
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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 πληροφορίες 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 Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα  που 
δεν χρειάζονται, 
μπορούν να τα  
προσφέρουν για 
το Γηροκομείο Βέ-
ροιας στο υπόγειο 
της  Δημοτικής Α-
γοράς  καθημερι-
νά από 11.00 έως 
13.00.    Το Δ.Σ. 
Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας Tηλ.επικ. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής του Χριστού 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ.
 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, 

τα εγγόνια
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης

Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:  

•Την Πέμπτη 14 
Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ σ τ ι ς 
10:30 π.μ. θα ομι-
λήσει στη Σύναξη Ι-
ερέων στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.

•Την Παρασκευή 
15 Φεβρουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίων Νε-
ομαρτύρων Χαλά -
στρας, επί τη εορτή 
του Αγίου Ιωάννου 
του Κουλακιώτου.

•Το Σάββατο 16 
Φεβρουαρίου το πρωί 
στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Σιατίστης θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο και στο τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του 
μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κυρού 
Παύλου.

•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Στενημάχου.

•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στο Παύ-
λειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας (πλησίον του Βήματος του 
Αποστόλου Παύλου) θα παραστεί και θα χαιρετίσει την εκδή-
λωση για την οικογένεια που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.

•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα ευλογήσει 
την Βασιλόπιτα και θα ομιλήσει στην σύναξη νέων ζευγαριών 
στο Αρχονταρίκι του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου Κυμίνων.

 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση 
για Διεκδίκηση 

Χρεωστουμένων – 2 
Ανακοινώνεται ότι το Παράρτημά μας έχει συγκεντρώσει προτάσεις 

αριθμού δικηγόρων που θα ασχοληθούν με τη δικαστική διεκδίκηση 
επιστροφής μειώσεων που μας έχουν παράνομα και αντισυνταγ-
ματικά επιβληθεί, με κύριο αντικείμενο τη διεκδίκηση των Δώρων 
(αναδρομικά-επαναχορήγηση) που είχαν μειωθεί και στη συνέχεια κα-
ταργηθεί, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ, όπως της Εισφοράς 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Οι αναλυτικές προσφορές των δικηγόρων βρίσκονται στη διάθεση 
των μελών μας, προκειμένου, όσοι επιθυμούν, να επιλέξουν συνήγο-
ρο για τη συνέχιση των διεκδικήσεών τους. 

Συνιστούμε στα Μέλη μας να επιλέξουν δικηγόρο και να κάνουν τις 
απαιτούμενες ενέργειες, ΠΡΙΝ τα μέσα Μαρτίου, ώστε να προλάβουν 
ακέραιες τις διεκδικήσεις.

Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Συλλυπητήρια 
    Το Δ.Σ του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας, σε έκτακτη 

συνεδρίαση,για την απώλεια του επιτίμου προέδρου του συλλό-
γου κ.Πρόδρομου Τσαμπουλατίδη, αποφάσισε:

1.  Να  εκφράσει τη θλίψη και τα θερμά συλλυπητήρια, του 
συλλόγου και των μελών του, προς τη σύζυγο και τους οικείους 
του εκλιπόντος

2.  Να παραστεί σύσσωμο το ΔΣ στην εξόδιο τελετή.
3.  Να καταθέσει στεφάνι
4.  Να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο το μέλος του συλλόγου  

κος    Πανανόπουλος Φώτης
5.  Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στα ΜΜΕ

                                                                                   Το ΔΣ 

 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  
1954-2019

Αιφνίδια έφυγε αυτές τις ημέρες από 
την ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Ιατρός Στρά-
τος Καλαϊτζίδης που διέμενε στον Κοπανό 
Νάουσας.

Ο αλησμόνητος Στράτος είχε γεννηθεί 
στο χωριό Αγία Μαρίνα Βέροιας όπου και 
έζησε τα παιδικά του χρόνια.

Ως Ιατρός υπηρέτησε επί χρόνια στο 
Αγροτικό Ιατρείο Βρυσακίου Αλεξάνδρειας 
και συμμετείχε  στις δραστηριότητες του 
νεοσύστατου Συλλόγου Αγροτικών Ιατρών 
Ημαθίας.

Μετά την λήψη της ειδικότητας του Πα-
θολόγου ιδιώτευσε για ένα διάστημα στη 

Βέροια υπηρετώντας ταυτόχρονα στην Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ.
Αργότερα κατέλαβε θέση ΕΣΥ στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου 

Νάουσας όπου και σταδιοδρόμησε. 
Ο Στράτος Καλαϊτζίδης υπήρξε άνθρωπος μειλίχιος, συγκαταβατικός και 

εξαιρετικός γνώστης της Ιατρικής. 
Σε όλη την διάρκεια της διαδρομής του προσέφερε τις υπηρεσίες του 

στους ασθενείς που με εμπιστοσύνη προσέφευγαν σε εκείνον για τα προβλή-
ματα υγείας που τους απασχολούσαν.

Η είδηση της  απώλειας του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους φίλους 
και συναδέλφους του, με τους οποίους διατηρούσε  διαχρονικές σχέσεις συ-
νεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης.

Προς την οικογένειά του εκφράζονται τα θερμότερα συλλυπητήρια.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγα-

πητούς  Συγγενείς και Φίλους 
του Γηροκομείου Βέροιας, 
ότι οι ώρες επισκεπτηρί-

ου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από τις 

10.00-12.00 και 16.00-18.00.  
τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Γενική 
Συνέλευση Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ , σας  καλεί στη Γενική  Συνέλευση  των 
μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
2019, ώρα 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου Μητροπόλεως, Βενιζέλου 29, με τα 
παρακάτω θέματα:

1.Απολογισμός-Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου  Δ.Σ..
Επειδή δεν υπήρχε απαρτία στην 1η Γενική Συνέλευση, 

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

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ



Δυο γυναίκες κι ένας ανήλικος 
συνελήφθησαν για κλοπές 

χρημάτων και κινητών από οχήματα
Συνελήφθησαν στις 11 Φεβρουαρίου 2019, το πρωί στη 

Βέροια από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
δύο ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 41 και 21 ετών και 16χρονος 
ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, ενεργώντας 
από κοινού νωρίτερα την ίδια ημέρα σε περιοχή της Ημαθίας, 
αφαίρεσαν από όχημα το χρηματικό ποσό των 195 ευρώ, είδη 
ένδυσης και προσωπικά έγγραφα. Επίσης διαπιστώθηκε ότι 
την προηγούμενη ημέρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, πα-

ραβίασαν όχημα και 
αφαίρεσαν ένα κινητό 
τηλέφωνο. Κατασχέ-
θηκε ένα όχημα που 
χρησιμοποιούσαν ως 
μέσο τέλεσης των 
κλοπών, μέσα στο ο-
ποίο εντοπίσθηκαν τα 
κλεμμένα αντικείμενα.

Εξιχνίαση 
κλοπής

Από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφά-
λειας Βέροιας, σχη-
ματίσθηκε δικογραφία 
σε βάρος 27χρονου 
ημεδαπού, διότι ό-
πως προέκυψε από 
την έρευνα, τις βρα-
δινές ώρες της 7ης 
Φεβρουαρίου 2019 
σε περιοχή της Ημα-
θίας, αφαίρεσε ένα 
κινητό τηλέφωνο από 
20χρονο αλλοδαπό.
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Μεγάλα κέρδη μοίρασε και τον Ιανουάριο το Λαϊκό Λαχείο. Σε πέντε κληρώσεις, διένειμε συνολικά 
6.546.070 ευρώ. Το μεγάλο λαχνό κέρδισε ένας τυχερός παίκτης από τη Θεσσαλονίκη με συνολικά κέρδη 
1.467.300 ευρώ, ενώ δύο ακόμα τυχεροί από την ίδια πόλη κέρδισαν από 183.000 ευρώ ο καθένας. Επί-
σης, πέντε παίκτες από Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Μεσολόγγι κέρδισαν από 100.000 ευρώ, καθώς 
ήταν οι νικητές του εγγυημένου επάθλου που κληρώνεται σίγουρα σε έναν παίκτη του Λαϊκού Λαχείου κάθε 
εβδομάδα.

Στις μικρότερες κατηγορίες κερδών: 
• 7 τυχεροί παίκτες κέρδισαν από 25.000 ευρώ 
• 15 τυχεροί παίκτες κέρδισαν από 5.000 ευρώ
• 401 παίκτες κέρδισαν από 1.000 ευρώ 
• 1090 παίκτες κέρδισαν από 200 ευρώ ο καθένας
• 108.479 παίκτες κέρδισαν από 20 ευρώ
• 117.419 παίκτες κέρδισαν από 10 ευρώ ο καθένας

Το Λαϊκό Λαχείο διατίθεται από τους λαχειοπώλες και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Η κλή-
ρωση πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, στις 20:40, και μεταδίδεται απευθείας από τον ANT1. 

To Λαϊκό Λαχείο 
μοίρασε 

περισσότερα 
από 6.500.000 ευρώ τον Ιανουάριο

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 
H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. μία εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ, διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής 

και διαχείρισης όλων των Κρατικών Λαχείων όπως το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο αλλά και το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο-ΣΚΡΑΤΣ, με 
σύμβαση παραχώρησης για 12 έτη. H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ τριών κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των τυχερών 
παιχνιδιών και λοταρίας: ΟΠΑΠ Α.Ε., Scientific Games Int’l και Intralot Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοι-

βαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον 
κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του. 

Ο ΟΠΑΠ ΑΕ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή της το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic 
Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, 
ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συ-
νεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα  για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ 
μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr 

INTRALOT
Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως 

προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 57 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με έσοδα 
€1,91 δισ. και 5.100 εργαζομένους το 2015, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τα προϊόντα της εστιάζοντας στην 
εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών 
σε όλον τον κόσμο καινοτόμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omni-
channel), η INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους 
τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν ενιαία και εξατομικευμένη εμπειρία μέσω 
συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών και ελκυστικού περιεχομένου σε όλα τα κανάλια διανομής, επίγεια και online. Η INTRALOT έχει λάβει τη 
σημαντική πιστοποίηση υπεύθυνου παιχνιδιού “WLA Responsible Gaming Framework” για τις διεθνείς δραστηριότητές της από την Παγκόσμια 
Ένωση Λοταριών (WLA).

Scientific Games Int’l
Η Scientific Games είναι ένας εταίρος με μοναδική δυνατότητα στη μεγιστοποίηση των προοπτικών για την αγορά στιγμιαίων λαχείων στην 

Ελλάδα. Διαθέτοντας μια ιστορία 40 χρόνων σε μια κατηγορία που δημιουργήθηκε από την Scientific Games, η εταιρεία έχει οδηγήσει με συνέ-
πεια, στην ανάπτυξη και τη δημιουργία κέρδους για 300 πελάτες και συνεργάτες λαχείων σε παραπάνω από 50 χώρες. Έχοντας ως βάση τις 
βέλτιστες πρακτικές στο μάρκετινγκ, την τεχνολογία, την εκτύπωση, την ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Scientific Games συνδυάζει μια 
κουλτούρα καινοτομίας με μια μοναδική εμπειρία διαχείρισης σε διάφορους κλάδους. 

Η εταιρεία αναπτύσσει, ειδικά για τις ανάγκες του κάθε πελάτη, προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις μάρκετινγκ οι οποίες υποστηρίζονται από τε-
χνολογία και εξυπηρέτηση πελατών που αποτελούν πρότυπα στην αγορά.

Του  Τάσου 
Μπαρτζώκα*

Ως νέος άνθρωπος, 
αλλά και ως πατέρας 
ενός μικρού παιδιού, 
βιώνω καθημερινά τη 
δυσκολία των νέων να 
κάνουν οικογένεια, ό-
πως και τη δυσκολία 
τους να προχωρήσουν 
στην απόφαση απόκτη-
σης παιδιών, λόγω της 
ανεργίας, της ανέχειας 
και των δυσχερών ερ-
γασιακών συνθηκών. Α-
φουγκράζομαι την αγωνία τους και την α-
δυναμία τους να εκπληρώσουν τα όνειρα 
τους, που κάποτε φάνταζαν αυτονόητα. 
Τα αποτελέσματα γνωστά και τραγικά.  Η 
ελληνική οικογένεια αποτελεί αναμφίβο-
λα το μεγαλύτερο θύμα της οικονομικής 
κρίσης των τελευταίων ετών. Το δημο-
γραφικό έχει γίνει από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα της χώρας. Η χώρα γερνάει, 
μαραζώνει, στερείται όλο και περισσότε-
ρο οξυγόνο.

Αλλά και όσοι από τους νέους έχουν 
καταφέρει να δημιουργήσουν οικογένεια, 
αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, κα-
θώς πολλές φορές δεν είναι εφικτή η 
ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογε-
νειακής ζωής. Το μεγαλύτερο τίμημα το 
πληρώνουν δυστυχώς οι εργαζόμενες 
μητέρες. Οι άδειες εγκυμοσύνης και λο-
χείας  κυρίως στον ιδιωτικό τομέα δεν 
είναι πάντα επαρκείς, με συνέπεια να υ-
πάρχει δυσκολία συνδυασμού του ρόλου 
της μητέρας και της εργαζομένης. Τα στα-
τιστικά στοιχεία είναι αμείλικτα. Μόλις το 
46% των Ελληνίδων γυναικών εργάζεται, 
το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλ-
ληλα, περίπου 35.000 παιδιά μένουν ε-
κτός παιδικών σταθμών. Το πρόβλημα 

είναι έντονο στον Νομό 
μας και συνιστά καίριο 
πλήγμα τόσο στην κα-
θημερινότητα πολλών 
ζευγαριών, όσο και στην 
παραγωγικότητα του τό-
που μας.

Η επόμενη κυβέρνη-
ση της ΝΔ και ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχουν 
θέσει την αντιμετώπιση 
της συγκεκριμένης απει-
λής για την Πατρίδα μας 
σε πρώτη προτεραιότη-
τα. Το επίδομα 2.000 ευ-
ρώ για κάθε νεογέννητο 

παιδί θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για 
την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, 
σε συνδυασμό βέβαια με τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις σε κάθε ελληνική οικογένεια,  
όπως είναι η αύξηση του αφορολόγητου 
ορίου κατά 1.000 Ευρώ για κάθε παι-
δί. Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας των 
εργαζόμενων μητέρων να επιλέγουν τον 
χρόνο, κατά τον οποίο θα κάνουν χρήση 
της άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας, αλ-
λά και η δέσμευση ότι κανένα παιδί δε θα 
μένει εκτός παιδικών σταθμών, θα αποτε-
λέσουν μεγάλη ανάσα για πολλούς νέους 
ανθρώπους. Επιπρόσθετα, η απαρέγκλι-
τη εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας, 
η επέκταση του ωραρίου των παιδικών 
σταθμών και η βελτίωση των υποδομών 
τους, η ενίσχυση των ολοήμερων σχο-
λείων, είναι τομές που ανταποκρίνονται 
στην προσδοκία μιας καλύτερης ζωής και 
ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος για όλους 
μας.

Αποτελεί χρέος όλων μας να στηρί-
ξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ελλη-
νική οικογένεια, που διαχρονικά αποτελεί 
πυλώνα του Ελληνισμού και να κληροδο-
τήσουμε ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά 
μας.

*Δικηγόρος - Πολιτευτής ΝΔ 

Πρώτη προτεραιότητα 
η στήριξη της οικογένειας



CMYK
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ΗΚΕΔ/ΟΧΕπραγματοποίησε κλήρωσηγια τον τελικό του
κυπέλλουΓυναικώνΠΑΟΚ-ΑναγέννησηΆρταςαπότηνοποία
προέκυψεότι τοναγώναθαδιευθύνουνοιΜιχάληςΤζαφερό-
πουλοςκαιΑνδρέαςΜπέτμαν.

Στηνκλήρωσηείχανπροσκληθείτασωματείακαιπαρέστη
εκπρόσωποςτουΠΑΟΚ.


Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019
HandballPremier(17ηαγωνιστική)
ΔΑΚΈδεσσας18:00,ΑερωπόςΈδεσσας-ΠΑΟΚΒεργίναTV
(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Σίσκου)

Συκεών18:00,ΦοίβοςΣυκεών-ΧΑΝΘ
(Πατιός-Τσιάνας,Θεοδοσάκης)

Α1Γυναικών(11ηαγωνιστική)
Πανοράματος 16:30,HONDAΠανόραμα-ΚύκλωπεςΑλε-

ξανδρούπολης
(Βαγγελτζίκης-Τορνικίδης,Σαμαράς)

ΤελικόςΚυπέλλουΓυναικών
ΚωστακιώνΆρτας 17:00, ΠΑΟΚMateco-ΦέταΉπειρος

ΑναγέννησηΆρτας(ΕΡΤ3)
(Μπέτμαν-Τζαφερόπουλος,Αγγελίδης-Παρτεμιάν)

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
HandballPremier(17ηαγωνιστική)
ΟΑΚΑ14:00,ΑΣΕΔούκα-ΦίλιπποςΒέροιας

(Τσάκωνας-Φωκίτης,Μίγκας)

ΣπίτιτουΧάντμπολ16:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-ΆρηςΝίκαιας
(Τζαφερόπουλος-Καζαντζίδης,Παρτεμιάν)
Ρέντη 17:00,Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή-Διομήδης

Άργους(ΕΡΤ3)
(Συρεπίσιος-Μερτινιάν,Κυριακούλιας)

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
HandballPremier(17ηαγωνιστική)
Κραχτίδης16:00,BiancoΜonteΔράμα-ΑΕΚ
(Ουζούνης-Παρασκευούδης,Αγγελίδης)

Χάντμπολ
Πρόγραμμα και Ορισμοί (16-19/2/2019)

Μπέτμαν-Τζαφερόπουλός
στοντελικότουκυπέλλουγυναικών

Ο Α.Ο.Κ. Βέροιας ανακοίνωσε την δια-
κοπή της συνεργασίας του με τον 
προπονητή του ανδρικού τμήματος 

Κωνσταντίνο Ηλιάδη.

Αναλυτικά:
HΔIOIKHΣHTOYΣYΛΛOΓOYA.O.K. BEPOIAΣΑΝΑ-

ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΗΝΛΗΞΗΤΗΝΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΤΗΣΜΕΤΟΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΤΗΣΚΩΣΤΑΗΛΙΑΔΗ.

ΤΟΝEYXAPIΣTEIΘEPMAΓIATIΣYΠHPEΣIEΣTOYKAI
THNΠPOΣΦOPATOYΓIAΔYOΣXEΔONXPONIAKAITOY
EYXETAIKAΛHΣYNEXEIAΣTHΣTAΔIOΔPOMIATOYAΛ-
ΛAKAIΣTHZΩHTOYΓENIKOTEPA.

OKΩΣTAΣHΛIAΔHΣEINAI ENAΣEΞAIPETOΣΠPO-
ΠONHTHΣ, ENAΣ ΣΩΣTOΣ ΠAIΔAΓΩΓOΣ KAI ENAΣ
ΘAYMAΣIOΣANΘPΩΠOΣ.

«EIΣTOEΠANIΔEIN».

ΠαρελθόναπότονπάγκοτουΑ.Ο.Κ.
ΒέροιαςοΚώσταςΗλιάδης

ΣταύροςΚωστογλίδης:
«Πήραμεμιαμεγάληνίκη»

Μετάτησπουδαίανίκητηςομάδαςτου
στηΝέα Ευκαρπία επί τουΜακεδονικού
με3-2,οτεχνικόςτηςΑΓΚΑΘΙΑΣΣταύρος
Κωστογλίδης έκανε τις παρακάτω δηλώ-
σεις:«Γνωρίζαμεότιτοματςθαήτανπολύ
δύσκολο. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε
στο ματς, όμως γρήγορα δεχτήκαμε ένα
γκολαπόαδράνεια.Είδαότικάποιαστιγμή
δενπατούσαμεκαλάστογήπεδοκαιάλλα-
ξα το σύστημα, καθώς μπήκαμε λίγοπιο
επιθετικάστοπαιχνίδι, με αποτέλεσμα να
ισορροπήσουμετοματς.

Στο δεύτερο ημίχρονο οΜακεδονικός
μπήκε καλύτερα,φάνηκε ότι ζητούσε κάτι
παραπάνω,ωστόσοκαταφέραμεκαιπήρα-
με μιαπολύμεγάλη νίκη.Είμαστε αρκετά
ψηλάστηνβαθμολογίακαιθέλουμενασυ-
νεχίσουμεέτσι.

Ακολουθεί έναπολύ δύσκολο ματς με
τηνΤρίγλιαεντόςέδραςπουθακαθορίσει
καιτηνσυνέχειάμας».

Μετάλλια στο Βαλκανικό
για Νιμπίτη και Γιαννακοβίτη 

ΣτηΣιένιτσα τηςΣερβί-
ας πραγματοποιήθηκε το
Βαλκανικό Κύπελλο από
τις9έως11Φεβρουαρίου.
Οι αθλήτριες ΓωγώΝιμπί-
τηκαιΣτελλίναΓιαννακοβί-
τη αγωνίστηκανστα 5 km
τρείς συνεχόμενες μέρες.
Το αποτέλεσμα εξαιρε-
τικό αφού απέσπασαν 2
Χάλκινα μετάλλια η Γωγώ
και 1 ηΣτελλίνα κάνοντας
παράλληλα ρεκόρ συγκο-
μιδής βαθμών fis 130 και
132αντίστοιχα.

Μετάλλιακαιεπιδό-
σειςτωνμικρών

Στο χιονοδρομικό κέ-
ντροτουΑνήλιουπραγμα-
τοποιήθηκε τοΠεριφερει-
ακόΠρωτάθλημαΒόρειας
ΠεριφέρειαςΑλπικού Σκι

στην κατηγορίαΠαμπαίδων ,Παγκορασίδωναπό τις 9 εώς τις 10Φεβρουαρίου.Οι
μικροίαθλητέςτουΕΟΣΝάουσαςέδωσαντονκαλύτεροτουςεαυτόαποδεικνύοντας
ότιτομέλλοντουςανήκει.

Στην κατηγορία τωναγοριώνμεγάλος νικητής αναδείχθηκε οΑπόστολοςΤάνης
κερδίζοντας2χρυσάμετάλλιατιςδύομέρεςτωναγώνων.

Στα ίδιααγωνίσματαοΚων/νοςΤζέποςτερμάτισεστηντέταρτηθέσητηνπρώτη
μέραενώκέρδισετοαργυρόμετάλλιοτηδεύτερηαντίστοιχα,ενώοΚων/νοςΤάνης
τερμάτισεστηνέκτηκαιπέμπτηθέση.

ΣτηνκατηγορίατωνκοριτσιώνηΖωήΖιαμπάκακέρδισετοχάλκινομετάλλιοκατα-
λαμβάνονταςτηντρίτηθέσητηνπρώτημέρακαιτηντέταρτηθέσητηνεπόμενη,ενώ
καιηΑμαλίαΜπιλιούρητερμάτισεστηνέκτηθέση. Συλλυπητήρια

των Παλαιμάχων 
Βέροιας

για τον Πρόδρομο 
Τσαμπουλατίδη

ΟΣύλλογοςΠαλαιμάχωνΠοδοσφαιριστών του ΓΑ-
Σ-ΠΑΕΒέροια εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στηνοικογένειατουΠρόδρομουΤσαμπουλατίδηγιατον
αδόκητοθάνατότου.

ΟΠρόδρομοςΤσαμπουλατίδης για πολλά χρόνια
υπηρέτησεμεπίστη και αυταπάρνηση τη«βασίλισσα»
τουβορράκαθώςδιετέλεσεμέλοςτωνδιοικήσεώντης,
είτεωςΓενικόςΑρχηγός,είτεωςΓενικόςΓραμματέας.

Αςείναιελαφρύτοχώμαπουτονσκεπάζει.
ΗδιοίκησητουΣυλλόγου

ΠαλαιμάχωνΓΑΣ-ΠΑΕΒέροια

Ένα χρυσό κι ένα χάλκινο
η ΓΕ Νάουσας στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα κλειστού στίβου 

ΤέλειαηεμφάνισητωναθλητώντηςΓυμναστικήςΈνωσηςΝάουσαςστοΠανελ-
λήνιοπρωτάθλημα κλειστούστίβουΑ-Γπου έγινεστοΣ.Ε.Φ.στηνΑθήνα το
Σαββατοκύριακο9,10/2 .Οι6αθλητές-τριεςτηςΓ.Ε.Ν.κατέκτησαν2μετάλλια

(1χρυσό,1χάλκινο)μετονΚώσταΛογδανίδη1οστοΈπταθλοκαιτηναδελφήτουΊλζε
Λογδανίδου3ηστο5θλοαναλυτικάοιεπιδόσειςκαιοιθέσειςπουκατέλαβανήταν:

ΕΠΤΑΘΛΟ:
1οςΛογδανίδηςΚωνσταντίνος 5.206β.: (60μ.7΄΄33/μήκος 6.91/σφαίρα12.09/ύψος

1.92/60εμπ.8’’45/επικοντώ4.50μ./1000μ.2’59’’42)
ΎΨΟΣ:9οςΣτέφανήςΓιώργος1.85
60ΕΜΠ.:11οςΣαραντινόςΣαράντης9’’05

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3ηΛογδανίδουΊλζε3.470β.(60εμπ.9’’02/ύψος1.61/σφαίρα8.45/μήκος5.48/800μ.

2΄29’’45)
7ηΣτέφανήΙωάννα3.032β.(60εμπ.9’’75/ύψος1.52/σφαίρα11.78/μήκος4.66/800μ.2΄45’’)
ΜΗΚΟΣ
6ηΙωάννουΙωάννα5.72
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προκήρυξηλαϊκούαγώναδρόμουμετηνονομασία

4ος Δρόμος 21 Μαθητών
ΟΠολιτιστικός ΣύλλογοςΜακροχωρίουΗμαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ»σε συ-

νεργασίαμετοΑθλητικόTμήματουΚ.Α.Π.Α.ΔήμουΒέροιας,τονΙδρυτήτου
Αγώνα21Μαθητών«ΛαογραφικόΣύλλογοΝτοπίωνΜακροχωρίου&Περι-
χώρων»,τηνΤεχνικήΥποστήριξητουΤμήματοςΣτίβουτουΦίλιππουΒεροίας
καιτουΣυλλόγουΔρομέωνΒεροίας,προκηρύσσειτονλαϊκόαγώνα«4οΔΡΟ-
ΜΟ21ΜΑΘΗΤΩΝ»,πουπεριλαμβάνειτιςπαρακάτωκατηγορίες:

1.10.000μ.Αγώναςηλικίας16ετώνκαιάνω.
2.3.000μ.ΠεριπατητικόςλαϊκόςαγώναςΥγείας,ηλικίας16ετώνκαιάνω.
3.2.000μ.ΑγώναςΓυμνασίων.
4.1.000μ.ΑγώναςΔημοτικών.
5.250μ.ΑγώναςΑμΕΑ
Αγώνας10χιλιομέτρωνηλικίας(άνωτων16ετών)
  1.ΠεριγραφήΑγώνα:ΟΑγώναςδιεξάγεται εξ ολοκλήρουσεάσφαλτο,

χωρίςμεγάλεςυψομετρικέςδιαφορές.ΞεκινάειαπότηνΠλατεία21Μαθητών
στηνοδόΒασ. ΓεωργίουστοΜακροχώρι , ακολουθεί τηνοδόΑριστοτέλους
και στο ύψος του κόμβουΝ.Νικομήδειαςστρίβει δεξιάσεπαράπλευρες ο-
δούς,διασχίζονταςτοχωριόΔιαβατόςκαιεπιστρέφειγιατοντερματισμόστην
πλατεία21Μαθητών.

2.ΤόποςΕκκίνησης:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
3.Τόποςτερματισμού:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
4.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή07Απριλίου2019
5.ΏραΕκκίνησης:10:00π.μ.
6.Διαδρομή-Χρονομέτρηση:10.000μ.(ασφάλτινηδιαδρομή).Ηχρονομέ-

τρησηθαγίνειηλεκτρονικά.
7.Τροφοδοσία:Στηδιαδρομήθαυπάρχουνσταθμοίτροφοδοσίαςστο5ο

χλμ.(νερό)καιστοντερματισμό(νερό+ισοτονικά)
8.Δικαίωμασυμμετοχής:Δικαίωμασυμμετοχήςέχουνόλοιοιαθλητέςκαι

αθλήτριες,άνωτων16ετών,οιοποίοιθατρέξουνμεδικήτουςευθύνηκαιθα
πρέπειναέχουνεξεταστείπρόσφατααπόιατρό.

9.Δηλώσεις συμμετοχής:  Η συμμέτοχη στον αγώνα είναι δωρεάν.Οι
δηλώσεις συμμετοχής θαπρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι τηνΔευτέρα
01 – 04 – 2019,ώστε η διοργάνωση ναμπορέσει να κάνει τις κατάλληλες
προετοιμασίες.

Οι δηλώσειςσυμμετοχήςθα γίνονται υποχρεωτικάμέσω της ιστοσελίδας
τουσυλλόγουστηδιεύθυνσηpsifidoto.org/register/dromos

10.Ηλικιακέςκατηγορίες&Έπαθλα:Θαβραβευθούνοι τρεις (3)πρώτοι
άνδρεςκαιοι τρεις (3)πρώτεςγυναίκεςτηςγενικήςκατάταξης,καθώςκαιοι
αντίστοιχοινικητέςτηςκατηγορίαςΣωμάτωνΑσφαλείας.Επίσης καιοιαντί-
στοιχοινικητέςτωνηλικιακώνκατηγοριώνοιοποίεςείναιοιακόλουθες:

-Γιατουςάνδρες:18έως34,35-44,45-54,55-64&65καιάνω
-Γιατιςγυναίκες:18έως34,35-44,45-54,&55καιάνω
Σεόλουςτουςδρομείςπουθατερματίσουνθαδοθείμετάλλιο.
11.Αναμνηστικάδώρα:Στουςτερματίσαντεςθαδοθείσακούλαπουθαπε-

ριλαμβάνειμετάλλιο,νερό,φρούτακαιάλλαδιατροφικάπροϊόντα.
12.Παραλαβήαριθμών:Ηπαραλαβήτωναριθμώντωναθλητώνθαγίνει

τηνΚυριακή07/04/19στηναφετηρία,στονπροαύλιοχώροτουΣουπερμάρ-
κετSmart,καιώρα08:00π.μ.έως09:30π.μ.,αλλάκαιτοΣάββατο06/04/19
καιώρα18:00έως21:00,απότηνέδρατουΠολιτιστικούΣυλλόγουΜακροχω-
ρίουΗμαθίας«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»πουβρίσκεταιστηνοδόΜ.Αλεξάνδρου21.Για
τηνκαλύτερηεξυπηρέτησητωναγωνιζομένων,παρακαλούνταιοικάτοικοιτου
Μακροχωρίουπουθασυμμετάσχουνστοναγώναναπαραλάβουντουςαριθ-
μούςτουςτοΣάββατο06/04/19.

3.000μ.ΠεριπατητικόςΔρόμοςΥγείαςηλικίας16ετώνκαιάνω.
Οπεριπατητικόςδρόμος3χιλιόμετρωνδενέχειαγωνιστικόχαρακτήρακαι

σκοπόςτουείναιναπροσελκύσειτουςανθρώπουςπουαγαπούντοναθλητισμό
καιτοπερπάτημα,νασυμμετάσχουνσετέτοιουείδουςδιοργανώσεις.

1.ΤόποςΕκκίνησης:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
2.Τόποςτερματισμού:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
3.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή07Απριλίου2019
4.ΏραΕκκίνησης:10:05π.μ.
5.Διαδρομή-Χρονομέτρηση:3.000μ.(ασφάλτινηδιαδρομή).
6.Δικαίωμα συμμετοχής:Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές

και αθλήτριες, άνω των 16 ετών, οι οποίοι θα
τρέξουνμεδική τους ευθύνηκαιθαπρέπει να
έχουνεξεταστείπρόσφατααπόιατρό.

7.Δηλώσεις συμμετοχής:  Η συμμέτοχη
στοναγώναείναιδωρεάν.Οιδηλώσειςσυμμε-
τοχής θαπρέπει να γίνουν το αργότερομέχρι
τηνΔευτέρα 01 – 04 – 2019,  ώστε η διορ-
γάνωση να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες
προετοιμασίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υπο-
χρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας τουσυλλόγου
στηδιεύθυνσηpsifidoto.org/register/dromos3km

8.Αναμνηστικά δώρα:Στους τερματίσαντες
θαδοθείσακούλαπουθαπεριλαμβάνειμετάλ-
λιο,  νερό,φρούτα, καιάλλαδιατροφικάπροϊό-
ντα.

9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλαβή των
αριθμών των αθλητών θα γίνει την Κυριακή
07/04/19στηναφετηρία, στονπροαύλιο χώρο
τουΣουπερμάρκετSmart καιώρα 08:00π.μ.
έως09:30π.μ.,αλλάκαι τοΣάββατο06/04/19
και ώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του
ΠολιτιστικούΣυλλόγουΜακροχωρίουΗμαθίας
«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»που βρίσκεται στην οδόΜ.Α-
λεξάνδρου 21. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των αγωνιζομένωνπαρακαλούνται οι κάτοικοι
τουΜακροχωρίουπουθασυμμετάσχουνστον
αγώναναπαραλάβουντουςαριθμούςτους, το
Σάββατο06/04/19.

Αγώνας1.000μ.-παιδιώνΔημοτικού
1. ΤόποςΕκκίνησης:Πλατεία21Μαθητών

Μακροχώρι.
2.Τόποςτερματισμού:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
3.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή07Απριλίου2019
4.ΏραΕκκίνησης:11:20π.μ.
5.Διαδρομή: Η διαδρομήπουθαακολουθήσουν οι μαθητές θα είναι η

οδόςΒασ.Γεωργίου,δεξιάστηνοδόΚοζάνης,αριστεράστηνοδόΚαβάλας
καιτερματισμόστηνπλατεία21Μαθητών.

6.Δικαίωμασυμμετοχής:ΔικαίωμασυμμετοχήςέχουνμαθητέςΔημοτικού.
7.Δηλώσειςσυμμετοχής:Οιδηλώσειςσυμμετοχήςμπορούνναγίνουν:
-Οιδηλώσειςσυμμετοχήςθαγίνονταιυποχρεωτικάμέσωτης ιστοσελίδας

τουσυλλόγουστηδιεύθυνσηpsifidoto.org/register/dromos1kmόπου εκεί θα
γίνεταιαυτόματακαιηυποβολήΥπεύθυνηςΔήλωσηςτουγονέα(ότιεπιτρέπει
τοπαιδίτουνασυμμετάσχειστοναγώνα1.000μ.)

8.Επαθλαμαθητών:
Στους τρειςπρώτους καιστις τρειςπρώτες των κατηγοριώναγοριών και

κοριτσιώνθαδοθούνΚύπελλο,μετάλλια,διπλώματα.
Μετάλλιαθαδοθούνεπίσηςσεόλουςτουςτερματίζοντεςδρομείςτωνμα-

θητώνΔημοτικού.
9.Παραλαβήαριθμών:Ηπαραλαβή τωναριθμών τωναθλητώνθα γίνει

τηνΚυριακή07/04/19στηναφετηρία,στονπροαύλιοχώροτουΣουπερμάρκετ
Smart,καιώρα08:00π.μ.έως09:30π.μ.,αλλάκαιτοΣάββατο06/04/19και
ώρα18:00έως21:00απότηνέδρατουΠολιτιστικούΣυλλόγουΜακροχωρίου
Ημαθίας«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»πουβρίσκεταιστηνοδόΜ.Αλεξάνδρου21. Για την
καλύτερηεξυπηρέτησητωναγωνιζομένων,παρακαλούνταιοικάτοικοιτουΜα-
κροχωρίουπουθασυμμετάσχουνστοναγώναναπαραλάβουντουςαριθμούς
τους,τοΣάββατο06/04/19.

Αγώνας2.000μ.-παιδιώνΓυμνασίου
1.ΤόποςΕκκίνησης:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
2.Τόποςτερματισμού:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
3.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή07Απριλίου2019
4.ΏραΕκκίνησης:11:35π.μ.

5.Διαδρομή: Ηδιαδρομήπουθαακολου-
θήσουνοιμαθητέςθαείναιηοδόςΒασ.Γεωρ-
γίου,δεξιάστηνοδόΚοζάνης,αριστεράστην
οδόΚαβάλας,και τερματισμόστηνπλατεία21
Μαθητών, διαδρομή την οποία θα διανύσουν
2φορές.

6.Δικαίωμασυμμετοχής:Δικαίωμασυμμετο-
χήςέχουνμαθητέςΓυμνασίου.

7.Δηλώσειςσυμμετοχής:Οιδηλώσειςσυμ-
μετοχήςμπορούνναγίνουν:

-Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υ-
ποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του συλ-
λόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/register/
dromos2kmόπουεκείθαγίνεταιαυτόματακαι
η υποβολήΥπεύθυνηςΔήλωσης του γονέα
(ότιεπιτρέπειτοπαιδίτουνασυμμετάσχειστον
αγώνα2.000μ.)

8.Έπαθλαμαθητών:
Στους τρειςπρώτουςκαιστις τρειςπρώτες

τωνκατηγοριώναγοριώνκαικοριτσιώνθαδο-
θούνμετάλλια, διπλώματα και από ένα κινητό
τηλέφωνο.

Μετάλλιαθαδοθούνεπίσηςσεόλους τους
τερματίσαντες δρομείς των μαθητών Γυμνα-
σίου.

9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλαβή των
αριθμών των αθλητών θα γίνει την Κυριακή
07/04/19στηναφετηρία,στονπροαύλιο χώρο
τουΣουπερμάρκετ Smart, μεταξύ 08:00π.μ.
και 09:30π.μ., αλλά και τοΣάββατο06/04/19
καιώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του
ΠολιτιστικούΣυλλόγουΜακροχωρίουΗμαθίας

«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»πουβρίσκεταιστηνΟδόΜ.Αλεξάνδρου21.Γιατηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωναγωνιζομένωνπαρακαλούνταιοικάτοικοιτουΜακροχωρίου
πουθασυμμετάσχουνστοναγώνα ναπαραλάβουν τουςαριθμούς τους, το
Σάββατο06/04/19.

Αγώνας250μ.ΑμΕΑ
Ηεκκίνησηθαδοθείαμέσωςμετάτηνεκκίνησητων9,27χιλιόμετρωνστις

10:15π.μπλησίον του ΙερούΝαούΤίμιουΠρόδρομουκαιο τερματισμόςθα
γίνειστηνπλατείατων21Μαθητών.

-Έγγραφες:Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας
τουσυλλόγουστηδιεύθυνσηpsifidoto.org/register/dromos-amea και τηνΚυ-
ριακή07/04/19καιώρα08:30έως09:30,στηνΓραμματείατουΑγώνα(στον
προαύλιοχώροτουΣουπερμάρκετSmart).

-Μετάλλιαθαδοθούνσεόλαταπαιδιάπουθασυμμετάσχουν
-Αποδυτήριακαι Ιατρείοθαυπάρχουνδίπλαστοντερματισμό,στονπρο-

αύλιοχώροτουΣουπερμάρκετSmart.
-Οιαπονομέςτωνεπάθλωνθαγίνουνστις12:00π.μ.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες&τυχόναπορίες,επικοινωνήστε:
1.στοmailτουΠολιτιστικούΣυλλόγουΜακροχωρίουΗμαθίας«ΨΗΦΙΔΩ-

ΤΟ»:psifidotomakrochoriou@gmail.com
2.ΜεταμέλητηςΟργανωτικήςΕπιτροπήςστατηλέφωνα:
-ΠρόεδροςΟργανωτικής Επιτροπής:ΑραμπατζήςΑντώνιος,  6936679

481,6971617577
-ΥπεύθυνοςΕγγραφών:ΙωαννίδηςΣτάθης,6973550790
-ΥπεύθυνοςΕθελοντών:ΑφένδραςΔημήτριος,6945373660
-ΥπεύθυνοςΧορηγιών:ΕλευθεριάδηςΒασίλειος:6974474691

ΟΠρόεδροςτουΠολιτιστικούΣυλλόγου
ΜακροχωρίουΗμαθίας«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»

ΕλευθεριάδηςΒασίλειος
ΟΠρόεδροςτηςΚΑΠΑΔήμουΒέροιας

ΔιαμάντηςΣτέργιος
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Προκήρυξη θέσης 
Διοικητικού 

Υπαλλήλου από 
τον «Έρασμο» 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμ-

βασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», στο πλαίσιο 
του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσω-
ρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν 
άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 
5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020», προκηρύσσει  μια (1) θέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου 5ωρης απασχόλησης, αορίστου χρόνου,  με την ειδικό-
τητα (υπευθύνου) Διοικητικού υπαλλήλου ηλικίας 28-50 ετών,  
που θα απασχοληθεί στη δομή του Συλλόγου, που εδρεύει στη 
Βέροια (Βούλας Χατζίκου 10). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, σχετικής 

με το αντικείμενο (Λογιστικής και Διοίκησης επιχειρήσε-
ων-Management και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών). 

2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Αγγλικής ορολο-
γίας στο αντικείμενο εργασίας του/της..

3. Προϋπηρεσία σε διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων .
4. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ. 
5. Καλή σωματική και ψυχική υγεία. 
6. Δίπλωμα οδήγησης. 
Θα ληφθούν υπόψη επί πλέον προσόντα όπως: 
Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία σε Μ.Κ.Ο. και 

ψυχοκοινωνικούς φορείς, που ασχολούνται με τις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες, όπως ενδοοικογενειακή, εργασιακή βία, κα-
κοποίηση κ.λπ., ευχέρεια στην μελέτη, εκπόνηση, υλοποίηση 
και αξιολόγηση προγραμμάτων, που σχετίζονται με την λει-
τουργία της δομής και δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων 
χρηματοδότησης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος. 
3. Πιστοποιητικό γέννησης 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών. 
6. Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες. 
7. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και 

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν). 
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα σχετικά έγγρα-

φα από τους ενδιαφερομένους  θα γίνεται  αυτοπροσώπως 
στην έδρα μας,  Βούλας Χατζίκου 10, 

Δευτέρα – Παρασκευή από 10.00π.μ. – 13.00π.μ.,
είτε απευθείας στο e-mail του Συλλόγου: erasmos.veria@

gmail.com,
Προθεσμίες υποβολής: 9 - 15 Φεβρουαρίου 2019 
ΤΗΛ : 23310 74073

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος   Φωστηροπούλου Γεωργία

Μαθήματα προσανατολισμού από την Λέσχη 
Καταδρομέων Ημαθίας

Στο πλαίσιο του ανοίγματος της Λέ-
σχης Καταδρομέων Ημαθίας στο ευρύτε-
ρο κοινό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
το Σάββατο 9-2-2019 το πρώτο μάθημα 
προσανατολισμού με τη βοήθεια χάρτη 
και πυξίδας, που συνδιοργανώθηκε μαζί 
με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας (παρουσία του υπεύθυνου Π.Π. 
της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας κ. Γεώργιου 
Μπαρμπαρούση)  και τον Δήμο Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας.

Οι εισηγητές Αναστασιος Μπαλκος, 
Georg Kafetz και Mprilos Aris μύησαν 
τους (μικρούς και μεγάλους) συμμετέ-
χοντες στον κόσμο του… orienteering, 
τόσο με θεωρητική προσέγγιση όσο και 
πρακτικές δοκιμές με όλα τα απαραίτητα 
σύνεργα. 

Θα ακολουθήσει εφαρμογή στο πεδίο 
σε επόμενες συναντήσεις.

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΡΩΝ

Κοπή πίτας και ετήσιος χορός
Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε από 

το Σωματείο Συνταξιούχων ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ Βέροιας και περιχώ-
ρων ο Άγιος Νεκτάριος ή κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλό-
πιτας και ο ετήσιος χορός μας, με ικανοποιητική συμμετοχή των 
συναδέλφων μας.

Για άλλη μία φορά αποδείχθηκε ότι τα αγαπητά μέλη του 
Σωματείου μας αλλά και συνάδελφοι των γειτονικών νομών μας 
έχουν αγκαλιάσει και βρίσκονται πάντα στην ετήσια εκδήλωση 
μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η εκπρόσω-
πος του Βουλευτή κ. Βεσυρόπουλου, κ. Μπαχούμη Αγγελική, 
ο κ. Διαμάντης Στέργιος πρόεδρος του ΚΑΠΑ εκ μέρος του 
Δημάρχου κ. Βοργιαζίδη, και ο διευθυντής του ΟΑΕΕ Βέροιας κ, 
Θώμογλου Γεώργιος.

Παρευρέθηκαν τα Σωματεία συνταξιούχων ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ των 
όμορων Νομών: Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Έδεσσας, Γιαννι-
τσών, Νάουσας.

Την Βασιλόπιτα ευλόγησες, εκ μέρους του Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα ο πατέρας Καλλίνικος Λημιώτης.
Το φλουρί από την κεντρική Βασιλόπιτα βρέθηκε στο κομμάτι διευθυντή του ΟΑΕΕ Βέροιας κ. Θώμογλου Γεώργιο που αντιστοιχούσε σε μία ει-

κόνα της Παναγίας Σουμελά. Το φλουρί από τα Βασιλοπιτάκια βρέθηκε στον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο, που κέρδισε μία διήμερη εκδρομή για δύο 
άτομα του πρακτορείου VERGINA TRAVEL.

Μετά την κοπή της Βασιλόπιτας ακολούθησε χορός για όλους μας που κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλες και όλους για την συμμετοχή τους στην Βασιλόπιτα και τον ετήσιο χορό μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ  ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

Το ΚΗΦΗ Δήμου Βέροιας έκοψε πίτα

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 η ετήσια κοπή της βασιλόπιτας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του 
Κ.Α.Π.Α Δήμου Βέροιας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του προγράμματος όπου οι 20 ωφελούμενοι γεύτηκαν εκλεκτούς μεζέδες και διασκέδασαν τραγου-
δώντας και χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς. 

Στην τυχερή της βασιλόπιτας κα ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΖΛΗ προσφέρθηκε ένα συμβολικό δώρο με πολύ αγάπη από το προσωπικό του προγράμμα-
τος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βέροιας κ.Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου κ.Διαμά-
ντης Στέργιος, η Διευθύντρια κ.Γιαμουστάρη Αθανασία και η Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας κ. Άρτεμις Λευκοπούλου.

Τέλος, ο πρόεδρος του Ν.Π τόνισε τη σπουδαιότητα της λειτουργίας του Κέντρου για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας στα άτομα της 
Τρίτης Ηλικίας ενώ παράλληλα ευχήθηκε καλή χρονιά γεμάτη υγεία σε όλους.

Το προσωπικό του Κ.Η.Φ.Η και το Κ.Α.Π.Α του Δήμου Βέροιας ευχαριστούν όλους τους επαγγελματίες της πόλης μας για την προσφορά δώρων 
που μοιράστηκαν με αγάπη στους ηλικιωμένους του προγράμματος.

Την Κυριακή 17 
Φεβρουαρίου 2019 
Εκλογοαπολογιστική 

συνέλευση του Συλλόγου 
Εθελοντών Αιμοδοτών 

Νέας Νικομήδειας
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας ¨Η 

ΑΓΑΠΗ¨ ενημερώνει όλα τα μέλη του ότι την Κυριακή 17 Φε-
βρουαρίου 2019 συγκαλεί εκλογοαπολογιστική συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η εκλογοαπολογιστική συ-
νέλευση θα γίνει σίγουρα την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 
2019 στις 11:00 στα γραφεία του συλλόγου. Παράλληλα την 
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου από 09:00 – 13:00 θα υπάρχει 
και αιμοδοσία σε συνεργασία με το νοσοκομείο Βέροιας και 
κοπή της βασιλόπιτας 10:30.

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή για εκλογή 
στα όργανα του συλλόγου (διοικητικό συμβούλιο, ελεγκτι-
κή επιτροπή) μπορούν να το κάνουν έως το Σάββατο 16 
Φεβρουαρίου στα κιν. 6973518504 Ευτυχία, 6938954944 
Ιορδάνης.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό11-2-2019 μέχρι17-2-
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

«Εν Σώματι Υγιεί»: Εκδήλωση Κοπής
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2019

Μέσασεέναπολύγιορτινό
και οικογενειακό κλίμαπραγ-
ματοποιήθηκε καιφέτος ηΚο-
πή τηςΠρωτοχρονιάτικηςΠί-
τας τουΑθλητικού Σωματείου
ΠροσαρμοσμένουΑθλητισμού
«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέροιας.Η
εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε στον ανακαινισμένο χώρο
του ισογείου τηςΣτέγηςΓραμ-
μάτων και Τεχνών, στο Καφέ
Foyer, που το διαχειρίζεται ο
Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ», πα-
ρουσία τουΔ.Σ.,μελών,αθλη-
τών με αναπηρίες, προπονη-
τών, εθελοντών καιφίλων του
τουσωματείου.

Πριν την κοπήπίτας,παρουσιάστηκε ένασύ-
ντομοβίντεομεφωτογραφίεςαπότιςδράσεις,τις
επιτυχίεςκαιτιςεκδηλώσειςτου«ΕνΣώματιΥγι-
εί»το2018.Τοβίντεοπαρουσίασεο ιδρυτήςτου
σωματείουκ.ΚαραϊωσήφΑλέξανδρος.

Στους τυχερούς τηςβραδιάςδόθηκανωςδώ-
ραβιβλίαπροσφορά του «ΕνΣώματιΥγιεί» και

στοτυχερόπαιδί,δώροέναμπλουζάκι.
Τηνεκδήλωσητίμησανμετηνπαρουσίατους:
-ΟΠροεδροςτουΣ.Ο.Φ.Ψ.Υ.Ημαθίαςκ.Σα-

λιάγκαςΓεώργιος
-Ο υποψ.ΔήμαρχοςΒέροιας με τοσυνδυα-

σμό«ΔικαίωμαγιαΝέαΒέροια»κ.Παπαγιάννης
Γιάννης,συνοδευόμενοςαπότουςυποψ.Δημοτι-
κούςΣυμβούλουςτουκ.κ.ΑβραμίδουΈφη,Μαρ-

τίκαΆννακαιΦουκαλάΑργύριο
-Οιυποψ.ΔημοτικοίΣύμβουλοιμετοσυνδυα-

σμό«Δράσημε Γνώση» κ.κ.Καλλίστρατος Γρη-
γοριάδηςκαιΤσαχουρίδηςΑλέξανδρος.

 Ευχαριστούμε θερμά την κ.Παπαδοπούλου
Μαρία,υπεύθυνητουΚαφέFoyerγιατηφιλοξενία
και τοΑρτοζαχαροπλαστείοΤάνος για τηνπρο-
σφοράτηςβασιλόπιτας.

Τετάρτη 13-2-2019
14:30-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩ-
ΝΙΑ23310-60340

14:30-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ623310-22017

19:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

21:00-08:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -
κατοικ ία 72 τ, .μ.  σε

οικόπεδο 800 τ.μ. στο
Γιανναχώρι Νάουσας,
με κεραμοσκεπή, κου-
φώματααλουμινίου, με
καλοριφέρ. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6971

539751.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-

ταστήματα από 24 τ.μ.
το καθένα, με W.C.,
συνεχόμενα, ανακαι-
νισμένα, επί της οδού
Πίνδου.  Τηλ. :  6948
386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, περιφραγμένο.
Τηλ.: 6936727365 και
6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310 τ.μ., εντόςσχεδίου,
με συντελεστή δόμη-
σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ.,
γωνιακό κοντά σταΠο-
λυκλαδικά, σε οικοδομ-
μένοσημείο.Τηλ.: 6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο -
οικόπεδο 14.500 τ.μ.
επί της περιφερειακής
οδού σε εξαιρετιή τιμή.
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.Ώρεςεπικοινωνίας:
09.00-14.00.Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο τηςΒέροιας
με σταθερή πελατεία.
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.Τηλ.:6932740996.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Περ ί -
πτερο-Παντοπωλε ίο
σε κομβικό σημείο λό-
γω συνταξιοδότησης.
Ευκαιρία. Τηλ.:  6942
855780.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσεκαλήτμή.Κάθεέ-
λεγχος δεκτός.Μεσιτικό

ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  Ρωσ-
σοπροσφύγων 38, ε-
νοικ ιάζεται  μεζονέτα
130τ.μ., ατομική θέρ-
μανση, τζάκι, αποθή-
κη, γκαράζ, ψησταριά
στην αυλή, με θέα, χω-
ρίς κοινόχρηστα. Τηλ:
6977094350

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

Τηλ.:6978657013.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-
ντρο της Βέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα,
W.C.), πλήρως ανακαι-
νισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ,κεντρικήθέρμαν-
ση. Πληρ. τηλ.: 6945
495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-
ροι, γραφεία, μεατομική
θέρμανση.Πληροφορίες
στοτηλ.:2332024784&
6971779135.

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.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

Ηλεκτρολόγο
Απαραίτηταπροσόντα:
-Τριτοβάθμαεκπαίδευση
-ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
-ΒασικέςγνώσειςχειρισμούΗ/Υ
Επιθυμητάπροσόντα:
-Βιομηχανικοίαυτοματισμοί
-Προϋπηρεσία

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100
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ΠΑΤΡΙΔΑ  ενο ικ ιάζε -
ται κατάστημα 100 τ.μ., με
μπαλκόνι 180 τ.μ. και 1ος
όροφος διαμέρισμα 90 τ.μ.

σε χωραφοοικόπεδο 2.315
τ.μ., κεντρική θέρμανση, η-
λιόθερμο.Τιμή λογική.Τηλ.:
6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματικήστέγη, εμβαδού
45τ.μ.,αποτελούμενηαπό
2χώρους,πλήρωςανακαι-
νισμένους (δίπλασταΑ-
στικά),1οςόροφος.Τηλ.:
23310 60632 & 6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στηνΑνοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος)κατάλληλαδιαμορ-
φωμένος,γωνία,φωτει-
νός, με θέα το πάρκο,
πλήρως ανακαινισμέ-
νος, αυτόνομη θέρμαν-
ση, a/c, 1 δωμάτιο, 1
ενιαίος πολύ μεγάλος
χώρος, χωλ, μπάνιο,
κουζινα εξοπλισμένη,
μπαλκόνι περιμετρικό
(ελάχιστα κοινόχρηστα).
Τηλ. :  6948 744632,
6976 769046 (απόγευ-
μα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με
γνώσειςΛογιστικής βι-
βλίων Γ΄ κατηγιρίαςΑγ-
γλικώνγιαγραφείοΣυν/
σμού στηνπεριοχή του
Διαβατού. Τηλ.: 23310
44445& αποστολή βιο-
γραφικώνστο:asifaist@
otenet.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.12829Ενοικιάζεταισπάνιοδιαμ/μα
κομπλέεπιπλωμένο,πολύκοντάστηνΕληά
80 τ.μ.μικτάκαι73 τ.μ.καθ.σεκαλήκατά-
σταση,προσεγμένομε2δσκλμεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαι διπλά τζάμια , η
θέρμανσητουατομικήμεθερμοσυσωρευτές
και νυχτερινόρεύμα , και δύοκλιματιστικά
Buderusδιαθέτει αποθήκηκαι ηλιακόθερ-
μοσίφωνα  τιμή ευκαιρίαςμόνο280€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταικομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμα82τ.μ.,με2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,καλο-
διατηρημένοπράγματι , έχειαλουμινίουκου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημε4κλιματιστικά inverter,ηλιακό
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές
συσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο250€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/03/2019.Υπόδειξημόνοσε
σοβαρά ενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεταιδιαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-

ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώμα-
τα,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλά
και μεδύοαποθήκες ,σεθέσηπεριοπής
σίγουρα,μεθωρακισμένηπόρτα , ενοίκιο
240€,.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

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

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-
θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό1
Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23418 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικής
επιφάνειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευασμένο
το1991καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό
,ΚουφώματαΣυνθετικά,καιΑνελκυστήρα -
Μίσθωμα220€.

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

είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

κωδ.23135ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεταισεε-
ξαιρετικόσημείογραφείο120τ.μ.,με5χώ-
ρους , εξαιρετικής καισπάνιαςπροβολής ,
1ος  γωνιακό  , εξαιρετική ευκαιρίαμηνιαίο
μίσθωμαμόνο380€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

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

Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ: 24007 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
και επιπλέον 45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υ-
πόγειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310
€.ΑποκλειστικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23839-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ κατάα-
ποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας125τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,και2WC.Είναικατα-
σκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετι-

κά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

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

Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται

μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ. καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια , βλέπεισεανοιχτωσιά καιπρο-
σφέρεταισεπολύ καλή τιμή ,  έχει ηλιακό
θερμοσίφωνακαι ντουλάπεςπαντού , είναι
χωρίςανελκυστήρακαιμετρίαparking ,ένα
κλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέτειμίαπολύ
μεγάληκοινόχρηστηαυλήγιαλαχανόκηπο ,
τιμήσυνολικάμόνο320.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσι-
ακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13699ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείται

επίτουδρόμουΒέροιας-Βεργίναςκαιαφορά
έκτασηαποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιο
συνολικά15.000 τ.μ., καιμεδύοκτίσματα ,
αποθήκες μεγάλες χωρίς κολώνες.Τα κτί-
σματακαταλαμβάνουνσυνολικά1.180τ.μ. ,
τιμήπώλησηςκατόπιν εκτιμήσεωςόλαμαζί
60.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισε τιμή
πραγματικήςευκαιρίας.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-
να,Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,
κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστι-
κά ,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούς
αγοραστές,τιμή22.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ14314-ΕπίτουΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ,ΠωλείταιΚατάστημαισό-
γειο310τ.μ.σεοικόπεδοεξαιρετικήςπροβο-
λής9.631τ.μ.,κατασκευή2001,μεκαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
σεθέσηπεριοπής,σεπρονομιακήτοποθεσία
, μεανοιχτόπάρκινγκμεγάλο , εξαιρετικής
προβολήςακίνητο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσειςκαισεκτήριομοναδικήςπροβολής ,
σεεμπορικόδρόμο ,μέσασεπρονομιούχο
οικόπεδο,ευκαιρίαμεγάληχωρίςαμφιβολία.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή1.100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-

λαιώναςσυνολικά11,5στρ.σεπλήρηπα-
ραγωγήγιαοικονομικούςλόγουςτιμήτελική
26.500€,συνολικά,εξαιρετικήευκαιρία.Μαζί
μεκοινόχρηστοαλλάδικότου είναισήμερα
στα20στρ.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13484 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής επιφάνειας
14.000τ.μ.με810δέντρα9ετώνροδάκινα
καινεκταρίνιασεπαλμέτα,μενερόκαιρεύμα,
αντιχαλαζιακόσύστημασεόλοτοκτήμα,βλέ-
πεισε2δρόμουςσεπολύκαλήτιμήόλομαζί
μόνο48.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218

τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόνχαρίζεται,σε τιμήπράγματιχαμηλή
μόνο10.000€.

Κωδ.14194Πανόραμαπωλείταιοικόπε-
δο320τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοστημέση
περίπουκατάλληλογιαΒίλλα,βλέπειόλοτον
κάμπο,άκλειστοκυριολεκτικά,τιμή55.000€.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576 τ.μ.,πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώς επικλινές καισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισε δύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα , τιμή
100.000€.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισε τιμήεκπληκτικάσυμφέρου-
σα,150.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειται για
ένα γωνιακό και μεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο ,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή ,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLI-
DIS SECURITY ζητάει
πιστοποιημένο και αδειο-
δοτημένο προσωπικός
ασφαλείας για μόνιμη
εργασίαόπως επίσης και
μία κοπέλα για ημιαπα-
σχόληση. Πληροφορίες
στα γραφεια της εταιρίας
μας Θεσσαλονίκης 45
και αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: sales@
securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειραςμε
πτυχίο και προϋπηρεσία
καικοπέλαγιαλάντζα.Τηλ.:
2331070846&ωρες5.00
μ.μ.-8.00μ.μ.
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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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ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαDeliveryκαικοπέ-
λαγιατύλιγμαστοψητοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.
Πληροφορίεςκ.Γιώργος-6984472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο
κρεάτων.Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984
472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτε-

ρική,γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993
678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα

Αρμονίου&Ακορντεόνγιααρχάριουςκαι
προχωρημένους. Τηλ.: 6946 364695 &
2331021842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματασεπαιδιά
δημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπολύπρο-
σιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, μπλέ

χρώμασεκαλήκατάστασηκαιπολύκαλή
τιμή.Τηλ:6974544844και23310-25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS1.300κ.ε.,
μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,

30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατά-
σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώμα, πλυ-
ντήριο ρούχων 45άρι, δι-
πλή ντουλάπα, καναπές
που γίνεται διπλό κρεβά-
τι,γραφείομελευκότζάμι
αμμοβολή και συρταριέ-
ρα γραφείου. Τηλ.: 6978
335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα

γραφειου,σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέψεων, ντου-
λάπαμεκλειδαριά (κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλασε 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.



Με κυρίαρχο θέμα τις φετινές κινητοποιήσεις 
των αγροτών πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευ-
μα  στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, η γενική συνέ-
λευση του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Αλεξάν-
δρειας.  

Τα μέλη του συλλόγου αφού άκουσαν τις το-
ποθετήσεις του Προεδρείου, κλήθηκαν να αποφα-
σίσουν αρχικά αν στηρίζουν αυτές τις κινητοποι-
ήσεις και εν συνεχεία και εφόσον τις στηρίζουν, 
ποιος θα είναι ο τρόπος στήριξης. 

Κατά τις τοποθετήσεις τους, τόσο ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου, όσο και τα υπόλοιπα μέλη του, 
συμφώνησαν στο ότι θα πρέπει οι αγρότες να αλ-
λάξουν τρόπο διαμαρτυρίας και διεκδίκησης  των 
δικαιωμάτων τους. 

Συγκεκριμένα τονίσθηκε η αναγκαιότητα της 
συγκρότησης ενός ισχυρού οργάνου - Ομοσπον-
δίας , που θα πιέζει και θα διεκδικεί εκ μέρους 
των αγροτών, όλο το χρόνο, «θέλουμε ένα όρ-
γανο που θα πιέζει και θα διεκδικεί για μας 365 

μέρες το χρόνο και όχι ένα όργανο που απλά και 
εθιμοτυπικά, θα κατεβαίνει μια φορά το χρόνο 
στα μπλόκα, και να ταλαιπωρεί τους ίδιους τους 
αγρότες, αλλά και τους πολίτες χωρίς ποτέ να 
καταφέρνει τίποτα. Εξάλλου βλέπουμε όλοι ότι 
αυτός ο τρόπος διεκδίκησης δεν αποδίδει, αφού 
κάθε χρόνο προχωράμε σε κινητοποιήσεις με 
τα ίδια αιτήματα, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
τίποτα δεν κατορθώνουμε…» είπε μεταξύ άλλων 
ο κ. Μεσσαλάς, δίνοντας τον τρόπο που θέλει να 
κινηθεί ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Αλεξάν-
δρειας. Τέλος ο κ. Μεσσαλάς αναφερόμενος στα 
τελευταία γεγονότα στη Νίκαια, κατά τα οποία 
πιθανόν να εμπλέκονται υποψήφιοι Βουλευτές 
διαφόρων χώρων, εξέφρασε την αντίθεση του στη 
συμμετοχή κάθε κινητοποίησης, της οποίας επι-
κεφαλής τυγχάνει να είναι υποψήφιος Βουλευτής, 
ανεξαρτήτως παρατάξεως.

Αμέσως μετά ακολούθησε ψηφοφορία για τη 
συμμετοχή ή όχι στα μπλόκα, με την απόφαση να 
είναι κατά των μπλόκων. 

Σύνδεση των πληρωμών του ΤΟΕΒ 
με τον ΟΣΔΕ

Για τις νέες αλλαγές στο θεσμικό πλαί-
σιο που διέπει τους Οργανισμούς Εγγείων 
Βελτιώσεων μίλησε ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ 
Τρικάλων κ. Κυτούδης, ο οποίος και ενη-
μέρωσε τους παρευρισκόμενους γι’ αυτή 
τη νέα εξέλιξη. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι, 
η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απο-
φάσισε να θεσπίσει τη δυνατότητα πλη-
ρωμής των χρεών από τους αγρότες σε 
δόσεις στους ΤΟΕΒ, με στόχο να αυξηθεί 
η εισπραξιμότητα των οργανισμών και να 
διευκολυνθούν οι συντελεστές της αγροτι-
κής παραγωγής, από άποψη ρευστότητας. 
Ταυτόχρονα, όμως ανέφερε ότι το αποφα-
σίσθηκε να συνδέσουν τα αρδευτικά τέλη 
με τη δήλωση ΟΣΔΕ, ώστε να εισπράττο-
νται αναγκαστικά. Για το θέμα αυτό υπήρ-
ξαν αρκετές αντιδράσεις, ωστόσο ακόμα 
δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το πως 
ακριβώς θα ισχύσει, γεγονός που άφησε 
αρκετά αναπάντητα ερωτήματα. 

Κίτσιος Γεώργιος

Για αύριο, Πέμπτη, στις 6.30 το από-
γευμα, «έκλεισε» το ραντεβού των εκπρο-
σώπων αγροτών της Πανελλαδικής των 
Μπλόκων, με τέσσερις υπουργούς, στην 
Αθήνα.

Εκτός από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Αρα-
χωβίτη, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο 
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τά-
σος Πετρόπουλος, η υφυπουργός Οι-
κονομικών Κατερίνα Παπανάτσου και ο 
αν. υπουργός περιβάλλοντος Σωκράτης 
Φάμελλος.

Από την Ημαθία, θα παραβρεθούν στη 
συνάντηση οι κ.κ. Θ. Παπακωνσταντίνου, 
Τ. Χαλκίδης και Βράνας.

Αραχωβίτης: Σας καλωσορίζουμε 
στο διάλογο

«Η κυβέρνηση καλωσορίζει την από-
φαση των μπλόκων να προσέλθουν στο 
διάλογο» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο 
κ. Αραχωβίτης και συμπλήρωσε: «Όπως 
έχουμε επανειλημμένα τονίσει ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που υφίσταται η πρωτογενής 
παραγωγή διαχρονικά. Ήδη έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από 
πλευράς κυβέρνησης προκειμένου να επιλυθούν χρονίζοντα προ-

βλήματα των αγροτών, ενώ άλλα έχουν δρομολογηθεί και γίνονται 
συντονισμένες ενέργειες να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των δυ-
νατοτήτων τους και των αντοχών της οικονομίας».

«Ευελπιστούμε και βασιζόμαστε στη διαρκή και αγαστή συνερ-

γασία του αγροτικού κόσμου και των οργανώσεών του, προκειμέ-
νου από κοινού να δώσουμε την ώθηση στην πρωτογενή παραγω-
γή» συμπληρώνει και τονίζει «ο διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς 
αποκλεισμούς και να είναι συνεχής».

Πανελλαδική Μπλόκων: Θέλουμε 
λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής μας

«Κάτω από την πίεση των μπλόκων και της κλιμάκωσης των τε-
λευταίων ημερών σε πανελλαδικό συντονισμό, η κυβέρνηση τελικά 
δέχθηκε συνάντηση με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων σε 
επίπεδο κυβερνητικού κλιμακίου. Στο πλαίσιο της εξόδου από τα 
μνημόνια και της ανάκαμψης της οικονομίας, όπως η κυβέρνηση 
επικαλείται και ψήφισε στον πρόσφατο προϋπολογισμό κονδύλι 
ύψους 1 δισ. ευρώ για αφορολόγητο πετρέλαιο ή επιστροφή φόρου 
καυσίμων σε μερικές δεκάδες εφοπλιστές, βιομηχάνους, ξενοδό-
χους, κλινικές και αεροπορικές εταιρείες, την καλούμε να δείξει την 
ίδια ευαισθησία και να δώσει λύσεις στα αιτήματα επιβίωσης εκατο-
ντάδων χιλιάδων αγροτών και κτηνοτρόφων».

13,2 εκατ. ευρώ χθες στους λογαριασμούς
 15.500 ροδακινοπαραγωγών από τα de minimis

Εν τω μεταξύ, στην πληρωμή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας (de minimis) συνολικού ύψους 13.174.588 ευρώ, προχώ-
ρησε χθες το απόγευμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών διαδικασιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.Τα χρήματα πιστώθηκαν στους λογαριασμούς  15.498 
ροδακινοπαραγωγών.
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CMYK

Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Αλεξάνδρειας: 
«Όχι στα μπλόκα, ναι σ’ ένα ισχυρό όργανο 

που θα διεκδικεί 365 μέρες το χρόνο»

Αύριο το ραντεβού των αγροτών 
με τέσσερις Υπουργούς, στην Αθήνα

Πληρώθηκαν χθες τα deminimis


	130219fbig
	130219g
	130219fbig
	130219g
	130219fbig
	130219g
	130219fbig

